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  اخبار انجمن
  

  باشگاه فيزيك تهران
  

باشگاه دي  ينيحس يناربعدليل همزماني با به 
  .شدنبرگزار ماه 

  
  يازدهمو  يكصدنشست  

تهران  يزيكنشست باشگاه ف يكصدويازدهمين
در  1392ماه  بهمن 7روز دوشنبه  17ساعت 

دانشگاه  يزيكشكده فتئاتر دان يسالن آمف
برگزار ) يكارگرشمال يابانخ يانتها(تهران 

  .خواهد شد
قرار بود در اين باشگاه آقاي دكتر مشفق 

در باشگاه  بيماريبه دليل سخنراني كنند كه 
  .كردندسخنراني اسفند 

آقايان  ،به جاي سخنراني ايشاندر اين باشگاه 
ر د دكتر حسني، دكتر پيامي و دكتر اجتهادي

  .وگو كردند گفتمورد مسايل مختلف فيزيكي 
  

  و دوازدهم يكصدنشست 
 يزيكنشست باشگاه ف يكصدودوازدهمين

ماه  اسفند 5روز دوشنبه  17تهران ساعت 
 يزيكتئاتر دانشكده ف يدر سالن آمف 1392

) يكارگرشمال يابانخ يانتها(دانشگاه تهران 
  .برگزار شد

ق از مشف يدرضادكتر حم ينشست آقا يندر ا
 و بودندباشگاه  يهماندانشگاه تهران، م

در . ندارائه كردرا » چگال يها ستاره« يرانسخن
از دانشگاه  يدكتر خسرو حسن يآقا هادام

 يتهران پرسش ماه را مطرح و پس از آن آقا
 ياز دانشگاه صنعت يدكتر محمدرضا اجتهاد

در ماه گذشته را  يزيكاخبار ف ينمهمتر يفشر
  .ندرساند  حاضران يبه آگاه

  
  يبخش اخبار علم يدجد يردب

  يرانا يزيكخبرنامه انجمن ف
  

بخش  يربه عنوان دب ياندكتر شانت باغرام آقاي
 يرانا يزيكبه خبرنامه انجمن ف ياخبار علم

 ينهكه خود در زم ياندكتر باغرام. يوستندپ
فعال هستند از پژوهشگران فعال  يهانشناسيك

. هستند ييادبن يو جوان پژوهشگاه دانشها
از  يدكتر عباس صابر يآقا يشانقبل از ا

  .دبير اين بخش بودنددانشگاه تهران 
حضور پر رنگ خبرنامه  يرانا يزيكف انجمن

 يكنقش  يرا كه به نوع يخود در جامعه علم
را به عهده گرفته  يا حرفه يخبررسان يگاهپا

 يزيتالش و همت همكاران عز يوناست، مد
از  پيشكه  يزانيعز يگرو د يدكتر صابر چون

اند  را به عهده داشته يتمسئول ينا يشانا
 يورود همكار تازه نفس كنيم يآرزو م. داند يم

 يو كارامد يشرفتبه پ يانمانند دكتر باغرام
  .يافزايدخبرنامه ب ينا

  
 يا هسته يقاتبرندگان سفر به مركز تحق

  )سرن(اروپا 
  

 يدهرس يها پرونده ياز دو دوره بررس پس
از  يمعروف يمانسل يمحترم، آقا يراندب

مهاباد  يدكتر حساب يآموز دانش يسرا پژوهش
رضاپور از آموزش و پرورش  يقهو خانم صد

اعزام  يبراانتخاب شده  يرانيمشهد دب 4 يهناح
) سرن(اروپا  يا هسته يقاتبه مركز تحق

  .هستند

دو  ينا يستهانتخاب شا يرانا يزيكف انجمن
 يشانا يو برا گفته يكرا تبر يگرام يردب

  .آرزو دارد يو سربلند يتموفق
  

  و بلوچستان يستاندانشگاه س
  يرانا يزيككنفرانس ساالنه ف يزبانم

  1393در سال 
  

 يخ، از تار1393سال  يزيكساالنه ف كنفرانس
و  يستاندر دانشگاه س يورماهشهر 20تا  17

دكتر  يآقا. بلوچستان برگزار خواهد شد
دكتر  يو آقا يلمع ي يتهكم يرفرهنگ لران دب

 ينا يياجرا ي يتهكم يردب يآقائ يرضاعل
و بلوچستان  يستاندانشگاه س. كنفرانس هستند

 ينا يزبانن بار مياول يو شهر زاهدان برا
  .كنفرانس خواهند بود

  
  كنفرانس ينچهارم

  ها يدانذرات و م يزيكف
  

 ها، يدانذرات و م يزيككنفرانس ف چهارمين
بهمن ماه  2صبح روز چهارشنبه  9ساعت 

دانشگاه و گزارش  يسبا سخنان رئ 1392
كنفرانس  يياجرا يتهكم يردب يمياگرخانم دكتر ك

بهمن  3عصر روز پنجشنبه  17آغاز و ساعت 
  .داد يانبه كار خود پا 1392ماه 

نفر  280كنفرانس  ينكنندگان در ا نام ثبت تعداد
 يشهما يننفر در ا 150تعداد  ينبود كه از ا

شده  يافتتعداد مقاالت در .شركت كردند
مقاله به  13مقاله بود كه  96كنفرانس  ينا يبرا

مقاله به صورت پوستر  50و  يصورت شفاه
  .شد يرفتهپذ
به  يكنفرانس دانشگاه آزاد اسالم يهاختتام در

 يآقا. اهدا كرد يزيسه پوستر برتر جوا
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عدم تقارن پس «با مقاله  رئيسي يحاج يوشدار
زوج كوارك تاپ در  يها در واقعه يشو پ

ضد پروتون در  -پروتون يبرخوردها
 يمحمدمهد ي،زرق يا، خانم ناد»تواترون

 سازي شبيه «با مقاله  يفظر يهاد يروزآبادي،ف
 يكاز  يناش يديتول يبتا يتابش چرنكوف
در مخزن آب توسط نرم افزار  يا واكنش هسته

geant «يبررس«با مقاله  يرو خانم مژگان م 
» در حضور ماده يكهولوگراف يسگرانش همد

  .كنفرانس بودند ينبرندگان سه پوستر برتر ا
 يميصم ياربس يكنفرانس با همكار اين

 يمهو خانم دكتر سل يعلم يتهكم ياعضا
و همكارانشان در دانشگاه آزاد  يمياگرك

برگزار  يبه خوب ي،واحد تهران مركز ياسالم
 يها از تالش يرانا يزيكانجمن ف. شد

كنفرانس  ينا ييو اجرا يعلم يتهمدلسوزانه ك
  .سپاسگزار است ياربس
  

  ييرجا يدشه يردب يتدانشگاه ترب
  يرانا يمحاسبات يزيككنفرانس ف يزبانم

  

ماه  يد 30روز  13:30كنفرانس ساعت  اين
 يمعاونت محترم پژوهش يرمقدمبا خ 1392

 ييرجا يدشه يردب يتدانشگاه در دانشگاه ترب
 1392بهمن ماه  2روز  12:30آغاز و ساعت 
  .داد يانبه كار خود پا

كنفرانس  ينا يشده برا يافتمقاالت در تعداد
مقاله به صورت پوستر و  81مقاله بود كه  114

  .ارائه شد يمقاله به صورت شفاه 4
كنفرانس كه با حضور معاونت  ينا يهاختتام در

دكتر  يدانشگاه برگزار شد، آقا يپژوهش
 يرانا يزيكفاز طرف انجمن  يروحان ينشاه

تشكر كردند و در  ييو اجرا يعلم يتهاز كم
دادند،  يحكنفرانس توض ينمورد اهداف ا

كنفرانس  يعلم يردب ييدكتر ندا يسپس آقا
و  يعلم ميتهك يو تشكر از اعضا يرضمن تقد

 يگزارش خود را از روند علم يي،اجرا يتهكم

كنفرانس به  يندر ا. مقاالت ارائه كردند يداور
 ياهدا شد كه اسام يزيجوا يدهبرگزپوستر  5

  :شرح است ينبرندگان به ا
 هاي ياثر ناهمگن«مقاله  يبرا يديزديس جميله
 يكگرفتن  قرار  ي بر نحوه يكتوپولوژ

  »سطح نانوساختار يك ينانوقطره بر رو
نحوه  سازي يهشب« مقاله  يالله برا يبحر نعيمه

در  يديارگانوهال يعملكرد پروموتورها
  »ناتا-يگلرز هاي يستكاتال يتالفع يشافزا
 يتوپولوژ يبررس«مقاله  يبرا ياردل نگار
گونه - يسلرهو يبترك يبار الكترون يچگال

Fe2Val «ي،اسدآباد يجالل يدسع يبا همكار 
فاطمه  ي،جواد نعمت اله ي،رجب يعل

آباد،  يعل ياصغر رهنما ينخوشحال، حس
  ياهاران يختار

وامل موثر ع«مقاله  يباغبان برا يرنص احسان
با  يبر اساس چگال ي،ذرات دانه ا يكبر تفك

دو  يمولكول يناميكد يساز يهاستفاده از شب
 يدمهديس پور، يفحن يممر يبا همكار »يبعد

  ييواعظ عال
و  يخواص الكترون«مقاله  يبرا يرانوندب آزاده
خواص  ييچهارتا يدهايكالكوژن يكياپت

 ييچهارتا يدهايكالكوژن يكيو اپت يالكترون
Cu2ZnMX4(M=Ge,Sn ; X=S,Se( « با

  يمهرداد دادستان يهمكار
 يياجرا يردب پور يلدكتر اسماع يآقا يانپا در

 يو تشكر از همكار يركنفرانس با تقد
 يو اعضا يرانا يزيككنندگان، انجمن ف شركت

كنفرانس را كه  يستند يي،و اجرا يعلم يتهكم
دكتر  يانكرده بود به آقا يهته يياجرا يتهكم
و دكتر  يي،دكتر واعظ اعال ي،روحان يناهش
  .كردند يمتقد ييندا
 يميصم ياربس يكنفرانس با همكار اين

در  يياجرا يتهو كم يعلم يتهكم ياعضا
 يبه خوب يي،رجا يدشه يردب يتدانشگاه ترب
 يها از تالش يرانا يزيكانجمن ف. برگزار شد

كنفرانس  ينا ييو اجرا يعلم يتهدلسوزانه كم
  .سگزار استسپا ياربس
  

  شناسي يهانگرانش و ك يمل يشهما
  

 9صبح امروز چهارشنبه  9ساعت  يشهما اين
دانشگاه  يزيكدر دانشكده ف 1392بهمن ماه 

  .تهران آغاز شد
 يشهما ينا يشده برا يافتمقاالت در تعداد

و  يمقاله به صورت شفاه 18مقاله بود كه  54
  .شد يرفتهمقاله به صورت پوستر پذ 22
سه سخنران  يزبانم يشروز، هما ينزآغا در

 يبا سخنران ياضينعمت اهللا ر: بودمدعو 
حسن  ،»يلتخ يا يتواقع: ها كرمچاله«
عالم كهن « يبا سخنران يروزجاهيف

 يبا سخنران يو رضا منصور» ناهمسانگرد
عام و  يتگرانش و نسب المللي ينانجمن ب«

 يزيكانجمن ف شناسي يهانشاخه گرانش و ك
  »يرانا

دانشگاه (سهراب راهوار : يعلم يتهكم ياعضا
دانشگاه ( ياضياهللا ر ، نعمت)يفشر يصنعت

 يردب) دانشگاه تهران( يشجاع ي، عل)يرازش
دانشگاه ( يكورش نوذر ي،علم يتهكم

  ) دانشگاه تهران(زنوز  ي، محمد نور)مازندران
 يارمهد ي،شجاع يعل: يياجرا يتهكم اعضاي

  )يياجرا يتهكم يردب(زنوز  ينورباال، محمد نور
 يعلم يتهكم ياز اعضا يرانا يزيكف انجمن

مقاالت و  يزحمات چند ماهه داور يبرا
تالش در هرچه  يبرا يياجرا يتهكم ياعضا

سپاسگزار است  يشهما ينبهتر برگزار كردن ا
 يآرزو يشهما ينكنندگان در ا شركت يو برا
  .دارد يروزيو پ يترضا

  
  ييابررسانا هاي يشرفتكنفرانس پ

  

 17صبح روز پنجشنبه  9كنفرانس ساعت  اين
دانشگاه  يزيكدر دانشكده ف 1392ماه  بهمن
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 18آغاز و عصر روز جمعه  يفشر يصنعت
  .داد يانبه كار خود پا 1392ماه  بهمن
كنفرانس  ينا يشده برا يافتمقاالت در تعداد

و  يمقاله به صورت شفاه 20مقاله بود كه  62
  .شد فتهيرمقاله به صورت پوستر پذ 33
: داشت يژهكنفرانس سه سخنران و اين

برنده  يلينوي،پروفسور لگت، از دانشگاه ا
در ابررساناها و  يزيكف 2003نوبل  يزهجا

ها، پروفسور پائول چو، از دانشگاه  ابرشاره
 يدما يباال يابررسانا ينكاشف اول يوستون،ه
استاد ممتاز  يگت،پروفسور پ يع،ما يتروژنن

  .يفرنيالكا يويسدانشگاه د
و  يعلم يتهاز زحمات كم يرانا يزيكف انجمن
 يتهكم ياعضا يمانهصم يهمكار ينهمچن
دكتر اخوان و دكتر  يانو بخصوص آقا يياجرا
 ياديكه سهم ز  يته،دو كم ينا يراندب  ي،جعفر

 ياركنفرانس داشتند، بس ينخوب ا يدر برگزار
  .سپاسگزار است

  
  ي سوم فصلنامه ي انتشار شماره
  روز يزيكف

  

روز در  يزيكف ي سوم فصلنامه ي شماره
در  يكيصورت الكترون ، به1392اسفندماه 

  .منتشر شد psimag.irوبگاه 
  

  ياندرگذشت دكتر مالك زارع
  

  

 ياندكتر مالك زارع يآقا يزمانهمكار عز
 يران،و پرتالش ا يدها جوان، خوش يزيكدانف

به  ي،سالگ 43اسفندماه در سن  5دوشنبه 
  .يوستپروردگارش پ

 يماده چگال نظر ينهكه در زم ياندكتر زارع
داشت دانش آموخته دانشگاه  يتفعال

 ينتمام ا ستادزنجان و ا يليتكم يالتتحص
او  يعلم يتفعال ي،رغم جوان يعل. دانشگاه بود

از  ياديدرخشان بوده و تعداد ز بسيار
را  يارشد و دكتر يكارشناس ياندانشجو

 ييخال يشانمطمئنا فقدان ا. كرده است يتهدا
انجمن . است يزيكخانواده ف يانبزرگ در م

غم سترگ را به خانواده  ينا يرانا يزيكف
  .گويد يم يتكشور تسل يزيكو جامعه ف يشانا

  .روانش شاد زنده و يادش
  

  ينو دوم يستب يزبانم يراز،ش
  يرانا يزيكف يآموز دانش ييگردهما

  

 يزيكف يآموز دانش ييگردهما ينو دوم بيست
 ي، با همكار1393 يورماهشهر 13تا  11 يران،ا

اداره كل آموزش و پرورش استان فارس، در 
  .برگزار خواهد شد يرازشهر ش

 ينمند به شركت در ا آموزان عالقه دانش از
 يگزارش كارها شود يدعوت م ييگردهما

با ورود به  1393 يرماهت 28خود را آماده و تا 
 ييگردهما ينو دوم يستب يكيسامانه الكترون

  .بفرستند يمانبرا يران،ا يزيكف يآموز دانش
  

  يرانيا يشگانپ يزيكدعوت از ف
  خارج از كشور يممق

  1393 يزيكشركت در كنفرانس ف يبرا
  

 يدر نظر دارد برا رانيا يزيكف انجمن
 ينب يعلم هاي يگسترش همكار

 يخارج و داخل كشور فرصت پيشگان يزيكف
خارج  يرانيا يانو دانشجو يدفراهم كند تا اسات

كه  1393 يزيكاز كشور در كنفرانس ساالنه ف
و بلوچستان  يستاندر دانشگاه س ماه يورشهر

  .مشاركت كنند شود يبرگزار م
خارج از كشور دعوت  يرانيا پيشگان يزيكف از
سامانه   با ثبت نام و فرستادن مقاله به شود يم

 يآمادگ www.psi.ir/?physics93كنفرانس 
  .شركت در كنفرانس اعالم كنند  يخود را برا

و اقامت در زمان كنفرانس   يسفر داخل هزينه
ارائه   ياز افراد كه مقاله آنها برا يتعداد يبرا

 يزيكف  انجمنشود به عهده  يرفتهپذ يشفاه
  .خواهد بود يرانا

  
  اخبار علمي

  

  چاله كرم ياناز م گي يدهتن درهم
  

 يي،خود به تنها يكوانتوم گي تنيده درهم
به  يشيدناست؛ اند يزانگ شگفت اي يدهپد

 ياربس يگرها، د چاله با كرم يدهپد ينارتباط ا
گذشته،  يها در سال. جالبتر خواهد بود

كار  چاله ياهدو س يدگيتن ر درهمب پردازان يهنظر
 Physicalها، در  از مقاله يشمار. اند كرده

Review Letters، يشكه نما گويند يم 
 يختيدو كوارك با دژر گي  يدهتن درهم يسمانير

  .ارز است چاله هم كرم يكفضازمان در 
  

  
  

و  گي يدهتن درهم يانمشترك م گي يژهو يك 
 تر يعسر يها الاست كه هردو انتق ينچاله ا كرم

 ي از دو ذره يكي ياگر رو. از نور دارند
-دور هستند،  ياربس ديگر يككه از  يدهتن درهم

 يك -)EPR(روزن - يپودولسك-ينجفت انشت
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ها در  احتمال يم،انجام ده يريگ اندازه
انجام  يگرد ي ذره ويكه ر هايي يريگ اندازه

 ييگو گيرند؛ يقرار م يرتحت تاث شوند، يم
به . اند جا شده ها جابه آن ياندر دم مها  داده
 »بر يانم«راه  يكها  چاله مشابه، در كرم يشكل

پل  يا–جداگانه در فضا است،  ي دو نقطه يانم
 يا داده يچاما در واقع ه  - روزن- ينانشت
 يكاردر . شودجا  جابه ش ياناز م تواند ينم

-فضا ي شده است كه هندسه شان دادهتازه ن
چاله معادل آن است كه دو  كرم يكزمان در 

 اي ارزي هم–و دور شوند  يدهتن درهم چاله ياهس
  .دهيم يم يشنما» ER = EPR«كه با 
را  يارز هم ينا يافت ره ينمقاله در ا ترين تازه
. است ها گسترش داده  به كوارك ها چاله ياهاز س

نشان  يشينپ يها همان طور كه مطالعه
را به  يدهتن دو كوارك درهم توان يم دهند، يم

با ابعاد  ييدر فضا يسمانر يكصورت دو سر 
گاه  جنسن از دانش يستينكر. داد يشباالتر نما

گاه  كارچ از دانش ياكانادا، و آندر يكتوريا،و
را  اي يدهتن درهم يها كوارك ياتل،واشنگتن، س

دور  ديگر يككه شتاب گرفته و آن قدر از 
نداشته باشند،  يارتباط علـّ يگرتا د شوند يم

از  يان،م يسمانمورد، ر يندر ا. كنند يتصور م
. شود يچاله م كرم يكمعادل  ياضي،نظر ر

ماساچوست،  يصنعت ي سونر از موسسه يانژول
و با كار   يگر،د يافتي با استفاده از ره يج،كمبر

 يدانم يكپادكوارك در /بر خلق كوارك
 يجهنت ين، به هم)ينگراثر شو( يقو يكيترالك
 ياز محاسبات انتروپ يگروه. است يدهرس
. دهند يها ارتباط م  چاله را به آن ِ كوارك كرم

 نهاد يشدست محاسبات پ ينهمان طور كه ا
نگاه  يك تواند يم يا چاله ارتباط كرم دهند، يم

  . كند يجادا گي يدهتن تازه به درهم
  

  منبع
 Entangled through a Wormhole 

  

  مراجع
Holographic Dual of an Einstein-
Podolsky-Rosen Pair has a Wormhole 
Kristan Jensen and Andreas Karch 

Phys. Rev. Lett. 111, 211602 (2013( 
Published November 20, 2013 
Holographic Schwinger Effect and the 
Geometry of Entanglement 
Julian Sonner 

Phys. Rev. Lett. 111, 211603 (2013( 
Published November 20, 2013 

  
  !يريكهكشان راه ش يتعداد بازوها

  

 داد ينشان م ها يلاز تحل يبرخ 2008سال  در
 يدو بازو از چهار بازو يريكه كهكشان راه ش

اما ممكن . خود را از دست داده است يچيِمارپ
از  يبازوها ينا يرياست كهكشان راه ش

  .خود را برگردانده باشد ي دست داده
  

  
  

رنگ به (پرجرم  يها ستاره يعتوز يبردار نقشه با
 شناسان گواهي ستاره ،يريدر كهكشان راه ش) قرمز
بودن  ييكه بر چهار بازو اند يافتهمطلب  ينبر ا

 يدبودن آن تاك ييدو بازو يبه جا يريكهكشان راه ش
در  يشمس ي منظومه يتموقع. داشته باشند يمجدد
  .نشان داده شده است يبه رنگ مشك اي يرهدا

  

 ي در دهه يوييسكوپ رادكه از تل هايي داده
كه  داد يم يشنهادبدست آمده بود ابتدا پ 1950

طور  اما آن. چهار بازو دارد يريكهكشان راه ش
 يتزرِاسپ ييكه مشاهدات تلسكوپ فضا

)Spitzer ( نشان  2008در سال سازمان ناسا
كهكشان به  ينا يِاصل تعداد بازوهاي ،داد يم

 ،يتزرِتلسكوپ اسپ ينا. ه بوديافتعدد دو تنزل 

و با جرم  تر با عمر طوالني ،تر خنك هاي ستاره
گر بوده  ما را نظاره يدهمچون خورش يكمتر
 يدهبه سمت مركز كهكشان كش توانند يكه م
  .شوند

 يها ستاره يبر رو هايي يبررس يگ به تازه اما
. است يافتهانجام  يريپرجرم در سراسر راه ش

 يدتاك هايي يبررس ينچن يجنتا رسد يبه نظر م
 ينداشته باشد كه چند يبر مشاهدات يمجدد

كه  داد يو نشان از آن م(دهه قدمت دارند 
). دارد ياصل يچهار بازو يريكهكشان راه ش

در  يهام ماه ژانو11گران در  پژوهش
 يماهانه انجمن نجوم سلطنت يها يادداشت
: اند كه بر اساس آن را ارائه داده يگزارش
از  يكوتاهتر ي پرجرم كه در بازه يها ستاره

از آن  ،اند زمان مورد مطالعه قرار گرفته
ابتداعاً شروع به گسترش و ظاهر  كه جايي

مجزا  يل چهار بازودر طو يعيشدن توز
  .شوند يدور نم يادز خيلي ،كنند يم

 يانگزارش ب ينا يسندگانكه نو طور همان
با  يها ستاره اختالف در موقعيت ،اند كرده

را  يينبا جرم پا يها جرم باال در مقابل ستاره
ناسازگار ساختار  يربر تصو يحيتوض توان يم

  . دانست يريكهكشان راه ش يچيِمارپ يبازوها
  
  بعمن

Milky Way may indeed have four spiral 
arms 

  
  به مغز يكيدادن شوك الكتر

  خاطرات بد را پاك كند تواند يم
  

 يكيبا استفاده از شوك الكتر پژوهشگران
 يخاص يدادهايرو يادآورياز  توانند يم

  .ممانعت به عمل آورند
» ذهن پاك يك يدرخشش ابد« يلمف در

 يهمسران بداقبال تحت درمان مغز
 يخاطرات ي تا همه گيرند يقرار م يشگاهيآزما

 ينچن. در ذهن دارند، پاك شود يكديگركه از 
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وجود ندارد اما  يواقع يايدر دن يبازساز

 Nature Neuroscienceپژوهشگران در 
هدفمند  يِاند كه اقدامات پزشك گزارش كرده

كه  يمارانيخاطرات بد در ب يبرخكاهش  به
  ].1[ كند يدارند، كمك م يافسردگ

  

  
  

 هاي يلمكردن حافظه ممكن است از قلمرو ف پاك
  .كند يداانتقال پ يتبه واقع يليتخ

  

از  يشناس ، عصب)Karim Nader(نادر  كريم
 يندر ا يكانادا كه سهم يلگ دانشگاه مك

 يزمان ينا«: گويد يپژوهش نداشته است، م
. علم بهتر از هنر است گويم ياست كه من م

  ».هوشمندانه است ياربس يا مطالعه ينا
 يدهنام) ECT( ي، الكتروشوك درمانروش اين
 يانگذراندن جر ي كه در آن به واسطه شود يم

پوست سر  يكه رو ياز دو الكترود يكيالكتر
و  شود يتشنج به بدن القا م يك گيرند، يقرار م

راه مؤثر  ينسوء شهرت آن، آخر رغم يعل
است و امروزه به  يدشد يدرمان افسردگ يبرا

 ي ها كننده لو ش يوشيهب يهمراه داروها
  .گيرد يعضالت مورد استفاده قرار م

، )Marijn Kroes(كروس   مريجن
 يجمگناز دانشگاه رادبود ن يشناس عصب

)Radboud University Nijmegen ( در هلند
مناسب  يبند كه با زمان يافتندو همكارانش در

ECT را  يمارانب ي قادرند خاطرات آشفته
  .و مختل كنند يريگ هدف

  
  مانموضوع ز

موسوم به  اي يهبر نظر يراهبرد متك اين
) memory reconsolidation(حافظه   يتبازتثب

به  يابياست كه بر طبق آن هر بار كه دست
 ي اندوخته«ها از  آن آيد، يخاطرات به وجود م

 يسيپاك، با گذشت زمان مجدداً بازنو »يذهن
 يجنتا. گردند يباز م يمغز يشده و به مدارها
و شواهد  يواناتح رويلعه حاصل از مطا

كه در طول  دهد ينشان م يمحدود يانسان
به  پذيرند يبخاطرات آس يت،بازتثب يندفرآ

 ياشده و  ييركه ممكن است دچار تغ يا گونه
  ].4- 2[پاك شوند  يحت

 يمارب 42 يرا رو  يدها ينو گروهش ا كروس
 يدشد ينيبال يافسردگ يلبه دل ECTكه روش 

در . د، امتحان كردندبو  شده يزها تجو آن
زا را  اول پژوهشگران دو داستان تنش ي جلسه

: ها نشان دادند به آن يشينما يدهايبا اسال
 يگريو د يلتصادف اتومب ي صحنه يكي
  .يزيكيف يريدرگ
 يكيرا واداشتند تا تنها  يمارانگروه بعداً ب اين

 يدهااز اسال يبرخ يشاز دو داستان را با بازنما
كه  يبالفاصله پس از آن، هنگام. آورند يادبه 

 ي شده يساز بازفعال ي حافظه رسيد يبه نظر م
شوك  يمارانشده است، به ب پذير يبها آس آن

  .داده شد يكيالكتر
در حال انجام  يمارانكه ب يروز بعد، زمان يك

حافظه بودند، به طور  ايِ ينهآزمون چند گز
داستان  ياتجزئ يادآوريدر  يتوجه  قابل

از  يباًمشكل داشتند و تقر شده يساز بازفعال
 ينبا ا. دادند يشانس به سواالت پاسخ م يرو

 يگرها در مورد داستان د آن ي وجود، حافظه
كه  يهنگام. مانده بود ييرتغ ونبد ياديتا حد ز

پس از  ي يقهدق 90آزمون را  ينپژوهشگران ا
 يزاندر م يتفاوت يچدادن شوك انجام دادند، ه

نشان  ينا. بود يامدهبه وجود ن يمارانب يادآوري
 يندفرآ يزمان يكه درمان وابستگ داد يم

تنها  ينكهبرده است، نه ا ينرا از ب يتبازتثب
حافظه شده  يمنجر به از دست رفتن ناگهان

  . باشد

، )Daniela Schiller( يلراسچ دنيال
 يناياز دانشگاه مونت س يشناس عصب

 يكه رو) Mount Sinai Hospital( يويوركن
 ين،ا«: گويد يم كند، يحافظه مطالعه م يتبازتثب

 كند يم يجادا  كننده و قانع يقو ياربس يشواهد
خاطرات در مغز انسان  دهد يكه نشان م

 يبترت اينو به  شوند يم يتدستخوش بازتثب
درمان خاطرات بد گشوده  يبه سو يا پنجره

  ».شود يم
  

  يندهآ هاي نقشه
فهم  يبرا يشتريكه كار ب گويد يم اسچيلر

 يزالزم است و ن ECTروش  يرمدت زمان تاث
 يروش رو ينا ياشود كه آ يبررس يدبا

از  يكه ناش تر يچيدهپ ياو  تر يميخاطرات قد
  .مؤثر است يزهستند، ن يواقع يزندگ ياتتجرب

 ينبهتر يدروش شا ينكه ا افزايد يم كروس
نباشد، اما معتقد  يماراناغلب ب يبرا ينهگز

 يبرا ييراهنما تواند يم يجتان يناست كه ا
باشد  يكمتر تهاجم ياقدامات پزشك ي توسعه

در ]. 5[اند  حافظه را نشانه گرفته يتكه بازتثب
به  تواند يم يدها ينكه ا كند يم ياناو ب يتنها

پس از  يزا اختالل تنش يرنظ يگريخاطرات د
 - يو اختالل وسواس ياد، اعت)PTSD(حادثه 

  . كند ايدبسط پ يزن) OCD( يجبر
نوع  ينا يدائم ييرتغ ييتوانا«: گويد يم كروس

 يها خاطرات ممكن است منجر به روش
  ».شود يو بهتر يعبد يدرمان

  
  منبع

Zapping the brain can help to spot-clean 
nasty memories 

  
  ها مرجع
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http://nature.com/doifinder/10.1038/nn36
09http://nature.com/doifinder/10.1038/nn
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Barak, S. et al. Nature Neurosci. 16, 
1111–1117 (2013). 
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J. E. Nature 406, 722–726 (2000.( 
Schiller, D. et al. Nature 463, 49–53 
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  يانحركت در خالف جر

  

را  ياسينانومق يدستگاه اسمز پژوهشگران
استفاده از  ياند كه در آن به جا كرده يشنهادپ

 يكيمعمول، از برهمكنش الكترواستات يغشاها
در جهت مورد نظر  يانجر يتهدا يبرا

  .شود ياستفاده م
  

  
  

تفاوت  يلآب به دل يها بدن انسان، مولكول در
و نمك به طور مداوم در حال  يون يها غلظت

ها هستند؛  حركت در داخل و خارج سلول
 ينا. شناسيم يكه تحت عنوان اسمز م ينديفرآ
بدن انسان  يكه برا يعالوه بر ضرورت يندفرآ

منابع  يزيو حفظ تم ييزدا دارد، جهت نمك
. است يتحائز اهم يزن يدنيآب آشام

 يكبه طور معمول شامل  ياسمز يها دستگاه
اما  كند يغشا هستند كه راه نمك را سد م

 يرادا. تا آب از آن عبور كند دهد ياجازه م
آن است كه كنترل  يسنت يغشا يها دستگاه

ها به سهولت انجام  در آن يانجهت جر
ها آب همواره به  دستگاه يندر ا. پذيرد ينم

كالرا . يابد يم جريانسمت قسمت شورتر 
 يونشگاه لاز دان) Clara Picallo( يكالوپ

 Physicalدر  يفرانسه و همكارانش به تازگ

Review Lettersرا  ياسيمق ، دستگاه نانو
را كنار  يسنت ياند كه غشا كرده يشنهادپ
آن از برهمكنش  يو به جا گذارد يم

به  وادار كردن آب يبرا يكيالكترواستات

 كند؛ ياستفاده م ترجيحيحركت در جهت 
 يانجهت جر يودد يكدرست همانگونه كه 

  .كند يدر مدار را كنترل م
نانوكانال  يكشامل  ينظر يِدستگاه اسمز اين

دو مخزن آب  ينب ياست كه به عنوان تونل
از نمك عمل  يمتفاوت يها شور با غلظت

كه در سرتاسر كانال  يمنبع ولتاژ يزو ن كند يم
كانال  ينا ي يمهبعالوه، دو ن. شود ياعمال م

بار  يجكه به تدر يا اند به گونه دار شده عامل
در محلول نمك به وجود  ينامتقارن يسطح

   كه دهند ينشان م يسندگاننو. آيد يم
 يفيظر يدروديناميكيالكتروه هاي يشدگ جفت

 يكمنجر به  افتد، يكه در ابعاد نانو اتفاق م
) نامتقارن ينو بنابرا( طييرخغ ياسمز يانجر
نمك و ولتاژ  ياناز گراد يكه تابع شود يم

 شدهولتاژ اعمال  ينا. استاعمال شده 
را در خالف  يانيجر تواند يم ينهمچن
 يوابستگ. القا كند يعيطب يِاسمز يانگراد

 ينبه افت ولتاژ داللت بر ا يانجر مانند يودد
اسمز  نديفرآ يبرا تواند يدستگاه م يندارد كه ا

مورد  يكيبه قطعات مكان يازمعكوس بدون ن
 يطراح ينا ي،به طور كل. يرداستفاده قرار گ

 هاي يستمس يرسا بخش اماله تواند يم
 يالس يانكنترل جر يبرا يمقابل تنظ ياسِنانومق
  .باشد

  
  منبع

Going Against the Flow 
  

  مرجع
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i24/
e244501 

  
  ياهيتوان گ

  

