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این روزها یک تحقیق جدید که مدعی احراز شواهدی دال بر اثبات حیات در خارج از کره زمین شده، عمال با واکنش های بدبینانه و تردیدآمیزی 
از سوی جامعه علمی مواجه شده است.

در مرداد ماه امسال،  یک گروه از پژوهشگران بریتانیایی، بالنی را بر فراز کشور انگلستان به ناحیه استراتوسفر جو  فرستادند، یعنی جایی که بتواند 
نمونه هایی از ارتفاعات 22 تا 27 کیلومتری سطح زمین جمع آوری کند. استراتوسفر ناحیه ای خاص از اتمسفر است که  حدود 18 تا 50 کیلومتر 
با سطح زمین فاصله دارد. این محدوده متشکل از 80 درصد نیتروژن، 18 درصد اکسیژن و ا زن، آرگون و دیگر گازهای بی اثر است. شایان توجه 
به نام  دیواره  ارزشمند  با محموله ای  بالن  این  بریتانیایی عنوان کرده اند  دانشمندان  را تشکیل می دهد.  ازن  استراتوسفر الیه  ازن موجود در  است   
سلولی یا پوسته خارجی گروهی از آغازیان واجد کلروپالست به زمین بازگشته است. در گذشته باکتری ها و دیگر اشکال زیستی میکروسکوپی بر 
فراز کره زمین یافت شده اند، در حالی که اعضای این تیم تحقیقاتی مدعی شده اند کشف اخیر، بالقوه حاوی ارزشی شگرف و متفاوت است. از دیگر 

اشکال زیستی جو که پیشتر شناخته شده، می توان به ابرهای توفانی اشاره کرد که در خود مقادیر قابل توجهی از میکروب ها را حمل می کنند.
آیا باز هم پای آلودگی ها در میان است؟

میلتون وین رایت از دانشگاه شفیلد انگلستان معتقد است بیشتر افراد تصور می کنند این ذرات بیولوژیکی به آرامی از زمین به سمت استراتوسفر حرکت 
کرده اند؛ اما قاعده ای کلی درباره این فرضیه وجود دارد و آن هم این که یک ذره با این ابعاد به هیچ وجه نمی تواند به ارتفاع 27 کیلومتری از سطح زمین برسد. 
تنها استثنای موجود در این رابطه فوران های مهارنشدنی آتشفشانی است که آن هم در مدت سه سالی که از زمان این نمونه برداری می گذرد، رخ نداده است.

این  به  می توان  تنها  شوند،  منتقل  استراتوسفر  الیه  به  بتوانند  بزرگ  چنین  ذراتی  آن  واسطه  به  که  مکانیسمی  غیاب  در  که  افزود  ادامه  در  وی 
جمع بندی رسید که وجود این ذرات بیولوژیکی ریشه در فضا دارد.

افزود: نتیجه گیری دیگر تیم تحقیقاتی ما این است که حیات به طور پیوسته از فضا به زمین می رسد و احتماال حیات تنها محدود  ادامه  وی در 
ذرات  معتقدند  همکارانش  و  وین رایت  می رسد.  پروفسور  نظر  به  تهاجمی  خیلی  هنوز  ای  نتیجه گیری  چنین  است  مسلم  اما  نیست،  سیاره  این  به 

دیاتومه ها یا آغازیان می توانند از سوی دنباله دار ها به جو زمین منتقل شده باشند.
ادعاهای نامتعارف، شواهد غیر معمول می طلبد

ستاره شناس مشهور ست شوستاک از موسسه تحقیقات فرازمینی کالیفرنیا می گوید: این عقیده که حیات در سراسر جهان گسترده است و عناصری 
»پان اسپرمیا«  نظریه  این  به  و  است  قبول  قابل  کیهانی  کوتاه  نسبتا  مسافت های  در  دست کم  دارند،  نقش  آن  جابه جایی  در  دنباله دارها  ازجمله 
گفته می شود. فرضیه پان اسپرمیا بر این باور است که حیات در جای ویژه ای شکل نمی گیرد، بلکه همواره در جهان وجود داشته و در جای جای 
موشکافانه  و  دقیق  پژوهش های  بر  مبتنی  لزوما  اخیر  تحقیق  که  نیست  معنا  بدان  امر  این  البته  می افزاید  شوستاک  است.  شده  گسترده  هستی 
به  را  ادعاهایی  این می دانستند که چنین  را در  راه سهل تر  اختر زیست شناسی  اعضای جامعه  بیشتر  است.  شوستاک می افزاید: در گذشته  علمی 
آلودگی های زمینی نسبت دهند. ظاهرا یافته های اخیر تا حدی در این ایده خلل وارد کرده است؛ اما در هر صورت دانشمندان مایل هستند مدارک

قانع کننده تری از سرمنشا کیهانی این ارگانیسم ها که از سوی بالن به زمین آورده شده، مشاهده کنند.
کریس مک کی، اختر زیست شناس از مرکز پژوهشی اِیمز ناسا می گوید: احتماال گزارش این تیم تحقیقاتی مبنی بر پیدا کردن ماده ای نادر در جو زمین 
صحت دارد، اما این نتیجه گیری که بگوییم به این واسطه با حیات خارج از کره زمین مواجه هستیم براستی ادعای بزرگ و کمی دور از ذهن است؛ 
چراکه برای اثبات آن هنوز مدارک بیشتر و البته متفاوت تری الزم است. مثلی معروف می گوید ادعاهای غیرمعمول به شواهد نامتعارفی هم نیاز دارند. 
پروفسور مک کی مثالی زده از این که چنین مدرک غیرمعمولی اساسا چه چیزی می تواند باشد: اگر این پژوهشگران قادر بودند ثابت کنند کل این ماده از 
اسیدهای آمینه نوع دو تشکیل شده در حالی که پروتئین های موجود در حیات زمینی همگی از اسیدهای آمینه نوع اِل هستند، آن گاه می توانستند بخوبی 
من را قانع کنند. باید در نظر داشت اثبات این فرضیه مستلزم یک سری معیارهای بیوشیمیایی خاص است که با نمونه های یافت شده روی کره زمین 
هماهنگی نداشته باشند، اما چنانچه حضور بیوشیمی زمینی در این نمونه ثابت شود، غیرممکن است بتوان آن را به منشئی خارج از این سیاره نسبت داد.

لزوم مطالعات بیشتر
پروفسور وین رایت و همکارانش درصدد هستند تا نمونه های استراتوسفری خود را بیشتر مورد مطالعه قرار دهند تا بلکه 

شاید بتوانند مدارک مستندتری دال بر منشا خارجی  آنها ارائه دهند. به عنوان مثال پژوهشگران قرار است 
نسبت ایزوتوپ های مختلف عنصری را که تعداد نوترون های هسته اتمش متغیر است بدقت مورد تجزیه 

و تحلیل قرار دهند.  الزم به یادآوری است ایزوتوپ، اتم های عنصری هستند که عدد اتمی یکسان و 
عدد جرمی متفاوت دارند. عدد اتمی مشخصا به تعداد پروتون ها و عدد جرمی به تعداد نوترون های 

هسته اتم مربوط است، بنابراین در ایزوتوپ ها، اختالف در تعداد نوترون های هسته اتم است.
پروفسور وین رایت می گوید: اگر نسبت ایزوتوپ های مشخص عددی خاص را به دست بدهد، آن گاه 

ارگانیسم های ما زمینی هستند، اما اگر عدد متفاوتی حاصل شود، در این صورت منشا آنها می تواند 
از فضا باشد. با این وجود، اختر زیست شناس مشهور درک شولزه ـ مک اوچ از دانشگاه ایالتی واشنگتن 
عقیده دارد: این تیم تحقیقاتی باید آنالیزهای دیگری هم انجام دهد تا بتواند به نتیجه گیری درست در 

حیات، هدیه کیهان به زمین
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ثابت نگه داشتن دما در تراشه های الکترونیکی و اجزای داخلی ساخته شده 
آن حائز اهمیت است و معموالً برای گرم کردن یا سرد کردن آن ها 
نشان  تازگی  به  چینی  فیزیک پیشگان  از  گروهی  است.  نیاز  انرژی  به 
دمای  با  مناطقی  با  که  ناحیه ای  در  را  دما  می توان  چگونه  که  دادند 
گرم و سرد متغیر احاطه شده کنترل کرد، بدون این که نیاز به مصرف 
انرژی اضافی باشد. ایده این کار، قرار دادن ناحیه در میان موادی است 
که ویژگی های گرمایی آن با دما تغییر می کند. این گروه نشان دادند 
که ناحیه مرکزی که از نواری فلزی ساخته شده، با وجود آن که یک 
انتهایش به اندازه 30 درجه گرم می شود، بدون مصرف هیچ انرژی ای در 
دمایی ثابت باقی می ماند. پژوهشگران معتقدند روش کارشان می تواند 

توسعه یافته و در سامانه های ذخیره سازی انرژی کاربرد عملی یابد.
 

و  شده  حفاظ گذاری  سمتش  یک  که  اتاقکی  در  دما  نگه داشتن  ثابت 
قرار  ظهرگاهی  و  صبح گاهی  خورشید  نور  معرض  در  دیگرش  سمت 
برای  توجهی  قابل  انرژی  صرف  نیازمند  طبیعی  طور  به  شده،  داده 
متغیر  و  گسترده  دمایی  اختالفات  که  ادواتی  در  است.  سردسازی 
موتورهای  و  الکترونیکی  موتورهای  در  هم چنین  دارند،  زمان  طول  در 

فضاپیما مشکالت کنترل دمایی ظهور پیدا می کند.
در  فودان  دانشگاه  از  هوانگ1  جیپینگ  مشکالت  این  حل  برای 
مصرف  انرژی  که  کردند  پیشنهاد  را  دماپایی  همکارانش  و  شانگهای 
نمی کند. آن ها ناحیه کوچکی را در دمای T فرض کردند که بین دو 
دیگری  و  است  سرد  دورترش  انتهای  یک  است،  گرفته  قرار  باریکه 
باریکه  هر  انتهایی  دمای  تغییر  با  که  آن جاست  کار  دشواری  گرم. 

