
  info@psi.ir   ::  www.psi.ir     به نام خدا 

  1392پاييز ؛ پنجم، سال بيست و چهاردهمشماره   
  

  اخبار انجمن
  

  باشگاه فيزيك تهران
  

  و ششم يكصدنشست 
با  يردوشنبه ماه ت ينمصادف شدن اول يلدل به

نشست  ينو ششم يكصد ي،والدت امام مهد
 17ساعت  يران،ا يزيكانجمن ف يزيكباشگاه ف

 يدر سالن آمف 1392 ماه يرت 10روز دوشنبه 
 يانتها(دانشگاه تهران  يزيكتئاتر دانشكده ف

  .برگزار شد) يارگرشمالك يابانخ
از  يآباد دكتر محمود بهمن يآغاز آقا در

جذر «با نام  يسخنران يف،شر يدانشگاه صنعت
دكتر  يسپس آقا. ندارائه كرد» )كشند(و مد 

از دانشگاه تهران پرسش ماه را  يخسرو حسن
از  يدكتر محمدرضا اجتهاد يمطرح و آقا

اخبار  يدترينجد يفشر يدانشگاه صنعت
حاضران  يرا به آگاه گذشتهر ماه د يزيكف

  .ندرساند
  

باشگاه فيزيك تهران  1392مرداد و شهريور 
  .برگزار نشد

  
  يياجرا يانتخابات شورا يجهنت

انجمن  شناسي يهانشاخه گرانش و ك
  يرانا يزيكف

  

 يشورا يانتخاب اعضا يبرا گيري رأي
از تاريخ  شناسي يهانشاخه گرانش و ك يياجرا
به صورت   1392رماهيت 22خرداد تا  27

  .الكترونيكي انجام شد
نفر عضو پيوسته شاخه  208انتخابات  ينا در

امكان مشاركت داشتند  شناسي يهانگرانش و ك

گيري  رأي ينعضو در ا 92كه از اين تعداد 
مؤسس شاخه گرانش و  يئته. شركت كردند

نتيجه انتخابات را به ترتيب آرا  شناسي يهانك
  :ندشرح اعالم كرد ينبه ا

  

  ياصل اعضاي
  رأي 58دكتر سهراب راهوار با 

  رأي 51با  زنوز يمحمد نور دكتر
  رأي 43با  يسپنج يدرضاحم دكتر
  رأي 36با  يكوروش نوذر دكتر

  

  البدل يعل اعضاي
  رأي 32با  يشهرام خسرو دكتر
  رأي 30با باغيني يفاطمه شجاع دكتر

  
 ينپنجم يحام يرانا يزيكانجمن ف

  نانوساختارها يالملل ينكنفرانس ب
  

كنفرانس  ينپنجم يحام يرانا يزيكف انجمن
  .شد) ICNS5(نانوساختارها  يالملل ينب

 اينيف شر يپژوهشكده نانو دانشگاه صنعت
 15برابر با  2014مارچ  9تا  6را از كنفرانس 

برگزار  يشك يرهدر جز 1392اسفندماه  18تا 
از  يا كنفرانس سخنرانان برجسته يندر ا. كرد

  .شتندجهان شركت دا سراسر
 يبه نشانآگاهي بيشتر  براي

http://nanosharif.ir/icns5 وارد شويد.  
  

  روز يزيكانتشار شماره اول فصلنامه ف
  

 يجيترو - يعلم ي فصلنامه يك ي شماره
به صورت  1392 يورماهروز در شهر يزيكف

  .منتشر شد يكيالكترون
 يتتوانند با مراجعه به سا يدان ممن عالقه
روز را  يزيكمجله ف يران،ا يزيكن فانجم

  .مطالعه كنند
http://psi.ir/html/general/index_f.html 

  
  دوساالنه يزهبرندگان جا

  1392 يزيكف يدهبرگز يردب
  

 يران،ا يزيكشده به انجمن ف يمعرف يردب 31 از
 يند را فرستادند كه اخو ينفر مستندات كار 6

  .شد يمستندات توسط سه داور بررس
و  يسعدآباد يدمج يآقا يزيك،ف يردب 6 ينب از

به صورت مشترك برنده  يديخانم فرحناز سد
  .شدند 1392 يدهبرگز يردوساالنه دب يزهجا

 يرانيو همه دب يشانا يبرا يرانا يزيكف انجمن
 يرانكه در پرورش و آموزش فرزندان ا

  .دارد يو بهروز پيروزي يآرزو كوشند يم
  

  از يگزارش
  1392 يزيككنفرانس ساالنه ف

  

 7تا  4كه از  يران،ا يزيكساالنه ف كنفرانس
برگزار  يرجنددر دانشگاه ب 1392 يورشهر

آغاز شهريورماه  4صبح  9ساعت  شود، يم
  .شد
به  يرجنددانشگاه ب يسرئ يريدكتر م يآقا

 ياپس از آن آق. گفتند يرمقدمحاضران خ
كنفرانس  يياجرا يردب يروزآباديدكتر ف
دادند و از تالش  يياز روند كار اجرا يگزارش

  .كردند يقدردان ييهمكاران اجرا يشبانه روز
 ينا يعلم يتهكم يردكتر فرهنگ لران، دب آقاي

داوران  ياز همكار يكنفرانس، با قدردان
 يرهمد يئتو ه يعلم يتهكم يمقاالت، اعضا
و تعداد  يروند داوراز  يانجمن، گزارش

مقاله  835 يناز ب. ارائه كردند يدهمقاالت رس
مقاله به  64كنفرانس،  ينا يفرستاده شده برا
مقاله به صورت  538 و ي،صورت شفاه
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چند  آقاي دكتر لران. شد يرفتهپوستر پذ

 - ينوآمده علم ةمجل ةدربار اي نيز كلمه
  .گفتند» روز يزيكف«انجمن،  يجيترو
انجمن به  يسدكتر اكبرزاده رئ يآقا يانپا در

كه : انجمن اشاره كردند يفدرباره وظا يموارد
كشور  يقدق يزياز آنها مشاركت در مم يكي

 يدعلم، كه صرف تول يجترو يناست، همچن
نفوذ علم در جامعه  يبو ضر يستن يعلم كاف

راستا  ينكند و انجمن در ا يداپ يشافزا يدبا
و  يزيكفروز  يزيك،باشگاه ف يبا برگزار

. كوشد يراه م ينروز در ا يزيكچاپ مجله ف
از  يگرد يكي ياز اخالق علم يپاسدار
 يشرفتانجمن است كه با توجه به پ يفوظا

. شود يترعا يزن ياخالق علم يدعلم، با
باشد، دفاع  ياخالق علم يتمرجع يدانجمن با

از  المللي يندر مجامع ب يجامعه علم يثيتاز ح
 يرنظ يعلم يجمن هاان. است نجمنا يفوظا