انجام  ياهانگ يبر رو يكه به تازگ يبررس در
كه با درنظرگرفتن  يافتندشده، محققان در

 يانرژ يلتبد ينددر فرا يرات كوانتوماث

 توان يم ها، يانرژ يربه سا يديخورش
را در  يا قابل توجه يفوتون هاي يانجر

  .كرد يجادا يديخورش يها سلول
 يدنورخوش يلفهم سازوكار تبد يبرا محققان
 يرا طراح يمدل ياهان،در گ يدمف يبه انرژ
اند كه شامل سه مولكول است كه در  كرده

آنها . اند قرار گرفته يدش نور خورشمعرض تاب
 يكنشان دادند كه با در نظر گرفتن اثرات مكان

شده توسط  يجادا يفوتون يانجر ي،كوانتوم
كه تنها  ين، نسبت به زمانياهاها در گ مولكول

به طور  شود يدر نظر گرفته م يكياثرات كالس
 يمطالعه نظر ينا. يابد يم يشافزا يريگ چشم

منتشر شده،  Physical Review Lettersكه در 
 يها سلول يدتول يبرا ييمبنا تواند يم

  .با بازده باال باشد يديخورش
  

  
  

 يانكه مولد جر يا كه نور بر سطح ماده زماني
 يفوتون يانرژ شود، يم يدهاست تاب يفوتون

باعث  يجهها جذب شده و در نت توسط الكترون
. ها به طور آزادانه حركت كنند الكترون شود يم
 يددر تول توانند يآزاد، سپس م يها الكترون ينا

نقش  دهد يكه كار انجام م الكتريكي يانجر
آزاد  يبه تازگ يها اما الكترون. اشندداشته ب
 يببازترك يكديگربه سرعت با  توانند يشده، م

است كه بازده  يزيهمان چ ينشوند، و ا
  .كند يرا محدود م يكمواد فوتوالكتر يشترب
مهاركننده نور در  يها مولكول گر،يد ييسو از
و با  اي يژهو يطتحت شرا توانند يم ياهانگ

 يلها تبد ها را به الكترون باال فوتون يبازده
 ينكه ا كند يم يشنهادپ يكنند، و شواهد تجرب

 يكياثرات مكان يجهنت تواند يباال م يبازده
 Celestino( يتوركر ينوسلست. باشد يكوانتوم

Creatore(انش در دانشگاه و همكار
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كه باعث  ياثرات كوانتوم يتانيا،ِبر يجكمبر
را  شود يم ياهاندر گ يفوتون يانجر يتتقو

كه با  "دهنده"دو مولكول : كردند يبررس
در  كند يها را جذب م كه فوتون يسطح انرژ

 تواند يكه م "يرندهپذ"مولكول  يككنار 
قرار  د،منتقل كن يرونرا به ب يختهالكترون برانگ

 يو همكارانش اثرات كوانتوم يتوركر.گيرند يم
دو مولكول دهنده با  شود يكه باعث م

شوند را  يببا هم ترك ياندركنش دو قطب
اندركنش  ينا يافتندكهدر ها آن. كردند يبررس

) يدوسطح انرژ( يددو حالت جد يدو قطب
حالت "جاذب، و  يارحالت بس: كند يم يجادا

 يبتركاز باز انعم يكحالت تار. "يكتار
 يكيالكتر ينجر يدآزاد، كه در تول يها الكترون

 ينشده با ا يجادا يانجر. شود ينقش دارند، م
 ينيب يشاز پ يشترب% 35تا  تواند يم يافتره
  .باشد يككالس يزيكف

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i25/
e253601 

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.111.253601 

  
  يكيحامالن كالس

  !يكوانتوم يدگيتن درهم يجادو ا
  

-يرطالعات غحامل ا يكاستفاده از  با
به  توان يم يكيكالس يا يدهتن درهم
دو بخش دور از  ينب يكوانتوم يدگيتن درهم

 يماست كه سه ت اي يجهنت ينا. يافتهم دست 
 هاي يشبا انجام آزما پيشگان يزيكمستقل از ف

  . اند يافتهبه آن دست  يكوانتوم يكاپت
است و  يكامالً كوانتوم اي پديده ،تنيدگي هم رد

) ها الكترون ياها  همانند فوتون( به دو ذره
 تري يكنزد يارتا ارتباط بس دهد ياجازه م

 بيني يشپ يككالس يزيكچه ف نسبت به آن
در طول . داشته باشند يگرد با هم كند يم

در  يموضوع نقش مهم ينا يمتماد يها سال
همچون  ،يكوانتوم عاتاطال هاي يستمس يجادا

  .داشته است يكوانتوم نگاري رمز
  

  
  

مختلف  يشيآزما  سه طرح  ي دهنده كه نشان نمايشي
 يعتوز توان يها م طرح ينبا استفاده از ا. است
- يرحامل غ يكرا با استفاده از  يدگيتن درهم

ابتدا سه  يطرح كل يندر ا. آشكار ساخت يدهتن درهم
در حاالت ) A,B,C( ينور يسه پرتو يافوتون 

و  يردگ يرا م Cو  A يسآل. شوند يجداگانه وارد م
قرار  يتداخل ينداز فرآ يها را در نوع سپس آن

با  شود يم يجادها ا آن ينب يهمبستگ يككه  دهد يم
به  دهش يجهنت Cپس از آن . يستندن يدهتن درهم كه ينا

. كند يم يبترك Bو او آن را با  شود يباب فرستاده م
 كه يهستند در حال يدهتن درهم Bو  A يانيپا يلدر تحل

نشده  يدهتن ها درهم از آن يك يچبا ه گزهر Cحامل 
  .است

  

 ينگار رمز يها از پروتكل ياريبس در
 هاي كه معموالً به نام(دو بخش  ،يكوانتوم

اطالعات  يلندما) ندشو يم يدهو باب نام يسآل
تبادل  ينا. با هم تبادل كنند يمنا يرا به شكل

كه جفت  ياطالعات با استفاده از منبع
ها از  فوتون ينو ا كند يم يدها را تول فوتون

. شود انجام مي ،ده هستنديتن لحاظ قطبش درهم
بر  يسكه آل يريگ هر اندازه كه ينبا وجود ا

 يتفاقا دهد يها انجام م قطبش فوتون يرو
او همبسته  ي يجهباب با نت ي نتيجه ،است

فوتون  ي يسهمقا يوقت يعني ينا. خواهد بود
 يسآل هاي ن هم فوتو ،شود يبه فوتون انجام م

قطبش  يادباب به احتمال ز يها و هم فوتون
  .دارند يكساني

كه  پيشگاني يزيكدر مقابل ف يمهم چالش
 كنند يم يدرا تول هاي يستمس ينچن
از  يبه معن يواهمدوس. است »يواهمدوس«
 يواهمدوس. است يدگيتن رفتن درهم ينب

با  يكوانتوم يستمس يككه  افتد ياتفاق م يزمان
 يمعموالً برا. اندركنش داشته باشد يطشمح
 يگران سع موضوع پژوهش يناز ا يزپره
را كامالً از  يدهتن درهم يستمس يكتا  كنند مي
انجام آن كه  يكنند؛ كار يزولهاطرافش ا يطمح
  .دشوار است ياربس
  

  پذير يكتفك هاي حالت
كه به شكل جداگانه در سه  پژوهشي ،اكنون

انتشار  يترزل يويور يزيكالف ي مقاله و در مجله
حل  يرا برا طرح جذاب ديگري ،است يافته

طرح  ينا يبر مبنا. دهد يم يشنهادمشكل پ ينا
 هاي ينگار در رمز يدگيتن درهم توان يم

حامل اطالعات  يكا با استفاده از ر يكوانتوم
  .حفظ كرد ،يستن يدهتن كه خودش درهم

 ريزي يهها پا پژوهش ينكه بر اساس ا آزمايشي
 ينا. برد يبهره م پذير يكشده از حاالت تفك

هستند كه  حاالت كوانتومي ،حاالت
 گذارند يم يشرا به نما ينيمع هاي يهمبستگ

 يبرا يچنان حاالت. يستندن يدهتن در هم  يول
 پيشگاني يزيكتوسط ف 1989بار در سال  يناول

حاالت  يقدق يعتدر فهم طب يكه سع
 يندر ا. شده است تعريف ،داشتند يدهتن درهم
 يفوتون را در جهت خاص يك آليس ،مورد
به عنوان مثال در جهت ( كند يم يدهقطب
 يروش ارتباط يكو سپس از ) يمودع

تا به  كند ياستفاده م) مانند تلفن( يكيكالس
خود را در جهت   كه فوتون يدباب بگو

هم . كند يدهقطب) يمثالً در جهت افق( يگريد
باب در  يها و هم فوتون يسآل يها فوتون

 يدهتن درهم يجههستند ودرنت پذير يكحالت تفك
 توبي ، 2003وجود در سال  ينبا ا. يستندن
 يكاپت ي از موسسه) Toby Cubitt( يوبيتك
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ماكس پالنك در آلمان و همكارانش  يكوانتوم

از  توان مي ،موارد يمحاسبه كردند كه در برخ
 يدگيتن درهم يجادا يبرا پذير يكتفك االتح

  .استفاده كرد
  

  يكسكال انتقال
از ) Alessandro Fedrizzi( يزالساندرو فدر
 ينو همكارانش ا يادر استرال ينزلنددانشگاه كوئ

. اند كرده ييدتا گاه يشدر آزماموضوع را 
كه  شود يو باب شروع م يسآنان با آل يشآزما

را به ) A,B(ها  از فوتون يدهتن مجفت دره
 اين ،پس از آن. اند اشتراك گذارده

 يگريد يحاالت تصادف يبا معرف يدگيتن درهم
و  Aتا  شود يكار سبب م ينا. شود يم يبتخر

B باشند پذير يكتفك يحاالت به شكل موثر .
هستند  هاي يحاالت هنوز حامل همبستگ ينا

فوتون  يكحال . يستندن يدهتن درهم يگراما د
 پذير يكحالت تفك يككه آن هم ) C(سوم 

از آن  دبع. شود ياست به عنوان حامل ظاهر م
 ي دروازه يك يقرا از طر Cو A يسآل

 شود يكار باعث م ينا. كند يارسال م يكوانتوم
A  وB  يهمبستگ يكبا هم تداخل كرده و 
. شود يجادها ا آن ينب) يدگيتن و نه درهم( يگرد

و او آن  شود يب ارسال مبا يبه سو Cسپس 
  .كند يم يبخودش ترك Bرا با 
 يدهتن درهم Bو  Aاست كه  ينجالب ا ي نتيجه

ها  از آن يچكدامهرگز با ه Cاگر  يهستند حت
 يبه سادگ Cبلكه . نشده باشد يدهتن درهم

 ينهمچن. شود يم يدگيتن موجب ارتباط درهم
با  يدگيتن درهم يجادا« گويند يمحققان م ينا

در مقابل نوفه مقاوم است  پذير يكن تفكحامال
 يدگيتن درهم تنها راه ايجاد ،ردموا يو در برخ

  .»دار است نوفه هاي يطدر مح
  

  يننامع حاالت
به  مشابه يا را به گونه يكاردوم كه  گروه

 ينتينجرپ ستيانكري ،اند انجام رسانده

)Christian Peuntinger ( و همكارانش از
ماكس پالنك در آلمان  يعلوم نور ي موسسه
را  يزنبرگها يتاصل عدم قطع يمت ينا. هستند

 A(دوتا از پرتوها  يها دامنه و فاز فوتون ينماب
حامل  C ،يگرد يكبار. اند بكار برده) Bو 

است اما خودش  Bبه  يدگيتن اطالعات درهم
. نشده است يدهتن درهم Bو نه با  Aگز نه با هر
استفاده «آنان  يجنتا گويند يگران م پژوهش ينا

فراتر از  يِكوانتوم هاي ياز همبستگ
منبع  يك يبرقرار براي ،يدگيتن درهم

 كند يرا برجسته م ياساس ياطالعات كوانتوم
ِ  ييآن با استفاده از دوتا يعو امكان توز

 “يكيو كالس پذير يكتفك يارتباطات كوانتوم”
  .»كند يم ييدرا تا

  
  حاالت نهفته

رومن  ،)Christina Vollmer(ولمر  كريستينا
 ي از موسسه) Roman Schnabel(اسنابل 
 يندر آلمان و همكارانشان سوم يشتينآلبرت ان
را  يمشابه يارتكل بسپروهستند كه  يگروه

است كه  ينتنها تفاوت موجود ا. اند دنبال كرده
شروع  يدهتن حالت درهم يكگروه با  ينا

 ينبخش از ا يك تركيب ي اند كه بواسطه كرده
  .پنهان مانده است يرونيب يطبا مح يستمس

كه حاالت  دهند يمقاالت نشان م اين
را ) يستندن يدهتن كه درهم( پذيري يكتفك
مورد  يدهتن انتقال حاالت درهم يبرا انتو يم

در  يژهبو تواند يم يكتكن ينا. استفاده قرار داد
از  يشكه شامل ب يكوانتوم يِارتباط هاي يستمس

از  توان يم كه يباشد درحال يددو ذره است مف
درك بهتر  يبرا اي وسيلهآن به عنوان 

آن به نوفه و  ييو پاسخگو يدگيتن درهم
  .بهره برد يزن يكيارتباطات كالس

 يويور يزيكالمقاالت در مجله ف ينا ي سه هر
  . اند يافتهانتشار  يترزل

  
  

  يسندهنو ي درباره
) Tushna Commissariat( يسريايكام تاشنا

  .است physicsworld.comگزارشگر 
  

  منبع
Classical carrier could create 
entanglement 

  
  يهدر جهان اول ياتاحتمال وجود ح

  

در گردش  يهكه به دور ستارگان اول سياراتي
قابل سكونت باشند و  توانستند ياند، م بوده

را به چالش  يوجود چندجهان يلدال ين،ا
  .كشد يم
  

  
  

فروزش  پس ي به واسطه ياراتس يرسا يرو حيات
  .گرم بوده است يدانفجار بزرگ شا

  

ممكن است در مراحل  ييفضا موجودات
از  يا مجموعه. اند جهان وجود داشته ييابتدا

به عنوان  يعكه آب ما دهد يمحاسبات نشان م
 ياست رو توانسته يم يات،شرط الزم ح 

سال پس از  يليونم 15تنها  يسنگ ياراتس
  .شده باشد يلانفجار بزرگ تشك

 يشناس ، ستاره)Abraham Loeb(لوئب  آبراهام
است كه در جهان  يافتهاز دانشگاه هاروارد در

كه جهت حفظ آب به صورت  يانرژ يه،اول
 يبه جا تواند يبوده است، م يازمورد ن يعما

 يهاني،ك ي  ينهپس زم از تابش  يزبان،ستارگان م
او . شده باشد يفروزش انفجار بزرگ، ناش پس
 يماندهباق يها تابش يدما مروزكه ا گويد يم

كه  ياست در حال يندرجه كلو 2.7حدود 
سال پس از انفجار بزرگ،  يليونم 15حدود 
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 300تمام جهان را در حدود  يدما  تابش ينا

كار خود  يجاو نتا. است  داشته نگه يندرجه كلو
ارسال  arXiv چاپ يشماه به وبگاه پ ينرا ا

  .كرده است
در آن  يسنگ ياراتمعتقد است كه س لوئب

در . وجود داشته باشند توانستند يزمان م
از جهان كه ماده  يا قابل مشاهده يها قسمت

ه متراكم بوده است، ستارگان العاد در آن فوق
اند كه به  شكل گرفته يعمر و كوتاه ينسنگ

 ياراتراتامينس يلتشك ينوبه خود ماده الزم برا
قابل  ي دوره يككه  كند يم ياناو ب. كرده اند
 ي همه كه يساله هنگام يليونم 3تا  2سكونت 

اند،  بوده يعقادر به حفظ آب ما يسنگ ياراتس
ستاره،  يكها از  آن ي بدون توجه به فاصله
 يروز«: گويد يلوئب م. وجود داشته است

 ياتپرورش ح يبرا يجهان، مهد گرم ي همه
  ».بوده است

اصل  يبرا ييها چالش يناو همچن نتايج
به وجود ) anthropic principle( يمحور انسان

ها استناد  كه به آن يليسلسله دال آورد؛ يم
داده شود كه چرا  يحتا توض شود يم
را  يقيخاص دق يرمقاد يزيكيف يارامترهاپ

 ينگونهجهان ا: باشد ياتح ي دارند كه الزمه
موجودات وجود دارند تا آن را  يرااست ز

 يچندجهان ي يهاصل با نظر ينا. مشاهده كنند
)multiverse (يها اگر جهان: سازگار است 

 يمختلف يپارامترها ي يهچندگانه، هركدام بر پا
صورت  ين، در ا، وجود داشته باشند
كه خود را  يهنگام يدموجودات هوشمند نبا

شوند كه  يرغافلگ يابند، يم ها  از آن يكيدر 
  .مناسب است ياتح يآن برا رهايچرا پارامت

 Steven( ينبرگو يون، است1980 ي دهه در

Weinberg (ي يزهجا ي و برنده پيشه يزيكف 
 ي محاسبه يبرا يمحور نوبل از بحث انسان

خأل، كه صورت  يذات يانرژ ي ندازهحداكثر ا
. كند، استفاده كرد يفضا را منبسط م ينظر
 يدمقدار با ينكه ا كند يخاطرنشان م ينبرگو

 يصورت انرژ اين يركوچك است در غ ياربس
را قبل از  يهانيك يتواند ساختارها يخال م
آمده باشند،  يدو انسان پد يدخورش ين،آنكه زم

كه  رسيد يظر مبه ن. را از هم گسسته كند
 ييدمورد تا 1990 ي او در اواخر دهه بيني يشپ

 يشناسان انرژ كه ستاره يقرار گرفت؛ زمان
 يويررا كشف كردند كه ظاهراً مانند ن يكتار

 يناما با ا دهد يخأل به انبساط جهان شتاب م
بر طبق . تفاوت كه مقدار آن كوچك است
 يكتار يمحاسبات متخصصان ذرات، انرژ

 يشتريناز ب يترمرتبه قو 120به  يكنزد يدبا
 ينا يطرفداران چندجهان. باشد ينبرگمقدار و

 يها كه جهان گيرند يم يرا به عنوان گواه
باالتر از  يريچندگانه وجود دارند كه مقاد

  .خأل را دارا هستند يانرژ يرمقاد
قابل  ي دوره يرا كه لوئب برا يزمان ماا

چگال  يرماده به قد كند، يم يشنهادسكونت پ
 يليونم يكخأل  ياگر انرژ يبوده است كه حت

است از  توانسته يبوده باشد، نم يتربار هم قو
و ظهور  يسنگ ياراتستارگان و س يلتشك
  .كند يريجلوگ ياتح

كه طرفداران اصل  گويد ياو م بنابراين
 يرادعا كنند كه مقاد توانند ينم يمحور انسان
ا تنه شود، يكه اكنون مشاهده م يكوچك
موجودات زنده  ي يلهاست كه به وس يريمقاد

  .است مشاهده شود توانسته يم
لوئب  ي در مورد مطالعه يمتفاوت هاي واكنش

 ينسكيجارز يستوفركر. وجود دارد
)Christopher Jarzynski( متخصص ،
متقاعد نشده است  يلنداز دانشگاه مر يوفيزيكب

گرم،  يكنواختدر جهانِ به طور  يكه زندگ
 يكه زندگ كند ياو اشاره م. اشته باشدوجود د

به  تنهانه  يناميكياز نظر ترمود ينزم يرو
وابسته است، بلكه به  يدمنبع خورش يگرما

دارد كه  يبستگ يزسرد ن يهانيك ي ينهتابش زم
الكساندر . كند يم يجادا يچاه حرارت يكآن 
 يهانشناسي، ك)Alexander Vilenkin( يلنكينو

 گويد يم) Tufts University(از دانشگاه توفتز 
است  يسال كوتاهتر از آن يليونم ينكه چند

  .هوشمند به وجود آورد ياتح تواندكه ب
 Freeman( يسوندا يمنحال فر ينا با

Dyson(از مركز مطالعات  اي پيشه يزيك، ف
معتقد است كه  يزن ينستوندر پر يشرفتهپ

است كه ما فكر  يسازگارتر از آن يزندگ
قابل سكونت  يزيهر چ«: گويد يماو . كنيم يم

باهوش  يكاف ي است، اگر شما به اندازه
  ».يدباش
  

  منبع
Life possible in the early Universe 

  
  مرجع

http://arxiv.org/abs/1312.0613 
  

بودن جهان ) تمام نگار(هولوگرام يهنظر
  شود يم ييدتا سازي يهتوسط شب

  

 يننگار بودن جهان، اول تمام ياهولوگرام  نظريه
 يمتحده بر مبنا ياالتبار توسط مالداسنا در ا

جهانِ  يه،نظر ينطبق ا. شد يبند فرمول ياضير
 يكاز  يريتواند تنها تصو يما م يسه بعد

تر، تخت تر، و فاقد گرانش، در  جهان فشرده
تر باشد كه در آن فقط قواعد  يينبعد پا يك
 پژوهان يزيكف. وجود دارد انتميكو يزيكف

سال كاوش، با محاسبات  ينچند يط ي،ژاپن
تواند  يكه ماند   را حل كرده ييها مثال ي،عدد
را  ها يزيكدانآنچه ف. باشد يهنظر ينبر ا ييديتا

مالداسنا  يهاست كه نظر ينشنود ساخته اخو
 يهانكه قانون گرانش را در ك يسمانر يهبا نظر
 ينا. كند يهد، مطابقت مد يم يحتوض يسه بعد

ظاهراً  ي يهدو نظر يناست كه ا يمعن ينبد
دوگانه، هر دو معتبر  يمتفاوت، در جهان

 يافتندر محاسبات و  توانند يهستند و م
  .يايندب يكديگربه كمك  ها جواب
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اثر ماركوس : هنرمند برداشت
در ): Marcus Gann/Shutterstock(شاترستاك/گان
 يكيزظاهراً با ف ينشتاينگرانش ا يهنظر چاله، ياهس يك

 يرتصو يكاماّ اگر جهان . كند يم يداتضاد پ يكوانتم
  .تضاد قابل حل است ينباشد، ا يكيهولوگراف

  

شواهد را  ينتر واضح پيشگان يزيكاز ف تيمي
 يداست جهان ما شا ياند كه مدع  فراهم كرده

بزرگ  يليخ)) projectionيرتصو يكتنها 
  .باشد
خووان  ي،، پژوهشگر نظر1997سال  در

، اظهار كرد كه در )Juan Maldacena(نامالداس
كه در آن گرانش از اي  جسورانه يهنظر
نازك بوجود  نهايت يب ينوسان هاي يسمانر
مرسوم  يزيكتوسط علم ف تواند يم آيد، يم

 ياربس يايدن يه،نظر ينطبق ا. داده شود يحتوض
بعد فضا و ) 9(كه در نُه  ها يسمانر يچيدهپ

هولوگرام  يكنها بعد زمان وجود دارد، ت يك
تر و  ساده يهانيدر ك يواقع يدادهايرو: است
 يكه گرانش ييبعد كمتر و در جا يكدر 

  .وجود ندارد، در حال وقوع هستند
را به وجد آورد  پژوهان يزيكمالداسنا ف نظريه

 يهنظر يبرا يديمحكم و جد يگاهيجا يراز
عرضه  ها يسمانر ي معروف اماّ ثابت نشده

 يظاهر يها تناقض يگرد يطرفو از . كرده بود
 ينشتاينگرانش ا يهو نظر يكوانتم يزيكف ينب

 ياضيات،از نظر ر يه،نظر ينا. را حل كرد
مترجم دو  يكمثل (را  يي»نوشته روزِتا سنگ«

به ارمغان آورد كه  پژوهان يزيكف يبرا) زبانه
زبان به  يكامكان را داد كه از  ينها ا به آن
را كه در  يمسائلترجمه كنند، و  يگرزبان د

قابل حل بود، با استفاده از مدل  يرغ  مدل يك
: به يدنگاه كن. (يندحل نما يگرد

Collaborative physics: String theory 

finds a bench mate .(ينكهاما با وجود ا 
معتبر  يزيكط جامعه فاو توس هاي يهنظر

شده بودند، اثبات  يرفتهقلمداد شده و پذ
  .از آنها در دست نبود يمحكم

 ArXiveيودو مقاله كه وبگاه آركا در

Repository ((يوشيفومياند،  چاپ شده 
و  Yoshifumi Hyakutake ياكوتاكي

 Ibaraki يباراكيهمكارانش از دانشگاه ا

Universityه، اماّ در ژاپن، گرچه اثبات نكرد
 يهفرض دهند ياند كه نشان م را آورده يشواهد

  . است يحمالداسنا صح
 يداخل يانرژ ياكوتاكياز مقاالت،  يكي در
 ينمرز ب( يدادافق رو يتچاله، موقع ياهس يك
و  ي،، آنتروپ)جهان يچاله و باق ياهس

 هاي بيني يشپ يهرا، بر پا يگرشمشخصات د
 يراتثتا يهبر پا ينو همچن يسمانر يهنظر

و از  آيند يبوجود م يوستهكه پ يذرات مجاز
 :Astrophysics هب يدنگاه كن( روند يم ينب

Fire in the Hole (!در مقاله . كنند يمحاسبه م
جهانِ  يداخل ياو و همكارانش انرژ يگر،د

مربوط، با ابعاد كمتر و بدون گرانش، را 
 يوتريكامپ ي دو محاسبه ينا. كنند يمحاسبه م

  . كنند يمطابقت م ريكديگبا 
 يكه اكنون در موسسه مطالعات عال مالداسنا
 كند، يكار م يوجرسين يالتا ينستون،دردر پر

محاسبه  ينكه ا رسد يبه نظر م« گويد يم
 يقتحق يناو شخصاً در ا. »باشد يحصح
  .شركت نكرد يگروه

  
  الگو تغيير

 يراه جالب ها يافته« كند، ياضافه م مالداسنا
در گرانش  ياتاز فرض ريياهستند كه بس

 يشبه مرحله آزما يسمانر يهو نظر يكوانتم
دو مقاله  ينا «كند، ياو اشاره م. »گذاشته شوند

 يژاپن يمهستند كه ت ينقطه اوج سلسله مقاالت
مقاالت  يبترت. ارائه كردند يراخ يها سال يط
 يعتدوگانه بودن طب يراجالب هستند ز ياربس

 يِشه فاقد آزماك ييها را، در الگوها جهان
  ».كنند يم يشهستند، آزما يليتحل

 يك، ) Leonard Susskind(يندساسك لئونارد
در دانشگاه استنفورد  ينظر پژوه يزيكف

بود  پردازهايي يهنظر ينكه جزو اول يفرنيا،كال
 يكيهولوگراف يها كه به كنكاش در باره جهان

 يناولّ يبرا يدآنها، شا« گويد يپرداخت، م
 يدو با دانستيم يرا كه ما خوب م يزيبار،چ

بود را با  يهدر حد فرض هنوزدرست باشد اماّ 
كردند، كه آن عبارت  ييدتا يمحاسبات عدد

 ياهاز س يبرخ يناميكترمود: كه ينبود از ا
با ابعاد كمتر به  يدر جهان تواند يها م چاله

  ».يددست آ
 يها از مدل يك يچكه ه كند ياشاره م مالداسنا
به  يهكاوش كردند شب يژاپن يمكه ت يياه  جهان

دارد،  چاله ياهس يككه  يهانيك. يستجهانِ ما ن
كره  يكآن  يده بعد است، كه هشت تا يدارا

كه  يهانيك. دهد يم يلرا تشك يهشت بعد
دارد و بدون گرانش است، تنها  يابعاد كمتر

و رفتارها و روابط ذراّت  دبعد دار يك
از اي  جموعهاست به م يهآن شب يكوانتم
هماهنگ كه به  ينوسانگرها يا آل يدها يفنرها
  .متصل هستند ديگر يك
 ينا يوجود، اثبات عدد ينكه با ا گويد يم او

ظاهراً متفاوت در واقع با هم  يايدو دن ينكه ا
 هاي يژگيكه و دهد يم يدهستند ام يكي
 يلهبه وس يروز تواند يجهانِ ما م يگرانش

 يكوانتم يهنظر يقاز طرتر و تنها  ساده يهانيك
  .داده شود يحتوض

  
Ron Cowen 

  
  منبع

Simulations back up theory that Universe 
is a hologram 
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  2014مهم در سال  ييفضا يها كاوش

  

  
  

 ياروپا كه قرار است برا ييآژانس فضا كاوشگر
  .يددار فرود آ دنباله يك يبار رو يناول

  

 يناروپا اول ييآژانس فضا Rosetta فضاپيماي
دار  دنباله يك ير روخود را با فرود ب يتمامور

آن  يزاگر همه چ. كند يآغاز م 2014در سال 
 يرود، در ماه نوامبر رو يشپ يدطور كه با

فرود  Churyumov–Gerasimenkoدار  دنباله
خواهد  يمكان شلوغ يزن يخمر. خواهد آمد

در ماه سپتامبر به آنجا  يمدارگرد هند: بود
كه  يدر همان زمان يباًتقر يد؛خواهد رس

. ناسا در آنجاست MAVENگر كاوش
 NASA’s(ناسا  يكنجكاو نورد يخمر

Curiosity rover (كوه  ي سرانجام به دامنه يزن
Aeolis Monsرا كه قرار  ييجا رسد؛ ي، م

رامورد  يخاز آب مر ياست به دنبال نشان
 ين،از برگشت آن به زم دبع. كاوش قرار دهد

 يبررس يبرا ياست كه مدارگرد يدوارناسا ام
  .بفرستد يكربن جو اكسيد يد

 يردر سا ييفضا يها بر كاوش عالوه
 يتوان منتظر خبرها يم يزعلم ن يها حوزه

 يدبا 2014در سال  يچراز نگاه ن. بود يدجد
تازه در مورد  ييمنتظر خبرها ينهمچن

 Transgenic( يختهترار هاي يمونم

monkeys(، يينانو يمنفذها يزر رساناها، يمهن 
، كار )biological nanopore( يستيز

 يتازه برا يدهايام ي،در علوم عصب اي تهبرجس
هوا، ساخت امواج  و آب ييرات، تغHIVدرمان 
  .بود ياديبن يها سلول يدو بازتول

  
  منبع

What to expect in 2014 

  
  كه يمتفاوت يديفراخورش ياراتس

  كشف شدند 2013در سال 
  

 يديفراخورش ي يارهس 180اضافه شدن  با
 ي رصدخانه ي شده ييدتا يستبه ل يگرد

 ي يارهس 1000از  يشدر حال حاضر ب يس،پار
 يدبه جز خورش يشناخته شده به دور ستارگان

 هاي يژگيو ينجادر ا. اند در حال گردش
 2013 ها را كه در سال از آن يبرخ  توجه قابل

  .كنيم يم ياناند، ب كشف شده
  

  
  

  ينبه زم ترين شبيه
  

  
  

از لحاظ جرم، اندازه و  Kepler-78b ي سياره
 ينبه زم ترين يهدهنده شب يلمواد تشك يبترك

 ي از سنگ با هسته يبيترك توان يآن را م. است
 يچلحاظ ه ياما از برخ. در نظر گرفت يآهن

ساعت  8.5ظرف مدت : ندارد ينبه زم يشباهت
 يشآن ب يو دما گردد يخود م ي به دور ستاره

را  ينجاا(است  يوسسلس ي درجه 2000از 
  ).ينيدبب
  

  ترين مرطوب
  

  
  

فاقد متان است، كه  HR 8799c ي يارهس جو
باشد،  ياتاز ح يالمتع توانست يوجود آن م

آب ). ينيدرا بب ينجاا( دارد يدآب و مونواكس اما
، WASP-17b ،HD209458b ياراتدر جو س

WASP-12b ،WASP-19b  وXO-1b يزن 
  .شده است يافته

  
  سركش

  

  
  

 يزبانيم ي ستاره يچه PSO J318.5-22 ي سياره
 يمشتر ي يارهشش برابر جرم س يباًتقر. ندارد

 يگربه د يهشب هايي يژگيرا داراست و و
را كه  HR 8799c يرنظ يديفراخورش ياراتس

 يناند، دارد؛ اما ا رصد شده يمبه طور مستق
را  ينجاا(در فضا شناور است  ييبه تنها يارهس
  ).ينيدبب
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  كوتوله

  

  
  

 اي يارهس ينكوچكتر Kepler-37b ي سياره
سرتاسر آن . شده است يافتاست كه تاكنون 

درصد قطر  30است كه حدود  يلومترك 3860
عطارد است  ي يارهدرصد عرض س 80 يا ينزم
  ).ينيدرا بب ينجاا(
  

  منبع
Top exoplanet finds of 2013 

  
  فونون ،اتم ،نور ي گانه سه يوندپ

  

اند كه قادر  داده يشنهادرا پ يابزار پردازان نظريه
 يك ينب يها اندركنش ياست به شكل كوانتوم

 ياساتم و ارتعاشات در مق يك ،فوتون 
  .را بسنجد ياسمق بزرگ يش يك يِكوانتوم
اند  كرده يمعرف پيشگان يزيكف ينكه ا اي وسيله

 يومكوانت هاي يشآزما يبا گسترش مرزها
را با  يكيقادر است تا ارتعاشات مكان

از  يمت ينا. كند  يباتم ترك يكها و  فوتون تك
خود را در  يها پژوهش ي يجهنت پردازان يهنظر

لترز گزارش داده و  يويور يزيكالف ي مجله
اند كه موفق به حل معادالت  ادعا كرده

بر . اند شده هايي يستمس ينچن يبرا يكوانتوم
راه  چنين ،گران پژوهش ينا ياساس ادعا

 يها از كاوش يعيوس ي به گستره يحل
 توان يمثالً م. منجر خواهد شد يكوانتوم

فونون  تك يكرا تا سطح  يكيحركت مكان
كاهش داده و ) ارتعاش يواحد كوانتوم(

ها را به داخل ساختار موردنظر  فونون تك
مقاله قبالً  ينا يسندگاناز نو يكي. كرد يلگس