نگذاریم ناحیه مرکزی گرم یا سرد شود.
این گروه از این حقیقت استفاده کردند که رسانندگی گرمایی یک ماده 
می تواند با دمای ماده تغییر کند. )رسانندگی گرمایی مقیاسی است که 
معلوم می کند گرما تا چه اندازه می تواند به سادگی در ماده جریان یابد(. 
چنان که به صورت ریاضی هم نشان دادند، جنس ماده قسمت سرد باید 

تثبیت دما 
در تراشه های الکترونیکی

به صورتی انتخاب شود که در دمای باالی T حرارت را خوب منتقل 
کند، ولی رسانندگی ضعیفی در کمتر از دمای T داشته باشد. ویژگی های 
معادالت  حل  با  باشد.  سرد  قسمت  برعکس  باید  هم  گرم  قسمت 
قسمت  در  دما  افزایش  با  که  دادند  نشان  گروه  این  حرارت،  جریان 

انتهایی گرم، دما در ناحیه مرکزی تقریبًا در دمای T ثابت می ماند.
الزم بود که با گرم شدن انتهای قسمت گرم، نرخ کلی جریان حرارت 
از قسمت گرم به سرد بدون تغییر بماند، به طوری که هیچ انرژی ای 
هرچه  که  باشد  داشته  انتظار  فردی  است  ممکن  نشود.  کم  یا  اضافه 
قسمت گرم، گرم تر شود، دمای ناحیه مرکزی نیز باال رود. اما چنین 
می کند  افت  گرم  قسمت  گرمایی  رسانندگی  عوض،  در  زیرا  نیست 
ناحیه مرکزی  و  میان قسمت گرم  اختالف دمای  که موجب می شود 
افزایش یابد. همانند سیم های الکتریکی یا لوله های آب، که اگر در آن 
مقاومت در برابر جریان، در طول یک کانال افزایش  یابد، تغییرات ولتاژ 
یا فشار در عرض کانال نیز باال می رود، و تخمین زده می شود که نرخ 
داده  نشان  مشابه  به شکلی  حرارت،  جریان  برای  بماند.  ثابت  جریان 
برای  حالت  این  در  ناحیه،  دو  میان  دما  اختالف  افزایش  که  می شود 

ثابت نگه داشتن دما در مقدار T در محل ناحیه مرکزی کافی است.
پژوهشگران تحقق این ایده را در آزمایش های خود نیز اثبات کردند. 
باریک  فلزی  نوار  یک  مرکزی  ناحیه  در  دما  کردند  تالش  آن ها 
انتهای آن  به دو  و گرم  متغیر سرد  بماند، درحالی که دماهای  ثابت 
مرکب  ساختارهایی  رسانا  باریکه های  ایجاد  برای  آن ها  کردند.  اعمال 
نوارهای جانبی  از  از دو الیه متشکل  )کامپوزیت( ساختند که در آن 
نوارها در  از الیه های  از دو ماده متفاوت استفاده می شد. یکی  هم بند، 
جای خود ثابت شده بود و می توانست حرارت را به طور ضعیفی منتقل 
کند؛ الیه دیگر نوارها از ماده ای تشکیل شده بود که وقتی دما تغییر 
و  می شکست  را  رسانش  مسیر  و  می شد  خم  باال  سمت  به  می کرد، 
آزمایش ها،  در  می گذاشت.  باقی  را  رسانندگی-ضعیف  با  الیه ی  تنها 
دریافتند  پژوهشگران  و  می شد،  استفاده  حرارتی  تصویربرداری  از 
هنگامی که درجه حرارت بخش انتهایی قسمت گرم از 320 تا 353 

افزایش یابد، دمای ناحیه مرکزی تنها یک درجه باال می رود.
هوانگ توقع دارد این ایده خیلی زود، به ویژه در مواردی که سعی بر 
انرژی است، کاربردهای تجاری پیدا کند. برای مثال،  کاهش مصرف 
برای تنظیم دمای خانه، اگر موادی با رسانندگی وابسته به دمای مناسب، 
تهویه  به  نیاز  می تواند  گرفته  شود،  کار  به  خانه ها  خارجی  در سطوح 
هوا را کاهش دهد. او پیشنهاد داد که از این ایده برای ماهواره ها نیز 
استفاده شود )در یک فضاپیما ممکن است اختالف دمایی بسیار شدیدی 

میان قسمت رو به خورشید با سایر قسمت ها وجود داشته باشد(.
بسیار  ایده  »این  می گوید:  سنگاپور  ملی  دانشگاه  از  کیو2  وی  ِچنگ 
کاربردهای  برای  زیادی  پتانسیل  دارای  و  است  متبحرانه  و  مبتکرانه 
عملی در موقعیت هایی است که در آن دمای محیطی دو طرف شیء 
در  دما  تنظیم   برای  رویکرد  این  که  افزود  چنین  او  می کند«.  تغییر 

خانه ها نیز بسیار امیدبخش است«.
این پژوهش در Physical Review Letters چاپ شده است.

توضیحات:
Jiping Huang.1

Cheng-Wei Qiu.2
 Mark Buchanan :نویسنده

A Thermostat that Consumes No Energy :منبع
مرجع: 

 Temperature Trapping: Energy-Free Maintenance of Constant
Temperatures as Ambient Temperature Gradients Change

به نقل از انجمن فیزیک ایران
نویسنده خبر: مهسا توکلی دوست

دلخواه  منطقه ای  دمای  انرژی،  مصرف  بدون  دماپایی  می دهد  نشان  شبیه سازی ها 
را ثابت نگه می دارد، هرچند دمای محیط خارج آن متغیر باشد. در این جا به جای 
»پوشش  باشیم،  داشته  یک-بعدی  معمولی  گرمایی  رسانندگی  با  موادی  آن که 
حرارتی« دوبعدی داریم، مناطق پیرامون آن ناحیه مرکزی از موادی تشکیل شده 
که رسانندگی گرمایی آن ها به شکل  های مختلف به دما بستگی دارد. تصاویر نشان 
می دهد توزیع دمایی در مرز سمت چپ در هر مورد، در دمای 2/273 کلوین نگاه 
افزایش می یابد و از چپ به  داشته می شود، در حالی که دمای مرز سمت راست 
راست عبارتند از: 2/323 کلوین، 2/338 کلوین و 2/353 کلوین. با وجود این 

افزایش 30 درجه ای دما، دمای ناحیه مرکزی بیش از 2/1 کلوین تغییر نمی کند.

دانشمندان شواهد جدیدی از وجود 
نهمین سیاره منظومه شمسی یافته اند

رها
خب

اخترفیزیکدانان مشخصه های سیاره نهم منظومه شمسی 
را پیش  بینی کرده اند؛ البته اگر چنین سیاره ای واقعا وجود 

داشته باشد.

امسال  ژانویه  ماه  در  سی،  بی  بی  از  نقل  به  ایران  عصر  گزارش  به 
مطرح  را  نظریه  این  )کلتک(  کالیفرنیا  فناوری  موسسه  پژوهشگران 
سرد  و  دوردست  حاشیه  در  است  ممکن  بزرگ  سیاره ای  که  کردند 
منظومه شمسی -آن سوی پلوتو- وجود داشته باشد. تا به حال چنین 
سیاره ای مستقیما مشاهده نشده اما پژوهشگران با استفاده از عظیم ترین 

تلسکوپ ها جستجو برای یافتن این سیاره را آغاز کرده اند.
گروهی از محققان دانشگاه برن سوییس هم مشخصات احتمالی چنین 
سیاره ای -حداکثر و حداقل اندازه، درخشندگی و سرما- را تخمین زده اند 
که نتایج آن در نشریه اخترشناسی و اخترفیزیک منتشر خواهد شد.

پروفسور کریستف مورداسینی و استر لیندر با شبیه سازی کامپیوتری و 
استفاده از مدل تکامل سیاره ای، محاسبه کردند که شعاع و درخشندگی 
این سیاره چگونه ممکن است از زمان شکل گیری منظومه شمسی در 

۴.۶ میلیارد سال پیش متحول شده باشد.
نتیجه این بررسی این بود که سیاره ای با جرمی ده برابر زمین )تخمین محققان 
کلتک( باید قطری حدود 7.5 برابر زمین داشته باشد و دمای آن حدود 
منهای 22۶ درجه سانتی گراد باشد. این مطلب را پروفسور براون یکی از 
محققان کلتک که احتمال وجود سیاره نهم را مطرح کرده است می گوید.

میلیارد  صد  حدود  فاصله ای  در  را  سیاره  این  امیدوارند  پژوهشگران 
چنین  در  کنند.  پیدا  شمسی  منظومه  مرز  در  و  خورشید  کیلومتری 
خواهند  دریافت  خورشید  از  ناچیزی  بسیار  نور  سیاره   این  فاصله ای، 
بود.  خواهد  خودش  هسته  حرارت  از  آن  نور  بیشتر  واقع  در  و  کرد 
اگر چنین باشد، سیاره نهم را با تلسکوپ های مادون قرمز آسان تر از 
نوری می توان رصد کرد و شاید همین موضوع توضیح  تلسکوپ های 

دهد چرا چنین سیاره ای تا به حال دیده نشده است.
پروفسور مورداسینی و لیندر در محاسبات خود به این نتیجه رسیدند 
که نور سیاره نهم ضعیف تر از آن است که اخترشناسان به راحتی آن را 
پیدا کنند؛ به خصوص اگر این سیاره در دورترین نقطه از مدار خود به 

دور خورشید نیز باشد.
با وجود اینکه سیاره نهم تا به حال دیده نشده اما شواهدی در وجود آن 
 Wide-field( دیده شده است، از جمله اینکه احتماال تلسکوپ وایزناسا
Infrared Survey Explorer( سیاره ای با جرمی پنجاه برابر زمین یا 