 يعلم يپلماسيبستر تحقق د يزيكانحمن ف
 يها ارتباط با تشكل يقاز طر يعني. هستند
 هاي ياستگزاريس يكه رو المللي، ينب يعلم

كه وارد حوزه علم  يمخصمانه، مانند تحر
 يانجمن بازو. باشد يرگذاربتواند تأث يدشده، با
 هاي ياستگزاريدولت مردان در س يمشورت
  .ستا يعلم

و  يانبن دانش يها با شركت ييآشنا  كارگاه
و نقد  يسينو طرح كسب و كار، كارگاه  مقاله

العاده  و فوق يعاد يمجمع عموم ي،علم
انجمن، نشست شاخه  يوستهپ ياعضا

و مدرسه  يزيكمدرسه نانوف يي،دانشجو
مواد با استفاده  يسيخواص مغناط يريگ اندازه

كنار  دركه  است ييها برنامه يگراز د VSMاز 
  .شد كنفرانس برگزار  ينا

كنفرانس مراسم  يههر سال در اختتام مانند
  .برگزار شد يزانجمن ن يزجوا ياهدا
دوساالنه  يزهجا«شده به  يمعرف يردب 31 ينب از
، شش نفر مستندات كار »1392 يدهبرگز يردب

خانم  ي،خود را فرستادند كه پس از داور

 يآبادسعد يدمج يو آقا يديفرحناز سد
 يدهبرگز يردب يزهصورت مشترك برنده جا به

  .شدند 1392سال 
 يزيكانجمن ف يزهجا«و  »يحساب يزهجا« براي

داوران  يئتو ه. نشد يافتدر يگزارش »يرانا
ساخت  يزهجا« يبرا يدهدستگاه رس 2 يناز ب

را  مناسب  يك يچه ،»يدستگاه آموزش
  .نداد يصتشخ يزهجا يافتدر
  

 ييگردهما ينيكمو  يستب يبرگزار
  يرانا يزيكف يآموز دانش

  

 يآموز دانش ييگردهما يكمينو  بيست
آموز و  دانش يكصدبا حضور  يران،ا يزيكف
كار خود را  يورماهشهر 14شنبه  روز پنج يردب

  .آغاز كرد
 يمبا تالوت قرآن كر 16ساعت  ييگردهما اين

 يو سخنران يرانا ياسالم يو سرود جمهور
زش متوسطه آموزش و معاون آمو يميكر يآقا

. يافت يشگشا يغرب يجانپرورش استان آذربا
دبير كميته  يميدكتر سامان مق يسپس آقا

كنندگان و  به شركت ييبا خوشامدگوعلمي 
 ييگردهما ياز مسئوالن برگزار يسپاسگزار

 يتهاز روند كار كم يگزارش يه،در شهر اروم
  .ارائه كردند يعلم
 ييدهماگر ينكه به ا يگزارش كار 45 از

كار در دو بخش پوستر و  26فرستاده شد، 
  .شد يرفتهپذ يشگامپ

 يمانهصم يبا تالش و همكار ييگردهما اين
و  يبارضا د ي،محمدرضا قنبر يانآقا

و  يه،اروم يانهمكارانشان در دانشگاه فرهنگ
 يستگيانجمن به شا ييو اجرا يعلم يتهكم

 يورماهشهر 17صبح روز  11برگزار و ساعت 
 يركلمد يسمرقند يول يآقا يرانبا سخن

و  يغرب يجانآموزش و پرورش استان آذربا
 ييگردهما يعلم يتهكم يردب يميدكتر سامان مق
  .داد يانبه كار خود پا

بدون  ياز همكار يرانا يزيكف انجمن
 ي،علم يتهداشت و دلسوزانه كم چشم

 يياجرا يمت يها و اعضا برگزاركنندگان كارگاه
تا  ييگردهما ياز برگزار يشكه از چند ماه پ

هرچه بهتر  يبرگزار يآن، در تكاپو برا يانپا
  .بودند، سپاسگزار است ييگردهما

  
 يزيكانجمن ف يآموز دانش يزبرندگان جوا

  1392در سال  يرانا
  »ياتتوجه به جزئ ينبهتر« جايزه

  »اعوجاج آب« به
و  ينپارسا آل حس يدا،هو يناس يانآقا كار
اهدا  يعالمه حل ستانيراز دب يلي،تجل ياعرش
  .شد

  

  »ارائه ينبهتر« جايزه
بدون استفاده از  يحركت دوران سازي يهشب« به
  »يحركت دوران يناميكد

 يعالمه حل يرستاناز دب يمي،كر يدام يآقا كار
  .اهدا شد

  

غلظت مواد با استفاده  يينتع«پژوهش  همچنين
  »قطبش نور يتاز خاص

سارا  ي،ياساينگار  ي،كبار يمها مر خانم كار
بخش  ينخرد در ا يرستاناز دب پناه يزدان
  .شناخته شد يرتقد يستهشا

  

  »ابزار يريبه كارگ ينبهتر« جايزه
 يتغلظت مواد با استفاده از خاص يينتع« به

  »قطبش نور
سارا  ياسايي،نگار  ي،كبار يمها مر خانم كار

  .خرد اهدا شد يرستاناز دب پناه يزدان
  

 يحركت دوران سازي يهشب«پژوهش  همچنين
  »يحركت دوران يناميكبدون استفاده از د

 يعالمه حل يرستاناز دب يمي،كر يدام يآقا كار
  .شناخته شد يرتقد يستهبخش شا يندر ا

  

  »طرح مسئله ينبهتر« جايزه
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  »يشعوامل مؤثر بر فرسا« به
و  يرحسينيسادات م ها محدثه خانم كار
از مجتمع دخترانه  ياصالن يسار يستهشا
  .اهدا شد يناس يبوعل فاعييرانتغ
  

  »اعوجاج آب«پژوهش  همچنين
و  ينپارسا آل حس يدا،هو يناس يانآقا كار
 يندر ا يعالمه حل يرستاناز دب يلي،تجل ياعرش

  .شناخته شد يرتقد يستهبخش شا
  

  »گيري يجهنت ينبهتر« جايزه
 ينداشت ول يبخش انجمن برنده ا ينا در
اد با غلظت مو يينتع«داوران پژوهش  ياته

  »قطبش نور يتاستفاده از خاص
  

سارا  ياسايي،نگار  ي،كبار يمها مر خانم كار
 يرتقد يستهخرد را شا يرستاناز دب پناه يزدان

  .شناختند
  

  »يشگامكار پ ينبهتر« جايزه
  »يارتعاش اجسام دوبعد يالگو« به
ستاره  ي،ها سارا سروش، گلسا مناف خانم كار