 يمت ينابزار كار كرده و ا يناساخت  يبر رو
بردن از آن به  با بهره توان يمعتقد است كه م

در  يكوانتوم هاي  يدهمطالعات رفتار پد
  . يافتبزرگ دست  هاي ياسمق

فوتون و  يك يناثرات متقابل ب ي مطالعه براي
دو ذره را در  توانند يگران م اتم پژوهش يك

و  ياندازندكاواك كوچك به تله ب يكداخل 
 يافوتون را جذب و  يكاتم را مجبور كنند تا 

 Ciuti( يوتس يستيانوكر ي به گفته. كند يلگس

Cristiano (يدرواز دانشگاه د )Diderot (
از  يمطالعات ي ينهزم اين ،يسپار

 15كاواك در طول  يِكوانتوم يناميكالكترود
 ي ينهزم يراًاخ. است يافتهسال گذشته توسعه 

ظهور كرده كه در  يكبنام اپتومكان يگريد
نه تنها با  ،اندركنش نور يچگونگ يجستجو

به عنوان مثال . تر است بزرگ ها بلكه با اشيا اتم
كه  فترا در نظر گر يكوچك ي ينهآ توان يم

ها تحت بمباران قرار گرفته و  توسط فوتون
  .كند يارتعاش م

  

  
  

كه  يلهوس يكاز  يمفهوم يشينما. يكوانتوم نماشي
تك  يكفوتون با  يك يها قادر خواهد بود اندركنش

محاسبات . سازد را ممكن  يكياتم و ارتعاشات مكان
 يا تا اندازه توان يكه ارتعاشات را م دهند ينشان م

 يازمندن يكوانتوم يفتوص يككاهش داد كه به 
  .يمباش

  

وجود دارد و آن رابطه  يندر ا ياساس پرسشي
بزرگ  يايچگونه به اش يرفتار كوانتوم كه ينا
 ينا ياو آ شوند يداده م يمتعم) ها ينههمچون آ(

 ينچن ينپاسخ به ا ياست؟ برا يكار شدن
 يبيابزار ترك يكگران  پژوهش يسواالت

 يِكوانتوم يناميكاند كه الكترود داده يشنهادپ
كنون ا. كند يم يبترك پتومكانيككاواك را با ا

از همكاران  - )Ivan Favero(فاورو  يوانا
 -يسپار يدوردر دانشگاه د يوتيس يدانشگاه

 يالتتحص يو دانشجو يوتيبه همراه س
 ينچن) Juan Restrepo(خوان رسترپو  يليتكم
و  يحاالت كوانتوم را در سطح تك يستميس

 يكيكالس يزيكف هاي يشبدون استفاده از آزما
  .اند كرده يفتوص
 يشآزما يبدون اشاره به چگونگ ردازانپ نظريه
) ها فوتون( يسيالكترومغناط يدانم يك يخاص

 يش يكاتم و  يكرا كه همزمان با 
 يلكننده جفت شده است را مورد تحل ارتعاش

شانس را  ينكه باالتر ياما ابزار. قرار داده اند
موسوم  يمنظور دارد به اتم مصنوع ينبه ا
در ابعاد  يا قطعه هالكترون كه ب يك: است

 يكوانتوم ي كه نقطه( رسانا يمن ي نانومتر از ماده
و همچون  شود يمحدود م) شود يم يدهنام
دو  يا يدو تراز انرژ تواند يم ياتم معمول يك

اتم قادر  ينا. داشته باشد يحالت كوانتوم
دو حالت  ينا ينب ييگذارها كه ياست تا زمان

 يلگس يا ورا جذب  فوتوني ،افتند ياتفاق م
  .كند

 يك توان يرا م يستمس ينا يكيِاپتومكان قسمت
درنظر  رسانا يمن ي از ماده يا صفحه ياستون 

پهنا داشته و در  يكرومترگرفت كه چند م
 ياصفحه  ينا. كند يارتعاش م اي يژهفركانس و
را كه با  يرا دارد تا فوتون ينا ييستون توانا

 در داخل اين ،ارتعاش جفت شده است يك
 يدسازتشد ينا. ندازديادام ب بخش به

 ي نقطه يكدر درون خود  يكياپتومكان
  .خواهد داشت يكوانتوم
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كه چنان  اند يافتهدست  يجهنت ينبه ا محققان

را تا  يقادر است تا حركت ارتعاش يستميس
سرد  يا(كاهش دهد  يي كوچك چنان دامنه

 يبه جا يكوانتوم يفتوص يازمندكه ن) كند
 يشدر مورد آزما. يمباش يكيكالس يفتوص
 يساز خنك اين ،داخل ستون يكوانتوم ي نقطه

. شود يآغاز م يزراز نور ل اي يژهبا فركانس و
 ينا ي بواسطه تواند يم يزريفوتونِ ل يك
 ينجذب شده و سپس چند يكوانتوم ي نقطه

در داخل ستون  درحاليكه ،شود يلمرتبه بازگس
 ينمدت ا يندر طول ا. به دام افتاده است

 يكوانتا(چند فونونِ  يا يك يتون انرژفو
كننده را جذب  داخل ستون ارتعاش) ارتعاش

 ي موجب كاهش دامنه بنابراين ،كند يم
از كاواك فرار  يتاًو نها شود يارتعاش ساختار م

 يككه در  دهند يمحاسبات نشان م. كند يم
متعدد  يها سرد و پس از چنان چرخه يطمح

 يافتهت كاهش ارتعاش به سرع ميزان ،يفوتون
 يسطح مجاز به لحاظ كوانتوم ينو به كمتر

فونون  تك يك يكه متناظر با انرژ رسد؛ يم
  .است
كه اگر  دهد ينشان م ينهمچن يمت ينا تحليل

در معرض  يگريرا با فركانس د يلهوس ينا
 هاي ها در بازه فونون تك ،يمقرار ده يزرنور ل
 يلخود گس يبانبه داخل ساختار پشت يمنظم

كند كه  تواند تصور  يفاورو م. شوند يم
موجب » ها فونون گر يتهدا يساختارها«

 يندر مورد چن يشتريخواهد شد تا مطالعات ب
او  يانبه ب. يردانجام پذ يارتعاش يكوانتاها
 يتحائز اهم يانفراد يها فونون ي مطالعه
همچون شارش  هايي چون غالباً فرآيند ،است

ها قابل درك  نونفو يِگرما در قالب رفتار جمع
 ينماب يگذارها«: فاورو ي اما به گفته. است
 يو رفتار جمع يانفراد يها فونون
در حال » .ناشناخته مانده است ياسمق بزرگ

ساخت  يكارانش بر رو حاضر او به همراه هم
  . كنند يكار م يشگاهدر آزما يلهوس ينا

 ياساس يها به كاوش پرسش يدام سيوتي
 ياآ«: پرسد ياو م. دارد ينهزم يندر ا يگريد

 يناستاندارد كه در مورد ا يكوانتوم يفتوص
جرم  از يك ،رود يبكار م ها يستمس

 يناو ا يانبرخوردار است؟ به ب ياسمق بزرگ
 يها سنج به شتاب تواند يم ينهمچن يستمس
  .نجامدياب يرون يگرها و حس يقدق ياربس
از ) Steve Girvin( يروينگ يوطور كه است آن

سرعت  ينبا ا«: گويد يم) Yale( ييلاه دانشگ
در حال توسعه  ها يشكه آزما يا قابل مالحظه

 هاي يستمبه چنان س يابي امكان دست ،هستند
» وجود دارد يكنزد اي يندهدر آ يا جانبه سه

 يبه سو يديجد ي ممكن است پنجره«
در شُرف باز شدن  يچيدهپ يِكوانتوم يناميكد

  » باشد
  

  منبع
Device Couples Light to Atom and 
Quantum Motion 

  
  عام يتنسب ي يهنظر يشآزما
  يا ستاره  سه يستمس يكبا 

  

 ي شامل دو كوتوله يا ستاره سه يستمس يك
 ياخترِ ابرچگال كه به تازگ تپ يكو  يدسف

كوچكتر از مدار  ييكشف شده و در فضا
واقع است،  يدبه دور خورش ينزم گردش

 يعيوس يفتا ط سازد ياخترشناسان را قادر م
گرانش را  يتاز جمله ماه يهانياز اسرار ك
  .كاوش كنند

شناسان شامل  از ستاره امللي ينب يمت يك
، ستاره شناس )Ingrid Stairs( يرزاست ينگريدا

UBC ،در  يهژانوخود را پنجم  هاي يافته
Nature  1[منتشر كردند.[  

 يكااهل آمر يليتكم يالتتحص يدانشجو يك
 يمل يادبا استفاده از تلسكوپ بانك سبز بن

سال  4200 ي به فاصله ياختر تپ يكاعلوم آمر
بار در  366را كشف كرد كه  يناز زم ينور

مدار  يكاختر نزد تپ ينا. كند يدوران م يهثان
 ينقرار دارد و ا ديسف ي كوتوله ي ستاره يك

 يا كه در فاصله يگريد فيدس ي دو با كوتوله
  .اند دورتر قرار دارد، در چرخش

  

  
  

كه  يردر سمت چپ تصو اي ثانيه يلياختر م تپ
آن  يرامونپ ير،در وسط تصو ي،داغ يدسف ي كوتوله

كمتر،  ييبا دما يگريد يدسف ي و كوتوله چرخد يم
دورتر، به دور  يا و در فاصله يردر سمت راست تصو

  .آن دو در حال گردش است
  

فرصت  ينبهتر ي،جسم سه يستمس اين
 يدياز مفهوم كل يكشف تخط يدانشمندان برا

: است يشتينعام آلبرت ان يتنسب ي يهدر نظر
 strong( يقو يارز مطابق با اصل هم

equivalence principle( ،ياثر گرانش رو 
آن  يساختار داخل يا يعتجسم به طب يك

  .ندارد يجسم بستگ
 ياربس يسنج با انجام زمان«: گويد يم استيرز

 آيد، ياختر م تپ ينكه از ا ييها پالس يقدق
اصل را با  ينانحراف از ا يزانم توان يم

 يمورد بررس يفعل يزانچند برابر م يتيحساس
 يم ي،قو يزار انحراف از اصل هم. قرار داد

عام به عنوان  يتاز نقص نسباي  تواند نشانه
باشد و ما را به سمت  سيكگرانش كال يهنظر
 يتگرانش هدا ياصالح شده برا ي يهنظر يك

  ».كند 
سرپرست ) Scott Ransom(رانسم  اسكات

 يويينجوم راد يمل ي صدخانه گروه از ر
 يستمس ينا«: گويد يم) NRAO( يكاآمر
را در  يعيطب يهانيك شگاهيآزما يكگانه  سه
بهتر از  ياربه مراتب بس دهد، يما قرار م ياراخت

 يآنچه كه قبالً كشف شده بود تا به بررس
پرداخته  ييها يستمس ينعملكرد چن يچگونگ
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مربوط به  يمسائل احتمال ينشود و همچن

انتظار دارند  گان پيشه يزيكعام را كه ف يتنسب
  ».سازد يآشكار م ينند،سخت بب يطتحت شرا

  
  يعلم ينهزم پيش

با انفجار  ينسنگ ي ستاره يككه  هنگامي
آن به  يايو بقا آورد يرا به وجود م يابرنواختر
ابرچگال متراكم  ينوترون ي ستاره يكصورت 

 يونديپ ياز جرم آن به انرژ يبخش شود، يم
كه ستاره را متراكم نگه  شود يم يلتبد يگرانش

 ينكه ا ويدگ يم يقو يارز اصل هم. دارد يم
مانند جرم،  يگرانش رفتار يونديپ يانرژ

 يها يهنظر ي همه يباًاما تقر. خواهد داشت 
را  ينيب يشپ ينعام، ا يتنسب يبرا ها يگزينجا

  .ندارند
 ياثر گرانش ي،قو يارز اساس اصل هم بر

 يدسف ي بر كوتوله يرونيب يدسف ي كوتوله
. خواهد بود يكسان ينوترون ي و ستاره يدرون

نامعتبر  يستمس ينا يطاصل تحت شرا ينگر اا
 يبر آن دو كم يرونيب ي باشد، اثر ستاره

 يقدق يسنج متفاوت خواهد بود كه زمان
آن را  آسانيبه  تواند ياختر م مشاهدات تپ

  .نشان دهد
 ي ، از موسسه)Anne Archibald( يبلدآرچ آن

گروه  يناز ا يهلند و عضو يويينجوم راد
 ترين يقاز دق يما برخ«: گويد يم

نجوم  يزيكرا در ف يجرم هاي يريگ اندازه
مكان  هاي يريگ از اندازه يبعض. يمانجام داد

تا  يدقت يدارا يستمس ينستارگان در ا ينسب
ها در  داده ينها سپس از ا آن» .ستاصدها متر 

 ينيب يشجهت پ اي يانهرا سازي يهشب يك
  .ها استفاده كردند حركت آن

 يارياز بس يستمس ينا«: يدافزا يم رانسم
كامالً  يريگ شكل ي يشينهجهات از جمله پ

 ياديو ما كار ز. آن، جالب توجه است يبعج
تا آن را به طور كامل  يمانجام دادن دار يبرا

  ».يمدرك كن

  منبع
Newly Discovered Three-Star System 
Could Test Einstein's Theory of General 
Relativity 

  
  مرجع

[1]. A millisecond pulsar in a stellar 
triple system 

  
ه فرا آهست يپرتوها يمولكول يفيوژسانتر

  كند يم يدتول
  

را  يروش يفيوژبا استفاده از سانتر پژوهشگران
 ييبار پرتوها يناول ياند كه برا ابداع كرده

كند شده را به  يها از مولكول يوستهپ يباًتقر
 يدرجه باال يك يكه تا دما آورد يوجود م 

روش  يناز ا توان يم. اند صفر مطلق سرد گشته
و وجود  ماده يكوانتوم يها حالت يدر بررس

الكترون  يبرا يكيالكتر وقطبيگشتاور د
  .استفاده كرد

  

  
  

كه پژوهشگران به طور معمول هنگام  آنچه
است كه  ينا دهند، يانجام م يسردساز يندفرآ

سرد را  يها كند شده از مولكول اي يكهابتدا بار
دوباره به دام افتاده  توانند يكه م كنند يم يجادا

 يكنون يها شرو ي همه. تر گردند و سرد
از  يپالس ييكاهش سرعت، پرتوها

كه چندان  كنند يجاد ميكند را ا يها مولكول
 يبرخ يها برا پالس يناگرچه ا. يستندپابرجا ن

 يدهستند، اما اغلب هنگام تول يدكاربردها مف
 ي يوستهسرد، از شار پ فوق  يمولكول يگازها

  .شود يها بهره گرفته م آن

  يو فلك مولكول چرخ
  

  
  

 Sotir(چرونكوف  يرزوت يتازگ به

Chervenkov (ي و همكارانش از موسسه 
كاهش  يبرا يماكس پالنك در آلمان به روش

 اي يكهكه بار اند يافتهها دست  سرعت مولكول
 ياصل اساس. دهد يم يجهرا نت يوستهپ يباًتقر

. چرخ وفلك است يحاكم بر آن مشابه باز
 حركتگردان شروع به  ي صفحه ي اگر از لبه

 يابيد،كه به مركز آن دست  يدكرده و تالش كن
كه شما  شويد ياز مركز مواجه م يزگر يرويبا ن

  .دهد يهل م يرونرا به سمت ب
 يريها به مس مولكول يز،ن يدجد يستمس در
 يرونيب  ي كه از لبه شوند يم يقتزر يچيمارپ
  40در حال چرخش به قطر  ي گردونه يك
مت مركز ادامه آغاز شده و به س يمترسانت
 يشبا آرا يتوسط الكترود يرمس ينا. يابد يم

). ينيدشكل باال را بب( شود يم ينمع يچهارقطب
متر بر  200حدود  رعتها با س حركت مولكول

 يزگر يروين يركه تحت تاث شود يآغاز م يهثان
از سرعتشان كاسته شده و  يفيوژ،از مركز سانتر

 يسرعت شوند، يم يداركه در مركز پد يهنگام
پژوهشگران  ينا. دارند يهمتر بر ثان 20حدود 

 يوسته،سرد پ  فوق ياز پرتوها يا تاكنون گستره
 يجادرا ا) CH3F(فلورومتان  ياز جمله پرتوها

  .اند كرده
 ياناست كه جر ينمهم دستگاه، ا ويژگي

در  ياست و  تنها به طور جزئ يوستهپ يباًتقر
 ينبشج يانرژ. شود يقطع م يرمس  ي نقطه يك

مطابق  شوند، يم يداركه پد ييها اغلب مولكول
 ينا. است ينكلو ي درجه يككمتر از  يبا دما
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 يكها دوباره در  بدان معناست كه اگر مولكول

 يككمتر از  ييگاز حاصله دما ند،تله به دام افت
  .خواهد داشت ينكلو

  
  يشترب سردسازي
 يرمقاد يكندساز يبرا تواند يم سانتريفيوژ

و  يردها مورد استفاده قرار گ مولكول از ياديز
ها، از  آن يشترب يسردساز يسپس برا

روش  يا يريتبخ يشمانند سرما ييها روش
روش دوم . استفاده شود Sisyphus يشسرما

 يبه رهبر يگروه ي يلهبه وس 2012سال 
) Martin Zeppenfeld( يپنفلدز ينمارت

 يمولكول يگازها توانست يشد كه م ييرونما
  .كند يجادا mK 300 يينيبه پا ييابا دم

قادر  يفيوژسانتر ينا«: گويد يم چرونكوف
كند را به  يها از مولكول يفراوان يراست مقاد

سرد  يشترب توانند يوجود آورد كه سپس م
 يبرا يكوانتوم يتبهگن يها شوند تا به حالت

او » .شود يافتهدست  يقطب يها مولكول
سرد،  يپرتوها ينكه ا كند يخاطرنشان م

 هايي يشآزما مانجا يبرا توانند يم ينهمچن
ها مورد  مولكول يانرژ كم يشامل برخوردها
را  يديجد ينشب ين،و ا يرنداستفاده قرار گ

 يها در واكنش يكوانتوم يتونل زن يبرا
  .آورد يبه وجود م يمياييش

 يناز ا يعضو) Gerhard Rempe(رمپه  جرالد
 ينهمچن يفيوژكه سانتر كند يگروه اضافه م

كه به  ييها مولكول يدر كندساز تواند يم
 يبرا يحت يزو ن شوند يسرد نم يزرل ي يلهوس

. يردها مورد استفاده قرار گ نوترون يشسرما
منتشر  Physical Review Lettersمقاله در  ينا

  .شده است
  

  منبع
Molecular 'centrifuge' creates ultraslow 
beams 

  

 يدروژنه پاد يها از اتم   يكهبار يناول
  شد يدتول

  

بار موفق  يناول يدر سرن برا پژوهشگران
را به  يدروژنپاده يها از اتم يا يكهشدند بار

 هاي يداناز م يكاهش اثرات ناش ي واسطه
  .به وجود آورند يسيمغناط

  

  
  

  در سرن ASACUSA يشاز آزما نمايي
  

در سرن  ASACUSA يشآزما يهمكار گروه
از  اي يكهبار يدبار موفق به تول يناول يبرا
 يروزكه د يا در مقاله. شد يدروژنه پاد يها اتم

منتشر شده،  Nature Communicationsدر 
اتم  80دون ابهام ب يگروه آشكارساز ينا

از محل  يمتر 2.7 ي را در فاصله يدروژنپاده
كه اثر  ياست، در حال هها گزارش كرد آن يدتول

 يكه برا يسيمغناط يداناز م ياختالل ناش
 يزها مورد استفاده قرار گرفته، ناچ آن يدتول
در جهت  يگام مهم يجنتا ينا. تسا
 hyperfine( يزفوق ر سنجي يفط

spectroscopy (يدروژنپاده يها اتم 
  .دارد يبرم

تا به حال در جهان  يننخست هاي پادماده
 يمعما يكها  اند و نبود آن مشاهده نشده

 توان يوجود، م ينبا ا. است يبزرگ علم
را در  يدروژناز پاده يتوجه قابل يرمقاد
كردن  يبسرن با ترك هاي يشگاهآزما

 يها و پادپروتون) ها يترونپوز(ها  پادالكترون
 ي هندهكا شتاب ي يلهكه به وس ي،انرژ كم

  .به وجود آورد شوند، يم يدپادپروتون تول

و  يدروژنه يفكه ط شود يم بيني پيش
هر تفاوت  ينبنابرا. باشد يكسان يدروژنپاده
به  يا بالفاصله پنجره تواند يها م آن ينب يجزئ
در حل  يزباز كند و ن يدجد يزيكف يسو
كه  يدروژنه. ه باشدكنند  پادماده كمك يمعما

 يلالكترون تشك يكپروتون و  يكتنها از 
در  يقاست كه به طور دق ياتم ينتر شده، ساده

. گيرد يقرار م يمورد بررس يدجد يزيكف
و  يدروژنه يها اتم ي يسهمقا ينبنابرا
انجام  يها برا راه يناز بهتر يكي يدروژنپاده
  .تقارن ماده و پادماده خواهد بود هاي يشآزما
برخورد  يكديگركه با  يو پادماده هنگام ماده

 ينبنابرا. شوند يبالفاصله نابود م كنند، يم
از  يكي يدروژن،پاده يجادگذشته از ا

دور  پيشگان يزيكف ياصل يها چالش
 يبرا. ها از مواد معمول است نگهداشتن پاداتم

 هاي يژگياز و ها يشكار، در آزما ينانجام ا
 يدروژنمشابه ه كه( يدروژنپاده يسيمغناط
 يدانم يكاز  يزو ن شود يسود برده م) است
به دام  يبرا يريكنواختو غ يقو يسيمغناط

استفاده   جهت مطالعه يكاف يها اتم انداختن پاد
 يسيمغناط هاي يدانم ينا يانگراد. شود يم
را ) ها پاداتم(ها  اتم يفيط هاي يژگيو ي،قو

 جامان يگروه برا ينا ينبنابرا. دهد يتنزل م
باال، دست به  ياربا وضوح بس سنجي يفط

را به  يدروژنپاده يها زد تا اتم يابتكار يروش
 يدانانتقال دهد كه به دور از م اي يهسمت ناح

  .يرندمورد مطالعه قرار گ يقو يسيمغناط
، )Yasunori Yamazaki( يامازاكي ياسونوري
 يها چون اتم«: گويد يگروه م ينسرپرست ا

ها  ندارند، انتقال آن يكيالكتربار  يدروژنپاده
 ي مطالعه يبرا يجنتا ينا. بود يچالش بزرگ

 يدروژنپاده يها ساختار اتم يقدق ياربس
 يناز بهتر يكيكه  يز،مخصوصاً ساختار فوق ر

 يدروژنه يشده برا ناختهش يفيط هاي يژگيو
آن در  يريگ و اندازه. است يدبخشنو ،است
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 ترين يقدق تا دهد ياجازه م يدروژن،پاده
  » .يردتقارن ماده و پادماده انجام گ يشآزما
شدت و  يساز ينهگروه به ينا يبعد گام
و درك بهتر حاالت   يكهبار ينا يجنبش يانرژ

  . هاست آن يكوانتوم
  

  منبع
Antimatter experiment produces first 
beam of antihydrogen 

  
  يبه سو يگام
  يعسر فوق يوترهايخلق كامپ

  

اند گام  ادعا كرده پيشگان يزيكف يتازگ به
 يعسر فوق يوترهايخلق كامپ يرا به سو يمهم

صورت امكان استفاده از  يندر ا. اند برداشته
 يبرا يكيالكتر هاي يگنالس ينور به جا

 يمت ينا. پردازش اطالعات فراهم خواهد شد
 يكيالكترون ي قطعه يناول يدموفق به تول
 يها واند فاز مطلق پالست ياند كه م فشرده شده

. كند يريگ را اندازه يعسر نهايت يب يِنور
 يلهوس ينا رود يهرچند ابتداعاً انتظار م

اما  ،يابدب يزرل هاي يشگاهرا در آزما ييكاربردها
در  يخواهد توانست نقش مهم روزي

 ينور يها كند كه از پالس يباز هايي يستمس
پردازش اطالعات استفاده  يبرا يعسر فوق
  .كنند مي
 Ferenc( يزتوسط فرنس كرا يقتحق اين

Krausz (يكاپت ي و همكارانش از موسسه 
آلمان  ينگماكس پالنك در گارش يكوانتوم

به  يميت 2001در سال . انجام شده است
 يزريپالس ل ينو همكارانش اول يزكرا يرهبر

 يك يلياردمم يك( يهكه تنها چند آتوثان
 و يدعمر داشت را تول) يهثان يك يلياردمم

 يبرا ييها پالس ينچن. كردند يريگ اندازه
ها  درون اتم يها حركت الكترون ي مطالعه

 يمطالعات ي ينهو اساس زم شده ياستفاده م

 »يهآتوثان يزيكف«از  يديروبه رشد و جد
  .رود يبشمار م
 يفو توص يجادا يكه برا هايي يكتكن هرچند

 ي استفاده شده، در طول دهه ييها پالس ينچن
اوصاف  هنوز با اين ،است يافتهگذشته بهبود 

منظور  ينبه ا يگران و بزرگ يزاتاز تجه
 هايي يكاز تكن يزاتتجه ينا. شود ياستفاده م
فاز مطلق   يريگ ندازها يكه برا برد يبهره م

فاز  يريگ اندازه. گيرد يم رارمورد استفاده ق
 ينور هاي يگنالدرك س يها برا مطلق پالس

. آيد يبه حساب م ياساس امري ،يرو متغ يعسر
 يك ينسب ييراتتغ يشاگرچه به منظور پا

وجود دارد با  يفراوان هاي يكتكن يپالس نور
بت به نس(مقدار مطلق  يريِگ وجود اندازه ينا

 چالشي ،مرئينور  يها پالس يبرا) استاندارد
در حال حاضر . شود يمحسوب م ياساس
 سازيِ يعسر(اند  در دسترس هايي يكتكن

اما ) آستانه يونشمافوقِ  يوو استر يهآتوثان
خالء باال و  يطها به شرا روش ينا يهردو
 يبرا بنابراين ،يازمندندن ياديز يزيكيف يفضا

  .يستندچك مناسب نقطعات كو يتوسعه رو
  

  
  

ماكس  يكوانتوم يكاپت ي مدفشرده در موسسه ليزر
كه تنها  كند يم يلرا گس ينور يها پالنك چنان فلش

آشكارساز  يكاكنون . آورند يام مدو يهچند فمتوثان
تر شكل  و ساده يقكنترل دق) يشهبر ش يمبتن(فاز 

  .ها را ممكن ساخته است امواج آن
  
  به رسانا يقعا از
پژوهش انجام شده در  ي يهبر پا يدجد كار

 يمت ينكه ا زماني ،نهاده شده يانبن 2013سال 
 يقعا يكاثبات كردند كه نور قادر است 

 يلتبد يكيالكتر يرسانا يكه را ب يكيالكتر
اتصال  يك يموفق شدند تا وقت يمت ينا. كند
پالس  يكفلز در معرض - الكتريك يد- فلز
 ،گيرد يقرار م يدكوتاه از نور شد نهايت يب

در طول الكترودها را  يجار جريان
كه  يافتندگران در پژوهش. كنند يريگ اندازه

شكل  ييربا تغ توان يرا م يانشدت و جهت جر
  .پالس كنترل كرد ينوج ام

 يا قطعه يجادمندان موفق به ا دانش ينا اكنون
فاز  يريگ اندازه ياثر برا يناند كه از ا شده

با . كند يكوتاه استفاده م ياربس يها مطلق پالس
ثبت  يپالس برا فاز يك ،قطعه يناستفاده از ا

 يكيالكتر يدانم ينوسيس ييراتتغ يچگونگ
 جريان ،يدانم ينا. شود يم ييننور تع
قطعه و در  ينرا در ا اي كننده نوسان

. برد يم يشبه پ) 1015(پتاهرتز  يها فركانس
 Nicholas( يوچكارپ يكوالسن يانبه ب

Karpowicz (ي از موسسه يمت يناز ا يعضو 
 ،كار ينا«: ماكس پالنك يكوانتوم يكاپت

 هاي يانجر يناستفاده از ا اندازِ مهيجِ چشم
 يواقع يريگ اندازه يا برار يعالعاده سر فوق

 يممستق يبازخوان يقاز طر( يكياپت هاي يدانم
 توان يم يجهدر نت. »كند يمطرح م) يكيالكترون
كه قادر است  يافتدست  اي يلهبه وس

 ينور يدانِاز شكل م »يفور يها عكس«
  .يردكننده بگ نوسان

  
  يهبا عمر فمتوثان هايي پالس
 يها بر پالس يانجام شده مبتن هاي گيري اندازه
-10( يهفمتوثان يكاست كه در حدود  ينور
 يجادا يها برا پالس ينا. دوام دارند) 15

 شوند؛ ياستفاده م) 18-10( يهآتوثان يها پالس
فاز  ي درباره يقدانش دق يازمندكه ن ينديفرآ

  .است ياصل ي يهفمتوثان يها مطلق پالس
آشكارساز آن است كه  ينا ياياز مزا يكي

موجود بوده و به  يز آشكارسازهاتر ا فشرده
 ي به گفته. ندارد يازخال ن يطوجه به مح يچه
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لندن  ياز كالج سلطنت) John Tisch( يشجان ت

به «: نداشته است يپژوهش سهم ينكه در ا
 ي يلهوس يكفرض كرد كه  توان يم يراحت

 يك(باشد  همقرون به صرفه وجود داشت
 يها گروه يركه سا) كوچك ياهس ي جعبه

 يو برا يدهآن را خر توانند يم يقاتيحقت
استفاده  يزرهايشانفاز مطلق ل يريگ اندازه
  .»كنند
خاطرنشان  يگرطور كه افراد د وجود آن ينا با
 يياثر مراحل ابتدا درك ما از اين ،كنند يم

بورگدوفر  يوآخيم. گذراند يخود را م
)Joachim Burgdörfer  (يزيكف ي از موسسه 

كه در  يشدر اتر ينو يوردانشگاه فنا ينظر
« : گويد ينداشته است م يدخالت يقتحق ينا

 ينا پذيري تقالو ان يهنوز كاربرد جهان
 يها هندسه يا الكتريك يمشاهدات به مواد د

  .»شناخته نشده است يگرد
  

  يشترب يقاتبه تحق نياز
 يلتبد يدر اصل برا تواند يابزار م اين

 يها شده به داده ياطالعات رمزنگار
مورد استفاده  ينور يها در پالس يكيلكترونا

كار ممكن  ينبا ا«: يزكرا يانبه ب. يردقرار گ
پردازشگر  هاي يگنالس يتاست بتوان به قابل

چه  ها هزار برابر باالتر از آن ده يها در آهنگ
قادر به انجام آن  يامروز يجيتالد يكالكترون

بالقوه  يشافزا يعني ينا - يافتاست دست 
. »يشترب يدر مدت زمان اجرا يباتقدرت محاس

كه مدت زمان  دهد يحال او هشدار م ينبا ا
در . يافتداتفاق ب ينشود تا ا يسپر يدبا ياديز

 يزيبه چ يكسرعت الكترون يشافزا يقتحق
 يازمندفاز نور ن هاي يريگ از تنها اندازه يشب

در برابر  يزن يگريچالش بزرگ د. است
با سرعت  يهامدار يجادكه به دنبال ا يهركس

است  يراه يافتنباالست وجود دارد و آن 
. در جهت عكس يچنان اندركنش ياجرا يبرا

در  ينور يدانم شود يكار موجب م ينا يعني

 ييرتغ يلهوس يندر ا يكيالكتر ييراتپاسخ به تغ
 ي در بازه يستيكار با ينا رمنظو ينبه ا: كند
  .رخ دهد يالعاده كوتاه مشابه فوق يزمان

چنان  يدنرس يبرا يهنوز راه طوالن اگرچه
به  يقتحق اين ،به بازار وجود دارد ييابزارها

راه  يندر ا ياساس يقطعاً گام«  يشت يانب
ممكن « : افزايد يم يو. »شود يمحسوب م
درست مثل  ،ييبه چنان ابزارها يندهاست در آ

 1940 ي در دهه يستورهاترانز ينكه اول زماني
 ،شود نگريسته ،ندكرد وربار ظه يناول يبرا

در زمان خودشان  اگرچه ترانزيستورها
 ياما با استانداردها كردند يحركت م يشگامانهپ

 يعلم يها پروژه يهشب يشترب يامروز
  ».اند مدارس

 يفتوص يچرن يكفوتون ي در مجله يلهوس اين
  .شده است

 يهآتوثان يزيكبا ف يدئوو ينا يدنبا د توانيد مي
  .يدآشنا شو يشترب

  
  يسندهنو ي درباره
 اي يسندهنو) Katia Moskvitch( يچماستو كتيا
  .از انگلستان است يعلم

  
  منبع

Ultrafast phase measurements could 
boost optical computing 

  
  يمدار مجتمع كوانتوم ترين يچيدهپ

  

مدار  ترين يچيدهاند پ توانسته پژوهشگران
از نظر عملكرد، را با استفاده  ي،مجتمع كوانتوم

و  يدنوع ماده كه قادر به تول يكاز 
. هاست، بسازند همزمان فوتون يدگيتن درهم

است كه بر  يمدار شامل دو منبع فوتون ينا
اند و  قرار گرفته يليكونيس ي تراشه يك يرو

  .دهند يم مانجا يتداخل كوانتوم
و  ياز فناور يبخش مهم يكوانتوم تداخل
به  يپردازش اطالعات كوانتوم هاي يتمالگور

اثر منحصر  ينا ي مشاهده يبرا. رود يشمار م
 يزناپذيرتم يدبكار رفته با يها به فرد، فوتون

 يزو ن يساز يكسان يدها با فوتون يعني. باشند
 اي يدهشوند؛ پد يدتول يهمانند يمنابع فوتوناز
  .آن در گذشته دشوار بوده است به يافتن دست كه

  

  
  

  يشگاهياآزم تجهيزات
  

و  يهلند ي،از پژوهشگران ژاپن يگروه اكنون
 Mark(مارك تامسون  يبه سرپرست يسيانگل

Thompson (اند بر  از دانشگاه برستول توانسته
به دو منبع  يابيموانع غلبه كنند و دست ينا

 يليكونيس ي تراشه يك يهمانند بر رو يِفوتون
 ينا«: دهد يم يحتامسون توض. ق بخشندرا تحق

كه قابل  كنند يم يدتول يدهتن دو منبع، نور درهم
همان تراشه تداخل  يكنترل است و رو

  ».گيرد يصورت م يكوانتوم
  

  چهار موج يبترك روش
  

  
  

  يندهآ تراشه
  

تراشه، پژوهشگران  يها رو فوتون يدتول براي
. اند مادون قرمز كمك گرفته يپمپ يزرل يكاز 
برهمكنش  يقاز طر يزرل ينا ي يكهبار
كه  ينديفرآ يط يليكونيس ي با ماده يرخطيغ

خوانده  يچهار موج خود به خود يبترك
  .كند يم يدتول يفوتون يها جفت شود، يم
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) Josh Silverstone( يلورستونس جاش
را به  يكهبار ينما ا«: گويد ياز گروه م يعضو

پس از آن ( يمكرد يقتراشه تزر يدو نقطه رو
 يقاًو دق) شدند يلمناطق به دو منبع تبد ينا

ها را از  شده توسط فوتون يط يرطول مس
 يكي يدادن دما ييرها با تغ از منبع يكي يقطر

تراشه، كنترل و  رر موجود داز دو موجب
  ».يمرا مشاهده كرد يتداخل يزهايفر

 ينچن ي عمده يتمعتقد است كه مز تامسون
مربوطه  يآن است كه ساختارها ييها روش

 يكه برا ييها مشابه آن هايي يوهبا ش توانند يم
مورد  CMOSمدرن  هاي يزالكترونيكساخت ر

  .شوند يدتول گيرند، ياستفاده قرار م
 ياربس يه توانسته است تداخل كوانتومگرو اين
آن است  ي آورد كه نشان دهنده يدرا پد يخوب
داده  يقتطب يكديگربا  يدو منبع به خوب ينكه ا
 يتطابق خوب ينچن«: گويد يتامسون م. اند شده

 يكياپت- يكوانتوم يستمس يكساخت  نياز يشپ
  ».بزرگتر است ياسدر مق
ام انجبراي  تواند يم ينمدار همچن اين
. يردمورد استفاده قرار گ تر يچيدهپ هاي يشآزما

در  يشتريب يكاربردها«: افزايد يتامسون م
وجود خواهد داشت؛ چراكه ممكن است  يندهآ

 يرو يجفت فوتون يها از منبع ياريبس
شوند و به   يبمنفرد ترك يليكونيس يها تراشه

مدار در  اين».عمل كنند يكديگرطور كارآمد با 
Nature Photonics داده شده است يحتوض.  