بیشتر را ردیابی کرده است.
است.  آن  منشا  است  مطرح  نهم  سیاره  مورد  در  که  دیگری  نکته 
محققان سوییسی برای پیش بینی مشخصات آن فرض کردند این سیاره 
از همان گاز و غباری شکل گرفته که منظومه شمسی را تشکیل داده؛ 
منتفی  را  احتمال  این  تئوری-  نظر  از  کم  -دست  محققان  برخی  اما 
الکساندر  باشد.  منظومه شمسی  بیرون  نهم  سیاره  منشا  که  نمی دانند 
مطرح  را  نظریه  این  سوئد  لوند  رصدخانه  در  همکارانش  و  موستیل 
اطراف  در  و  شمسی  منظومه  بیرون  می تواند  نهم  سیاره  که  کرده اند 
یک ستاره مجاور شکل گرفته اما بعدا خورشید آن را به داخل منظومه 
است  ممکن  می گویند  کلتک  پژوهشگران  اما  باشد.  کشانده  شمسی 
سیاره نهم از توده عظیم گازی که در اوایل شکل گیری منظومه شمسی 
آنها  باشد.  شده  تشکیل  شده  رانده  بیرون  به  منظومه  این  داخل  از 
منظومه  اجرامی که در کمربند کویپر در مرز  راستایی  اساس هم  بر 
شمسی قرار دارند وجود چنین سیاره ای را پیش بینی کردند و می گویند 
با وجود یک  تنها  را  یخی  دنیای  این  اجرام  راستای 
در  پیش  ماه  اما  داد.  توضیح  می توان  بزرگ  سیاره 
شمسی،  منظومه  حاشیه  اجرام  منشا  بررسی  پروژه 
جرم تازه ای در کمربند کویپر کشف شد که مداری 
عجیب دارد. این جرم دقیقا همان جایی قرار داشت 
سیاره  کرده اند  پیش بینی  کلتک  پژوهشگران  که 

نهم باید قرار داشته باشد.
اینها، آنیه فینیا و همکارنش در رصدخانه  عالوه بر 
را مطرح کرده اند که  فرانسه شواهدی  دازور  کوت 
-که  را  کیوان  مدار  گرانشی  کشش  می دهد  نشان 
کاوشگر کاسینی آن را یافت- با فرض وجود سیاره 

نهم بهتر می توان توضیح داد...

منبع:
evidence-real--01-201۶/http://phys.org/news
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م 2ـ نیروی گرانش )جاذبه(: نیروی گرانش، نیروی جاذبه ای 
است که میان اجسامی که دارای جرم هستند، حکمفرماست. 

این نیرو نسبت به نیروهای بنیادی دیگر، در مقابل ذرات 
بنیادی و در فواصل کوتاه بسیار ضعیف است. حامل میدان 

گرانش، گراویتون است که امواج گرانشی مربوط به آن به تازگی کشف شده است.
3ـ نیروی هسته ای ضعیف:  نیرویی است که بدون استثنا بر 

تمام ذرات جهان و در فواصل بسیار بسیار کم حکمفرماست. نیروی 
ضعیف هسته ای تنها در واکنش های هسته ای وجود دارد؛ مانند 

واکنش زیر که در اثر برخورد یک نوترینو به یک هسته،  پرتوی بتا 
و الکترون تولید می شود.

بستن  هم  به  مسئول  که  است  نیرویی  قوی:  ای  هسته  نیروی  4ـ 
پروتون ها و نوترون ها برای ساخت هسته ی اتم می باشد. این نیرو 
اولین  است.  برد  کوتاه  بسیار  و  دارد  وجود  ای  هسته  ابعاد  در  فقط 
نظریه ی قابل مالحظه ی نیروی قوی را، یوکاوا در سال 193۴ برای 

میدان  نوعی  با  نوترون  و  پروتون  که  کرد  فرض  یوکاوا  کرد.  پیشنهاد  پیوندد،  می  هم  به  را  هسته  اجزای  چیزی  چه  که  سوال  این  به  پاسخ 
شود.  می  جذب  زمین  به  گرانشی  میدان  با  ماه  و  هسته،  به  الکتریکی  میدان  با  الکترون  که  طور  همان  درست  کنند،  می  جذب  را  یکدیگر 

او حامل این میدان را مزون نامید. اما امروزه می دانیم که میدان مربوط به نیروی قوی را گلوئون حمل می کند. نوترون صفر است.. 

فیزیکدانانی به نام گالشو، واینبرگ و سالم مدل GWS )مخفف ابتدای اسامی این دانشمندان( را مطرح کردند. مدل GWS مدلی است که نیروهای 
ضعیف و الکترومغناطیسی را تجلی مختلف یک نیروی واحد الکتروضعیف در نظر می گیرد. بنابراین چهار نیروی بنیادی به سه نیرو کاهش می یابد. 
.)GUT ،همچنین، فیزیکدان ها در تالش هستند نشان دهند که این سه نیرو نیز در واقع از یک نیروی بنیادی سرچشمه می گیرند )نظریه وحدت نیروها

گردآورنده: فاطمه وریانی

توضیحات:
up( .1 به معنی باال(

down( .2 به معنی پائین(
charm( .3 به معنی افسون(

strange( .4 به معنی عجیب(
top( .5 به معنی سر(

bottom( .6 به معنی ته(

منابع:
]1[ کتاب آشنایي با ذرات بنیادي نوشته ي »دیوید گریفیث« 

                                             aspx.8810/http://elmeomomi.blogfa.com ]2[
                                                                                 http:// shimidan.com/Titles/Atom/scale.gif ]3[

 aspx.158-http://www.javananelmi.blogfa.com/post]4[
   htm.214_http://www.zendagi.com/new_page ]5[

....ادامه از صفحه 3
تیم  است  بهتر  متخصص  این  دید  از  کند.  پیدا  دست  زمینه  این 
با  نخست  تحریک آمیزی،  ادعای  هرگونه  ارائه  از  پیش  تحقیقاتی 
متخصصانی که درباره دیاتومه ها یا آغازیان تحقیق کرده اند، مشورت 
الیه  از  راستی  به  بقایا  این  شاید  است:  معتقد  شولزه   پروفسور  کند. 
اما  باشند،  نداشته  زمینی  آلودگی  منشا  و  باشند  آمده  استراتوسفر 
نتیجه گیری تنها روی یک ذره و آن هم البته با تحقیقات خیلی محدود 
آن،   از  مهم تر  و  می رسد  نظر  به  غیرمعقول  کامال  من  برای شخص 
قائل شدن منشئی خارج از کره زمین برای آن کامال بی اساس است. 
پروفسور شولزه همچنین تصور می کند دنباله دار ها مکان های نامتعارفی 
حیات  امکان  وی  دید  از  هستند.  حیات  هرگونه  شکل گیری  برای 
چیزی است که باید در سیارات به دنبال آن گشت. به نظر وی پیدا

شدن یک آغازین در دنباله دار ها جدا شگفت انگیز است.
وی در ادامه می افزاید : آغازیان براستی اشکال حیات نسبتا پیشرفته ای 
زمین شناسی  دوره  آغاز  در  زیاد  احتمال  به  که  هستند  زمین  در 
نخستین  حضور  دوره  یا  ژوراسیک  عصر  در  )احتماال  مزوزوئیک 
پرندگان( تکامل پیدا کرده اند. این عصر از جهاتی برای آغازیان بسیار 
از نمودار  دیر بوده، چراکه به حدود دست کم سه میلیارد سال پس 
شدن نخستین نشانه های حیات در زمین برمی گردد. توجه به این نکته 
به صورت  اما آبی  نیز مهم است که آغازیان معموال آبزی هستند، 
مایع در دنباله دار ها یافت نمی شود، مگر در طول بازه های زمانی کوتاه 

و آن هم زمانی که این اجسام یخی به خورشید نزدیک شده باشند.
پروفسور شولزه می گوید  که انتظار داشته یک ارگانیسم زنده غیرزمینی 
یا حتی بقایایی از آن، کامال یا دست کم از برخی جنبه ها نظیر محیط 
و  باشد  متفاوت  می شود،  دیده  زمین  در  آنچه   با  زیستگاه  و  اطراف 
ندارند. این دیدگاه وی  با  به هیچ وجه سنخیتی  قطعا آغازیان زمینی 

مترجم: فرناز حیدری
space.com :منبع

***

در ادامه مباحث مطرح شده در قسمت اول، به طور خالصه می توان نشان داد:

دینامیک ذرات بنیادی
جهان ما بر پایه ی چهار نیرو استوار است: نیروی الکترومغناطیسی، 

نیروی گرانش )جاذبه(، نیروی ضعیف و نیروی قوی.

1ـ نیروی الکترومغناطیسی:
ایجاد  باردار  ذرات  میان  الکترومغناطیسی  نیروی 
میدان  در  که  بارداری  ذرات  بر  نیرو  این  شود.  می 
شود.  می  وارد  نیز  هستند  حرکت  در  مغناطیسی 
این  از   ، ما  زندگی  در  استفاده  مورد  نیروهای  اکثر 
دارد  واسطه(  )ذره  حاملی  نیرویی  هر  هستند.  نوع 
کند.  می  حمل  را  نیرو  آن  به  مربوط  میدان  که 

حامل میدان الکترومغناطیسی، فوتون     می باشد. 
خاطر  این  به  را  آهنی  میخ  یک  آهنربا،  یک  مثاًل 
می  بدل  و  رد  فوتون  ها  آن  بین  که  کند  می  جذب 
شود. در شکل زیر بین دو بار همنام نیروی دافعه ی 
ی  جاذبه  نیروی  همنام،  غیر  بار  دو  بین  و  الکتریکی 
ی  اندازه  کولن  قانون  بنابر  که  دارد  وجود  الکتریکی 
این نیروها )F( با حاصلضرب بارها )q1q2( رابطه ی 
مستقیم و با مجذور فاصله )r2( رابطه ی عکس دارد.
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آشنایي با ذرات بنیادی

قسمت دوم

جذب اتومبیل توسط آهنربا
)نیروي الکترومغناطیسي(
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به  نیز  مقاله  این  در  قبل،  قسمت  در  شده  مطرح  مباحث  ادامه  در 
بررسی مطالب دیگری در حوزه هواشناسی )کوهستان( می پردازیم...