خرد اهدا  انيرستاز دب يوسفي،نغمه  ي،سردشت
  .شد

  

آب در ارتفاع  يقتزر يرتأث« پژوهش  همچنين
  »پنگ ينگپرش توپ پ

از  يضيو ندا ف يها رها عمران خانم كار
 يرتقد يستهبخش شا ينفرزانگان در ا ييراهنما

  .شناخته شد
 يافتدر يرا برا يكار يچداوران ه هيات
 محاسبه خطا ينبهتر« يزهو جا» روزبه« يزهجا

  .يافتندمناسب ن
  

  اصفهان يزيكباشگاه ف
  

  و پنجم يستنشست ب
 يزيكنشست باشگاه ف ينو پنجم بيست

در  1392شنبه دوم مهرماه  اصفهان روز سه

دانشگاه  يك،باهنر، ساختمان علوم  يدتاالر شه
  .شد اصفهان برگزار 
 يناخانم دكتر م يبا سخنران 17برنامه ساعت 

با  ياديبن يها از پژوهشگاه دانش يزارع
 يولوژي،در ب بندي ياسمق ينقوان«موضوع 
. شد آغاز  »يو علوم اقتصاد جتماعيعلوم ا

از دانشگاه  ينيمحسن ام يآقا 20/18ساعت 
اصفهان پرسش ماه را مطرح كرد و  يصنعت

از  يدكتر فرهاد شهباز يآقا 40/18ساعت 
اصفهان خبر نشست را به  يدانشگاه صنعت

  .ندحاضران رساند يآگاه
  

  اساسنامه ييراتتغ يريگ يرأ
  يرانا يزيكانجمن ف

  

درج شده در روزنامه اطالعات  يآگه پيرو
 ي، مجمع عموم1392مرداد  21مورخ 

در ساعت  يرانا يزيكالعاده انجمن ف فوق
ماه در محل  يورشهر 4روز دوشنبه  19:15

همزمان با كنفرانس ساالنه  يرجنددانشگاه ب
 يوستهپ ياز اعضا يبا حضور جمع يزيكف

 يدنو باتوجه به حدنصاب نرس ليانجمن تشك
حاضر در مجمع، قرار شد طبق  يوستهپ عضايا

 ينظرات اعضادريافت  ياساسنامه انجمن برا
در مفاد اساسنامه اقدام  ييردر مورد تغ يوستهپ

  .شود

  
  اخبار علمي

  

  ها، يباز كه اسباب يا ابزار ساده
  !كند يو مردم را پنهان م يخانگ يواناتح

  

را  ييها روش يك،ساده اُپت يناز قوان استفاده
  .آورد يكردن اجسام فراهم م ينامرئ يبرا

 يازين يچيدهپ يها به مواد و روش كردن نامرئي

انجام شده،  يدو مطالعه كه به تازگ. ندارد
كه به  ييلنزها يا ها ينهكه آ دهند ينشان م

 توانند يكارگذاشته شده باشند، م يخوب
  .را پنهان كندها  انسان يها و حت گربه ها، يماه
را به  اي يچيدهمواد پ يزيكدانان، ف2006سال  از

را  يامواج نور تواند ياند كه م كار گرفته
كند كه جسم  يتهدا ياجسام طور يرامونپ

 ينامرئ يها روش يناما ا. به نظر برسد ينامرئ
ها  موج از طول يكيكردن، تنها در محدوده بار

  .كند يكار م
از  يزيكدانيف ،)John Howell(هووِل  جان

 يبه تازگ يويورك،دانشگاه روچستر در ن
از مواد ساده و دردسترس  ياريكه بس يافتهدر
هوول و پسر . كنند يتنور را هدا توانند يم يزن

 يالتدر تعط ين،ساله او بنجام 14
را  يلهدر سال گذشته، سه وس يدشكرگزاريع

را  شان يعيطب زهكردند كه اجسام با اندا يطراح
تانكر  يكاز  يلهوس يكآنها در . كند يم ينامرئ

از  يگرياستفاده كردند، در د Lآب به شكل 
از  يلهوس يناز لنزها و و در سوم يا شبكه

 ينتمام ا: استفاده كردند ها ينهاز آ يا مجموعه
 يبازتاب و شكست ينابزارها براساس قوان

 يرستاندب يزيكآموزان در ف است كه دانش
ژوئن در  10، و پسرش  هوول. آموزند يم

 ها، يگزارش دادند كه صندل arXiv.org يتسا
ها را  انسان يو حت يباز اسباب كوپترهاي يهل

 ينامرئ ينكه ا ياند، البته به طور پنهان كرده
  .شود يم يدهجهت د يكشدن تنها از 

 يباييكارِ ما از ز«: گويد يباره م يندر ا هوول
 كم نكرده، بلكه نشان داده يزيچ يگرانكار د
كردن وجود  ينامرئ يبرا يا ساده يها روش
  ».دارد
هانگ شنگ چِن  يبه رهبر تيمي

)Hongsheng Chen (يانگاز دانشگاه ژج 
)Zhejiang (يرا برا يمشابه يافتره ين،در چ 

 يك يزدر تانكر آب و ن يماه يكپنهان كردن 
 يها چِن حفاظ يمِت. گربه به كار گرفتند
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ختند كه سا اي يو شش ضلع يمربع اي يشهش

 سمخم كردن نور به دور ج يمانند  منشور برا
  .كند يعمل م
از  يزيكداني، ف)John Pendry( يپندر جان

 يدبار ناپد يناول يلندن كه برا يكالج سلطنت
مطرح  يكردن را با استفاده از مواد مصنوع

 يروش ساده برا ينكه ا كند يم يانكرد، ب
او، به گفته . دارد هايي يتكردن محدو ينامرئ

تا  يستهرگز قادر ن يدكردنمدل ناپد ينا
  .كند  ينامرئ تاجسام را از تمام جها

 يدجد يها روش يناز ا يكيوجود  ينا با
داشته  ياستفاده عمل تواند يكردن، م يمخف
لنز  يا ينهآ يككه  كند يم يشنهادهوول پ. باشد

ناظرانِ  يدرا از د يماهواره سر يك تواند يم
  .كند يمخف ينزم يرو
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/351050/description/Simple_invisibili
ty_cloaks_hide_toys_pets_people 

  
  يتبا خاص ييها يوارهد

  مورد عالقه شما يصدا يلترسازيف
  

 يضدصوت اي  يوارهموفق به ساخت د محققان
امواج  ،يوارهد ينا يددر فركانس تشد. اند شده

 ييكه گو كنند يچنان عبور م يفرود صوتي
 يندر ا. ها وجود ندارد در برابر آن يمانع يباًتقر