  
  منبع

Integrated quantum circuit is most 
complex ever 

  
  مسطح يزيكف يبعجا

  شود يم يدهبعد د 3اكنون در 
  

بر  يشاتيبا انجام آزما يبه تازگ دانشمندان
 هاي يهال يسيو مغناط يكيخواص الكتر يرو
 يآور فن يكه به زود اند يافتهدر ينيگراف

 )ينيانتقال اسپ يكالكترون( ينترونيكاسپ
  .خواهد شد يكيالكترون يابزارها يگزينجا

 ينازك ياربس ياتم هاي يهبا مطالعه ال محققان
مختلف،  يسه بعد يستالدر دو كر يناز گراف

را مجدد  ينمنحصر به فرد گراف هاي يژگيو
 ينبدست آمده ا يجبرطبق نتا. كردند يبررس

ها را در  الكترون يتهدا توانند يمواد م
. سهولت بخشند ينترونيكياسپ يابزارها

است كه در  ورينوظه يآور فن ينترونيكپاس
 يبارها يبه جا يسيمغناط هاي يدانآن م
  .حامل اطالعات خواهند بود يكيالكتر

  

  
  

 سديم يها در تر الكترون يسطوح انرژ يرِتصو اين
 ينا شود يم يدهگونه كه د ت و هماناس يسموتاتب

 يها اتم يها با ورقهاي  خواص مشابهاي  ماده توده
  .نام دارند را داراست ينكربن كه گراف

  

 ينها در سطح گراف الكترون يانرژ ترازهاي
 ينكها يترازها به جا ينا. دارند يبيرفتار عج

قرار  يا مسطح جداگانه يبه شكل نوارها
 يمخروط يها شكل گرفته باشند، به صورت
 يها شكل يندر ا. متصل به هم هستند

كه در آن دو مخروط به  ينقاط ي،مخروط
 ينا. اردنام د يراكنقاط د پيوندند يم يكديگر

 ينتا آزادانه ب دهند يها اجازه م نقاط به الكترون
 ينها در ا الكترون. حركت كنند يسطوح انرژ
معنا كه سرعت  ينبه ا - هستند يتيمواد نسب

در  يديثابت كل يكبه عنوان  تواند يها مآن
  .ماده در نظر گرفته شود

در حال  يها خواص مختص به الكترون اين
است،  يدو بعد ينگراف يحركت در ساختارها

كربن  يااي  توده ي،سه بعد يو در ساختارها
. شود ينم يدهالماس د يا يتمانند گراف يمعدن

 ينظر يزيكداناناز ف ي، گروه2007در سال 
 يالدلفيادر ف) UPenn( يار دانشگاه پنسلواند
 يمواد - يفلزات خاص مهيكردند كه ن بيني يشپ

وجود دارند  يزن -ها يقعا يكيبا خواص الكتر
 يراكد يها مخروط يحاو توانند يكه م
 يها در سه بعد بوده، و الكترون يمشخص

گذشته، سه گروه از  ييزپا. داشته باشند يتينسب
وجود  يرا برا يواهدش ي،دانشمندان تجرب

از  يكي. گزارش دادند يراكد فلزات يمهن ينا
 هاي يستالكر يها، كه كار بر رو مقاله ينا

اكنون  دهد، يرا ارائه م يسموتاتب سديم يتر
  .است يدهبه چاپ رس Scienceدر مجله 

  
  نور ديدن
از  يكي) Charles Kane( ينك چارلز

ه ك UPennدر گروه دانشگاه  ينظر يزيكدانانف
را  2007در سال  يسه بعد ينِگراف هاي يژگيو
كه  يقتحق ينا" گويد يكردند م بيني يشپ

را به  اي يچهوجود دارند و در يمواد ينچن
واقعا  گشايد يشان م آشكار كردن خواص يرو
  "است  يباشكوه يشرفتپ

از  يگرد يكي، )Eugene Mele(مل  اوگن
 يمت يماده چگال و از اعضا پردازان يهنظر
سه مقاله  ينتمام ا گويد ينشگاه پِن، مدا

 يفلزها- يمهاز ن يمعتبر يها و اثبات ياتكشف
كه در مورد  يهستند، اما گزارش يراكد
 يارارائه شده بس يسموتاتب سديم يتر

  .تر است كننده قانع
 يموضوع كه سطوح انرژ يناثبات ا براي

ماده، ساختار گفته شده را  ينها در ا الكترون
را  ييها سه گروه فوتون يندر ادارد محققان 

با  ها يستالمطالعه كردند كه در داخل كر
آشكاركردن . ها اندركنش دارند  الكترون

ماده چگال  يكها در آن با  كه فوتون ييالگو
است  برانگيزي الشاندركنش دارند موضوع چ
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مساله را با  ينا يموتاتب يمسد  يو گروه تر

حل  شده از نور يلگس يانرژ يقدق يمتنظ
در  يشرفتهپ ينور در منبع نور ينا. كردند
 يفرنيادر كال يلورنس بركل يمل يشگاهآزما

  .شد يجادا
 يزيكداني، ف)Yulin Chen(چِن  يولينگفته  به

 سديم يتر يدر دانشگاه آكسفورد كه بر رو
هر چند ساختار  كند، يكار م يزن يسموتاتب

جهات مشابه با  ياريمواد در بس ينا يالكترون
است، اما انتظار  ينگراف يتار الكترونساخ

 يشدگ جفت يشها كه الكترون رود يم
و  كترونيال هاي يژگيو ينب تري يقو

 هاي ينرو اسپ يناز ا. داشته باشند يسيمغناط
 يدانبا اعمال م تواند يماده م ينا يسيمغناط
موضوع  ينا. كنترل شود يخارج يسيمغناط

 يزارهااستفاده در اب يآنها را برا تواند يم
. مورد استفاده قرار دهد ينترونيكياسپ
است كه در  ينوظهور يآور فن ينترونيكاسپ

 هاي يريگ جهت يا ها يناسپ درآن اطالعات 
 يها رمز نگار و اتم يها الكترون يسيمغناط

 يكمتر يكيمعنا كه توان الكتر ينبه ا شود، يم
مواد  ينا. است ياجاطالعات احت يرهذخ يبرا

پاسخ  يسيمغناط يدانبه م به شدت ينهمچن
 يانتخاب خوب توانند يرو م ينو از ا دهند، يم

 افزارهاي اطالعات در سخت يرهذخ يبرا
  .دباشن يپوتريشدت چگال كام به
  

  منبع
-ndershttp://www.nature.com/news/wo

1.14538-3d-in-seen-now-physics-flat-of   
  

  تر از آمپر يمنطق يفيباز تعر
  

، در واقع، با  SIيا »يالملل ينب يستمس« يكاهاي
 يفتعر يالملل ينب يتوافق بر قراردادها

 يزيكدر ف يريگ اما امروزه علم اندازه. اند شده
مطلق از  يفيتعر تواند يكه م يدهرس يبه دقت

 يفاست كه تعر يمدت. اشته باشدد يكاها ينا

آمپر، : يهپا المللي ينب يكايدوباره چند 
در دستور كار  ينو كلو ،مول يلوگرم،ك
  .قرار گرفته است پژوهان يزيكف

 يانجر تواند يرسانا م يمهدستگاه ن يك
دستگاه  ينا. كند يريگ ها را اندازه الكترون تك

 يروبش يالكترون يكروگرافم يكدر 
)scanning electron micrograph (يدهد 
  .شود يم

را  ييها اند الكترون پژوهان موفق شده فيزيك
گذر  يكي يكيرسانا  يمهتراشه ن يككه از 

اجازه  يشآزما ينا. كنند يابيرد كنند يم
از آمپر،  يمنطق يفيخواهد داد كه باالخره تعر

بدست  يكي،الكتر يانجر يريگ واحد اندازه
  .يدآ
آمپر به مقدار بار  ي،كنون يفبه تعر بنا

از دو  يهشود كه در هر ثان يگفته م يكيالكتر
 يكديگرمتر با  يكدراز، كه  يتنها يب يمِس

ها  يمكه س يكند، به طور يفاصله دارند، گذر م
بر  يوتنن 2x10-7برابر با  يروييرا با ن يكديگر

جا كه  است نابه يفيتعر ينا. متر جذب كنند
 يكبر  يشد، مبن يرفتهپذ 1948در سال 

حالت تنها  ينكه در بهتر يذهن يشآزما
 به يشگاهدر آزما يبيبه شكل تقر تواند يم

به اندازه  يباًتقر يف،تعر اين –. يددست آ
جرمِ  يزهايكه به افت و خ يلوگرم،ك يفتعر
 يريديمو ا ينمساله پالت 125استوانه  يك
اوزان و  المللي يندارد و در دفتر ب يبستگ

 ينگهدار يسدر پار BIPM(( گيري ندازها
  .است يشرمندگ يه، ما شود يم

دسامبر بر  19در اي  كه در مقاله يد،جد ديدگاه
دوباره  يفيشد، تعر گذاشته يووبگاه آركا يرو

، كه  e يزيكياز آمپر، بر حسب ثابت ف
الكترون است، ارائه  يكمقدار بار  يانگرنما
پژوهشگران علوم ( يستهامترولوژ. دهد يم

 يفتعر ينچن يمدتها در جستجو) يريگ اندازه
 Stephen(يبلينگ ستفنا. بودند يا يمنطق

Giblin(يمل يشگاهدر آزما پژوهي يزيك، ف 

 ينگتونِدر تد National Physical Lab يزيكف
)Teddington (ينانجامِ ا« گويد يم يسانگل 

مقاله  يناست و ا يزانگ چالش نهايت يكار ب
  .»مهم است ياربس

ماه نوامبر  يدر جلسه عموم يقتحق ينا نتيجه
BIMP يريگ كه در مورد اوزان و اندازه 

وگو قرار خواهد  خواهد بود، مورد گفت
به بحث در  ها يستدر آنجا، مترولوژ. گرفت
و  يلوگرم،دوباره آمپر، ك يفتعر يشنهادمورد پ

مول و  - يگرد) SI(دو واحد استاندارد 
، ثابت e هاي تبار، نسبت به ثاب ينا -ينكلو

پالنك، ثابت آوگادرو، و ثابت بولتزمن، 
  .خواهند پرداخت

  

  
  

 يكآلمان،  يگ، در برانشوPTBپژوهشگر در  يك
 يپمپ تك الكترون يرسانا را كه دارا يمهتراشه ن

  گذارد ياست، كار م
  

متر و  ييكاها يگر،د يهپا يكايدو  تاكنون
سرعت نور و  يكي بر حسب دو ثابت، يه،ثان
اتم  يها كه در آن الكترون يفركانس يگري،د

دوباره  كنند، يپرش م يسطوح انرژ ينب يومسز
  .اند شده يفتعر

 Hansهانس شوماخر  پژوه، فيزيك

Schumacherيزيكي، از موسسه فدرال امور ف 
) Braunschweig( يگدر برانشو) PTB(يو فن

 يكآمپر از  يشآلمان، و همكارانش ، در آزما
 ياستفاده كردند، دستگاه يالكترون - پمپ تك

ولتاژ، الكترونها را وادار  يها كه در آن تپ
 كانيكم يقكه تك به تك، به طر كند يم
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پژوهشگران . تونل بزنند يياز سدها ي،كوانتم

در  ييراترا توسط مشاهده تغتك الكترونها 
 يرهسدها ذخ ينب يكه در نقاط يكيبار الكتر

 يها البته، پمپ. كردند يابيرد شوند يم
موجود  1990از سال  ييابتدا يكيالكتر
در  ييراتبار است كه تغ يناول يناند، اما ا بوده

 ينب( مقدار بار در هر بار پرشِ الكترونها
  .شود يمشاهده م) سدها
را  يهالكترون بر ثان ينچند دوج پمپ فقط اين

انجام  يبرا يكند ينا -جا به جا كرد
شكل  ينالزم بود تا بد يقدق هاي يريگ اندازه

دوباره آمپر  يفتعر يبرا ياصول يليبتوان دال
 ينا: قدم است ينتنها اول يناما ا. بدست آورد

 يهاول يمتنظ يبرا يدستگاه كاربرد عمل
كه به  يان،ر جرمقدا گيريِ ازهاند يآمپرمترها

 يزنيازن يدترشد هاي ياندر جر يحعملكرد صح
يك دستگاه  يجادا يي،هدف نها. ندارددارند، 

 يشآزما يكراحتي با  كاربردي است كه به
شده و بتواند در هر  يماستاندارد تنظ يميتنظ
 يناز ا. مورد استفاده قرار بگيرد يشگاهيآزما

روش  يبترك يبرا يرو، هم اكنون رقابت
باالتر آغاز شده  يانهايماخر با پمپ جرشو

  .است
 يكبار  يناول يبرا يبلين، گ2012سال  در

رسانا ساخت  يمهاز مواد ن يپمپ تك الكترون
را  يهالكترون بر ثان يليونب يككه حدود 

الكترونها را  توانست ياما او نم. كرد يجا م جابه
پمپها،  يگراز انواع د. كند يابيتك به تك رد

هستند كه در آن ) turnstiles( ها »يلترنستا«
 زنند، يابررسانا تونل م يمهاين سيالكترونها ب

) tunnel junctions( »يتونل پمپ اتصال« و 
 ينيميآلوم هاي يرهجز ينكه در آن الكترونها ب

جدا  يكديگراز  يداكس يقعا هاي يهكه با ال
به  يازن يزن روش يناما ا. زنند ياند، تونل م شده
دارد تا بتوان الكترونها  يفينسبتاً خف بار يانجر

 يزيكجوكا پِكوال، ف. كرد يابيرا تك به تك رد
) Aalto University(در دانشگاه آلتو  پژوهي

 هاي يدگاه،كه د) Espoo(فنالند  يدر اسپو
دوباره آمپر در سال  يفتعر يمختلف را برا

ممكن است  يرغ««: گويد يمطالعه كرد، م 2013
  .»مفهوم برنده است كه كدام ييمبگو
هر دو،  ين،كلو ينوجود، آمپر و همچن ينا با
. هستند يخوب يتجلسه نوامبر، در وضع يبرا

 يشگاهدر آزما پژوه يزيكف يك يكمل،فرانسوا پ
 Nationalو آزمون  يمترولوژ يمل

Laboratory of Metrology and Testing  در
مقدار بار الكترون و ثابت  گويد، يم يسپار

 گيري ندازها يقطور دق ن، هر دو بهبولتزم
رو، هر دو واحد هم اكنون  يناند، از ا شده

  .دوباره هستند يفيآماده تعر
 ياست تا جلسه عموم يندممكنفرا ينا اما

از آنجا . يانجامدب يربه تاخ BIPM ي – 2018
مرتبط هستند،  يگركه هر چهار واحد به همد

 كياست كه آنها را در  ينبرنامه ا ينبنابرا
و هم اكنون، واحد . كنند يفمرتبه تعر

 يفتعر يبرا. است مشكل كرده يجادا يلوگرمك
: ب موجود استيرق يكرددوباره آن، دو رو

، )a watt balance( يكيترازِ توان الكتر يكي
 ينجرم آزمون را در مقابل گرانش زم يككه 

راه (و  كند، يتراز م يكياز نظر قدرت الكتر
از  يتمها در كُرهاا يقشمارش دق) يگرد
 يبه جواب يق،دو طر يناز ا يكهر . يليكونس
كه قبل  يگويدم يكملپ. رسند يمتفاوت م يكم
دو  ينشوند، ا يفنكه واحدها دوباره تعرياز ا

  .به توافق برسند يدروش با
Eugenie Samuel Reich 

  
  منبع

Ampere to Get Rational Redefinition 

  
  يدجد ياژآل 28كشف 

  

 28 يمحاسبات بيني يشموفق به پ گران پژوهش
 ينپالت ياند كه در گروه فلز شده يدجد ياژآل

 ي در گستره توانند يمواد م ينا. دارند يجا
  .واقع شوند يدمف يصنعت ياز كاربردها يعيوس

از فلزات گروه  يكيكه از  يزفل آلياژهاي
 يم،اسم يوم،پاالد يم،راد يم،روتن( ينپالت يفلز
چند فلز واسطه  يا يكو ) ينو پالت يريديما

 يستيكاتال يها واكنش براي ،شود يم يلتشك
نفت خام  يدو تول علم شيمي ،كه در خودروها

 ياژهاييبعالوه آل. اند حائز اهميت ،دهند يرخ م
مورد  يكو الكترون يهوانورد تكه در صنع

را  يناز گروه پالت يفلزات گيرند ياستفاده قرار م
وجود دارند كه فراتر  يزن هايي ياژآل. در بردارند

استفاده  يعصنا ينكه امروزه در ا ييها از آن
. اند از كاربردها پرارزش ياريبس يبرا شوند يم

 ينسنگ هاي ينههز ياكتشافات يناما چون چن
) حاظ زمان و هم موادهم از ل( طاآزمون و خ
مواد به  گونه روند اكتشافات اين ،بدنبال دارد

) Gus Hart(گاس هارت . رود يم يشپ يكند
و همكارانش  يوتادر  يانگ يگهاماز دانشگاه بر

 يمحاسبات ي مطالعه ترين يو مفهوم ينتر بزرگ
در گروه ( يفلز ييِدوتا ياژهايدر مورد آل

 يويور اليزيكف ي جلهرا در م) ينپالت يفلز
 يداريمحاسبات آنان پا). 1(اند لترز ارائه داده

 كند يم بيني يشرا پ يبترك 28 يناميكيِترمود
. اند گزارش نشده يشگاهيآزما يقاتكه در تحق

چند ده  يرا برا بيني يشپ ينها ا آن ينهمچن
اند كه  انجام داده يگرد ياژهاياز آل  يكربنديپ

ابعاد نانو در  توان مياند و  هنوز گزارش نشده
. يافتها دست  به آن يشگاهيو به شكل آزما

 يقادر است فازها يقتحق ينا يجنتا ينبنابرا
از  يشرا مورد مطالعه قرار دهد كه پ ييدوتا

 يندهگرفتند و در آ يقرار نم يمورد بررس ينا
از  اي ينهموثر پرهز ي ممكن است به استفاده

  .بها منجر شود مواد گران
 يبرا يديكل يدو مف يددج يها به شكل ماده
 ينداما فرآ) 2.(خواهد بود يآت هاي يفناور
و  توسعه و گسترش مواد جديد ،كشف
تاحد  ،مدت يمربوط به آن طوالن هاي يكتكن
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و شهود  ياقبال از خوش يبيبر ترك يمبتن زيادي
 يباست كه ترك يدر مورد عناصر يعلم
 يها يشآزما ي يهبر پا يزو ن شوند يم

دو دهه از  يا يكمعموالً . ندفرسا هست طاقت
تا  شود يكشف م يدجد ي ماده يككه  يزمان
 سپري ،يابدب يعمل يكه بتواند كاربرد يزمان
  .شود يم

 ،توجه در زمان قابل ييجو صرفه يراه برا يك
قدرتمند است تا مواد  هاي اعتماد به رايانه

. را جستجو كنند يافتهو بهبود يدجد يكاربرد
درند تا خواص هزاران مدرن قا هاي يانهرا
بالقوه از عناصر و  يدمف يمياييش يبترك

كه  ياز زمان يساختارها را تنها در كسر
جستجو  ،كشند يطول م يواقع هاي يشآزما
 ،ها داده يگاهدر پا يجنتا با سازماندهي. كنند

را دارند تا ارتباط  ييتوانا گران اين پژوهش
را چه  كرده و آن يلمواد چندگانه را تحل ينب

كشف  شود يم يدهنام» خواص گر يفتوص«كه 
 يهستند كه پارامترها هايي يتكم ها ينا. كنند

 الپيهمچون آنت(محاسبه شده  ياسمق كوچك
را به خواص ) يآنتروپ يو دما يريگ شكل
) يريپذ و شكل يداريمانند پا( ياسمق بزرگ

كه با استفاده از  يينماها قطب كند؛ يمرتبط م
داده  يگاهپا يك هاي يچيدگيمحققان پ  آن

 ينهدف از چن) 3.( پيمايند يرا م يچندبعد
 ياتيعمل  مواد با توان يساز كه مدل( يافتيره

 high-throughput materials-باال 

modeling - به شكل قابل ) شود يم يدهنام
 يدمواد جد ي به روند كشف و توسعه يتوجه

  .دهد يها در فنون مختلف شتاب م و ادغام آن
 يتباال از چند مز ياتيعمل  با توان زيسا مدل

به  توانند يمندان م اوالً دانش. برخوردار است
 يبرا آل يدهمواد ا يشكل موثرتر در جستجو

دوماً چون ساختار . باشند يژهكاربرد و يك
 رود يكه از مواد انتظار م يِشناس و شكل يبلور

ممكن است جلوتر از زمان خود شناخته 
 تر ينپائ يواد در سطحم موضوع سنتزِ ،شوند

سوماً . گيرد يقرار م يزن حدس  يباز يكاز 
از مواد  ياديتعداد ز ي يسهگران با مقا پژوهش

همچون (مشابه  ياسمق با خواص بزرگ
پاسخ  يا يكيو الكتر ييگرما هاي يرسانندگ

 گرهاي يفتوص توانند يم) يكيالكترومكان
 يرا كشف كرده و منشاء كاركردها يرمنتظرهغ

را روشن  يچيدهپ هاي يستمدر س يضرور
 ياتيعمل  با توان يِها منابع داده يتاًنها. سازند

امكان را  ينباال به دانشمندان و مهندسان ا
را جستجو  يازمورد ن يدتا مواد جد دهد يم

شانس  يكنون يكاربردها يكه برا يمواد: كنند
 يآت يدارند ممكن است در كابردها يكمتر
  . باشند يديكل

  

  
  

 يكه شامل گروه فلز يديجد ياژهايآل) 1شكل
. يداندمف يمتنوع صنعت يكاربردها يهستند برا ينپالت
 ينپالت يبا گروه فلز ييدوتا هاي يستمجدول س ينا

 يكه هارت و همكارانش مورد بررس دهد يرا نشان م
نشان از آن دارند كه  ها يرهدا ينا. اند قرار داده

 هاي يافته ،يقتحق ينا يسندگانمحاسبات نو
با رنگ  يردوا. كنند يم ييدرا تا يشگاهيآزما
 يك ياژهاآن است كه آل يروشن به معنا يخاكستر

به رنگ  هاي يرهو دا دهند يم يلرا تشك يدارپا يبترك
 يدارناپا يباتترك يلنشان از تشك يرهت يخاكستر

را  يا شده بيني يشپ يباتزرد ترك هاي يرهدا. دارد
نامنظم  ياژهايرتر از آن آليداكه پا دهند ينشان م

. اند شده گزارش يشگاهيهستند كه به لحاظ آزما
 يشرا به نما يدجد يبترك 28قرمز  يها مربع

كه هارت و هكارانش به آن دست  گذارند يم
  .اند يافته

  

 153 يدكار جد ينو همكارانش در ا هارت
و فلزات  يناز فلزات گروه پالت ييوتاد يبترك

). 1شكل (اند  قرار داده يواسطه را مورد بررس
افزار موسوم به  از نرم ها يباز ترك يكهر يبرا

AFLOW 250 هاي  ياستفاده كرده و انرژ 

 ينا. اند ممكن را محاسبه كرده يساختار بلور
 يبرا يسندگاناز نو يتعداد طنرم افزار توس

شده  يباال طراح ياتيعمل  محاسبات با توان
محققان را قادر ساخته  يچنان محاسبات. است

 يباتكه نشان از ترك( يانرژ ينب يتا رقابت
كه طرفدار ( يو آنتروپ) مورد نظر است

. بزنند ينرا تخم) نامنظم است ياژهايآل
 هاي يلفا يكار نصب تمام AFLOWافزار  نرم

 يهانجام محاسبات اول براي ،يازموردن يورود
محاسبات را  ينا منابع خطاهاي ،كرده  را ساده

كنترل  شود يانجام م يانهابررا يك يكه بر رو
ها را  داده  يلاز پردازش و تحل كرده و كار پس 

در كل  يقتحق ينا يسندگاننو. كند يآسان م
 1.82اند كه  محاسبه را به انجام رسانده 39266
  . وقت گرفته است CPUساعت  ميليون
اند تا چنان  رانش قادر بودهو همكا هارت

كنند كه قبالً بر  ييرا شناسا يبلور يساختارها
نشان داده شده بود كه انواع  ها يشاساس آزما

 توانند نمي ،يگرد يها از مخلوط يمختلف
كه بار  يدهند؛ كار يلتشك يداريپا يباتترك
چه  اما آن. دارد يسازگار يشبا آزما يگرد

به  يدجد ياژآل 28به  ها آن كه ينجالب است ا
اند كه تاكنون جستجو نشده  دقت اشاره كرده

به شكل بالقوه به  توانند يم ياژهاآل ينا. بودند
. منجر شوند يافتهبهبود يا يدجد يكاركردها

 يماًرا مستق ييگران چنان كاركردها پژوهش ينا
 ماند يچه م اند پس آن مورد كاوش قرار نداده

 يشگاهدر آزما يباتترك ينبه ا يافتنتنها دست 
  .است

است محققان به  ينپژوهش ا ينمهم ا ويژگي
 يدقت محاسباتشان را در برابر كارها

در هر  يباًكرده و تقر يبررس يشگاهيآزما
بعالوه محاسبات . يدندبه توافق رس يمورد

 يناميكيترمود هاي يلتحل يبانيآنان از پشت
را از  يقيها اطالعات دق آن. برخوردار است

 يباتترك چرااند كه  ارائه دادهموضوع  ينا
 هاي يممكن است ساختارها و انرژ ينمع
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در گذشته  يدمختلف داشته باشند و چرا با

 يافتبه نظر من ره. گرفته شده باشد يدهناد
آوردن اطالعات  فراهم يمحققان برا ينا

و  ينظر يقاتگسترده در طول تحق
كاهش دادن سد  يراه برا ينبهتر يشگاهيآزما

مختلف است و  يكار هاي ينهزم ينب يارتباط
. دهد ياكتشاف شتاب م يندبه طور موثر به فرآ

مندانِ مواد را  دانش ي چند دهه يايكار رو ينا
 يساختارها ي  نقشه يمحاسبات يدتول يبرا

كه به  ييها نقشه بخشد؛ يتحقق م يافتهارتقاء 
به  ،يشگاهيو آزما ينظر يها بهتر داده يتهدا

 يفلز ياياژهدر مورد آل قاتينجام تحقمنظور ا
  .انجامد يم يدمف يدجد

مواد ممكن است به گذشت  گرانِ پژوهش
شده  يشنهادپ يها آزمودن راه يبرا  سال ينچند

 يازمطالعه ن ينتوسط هارت و همكارانش در ا
 ي از مواد كه تنها به واسطه يبرخ. داشته باشند

 ينو ا شوند يسنتزِ بشدت كنترل شده فراهم م
در  يچنان مواد ي شود توسعه يمباعث 
 يك. شودمواجه  مشكلمختلف با  يكاربردها

با توان  يساز مدل يمدت برا هدف بلند
 هاي يگاهجستجوها در پا طراحي ،باال ياتيعمل

به شكل خودكار موجب  كه يزيداده است؛ چ
 يبرا يديجد گرهاي يفتوص ي توسعه

به منظور دست . شود يم يدجد يكاركردها
به دنبال  بايستي ،يه چنان هدفب يافتن

 كه يندر ا( تري زرگب هاي ياستانداردساز
مختلف  ي داده هاي يگاهچگونه مواد در پا

مواد با توان  يساز مدل. بود) شوند يبند طبقه
كه  يديجد هاي از رهيافت ،يشترباال پ ياتيعمل
 يبترك يناميككوانتوم را با ترمود يكمكان

مند شده  شمند بهرههو يكاو بعالوه داده كند يم
دارد كه  دوجو ياريبس يلدال ينبنابرا. است
. اهداف است يناز در دسترس بودن ا يحاك

كه ) aflowlib.irg) (4(ساختار مواد  ي كتابخانه
 ،ها از دانشگاه يوميتوسط كنسرس

 يمال يها و سازمان يمل هاي آزمايشگاه

انجمن باز است  يكاز  مثالي ،شود يم يتحما
 يا تازه يزندگ يدمواد جدكه به كشف 

  . بخشد يم
  

  يسندهنو ي درباره
استاد ) Marco Fornari( يفورنار ماركو

 يمركز يشيگاندانشگاه م يزيكدپارتمان ف
مدرك  يتالياا يستو تر يادر پاو يو. است
در . كرداخذ  1998خود را در سال  يدكترا
 يارناوال بعنوان دانش يقاتيتحق يشگاهآزما

كرده و به  يتفعال 2001تا سال  يپژوهش
 بخشدر  NSFدر   عنوان مسئول برنامه

خدمت كرده  2009مواد در سال  يقاتيتحق
 ،يكاو شامل مواد ترموالكتر يقعال. است

است كه با  يكو فوتوولتائ پيزوالكتريك
 يكيالكترون يساختارها يها استفاده از روش

  . پردازد يباال به مطالعه م ياتيبا توان عمل
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  منبع

Computational Materials Discovery Goes 
Platinum 

  

  يگاز يابرها يمقاومت برخ
  در برابر رمبش

  

مناطق  يكيدر نزد يگردوغبار سرد يتازگ به
 يحيتوض يدشده است كه شا يافتستاره ساز 
در  يگاز يابرها يآنكه چرا برخ يباشد برا

ستاره از خود  يلبه منظور تشك يزشبرابر فرور
  .دهند يم مقاومت نشان

  

  
  

) سمت راست( ييو روشنا) سمت چپ(دما  شكل،
 ينگاز ب يكغبار موجود در  گردو ي شده يريگ اندازه
 يريگ اندازه يدما. دهد يبزرگ را نشان م يا ستاره

است كه ابر شروع به از آن  يشده در مركز، حاك
  .رمبش نكرده است

  

هرگز به طور  يا ستاره ينب يگازها برخي
 ينتعداد چن. شوند ينم يلكامل به ستاره تبد

مناطق ستاره  يكيدر نزد يا شده شناخته يابرها
رو به  يريسازِ داغ موجود در كهكشان راه ش

  .است يشافزا
 يكه ابرها گيرند يشكل م يهنگام ستارگان

گرانش خود دچار  يرتحت تاث ميعظ يگاز
 يدروژنه يها و اتم شوند يم يزشفرور

 يمبه هل يها شروع به همجوش موجود در آن
 يابرها ي،همجوش ياما بدون گرما. كنند يم

 يسرد و پراكنده هستند و به سخت يكهكشان
  .شوند يم يافت

 يچف يشلم ياز پژوهشگران به سرپرست گروهي
)Michel Fich (ترلو كانادا در از دانشگاه وا

سرد، به دنبال ذرات  يگاز يها توده يجستجو
ذرات هزاران  ينا يراز. گردند يو غبار م گرد

بزرگتر هستند و  يگاز يها بار از مولكول
ها با  آن. ها آسانتر است آن يترؤ ينبنابرا

 يمادون قرمز بر رو دوربيناستفاده از دو 
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در ) JCMT(كلرك ماكسول  يمزتلسكوپ ج