 5 _ ابرها
است.  ابر  تشکیل  پیش نیاز  مرطوب  هوای  روبه باالی  حرکت  معموال 
پدیده ای که در کوهستان به فراوانی رخ می دهد. حرکت روبه پایین نیز 
بر خالف آن عمل می کند. هوای روبه باال منبسط شده، به طور فرایند 
بی دررو سرد شده و اگر رطوبت کافی به همراه داشته باشد، مقداری 
را  ابر  ریزقطره های  تشکیل  و  شده  سرد  آن  در  موجود  آب  بخار  از 
می دهد. هر متر مکعب ابر غلیظ حدود 0/5 گرم آب در خود دارد.
اما  تا 15- درجه سانتیگراد است  این ریزقطره ها 10-  دمای معمولی 
در ارتفاع باال و فشار کم این ریزقطره ها می توانند تا حدود دمای ۴0- 
اَبَرَسرد  قَطَرک های  را  قطره ها  این  باشند.  مایع  درجه سانتیگراد هنوز 
آبی  قطره  هر  بعد  به  دما  این  از  می نامند.   supercold droplet یا 
در اثر پدیده انجماد خودبه خودی )self nucleation( یخ خواهد زد.

هستند.  خطرآفرین  بسیار   Cb ویژه  به  کومولوس  خانواده  ابرهای 
نزدیکترین  به  نموده  صرف نظر  صعود  از  باید  آنها  مشاهده  با 
کنند. می  پرهیز  ابرها  این  از  نیز  خلبانان  کرد.  مراجعت  پناهگاه 

تالطم در ابرها به قرار زیر است.
ابرهای رایج به ویژه بر فراز قله های کوهستان

)Mountain waves or Lee waves( الف _ امواج کوهستان
باد از فراز کوهستان می گذرد، در جهت پشت به باد کوه  هنگامی که 
تالطم شدیدی ایجاد می شود. نوعی از این تالطم چرخش rotor نام 
به  کوهستان،  نیرومند  امواج  شکل گیری  برای  مطلوب  شرایط  دارد. 

ویژه در حالت حاکمیت یک سامانه پرفشار )پادچرخندی( عبارتند از:
Thunderstorm 6 _ توفان تندری

نوع  ویژه  به   Cb ابرهای  توسط  که  آذرخش  و  تندری  توفان های 
بار  تخلیه  نتیجه  و  می شود،  ایجاد   )anvil cloud( آن  سندانی 
تحت  است،  زمین  و  ابر  یا  ابر،  و  ابر  میان  الکتریسته ساکن  الکتریکی 
آنها،  مشاهده  از  پس  است.  آسیب رسان  و  خطرناک  شرایطی  هر 

عاقالنه ترین کار،  گریز به نزدیکترین پناهگاه است!
)]Fog ]FG( 7 _ مه 

مه در اثر سرد شدن هوای مرطوب رخ می دهد. یک تیرگی جوی در 
بدون  یا  و  همراه  آب،  قطرک های  آویزش  وسیله  به  که  زمین  سطح 
همراهی ذرات دود، که دید را به زیر 1000 متر محدود می کند، مه 
می نامند. »دودمه« را که بیشتر در شهرهایی با آلودگی هوایی باال رخ 
می دهد را smoke fog می نامند. مه با روش های زیر تشکیل می شود:

Radiation fog :الف _ مه تابشی
بارندگی،  از  ابر، پس  بدون  اغلب هنگامی که هوای مرطوب در شبی 
می دهد.  رخ  تابشی  مه  آنگاه  گیرد  قرار  پرفشار  سیستم  یک  تحت 
دمای هوای مرطوب در مجاورت زمین سرد و در شرایط چگالش به 
سرعت به دمای نقطه شبنم می رسد. بهترین سرعتی هم که باد می تواند 
در  اگر  است.  ثانیه  بر  متر   3 تا   1 یا  باد،  بدون  شرایط  باشد  داشته 
این شرایط دود هم وجود داشته باشد، دودمه نامیده می شود. حداکثر 

ارتفاع این نوع مه 300 متر است. مه جنگل ها بیشتر از این نوع است.
Advection fog ب _ مه فرارفتی

به روی یک سطح سرد  باد  توسط  و مرطوب  هنگامی که هوای گرم 
آورده می شود و دمای آن را تا نقطه شبنم پایین می آورد. مه کنار دریا 

و مه بادهای دره بیشتر از این نوع است. 
evaporation fog :پ _ مه تبخیری

در اثر چگالش سریع بخار آب از سطح به هوای اشباع شده رخ می دهد. مه 
روی جاده پس از بارندگی و یا مه جنگل های گرمسیر از این نوع هستند.

هواشناسی کوهستان )2(

freezing fog :ت _ مه یخ زدگی
در اثر یخ زدگی قطرک های آب رخ می دهد. دمای هوا بین 2۴- تا ۴5- درجه 
سانتیگراد و ارتفاع باالتر از حدود 8000 متری از سطح دریا. این نوع مه به 
ویژه در اثر حرکت هواپیما و برخورد آن با ذرات آب اَبَرَسرد رخ می دهد.

front fog  :ث _ مه جبهه ای
فعالیت جبهه های  و  اثر حرکت  مهی است در مقیاس گسترده، که در 

سرد، گرم و ... رخ می دهد.
8 _ ابر کوه ُکاله و ابر غلتان

،)Cap Cloud( ،الف _ کوه ُکاله
فراز دماوندش از ابر بود                        تو گویی ِزبَرکوه پوشیده ُخود
چو پوشیده سر ر ا به ابری پناه                            و را خواند باید کنون ُکه ُکاله
ابری که گاه و بیگاه بر فراز قله کوه های بلند، مانند دماوند، به چشم 
می خورد و همچون کالهی قله را در بر می گیرد.  این ابر که به واژه 
که  افقی  و  کوچک  است  ابری  است،  شده  نام گذاری   Pileus التینی 
 Cumulusمی تواند به شکل ابرهای کومه ای )= گل کلمی(  کومولوس
یا کومولونیمبوس )کومولوس باران زا( نمایان شود. ابر مولد آن می تواند 
به  و  نبوده  پایدار  ابر  این  باشد.  شده  پدیدار  روکش  یک  شکل  به 
عرض های  در  به ویژه  آنها  شکل گیری  می دهد.  شکل  تغییر  سرعت 
مرطوب  هوای  روبه باالی  و  سریع  حرکت  اثر  در  پایین تر  جغرافیایی 
رخ می دهد. این حرکت سریع رو به باال باعث می شود که دمای هوا از 
دمای نقطه شبنم dew pointپایین تر بیاید. این ابر معموال نشان دهنده 
یک  هستند.  در آب وهوا  ناپایدار چشمگیر  و  تغییرات شدید  با  هوای 
نشان دهنده  اغلب  است،  کلم  گل  شکل  به  باال  در  که  ابری  چنین 

حرکت سریع روبه باالی جریان های هوایی در کوهستان است.
Roll Cloud )ب _ ابر غلتان، )رخش ابر

چو َرخش اَبر آمد فرود از فراز                دگرگونه افراخت آهنگ، ساز
بپیچید و از بیخ زو برکنید                          هر آن بودنی را که در راه دید

ابری است که همانند یک استوانه از فراز کوه به سوی دره سر می خورد 
لوله ای  ابر  یک  غلتان،  ابر  یک  می کند.  ایجاد  خطرناکی  تالطم های  و 
شکل، از خانواده ابرهای کمانی شکلArcus Cloud است که غالبا  در 

جبهه هوای سرد با توفان تندری و آذرخش همراه می شود. ابر غلتان 
همچنین می تواند نمایانگر فعالیت  جریان های هوایی شدید رو به پایین 
در  حتی  هستند.  کوهستان  ویژه  غلتان  ابرهای  باشد.   Microburst

ابر  این  هم  کوهستان 
کم  خطرناک  بسیار 

دیده می شود. آنها از پایه ابرهای تندرزا 
از  هستند.  جدا  کامال  دیگر  ابرهای  یا  و 
دیگر  از  متفاوت  آنها  که  است  این رو 

ابرها هستند. ابرهای غلتان معموال بر روی محور افقی خود می چرخند، 
شکل قیفی  ابرهای  با  نباید  بچرخند،  دیگری  محور  روی  بر  اگر  اما 

funnel clouds که زایینده گردباد Tornado است اشتباه شود.
microburst 9 _ انفجار رو به پایین 

ابر  از یک  و معموال  از هوای سرد چگال،  و غلیظ  یک سقوط سنگین 
مقیاس  در  رخداد  این  اگر  می نامند.    downburst را  گذر  حال  در 
کوچک  مقیاس  در  اگر  و   macro burst را  آن   بیافتد  اتفاق  بزرگ 
در  اتفاق  این  می نامند.   microburst آن را  دهد،  رخ  خردهواشناسی 
منجر  و  می دهد،  رخ  دقیقه   5 تا   3 بین  معموال  و  دقیقه   10 از  کمتر 
عمودی  و  افقی  جهت های  در  دهشت باری  هوایی  شکاف  یا  برش  به 
قطره های  با  همراه  »تر«  یا  و  »خشک«  می تواند  رخداد  این  می شود. 
انفجار  این  چرخش  حلقه های  باشد.  سنگین  رگبار  تا  باران  کوچک 
ویژه  به  پدیده،  این  می شود.  دیده  خوبی  به  زمین  سطح  نزدیکی  در 
برای خلبانان، چتربازان و صخره نوردان بسیار خطرناک است. یکی از 

نشانه های این رخداد بسیار خطرناک، ابر غلتان است.
انفجار قرار دارد.جایی که  خطرناک ترین محل در محورهای افقی این 
سرعت باد در زمان کوچکی به بیش از 150 گره )حدود 75 متر در ثانیه( 
می رسد. بیشترین توان این انفجار در حدود 30 متری سطح زمین رخ 
می دهد. انفجار روبه پایین در زیر 5 تا 10درصد ابرهای Cb اتفاق می افتد 
و بیشترین محدوده اثر افقی آن حدود ۴ کیلومتر است. با دو برابر شدن 
سرعت سقوط هوا، microburst به یک macro burst تبدیل می شود.