 يترزل يويور يزيكالف ي طرح كه در مجله
كه فراماده  يياز ساختارهاشده  يفتوص

)metamaterial (الهام گرفته  شود يم يدهنام
كه نسبت به  هايي يوارهچنان د. شده است
هستند را  »ينامرئ« اي يژهو يامواج صوت

 ينب ذره يك يحت ياو  يلترف يكبعنوان  توان يم
  .بكار برد يصوت
 ،كردن نور يدر دستكار توان يفرامواد م از

آور  شگفت يلت وساو ساخ سازي نامرئي
 يصوت يا يامواج نور. بهره برد يگرد

موج  تر از طول كوچك ييها از حفره توانند ينم
 »يرعاديغ«عبور  ياما به تازگ. خود عبور كنند

 يرز يها با حفره هايي يوارهامواج از د ينا
مختلف  يدموج با استفاده از اثرات تشد طول
 هاي يشآزما يراًاخ. شده است يرپذ امكان
عبور نور  دهد يانجام شده كه نشان م يمختلف

 يبا گذرده(  فراماده يككه با  ييها از كانال
 يبرا» مقاومت صفر«معادل  - به صفر يكنزد
بهبود  توان يپرشده را م) يكيالكتر هاي يدانم

  .يدبخش
  

  
  

از ) Jong Jin Park(پارك  ينجنگ ج اكنون
در سئول كره )  Yonsei( ينسيدانشگاه 

به  يدنبهبودبخش يو همكارانش در پ يجنوب
 يصوت ي يلهوس يكدر  يا فراماده يگذارها
با  ينيوميآلوم هاي يوارهآنان از د. هستند

به (  چند حفره يا يككه  متر يليم 5ضخامت 
شروع  ،شده يجاددر آن ا) متر يليم 10قطر 

اثر  يكبه  يافتن كردند و به منظور دست
ها را با  حفره اين ،مشابه» صفر- مقاومت«
پر  يكرونم 10با ضخامت  يكيپالست ي يهال

 1200(غشاء  ينا يددر فركانس تشد. كردند
كه  كند يها حركت م هوا چنان در حفره) هرتز
منجر به  ينجرمش صفر است و ا ييگو
. شود يمتناظر م يصوت جسرعت اموا يشافزا
 يدرصد امواج صوت 80در  يشتاب ينچن

 ي يهوجه به زاوبدون ت( يوارهاز د  گذرنده
غلظت صوت درون . دهد يرخ م) يفرود
 توان يم) برابر 5000 يبه بزرگ(ها را  حفره
كوچك بكار  يگنالس يك يينما بزرگ يبرا

- يدانم يكياپت هاي ينب كه در ذره چنان برد؛ هم
  .شود يز انجام مين يكنزد
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.244302 

  
  يعامل يدرخشش مارماه

  كبد يماريب يصتشخ يبرا
  

به كمك درخشش سبز رنگ  دانشمندان
 توانند يم يمارماه يك هاي يچهموجود در ماه

  .كنند ييكبد را شناسا يماريب
شده توسط  يدتول ينوتئپر( يمارماه پروتئين
 تواند يسبز م ييبا درخشا) يمارماه
 هاي يماريب يرا رو يديجد هاي يشآزما

. كند يامه يرقان يماريمربوط به كبد و ب
گزارش  2013ژوئن سال  20دانشمندان در 

درخشش را به كمك  ينپروتئ ينكه ا دهند يم
 يم تبدس يا رنگدانه 1يليروبينارتباط با ب

  .آورد
 يآتسوش يدانشمندان به رهبر از گروهي

متخصص ) Atsushi Miyawaki( ياواكيم
از مؤسسه  يستيز يها نمونه يعكسبردار

سال  3در ژاپن حدود  RIKEN يقاتيتحق
در  ينعلت درخشش پروتئ يمشغول بررس

. اند بوده Anguilla japonica يها گونه
عاملِ  يليروبيندانشمندان به ب ينسرانجام ا

كه با كاهش  يگدانه زرد رنگرن(رقان ي يماريب
 يدقرمز خون تول يها در گلوبول ينهموگلوب

  .يافتنددست ) شود يم
  

  
  

 يكبه  يوقت ي،ساخته شده توسط مارماه پروتئين
دو  ينهم ا يرو. درخشد يم شود، يوصل م يليروبينب

 يمارماه هاي يچهممكن است از كشش ماه يبترك
  .محافظت كنند
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 يليروبينانسان به طور خودكار دفع كننده ب بدن

 يكه بدن عملكرد مطلوب ياست، اما هنگام
 يليروبينب يرمقاد) در مورد نوزادان يا(ندارد 

 يرقان،موجب  ينكه ا يابد يشافزا تواند يم
با به . مرگ خواهد شد يحت يامغز و  يبآس

عملكردش  يليروبينكه ب ييتوانا ينكار بردن ا
و  ياواكيوابسته است، م ماهيمار ينبه پروتئ

 ينپروتئ يساده با نوع يشيهمكارانش آزما
از  ينپروتئ ينا( يشگاهساخته شده در آزما

نشان دادن  يفلورسنس سبز برا ييروشنا
) كند يمقدار رنگدانه نمونه خون استفاده م

  .انجام دادند
خوب  يقتااند حق ها بدست آورده كه آن چيزي
) Stanley Lo(لو  يگفته استنل ينا. است
 يمارستاناز ب يليروبينب ينهدر زم يمحقق

  .است Milwaukeeدر  Wisconsinكودكان 
  

  
  

در برخورد  يمارماه هاي يچهسبز رنگ ماه درخشش
  يليروبينبا ب

  

 يكلمه ژاپن UnaG (Unagiبه اسم  پروتئيني
 ينرنگ سبز ا يانگرب Gو  يمارماه يدمؤ

 يمكن است به عنوان ابزارم) است ينپروتئ
همه  يا يگرد هاي يچهماه يصتشخ يبرا

 ياريبرخالف بس. واقع شود يدها مف سلول
در  تواند يم UnaG يگر،فلورسنت د يباتترك
ازگاز  يخال يحت ياكم  يژنبا اكس هاي يطمح
به مطالعه و  يتقابل ينبدرخشد؛ كه ا يژناكس
  .كند يكمك م يارتومورها بس يبررس

 يگونه مارماه ينكه چند گويد يم مياواكي
كشف شده  ينپروتئ يناول(را  UnaG ينپروتئ
محققان . كنند يم يدتول) ستون فقرات يكدر 