چگال را كه  يابر گاز 20موفق شدند  يي،هاوا
بود،  ينكلو 20تا  8 ينها ب مركز آن يدما
 يابرها سردتر از آن ييدماها يندر چن. يابندب

در  يجنتا ينا. شوند يلهستند كه به ستاره تبد
mical Astrono ي يهمارس نشر ي شماره

Journal منتشر شده است.  
به  تواند يم يگاز يابرها ينا ي مطالعه
 يشناسان در درك بهتر عدم رمبش برخ ستاره

آن  ياحتمال يحاز گازها كمك كند و توض
و  يسيمغناط هاي يدانممكن است شامل م

  .تالطم موجود در ابرها باشد
  

  منبع
Some gas clouds refuse to collapse 

  
  يكماده تار يدر جستجو

   در برخورد دهنده
  

از محصول در  ياز نبود نوع خاص پژوهشگران
 ي كه قادر است ذرات ماده يا برخورد دهنده

 يتريناعمال قو يكند، برا يدرا تول يكتار
 ي ماده يها لاز مد يبر برخ ها يتمحدود

  .اند استفاده كرده يكتار
  

  
  

 يكتار ي وجود ندارد كه ماده اي يدها هيچ
 يمعما مستلزم تالش برا ينحل ا يست؛چ

 يكتار ي ذرات ماده يممستق يآشكارساز
 ينزم يكيكه در نزد ياست، هنگام يننخست
 ينا يدامكان تول يداما شا. يابند يم يانجر

. فراهم باشد يزها ن ذرات در برخورد دهنده
در  ناز سر ATLAS ياكنون گروه همكار

Physical Review Letters  گزارش كرده

از محصول  ياست كه از عدم وجود نوع خاص
اعمال  يبرا ي،ا برخورد دهنده يندر چن

 يها از مدل يبر برخ ها يتمحدود يترينقو
  .استفاده كرده است يكتار ي ماده
با  ينشامل ذرات سنگ يكتار ي ماده اگر

باشد، كه با ) WIMPs( يفبرهمكنش ضع
 ينبنابرا شوند، يها جفت م ها و نوترون پروتون

 يكيها را در  شانس وجود دارد كه هسته ينا
 ي ماده يرزمينيِز يآشكارسازها يها از جهت

  .پراكنده كنند يكتار
 يذرات يف،با برهمكنش ضع ينسنگ ذرات
 يا هسته يروين يقهستند كه تنها از طر يفرض
  .كنند يو گرانش برهمكنش م يفضع

متشكل از پروتون و نوترون هستند كه  ها هسته
 يلها تشك خود از كوارك ي به نوبه يزها ن آن

   يندفرآ. اند شده
WIMP + quark′ → WIMP + quark  

 يدانم ي يهبر طبق نظر.  گيريم يدر نظر م را
  يندفرا يبرا يزن ياحتمال ي،كوانتوم

quark + quark′ → WIMP + WIMP  
در برخورد  تواند يخواهد داشت كه م وجود

قبل از  WIMPاما جفت . يفتددهنده اتفاق ب
 يآشكارساز ينبنابرا شوند، يم يدمشاهده ناپد

  چگونه است؟  آن
با احتمال  يزن يگريرخداد د يه،نظر ينطبق ابر

صورت كه  ينبه ا يونددبه وقوع بپ تواند يكم م
 Z يا Wبوزون  يك تواند يها م از كوارك يكي

كوارك  ي يلهتابش كند، قبل از آنكه به وس
 يلتبد WIMPجفت  يكنابود و به  يگريد

 ينبه دنبال چن ATLASگروه . شود
آورده كه با  بدسترا  ييها داده يي،رخدادها
بقت دارد و مدل استاندارد مطا ي ينهاثرات زم

ها از  آن. يستدر آن ن WIMPاز  ينشان يچه
 يها بر مدل يدهايياعمال ق يبرا يجنتا ينا

WIMP ينوابسته به اسپ يها با برهمكنش 
موجود  يدهاياز ق تر يقاستفاده كردند كه دق

 يآشكارساز هاي يشبدست آمده از آزما

بر آن است كه  يدينو ينا. است يممستق
به ابزار مكمل  ندتوا يم  برخورد دهنده

 يكتار ي ماده يجستجو يبرا يقدرتمند
  .شود يلتبد
  

  منبع
Looking for the Invisible at Colliders 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v112/i4/e
041802 

  
  يافت يا تازه يزندگ يراكد گويي يشپ

  

 يها از اتم يريگ با بهره پيشگان فيزيك
 يِقطب تك موفق شدند يك ،سرد فوق
 سازي يهشب يسيِمغناط يدانرا در م يسيمغناط
پژوهش روح  ينا. كنند يمو ترس ايجاد ،شده
 بخشد؛ يم يراكد يذهن يشبه آزما يا تازه
 هاي يقطب بار وجود تك ينكه اول يشيآزما
از  يشب وكرده  گويي يشرا پ يواقع يسيمغناط

  .سال عمر دارد 80
شمال و  يسيمغناط يها قطب يعتطب در

دست در دست هم حركت  يشهجنوب هم
 يمرا از وسط نصف كن يياگر آهنربا. كنند يم

 يكي كه  يسيكه به دو قطب مغناط  آن يبه جا
دو آهنربا  يمشمال است برس يگريجنوب و د

 يمشمال و جنوب خواه يبا دو قطب مجزا
 يزادها است كه هم يدرحال ينا. داشت
) يمثبت و منف يبارها(ها  آن رواستاتيكيالكت

در سال . به صورت جداگانه وجود دارند
 پاول ديراك ،يسيانگل دان يزيكف 1931
آن اگر كرد كه بر اساس  يانرا ب اي يهنظر
وجود داشتند نه تنها  يسيمغناط هاي يقطب تك

بلكه  كردند يرا رفع م يتعادل ظاهر عدم ينا
كه چرا  ودمطلب ب ينبر ا يحيتوض ينهمچن

گسسته وجود دارند؛  يها بارها در بسته
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 يكاز بار  يمتشكل از مضارب ييها بسته
  )1.(الكترون تك
 The big( يهاول كيهان ،گران پژوهش يشنهادپ به

bang (هاي يقطب تك يلتشك ييتوانا 
داشته  ياديرا به شكل ذرات بن يسيمغناط
تك  ياما تاكنون موفق به آشكارساز. است
. يمنشده ا يشگاهدر آزما يسيمغناط يها يقطب
هال  يويدد يگران به رهبر از پژوهش يميت
)David Hall ( در كالج امهرست)Amherst (

 سازي يهبرا با ش يراكد قطبيِ تك ،ماساچوست
فوق سرد  يديومِروب يها از اتم يآن در ابر

 ي آن در مجله يجكه نتا يكار. اند كرده يدبازتول
  .منتشر شده است يچرن
  

  
  

 يسرد را بعنوان مدل يها از اتم اي يدهچگال توان مي
 يمدل. در نظر گرفت يسيمغناط يقطب تك يك يبرا

 يزولهقطب ا يكاز  يسيمغناط هاي يدانكه در آن م
جهت كه در آن  يكجز در  - شود يزده م يرونب

  .وجود ندارد يدانيم
  

اند كه توسط  بوده اي يدها يرو هال دنباله تيم
و ) Ville Pietilä( يتيالپ يلبنام و يمحققان

از ) Mikko Möttönen) (3(موتنن  يكوما
در فنالند ارائه شده ) Aalto(دانشگاه آلتو 

 يكرفتار  يمحققان چگونگ ينا. است
را  يسيمغناط يقطب الكترون در مجاورت تك

كار با استفاده از گاز  ينا. اند كرده سازي يهشب
انجام شده  ،يديوماتم روب يليونم يك يحاو
تا كمتر  يديومروب يها از اتم چنان ابري. است
ر درجه باالتر از صف يك يليونومم 100از 

 ينا يا در چنان لحظه. اند مطلق سرد شده
را از دست  يشانانفراد يتو هو يگانگي ،ها اتم

 شوند مي يحالت كوانتوم يكاز  يداده و بخش
) BEC يا( ينانشت- بوز ي يدهكه به چگال
  . معروف است

  
  يگرداب نمايش

هال و  يشدر آزما گي چگاليده ،هال ي گفته به
نشان ) يراكد يدگاهبا د يسهدر مقا(همكارانش 

ها در هر  اتم يالكترون دارد و چگال از تك
نقطه با احتمال وجود الكترون در آن نقطه از 

 ينكه در ا ييها اتم. فضا متناظر است
 يناسپ هركدام از يك ،قرار دارند گي يدهچگال
 يك ي عقربه يكوانتوم دلمعا( يسيمغناط
برخوردارند كه به ) وچكك ينما قطب

 يروناعمال شده از ب يسيِمغناط هاي يدانم
چنان  ،يشآزما يناما در ا. دهد يپاسخ م
 يداناز م يبه عنوان بخش هايي اسپين
 يرا باز ينقش يقطب حول تك يسيِمغناط

با استفاده از   يدانم يندر عوض ا. كنند ينم
را  ها يناسپ شدن يدهچ گيكه چگون يتيخاص
  .شود نشان داده مي ،كند يم يينتع

  

  
  

 ي يهناح) باال يفرد( ير كوانتوماز اب هايي مقطع
كه به دور از مركز گسترش  دهند يرا نشان م اي يرهت

در . يراكد يقطب از وجود تك يا نشانه - اند يافته
نشان  اي يانهرا سازي يهشب ،يسهمقا يبرا ينپائ يفرد

  .شده است داده
  

 ،يقطب تك يالگو يجادا يبرا گران پژوهش
اند تا  كرده يكار دست يرا طور ها اسپين

 يكشود كه  يجادا BECدر داخل  »يگرداب«

. آن وجود دارد ييانتها ي در نقطه يقطب تك
و  يدهكش يرگرداب را به تصو يالگو يمت ينا

 يانببه . اند كرده يجادرا ا ييها در طول آن برش
 ي  يرههمچون خط ت دابگر ينما به ا«: هال
و عدم وجود ماده در آن  كنيم ينگاه م ينازك
است كه همچون آب در چاله  يا حفره يهشب

  ».رود يفرو م ينبه پائ
 يانكرده در ب يجادا يمت ينكه ا يشمال قطب

 ي عقربه ييعن. يستن مغناطيسي ،متعارف
: هال ي به گفته. رود ينما آن را نشانه نم قطب

 يجهما را نت يمصنوع يِقطب كه تك يمعادالت«
 يسيِمغناط هاي يقطب كه تك يداده و معادالت

. »هستند يكيدر اصل  دهد يم يجهرا نت يعيطب
از  يبه عنوان مثال توان ميپژوهش  ينبه ا
 سازي يهكه شب يرو به رشد يقاتيتحق ي ينهزم

 سازي شبيه. نگاه كرد ،نام دارد يكوانتوم
استفاده  يكوانتوم يستمس يكاز  يكوانتوم

آن  ي كه مطالعه يگريد يستمتا س كند يم
  .كند يساز دشوار است را مدل

  
  ياربس هاي قطبي تك
 ،دانان يزيككه ف يستن يبار يناول اين

سال . اند كرده يجادرا ا يقطب تك متناظرهاي
 يسيمغناط هاي يقطب تك پيشگان يزيكف 2009
مشاهده  ينياسپ يخبنام  ينماده بلور يكرا در 

 هاي يكيتا نزد يماده وقت ينا. كرده بودند
با  رسيد به نظر مي ،شد يصفر مطلق سرد م

پر  يو در ابعاد اتم يكيكالس هاي يقطب تك
آهنرباها  ها اين ،يواقع يبه معنا. شده است

ها وجود  آنتك  به تك ي بودند اما امكان مطالعه
) Tin-Lun Ho(لون هو  ينت يانبه ب. نداشت

در  يواوها يالتياز دانشگاه ا اي پيشه يزيكف
 يوممواد همچون هل يگرها در د آن نظير ،ياكلمب

 ،يمشاهدات چينشده بود اما  يدهابرشاره د
  .نبودند يسرراست يها يشآزما هال آزمايشمانند

است  يراخ ي مقاله گان يسندهكه از نو موتونن
 ي كه در مطالعه هايي يقطب كه تك گويد يم
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ها به  نمونه ترين نزديك ،وجود دارند يدجد
ساختار با  چون اين ،هستند يواقع يرمقاد
اما . معادل است يراكد يسيِمغناط يقطب تك
موضوع موافق  ينبا ا پژوهان يزيكف ي همه

 Arttu( ينتيراج توآر ي به گفته. يستندن

Rajantie (يدر كالج سلطنت ينظر دان يزيكف 
با  ها يقطب تك اين ،از جهات از برخي« ،لندن
شببه هستند اما از جهات  يواقع هاي يقطب تك
  ».را دارند ييها تفاوت يگرد

) Steven Bramwell(برامول  استيون
لندن است كه  ياز كالج سلطنت اي پيشه يزيكف

در  ها يقطب در مورد تك اي يشگامانهپ يكارها
 يانبه ب. به انجام رسانده است ينياسپ هاي يخ
اما  ،است يريگ چشم آزمايش ،يشآزما يناو ا
از نظر  دهد چه مشاهده شده نشان مي آن
 يراكد هاي يقطب ا تكه ينا ياز افراد ياريبس
 ياضيتناظر ر يك«: يو ي به گفته. يستندن
. و شسته و رفته يباز يوجود دارد؛ تناظر ينجاا

 يواقع يسيمغناط هاي يقطب تك ها يناما ا
با ذهن خود  يستيبا«: افزايد يم يو» .يستندن

 يقطب را تك ها ينتا ا يدكلنجار برو يكم
  »ياوريدبه حساب ب يسيمغناط

 يعتگفته بود اگر طب يراكاست كه د معروف
 يفيظر ي يدهچنان ا يرا برا يا استفاده يچه
او  ،فراهم نسازد) يسيمغناط  يقطب تك(
هنوز  پيشگان فيزيك .خواهد شد» شگفت زده«

در ( يعيطب هاي يقطب تك يدر جستجو
 هايي و آزمايش ،)از ماه ييها ها و نمونه سنگ

استفاده  ذرات يها دهنده هستند كه از شتاب
 هاي قطبي تك ،موتنن يانبه ب. كنند يم
ها  كاوش ينا يبرا يقو يانيشده بن سازي يهشب

 ينا آيا ،يدبپرس توانيد يم«. كنند يفراهم م
كرده واقعاً  بيني يشپ يراككه د يختارسا

. كه ممكن است ايم يدهممكن است؟ اكنون د
چرا  كه ينوجود دارد بر ا ياريبس يلدال
 يكبعنوان  يسيمغناط هاي قطبي تك يستيبا

  .»وجود داشته باشند يذره اساس

  ها مرجع
1. Dirac, P. A. M. Proc. R. Soc. Lond. A 
133, 60–72 (1931). 
2. Ray, M. W., Ruokokoski, E., Kandel, 
S., Möttönen, M. & Hall, D. S. Nature 
505, 657–660 (2014). 
3. Pietilä, V. & Möttönen, M. Phys. Rev. 
Lett. 103, 030401 (2009). 
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Quantum cloud simulates magnetic 
monopole 

  
  توجه جلب يمبارزه برا

  

ساده  ينقوان يريبا به كارگ محققان
 يايدر دن يآمار يكو مكان يناميكترمود
و در سطح جامعه قادرند روند  يمجاز
را  يگرد يزهر چ يارفتار، آهنگ  يك يتمقبول

  .كنند بيني يشپ
ست كه در ا يرفتار ياطرح  يده،ا) meme( مم

 ها، مثال آهنگ يابد؛ يجامعه گسترش م
. مدها يو حت ينترنتيا يدئوهايو ها، كالم يهتك

 يكبار توسط  يناول ياصطالح مم برا
 ينزداوك يچاردبه نام ر يتانياييبر شناس يستز
)Richard Dawkins ( در تشابه با نام ژن
رقابت  يرتواند در مس يمم م يك: شد يشنهادپ

و  يافتهشده، جهش  يرتكث يتمقبول يبرا
 يك يگستردگ هايي يزماما چه مكان. يابدتكامل 

كه در  يبر طبق گزارش كند؟ يم يينمم را تع
Physical Review Letters يده،به چاپ رس 

و ) James Gleeson( يسونگل يمزج
را  يمدل يرلندا يمريكهمكارانش از دانشگاه ل

و ها  گسترش مم يكه چگونگ اند دادهارائه 
 يفرا توص يشبكه اجتماع يكها در  رقابت

  .كند يم
  

  
  

را   اي يليو همكارانش چارچوب تحل گليسون
 يها شبكه يبر رو تواند يتوسعه دادند كه م

از  يا كه شامل مجموعه ييتر،مانند تو ياجتماع
 يزبوده، كه هر كدام از آنها ن) كاربرها(ها  گره

ر د. دارند اعمال شود يطرفداران و دوستان
زمان مشخص، هر كاربر، ممِ مورد عالقه  يك

كه  كند يم ييتدوستانش تو يخود را برا
 ينا. شود يآن مم م يتمقبول يشباعث افزا

 يدميكاپ يها گرفته از مدل كه الهام يسم،فرمال
است، مطالعه رقابت  يردارواگ هاي يماريب

جلب توجه كاربران  يرا برا يكديگرها با  مم
ها  از مم يبرخ شود يباعث مو  سازد يممكن م
به  يزها ن آن يرو سا يافتهگسترش  يبه خوب

  .گرفته شوند يدهناد يكل
ها،  مم ينرقابت ب يق،تحق ينا يجطبق نتا بر

به اصطالح  يستمس يكرا به  يشبكه اجتماع
كه در  يستميس يعني كند، يم يلتبد يبحران
گذار فاز قرار  يك يبرا ينقطه بحران يكينزد
اختالالت اندك منجر به  ي،حالت ينر چند. دارد

به فاز  يستمشده و س يعوقا ينزول ناگهان
 يها كه در آن مم يفاز المث رود، يم يديجد

طور كه  همان. شوند يم يروسيو يمشخص
 ينا رود، يانتظار م يفاز بحران يك يبرا

از  يارينشان دادند كه بس يزمحققان ن
را  يمشخص  نظم و قاعده ي،آمار هاي يژگيو

به طور خاص، آنها . دهند ياز خود نشان م
را بر اساس  يتمقبول هاي يعقادر هستند تا توز

 يليكه به صورت اكسپونانس هايي فرمول
 يزن يتجرب يجكنند كه با نتا بيني يشهستند پ
  .دارند يخوب يليتوافق خ
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  انگشتان يدگيدر چروك يننقش پروتئ

  

را  يناميكيترمود يمدل يآلمان هشگرانپژو
جذب آب و  ياند كه چگونگ كرده يشنهادپ

 يها انبساط پوست را با استفاده از رشته
  .دهد يم يحتوض ينپروتئ

  

  
  

به  يدانگشتان هنگام استحمام شا چروكيدگي
 يها منحصر به فرد رشته يبند دسته ي واسطه
دو . پوست باشد يها موجود در سلول ينپروتئ
مدل  يكپردازان با كمك  يهاز نظر تن

 Physical Reviewكامل در  يناميكيترمود

Letters ها  آن. اند داده يحرا توض يندفرا ينا
 ينب يتعادل پذير، گشتواكنشِ بر ينا يافتنددر

و ) يفآب اضا يافتهنگام در(ها  انبساط رشته
به ) يدگيدر زمان كش(ها  انقباض فنرمانند آن

  .آورد يوجود م
 ترين يرونيجذب آب و تورم در ب فرايند

 يها كه از سلول افتد يپوست اتفاق م ي يهال
) corneocytes(  يتبه نام كورنئوسا يا مرده
 يجا ها يهاند و مانند آجر درون ال شده يلتشك
از  يسخت يا رشته يها ها با شبكه آن. اند گرفته

در سال . اند پر شده ينپروتئ ينجنس كرات
 يااسترال ياز دانشگاه مل انيپژوهشگر 2011

)ANU (ينساختار ا يرا برا يهندس يمدل 
ها به  مدل رشته يندر ا. دادند يشنهادها پ رشته

و قابل نفوذ در فضا در  يچمارپ يصورت نقاط
كه بتوانند  ينظر گرفته شدند، به طور

 ينا. دهند يلتشك يمنظم سه بعد ي ها شبكه

ها به سمت  يچكه مارپ يهنگام تواند يساختار م
حجم خود را تا پنج  شوند، يم يدهكش يرونب

  ].1[دهد  يشبرابر افزا
از ) Myfanwy Evans( يوانزا يفانيما اكنون

) University of Erlangen(دانشگاه ارالنگن 
از دانشگاه ) Roland Roth(و رونالد روتز 

از آلمان ) University of Tübingen( ينگنتوب
ساختار را  ينها ا آن. اند را برداشته يگام بعد

بدست  يناميكياند و مدل ترمود كرده ييدتا
با  يستمس يانرژ دهد ينشان م كهاند  آورده

ها چگونه  آن ي و شبكه ها يچمارپ  اندازه ييرتغ
آزاد حالل  يگروه انرژ ينا. كند يم ييرتغ

 ها يچمارپ يدگيها را هنگام كش رشته يپوش
كه مقدار آن كاهش  يافتمحاسبه كرد و در

به جذب  يلمعنا كه ساختار تما ينبه ا يابد؛ يم
  .آب و گسترش دارد

 يرخداد م ينباعث عكس ا يزن يرويين اما
 هاي يريگ از اندازه يقاتيگروه تحق ينا. شود

پارامتر  ينكه ا يافتنددر] 2[ها  كشش رشته
شده  يدهكش ي رشته يكدر ) كشش رشته(
 يرون ينا. شود يرون ينباعث بروز ا تواند يم

 يشترمقدار آن ب يدگي،كش يشمانند فنر با افزا
را اندازه  يانرژ اين يزانسپس م. شود يم

گرفتند و با استفاده از مدل خود سرانجام به 
 يها رشته ي كه هندسه يدندرس يجهنت ينا

نسبت به در پاسخ پوست  ينقش مهم ينكرات
كسر حجم اشغال  ينها همچن آن. آب دارد

را در دو حالت اندازه  ينكرات ي يلهشده به وس
 يگروه دانشگاه مل يجگرفتند و اعداد با نتا

  . داشت يهمخوان استراليا
از ) Lars Norlén(الرس نورلن  ي گفته به

) Karolinska Institute( ينسكاكارول ي موسسه
 يدر درمان برخ اندتو يم يجنتا يندر سوئد، ا

پوست مؤثر  يرعاديمانند رطوبت غ ها يماريب
در ساخت  يژگيو يناز ا توان يم يزو ن. باشد

با دوام بهره  يها لباس ياو  يمواد ساختمان
  .گرفت

  منبع
Protein Physics of Pruney Skin 

  
  مرجع

1. M. E. Evans and S. T. Hyde, “From 
Three-Dimensional Weavings to Swollen 
Corneocytes,” J. R. Soc., Interface 8, 
1274 (2011). 
2. D. S. Fudge, T. Winegard, R.H. 
Ewoldt, D. Beriault, L. Szewciw, and 
G.H. McKinley, “From Ultra-Soft Slime 
to Hard α-Keratins: The Many Lives of 
Intermediate Filaments,” Integr. Comp. 
Biol. 49, 32 (2009). 

  
  يوني يكوانتوم ينماش

  

 ينماش يكساخت  يبرا يروش يتازگ به
كه در صورت  شده است يشنهادپ يكوانتوم
توسعه  ينگچرچ تور يهنظر« تواند يوجود م

  .را رد كند »يافته
  

  
  

گفته  يرپذ محاسبه يبه عمل اي يانهعلوم را در
قابل انجام  ينگتور ينكه توسط ماش شود يم

توسعه  ينگچرچ تور يهباشد و بر طبق نظر
، )extended Church-Turing thesis( يافته
انجام  يا حاسبهم تواند يم ينگتور ينماش يك

 يگريد يزيكيهر دستگاه ف ي دهد كه به اندازه
از  يهفرض يناشتباه بودن ا باتاث. كارامد باشد

 يا كه بتواند مسئله آيد يم يكوانتوم ينماش يك
حل كند  يكيكالس ي از نمونه يعترسر ياررا بس

 يسخت يزانم يبند دسته يبرا يو روش كنون
و شن اكنون چائ. مسئله را دگرگون سازد

)Chao Shen (و  يشيگاناز دانشگاه م
 Physical Review ي يههمكارانش در نشر

Letters يكوانتوم ينماش ينروش ساخت چن 
  .اند نشان داده ها يونرا با استفاده از 
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 2011بار در سال  يناول يتئور ينماش اين
 boson( يبوزون ي يرشد و نمونه گ نهاديشپ

sampling (كار با ورود . نام داشتN بوزون  
 ينتا ا شود يشروع و اجازه داده م يكسان

سپس . انجام دهند يذرات گشت تصادف
باشند، اندازه  ينيمع يعتوز ياحتمال آنكه دارا

 ينانجام ا يبرا ياززمان مورد ن. شود يم يريگ
 ييبه طور نما يكيسكال ينماش يكمحاسبه در 

 ينماش ينكه ا يدر حال يابد؛ يم يشافزا Nبا 
  .مؤثرتر عمل كند ياربس تواند يم ينظر

 هاي يوناز  يها شامل خط آن يشنهاديپ ماشين
از  يكرومترم 10 يباًبه دام افتاده است كه تقر

در  يورود يها بوزون. فاصله دارند يكديگر
) نفونو( يدهارتعاشات كوانت يوني، ي رشته

 يزرل يكشروع آن توسط  تواند يدارند كه م
هاست  فونون يينها يها حالت ي،خروج. باشد

 كنند يها را جابجا م اتم خليدا يكه سطح انرژ
 يگريد يزرتوسط ل توانند يو سرانجام م

كه  كند يگروه استدالل م ينا. شوند يفراخوان
 ينماش يوني، ي تله يكنون يبا استفاده از فناور

  .بوزون كار كند 30 يال 20با  تواند يها م آن
  

  منبع
A Quantum Machine Made of Ions 

  
  هابل ييتلسكوپ فضا ينجانش

  در راه است
  

  
  

وب  يمزج يياز تلسكوپ فضا يقسمت نماي
  .انجام تست در مركز ناسا قرار دارد يكه برا

  

كه تا مرز لغو  يمشكالت يپس از ط سرانجام
رفته بود،  يشل پتلسكوپ هاب يگزينپروژه جا

  .شد ينپرتاب آن مع يختار
هابل، تلسكوپ  ييتلسكوپ فضا جايگزين

 ين، بزرگتر)JWST(وب  يمزج ييفضا
 شود ياست كه به فضا فرستاده م يا رصدخانه
است كه  يزاتيتجه ترين يچيدهپ يو دارا

فراز و  يپس از ط. تاكنون ساخته شده است
و عقب بودن از برنامه،  يمال هاي يبنش

پرتاب در سال  يتلسكوپ برا ينسرانجام ا
  .است يدر حال آماده ساز 2018
 يتلسكوپ برا يزاتتجه يقسمت اصل چهار

 يلندبه مركز ناسا در مر يساز يكپارچه
 ينفرستاده شده است و ماه گذشته مهمتر

 يها برنامه ي همه يبتصو يعنيمرحله پروژه 
ساخت و تست آن انجام  ي،طراح يالزم برا

شده  يطراح يتلسكوپ طور ينا. شده است
 يلطو يها وجم طول ي است تا بتواند محدوده

ها و  مادون قرمز را كه به درخشش كهكشان
كند؛  يترؤ شود، يستارگان دوردست مربوط م

نور  ي كه تلسكوپ هابل در محدوده يدر حال
انبساط جهان،  يلبه دل. كند يعمل م يمرئ

 يناز زم يدورتر ي در فاصله يءش يكهرچه 
و نور  شود يم يدناپد يشتريباشد، با سرعت ب
قرمزتر به نظر  پلراثر دو ي آن به واسطه

قادر باشد  يدتلسكوپ با ينا ينبنابرا. رسد يم
 ياربس يا را كه در فاصله يهانيك هاي يشگفت

دور و به قدمت خود جهان هستند، مشاهده 
  .كند
نور  ياجتناب از آلودگ يتلسكوپ برا اين

 تواند يم يي،مادون قرمز در قالب تابش گرما
 232- دود ح( ينكلو 50 يرز يدر دماها

 ييها تابش ينچن. عمل كند) يگرادسانت ي درجه
دور  يو برا آيند يم يدماه و خورش ين،از زم

ها عالوه بر در نظر گرفتن  ماندن از اثرات آن
 ياربس يدر مكان تلسكوپ ينالزم، ا يزاتتجه

ها  ماهواره يردورتر از تلسكوپ هابل و سا

در ساخت آن از  يلدل ينبه هم. كند يحركت م
استفاده شده  يديجد يتكامپوز يتاد گرافمو

 يرا برا يدشد ييدما ييراتاست كه تحمل تغ
  .مسافت دارا باشد ينا يط

 يدتلسكوپ با ينكه ا ينبر ا عالوه
را رصد كند كه رنگشان به  ييها كهكشان

 يكرده و از بازه نور مرئ ييرسمت سرخ تغ
روبرو  يزن يگريبا چالش داند   خارج شده

. است يور بودن منابع نوراست و آن كم ن
با هفت برابر  يبزرگ يبه لنزها يازن ينبنابرا

موجود  ي با نمونه يسهقدرت تجمع نور در مقا
 يبرخ رسد يبه نظر م. در تلسكوپ هابل است

دست كم  2000 ي در دهه ها يچيدگياز پ
 شد يكه تصور م يدرنظر گرفته شده بود؛ زمان

 2متر از ك اي ينهو با هز 2010پروژه تا سال 
پس از فراتر . رسد يدالر به اتمام م يلياردم

رفتن از بودجه درنظر گرفته شده و عقب 
پروژه تا مرز توقف در سال  مه،ماندن از برنا

رفت؛ اما سرانجام ناسا توانست  يشپ 2011
خود را جهت  هاي يتفعال يدجد يا با برنامه
با صرف  2018تلسكوپ در سال  ينپرتاب ا
  . يرددالر از سر بگ يلياردم 8.7 ي بودجه

 يباق يها رو در سال يشپ يجمله كارها از
هر  يقتست دق يمانده تا زمان پرتاب، اجرا

 يها قسمت تلسكوپ است تا از تحمل لرزه
 ينانو خالء فضا اطم يهنگام پرتاب، سرد

  .حاصل شود
  

  منبع
NASA’s troubled US$8-billion Hubble 
successor is back on track  

  
  يرعاديظهور اثرات غ

  يشتينان- بوز ي يدهدر چگال
  

 ي يدهچگال يجاداند با ا موفق شده گران پژوهش
اثرات  ،ها از فوتون) BEC( يشتينان- بوز

پژوهش به  ينا. رمال كنندآن را ب عيرعادي
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در  يگاز كوانتوم يكنادر از  يعنوان مثال

 grand canonical(بزرگ  يهنگرد بنداد

ensemble (يجبراساس نتا. شود يمحسوب م 
 ي يدهچگال دراز ذرات  تعدادي ،يقتحق ينا

 يقو يزهايوخ افت توانند يم ينانشت- بوز
اند امكان  محققان نشان داده ينا. داشته باشند

ساخته  يطور BEC يكوجود دارد كه  ينا
نباشد؛  يستهشود كه تعداد ذرات در آن پا

 يآمار يزيكف ي يرينهكه به پرسش د اي يجهنت
  .پردازد يم
 ينانشت-بوز ي يدهنوع چگال ينتر معروف در
)BEC (اگر . حضور دارند يكسان يها اتم

سرد  ينپائ ياربس يرا تا دماها يا ماده ينچن
آن به شكل  ي دهنده يلتشك هاي اتم ،يمكن

قرار  يا ذره تك يِحالت كوانتوم يكدر يجمع
را  يكرپ غول ي ماده- موج يكو  گيرند يم

 يگراز د توانند يها اما مBEC. دهند يم يلتشك
) ها و فوتون ها يتونشامل پوالر(ها  انواع بوزون

 توان مي ،ها شوند كه برخالف اتم يلتشك يزن
 يا در داخل ماده( لهيزوا ي تله يكها را در  آن

اكنون . برد يناز ب ياو  يجادا) اند شده يدكه تول
در  يرمعمولغ يگران از اثرات آمار پژوهش

 يا را با چنان ماده ژيكه ذرات و انر BEC يك
 يتاشم جوليان. اند پرده برداشته ،كند يتبادل م

)Julian Schmitt ( ِنو همكارانش از دانشگاه ب
ها را در داخل  ناز فوتو BEC يكآلمان 
 پذير يكتحر يِرنگ يها از مولكول يحمام
ها هم به عنوان  مولكول ينا. اند كرده يدتول

حمام  يك وانها و هم به عن از فوتون »يمخزن«
 دهد ينشان م يقتحق ينا. كند يگرم عمل م

توانسته  ،يدهچگال ينذرات در ا يزهايوخ افت
از تعداد كل ذرات را  كسر قابل توجهي

 ي آنان كه در مجله يشآزما). 1(يرددربرگ
نادر از  يمثال يافتهانتشار  يترزل يويور يزيكالف

بزرگ  يدر هنگرد بنداد يگاز كوانتوم يك
)grand-canonical ensemble (يكمكان 

  .آيد يبه حساب م يآمار

از  ياريهمانند بس ينانشت-بوز هاي چگاليده
از ذرات  ياديز يتعداد يكه حاو هايي يستمس

. شوند يم يفتوص به شكل آماري ،ندهست
از  ياديتعداد ز(مختلف  يآمار يهنگردها

 يامه يژهو يناميكيترمود يطكه تحت شرا يذرات
 يمشابه يزيكياز خواص ف توانند يم) شوند يم

از  يمختلف هاي سلاما ن. برخوردار باشند
موضوع بحث  ينبر سر ا پژوهان يزيكف

ر مورد د يستينبا ياند كه چنان رفتار كرده
 هايي  يدهچگال ينذرات در چن يزهايخ و افت