 

پیوست:
     PBL: Planetary Boundary Layer 

الیه مرزی سیاره ای، الیه ای است که 
به دلیل اصطکاک سطح زمین از وزش 
بادهای سهمگین در امان مانده امکان 

پیدایش زندگی را ایجاد نموده است. این 
 biosphere الیه کمابیش بر  زیست کره

منطبق است. 
فهرست ماخذ و مراجع:
 Ahrens, Essentials of

.Meteorology
http://en.wikipedia.org/wiki/Spec

ial:Search?search=cap+clouds
htm.8۴_1۴312/css/1۴312/http://tpub.com/content/aerographer

html#shear.http://www.auf.asn.au/groundschool/umodule21
html.http://www.auf.asn.au/meteorology/section3

http://www.crh.noaa.gov/glossary.php?letter=m
/http://www.noaa.com

.1993 ,”UBESCEAR, ”Source and Effects of Ionizing Radiation
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سیاست  استاد  توسط  تعریف شده  کامپیوتری  الگوهای 
دانشگاه نیویورک نشان می دهد که می توان با استفاده از 
نظریه بازی ها، بازی های سیاسی جهان و قدم بعدی هر یک 
از بازیگران این صحنه را نیز با دقت باالیی پیش بینی کرد!

سانجیدا اوکانل: طالع بینی من می گوید این هفته بهترین فرصت برای 
است...  کردن  پیدا  نجات  سامانی  و  بی  سر  این  از  حداقل  یا  جابجایی 
راه  مطمئن ترین  این  کنیم  آرزو  می شود  ولی  موافقم؛  است؟!  بی معنی 

برای پیش بینی آینده باشد؟
شاید هم همین طور باشد! بروس بونئو دمسکیتا، استاد سیاست دانشگاه 
نیویورک که هم زمان یک پیش گوی فوق العاده هم هست، معتقدست 
کامپیوتری ای  الگوی  تازه اش،  کتاب  در  او  می داند.  را  معما  این  پاسخ 
را شرح می دهد که مبتنی بر نظریه بازی هاست و می تواند آینده را با 

دقت قابل قبولی پیش بینی می کند.
این  از  از 30 سال است که دمسکیتا  بیش  نیوساینتیست،  به گزارش 
روش برای انجام هزاران  پیش گویی در زمینه جغرافیای سیاسی گرفته تا 
مسائل کامال شخصی استفاده کرده و مدعی است، بیش از 90 درصد از 
این پیش بینی ها محقق شده اند. ببینیم راز موفقیت دمسکیتا در چیست؟

که  شرایطی  پیش بینی  با   1358/1979 سال  از  را  پیش گویی  او 
برای  دمسکیتا  کرد.  آغاز  شوند،  منتهی  جنگ  شروع  به  می توانند 
به  تا  کرد،  طراحی  افزاری(  )نرم  ریاضی  الگوی  یک  پیش بینی،  این 
یا  انتخاب میان دیپلماسی  آنها در  تأثیر  و  کمک آن شرایط گوناگون 
جنگ توسط مردم را پیش بینی کند. او مانند هر الگوی دیگری برای 

آزمودن این الگو به داده های حقیقی نیاز داشت.
بخت با دمسکیتا یار بود، پایان نامه دکترای او در زمینه سیاست هند 
بود و وزارت امور خارجه ایالت متحده از او خواست تا در زمینه بحران 
تمامی  از  کاملی  فهرست  دمسکیتا  کند.  نظر  اعالم  هندوستان  سیاسی 
یا  باشند  تأثیر گذار  شرایط  این  در  بتوانند  می داد  احتمال  که  افرادی 
نخست وزیری را در آینده هند عهده دار شوند، تهیه کرد. داده ها را به 

رایانه وارد کرد و تا صبح منتظر نتیجه نهایی عجیب برنامه نشست. 
پیش بینی الگوی نرم افزاری کامال دور از ذهن بود. نخست وزیر آینده، 
کسی بود که با هیچ کدام از پیش بینی های دمسکیتا و دیگر کارشناسان 

سیاسی منطقه هم خوانی نداشت!

نتایج دور از ذهن 
زمانی که دمسکیتا نتایج را به نماینده وزارت امور خارجه اعالم کرد، 
دریافت نتایج حاصل از نرم افزار او با هیچ پیش بینی دیگری هم خوانی 
ندارد و بهتر است این نتیجه عجیب را برای کسی بازگو نکند. اما تنها 
از آب درآمد  الگوهای کامپیوتری درست  بعد، پیش گویی  چند هفته 
و درست ۶ ماه بعد نخست وزیر تازه- همانطور که نرم افزار پیش بینی 
نرم افزار  هم  شاید  بود،  آورده  شانس  دمسکیتا  شد!  عزل  بود-  کرده 

دقیق تر از این حرف ها بود. 
دمسکیتا  کامپیوتری  الگوی  می دهند  نشان  دهه،  سه  از  پس  نتایج 
دمسکیتا،  توسط  که  نرم افزار  این  است.  فوق العاده ای  پیشگوی 
هزاران  پیش بینی  برای  متحده  ایاالت  دولت  حتی  و  شاگردانش 
در  صلح  برقراری  تا  گرفته  شمالی  کره  هسته ای  برنامه های  از  مورد 
درصد   90 از  بیش  گرفته،  قرار  استفاده  مورد  اشغالی  سرزمین های 

شرایط را به دقت پیش بینی کرده است.
پیش بینی  سراغ  به  دمسکیتا  چرا  است؟  ممکن  چگونه  دقتی  چنین 
قرعه کشی ها نمی رود یا باال و پایین شدن سهام را پیش بینی نمی کند؟ او 
حتی نتایج انتخاباتی را هم پیش بینی نمی کند، در واقع هر اتفاقی که نتیجه
تأثیرات کوچک میلیون ها انسان باشد، توسط او پیش بینی نخواهد شد.

دمسکیتا و نرم افزارش »موقعیت استراتژیک« را آن هم با استفاده از اثر 
تعداد اندکی سیاست مدار یا سیاست گذار، گاهی هم اقتصاددان بر جامعه 
و کنش متقابل اجتماع نسبت به این تصمیم گیری ها را تعیین می کنند.

بازی، بازی، بازی 
ابزار اصلی آنها »نظریه بازی ها« است، جایی که ریاضیات نوع رفتار 
فرد را تحت شرایط گوناگون که حاصل تصمیم گیری عده دیگری است، 
و   19۴0/1320 دهه  در  اولین بار  که  نظریه  این  می کند.  پیش گویی 
بعد  ابداع شده، یک دهه  مورگسترن  اسکار  و  نویمن  فون  توسط جان 
پرداخته،  او  زندگی  به  زیبا«  »ذهن  که  ریاضی دانی  نش،  جان  توسط 
کامل تر شده است. بازی ساده است، هر یک از بازیگران می تواند به 
رسیدن  و  بردن  برای  آنها  امثال  و  بلوف  دروغ،  مانند  راهبردی  هر 
را  برنده  نهایت  در  بهتر  راهکارهای  کند.  استفاده  شخصی  نفع  به 
می کند،  دنبال  را  قوانین  همین  هم  دمسکیتا  می کنند.  مشخص 
انجام  را  حرکتی  شخصی،  نفع  بر  بنا  بازیگران  او  دیدگاه  از  واقع  در 

می دهند، یا از انجام حرکتی توسط رقیب جلوگیری خواهند کرد.
یک مثال ساده بزنیم: آیا کشور X کالهک هسته ای خواهد ساخت؟ 

دمسکیتا برای پاسخ به این پرسش فهرستی از تمامی تصمیم گیرندگان 
نهایی تهیه خواهد کرد و به اثرگذاری هر یک ارزشی بین 1 تا 100 
یا 200 برای چهار شاخه گوناگون خواهد داد: آنها انتظار چه نتیجه ای 
اهمیت است؟ چطور ممکن را دارند؟ چقدر موضوع برای آنها حائز 

است به توافق برسند و اینکه چقدر تحت تأثیر قرار دارند و ....
باشیم و مذاکرات آغاز  بازیگر داشته  باال، 5  فرض می کنیم در مثال 
در  و  می کنند  بازی  جفت جفت  بازیگران  که  اینجاست  نکته  شود. 
تصمیم  باید  بازیکن  هر  تنها  است.  برابر  همگی  موقعیت  حال حاضر 
بگیرد که موافق است یا مخالف و در مقابل چه پیشنهادهایی موقعیت 
فعلی را تغییر خواهد داد و در صورت لزوم چه تهدیدهایی را به کار 
خواهد گرفت. پس از بازی تمامی بازیکنان، نرم افزار نتیجه نهایی را 

بین 1 تا 100 محاسبه کرده و اعالم خواهد کرد.
خواهیم  گوناگون  موقعیت   120 شوند،  حاضر  بازیکن   5 که  زمانی 
و  موقعیت  میلیون   3,۶ شود،  برابر  دو  تنها  رقم  این  اگر  اما  داشت؛ 
که  مسائلی  اغلب  باشیم!  داشته  انتظار  باید  را  گوناگون  عکس العمل 
و  دارند  اصلی  بازیگر  تا ۴0  بین 30  روبرو می شود،  آنها  با  دمسکیتا 

گاهی این رقم به 200 تن هم رسیده است.
از نظریه بازی ها که بگذریم، نکته کلیدی دیگری هم وجود دارد و آن 

صحت داده های اولیه است. دمسکیتا ناچار است برای هر مسئله با 
تعداد بسیاری از کارشناسان خبره مشورت بکند. البته کارشناسان هم 

ممکن است اشتباه کنند و همیشه احتمال خطا وجود خواهد داشت.
این  نهایی  نتایج  پذیرش  انسانی،  خطای  از  جدای  هم  دیگری  مسئله 
نهایی حاصل است.  اعداد  ابهام در  را دشوار می کند، آن هم  نرم افزار 
هسته ای  کالهک  ساخت  احتمال  مثال  برای  نهایی  پاسخ  کنیم  فرض 
بین 1 تا 200 متغیر باشد و نرم افزار عدد 120 را به ما اعالم کند. 
چیزی قابل پیش بینی نیست، نمی دانیم بمبی در کار خواهد بود یا نه! 
اما دمسکیتا معتقداست ابهامی وجود ندارد و این عدد نشان می دهد، 
سوخت  بحث،  مورد  کشور  یعنی  شد،  خواهد  انجام  کار  از  بخشی 
هنوز ولی  کرد؛  خواهد  تولید  را  اتمی  سالح های  نیاز  مورد  هسته ای 

تصمیم به تولید سالح های هسته ای نگرفته است.
کار  پیچیده تری  و  جدید  الگوی  روی  دارد  حاضر  حال  در  دمسکیتا 
این  در  است.  شده  بنا  بیزی  بازی های  نظریه  مبنای  بر  که  می کند 
بازیکنان  دیگر  درباره  را  بازیکنان  سایر  ایده  می تواند  بازیکن  هر  الگو 
اطالعات  با  سناریوهایی  روی  کار  امکان  همچنین  و  بگیرد  نظر  در 
موفق  تاکنون  کامپیوتری  الگوی  این  داشت.  خواهد  وجود  نیز  ناقص 
عمل کرده است، آمارها نشان می دهند، هر جا اطالعات اولیه دقت و 
صحت باالیی داشته اند، نتیجه نهایی هم صحیح بوده است. آیا با این 
دست  درصد   90 باالی  دقتی  به  سیاسی  طالع بینی های  جدید  الگوی 

خواهند یافت؟ آیا جنگ جهانی سومی پیش گویی خواهد شد؟
محقق   )Bruce Bueno de Mesquita( مسکیتا  ِد  بوئنو  بروس   
انستیتو هوور نیز هست. تخصص و شهرت وی  یهودی علوم سیاسی 
مبانی  بر اساس  وقایع علوم سیاسی و تجاری جهان  احتمال  بیشگویی 

پیشگویی با نظریه بازی ها!