در طول رشد  ينپروتئ ينكه ا كنند يگمان م
 يفاا يچهماه يزيولوژيدر ف ينقش يمارماه

كوچكتر متحمل  هاي يمارماه ينهمچن. كند يم
خانه نوس و روديااق ينب يسفر طوالن يك

از  يشكل ييرتغ يرمس ينا يهستند؛ در ط
كوچك و الغر و در اصطالح  هاي يمارماه

بزرگ و  هاي يبه مارماه» شفاف هاي يمارماه«
اما . خواهند داشت» شفاف يرغ«در اصطالح 

ها كامال مشخص  UnaGروند تكامل 
 يكمسئله  ينا: گويد يم ياواكيم. باشد ينم

  .لودآ رمز يقتحق يك يدمعما است و شا
زرد رنگ حاصل از  يمحصول يليروبينب - 1

 ينهم در هموگلوب. هم است يدگرگون يهتجز
سازنده مهم  ياز اجزا يكيو  شود يم يافت
  .ون استقرمز خ يها گلبول

  
  منبع

http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/351001/description/An_eels_glow_c
ould_illuminate_liver_disease 

  
  يدجد يا ذره

  شامل چهار كوارك يبا ساختار
  

شامل  يبا ساختار ها يونبار(ها  هادرون تاكنون
شامل دو  يها با ساختار سه كوارك و مزون

شناخته شده  يكوارك يارهاساخت) كوارك
حال دو  ينبا ا. هستند يعتموجود در طب

با  يدجد يا انجام شده وجود ذره يشآزما
 بيني يششامل چهار كوارك را پ يساختار

  .كند يم
دانش  ياديذرات بن يزيكدانانف رسد ينظر م به

ذرات موجود در  ينسبت به ساختارها يخوب
 يتوجه قابل هاي يجهان داشته باشند، اما كاست

 ينا يبرا يها مثال خوب كوارك. وجود دارد يزن
از  يا كه همه مواد هسته دانيم يم. مورد هستند

از  ياند و دانش خوب ها ساخته شده كوارك
دو كوارك در فاصله  همكنشبر يچگونگ

 يگرد ياز سو. يمنسبت به هم دار يكينزد
 يزيكدانانمورد قبول ف يهنظر( يكوارك يهنظر

 يباتترك ياكه آ يدبه ما بگو ندتوا ينم) ذرات
 ياو  شود يمنجر م يدمق يا به ذره يكوارك
 توانيم يكه ما م يزيهمه چ. يدارپا يا هسته

 يشاست و آزما يشآزما يمدرباره آن بحث كن
شامل  يبا ساختار ينشان داده است كه ذرات

اما . وجود داشته باشد تواند يچهار كوارك نم
شامل  يساختاربا  يديبا امكان كشف ذره جد
مسئله ممكن است  ينحداقل چهار كوارك ا

دو گروه مختلف در مجله . كند ييرتغ
Physical Review Letter دال بر  يمدرك

عنوان  تحت يبنوع ماده عج ينوجود ا
Zc(3900 (كنند يارائه م.  

توسط دو گروه ) Zc(3900وجود ذره  گواه
در برخورد  BESIII: شود يمستقل نشان داده م

] 1[ يترونپوز- الكترون هاي يكهه باردهند
Beijing )و ) ينچBelle يقاتيدر مؤسسه تحق 

). ژاپن] (Tsukuba [2باال در  يشتابدهنده انرژ
الكترون و  هاي يكهبار يشگاههر دو آزما

در حدود سرعت نور  يرا به سرعت يترونپوز
به  يترونالكترون و پوز هاي يكهبار رسانند، يم

 ينا يايو بقا ندشو يم يدهكوب يكديگر
هم  يرو. شوند يم يزبرخوردها به دقت آنال

 يبرخورد را بررس 466دو گروه  ينرفته ا
 يك رسد يكه به نظر م ياند به طور كرده
وجود داشته  يايشاندر بقا) Zc(3900 ي ذره
  .باشد

 يرذرات تصو يزيكگذشته ف آشكارسازهاي
از ساختار درون اتم به ما نشان  يجامع و كامل

موجود  يها اتم شامل الكترون دانيم يم. اند داده
هسته در مركز  يكمشخص و  هاي يتالدر ارب

هسته از پروتون و نوترون ساخته . اتم است
ها از  ها و نوترون پروتون ينشده است، همچن

نوع  6در كل . اند شده يلها تشك كوارك
با  يبدر ترك توانند يكه م يمكوارك دار

تحت عنوان ذرات  ياديشمار ز يكديگر
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ها را بسازند؛ پروتون و نوترون هر دو  هادرون
كه  اي يهنظر. هستند) يونبار(  هادرون

 كند يم يفها را توص برهمكنش كوارك
 يدهنام) QCD( يكوانتوم يناميككرومود

جامع  يهاز نظر يبخش يهنظر ينا. شود يم
تحت عنوان مدل  ياديذرات بن يزيكف

 هاي يانرژدر . است يادياستاندارد ذرات بن
نسبتا ساده است و  QCD يهباال فهم نظر

. شده است ييدآن بارها و بارها تا هاي بيني يشپ
 هاي بيني يشپ QCD تر، يينپا هاي ياما در انرژ
 اما ب ينبنابرا. كند يارائه نم يقابل قبول

از  يككه كدام  ييمبگو توانيم يصراحت نم
و  يرندشكل بگ توانند يم يكوارك هاي يشآرا
دست  يناز ا يتضاد. توانند ينم يكام كد

 يباتترك يتا به دنبال تمام شود يموجب م
 BESIIIمثل  هايي يشممكن در آزما يهادرون

  .يمباش Belleو 
 ينهدر زم( يشگاهيسال تالش آزما 70

 دهد ينشان م) يكوارك يساختارها ييشناسا
 يشسه نوع آرا يلبه تشك يلها تما كه كوارك

- زوج كوارك يبدارند؛ ترك يساختار
 يب، ترك)a-1شكل (پادكوارك به نام مزون 

، و )a-2شكل ( يونها به نام بار كوارك ييتا سه
كه  ها ارككو ييتا سه يباتشامل ترك يها گروه

در  ينا. باشند يم ياتم يها در واقع هسته
انتظار  يبنا به مدارك يرااست كه اخ يحال

 ينتر و در ع جالب يكوارك يباتوجود ترك
) Y(4260ذره ]. 3[ رود يم تري يبعجحال 
) يساختار كوارك يدارا(ذرات  يناز ا يكي
].  4[كشف شد  2005است كه در سال  يبعج

 يازمندن يبيعج رساختا يندرك وجود چن
است كه عامل  يرويين يتماه يواكاو

همانطور كه دو . ها است كوارك ينبرهمكنش ب
به اشتراك گذاشتن  يقاز طر يكيبار الكتر

به ) Aµ يسيالكترومغناط يدانم يكوانتا(ون فوت
 كنند، يوارد م يسيالكترومغناط يروين يكديگر
به اشتراك گذاشتن  يقاز طر يزها ن كوارك

جذب  يكديگرنام گلوئون به  به يا ذره
ها  ها، گلوئون برخالف فوتون. شوند يم
كنش  برهم يكديگربه شدت با  توانند يم