بتواند  BEC يك يوقت يژهبو). 2(صادق باشد
 ييمخزن گرما يكهم گرما و هم ذرات را با 

هنگرد «كه از آن بعنوان  يطيشرا(تبادل كند
 يك پردازان يهنظر) شود يم ياد »زرگب يبنداد
. اند كرده بيني يشرا پ» بار فاجعه« يزوخ افت
ذرات  يناز ا يدر تعداد يزهاوخ افت هك يطور

 يدهتعداد كل ذرات موجود در چگال يبه بزرگ
 »يهنگرد بنداد« تحت شرايط ،برعكس. است

با  توانند يكه در آن تنها گرما و نه ذرات م(
تعداد كل ذرات ) مخزن تبادل شوند يك
بزرگ  يزهايوخ مانده و افت يستهپا يستيبا

 وخيزهاي فتا ،به شكل مشابه. دهند يرخ نم
 »يكروكانونيم«هنگرد  يكدر  يستيبزرگ نبا

و هم  يكه در آن هم انرژ يرخ رهند؛ هنگرد
  .مانند يم يستهذرات پا
 ياثرات آمار ينا  يتجرب دانان يزيكف تاكنون

ها را مشاهده نكرده BECوابسته به هنگرد در 
: ادعا وجود دارد ينبر ا يعمل يلدل يك. بودند

 يستيبا گاز اتمي ،اتم ي يدهچگال يكدر مورد 
باشد تا بتوان آن را  يزولها يرامونشپ يطاز مح

چنان  ينبنابرا. سرد كرد يينپا يتا دماها
BECيطتحت شرا توان يرا معموالً م ييها 

در اصل ). 2(كرد يجادا يكروكاننيهنگرد م
ذرات  يزهايوخ افت ي امكان مشاهده يستيبا

وجود  يتونپالر-يتوناز اكس ييهاBECدر 
 هاي يستمدر س هايي يدهچنان چگال. داشته باشد

هم  ،اما. رخ دهند توانند يجامد م-حالت

 يقدق يريگ مخزن و هم اندازه كنترل صحيحِ
به ) يكوثانيهپ ياسدر مق( يعسر يزهايوخ افت

سوال  ينا يتاًنها. است يدهبه اثبات رس يدشوار
وجود دارد كه  ينامكان ا ياكه آ آيد يم يشپ

بزرگ  يهنگرد بنداد يطشراتحت  BEC يك
  .شود يلتشك

  

  
  

قسمت . (ها از فوتون ينانشت-بوز ي يدهچگال) 1 شكل
را با  ياز فوتون ياBECو همكارانس  يتاشم) باال

 يرنگ يها مولكول يككه به منظور تحر يكيپمپاژ اپت
. اند كرده يدرود را تول يبكار م يكيكاواك اپت يكدر 
حمام گرم و  يكبه عنوان  يرامونيپ يها مولكول ينا

 يوقت) يبخش مركز. (كنند يمخزن ذرات عمل م يك
 ينا ،بزرگ باشد يموثر مخزن به حد كاف ي اندازه

. كنند يبزرگ را فراهم م يهنگرد بنداد يطاسباب شرا
را در  يبزرگ يزهايوخ و همكارانش افت يتاشم
مشاهده  يدهچگال يناز ذرات موجود در ا يتعداد
در حضور  يزهاوخ افت ينا) ينيبخش پائ. (اند كرده

  .شوند يم يدناپد تر مخزن كوچك
  

 ينا يقتاند كه در حق بن نشان داده گروه
ها  از فوتون ياBECدر  توان يرا م يطشرا

سال  ينها چند كه آن يستميممكن ساخت؛ س
 ،يستمس يندر ا). 5(اند كرده يدتول يشپ

 يبرا يزرل يكرا با استفاده از  هايي فوتون
 يكدر داخل  يرنگ يها مولكول يكتحر

آن  انتهايدر دو  هايي ينهبا آ يكيكاواك اپت
 يناگر ا). قسمت باال 1شكل (اند  كرده يجادا

كامالً صاف باشند تنها حركت  ينهدو آ
در جهت عمود بر ( يها در جهت طول فوتون

حركت  يها برا ده و فوتونش يدهكوانت) ها ينهآ
كه  يآزاد خواهند بود؛ رفتار يدر جهت عرض
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است كه جرم موثر  ييها معادل رفتار فوتون

و  يتدر دستگاه اشم ها آينهاما . دارند
كار  ينا. است يافتهانحنا  يهمكارانش اندك

) Confinemet( يشدگ تا محدود شود يباعث م
 يحركت عرض يفراهم شود و حت يشتريب

 ،يجهدر نت. شود يدهكوانت يزها ن فوتون
گاز  يكبه دام افتاده همچون  هاي فوتون
 يلپرجرم در پتانس يها از بوزون يدوبعد
در  يرنگ يها مولكول. كند يرفتار م يكهارمون
 يو همكارانش با چنان دقت يتاشم يشآزما

 ،شدن يككه در زمان تحر شوند يانتخاب م
ها با  آن يكنند كه انرژ يلرا گس هايي فوتون
 يژهكاواك و يمد طول يك يرترازهايز يانرژ

. مشابه باشد) ولت الكترون 2.1مورد  يندر ا(
طول موج  يستباي ، BEC يك يجادا يبرا

باهم  يريگ چشم همپوشاني ،ها بوزون يدوبرو
ها تنها در  اتم ياتفاق برا ينداشته باشند كه ا

اما جرم . دهد يرخ م ينكلو يرميكروز يدماها
 يشكاواك موردنظر در آزما يها فوتونموثر 
تر  مرتبه كوچك ينو همكارانش چند يتاشم

كه  يزياست؛ چ يدروژناتم ه يك ي از اندازه
اتاق  يها در دما فوتون يBEC شود يم اعثب

  .شود يلتشك
كه در كاواك  ييها مولكول يستمس ينا در

ها را هم جذب  حضور دارند قادرند تا فوتون
 يكهم به عنوان  يننابراب. يلكنند و هم گس

. و هم حمام گرم كنند يمخزن ذره عمل م
- براون-يموسوم به هانبر يگروه بن از اسباب

 يبرا) Hanbury-Brown-Twiss( يستوئ
حول  δn0متوسط  يزهايوخ افت يريگ اندازه

استفاده  يدهچگال يها فوتون n0 يانگينمقدار م
و (نوع مخزن  توانند يگران م پژوهش. كنند يم
 ييررا تغ) يآمار يِهنگرد يطشرا رو ينز اا

تعداد  سازيِ يزانكار را با م ينآنان ا. دهند
 يمياييش يبدر ترك ييرو تغ يرنگ يها مولكول

 ينفركانس گذار ا ييربه منظور تغ(ها  آن
 ينا يقتدر حق. دهند يانجام م) ها ولكولم

 يناختالف فركانس ب با افزايش ،محققان
و فركانس مد  يگرن يها فركانس مولكول

 يها فوتون ينب ييدما شدگي جفت ،كاواك
 ينا. دهند يكاواك و مخزن را كاهش م

تا  سازد يآنان را قادر م يكنترل يپارامترها
 برابراز سه  يشموثر مخزن را به ب ي اندازه

 يمخزن بر رو ي اندازه يرتاث. دهند ييرتغ
 30 يوقت: جالب است يزيوخ افت هاي يژگيو

 يدهدرون كاواك چگال يها فوتون يدرصد تمام
حالت خود  ينتر و مخزن در بزرگ شوند يم

تعداد  يكگران  پژوهش اين ،قرار دارد
δn/0n0 ينسب يزوخ افت  - يكشكل ( 80%

 ينا. ندكن يرا مشاهده م) يبخش مركز
چنان  يبرا يرعاديبزرگ و غ »يآشفتگ«

بزرگ انتظار  يِبنداد يزيِوخ افت ي فاجعه
مخزن را كاهش  ي ها اندازه ناگر آ. رود يم

 ،يكسان گيِ يدهكسر چگال براي ،دهند
به سمت  يجاًتدر) δn0 /n0( ينسب وخيز افت

  ).ينيبخش پائ- يكشكل ( رود يصفر م
و همكارانش به آن  يتكه اشم طور همان

  يستمها در س فوتون توزيع ،اند يافتهدست 
با  ،دلخواه ي با اندازه يمخزن يموردنظر به ازا

فرض  يك. توافق دارد يآمار ي سادهمدل 
است كه  ينا) 6( يمدل آمار ينا يبرا ياصل

كه به شكل  هايي تعداد مولكول ،يادر حالت پا
 يها تعداد فوتون يعني( دان شده يكتحر يكياپت

داخل  يها فوتون ي بعالوه) داخل مخزن
 ييادعا ينكه چن آن يبرا. كاواك ثابت است
 يكاتتحر اييِيرم بايستي ،صحت داشته باشد

باشد؛  ينپائ يدر محلول رنگ يمولكول
و  يتاشم يشگونه كه در آزما همان

مخزن به  يك يبرا. است ينچن يزهمكارانش ن
بزرگ هم  يهنگرد بنداد آمار ،بزرگ يحد كاف
  .آيد يبدست م يو هم در تئور يشدر آزما

ساخته  ييها ممكن است فوتون ياآ كه اين
 ،دهند يلشكرا ت يواقع BEC يكشوند كه 
وجود  يلدل. ها بوده است بحث منشا برخي

 كه يزمان ياست كه حت ينا ييها چنان بحث
 ي كننده بازتاب يكيِكاواك اپت يكدر  ها ينهآ

ها  فوتون ،باشند  خوب قرار داشته ياربس
و  يتاشم. دارند عمر محدودي طول

به  يضعف نقطه ينجبران چن يهمكارانش برا
 شان يشدر آزما يدجد يها مدام فوتون يكتحر

 يك رسد يدر نگاه اول به نظر م. دارند يازن
 شود يكه به شكل مدام پمپاژ م يستميس
برسد؛ در  ييهرگز به تعادل گرما تواند ينم

و  يفوتون يزرينور ل يدتول ي كه درباره يمقاالت
 يبر رو) 9و8و7(انجام شده يچگالش مطالعات

 ي يهاما نظر. موضوع بحث شده است ينا
 ينشان داده كه حداقل برا) 9( يراخ رتعادلييغ
كه در  يستميهمچون س( يرنگ هاي يستمس

) و همكارانش استفاده شده يتاشم يشآزما
 به تشكيل ،كاواك يها عمر فوتون طول يشافزا
 ينانشت-چگالش گرماداده شده و شبه بوز يك

است  ينا ياصل ي نكته. انجامد يها م فوتون زا
 يناش يِارتعاش يبا دما دتوانن يها م كه فوتون

در طول جذب و  ،يرنگ يها از مولكول
 ييمكرر به تعادل گرما يها فوتون بازگسيلِ
 ياز زمان يعترسر يندهافرآ ينا كه يمادام. برسند

 يرافوتون در كاواك م يكتا  كشد يكه طول م
 يقابل دسترس تعادل گرمايي ،شودانجام  ،شود

  .خواهد بود
» مخزن يِمهندس«ساً و همكارانش اسا اشميت

 يستمگروه چنان س ينا: اند را اجرا كرده
 ي اند كه به واسطه كرده يرا طراح يشگاهيآزما

- بوز ي يدهچگال يك يزهايوخ آن به افت
موجود در  يزيكف. كنند يم يداتسلط پ ينانشت
 هاي يستمس يگردر د توان يها را م آن يستمس

-يتوناكس گي يدهك چگاليهمچون ( يا ذره بس
در  ينكار همچن ينا. اعمال كرد يزن) يتونپالر

 يرحرارتيبا آمار غ يرتعادليغ يطدرك شرا
 يندهدر آ تواند يكه م يجذاب يرمس. باشد يدمف

 ينيمخواهد بود كه بب يندنبال شود ا
 ،ها در كاواك فوتون ينب يها كنش برهم
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را چگونه  يفوتون BEC يِآمار هاي ويژگي
اثرات  اين ،يژهه وب. دهد يقرار م تاثيرتحت 

 يزو ن يفوتون ي ممكن است به انتشار ابرشاره
همبسته  ياًكه قو يفوتون هاي يستمس يزيكبه ف

  . مربوط شود ،هستند
  

  يسندهنو ي درباره
در سال ) Cristiano Ciuti( يوتيس كريستيانو

در ) Scuola Normale Superiore(از  1997
 Ph.Dشده و مدرك  يلالتحص فارغ يتالياا يزايپ

در  يسفدرال سوئ يفناور ي خود را از موسسه
پسادكترا  ي او با درجه. لوزان اخذ كرده است

كار كرده و  يگود در سن يفرنيادر دانشگاه كال
به عنوان مدرس در  2003 لسپس در سا

)Ecole Normale Supérieure (يسر پارد 
به عنوان استاد در  2006فرانسه و سال 

مشغول به كار بوده  يسپار يدرويدانشگاه د
 يفوتون هاي يستمس ي يهگروه او نظر. است

 يرتعادليغ يكوانتوم هاي شاره ،بشدت همبسته
كاواك بشدت  يناميكو كوانتوم الكترود

جامد را تحت - حالت هاي يستمبا س دهش جفت
 ينجاا توان ياو را م يتبساو. مطالعه خود دارند

  .يافت
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  منبع

Statistical flickers in a Bose-Einstein 
Condensate of Photons 

  
  راز يكهمچنان 

  

 Fermi ييسال رصد تلسكوپ فضا چهار

Large Area سطح مقطع  يبرا يحدود بهتر
است؛ اما  به دنبال داشته WIMPsذرات  ينابود

  .يستن يكتار ي از ماده يهمچنان خبر
  

  
  

 يك،تار ي ماده يلتشك يبرا يداهااز كاند يكي
) WIMPs( يفبا برهمكنش ضع ينذرات سنگ
 يروين يقكه تنها از طر يفرض يهستند؛ ذرات

. كنند يو گرانش برهمكنش م يفضع يا هسته
 ها ممكن است هنگام آن ي،بر طبق تئور

گاما  يشوند و پرتوها نابود  يكديگربرخورد با 

 يواپاش ي به واسطه ياو  يمرا به صورت مستق
كه  يپژوهشگران. آورند يدپد WIMPsذرات 

به  Fermi Large Area ييبا تلسكوپ فضا
با  ييها در مكان هايي يگنالس يندنبال چن

خود را  يجنتا گشتند، يفراوان م يكتار ي ماده
 Physicalمشاهده در پس از چهار سال 

Review D يپرتو يچها ه آن. منتشر كردند 
 ي از ماده يقطع يرا كه نشان ياديرعغ يگاما
نكردند؛ اما توانستند  يباشد، آشكارساز يكتار
 نيا يبر سطح مقطع نابود يبهتر يدهايق

  .ذرات قرار دهند
به  يكنزد ي گاما يپرتوها پژوهشگران

 يلو تحل يهرا مورد تجز يريكهكشان راه ش
كوتوله  يا كهكشان ماهواره 25ها  آن. قرار داد

حركت  ي نحوه يلرا رصد كردند كه به دل
به دارا بودن  ي،گرانش يدانستارگان در م

شناخته شده  يكتار ي فراوان ماده يرمقاد
 چنين يكتار ي ماده يوانفرا. هستند

ها و عدم  آن يكيبه همراه نزد ييها كهكشان
 ينه،زم يگاما يپرتوها يادز يرحضور مقاد

 ترين يدبخشاز ام يكيبه  يلها را تبد آن
  .نمود ياهداف آشكارساز

هستند كه به  ييها آن ي،ا ماهواره هاي كهكشان
  .ندبزرگتر در حال گردش يها دور كهكشان

 يپرتوها يها تلسكوپ داده ينا 2008سال  از
مگا الكترون  هاي يانرژ ي گاما را در گستره

 يآور الكترون ولت جمع يگاگ ينولت تا چند
 هاي يگنالگروه به دنبال س ينا. كرده است

 ينابود يها از كانال ياديتعداد ز ي،احتمال
-يونم يترون،پوز-الكترون يرمدل استاندارد نظ

فتند كه در هر ره را در نظر گريو غ ميون يآنت
 يانرژ يفگاما با ط يكدام سهم پرتوها

  .رفت يمشخصه انتظار م
اما  يافتندن يكتار ي از ماده ياثر پژوهشگران
 ينابود يسطح مقطع را برا ي يشينهتوانستند ب

 يديمحاسبه كنند و حدود جد WIMPsذرات 
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 يكتار ي ماده يها از مدل يبرخ يبرا

  .استخراج كنند
  

  منبع
Still in the Dark 

  
  دار جرم ينوهاينوترآيا 

  كنند؟ يرا حل م شناسي يهانك يمعما
  

 ي ينهزم پس يها از تابش  تازه يها مشاهده ميان
 هاي يحاصل از بررس هاي بيني يشو پ يهاني،ك
 يها خوشه. شود مي يدهد يخوان ناهم يشينپ

 ي،گرانش هاي يعدس يها و نشانه يكهكشان
متفاوت  رفت ينسبت به آن چه كه انتظار م

 ينوهاياست كه نوتر شده نهاد يشپ. هستند
  .معما باشند ينحل ا كليد توانند يدار م جرم
با دقت  ينوها،بار جرم نوتر يننخست براي
 يدتول يها فوتون  و با استفاده از مشاهده ييباال
 يانحنا يريه در زمان مهبانگ و اندازه گشد

منچستر  يها گاه مشاهده، در دانش ينفضا از ا
  .و محاسبه شده است يريگ اندازه ينگهام،و نات

  

  
  

 يهانيك ي ينهزم پس هاي يزموجر سانگردي ناهم
)CMB(شده توسط پالنك ؛ مشاهده .CMB 

. است مان يهانك ينورها ينتر از كهن يريتصو
 380000 يتنها يهانكه ك يانزم يرتصو ينا

در . است است، بر آسمان نقش بسته ساله بوده
كه  يكوچك ييدما يزهايوخ افت يرتصو ينا

 هاي يبا چگال هايي يهناح ي دهنده نشان
 ينا. شوند مي يدههستند، د يمتفاوت اندك
 ينپس يتمام ساختارها ي هسته ها يهناح

  .يامروز يها كشان ها و كه ستاره: هستند

 ESA and the Planck: از يكار

Collaboration - D. Ducros  
پالنك از  يمايفضاپ يراخ هاي مشاهده

–) CMB( يهانيك ي ينهزم پس هاي يزموجر

 يخوان ناهم يك -از مهبانگ اي تابش محو شده
و  شناسي يهانك هاي يافته ينا يانم
ها   مشاهده يگرحاصل از انواع د هاي بيني يشپ

نور درون  ينتر كهن CMB. دهد يرا نشان م
 شمندانآن به دان ي است و مطالعه هان يك

 يها شاخص يقدق يريگ امكان اندازه
و  يهاندرون ك ي ماده يزانمانند م شناسي يهانك

 يكه ساختارها ياما زمان. است عمر آن، را داده
ها  كهكشان يعمانند توز يهانيك ياسمق بزرگ

به چشم  يخوان ناهم يك شوند، يمشاهده م
  .آيد يم

و  يزيكف ي از مدرسه يبات يچاردر پروفسور
 يها خوشه«: گويد ينجوم، دانشگاه منچسترم

نسبت به آن چه كه از  ي،تر كم يكهكشان
 يها و نشانه يم،پالنك انتظار داشت هاي يافته
نسبت به  ي،گرانش هاي ياز عدس تري يفضع

مشاهده  دهد، يم نهاد يشپ CMBآن چه كه
  » .است شده

 ينا يخوان ناهم ينحل ا يممكن براراه  يك«
 يناثر ا. باشند جرم داشته ينوهااست كه نوتر

 يناز رشد تبا يريدار جلوگ جرم ينوهاينوتر
 يها خوشه يريگ ماده است كه به شكل يچگال

  » .است انجامند، يم يكهكشان
دارند و  يفكنش ضع با ماده برهم نوترينوها
 يفكر م در ابتدا. دشوار است يارشان بس مطالعه
جرم ندارند اما  ينوهاكه نوتر يمكرد
 ها ذرات نشان دادند كه آن يزيكف هاي يشآزما

در واقع جرم داشته و چند گونه هستند؛ در 
ها با طعم شناخته  گونه ينذرات، ا يزيكف
 يناز ا يشكه پ هايي نهجمع جرم گو. شوند يم
ولت  الكترون 0/60اند، حدود  شده نهاد يشپ

 يكجرم  يلياردمم يكتر از  كم ياربس(است 
  ).پروتون

و همكار  يمقاله، پروفسور بات ينا در
دكتر آدام موس، از دانشگاه  اش، يسندهنو
 يها پالنك را با مشاهده يها داده ينگهام،نات

 يركه در آن تصو ي،كهكشان يگرانش ييهمگرا
شكل داده  ييرتغ ييهمگرا يلها به دل كهكشان

اند كه  گرفته يجهنت ها آن. اند كرده يباست، ترك
دار در مدل استاندارد  جرم ينوهاياگر نوتر

 يراخ هاي يخوان وارد شوند، ناهم شناسي يهانك
اند كه  زده ينها تخم آن. شوند يم برداشته

با در نظر گرفتن (يي ينونوتر يها جرم
 0/320+  0/081) فعال با سه طعم ينوهاينوتر

  . ولت است الكترون
با  يجهنت يناگر ا«: گويد يموس م دكتر
شود، نه تنها درك  ييدتا يزن تر يشب هاي يلتحل

ذرات  يزيكرا كه در ف ياتم- يرما از جهان ز
بلكه به  يابد، يم يشافزا شود، يمطالعه م
 شناسي يهانمهم در مدل استاندارد ك يگسترش

  ».يدخواهد انجام
  

  منبع
MASSIVE NEUTRINOS SOLVE 
COSMOLOGICAL CONUNDRUM 

  
  مرجع

Richard A. Battye, Adam Moss. 
Evidence for Massive Neutrinos from 
Cosmic Microwave Background and 
Lensing Observations. Physical Review 
Letters, 2014; 112 (5) DOI: 
10.1103/PhysRevLett.112.051303 

  
  يزريگداخت ل يبرا يعطف ي نقطه

  

 ييرموفق شدند با تغ يفرنيادر كال پژوهشگران
 يدر راستا يگام مهم يزر،ل يها شكل پالس

 گداخت يبرا يازبه احتراق مورد ن يابيدست 
  .بردارند يزريل

 يورمورالرنس ل يمل يشگاهآزما پژوهشگران
)LLNL (اند با استفاده از  توانسته يفرنيادر كال
به ) NIF(حتراق ا يمل يساتپرتوان تاس يزرل



 32  1393بهار؛ششم، سال بيست وشانزدهمشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
با قبل  يسهدر مقا يباالتر يسوخت ي بهره

به حد  يدنهرچند هنوز تا رس. يابنددست 
وجود دارد؛  ياديز ي مطلوب احتراق فاصله

 يدر تحقق انرژ هميگام م يجنتا يناما ا
  .شود يمحسوب م يهمجوش

  

  
  

  NIFدر  يزراز هدف ل نمايي
  

 يا احتراق در واكنش گداخت، نقطه ي نقطه
 يانرژبه  يازاست كه در آن واكنش بدون ن

و به اصطالح  يابد يادامه م يخارج
  .شود يم)  self-sustaining(دار خودنگه
كامل شد و  2009سال  NIF تاسيسات

دالر و  يلياردم 3 ي ينهتوانست با صرف هز
در مدت چند  يزريل يپرتو 192استفاده از 

. كند يدتول يمگا ژول انرژ 1.8 يهثان يلياردمم
از جنس طال  يتوخال ي استوانه يك يزرهدف ل

است كه در مركز آن  يمترسانت يكبه طول 
منجمد با  يمو دوتر يتيماز جنس تر يا كره

فلفل قرار  ي و ابعاد دانه يكيروكش پالست
 ي درون كره را به واسطه يزرل يها پالس. دارد
و با انفجار  كند يگرم م يكسا ي اشعه يدتول

 يليونم 50آن را تا حدود  يسوخت، دما
 يندفرا ينا يو ط برد يباال م وسيسلس ي درجه

  .شود يم يدذرات آلفا و نوترون تول
پژوهشگران در  2012تا  2009 يها سال بين

NIF احتراق  يبرا يماًكه مستق يا پروژه يرو
كه  يا نقطه كردند؛ يشده بود، كار م يطراح
ذرات آلفا نرخ  ي يلهشده به وس يدتول يگرما

 يا ه گونهب دهد، يم يشگداخت را افزا  واكنش
 يبا انرژ يسهدر مقا يشتريب يها انرژ كه آن

 يجهكار به نت. كنند يآزاد م هبكار رفت يزرل
حدود هزار بار  يخروج يچرا كه انرژ يد،نرس

 يپس از بررس. كمتر بود يورود ياز انرژ
در نظر گرفته  يديتوسط كنگره، روش جد

شود كه در كدام قسمت پروژه  يشد تا بررس
  .رفته استاشتباه صورت گ

  
  يدجد جايگاه

 Omar( يكنكار، عمر هور يدترينجد در

Hurricane ( و همكارانش درLLNL يزانم 
 يزرل يها شكل پالس ييررا با تغ NIF يخروج

صورت است كه با  ينبه ا يدها. دادند يشافزا
 يچگال ينسوخت تا باالتر يفشرده ساز

گداخت به حداكثر رسانده  يها ممكن، واكنش
د موجب يكررو ينا يسفانه از طرفمتا. شوند

اطراف سوخت  يكيپالست ي تا پوسته شود يم
فشار درون سوخت  ينشكسته شود و بنابرا

  .شود محدود  يخروج يو انرژ يافتهكاهش 
شر شده است، منت Natureكه در  يا مقاله در

خود  هاي يشآزما يجو همكارانش نتا يكنهور
اند  در سپتامبر و نوامبر گذشته را منتشر كرده

به سوخت،  يژول انرژ يلوك 10 يلكه با تحو
شده  يدتول يانرژ يلوژولك 17و  14 يببه ترت

وجود  يسوخت ي در هر دو، بهره ينو بنابرا
  .داشته است

  
  اي يانهرا يها با مدل هماهنگ

اند  ها توانسته از گروه، آن يعضو ي به گفته ابن
 26 يمقاله به انرژ ينپس از فرستادن ا

با  يجنتا ينا يابند؛دست  يزن يلوژولك
 يهمخوان اي يانهرا يساز يهشب هاي بيني يشپ

ها بتوانند به  تطابق مهم است، اگر آن ينا. دارد
 يها سالح يرحفظ ذخا يعنيخود  يهدف اصل

  .يابندآن دست  ستبدون ت يا هسته
 يناز ا يعضو) Denise Hinkel( ينكله دنيز

 ي به نقطه يافتندست  ينب اي يسهگروه مقا
 يمانجارواز ابر كل يدهپوش يها احتراق و كوه

هر چقدر كه «: گويد يو م كند يم يادر تانزان
 تر يككه به قله نزد دانيد يم رويد يشما باالتر م

موضوع  ينا .چه مقدار دانيد ياما نم يد؛ا شده
  ».كند ياحتراق هم صدق م ورددر م

  
  به سمت احتراق يصعود شيب
با  ييها اكنون در تالش هستند تا كره ها آن

انفجار  يبترت ينكنند و به ا يدتول يشترتقارن ب
در حال بهبود  يزداشته باشند و ن يكارآمدتر

 يكمتر يكهرچه از پالست. مواد پوسته هستند
منفجر خواهد  تريعاستفاده شود، سوخت سر

حفظ  يبرا يكوجود پالست ياز طرف. شد
به تعادل  يدبا براينبنا. سوخت الزم است

  .يابنددست  يمناسب
سال  60معتقدند كه دانشمندان حدود  ها آن

 يكاند تا به گداخت كنترل شده نزد صبر كرده
و هم  يسيمغناط ي ينهاكنون هم در زم. شوند

 ريابس يتبه موفق ينرسيا يمحصورساز
  .حفظ شود يهرو ينا يداند و با شده يكنزد
  

  منبع
Laser fusion passes milestone 

  
  سازگار  يستز يكربن يها حامل

  

انجام شده  يسكه در پار يطبق پژوهش بر
ها،  با آلكان يسهدر مقا اه يپوزماست، ل

 C60 يها فولرن يبرا يبهتر يها حالل
  .شوند يمحسوب م

  

  
  

از جنس  يتوخال ينانوذرات C60 هاي فولرن
مانند  يمصارف پزشك يكربن هستند كه برا
 يها از حالل يكي. روند يرسانش دارو بكار م
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است،  سازگار يستو ز يرسميها كه غ فولرن

اما هنوز . شود يم هيدنام) liposomes( يپوزمل
 ها يپوزمل يساز ينهبه يبرا يدانش محدود

جاناتان بارنود . اردمنظور وجود د ينا يبرا
)Jonathan Barnoud ( و همكارانش از

و سالمت فرانسه  يپزشك يقاتتحق ي مؤسسه
)INSERM (را در  هايي سازي  يهشبPhysical 

Review Letters يژگياند كه و ارائه كرده 
 ييها به حالل يلها را تبد را كه آن ييغشاها

  .دهد ينشان م كند، يذرات م ينا يمناسب برا
هستند كه ) vesicles( هايي يكولوز ها، ليپوزم
 يچرب يهها شامل دو ال آن يسطح يغشا
رسانش  يبرا آل يدها يييداهاها كاند آن. است
جهت كپسوله  توانند يم يراز. هستند ييدارو

مورد  يباتاز ترك يا گسترده يفكردن ط
كه درون  يو از مواد يرنداستفاده قرار گ

شود، ساخته  يم يافتبدن ما  يها سلول
از نظر  ي،چرب يداخل ي يهاما ال. اند شده
 bulk( يا توده يها آلكان يهشب يمياييش

alkanes (ها را تحت عنوان  ست كه آنا
  .شناسيم يها م فولرن يبرا يفضع ييها حالل

كردند  ييدبارنود و همكارانش تا يدكار جد در
 يها را با غشاها فولرن يماًمستق ها يپوزمكه ل

علت  يمولكول يلو دال كنند يم يبخود ترك
با  يسهدر مقا ها يپوزمقدرت انحالل ل يشافزا

 يكه قدرت باال تنديافها در آن. ها است آلكان
 ي غشا و نحوه يباال يها از چگال انحالل آن

. شود يم يناش  در آن يچرب هاي زنجيره يشآرا
كه  كنند يم بيني يشها پ آن ين،عالوه بر ا

در سراسر غشا با  يكنواختها به طور  فولرن
از . شوند يپراكنده م يبند حداقلِ خوشه

 يها لاز مولكو توانند يم ها يپوزمكه ل ييآنجا
و  يشوند، چگال يلتشك يمتعدد يچرب

 ييرتغ نيها به آسا آن يمياييساختار ش
 يلها را تبد آن تواند يكه م  يژگيو پذيرد؛ يم

ها در  فولرن يمناسب برا ييها به حالل
  .سازد يمصارف پزشك

  منبع
Biocompatible Carbon Carriers 

  
  شكنند؟ يها چگونه م سنگ

  

دست  يديجد يبه مدل محاسبات گران پژوهش
سنگ را  يكشكستن  يندكه فرآ اند يافته
گروه از آن  ينكه ا يا ماده. كند يم سازي يهشب

از رفتار  يا اند بخش عمده استفاده كرده
 را نشان ها يششده در آزما مشاهده ي يچيدهپ
 يها ماسه ماده همانند سنگ ينا. دهد يم

ها  از اندازه يعيوس ي هبا گستر از ذراتي ،يواقع
به  يبعد سه ي شبكه يككه در   شده يلتشك

چه كه در  پژوهش آن ينا يجنتا. اند يدههم چسب
شكستنِ تحت  يو در ط ياسمق ابعاد كوچك
  .سازد يرا برمال م دهد يتنش رخ م

باعث  تواند يم  و صخره  سنگ شدن شكافته
ها و اگر در طول  سنگ تخته ،پل يك يرانيو

 حتي ،رخ دهد ياددر اعماق ز لرزه ينزم يك
. شهر شود يك يبممكن است باعث تخر

ها از اجتماع ناهمگون  از سنگ ياريبس
اند كه  شده يلتشك يوستههم پ و به يزر يها دانه

. قرار دارد ها آن ينب يها و منافذ كوچك شكاف
گوناگون  يها ها ممكن است از اندازه دانه ينا

از  ،باشند  شده يلمتنوع تشك هاي يبا چسبندگ
ها با  آن يكيمكان هاي يژگيو يفتوص رو اين
بس دشوار به نظر  يكار ينظر يها مدل

ساده بودن به  ينكه در ع ييها مدل رسد؛ يم
ها را در  باشند تا بتوان آن يواقع يقدر كاف
 ييها عنوان مثال مدل به. بكار برد يواقع جهان

صلب  يها يلهم يااز فنرها  يا بر اساس شبكه
 ها يشبا آزما يسهمقا يوجود دارند كه برا

  . دانست آل يدهساده و ا يارها را بس آن توان يم
فرنس كان  هايي يتغلبه بر چنان محدود براي

)Ferenc Kun ( از دانشگاه دبرسن
)Debrecen ( يكدر مجارستان و همكارانش 
اند كه  را ساخته يجامد متخلخل مجاز ي دهما

 يجادا يواقع يرسوب يها به سنگ يهشب ياربس
با  ياسمق كوچك يها به كره: شود يم

در  تا شود يمختلف اجازه داده م يها اندازه
در . بچسبند يگرد قرار گرفته و به هم اي يهال
 ي ذرات بواسطه اين ،گي يدهچسب يندفرآ ينا

 شوند؛ يمتصل م يگرد هم به» ها يلهم«از  يا شبكه
 يها در مواد دانه ينكه ب يا ماده يهدرست شب

به . شوند يم يلها تشك ماسه همچون سنگ
از  ياريكه در بس اي برخالف ماده ،كان ي گفته
كه  يا ماده« ،شده ياستفاده م يشينپ يها مدل

بر  يماًاست و مستق يبعد سه يما ما بكار برده
مشاهده شده در  ياسمق اساس ساختار كوچك