کرده  مقایسه  نوستراداموس  با  را  او  برخی حتی  است.  بازی ها  نظریه 
اند... او تا کنون بیش از 1۶ کتاب و 100 مقاله به چاپ رسانیده است.
مورد  در  پیشگویی  سه  سخنرانی  یک  در  همچنین  مسکیتا  د  بوئنو 
انتخابات ریاست جمهوری  از  )قبل  بازی ها  نظریه  از  استفاده  با  ایران 
عنوان  به  سخنرانی  ازاین  کوتاهی  بخش  است...  کرده   )2009 سال 

پیش بینی وضعیت آینده ایران با استفاده از نظریه بازی ها:

پول  تنها  ها  بینی  پیش  دلیل  است،اما  بینی  پیش  قابل  چیزی  »هر 
نیست. وقتی بتوانی رفتار مردم را پیش بینی کنی، می توانی کاری که 
آنها می خواهند انجام دهند را مهندسی کنی و وقتی توانستی رفتارها 

را مهندسی کنی، می توانی دنیا را تغییر دهی!«
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نمایید.

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

تلفن همراه/ثابت/
نشانی و کد پستی / 

پست الکترونیک

کوه ُکاله دماوند

***



شماره 40، مهر و آبان 1395

1213

شماره 40، مهر و آبان 1395

ب
 جال

ب
طال

م

ب
 جال

ب
طال

م

بهره مندی از زندگی در آرامش قطب!
نِسبّیت(  )اصل  آن   دانستن  از  توان  می  نیز  دیگری  روزمّرۀ  فواید 
این  فِلِمینگ )که پرسیده بود دانستن  بـدست آورد. من)اینشتین( به 

اصل چه فوایدی دارد( جواب دادم که: 
اگر مثاًل شخصی مانند تو- که محتاج وقت شبانه روزی بسیار زیادتری، 
و  فیـزیولوژیکی  و  شیمیائی  و  پزشکی  گوناگون  های  آزمایش  برای 
ژنتـیکی ومثل اینهاست – بخواهد بیشتر از وقت خود بهره ببرد، قطعًا 
معجزه نمی تواند بکند تا از بُعد زمان – که واقعّیتی همواره توأم با ماست 
– فرار کند! اما اگر از قانون “نِسبّیت زمانی” من خبر داشته باشد، بار 

سفر به سرزمین های قطب شمال ، یا نزدیک به آن )مثل آالسکا، یا 
البرادور، ونواحی خلیج ُهودُسن، در شمال قاّرۀ آمریکا؛ 

در و  اطلس  اقیانوس  باالی  در  گروئنلند،  ویا 
یا  ایسلند؛  بزرگ  جزیرۀ  آن:  کنار 

واقع  فنالند،  و  نروژ  و  سوئد  شمال 
در بخش فوقانی اروپا( را بسته و به 

آن نواحی مهاجرت می کند!
درآنجا  شبها  و  روزها  چون 
گاهی به قدری طوالنی هستند 
که در قطب به شش ماه شب 
و شش ماه روز می رسد. لذا 
انسان دیرتر ازمطالعه وتحقیق 
شد؛  خواهد  خسته  وآزمایش، 

نظر  در  که«زمان«  بدین سبب 
او بسیار«ُکندتر« می گذرد؛ بلکه 

گاهی )بر اثر ثابت به نظر رسیدن 
احساس  هوا(  روشنی  یا  تاریکی 

زمانی”  واحد  در”یک  ُمدام  کند  می 
مانده است!

بنابراین، آزمایش کرده ایم که شخص بی 
حـوصـله ای که در نواحی ما، به سرعت خسته و از کارش 

دلـزده می شود، در نواحی قطبی )بــــا امکانات مناسب زندگی در 
و  کند،  می  فّعالّیت  بیشتری  پشتکار  با  و  تر  باحوصله  بسـیار   ) آنجا 

کمتر از کار خود احساس خستگی خواهد کرد.
)بدون دخالـتـهای  زمان شبانه روزی طبیعی  که،  نشود  اشتباه  البـته 
ـُندتر به نظر می آیـد؛ چون روشنی  مکّرر ساعت دیواری (  برای او ک
یا تاریکی هوا اغلب اوقات، ثابت به نظرش می رسد( و می تواند 2۴ 
از  شبانه  )۶ماهی(  ای  نیمه  حّد  تا  بیشتر-  مراتب  به  را  خود  ساعت 
احساس بنماید! و وقت  سال، و نیمه ای  )۶ ماهی( روزانه از سال – 

اداری برای خود قرار ندهـد، که عادت روزانۀ ما دراینجاست.
اما اگر همین شخص، درآن نواحی )قطبی( نیز، مقّید به ساعت دیواری 
یا مچی خود باشد، نتیجه معکوس شـده و وقت و زمان برای 
همان  تمام می ـشود! چون  ما(  وی سریعتر)از 
متحّرک”  شیئ  “زمان  دربحث  طورکه 
کمتری  اجزاء  انسان،  هرچه  گفتم، 
مانـنـد   – محیطی  تغییرات  از 
طلوع وغروب مکّرر خورشید 
زمان  کـند،  احساس  را   –
نسبت  را  معّین  و  موجود 
مکانی،  اجزاء  آن  به 
احساس  تر  طوالنی 
خواهـد نمود. بنابـرایـن، 
ذهن  در  اداری  ساعت 
قطبی،  نواحی  ساکنان 
آنجا،  کارمندان  برای 
سریعـتر می گذرد! و هنوز 
به  آسمان  در  خورشید  نور 
است،  باقی  )قبلی(  اندازۀ  همان 
ساعت  که  فهمند  می  ناگهان  که 
اداری  آخر  وقت  )اداره( سریع  دیواری 
را نمایان می سازد! و این برای کارمندان تنبل 
و کم حوصله نیز خوب است!! و به همین سبب، پیرمردان 
نواحی قطبی احساس می کنند که عمر آنها سریع سپری شده است، زیرا 

طلوع و غروبهای کمتری از خورشید را به یاد می آورند!
به  من)اینشتین(  و  تو)فلمینگ(  مثل  دانشمندی  توجه  چون  اما 
روز،  متداول ساعت،  به گذران  نه  )و  است  تحقیقی  روز«  اصل”شبانه 
هفته، ماه وسال( و به اصطالح علمی تر، ما می خواهیم از عرض زمان 
بهره مندی بیشتری ببریم؛ اما مردم عادی می خواهند از طول زمان 
بهره مند باشند. لذا، می توان ساعت دیواری را فقط برای انجام عبادت 
-مثل “نیایش های الزامی مسلمانان )نمازهای واجب و روزه(- درنظر 

گرفت، و اصل توجهمان به دفتر، قلم و رساله ها وکتب اطاقمان باشد. 
درنتیجه، وقتی نورآسمان قطبی، به طور مداوم، در روز طوالنی قطب، 
به صفحۀ کتاب ودیوار اطاق ما می تابد، نگرانی ازاینکه”اآلن شب می 

رسد و خسته و خواب آلوده می شوم”هرگز در ذهن ما نخواهد آمد! 
کمتراحساس  زمانی طبیعی خود،  بیولوژیِک  نیز طبق)حّس(  ما  بدن  و 
بیولوژیِک  بنابراین،  )اتوماتیک( خواهد کرد.  و خستگی  آلودگی  خواب 
طبیعی و غریزی ما، اینطوراحساس خواهد کرد که شبانه روز تحقیقی 
و علمی شیرین ما، به این آسانی، اتمام پذیرنبوده و خستگی آور نیست 

)چون گذران شبانه روز را در آن نواحی احساس نمی کنیم(.

 پس در نواحی قطبی،برای کسیکه معتاد به ساعت دیواری و مچی و 
مانند اینهاست، وقت سریعتر سپری میشود؛ ولی برای معتاد به طبیعت  
غریزی و هورمونی بدن-که به نور و تاریکی توجه دارد و نه به ساعت- 
رسید؛  بنظرخواهد  تر  طوالنی  هرکاردیگری،  و  تحقیق  و  مطالعه  زمان 
بلکه حتی اگر زندانی باشد ومشغول استفاده از وقت زندان، )بازهم چنین 
خواهد بود(، برخالف اغلب زندانی ها – که همچون برخی از کارمندان 

اداری ، وقت شماری می کنند که کی وقت آزادی خواهد رسید!
))نگرش  که آلتی کّمّیتی و فیزیکی است –  ما استفاده از ساعت را – 
هـورمونی  و  طبیعی  عادتـهای  از  گیری  بهره  و  زمان((،  بُعد طولی  به 
بُعِد عرضی زمان(( می نامیم ؛ که به  بیولوژیک بدن را ، ))نگرش به 
می  ایفاء  ازهم  مستقّل  نقشی  انسانها،  روزمّرۀ  زندگی  در  ، هردو  یقین 
مگر   – گرفت  بکار  باهم  توأم  را  »نگرش«  دو  هر  توان  نمی  و  کنند 
از))نسبیت  مفهوم  یک  خود،  این  و   – دیگری  بر  یکی  دادن  غلبه  با 
و  )کشش  »اِتِّساع«  و  است؛  زندگی  در  آن  فواید  و  وعایدات  زمان(( 

وسعت زمان( فقط به این نحو مورد نظر من )اینشتین( می باشد.
بحث ما در این مقدمه، راجع به نِسبّیت ، به درازا کشید؛ ولی چاره ای 
چنانکه  جز این نبود. حال، اگرکسی از من)اینشتین( سؤال می کرد – 

یک بارجناب فِلِمینگ طبیب،ازمن پرسید- که فایدۀ عملِی دانستن این 
جواب  در  شود؟  بشرمی  عاید  وکجا  چیست  نسبّیت”  “قانون  یا  اصل 
گفته ام که فواید و نتایج آن، واقعًا درخشان و بی شماراست؛ گذشته 
“مکانیک کوآنتومی1” در  از  قوانین دیگری  فوایدی، که درفهم  از آن 
آنها  به  فشرده  رسالۀ  دراین  خواهم  نمی  )اینشتین(  مـن  و  بـردارد؛ 
و  پرداخته  آنها  به  مکّرر  دیگرم  جات  ورساله  درکتابها  بپردازم؛ولی 

مثال آورده ام.