 يجهنت يبيجع يباتخاطر ترك ين؛ به هم1كنند
 يها خواهند شد كه مشابه آن در بر همكنش

. شوند يمشاهده نم يسيالكترومغناط يدانم
Y(4260 (معمول  يرغ يباتاز ترك يكي

كوارك  يكساخته شده از  است؛ يكوارك
كوارك پاد افسون  يك، )charm(افسون 

)anticharm ( گلوئون  يكو)به  يظاهرا اضاف
گلوئون از  نياست كه ا يگفتن). رسد ينظر م

 ينبه اشتراك گذاشته شده ب يها گلوئون
ثابت و الزم مثل  يبلكه جزئ يست،ها ن كوارك
 گام يكحال دانشمندان  ينبا ا. ها است كوارك

ذره  يكگلوئون را به مثابه  ينفراتر رفته و ا
 يناند به ا گرفته» گلوبال«تحت عنوان  يفرض
ها، مثل  ها، نه كوارك كه همه گلوئون يبترت
منظور از نور همان (از نور خالص اند  ياتم

  ).فوتون است
BESIII  وBelle آلود  فهم رمز يدر جستجو

 يگريد يبودند كه معما )(Y4260 يعتطب
). Zc3900(] 1,2[ها بوجود آمد؛ ذره  آن يبرا

را با كوباندن ) Y4260(هر دو گروه 
 يكديگربه  يترونالكترون و پوز هاي يكهبار
 يايبقا يگرد يو از سو كردند، يم يدتول

قرار  عهرا مورد مطال Y يحاصله از واپاش
 يهثان 10-23تنها  Yطول عمر ( دادند يم

 يونپا يكشامل  يا،بقا يناكثر اوقات ا). است
ذره   يكو ) π- ( يمنف يونپا يك، )π(+مثبت 
ساخته شده از  يها مزون ها، يونپا. است

 up( يينباال و پا يها ها و پادكوارك كوارك

quark, down quark (كه   يهستند، در حال
 يشده از زوج كوارك تهساخ يمزون خنث

شامل  يدادهاياما رو. پاد افسون است-افسون
كه چطور  ينتعجب دارد؛ ا يو  جا ها يونپا

. شود يم يعسه ذره نام برده توز ينب يانرژ
 يك يقاز طر يجا است كه واپاش ينجواب ا

كه چهار برابر ،Zc گيرد، يذره واسطه صورت م
 ونمگا الكتر 3900(از پروتون است  تر ينسنگ
 يواپاش  يكباردار و  يونپا يكو به ) ولت

 ينآن به ،به ا يو واپاش  Zc يادجرم ز. كند يم
 يدارا  Zcاست كه به احتمال فراوان  يمعن

بار . افسون و پاد افسون است يها كوارك
+) يونپا( يصفر محصوالت واپاش يرخالص غ

ذره باردار باشد  يك يدبا  Zcكه  كند يم اشاره
 يبستگ يونبه بار پا ينا نفي؛م يامثبت  يا(

 يزن يگريد يها كوارك يدبا  Zc ينبنابرا). دارد
افسون و پاد افسون  يها عالوه بر كوارك

  Zcبه  يحبار صح يبترت ينبه ا. داشته باشد
 يبيترك ينچن]. 5[داده خواهد شد  يصتخص

؛ 2ن داده شده استنشا) c-1(در شكل 
 يزن يگريد يباتمشخص است كه وجود ترك

 يلقب يناز ا يديمق يها حالت. است ممكن
از  ياريبس يناست، بنابرا  تاكنون مشاهده نشده

 ينذرات شامل چن يجستجو يزيكدانانف
  .اند را رها كرده ييساختارها
وجود   Zcوجود ذره  يبرا يگريد توضيح

ذره  Zc ييمگواست كه ب ينامكان ا يك. دارد
دو مزون  ينب يكنش بلكه برهم يستن يديجد

D يها مزون. است D كوارك  يكاز  يبيترك
) يينكوارك پا يا(كوارك باال  يكافسون و 
 يهشب يمجددا شاهد ساختار يناست، بنابرا

 يها تالش. بود يمخواه Zc يبرا) c-1(شكل 
ممكن است بر ما  QCD يهنظر ينهدر زم يندهآ

تعداد  يا(چهار كوارك  ياآ آشكار كند كه
كنار  يعيبه طور طب توانند يم) كوارك يشتريب

 يلذره واحد را تشك يكهم جمع شوند و 
شامل  يبا ساختارها ياگر وجود ذرات. دهند

شود آنگاه باغ وحش  ييدچهار كوارك تا
مجموعه ذرات  ظورمن(ذرات ما  يزيكف

از ذرات  يديجد يها گونه يازمندن) گوناگون
  .بودخواهد 

 يندهاييفرآ يكوانتوم هاي يدانم يهنظر - 1
 بيني يشرا پlight-light  هاي يهمچون پراكندگ
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حالت چهار فوتون  ينتر كه در ساده. كند يم

  .حضور دارند يپراكندگ يندفرآ يكدر 
  

  
  

، )پادكوارك- ساختار شامل كوارك(مزون  a شكل
 c، شكل )يگانه كوارك ساختار سه( يونبار bشكل 

  Zc. يممكن برا ينوع مدل كوارك يك
  

 يها چرا جز كوارك يدآ يشسوال پ يدشا - 2
 يگردو كوارك د يستياد افسون باافسون و پ

. حضور داشته باشد Zcدر ساختمان ذره 
. ها است از كوارك يكجواب در دل بار هر 

بار . است يون، پاZc يواپاش يندمحصول فرآ
كوارك تنها  يك. باشد يم - 1 يا +1 يا يونپا
 -1/3و  +2/3 ها بار كوارك. ندارد يبار ينچن

دو عدد  ينا ينهها قر است و بار پادكوارك
پاد  يككوارك و  يك يبپس ترك. است

  .كند يم يدرا تول يونپا يككوارك بار 
  

  منبع
http://physics.aps.org/articles/v6/69 
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چگونه از پسِ انجامِ محاسبات  ياهانگ

  آيند؟ يخود برم ياضيِر
  

شيميايي يستو ز يزيكيف يسازوكارها وجود 
 يها رشد دانه يكه الگو شود يسبب م
  .كند يرويپ يبوناچيف ي گردان، از دنباله آفتاب

 يها گردان گرفته تا گل گلِ آفتاب يها دانه از
 هاي يژگياز و ياريبس ي،كَنگَرِ فرنگ ياهگ
 يرويپ يياز الگوها ياهان،در گ شده يدهد
اعداد  ي دنباله يها كه با جمله كنند يم
 ينهر جمله از ا. دارد يخوان هم وناچييبف