  .»شده است يطراح يواقع يها ماسه سنگ
 ينشكستن ا يندگران فرآ از آن پژوهش پس

را ) است  ذره 20000كه شامل (سنگ 
از ذرات را  ييباال ي يهال: اند كرده سازي يهشب

 ها يهو ال  حركت داده ينبه سمت پائ يبه آرام
در . اند فشرده يگررا تا مرز شكستن به هم د

ها  كه شكاف دريافتند ،يساز شردهف ينطول ا
 ينها كه ب از بهمن شاريآب يط(در طول ماده 

) دهد يرخ م ييها يلهم ينچن هاي يختگيگس
 يك يكه تمام قبل از آن. شوند يگسترده م

به شكل  يدهستون از ذرات به هم چسب
 در مجموع بيش ،بار از هم شكسته شود فاجعه

جود در فواصل نامنظم و» انفجار« 2000از 
خاموش  يها انفجارها با بازه ينا. داشته است

همان  ينو ا شوند ياز هم جدا م يرفعالو غ
  .شود يشكسته نماي  يلهم يچاست كه ه يزمان
خود را با  هاي سازي يهشب يجمحققان نتا اين

 يبر رو يرمستقيمغ هاي يريگ اندازه
كه از ( ياسمق كوچك هاي يشكافتگ

 يسهمقا) آيد يبدست م يصوت هاي يگنالس
 يها تَرَك ي به واسطه ها يگنالس ينا. اند كرده

 يدتحت تنش تول ي در ماده ياسمق كوچك
كان و  يقبل ي مطالعه يكدر . شود يم
را با مدل  يچنان مشاهدات مكارانشه

كه در آن  ياند؛ مدل گرفته يجهنت يتر ساده
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به  يگرد در تماس باهم يها از دانه »اي يرهزنج«

  ).1(اند  زده شده يبتقر يوستهپ يبرهايعنوان ف
  

  
  

  
  

 يناش يگران شكستگ پژوهش. شده سازي يهشب سنگ
 سازي يهماسه را شب سنگ يهشب ي ماده يكاز تنشِ 

 شان يهاول يذرات قبل از شكستن ماده به جا. اند كرده
 يرنگ زرد در مناطق اند و ذرات به بازگردانده شده

به ( ياز ماده اصل) يدر طول شكافتگ(هستند كه 
با حذف ). چپ متباال س(اند  جدا شده) رنگ قرمز

باال ( شود يبرمال م ياصل يشكافتگ ،ذرات زرد
از ذرات كه از  يا به مجموعه يمت ينا). قسمت راست

 ي شده و بواسطه يلها تشك از اندازه يا گستره
 ترين يكبه نزد يچسبندگ ي دهندهكه نشان » ها يلهم«

اند تا در  اجازه داده) ينپائ(ها است  آن هاي يههمسا
  .دهند يلگرفته و ماده مورد نظر را تشك ركنار هم قرا

  

كان و  ،يدترو جد تر يمدل واقع ينا با
 يها را با داده تري يجزئ ي همكارانش مقايسه

آن را در  يجاند كه نتا به عمل آورده يصوت
 يشترب ياتلترز و با جزئ يويور يزيكالف ي مجله

 يفتوص E يويوير يزيكالف ي در مجله
 سازي يهشب يِدرست مثلِ شكافتگ. اند كرده

از  يا مجموعه لشام يصوت هاي داده ،شده
 ي گران اندازه پژوهش. كوتاه است يانفجارها

انفجار را بر حسب احتمال انفجارِ آن  يك
 يمنحن يكرسم كرده و به  يژهو ي اندازه

آن به سمت راست در  يبكه ش اند يافتهدست 
بزرگ  يانفجارها يعني: حال كاهش است

محور  يبر رو. انفجارها هستند يننادرتر
 يدتول يمخط مستق يك مودارن اين ،يتميلگار

انفجار و  ي كه اندازه دهد يو نشان م كند يم
با قانون موسوم به قانون  ،احتمال وقوع آن

 يانقانون ب ينا. شوند ميتوان به هم مربوط 
 ييكه احتمال وقوع انفجار به شكل نما كند يم

گران  پژوهش. به اندازه وابسته است يندهو افزا
 يها آنان با داده يها سازي يهكه شب يافتنددر

 يانگينتوافق دارد؛ هم در مورد مقدار م يصوت
كه در آن توان  يتوان و هم درمورد روش

شدن به  يكزدكه نشان از ن يابد يكاهش م
  .بار است شكست فاجعه

از ) Mikko Alava(آالوا  يكوم ي گفته به
 ،دانم يكه م ييتا جا«: دانشگاه آلتو در فنالند

و  كند يجلوه م ياست كه واقع يمدل يناول اين
 يهشب يقيآن به طر ياسمق ساختار كوچك

تحول  افتد ياتفاق م ها يشچه كه در آزما آن
از  شده سازي يهشب هاي هنوف ،يجهدر نت« »يابد يم
دارد كه  يفراوان هاي ويژگي ،يشكستگ ينا

ساده از آن برخوردار  يها از مدل ياريبس
آن را  ييمدل توانا ينا: افزايد يم يو »يستندن

تحوالت «: را برمال سازد كه يژگيو يندارد تا ا
گام مهم و  ،يداخل يرويحاملِ ن ي شبكه
  .»است جلويي روبه
 يلت شكستن قرار دارد برخكه در حا اي ماده
خود نشان  يكيرا در خواص مكان ييراتتغ
 ،معمول ي همانند انحراف از قاعده ،دهد يم

متناسب  يمجامد به شكل مستق كه در آن يك
اما . دهد يشكل م ييربر آن تغ ياعمال يرويبا ن
 يبه شكستگ بخشيدن سرعت ،يمت ينا يانبه ب
اساس بر . آغاز شود ينتواند زودتر از ا يم

 هاي يريگ كه اندازه ها قبل از آن مدل آن
 ،را نشان دهند يرمعموليغ يزچ ياسمق بزرگ

. وارد شود تواند يموردنظر م ي صدمه به ماده
ما از چنان  هاي سازي يهشب«: كان ي به گفته

 يبتخر يندفرآ ينا ياسمق كوچك ياتجزئ
و  يلبا وسا يكه به آسان دارد يپرده برم

  ».يستن يقابل دسترس هييشگاآزما بزارهايا
  

  يسندهنو ي درباره
آزاد در  ي يسندهنو) Philip Ball(بال  فيليپ

چگونه : يلندن و مولف كتاب حس كنجكاو
  .است) 2012(مند شد  عالقه يزعلم به همه چ
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ESA رود يها م يارهبه شكار س  

  

، 2024در سال ) ESA(اروپا  ييفضا سازمان
خارج از منظومه  هاي يارهس يوجو جست يبرا

. گر پرتاب خواهد كرد كاوش يك،  يديخورش
 ينا يگر با روش گذر به بررس كاوش ينا
طرح چند  يندر ا. خواهد پرداخت ها يارهس

  .اند در نظر گرفته شده يزن يمهضم
 يس،در پار يا اروپا، در جلسه ييفضا آژانس
 "حروف  كه مجموع اولين–را ) Plato(پالتو 
 "اي  ستاره يها و نوسان اي يارهس يگذرها

)planetarytransits and oscillations of 

stars (ي درجه يتمامور يكبه عنوان  - است 
  .انتخاب كرد يندهدر آ) M(متوسط 

به نسبت درخشان و  يها وشگر، ستارهكا اين
و   ينبه اندازه زم هايي يارهرا رصد و س يكنزد
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از  يمناسب يها را كه در فاصله 11هايي ينابرزم
هستند، را ) يزندگ يمناسب برا(شان  ستاره
 32پالتو از مجموع . وجو خواهد كرد جست

 يلتشك يكسانكوچك و  ينتلسكوپ و دورب
 يژهو يندو دورب ارايد ينشده است، و همچن

 يك يرامونپ هاي يارهس يوجو جست يبرا
 يتمامور يندر ا. ستاره، خواهد بود يليونم
وجود  يزن يحساس »ييسنج فضا لرزه«

ها  ستاره يدرون هاي لرزه–خواهدداشت 
 يبا بررس كنند؛ يم يجادها ا در نور آن ييراتيتغ
از ستاره  هايي گي يژهو توان يم ييراتتغ ينا

  . كرد يينرا تع آن سنمانند 
  

  
  

 يياز طرح سازمان فضا يمجاز يريتصو: 1 تصوير
  .يرونيب هاي يارهس يوجو جست ياروپا برا

  

كه  هايي يارهس( يرونيب هاي يارهس شناسايي
 يار، بس)هستند يديگاه خورش از دست يرونب

مادرشان  ي دشوار است چراكه نسبت به ستاره
. دشون ينم يدهنور بوده و در نور آن د كم

 يدبا هايي يارهس ينچن ييشناسا يبرا ينبنابرا
از  يكي. استفاده كرد يرمستقيمغ يها از روش

شناخته  يروش گذر نامها به  روش ينا
ها،  ستاره يگ كاهش در درخشنده. شود يم

                                                 
جرم  هم هاي يارهس يدي،گاه خورش در خارج از دست. ١

شان  كه جرم هايي يارهو س اندازه ينرا زم ينبا زم
 نياست را ابرزم ينبرابر جرم زم 17تا  1 يانم يا اندازه

تر  تنها به جرم اشاره دارد و به ينعبارت ابرزم. نامند يم
 .استفاده كرد يگاز ي آن از عبارت كوتوله ياست به جا

در حال  اي يارهباشد كه س ينا ي نشانه تواند يم
با روش ). 2 يرتصو(آن است يگذر از جلو

. كرد يينرا تع يارهس شعاع توان يم يگذر
كپلر از ناسا، اي   يارهمانند كاوشگر س يزپالتو ن

روش . روش را به كار خواهدبست ينا
 هاي يارهس ي مطالعه يبرا يگر،د يرمستقيمغ
روش سرعت  يدي،از منظومه خورش يرونب

 ياز رو تر يشروش كه ب يندر ا. است يشعاع
شدن  يكسرعت نزد شود، يانجام م ينزم

 ياسرعت دور شدن آن  ياو  ينزمستاره به 
 ي ستاره. شوند يم يستاره بررس» لمبر خوردن«

قرار گرفته و سرعت آن  يارهمادر در گرانش س
دو روش به  ينا يجنتا يبترك. كند يم ييرتغ
و  يتا چگال دهد ياجازه م گان پيشه يزيكف

  . را محاسبه كنند يارهس ياحتمال يباتترك
  

  
  

مادر در زمان گذر  ي تارهنور س ييراتتغ: 2 تصوير
  .يارهس

  

 هاي يارهس يوجو جست هاي يتمامور در
كپلر پس از . است ينتر پالتو، تازه يروني،ب

 هاي يارهس يبرا ينهگز 3000، 2009در   پرتاب
 ي ادامه ي،،مشكالت فن2013در . يافت يرونيب

؛ ساختند يرممكنشكل را غ ينبه ا يتمامور
طرح  ينا ي يندهچنان به آ ناسا هماما 

را ترك  ينزم يدبا تواكنون پال هم.  انديشد يم
 ي ماهواره( CHEOPSكند؛ چرا كه طرح 

، متعلق )خارج از منظومه هاي يارهس ييشناسا
پرتاب شود، اكنون  2017در  يد، كه باESAبه 
را  ييها در آسمان حاضر باشد تا دستگاه يدبا

 ييشناسا آيند، يم ها يارهس يزبانكه به نظر م
د كه كن يم يزير برنامه ينچن ناسا هم. كند

را  يرونيب هاي يارهس ياش برا تازه يشكارچ
خارج  هاي يارهوجو گذر س جست ي واره ماهكه 

پرتاب  2017، در نام دارد) TESS(از منظومه 

 يها تـِس و پالتو نسخه يهر دو. يدنما
 يها كپلر هستند كه بخش ي رفته يشپ

وجو خواهند  از آسمان را جست يتر بزرگ
 تواند يبا تـِس، م يسهپالتو، در مقا. كرد
 ي تر و دوره كوچك يها با اندازه هايي يارهس

  .يابدرا ب تري يطوالن يتناوب مدار
به طول  ي،گ آماده يتمامور يك ابتدا پالتو
 ي در نقطه يتمامور ينا. سال، دارد شش

مكان  ينخواهدبود؛ ا) L2( 2دوم يالگرانژ
 يدبه دور خورش يناز مدار زم يرونب ي،تعادل

فاصله  يلومترك يليونم 1.5ما ي يارهاست و با س
متوسط در  ي درجه ي برنامه ينسوم يندارد ا
 ESAِ  ييفضا يها برنامه ي ساله20انداز  چشم
 گـَرد يدخورشاست كه  شده يزير برنامه. است

را مطالعه  يديخورش يو بادها يدكه خورش
  . پرتاب شود 2017خواهدكرد، در 

كنجانده  يزن يگرد ي طرح چهار برنامه ينا در
 هاي يارهس ييكاوشگر شناسا( EChO: اند شده

 يارهس يرونيجو ب ي مطالعه ي، كه برا)يرونيب
كاوشگر بزرگ ( LOFTاست؛  شده يطراح
 يبرا يتي، مامور) اكس يتوپر يزمان يبررس

 ها چاله ياهس يكيمواد موجود در نزد ي مطالعه
كه از  R-MarcoPolo ني؛نوترو يها و ستاره

خواهدكرد؛  يآور نمونه جمع ياركس يك
Quest-STE )زمان و اصل - فضاگر  كاوش

عام  يتنسب ي يهكه نظر) يكوانتوم يارز هم
كه هدف  يدساقل وخواهدكرد؛ يبررس را ينآنشتا

  .است »يكجهان تار« ي آن پرداختن به هندسه
  

  منبع
esa-picks-next-planet-hunting-mission 

                                                 
هر  يانم يتعادل ي پنج نقطه توان يم: ينقاط الگرانژ. ٢

 يرويها ن مشخص نمود كه در آن يندو جسم سنگ
 ينا كنند؛ يم يرا خنث ديگر يكدو جسم  ي جاذبه
 يرصد يها  واره ماه تر يشب. نام دارند يرانژها، الگ نقطه

و  ينزم يانم يدر نقاط الگرانژ) ييفضا يها تلسكوپ(
  .گيرند يقرار م يدخورش
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  ها پالنكتن

  شوند يبا تالطمِ آب پراكنده نم
  

كه انتظار دارد  يمخالف حكم عقل سل
در آب پر تالطم، به طور  ها، يكروارگانيسمم

جانوران  ينپراكنده شوند، ا يكسان
به شكل  يكديگر،در كنار  يكروسكپي،م

با  گان پيشه يزيكف! كنند يتجمع م يا خوشه
رفتار  ينا ها سازي يهها و شب  استفاده از آزمون

 يكه برخ اند برده پيرا مورد مطالعه قرار داده و 
 ياب جهت هاي يسممكان يجانوران دارا يناز ا

 هستند كه آنها را، به هنگام تالطم، به سمت
 ينو درك ا يبررس. كنند يم يتهدا يخاص

 يمتعدد يو صنعت يعلم يبردهارفتارها كار
 يدو تول  دارد، از جمله در پرورش پالنكتن

  .ها سوخت يستز
  

  
  

سمت ( يآزمون يها داده: اي يرهدا يرهايدر مس شنا
از ) سمت راست( سازي يهشب يها و داده) چپ
خزن گردان، در م يكدر  يروتاكسيسيجا يها پالنكتن
با فاصله ) ييناز باال به پا( يمتوال يزمان يها گام

 يرويدر خالف جهت ن ها، يسمارگان. يهثان 60حدوداً 
 يدر حال كنند، يم ااز مركز، به سمت مركز شن يزگر

پراكنده  يعدر ما يكسانمرده به طور  يها كه پالنكتن
  ).نشان داده نشده است(شوند يم

  

 ياثر يدقاعدتاً با يانوسقها در ا شاره تالطم
 يجادداشته باشد كه منجر به ا  مخلوط كننده

شود،  ها يكروارگانيسماز م نواختي يك يچگال
رفتار  چنين ينجانوران، ا يناز انواع ا ياماّ برخ

) يا خوشه يا( يا نكرده، بلكه به شكل دسته
از  يبنا به گزارش. شوند يمتشكل م

لترز،  ويوير يزيكالمجله ف درپژوهان  دانش

نشان  يوتريكامپ هاي سازي يهها و شب آزمون
پر  يعاتها، در ما از پالنكتون يكه نوع دهند يم

  حس يراز شوند يجا جمع م يكتالطم، در 
آنها را وادار به شنا به سمت مركز  يابي، گرانش

رفتار،  ينسردرآوردن از ا. كند يم يهر گرداب
باشد،  اريرگذد مثل آنها تاثيدر تول تواند يكه م
دهند  يحتوض كند يكمك م شناسان يستبه ز

 ياسدر مق ي،پالنكتون هاي يتكه چرا جمع
  . شوند يم يدهداي  كوچك، خوشه
 يها جنبنده، با دنبالچه هاي ميكروارگانيسم

 يغذا يابه سمت نور  توانند يشان، م ساده
ها  در آب حركت كنند، و حركت آن يخاص

 يابي حس هاي يسماز مكان يا توسط گستره
 يا يابنور ي مثل حسگر ساده شود، يم يتهدا

به نام  يپالنكتون. يمياييش يها حسگر
 Chlamydomonasاوگوستا  يدوموناسكالم

augustae )يدارا) سبز رنگ ي خزه ينوع 
كه  يا است، به گونه يخاص يجرم يعتوض

 شود يدارد كه باعث م »ينيسنگ ي تنه يينپا«
ه به سمت باال، اش را چنان قرار بدهد ك بدن

 ينبه ا. در خالف جهت گرانش، شنا كند
) gyrotaxis( يروتاكسيسجا ي،استراتژ

 ي كننده ايتهد يسمِمكان يناما ا. يگويندم
در  يعما يطكه مح يزمان تواند، يمنفعل م

معمول  يرغ يرفتار جمع يكحركت است، 
 يمثال، شناگرها يبرا. كند يدتول
ب از آن به كه آ يا  در لوله يروتاكسيسجا

سمت مركز لوله تجمع  رود،به يم يينسمت پا
از  Massimo Cencini ينيسنس يمومس. يكنندم

 Institute of يدهچيپ هاي يستمس يتويانست

Complex Systemsم، مها  آن«: گويد ي، در ر
  ».يستندآب ن يانِجر ي ساده هاي ياب جهت

مشاهده كردند  يو همكارانش به تازگ سنسيني
 يها آب، خزه يفنسبتاً خف يِگكه آشفت

به شكلِ  كند يرا وادار م يروتاكسيسجا
- هر تك. در حركت تجمع كنند يها خوشه

به سمت باال، در خالف جهت  يشترسلول، ب

كه در  يعياما اگر ما كند، يگرانش، شنا م
 يسلول است، نسبت به آب- سمت راست تك

در سمت چپ آن قرار دارد، با سرعت  كه
گاه،  حركت كند، آن يينپا يوبه س يشتريب

به سمت راست  يسلول مقدار- تك
-تك ي،اثرِ كوچك چرخش ينا. چرخد يم

كه به سمت  يعيبه سمت ما يشترها را ب سلول
به  يهشب( كند ياست متمركز م يجار يينپا

گروه پژوهشگر ). آزمون لوله كه قبالٌ گفته شد
كه  خود را معطوف به آن كرد  يقسپس تحق

باشد كه  يآشفته چنان قو يعِمااگر شتاب 
از  يزگر يرويمانند ن( يثغل يروهايبرآمد ن

كه در حال چرخش  ينيمركز كه ما در ماش
جاذبه رقابت  يرويبا ن) كنيم ياست حس م
  . خواهد افتاد يكند، چه اتفاق

حركت  كه ينحاصل كردن از ا يناناطم براي
» گول«را  يروتاكتيكجا يسمِارگان تواند يم يعما
ندهد كدام سمت باال است،  يصزند كه تشخب

 ياوگوستا را در مخزن ي خزه يكپژوهشگران 
 يبه جا. گذاشتند كرد يكه به سرعت دوران م

به سمت  ها يسمشنا كردن به سمت باال، ارگان
بر خالف «عمدتاً  يعني د،مركز حركت كردن

از مركز  يزگر يرويبر خالف ن يا» آب يانِجر
مرده  يها البته خزه(د بو يرونكه به سمت ب

 ينا). پخش شدند يكساناوگوستا به شكل 
 يتهدا يسمِمكان ي شونده يرهنقش چ يجه،نت

در  ينا. و منفعل را اثبات كرد يثغل ي كننده
 يابينور ندمان يگرد هاي يسمبود كه مكان يحال

گران سپس به  پژوهش. در نظر گرفته نشده بود
 ينااز  يوتريكامپ هاي سازي يهشب يجادا

آنها . متالطم پرداختند يارشناگران در آب بس
به  يمتالطم را در حجم يعما يطمح يكابتدا 

كردند، و سپس،  يساز يهشب يوانل يكاندازه 
پالنكتون را، بدون نظم  »ي ذره« يليونچند م
 ينها ا آن. به آب اضافه كردند ي،خاص

كردند كه  يزير برنامه يا شناگران را به گونه
برآمد موجود، كه  يرويت نبر خالف جه
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بود،  يثغل يروهايگرانش و ن يروياز ن يبيترك

كه تالطم آب  رود يانتظار م. حركت كنند
 يكسانذرات معلق را به هم بزند كه به طور 

بلكه به  نكرده،پخش شوند، اما شناگران چنان 
ها تجمع كردند،  در گرداب يا شكل خوشه

. بود تر ياز مركز قو يزگر يرويكه ن ييجا
برابر  50تا  10ها  ها در خوشه پالنكتن يچگال

 يچگال يشتريناز مقدار معمول بود، و ب يشترب
ها  گرداب ينتر و پر ثبات ينتر در پر سرعت

 يعمرِ هر خوشه تنها به درازا. شد يمشاهده م
  . عمر گردابِ مسبب آن بود

 توانند ياز تالطم م يناش هاي يبند خوشه ينا
جنبنده  يها چرا پالنكتن ميكمك كنند كه بفهم

كه ناجنبنده هستند، گرد  يياز آنها يشترب
خصوص،  به. كنند يتجمع م ديگر يك
از  ياند كه برخ مشاهده كرده شناسان يستز

به طول  ييها ها در دسته پالنكتن يها گونه
 يها تا اندازه يلومترياز ابعاد ك ير،متغ
 هاي ياسدر مق. تجمع دارند متري يسانت

ها كمك  ها به پالنكتن تجمع ين، اتر كوچك
 يدامثل پ يدتول يخود را برا يها زوج كند يم

ها در  شدن علت دسته«: گويد يم ينيسنس. كنند
 يك شناسان يستز يكوچك هنوز برا ياسمق

 يبررس رو، ينحل نشده است، از ا يمعما
را  يا تازه هاي يآگاه يدآب شا فتگياثرات آش

 يتالطم برا يرسبر گويد ياو م. »فراهم كند
كشت و پرورش خزه به منظور  يالتتسه
و ) يوديزلب(ديزل يستز يدتول
 تواند يم يامر مهم يگرد هاي سوخت يستز

مراكز اغلب اوقات  يندر ا ينمهندس. باشد
از  يشگيريخزه را، به منظور پ يمحتو يعما

اما  كنند، يمخلوط م ياررسوب، با تالطم بس
 تواند يعمل م نيكه ا دهد ينشان م يقتحق ينا

كند كه سد راه  يا تجمع خوشه يجادناخواسته ا
ها  مخزن يينيپا يها به قسمت يدنور خورش

  .شود

از  John Kesslerجان كسلر  ي گفته به
 يرغ ين، اTusconدر توسان  يزونادانشگاه آر

كه تالطم، موجب  رسد يبه نظر م يمنطق
او مطمئن . شود يم ها يسمدسته شدن ارگان

كجا در  يتالطم يها تجمع ينكه چن يستن
كه  زند ياما حدس م آيند يم يدپد يعتطب

ا در دهانه ي رودها يو پا ها يجتالطم آب در خل
 يچلر. باشند يقو يها به حد كاف رودخانه

در  يوِرپولاز دانشگاه ل Rachel Bearon يرانب
 يبررس ينا يجباور است كه نتا ينبر ا يسانگل
نرخ رشد در  يزسا يشينهبه ب تواند يم

او . كمك كند سوختي يستز يساتتأس
آن  يكه نكته اصل كنم يمن فكر م«: گويد يم

رِآكتورها،  يوب حياست كه هنگام طرا
 هاي يابصرفاً به عنوان رد يدها را نبا پالنكتن

  .»منفعل در نظر گرفت
Michael Schirber 
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Focus: Turbulence Can't Stir Plankton 

  
 يشترده برابر ب نيگراف يكيالكتر ييرسانا

  رفت ياست كه انتظار م يزياز آن چ
  

از  يبستر يبر رو ينبا رشد گراف محققان
مقاومت  يريگ و اندازه يدكاربا يليكونس

 اند يدهرس يجهنت ينبه ا يآن به تازگ يكيالكتر
بدون  تواند يدر فواصل كوتاه م ينكه گراف

را از خود عبور  يكيالكتر يمقاومت بارها
  .دهد

  

  
  

 يباتقر) يررنگ در تصو يآب يها نقطه( ها الكترون
) يمشك( يناز گراف ييها آزادانه در امتداد روبان

رشد  يدكاربا يليكونكه در س كنند يحركت م
  .اند كرده

  

 يدرا تول يناز گراف ييها نانوروبان يكدانانفيز
شكل از  ينتر دلخواه يبرا ياند كه حت كرده

بهتر از آنچه در  يليها را خ مواد، الكترون
. دهند يشده از خود عبور م بيني يشپ يهنظر

باعث شود تا استفاده از  تواند يم ها يافته ينا
 high-end يكيالكتر يدر ابزارها ينگراف
به  يليكونس يبرا يگزينيجاشود و  يعمل

  .دست دهد
از  تر يعسر ينها در گراف اتاق الكترون يدما در

 ييها اما روش. كنند يحركت م يگريهر ماده د
 يكبار يها را به روبان ينگراف يها كه ورقه
در  ياز مدارها هايي يمبه س دهند يبرش م

  دندانه يها دارد كه گوشه ياجنانو احت ياسِمق
 يانجر يژگيو ينا. به جا بگذاردرا  يا دندانه
  .كند يرا دچار اختالل م ها رونالكت
 ييروالت دو ه يبه رهبر يمياكنون ت هم

)Walt de Heer (يآور در موسسه فن 
اند كه  را ساخته ييها در آتالنتا روبان ياجورج
 10از  يشرا در مسافت ب يكيالكتر يبارها

از خود عبور  يمقاومت يچبدون ه يكرومترم
نسبت به  يشتربرابر ب 1000 -  دهند يم

كه توسط  ها روبان ينا. يمعمول يها نانوروبان
ها را ده  ساخته شده در واقع الكترون يره يمت

 يكه برا ياستاندارد هاي يهبرابر بهتر از نظر
شده از خود عبور  يشنهادها پ عبور الكترون

مواد  ينها در ا حركت آزادانه الكترون. دهند يم
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 ها يگنالس توانند يناست كه مدارها ممع ينبه ا

كه  يو بدون مسائل اتالف حرارت تر يعرا سر
با آن مواجه هستند از خود عبور  ها هادي يمهن

  .دهند
  

  ها ها و لبه روبان
از  يپهن هاي يهال يجادعالوه بر ا يم،ت اين
 ينو برش آنها به صورت روبان، گراف ينگراف

 يزن يدكاربا نيليكواز س هايي يوارهد يرا بر رو
كه در حالِ حاضر به  يا رشد دادند، ماده
استفاده  يكيالكترون يعدر صنا  صورت گسترده

كه  ينديمحققان با استفاده از فرا ينا. شود يم
مطرح شد  2010بار در سال  ولينا يبرا
 1000از  يشب يموردنظر را تا دما يبترك

 يها اتم. حرارت دادند گراد يدرجه سانت
 يناز گراف اي  يهشده و ال يرپس تبخس يليكونس

  . كردند يجادنانومتر را ا 40 يبه پهنا
 ينكه به صورت آنال يج،نتا ينا يير،گفته ه به

 دهد ينشان م يده،به چاپ رسNatureدر مجله 
 يليروبان خ يها ها در لبه كه حركت الكترون
  .شباهت دارد ينور يبرهايبه حركت نور در ف

، )Francisco Guinea( ينيج فرانسيسكو
از موسسه علوم مواد در  ينظر يزيكدانيف

 ينا يمعتقد است شواهد موجود برا يدمادر
به . كننده است قانع ياربس "يستيكبال "عبور

 ينيگراف يههم غشا و هم ال يمت ينا"گفته او
حدود ده سال جلوتر از زمانِ  يآن را برا يرو

و اكنون در حال برداشت  يدندخود بهبود بخش
  .ولِ كارِ خود هستندمحص
در  آلي يميدانِ، ش)James Tour(تور جيمز

در هوستونِ تگزاس، كه بر  يسدانشگاه را
 كند يكار م ينيگراف يها نانوروبان يرو
هستند و  "باشكوه" ياربس يجنتا ينا گويد يم
 ينهدر زم يافته ينتر به عنوان برجسته تواند يم

 يابر يجنتا ينا. "در نظر گرفته شود ينگراف
به نظر  يدواركنندهام ياراكثر محققان بس

  .رسد يم

از دانشمندان نسبت به  يا عده يگرد يسو از
به گفته . شك دارند ها يافته ينبودن ا يانقالب
، )Antonio Castro Neto(كاسترو نتو  يوآنتون
 يدر دانشگاه مل ينگراف يقاتيمركز تحق يسرئ

نشان  ينظر يقها تالش و تحق سنگاپور، سال
از  يناش نظميِ يها، ب داده كه در نانوروبان

 ينرا از ب ييماده رسانا ينها در ا يناخالص
به گفته او محققان با در نظرگرفتن . خواهد برد

اثرات  ينمتوجه وجود ا يلطو يها روبان
 ينا" گويد يم يناو همچن. خواهند شد

 يا ماده ينمتاسفانه گراف. است يرناپذ اجتناب
 يجيتاليها د كاربرد يآن برا كه بتوان از يستن

درعوض ما مواد  يد،فزاا ياو م ".استفاده كرد
را  ها ينمانند فوسفور يدجد رساناي يمن
  .دهيم يم يشنهادپ

 ييها چطور در تجربه رسانا كه نانوروبان اين
شده  يشنهادپ يهاز آنچه در نظر يشتريب يليخ

 يكاند هنوز  بود را از خود نشان داده
درباره  يستن يلما يليخ يريدو ه. معماست
او . شود ياتوارد جزئ يقتحق ينا يچگونگ

 توانم يكه من م يزيتمام آن چ" گويد يم
 -شروع باشد هممكن است درباره نقط يمبگو

كه  –حامل هستند  يبارها يكه آنها به سادگ
 يدهبه عق. نباشد البته ممكن است درست نيز

. "فرما است حكم يمتفاوت يزيكف ينجامن ا
 يكفراخواندن  كند يدر مقابل، فكر م يني،ج
 ياربس يجنتا ينا يحتوض يبرا يدجد يزيكف

  .زودهنگام است
، )Andrea Ferrari( يگفته آندره فرار به

در دانشگاه  يجكمبر ينسرپرست مركز گراف
به  يجنتا ينا ينكهبا فرض ا يتانيا،بر يجكمبر

بر  يدهم اكنون با يمت يناست، ا يدهاثبات رس
شكل  بندي ياسدرباره مق يسائلم يرو

 ينتور همچن. محصولشان تمركز كنند
آبِ  هاي لمولكو ي،واقع يايدر دن افزايد يم

و  يدهچسب ينبه گراف توانند يموجود در هوا م
 ينا" گويد ياو م. دهند ييرخواص آن را تغ

به اندازه  ياالعاده خواهند بود، اما آ خواص فوق
ستند؟ شده باشكوه ه همان خواص اثبات

 ياما آنها هنوز برا. يستطور ن يناحتماال ا
مناسب هستند و  يازمورد ن ياستفاده در ابزارها

  ."دارم ياقهنوز اشت من
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  » سترون« ينوينوتر ياآ

  را حل كند؟ يهانياختالفات ك تواند يم
  

 يانم يخوان كه بتوان ناهم رود يم گمان
 يها و تابش يكهكشان يها مشاهدات خوشه

از  يچهارم ي را با گونه يهانيك ي ينهزم پس
  .داد يحتوض ينوهانوتر

تنها : فراوان و البته رازآلود هستند نوترينوها
 ي اما درباره- جرم هستند  يكه دارا دانيم يم

كه دست  ايم يافتهو در -يمندار يقيناش  اندازه
اما –وجود دارند » طعم« ياكم در سه گونه 

. داشته باشند تري يشب امكان دارد گوناگوني
كه  اند يدهتازه، فهم يا گران، در مطالعه پژوهش

 يشيدهاز آن چه كه تاكنون اند ينوهانوتر اگر
 يخوان ناهم توان يتر باشند، م پرجرم شد، يم
 يها مربوط به خوشه يها مشاهده يانم

 يبر پرتوها ها يريگ اندازه ي يجهو نت يكهكشان
. داد يحرا توض) CMB( يهانيك ي ينهزم پس
چهارم و  ي از وجود گونه ييها  نشانه ينچن هم
به چشم  ينوهانوتر ي نشده يدهچنان د هم
  . خورند يم
 يافتنكه با بهبود  رسيد ينظر م به

 يجادتنش ا ينده،آ يها در سال ها، يريگ اندازه
 يهانك يپارامترها يرياندازه گ يانشده م
 يها و تابش يكهكشان يها از خوشه يشناس
جرم  يافتن( حل شود  يهانيك ي ينهزم پس
 يها تابش). ينيدكهكشان را بب ي شده گم
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 يهانك ليرا در چگا يكوچك ينتبا ينهزم پس
سبب  است توانسته يكه م دهد ينشان م يهاول

شود و در  يدهچگال ييها شود ماده در مكان
فروچگال درست  يها يهناح يگرد ييها مكان
 يهاندر ك يكهكشان يها سترش خوشهگ. شود
 يها يداريناپا ينهم يينها ي يجهنت يامروز
  .است يگرانش