1-توضیح: کوآنتوم به معنای کّمیّتها )اندازه های( ذّره ای، هسته ای واتمی، که از 
دقیق ترین مباحث فیزیک نظری و حتی کالسیک اسـت، می باشـد.

نویسنده: اسکندر جهانگیری

)یکی از فواید نظریه نسبّیت از زبان اینشتین(
دو مسافر برای صرف غذا در بین 

راهی استراحت می کردند. یکی 
ازآنها 5 نان و دیگری 3 نان داشت. 

مسافر سومی از راه رسید و از دو 
مسافر دیگر تقاضا نمود که او را در 

غذای خودشان شریک کنند.
مسافر سومی نان های مسافر اولی 

و دومی را به سه قسمت تقسیم نمود و هر کدام از مسافرها به اندازه 
یکسان از نانها خوردند. 

بعد از صرف غذا مسافر سومی به دو مسافر اولی و دومی 8 درهم 
داد و رفت. 

مسافر اولی که 5 قرص نان داشت به مسافر دومی گفت که سهم من 
5 درهم می شود و سهم تو 3 درهم و این یک تقسیم عادالنه است.

مسافر دومی این تقسیم بندی را رد کرد و اصرار کرد که 8 درهم به 
طور مساوی بینشان تقسیم شود...

این نزاع به نزد امام علی برای داوری برده شد... امام علی از مسافر 
دومی درخواست کرد که 3 درهم را بپذیرد و به او گفت رفیق تو 

بسیار منصف تر از تو عمل کرده است.
مسافر دومی این را رد کرد و گفت که فقط ۴ درهم قبول میکند!

در این زمان امام علی به مسافر دومی پاسخ داد که سهم تو فقط 1 
درهم می شود؛ چون که شماها بین خود 8 نان داشته اید و هر نان 
به 3 قسمت تقسیم شده است، بنابراین شماها 2۴ قسمت مساوی 

نان داشته اید. 3 نانی که تو داشتی به 9 قسمت تقسیم شده و تو 8 
قسمت ان را خورده ای و 1 قسمت از نانها را به مسافر سومی داده 
ای، ولی رفیق تو 5 نان داشته و نانهایش به 3 قسمت تقسیم شده و 
به 15 قسمت تبدیل شده، پس او )مسافر اولی( 8 قسمت از نانها را 
خورده و 7 قسمت ان را به مهمان)مسافر سومی(داده است. به این 

ترتیب مهمان از نانهای تو 1 قسمت را و از نانهای رفیق تو 7 قسمت 
را سهیم شده است.

بنابراین تو باید 1 درهم بگیری و رفیق تو 7 درهم دریافت کند....

یک معمای جالب که حتی همین االن نیز خود ما 
در حل آن مشکل داریم، ولی حضرت علی)ع( به 

عدالت و صحیح آن را حل می کند...

 چگونه می توان با دانستن راز نسبیت زمان، از 
وقت شبانه روزی بیشتر بهره برد؟! 

)راز عالقۀ دانشمندان به زندگی در نواحی قطبی(
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باقی مانده ابرنواختر Veil و آسمان اطراف )عکس: : 
)2 NASA, ESA, Digitized Sky Survey

باقی مانده ابرنواختر Veil و آسمان اطراف )عکس: : 
)2 NASA, ESA, Digitized Sky Survey

چگونه دانشمندان اسرار مریخ را کشف می کنند

دانشمندان در حال تخریب مریخ با فرستادن انسان بر روی آن نیستند. 
آنها از اواسط دهه 19۶0، فضاپیماهایی بر روی سیاره سرخ فرستادند. 

البته این روزها، این سیاره یک پارکینگ فضایی واقعی است!
با افشای کشف آب مایع )ما در حال حاضر می دانیم یخ بر روی مریخ 
سواالتی  و  است  شده  نیز  تر  بیش  حتی  سیاره  جذابیت  دارد(،  وجود 
بر توانیم  ما می  آیا  آیا زندگی در مریخ وجود دارد؟  اینکه:  مانند 

روی این سیاره زندگی کنیم؟و مشابه اینها بسیار مطرح می شود.
چگونه دانشمندان به این سواالت پاسخ می دهند؟

 آنها از طریق اطالعات جمع آوری شده توسط فضاپیماها ممکن است 
جواب هایی داشته باشند:

  Mars Reconnaissance Orbiter مدارگرد شناسایی مریخ
انجام می دهد، در  را  برداری سیاره مریخ  نقشه  کار  ماهواره که  این 
ماه اوت 2005 راه اندازی شد. از نوامبر 200۶ )به یاد داشته باشید، 
نیز برای رسیدن به آنجا  مریخ، 1۴0 میلیون مایل دور است؛ زمانی 
طول می کشد(، با توجه به بازگشت مدارگرد ناسا داده های بیشتری از 
از این سیاره بدست آمد. ماموریت آن بررسی سطح سیاره، زیر سطح 
خاک و جو، با کمک دوربین های با وضوح باال و یک طیف سنج بود. 

 Mars Science آزمایشگاه علمی سیار مریخ کنجکاو
Laboratory rover Curiosity

ناسا  خودروی  این  شد.  انجام   ،2011 سال  نوامبر  در  آن  اندازی  راه 
این  اینکه آیا  ارزیابی  برای  بر روی زمین است.  اندازه یک چکمه  به 
مریخ  علمی  آزمایشگاه  را در خود جای دهد،  تواند حیات  سیاره می 
در دهانه گیل در ماه اوت 2012 تاسیس شد. این کاوشگر می تواند 
حال  در  کند.  تحلیل  و  تجزیه  سنج  طیف  با  را  خاک  و  جو  نمونه 
نیتروژن، کربن  اکسیژن،  این کاوشگر در سطح مریخ  با کمک  حاضر 
برای  ضروری  شیمیایی  های  پایه  همه  است.  شده  پیدا  هیدروژن،  و 
زندگی موجود است. کاوشگر شواهدی از رگه های تیره بر روی پشته 

خاص که نشانه هایی از جریان آب شور می باشد نیز یافته است.

کاوشگر مریخ فرصت 
 Mars Exploration
rover Opportunity

این مریخ نورد بر روی سطح 
سیاره سرخ برای بیش از یک 

دهه به کاوش پرداخت. راه 
اندازی آن در ماه جوالی سال
2003 بود، و در ژانویه سال 

200۴ در دهانه ای از مریخ فرود آمد. 
فعالیت های آن شامل چک کردن برخی سنگ های بستر و بررسی 

در مورد اینکه آیا در مریخ آب وجود دارد یا خیر، بوده است.
تصاویر  ثبت  نورد،  مریخ  این  تحقیقات  از  آمده  بدست  های  فرصت 
خیره کننده بود، که بیشترین تصاویر ارسالی به زمین را داشته است. 
ماموریت اصلی آن مربوط به سه ماه آخر فعالیتش در زمستان هشتم 
کار  به  مارس سال 2010 مشغول  ماه  تا  نورد،  مریخ  این  بود.  مریخ 

بوده ولی بعد از این تاریخ قدرتش را از دست داده است...

ماهواره بررسی جو مریخ 
 Mars Atmosphere and Volatile Evolution satellite

)MAVEN
اندازی آن  راه  است.   MAVEN مریخ،  تحقیقات  تیم  جوانترین عضو 

در نوامبر سال 2013 بود و در سپتامبر 201۴ وارد جو مریخ شد.
MAVEN اندازه گیری جو مریخ )اولین فضاپیمایی که به طور مستقیم 
این عمل را انجام می دهد( و چگونگی سرعت آن در فضا را انجام می 
دهد. اگر دانشمندان چگونگی خروج سریع گازها از جو مریخ را کشف 
سیاره  این  جو  در  آنچه  از  درستی  درک  به  قادر  است  ممکن  کنند، 

است، داشته باشند. 
 Mars Odyssey ادیسه مریخ

راه اندازی آن در آوریل 2001 صورت گرفته است. این مدارگرد، 
مارس 2002 وارد مدار شده و هنوز هم نقشه برداری و ارائه تصویر 

برداری از طریق دوربین های دیجیتال و طیف سنج را انجام می 
دهد. این طوالنی ترین مدت زمان کارکرد مدارگرد مریخ تا کنون 

است. یکی از وظایف کلیدی آن در حال حاضر به عنوان یک سری 
ارتباطات کاوشگرانه است.

آیا ماهواره ها، کاوشگرها، مریخ نوردها و ... می توانند یک سفر همراه با سرنشین به 
سیاره سرخ داشته باشند؟

جذابیت در سیاره سرخ زیاد است، محققان سخت 
برای دیدن نشانه های حیات در مریخ می کوشند 

)عکس: تلسکوپ فضایی هابل(

ا ثر هنری از کاوشگر اکتشافی درسیاره مریخ 
)عکس: دانشگاه ناسا JPL کورنل(

این، رگه های باریک تیره در شیب، 
ممکن است توسط جریان آب در 

سراشیبی مریخ تشکیل شده باشد. رنگ 
آبی بر روی تپه در کنار رگه های تاریک 

به شکل گیری آنها مربوط نمی شود، 
اما در عوض به دلیل حضور پیروکسن 

 NASA:معدنی ایجاد شده است. )عکس
JPL / / دانشگاه آریزونا(

 Mars Express مریخ ویژه
فضایی  آژانس  است.  اروپا  فضایی  آژانس  مدارگرد  یک   Express
ارسالی  تصاویر  روی  ها  آزمایش  از  برخی  انجام  برای  ناسا  و  ایتالیا 
اندازی آن در ماه ژوئن سال  راه  این مدارگرد همکاری می کنند.  از 
این  است.  انجام شده  از آن در سال 200۴  تصاویر  ارسال  و   2003
و  کند  نفوذ  سطح  به  تواند  می  که  است  رادار  یک  شامل  مدارگرد 
بادهای  مطالعه  برای  ابزار  یک  و  باشد  سطحی  زیر  آب  دنبال  به 

خورشیدی است.