از خود  يشپ ي دنباله، حاصلِ جمعِ دو جمله
چند ... 13، 8، 5، 3، 2، 1 يبترت ينبه ا. است
شده  شناخته ي دنباله يننخست ا ي جمله
از  يروياند كه پ گران نشان داده پژوهش. هستند

 يكربنديِكه پ شود يالگوها سبب م ينا
ها  ها و دانه ها، برگ گل مانند ياهيگ يها اندام

شكل گرفته و انباشته  ينهچنان به صورت به
به نور و  رسي تدس ترين يشب ياهان،شود كه گ
موضوع  ينا. را داشته باشند يمواد مغذ

اما . دارد يدر پ يا كننده دگرگون هاي يبرتر
 يدبا يبيكه به چه ترت يابد يچگونه درم ياهگ

 ينه،به شناسيِ يختر ينرشد كند كه با ا
كه  يا بنابر مقاله. داشته باشد يخوان هم
منتشر شده،  Review Letters Physicalدر
ممكن است  يبوناچيف ياز الگوها يرويپ
و  يزيكيف ياز وجود سازوكارها اي يجهنت
و نهفته در روند رشد  يادينبن شيمياييِ يستز
  .باشد ياهانگ
  

  
  

M. Pennybacker and A. C. Newell, Phys. Rev. 
Lett. (2013) 

  

و الن ) Matthew Pennybacker( بِيكر يپن متيو
گاه  از دانش) Alan C. Newell( يووِلن. يس
گلِ  يكسرِ  ي واقع در توسان، درباره يزوناآر

 يها دانه .كنند يگردان پژوهش م آفتاب
به صورت  ياهقسمت از گ ينگردان در ا آفتاب
رشد  يمركز اي يهناح يرامونِو در پ يا چنبره

 شناسي ياهكه در گ يمركز ي يهناح ينا. كنند يم
 ييها از سلول شود، يگفته م »ينهبخش«به آن 

 يها معموالً بافت. ساخته شده است يزناپذيرتم
انوران مو در ج ي ساقه يها را با سلول ياهيگ

تازه،  يها شدنِ دانه با اضافه. كنند يم يسهمقا
 كه ينتا ا يابد يكاهش م يوستهها پ شعاعِ چنبره
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 يبترت ينبه ا. كامالً پر شود گردان تابسرِ آف
از  يا گردان به صورت خانواده آفتاب يها دانه

گردان را پر  مركز، سرِ آفتاب هم يها چنبره
بهره  ياز مدل مقاله ينا يسندگانِنو. كنند يم

 ي ماده يِشدگ پخش يِاند كه چگونگ برده
 يحرا توض ينهبخش يانِدر م» )auxin( يناوكس«
كه  ست يهورمونِ رشد كسيناو. دهد يم

سنتز شده و به كمك  ياهانتوسط گ
كه  يمناطق. شود يحمل م اي، يژهو هاي يينپروت

است، محلِ  يشينهها ب در آن ينتمركزِ اوكس
. كنند يم يينتازه را تع يها ساخت دانه

گر به دقت  دو پژوهش ينا سازيِ يهشب
گردان،  آفتاب يها كه دانه كند يم بيني يشپ

گرد  گرد و پادساعت ساعت هاي هچنبر
دو دسته چنبره  ينشمارِ ا كه ينو ا سازند يم
، همواره دو عدد )گرد گرد و پادساعت ساعت(
 ينچن يافته ينا. ست يبوناچيف ي از دنباله ياپيپ
 هاي يبند بتوان بسته يدكه شا كند يم نهاد يشپ
ها به وجود آمده را با  كه در سامانه اي ينهبه

 يِا پاره يفرانسيلِاز معادالت د يا خانواده
  .كرد يفوابسته به هم، توص

  
  منبع

http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.248104  

  
  يدجد يكشف چرخش

  يرستارگان متغ يبرا
  

توسط  يراز ستارگان متغ يديجد نوع
طبق . كشف شد يسيشناسان سوئ اختر

ها پرده از  مشاهدات آن يم،ت ينا يها گزارش
كه  دارد يبرم يرستارگان متغ هاي يژگيو يبرخ

از  ها يژگيو ينا. نامعلوم بود يناز ا يشپ
و موجب شده  كند يم يتتبع يكنون ياتنظر

ات در ييردرباره منشأ تغ يشتريب يها سوال
ارائه  يجنتا. يددرخشش ستارگان به وجود آ

سال  بر اساس هفت  يمت ينشده توسط ا

از  يشمنظم نور ب هاي يريگ و اندازه  مطالعه
 NGC يا ستاره در خوشه باز ستاره 3000

 يِمتر 2/1 يلر، با استفاده از تلسكوپ او 3766
كه در جنوب اروپا  يليش ياليالس ي رصدخانه

  .واقع شده، حاصل شده است
  

  
  

  يراز ستارگان متغ يبعج اي خوشه
  

از  يهستند كه وقت يستارگان يرمتغ رگانستا
ها در  درخشش آن ، كنيم يها نگاه م به آن ينزم

به نظر  »ييرتغ« ياشدن  يادحالت كم و ز
 ييرتغ ينا يجادا يلبسته به دل. رسد يم

ستارگان به دو دسته  ينها، ا درخشش در آن
 ييرتغ يناگر ا. شوند يم بندي يمتقس يعوس
ستاره  يزيكيف هاي يگيژدر و ييراز تغ يناش

 »يذات يرستارگان متغ«باشد، در آن صورت 
 يرستارگان متغ«كه  يدر حال شوند، يم يدهنام
 ييركه تغ شود ياطالق م ييها به ستاره »يرذاتيغ

  ياز عوامل خارج يها ناش در درخشش آن
در حال چرخش  يمِند ي ستاره يگرفتگ يرنظ

 گرپژوهش يمولو ينام. به دور آن ستاره است
 يمت ينكه در حال حاضر رهبر ا  رصدخانه ژنو

گروه ما «: گويد ياست، م يزن يقاتيتحق
مشاهدات ممكن است  يجهكه نت دانست ينم

كه با مشاهده منظم  دانست يچه باشد، اما م
 مدت يطوالن يباز در بازه زمان يها خوشه

 هاي يبند درك خود را از دسته تواند يم
 يكنل... اال ببردر بيستارگان متغ ي شده شناخته

را  يديجد ي دسته يافتناز ما انتظار  يك يچه
 ينا هاي يافتهداشت كه  يانب يمولو. »نداشت

 يبود كه محققان برا يزانگ چنان شگفت آن يمت
از شش ماه  يشآن ب يجدرك و استنباط نتا

ها و  داده يفيتك« يتزمان گذاشتند، و در نها
 انشگربود كه پژوه يا به گونه »ها يلتحل
  .يرفتندرا پذ يجنتا ينا يدرست