 ييپالنك، متعلق به سازمان فضا تلسكوپ
 ين، بهتر2013مارچ  يخاروپا، در تار

 يهانيك ي ينهزم پس يها بر تابش ها يريگ اندازه
مربوط به  هاي يريگ اندازه. است را انجام داده

 يگوناگون يها با روش ينكهكشا يها خوشه
با  يهان،جرم در ك يعاز توز  يبردار مانند نقشه

 يبررس يا ي،گرانش گرايياز هم يريگ بهره
 يناما ا. اند خم شدن نور انجام شده يچگونگ
. ندارند يخوان هم يكديگر،با  ها، يريگ اندازه

و  يتانيااز دانشگاه منچستر در بر ي،بت يچاردر
 يهكه در هفتم فور 1عهمطال يندر ا ي،همكار و

چاپ  Physical Review Lettersدر 
زمان  دورا در  يهانك« گويند ياست، م شده
 ينا. كنيم يم يسهمقا يراخ يها و زمان يهاول

ساخته و ارتباط مدل را در  يمدل توان يگونه م
كه بر  ياگر با مدل«... » كرد يابي دو زمان برون

 يم،كنكار  است، يافتهبرازش  CMB يها داده
از انتظار مدل ما،  يميها برابر با ن شمار خوشه
  ».آيد يبه دست م

 يها خوشه يريگ شكل ينداز فرآ ينوهانوتر اگر
 يندفرا كه اين–باشند  كرده يريجلوگ يكهكشان
پرجرم امكان  يكاف ي به اندازه ينوهايبا نوتر

 يحرا توض يخوان ناهم ينا توان يم -يابد يم
در  يكه در زمان شود يم يشيدهاند ينچن. داد
 ي آستانه ياز انرژ يهان، ك يحرارات يخچهتار

كه  يزمان: گذشته است ينوهامربوط به نوتر
گرم و چگال  ش يننخست ياتدر ح يهانك

بوده  يتيزمان نسب يندر ا ينوهانوتر. است بوده
 يندر ا. اند كرده يو با سرعت نور حركت م

 به شان، يگرانش ي جاذبه يرويحالت، تحت ن

ساختار  يلاند و تشك فشرده نشده ديگر يك
ان، و رد شدن يهپس از سرد شدن ك. نداده اند

كندتر شده و  ينوهانوتر ي،انرژ ي آن از آستانه
سپس . است تر شده شان از نور كم سرعت
 يهانك يگرد يها شدن را همراه با مولفه خوشه
 يبت. اند را آغاز كردهاند   بوده يتينسب يركه غ
 يها شمار خوشه«كه  هدد يم يحتوض

 يهانكه ممكن است در ك اي يكهكشان
... » است ينواز جرم نوتر عيتاب شوند، يدهد
در  تري يشتر باشند، سهم ب هرچه كه پرجرم«

 يندفرآ يگ داشته و به آهسته يهانكل ك يچگال
  ».ها را كمتر كرده اند خوشه يريگ شكل
ش، آدام ماس، از دانشگاه  كاران و هم بتي
كه اگر جرم سه  اند يافتهدر يتانيا،در بر گهاميننات

 32/0 شناسيم، يكه م ينويينوتر ي گونه
سوم از  يك يا) 081/0با دقت(ولت  الكترون

شمار  توان يجرم پروتون باشد، م يلياردمم يك
. يمده يحتوض بينيم، يرا كه امروز م ييها خوشه

بود جرم  يگذشته كاف هاي تخمينبنا بر 
اندره . ولت باشد الكترون 06/0تنها  ينوهانوتر

 يوانستون،غرب ا گاه شمال دو ژووآ از دانش
كار  مطالعه هم ينكه خود در ا يلينويز،ا

 ييجرم كل باال ينچن: گويد ياست، م نبوده
 يجنتا يجالب و البته دارا« يركننده،گ غافل

كه  دهد ينشان م ،به عنوان نمونه. »مثبت است
و  يوئونيم ،الكتروني– ينوهر سه طعم نوتر

 يندارند؛ ا يكساني يباتقر يها جرم - يتائون
دو ژووآ . است يركنندهگ غافل اي يجهنت
بر درك ما از سازوكار  تواند يم ينا«: گويد يم

  ».بگذارد يرتاث ينودار شدن نوتر جرم
بر وجود  يو ماس شواهد يبت ين،بر ا افزون
» سترون« ي گونه يا ينواز نوتر يچهارم ي گونه
 ي از موسسه يوژوزف فورماج. اند يافته
 ينكه در ا يج،ماساچوست در كمبر يآور فن

 يدها ينا«: گويد يكار نبوده است، م مطالعه هم
چهارم  ينوينوتر«... » است انگيز يجانه ياربس

» .مدل استاندارد است يرز همثل آب بستن ب

از  توانند يم ينونوتر ي شده شناخته ي سه گونه
سترون  ينوينوتر. وندبر يگريطعم به د يك
تر از  كم يطعم دهد و حت ييرتغ تواند ينم

 ي ، با ماده شده شناخته يرگ گوشه يها طعم
  . كنش دارد برهم ي،معمول
 ينويوجود نوتر پردازها يهاست كه نظر ها مدت

اما عموما  دهند يم نهاد يشچهارم را پ
در  يگ به تاز. نمايند يارائه م يمبهم يها اثبات
از  ييها سرنخ 2دهنده شتاب يك يها يشآزما

: گويد يم يوفورماج. اند شده يدهها د وجود آن
سترون  ينويتر آن است كه جرم نوتر جالب«
در  شده يدهبا جرم د) و ماس يبت ي بنابر گفته(

به «... » دارد يخوان هم يگرد هاي يشآزما
و  كردند يها نگاه م من همه به داده ي يشهاند
» .وجود داشته باشد يزيچ يدبا گفتند يم

مشابه  ي يده، با ا3يگرد ي مطالعه يكزمان  هم
 ي شماره يندر هم تر، ينسترون سنگ ينوينوتر

PRL يشده كه كار گفته ي در مقاله. چاپ شد 
انجام داده  يكاگوگاه ش از دانش يمناز مارك وا

پالنك و  يها مطالعه تفاوت داده يزبهاست ن
 پرداخته است و يكهكشان يها خوشه

و ماس به  يبت هاي يافتهمشابه با  هايي يجهنت
  .اند دست آمده

 ينوهاكه نوتر شد يم يشيدهاند ينچن ها سال
كه  ينهستند؛ اما كشف ا جرم يكامال ب

دهند، نشان داد كه  ييرطعم خود را تغ توانند يم
است  ينباور بر ا. دارند يدست كم جرم اندك
از سه جرم  يبيترك ي،كه هر حالت طعم

و  2، 1كه جرم  – است ينويينوتر ي اختهناشن
 يبترك ينبه سبب هم و - شوند يم ناميده 3

 ييردر طول زمان تغ تواند ياست كه طعم م
 يكه تنها زمان دهد يم يحتوض يوفورماج. كند

 يها است كه حالت يرپذ امكان يلتبد ينا
تفاوت  ينمتفاوت باشند؛ و ا يكديگربا  يجرم

 ينوهاه جرم نوترممكن است ك يتنها زمان
  .باشد يرصفرغ
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در  ينوها،نوتر يبررس هاي يشكمك آزما با

 يها تفاوت جرم توان يطعم، م ييرزمان تغ
و -تر  پرجرم ي و گونه يافتهرا  ينويينوتر
. نمود ييرا شناسا -ينوهانوتر يجرم يبند رتبه
-NuMI Offكه با نام  ها يشآزما يناز ا يكي

Axis νe Appearance يا NovA ناخته ش
 هاي يريگ اندازه ،گذشته ي در هفته شود، يم

كه در  ها يشآزما يندر ا. خود را آغاز كرد
 يا يفرم يمل ي دهنده شتاب گاه يشآزما
انجام  يكاگو،، در ش)Fermilab( لب يفرم
و به  يدتول ينويينوتر ي يكهبار يك شوند، يم

در  يكي– شود يدو آشكارساز فرستاده م يسو
 800 ي در فاصله يگريو د لب يفرم يكينزد
 سوتا، ينهاش، در م ي و در رودخانه يريلومتك

 ينويها در طعم نوتر در آغاز تمام ذره. است
ها در طعم  از آن يهستند؛ اما اندك يوئونيم

 ي و نشانه يدهبه آشكارساز دورتر رس يالكترون
به  يدهپد ينا يفراوان. كنند يم يدتول يمتفاوت

و  يالكترون وهاييننوتر يانم  تفاوت جرم
  .دارد يبستگ يوئونيم

شده و  يكه در ژاپن طراح يگريد يشدر آزما
 يا Japanese Tokai to Kamioka ي برنامه
T2K وجو  طعم جست  يلتبد شود، يم يدهنام

گذشته اعالم  ي گروه در هفته ينا. گردد يم
 ي جهش از گونه يبرا ينهگز 28است كه  كرده

 5اند كه تنها  شده يدهد يبه الكترون يوئونيم
 ينا. آيند يم يواقع ظرها به ن مورد از آن

است؛ اما  ينويينوسان نوتر ينشاهد ا ينتر مهم
جرم  يرامونها پ پاسخ به پرسش يچنان، برا هم
. است يازن تري يشب يها داده ينوها،نوتر

در  يا مقاله يه،كه، در دهم فور يوفورماج
 است، چاپ كرده PRLدر  ها، يافته يحتوض

 يرمس يكاست كه در  ينمانند ا«: گويد يم
. »ينيدبزرگ بب يتابلو يكباالخره  ي،طوالن

 ي برنامه يمجر ي يندهتسارك، نما يكر
NovA مكمل  يشدو آزما ينا گويد، يم
دارد كه  هايي يتظرف NovA« . هستند يكديگر

T2K و البته برعكس» است بهره يها ب از آن .
 يكارسازآش هاي يآور فن ها يشآزما ينا

 يبه اثرها هاند ك را به كار بسته يمتفاوت
 NovA ي حساس هستند؛ در برنامه يمتفاوت
و آشكارسازها،  ينويينوتر ي يكهبار يانم يرمس

  .است تر يطوالن
در  تر، يشب يها داده ياست با گردآور ممكن

. حل شود ينوهاراز جرم نوتر ها، يشآزما ينا
 ايكه آ كند يمعلوم م يندهآ ينچن هم

و  يكهكشان يها خوشه هاي يريگ اندازه
 يقتاحق يهاني،ك ينهزم پس يها تابش يها داده

 ينا يدر انتها ياآ يجهناسازگار هستند؛ و در نت
 ينوينور يا/و تر رجرمپ هاي ينونوتر ير،مس

 ها يريگ  اندازه«: گويد يم يبت. اند سترون نشسته
و من «... » هستند رفت يشهمواره در حال پ

 يگركه د كنم يرا تصور م ينل پس از اپنج سا
  ».درست است يزچه چ دانيم يم
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  منبع

cosmic mismatch hints at the existence of 
a sterile neutrino 

  
  هسته و الكترون ينپاس  يشآرا

  يكوانتوم هاي يمدر س
  

 يمتوسط ت يراًكه اخ ياساس پژوهشبر
 اسپين ،انجام شده پژوهان يزيكاز ف المللي ينب

در  يكوانتوم يمس يكهسته و الكترون در 
ممكن است به شكل  ينپائ ياربس يدماها

. يرندرا بخود بگ يا شده همزمان حالت مرتب
 يكوانتوم هاي يمس ييرسانا ي با مطالعه يمت ينا

را  يديجد ي نتيجه يدآرسن يوماز جنس گال

و  ينكلو 0/1 يدر دماها: اند كشف كرده
به كمتر از مقدار  ها يمس ينا رسانايي ،تر ينپائ

چنان . كند يسقوط م يجهان ي يدهكوانت
 يمدل نظر يكدر كوانتش با  گي يافته كاهش
 كند يكه پشنهاد م يداده شده؛ مدل يحتوض
الكترون و هسته خودشان را به  هاي يناسپ

 يشآرا ييدر چنان دماها پيچيشكل مار
  .دهند يم
  

  ها از الكترون صفي
تا حركت  شود يموجب م يكوانتوم هاي سيم

 يجهدرنت. جهت محدود شود يكها در  الكترون
آن  يرسانندگ) يمعمول يمس يكبر خالف (

 يبا ولتاژ اعمال يانشارش جر: است يدهكوانت
 يكوانتوم هاي يمس ييرسانا. يستمتناسب ن

را به خود  2e2/h يباز ضرا يا گسسته يرمقاد
ثابت  hو  بنياديبار  eكه در آن  گيرد يم

از آن جهت ظاهر  2 يبضر. پالنك است
حالت  يكها در  الكترون ينكه اسپ شود يم

 تواند يدو مقدار را م يرمرتبو غ نيافته يشآرا
  .به خود اختصاص دهد

از ) Dominik Zumbühl( يوزومب دومينيك
همگام با همكارانش  يسدانشگاه باسل در سوئ

 ياالتدر ا ينستونهاروارد و پر يها در دانشگاه
 يكوانتوم هاي يمس رسانندگيِ ،يكامتحده آمر

 0/01تا  20 ينب يدر دماها(را  يدآرسن يومگال
 ينبه زعم ا. اند اندازه گرفته) ينكلو
 تر ينپائ يادر دماه اگرچه  ،پيشگان يزيكف

 ياما در دماها شود يمشاهده م يا اتفاق تازه
در  يجهان ي يدهكوانت رسانايي ،ها يمس ينباال ا

  .دهند يرا نشان م 2e2/hهمان واحد 
  

  ياتفاق آرايش
 تر يشپ«: دهد يم يحتوض يوكه زومب طور آن

تنها تا  يدآرسن- يومگال هاي يمس يرسانندگ
شده  يريگ اندازه ينكلو 0/3 يدما
به  ييتا دماها يا كردن چنان نمونه خنك»«.ودب
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چون . دشوار است ياربس ينكلو 0/01 ي اندازه

و  سازي يلترف يبرا يكار قابل توجه
 ي و نمونه يكيالكتر هاي يمس كردن يحرارت

مندان  دانش يوقت» .شود يموردنظر انجام م
آوردند  ينپائ ينكلو 0/1را تا  يستمس يدما

افت  e2/hاز دو به  يوربا فاكت ها يمس ييرسانا
 يسيمغناط هاي يدانبا م ييرسانا ينا. كرد

دما  يو وقت گيرد يقرار نم يرمتوسط تحت تاث
در , شود يآورده م ينپائ يشترب ينكلو 0/1تا 
 يدادرو يناز ا. ماند يم يمقدار باق ينهم
 هاي ينگرفت كه اسپ يجهنت گونه ينا توان يم

 يومكوانت يمالكترون و هسته در داخل س
  .شوند يخودبخود مرتب م

 يلتوسط دن 2009كه در سال  ياساس مدل بر
از دانشگاه باسل و )  Daniel Loss(لُس 

 يناگر ا, شده است  يشنهادهمكارانش پ
 يمس يكخودبخود در داخل  ها يناسپ

 يريگ جهت يچمارپ يكبه شكل  يكوانتوم
 يببا ضر يستيبا يكوانتوم يمس ييرسانا, كنند

. يدايب ينپائ يجهان ي يدهكوانت دو از مقدار
 ينچند يو همكارانش پس از بررس يوزومب
 ينياسپ يشآرا توان يگرفتند كه م يجهنت, مدل
  يدهپد ينا يبرا يلدل ينتر را محتمل يچيمارپ

  .به حساب آورد
  

  
  

) به رنگ سرخ هاي يكانپ(الكترون و هسته  اسپين
 يمچرخنده حول محور س يحلزون يچشكل مارپ
را به  يروبان آب. گيرند يرا به خود م يكوانتوم

تصور  يچچنان مارپ يبرا يتگريبه عنوان هدا توان يم
  .كرد

  

 Journal Club for ي كه در مجله يا مقاله براي

Condensed Matter Physics  يافتهانتشار، 
از دانشگاه ) Leon Balents(لئون بالنت 

: نوشته است كه يندر سانتا باربابا چن يفرنياكال
 يتعدم حساس) يچيمارپ يرتفس( يشنهادپ ينا«

 ياسِمق يباًو تقر) يسيمغناط( هاي يدانبه م
 يحرا توض يشآزما ينا يح برايصح ييدما
, ساده است يند به لحاظ مفهومهرچ. دهد يم
از  ،من به نوبه خود. است يا جسورانه ي يدها

  ».شوم يم  زده شگفت يدها ينبودن ا صحيح
  

  ينياسپ يشآرا يممستق يريگ به اندازه نياز
 تر پيش ،يا هسته هاي ينخودبخود اسپ آرايش

مشاهده شده است؛ اما  يشگاهيبه شكل آزما
 ي در گستره معموالً( ينپائ يتنها در دماها

 يكوانتوم هاي يمو هرگز در س) يكروكلوينم
و  يوزومب يركه تفس آن يبرا. نشده است يدهد

 ي يجهدر نت ييوقوع افت رسانا -همكارانش
 ي باشد به نوشته حيحص - ينياسپ يشدگ مرتب
در  يخودبخود يا هسته يسمغناط«: بالنت
. »دهد يرخ م ينمرتبه باالتر از ا 50 يدماها

را درنظر  ها ياطاحت يجوانب برخ يهرچند و
كه ارتباط با  يحتوض با اين ،گيرد يم

داشته  يبستگ يتبه موقع يا هسته يشدگ مرتب
به  ياستناد يچه«او  يانبه ب. است يو تصادف

 توان يشده نم مشاهده ينياسپ يحلزون پيچمار
  .»داشت
 ي به گفته. مطلب موافق است ينبا ا زومبيو

 هاي يريگ اندازه ما از آن يها داده«: يو
كه فاقد هرگونه  گيرد ينشات م يكيالكتر
 ينبا ا. است يا هسته يناز اسپ يممستق ي داده

كه  دهد يم يشتريب يحوجود او توض
مدل  يندارند كه با ا ييها داده«گران  پژوهش

 يگرِد كه درحاليندارد  يتضاد يچه يچيمارپ
 يشده با مشاهدات ما سازگار شناخته يها مدل
 ي ماده يكحالت نادر  يبرا يمدرك. دندارن

 يستميكه شامل س دهيم ينشان م يكوانتوم
كه به شكل  يچيمارپ يالكترون يناست با اسپ

متصل  يا هسته يناسپ يحلزون يچبا مارپ يقو
  .»است

 يشدگ جفت اين ،يواساس پژوهش زومب بر
قرار  يشدگ الكترون با هسته در قلب مرتب

اجازه را  ينا تهياف كاهش ييدارد و به رسانا
باالتر  يدر دماها يشاز پ يشكه ب دهد يم

 يبر رو يولتاژ خارج يكبا اعمال . ظاهر شود
رانده و  يرونها را به ب الكترون توان مي ،يمس

و هسته را منحل  ونالكتر ينب يشدگ جفت
. برد ينرا از ب يچيمارپ يبترت يجهكرده و درنت

ال و با يدما يلدل«: كه دهد يم يحتوض يوزومب
 طبيعت ،يا هسته يشدگ مرتب يبرا ياستثنائ
 يكنش قو برهم يجهو درنت يمس ينا بعدي يك

  .»الكترون است- الكترون
پاسخ  يها اذعان دارد كه پرسش يوزومب البته

: او ي به گفته. مانده است يباق يا داده نشده
به شكل  يدهپد ينعالوه بر سنجش ا«

 يزمان ياسمق خواهيم مي ،يسيمغناط
و  يا رفتن مغناطش هسته ينشدن و از ب تهساخ

 ياكه با اضافه كردن  يمرا درك كن يالكترون
انجام  يخارج تاژها با اعمال ول حذف الكترون

  .»شود يم
نظر از  صرف«: نكته توجه دارد كه ينبه ا بالنت

 يريگ چشم هاي يافته ،مشاهدات اين ،ها ينا
  .»موثر است يشآزما يك ينبوده و ا

 يترزل يويور يزيكالف ي در مجله يقتحق اين
  . منتشر شده است

  
  يسندهنو ي درباره
و  يسندهنو) Achintya Rao(رائو  اكينچيو
  .است يگر علم ارتباط

  
  منبع

Ordering electron and nuclear spins in 
quantum wires 

  
  كه يكروسكوپيم

  برد يبهره م يدگيتن از درهم
  

 يكوانتوم يدگيتن استفاده از درهم با
با  يرياند تصاو توانسته يپژوهشگران ژاپن
  .آورند يدوضوح باالتر پد
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  يدگيتن با كمك درهم يرباالتر تصو وضوح
  

آن را  يشتينكه ان يدگيتن درهم ي پديده
 يلقب داد، ممكن است كاربردها» وار شبح«

به دنبال  شناسي يستدر ز يملموس ياربس
از ژاپن نسبت  يپژوهشگران. داشته باشد

بر فاز را  يمبتن يكروسكوپم ي به نوفه يگنالس
ارتقاء  يكوانتوم يدگيتن از درهم يبردار با بهره
 نيآن ارتباط ب ي به واسطه هك اي يدهاند؛ پد داده

 يريگ تا با اندازه دهد ياجازه را م يندو ذره ا
 يها، بالفاصله حالت كوانتوم از آن يكي

ندارد كه چقدر  يتيشود و اهم يمتنظ يگريد
 ي بنا به گفته. فاصله داشته باشند يكديگراز 

 يعملكرد هنگام بررس ينپژوهشگران، ا
 هاي تو شفاف مانند باف يفظر يها نمونه

  .واقع شود يدمف ياربس تواند يم يولوژيكيب
 يها يكروسكوپدر م ينور نقش مهم فاز

 ينور هاي يكروسكوپم. كند يم يفامدرن ا
و  يدر شدت نور عبور ييراتاستاندارد تغ

آن  يتمحدود. كنند ياز جسم را ثبت م يبازتاب
كه اگر جسم تحت  شود يم ياز آنجا ناش

 يكردرو ينشفاف باشد، با ا ياربس يبررس
. شود يم يدكم تول ياروح بسبا وض يريتصاو
را با ثبت  يركه تصاو هايي يكروسكوپاما م

مختلف  يكه از نواح ينور يتداخل پرتوها
شكست متفاوت عبور  يبجسم با ضر

از  يربرداريتصو يبرا سازند، يم كنند، يم
مناسب باشند؛  ياربس توانند يزنده م يها سلول

و نسبت به   شفاف يارها بس سلول ينچرا كه ا
  .باشند يحساس م ياربس يد،ر شدنو
  
  

  كمتر ي نوفه يشتر،ب يگنالس
 Shigeki( يتاكش يگكيكار، ش ينتر تازه در

Takeuchi (يدوو همكارانش از دانشگاه هوكا 
)Hokkaido University (يها از فوتون 

 يكروسكوپبهبود عملكرد م يبرا يدهتن درهم
استفاده ) DIM( يفرانسيليكنتراست تداخل د

را به دو پرتو  يزردستگاه پرتو ل ينا .اند كرده
بر  ينقاط مجاور يكه بر رو شكافد يم يدجد
جفت پرتو در  ينا. اند شده يمنمونه تنظ يرو

 شود، يسرتاسر نمونه مورد اسكن واقع م
از نقاط مجاور  يا مجموعه يكه بر رو يدرحال
و در . شود يم يمتنظ يگريپس از د يكي
دوباره آشكارساز مناسب  يكدر  يتنها

 ينبه ا. دهد يو تداخل انجام م يببازترك
و به   شكست يبضر ييراتتغ هدستگا يبترت

  .كند ينمونه را آشكار م يباتبهتر، ترك يعبارت
فاز را تجربه  يزرهر فوتون در پرتو ل چون

 يپرتوها DIM يكروسكوپم يگنالس كند، يم
 يها را متناسب با تعداد فوتون تنيده يردرهمغ

كه  يهنگام. برد يبكار م) N(تو موجود در پر
گسسته،  يها مربوط به فوتون يآمار يخطا
 دهد، يرا نشان م Nمعادل با جذر دوم  يا نوفه

 يكروسكوپم يكدر  وفهبه ن يگنالنسبت س
DIM جذر دوم  يزن ينوعN يناما اگر ا. است 
ها  باشند، هر كدام از آن يدهتن ها درهم فوتون
 يگنالس ينبنابرا كند، يبار احساس م Nفاز را 

به نوفه با فاكتور  يگنالشده و نسبت س يرتكث
  .يابد يبهبود م Nجذر دوم 

و همكارانش از  يتاكش يراخ يشآزما در
 ييها كمك گرفتند؛ حالت NOON يها حالت

 Nو  يافق ي يدهفوتون قطب N يكه از برهمنه
با . شوند يحاصل م يعمود ي يدهفوتون قطب

 يها ها جفت آنها  حالت يناستفاده از ا
كردند تا از  يدرا تول اي يدهتن درهم يفوتون

بشقاب  يك ينانومتر 17كه در عمق  Qحرف 
در (كنند  يبردار يرقرار داشت، تصو اي يشهش
جفت  460با  هايي يكسلها پ آن).  N=2 ينجاا

فوتون درست كردند و توانستند كنتراست 
منفرد  يها با فوتون يسهدر مقا يبهتر ياربس

كه  يافتندآنها در يقتدر حق. آورند بدست
 يكبه نوفه را در  يگنالنسبت س يدگي،تن درهم

بهبود  1.35با فاكتور  DIMپ يكروسكوم
 2با جذر  يمقدار تنها كم ينا. است يدهبخش

تداخل  يزاختالف ن ينا يلفاصله دارد و دل
  .ناكامل است يكوانتوم
منتشر شده  arXivپژوهش در  ينا جزئيات

  .است
  

  منبع
Microscope exploits spooky action at a 
distance 

  
  لّيي مها همايش

  

 ي يكهخط بار يكارگاه آموزش
تابش  يسنكروترون و كاربردها
  سنكروترون

  

اسفندماه  13و  12 يراننور ا ي چشمه طرح
تابش  ي ينهدوروزه در زم يكارگاه 1392

و كاربرد تابش در خط  يكسنكروترون و اپت
  .درك سنكروترون  برگزار  ي يكهبار
  

كاربران سنكروترون  يشهما ينششم
  يراننور ا ي چشمه

  

 يشهما ينششم يراننور ا ي چشمه طرح
 هاي يشكاربران سنكروترون را در سالن هما

محل ساخت ( ينقزو يو فناور يپارك علم
  .درك برگزار ) يراننور ا ي چشمه
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 يو ابزارها يكهبار يكارگاه ابزارگذار
  يوييآمد راد بس

  

تا  17) يشتابگر مل( يراننور ا ي چشمه طرح
 يروزه برا سه ي، كارگاه1392اسفند  19
و  يكهبار يابي مشخصه يبا ابزارها ييآشنا

و كاربرد آنها در  يوييآمد راد بس يابزارها
  .دركرون برگزار سنكروت

  
  يساز مدل يكارگاه آموزش ينچهارم

  نانوساختارها سازي يهو شب
  

 يها علوم نانو پژوهشگاه دانش پژوهشكده
و  يساز مدل يكارگاه آموزش ينچهارم يادي،بن
 25و  24 يختار نانوساختارها را در سازي يهشب

  .برگزار كرد 1392بهمن ماه 
  

  يزيكآموزش ف يها بر چالش ينشست
  

 يك ي، نشست1392بهمن ماه  10پنجشنبه 
 يزيكآموزش ف يها چالش يبررس يروزه برا

 يها پژوهشگاه دانش يزيكدر پژوهشكده ف
 ينشست به همت جمع ينا. شدبرگزار  ياديبن

ل نظر كشور و به منظور تباد پيشگان يزيكاز ف
 يزيكدر مورد مشكالت و موانع در آموزش ف

 يبه همراه اسام يشترب اطالعات .شد برگزار 
نشست در  ينسخنرانان ا

http://physics.ipm.ir/conferences/c
haphys/index.jsp آمده است.  

 
  هاي همايش

  المللي بين
  

  لگت يدكتر آنتون يسخنران
  يزيكف 2003نوبل  يزهبرنده جا

  

 يزيـك ف 2003نوبـل   يزهلگت برنده جا يآنتون
 15شـنبه   ها و ابررسـاناها، روز سـه   در ابرشاره

صـبح در سـالن جـابربن     10بهمن ماه ساعت 
بـا   يسـخنران  يفشـر  يدانشـگاه صـنعت   يانح

» به عقـب بـازگردد   تواند يچرا زمان نم«عنوان 
  .ندارائه كرد

  
  ديگر خبرها

  

  يزيكف يها مسابقه دست ساخت
  بابل يروانيدر دانشگاه نوش

  

بار  ينبابل دوم يروانينوش يصنعت دانشگاه
را در هفته  يزيكف يها مسابقه دست ساخت

دانشگاه  يندر ا 1393ماه  يبهشتاول ارد
  . دركبرگزار 

  
  ياندر م يرانيا دانان يزيكف

  2013در سال  EPJ ي يدهداوران برگز
  

  
  

 ياتاروپا كه مجموع نشر يزيكف انتشارات
را )  EPJ(ژورنال  يزيكسف يوروپينمعتبر 
خود  2013ران برجسته سال ودا كند يمنتشر م
فهرست نام چند  يندر ا. كرد يرا معرف

له دكتر محمد از جم يرانيا دان يزيكف
از دانشگاه زنجان و دكتر احمد  يمحمود

  .دخور يبه چشم م يرازاز دانشگاه ش يخيش
را به  يتموفق ينا يرانا يزيكانجمن ف

 يكتبر يشانا يها همكاران خود و دانشگاه
  .گويد يم
  

  منبع
EPJ distinguished Referees 2013 

 هاي يشگاهنقش آزما ينارسم ينپنجم
در  يزيكف يو مل ي،پژوهش ي،آموزش

  توسعه كشور
  

و  يتفرهنگستان علوم با حما يزيكف شاخه
و  يچيدهپ هاي يستمس يقطب علم يهمكار

و گروه  يفشر يماده چگال دانشگاه صنعت
دانشگاه  يزيكه فدانشكد يشرفتهمواد پ يزيكف

شنبه  را در روز پنج ينارسم ينا يفشر يصنعت
  .دركبرگزار  1392اسفندماه  يكم

  
  يفقاهت يناستاد عمادالد يادبه 

  

 1304ماه  بهمن ي،فقاهت يندكتر عمادالد آقاي
استاد دانشكده  يشانا. در زنجان متولد شد

 1373علوم دانشگاه تهران بودند كه در سال 
 يتت صادقانه و تربسال خدم 42پس از 

هزاران دانشجو و چاپ مقاله و كتاب 
 1392بهمن  9در روز  يشانا. بازنشسته شدند

  .بستند ياكهولت سن رخت از دن يلبه دل
در  يشاندوست و همكار ا ي،دكتر ارض يآقا

 يشانا يادبه  يدانشگاه تهران، چند سطر
  . يدبخوان توانيد يم ينجاااند كه در  نوشته
  .زنده و روحشان شاد باد يادشان

  
و  يساز آموزش مدل يكارگاه مقدمات

و  »يپرتو هاي يندهپخش آال يابيارز
مونت كارلو و  يشرفتهپ يدوره آموزش«

  mcnpxكد 
  

 يا هسته يدانشكده مهندس يعلم انجمن
آموزش  يكارگاه مقدمات« يبهشت يددانشگاه شه

 هاي يندهپخش آال يابيو ارز يساز مدل
 يوره آموزشد«ماه و  ينرا فرورد »يپرتو

را » mcnpxمونت كارلو و كد  يشرفتهپ
  .برگزار كرد 1393ماه  يبهشتارد
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  يشياند هم

  »تا تجربه يهاز نظر يهاول يهانك«
  

 يادي،بن يها نجوم پژوهشگاه دانش پژوهشكده
 يشياند هم 1393ماه  يبهشتارد 3چهارشنبه 

  .دركگزار را بر» تا تجربه يهاز نظر يهاول يهانك«
  

 يعلم ياتبه جمع نشر يديجد يهنشر
  اضافه شد يكاامر يزيكانجمن ف

  

كه ناشر مجموعه  يكاامر يزيكف انجمن
 Physical Reviewمعتبر  ياربس يعلم ياتنشر

خانواده اضافه  ينبه ا يديجد يهاست، نشر
 Physical Reviewبا عنوان  يدجد يهنشر. كرد

Applied و  يزيكف يانقرار است خال م
مهم علم  يرا پر كرده و به كاربردها يمهندس

 ينشماره ا اولين. بپردازد يآور در فن يزيكف
وب  يقمجله با هفت مقاله منتشر شد و از طر

مجله  يتسا
http://journals.aps.org/prapplied  به شكل

  .است يل دسترسقاب يكيالكترون
  

  يموزه علوم و فناور يشهما ينچهارم
  

 يران،ا ياسالم يجمهور يعلوم و فناور موزه
را در  يموزه علوم و فناور يشهما ينچهارم

  .كند يبرگزار م 1393آبان ماه 
 www.irstm.ir يبه نشان يشترب يآگاه براي

  .يدوارد شو
  

  فرهنگستان علوم يانيهب
  يتيفهشدار در مورد افت ك يبرا

  كشور يها آموزش و پژوهش در دانشگاه
  

فرهنگستان علوم  ياضيو ر يزيكف هاي شاخه
نسبت به  اي يانيهدر ب يرانا ياسالم يجمهور

علم  يگاهدر امر سنجش جا ينگر يكم يهرو

در كشور هشدار داد و  اعالم كرده است 
به   يدننازل در رس يفيتانتشار مقاالت با ك
و صرفاً  ندك ينم يكمك يهدف توسعه علم

خواهد  دادهاو استع يهمنجر به اتالف سرما
در جذب  يشتردقت ب يانيهب ينا. شد

جوان  يدو اسات يليتكم يالتتحص ياندانشجو
از عوامل  يكيرا  يشانا يازهاين ينتام يزو ن

 يتدر هدا يتواندمهم دانسته است  كه م
 يدرست نقش مهم يرپژوهش در كشور در مس

  .داشته باشد
  .يدبخوان ينجاارا  يانيهب يناكامل  متن
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