آینده و فراتر از آن...
درک  هدف  با  آینده،  سال  چند  در  کاوشگر  یک  دارد  قصد  ناسا 
منظومه  در  آن  تکامل  و  مریخ  سیاره  گیری  شکل  فرآیندهای  بهتر 
شمسی راه اندازی کند. همچنین آژانس فضایی اروپا و آژانس روسیه، 
موجود  گازهای  ردیابی  و  بررسی  برای  مدارگرد،  یک  روسکاسموس، 
در جو این سیاره که ممکن است فرآیندهای بیولوژیکی را نشان دهد، 
دو  هر  دارند.  را  آن  اندازی  راه  قصد  آینده  در  و  اند  کرده  طراحی 
اجرا می شوند. همین طور در  اوایل 2017  یا  اواخر 201۶  طرح در 
اندازی شود که  انتظار می رود یک ماموریت جدید راه  سال 2020، 

دانشمندان امیدوارند نمونه خاک مریخ به زمین آورده شود.
آلفرد مک ایون، دانشمندی از دانشگاه آریزونا گفت: به احتمال بسیار 
زیاد، من فکر می کنم که زندگی در جایی بر روی پوسته مریخ وجود 
دارد. مک ایون هنگامی که در مورد زندگی سخن می گوید، منظورش 
اما  نه مردان کوچک سبز!  صحبت کردن در مورد میکروب هاست، 
همیشه، دانشمندان چیزهایی را که از مریخ ارسال می شود تا زمانی که 

جواب قانع کننده ای برای آن پیدا کنند را پیش خود حفظ می کنند.

منبع::              
http://www.mnn.com/earth-matters/space/stories/how-

scientists-are-unlocking-mars-mysteries

مترجم: نسرین مرادي مجد

آیا می دانید برخی از کهکشان ها در فضا درخشان تر از بقیه هستند؟ 
در واقع کهکشان راه شیری، خانه حلزونی شکل ما در جهان، نسبت به 
برخی از کهکشان های دیگر درخشش کمتری دارد. محققان در این

باره توضیحاتی می دهند. 
ما در مورد درخشش کهکشان ها در جهان تا همین اواخر چیز زیادی 
نمی دانستیم. با استفاده از تلسکوپ زیرمیلیمتری و رشته نسبتا جدید 
جهانی  در  را  اشیاء  توانیم  می  حاضر  حال  در  زیرمیلیمتری،  نجوم 
غیر  موج  طول  در  خاص  طور  به  بودند،  دسترس  قابل  غیر  قبال  که 
زیرمیلیمتری،  نجوم  ببینیم.   1,0mm و   .03mm بین  مشاهده  قابل 
عنوان  به  داد. همچنین  نشان  را   )submms( زیرمیلیمتری  کهکشان 

SMGs)درخشان ترین کهکشان ها( در جهان نیز اشاره دارد.
در حالی که دانشمندان به این نتیجه رسیدند که SMG ها عظیم و 
به  دارد که  رازی وجود  و  آنها رمز  نحوه عملکرد  نورانی هستند، در 
تحقیقات جدید  این حال،  با  تر می درخشند.  آنها روشن  همین دلیل 
انجام شده در کالج Haverford توضیح می دهد که چگونه کهکشان 

عمل می کند و چگونه آنها قادر به تولید نور بسیار هستند.
تیم متخصص فیزیک نجومی  Desika Narayanan یک مدل جدید 
SMG با استفاده از تکنولوژی ابر رایانه ایجاد کرده است. ابر رایانه به 
بخشی از جهان اولیه اجازه می دهد تا دانشمندان دوباره ببینند که چگونه 

یک کهکشان SMG تشکیل و چگونه عمل کرده و بزرگ می شود.
روش مکانیکی برای بررسی این کهکشان ها، روش آِون های همرفت 
می باشد. آنها انرژی بازیافتی از مرگ ستاره ها را به انرژی تولیدی 
ستاره های جدید تبدیل می کنند. دانشمندان مشاهده کردند که در 
نمی کند.  مانند کهکشان های دیگر نشت  فرآیند گازی   SMG یک 
مدل Narayanan نشان می دهد گازی که به بیرون درز کرده در 
واقع، در کهکشان بازیافت می شود. جاذبه، با توجه به بزرگی کهکشان، 
علت احیای گاز است.کهکشان ، در این راه خود کفا می باشد. از آنجا 
کوتاه  گیرد، در  نزدیک می  از  را  گاز  نیز،  بزرگشان  توده های  از  که 

مدت، این کهکشان دارای گاز بسیار زیادی می شود.
سابق  متداول  نظریه  جای   Narayanan مدل جدید  حاضر  حال  در 
را  فرضیه  این  دانشمندان  جدید،  مدل  این  از  قبل  است.  گرفته  را 
قبول  را  باشد  می  مختلف  های  کهکشان  از  شده  SMGsتولید  که  
داشتند. این مدل جدید نشانی از یک توضیح بهتر از روند خود حمایتی

بازیافت گاز است.
آنها  که  است  این  زیرمیلیمتری  کهکشان  مورد  در  دیگر  جالب  نکته 
به صورت ستاره در یک فرکانس بسیار بیشتر از کهکشان های دیگر 
کنند.  می  تولید  سال  هر  در  جدید  ستاره   1000 حدود  آنها  هستند. 
در مقایسه، ناسا گزارش می دهد که کهکشان راه شیری تولید کننده 
تقریبا هفت ستاره جدید در سال است. این ممکن است به این دلیل 

باشد که SMGs دارای انرژی بسیار کارآمدی است.
تصور می شود کهکشان زیرمیلیمتری نیز بسیار قبل تر از جهان جوان 
تشکیل شده است. مطالعه بیشتر بر روی SMGs قطعا آن را آشکار 
خواهد کرد و حقایق بیشتری در مورد جهان و اشیایی که در آن است 

را برای ما روشن می سازد.
منبع:

http://www.mnn.com/earth-matters/space/stories/what-makes-
galaxies-shine

مترجم: نسرین مرادی مجد

 Baby'فعال ترین کهکشان ستاره ساز در جهان دور، با نام مستعار کهکشان
 Zw مشابه کهکشانی است که اینجا با توجه به تصاویر ناسا، به نام ، 'Boom

II 9۶ نشان داده شده است. آن کهکشان حدود ۴،000 ستاره در هر سال 
 )NASA/Hubble Heritage Team :تولید می کند )عکس

***
عکس مربوط به مقاله »عامل درخشش کهکشان ها«



شماره 40، مهر و آبان 1395

16

زیردریایی بسازید

یک زیردریایی می تواند هم در زیر آب حرکت کند و هم به روی آن بیاید. نکته آن چیست؟

مدل 1:

مواد الزم:
یک بطری پالستیکی )2 لیتری(  -

بادکنک  -
لوله پالستیکی تقریبا به طول 1 متر  -

ظروف نقره ای )3 یا ۴ چاقوی میوه خوری(  -
سینک ظرفشویی یا تشتی از آب  -

گام به گام
دو سوراخ به فاصله حدود 3 و ۴ سانتیمتر از لبه پایین و باالی بطری )همانطور که در شکل نشان داده شده( ایجاد کنید. یک سر لوله را به دهنه 

بادکنک وصل کنید )الزم است دهنه بادکنک کامال سر لوله را بپوشاند، در صورت نیاز از چسب نواری استفاده کنید(.
چاقوها )ظروف نقره ای( را از طریق دهانه بطری درون آن قراردهید. انتهای لوله را به همراه بادکنک وارد دهانه بطری کنید و جای آن را در 
وسط بطری تعبیه کنید. زیردریایی جدید شما آماده است. آن را زیر آب داخل سینک یا تشت قراردهید. سینک یا ظرفشویی را به اندازه ای 
آب کنید که کامال زیردریاییتان را بپوشاند. برای اینکه آب زیادی به هدر نرود، این کار را هنگامی که سینک پس از ظرف شستن مملو از آب 

است انجام دهید.از طریق سر آزاد لوله هوا وارد زیردریایی کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد....
حقایق جالب

واحد  )جرم  چگالی  دارد. چون  وجود  بادکنک  داخل  که  بود  هوایی  هزاربرابر جرم  بود، جرم آب حدودا  بادکنک  داخل  هوا، آب  به جای  اگر 
می  بنابراین  هواست.  از  بیشتر  بسیار  آب  حجم( 
هوای  از  تر  چگال  برابر   1000 آب  بگوییم  توانیم 
می  پر  بادکنک  که  هنگامی  است.  بادکنک  درون 
شود زیردریایی باال می آید، پس آب بیشتر -چگالی 
باالتر- در عمق پایین تری در سینک یا تشت باقی 
خواهد ماند، و هوا -چگالی پایین تر- باال باقی خواهد 
ماند. بدین طریق، ماده )جرم( بیشتر نزدیکتر به سطح 
زمین باقی می ماند. این نتیجه جاذبه گرانشی اعمال 
شده از طرف زمین است. در غیر این صورت، ما به 
سادگی روی آب شناور می مانیم. به عنوان مثال، این 
قضیه هنگامی که در استخر آب هستیم اتفاق می افتد، 
ُشش های ما مملو از هواست، به محض اینکه این هوا 
را از ریه هایمان خالی می کنیم، شروع به فرو رفتن می 
کنیم. دقیقا مثل اتفاقی که برای زیردریایی می افتد؛ 
هنگامی که اجازه خروج هوا از بادکنک را می دهیم...

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

ترجمه: مینا حسینی
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