  
  يرمختلف ستارگان متغ انواع
نوع ستاره  36 يمت ينمطالعه، ا ينا ينح در
 20كرد، كه از تشابه قدر  يدارا پ يدجد يرمتغ

خوشه  ينشده در ا درصد از ستارگان مشاهده
 ينداد كه ا يحتوض يمولو. داشت يتحكا

از  يدياثبات نوع جد يبرا يموارد گواه كاف
ستارگان در  ينا يتمام يراستارگان است، ز

بدان  ينا. بودند شدهواحد مشاهده  يا خوشه
 ينجوم هاي يژگيها و معناست كه همه آن

ها  سطح آن يدارند، از جمله دما يكساني
 يجچه در خصوص نتا رو آن يناز ا. برابر است

 ييراتاست آن است كه تغ يزانگ شگفت
خاص  يدماهابا آن  يدر نور ستارگان يمتناوب

  .افتد ياتفاق م
ستارگان تنها  ينا: كرد يانب ينچن مولوي

كه ) دار پالس( ياز ستارگان تپش يهمانند برخ
 هاي يژگيو يلاند، به دل تاكنون شناخته شده

 يربه عنوان ستارگان متغ توانند يخود م يرمتغ
دانستن  يكنل. در نظر گرفته شوند» استاندارد«
 يگان رشته اصلها ستار موضوع كه آن ينا

در هسته خود  يدخورش نندهستند كه هما
ها  سطح آن يو دما سوزانند يم يدروژنه

است، موجب خاص  ينكلو 11000تا  9000
 رود يانتظار نم يراز. شود يها م بودن آن

تپش  يدماها دارا ينبا ا يستارگان رشته اصل
داشته  يگريد يزيكيمشخصات ف ياباشند 

 ييراتبه تغ يان،جر هاي يهباشند كه طبق نظر
  .شود يها منته آن درخششمتناوب 

  
  توضيح؟ يرقابلغ يا غيرمنتظره

 يزكه او ن يزنس يبه همراه شاپ مولوي
در رصدخانه ژنو است، به همراه  ياخترشناس

 يممكن را برا يههمكاران خود سه نظر
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. اتخاذ كردند يرمنتظرهغ ييراتتغ ينا يحتوض
جفت  يمره ندبه امكان وجود ستا يهنظر يناول

اگر ستاره «: گويد يم يمولو. آن نظر دارد
گاه امكان  ، آن باشد ييدوتا يستماز س يبخش
با  شود، يكه از ستاره ساطع م يكل نور ييرتغ

آن ستاره به دور  يتوجه به حركت مدار
 يناو چن. »وجود دارد يمشند ي ستاره

 36 يناز ا سوم يكحدود  يول«كه  افزايد يم
 يشب يعني. ناوب چندگانه هستندت يستاره دارا

ها  آن ينور يگنالفركانس در س يكاز 
قابل  ييدوتا يستمشده است كه با س ييشناسا
  .»يستن يحتوض
است كه با  يا دوم مربوط به تپش ستاره نظريه

 هاي يژگيو يبرخ ينچن تناوب چندگانه و هم
كه در دسته دوم نشان داده شده، سازگار  يگرد

ها  ستاره يندر ا يا ستاره متأسفانه تپش. است
نشان  يمت ينمشاهدات ا. باشد ينم يهقابل توج

 يها ستاره با سرعت 36 ينتا از ا 4كه  دهد يم
 50از  يشب يباال، مثالً با سرعت ياربس يچرخش

كه اگر  يسرعت(خود  يدرصد سرعت بحران
سرعت چرخش ستاره از آن باالتر رود، ستاره 

. اند شده يابي مشخصه) خواهد شد يمتالش
ممكن  يعچرخش سر«داد كه  يحتوض يمولو

 ييرتغ يستاره را تا حد يداخل يطاست شرا
. آن شود يا دهد كه موجب تداوم تپش ستاره

باره موجود  يندر ا ياطالعات يقتاما در حق
 اي يمدل نجوم يچدر حال حاضر ه. يستن

 يافتنتداوم  بيني يشوجود ندارد كه قادر به پ
 يها با چرخش يستارگان تپش در يافتنن يا
  .»باشد يعسر ياربس

 ينرا بر سطح ا »ينقاط«سوم وجود  گزينه
و  گيرد يستارگان در حال چرخش در نظر م

كه در هنگام چرخش  كند يفرض م ينچن هم
 ينور ييراتنقاط تغ ينستاره ممكن است ا

ستارگان داغ فعال  رود يانتظار نم. يندنما يجادا
قادر به  اي يهنظر يچباشند و در حال حاضر ه

 ينبر سطح ا طنقا يجادا يچگونگ يحتوض

 ينبنابرا«: ادامه داد يمولو. »يستستارگان ن
از  يا چنان در هاله هم ينور ييراتتغ ينمنشأ ا

را  ييها آن يرا، حت يامكان يچابهام است و ه
  .»كنيم يذكر نشده، رد نم جا ينكه در ا
مطالعه  ينا يندر ح ينچن هم محققان
مشاهده  يزرا ن يگريد يها اله خوشهس هفت

 يها داده يلاكنون در حال تحل نمودند و هم
به  يمولو. مشاهدات هستند ينحاصل از ا

physicsworld.com جا كه تعداد  از آن«: گفت
مختلف متفاوت است،  يها ستارگان در خوشه
ستارگان  زنوع ا يناز ا يا ممكن است نمونه

هم  يدشا يا يابيمها ن خوشه يردر سا يرمتغ
هرچه باشد،  يجهاو اشاره داشت كه نت. »يابيمب

 ييراتتغ ينرا درباره منشأ ا يشتريب يها سرنخ
ها  آن«. ما خواهد گذاشت يمت ياردر اخت ينور
 ينعدم وجود ا ياوجود  يانم يروابط يافتنبا 
ستارگان به  هاي يژگيبا و ينور ييراتتغ

  .»پردازند يآن ها م يشترب يلتحل
شده كارشناسان  ارائه يجاست نتا يدوارام ما تيم

 ي را به ارائه يا ستاره يها تپش ينهدر زم
در خصوص ستارگان با  هايي بيني يشپ

عرضه  يمولو. كند يقتشو يعسر يها چرخش
كاران او در دانشگاه ژنو و  هم يرداشت كه سا

باورند  ينحوزه بر ا ينكارشناسان ا ينچن هم
  .»دشوار است اريبس  اي يفهوظ«كار  ينكه ا

  
  منبع

http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/jun/14/putting-a-new-spin-on-
variable-stars 

  
  مرجع

http://dx.doi.org/10.1051/0004-
6361/201321065 

  
برجسته  يزيكدانف يلسون،كنت و

  درگذشت يسالگ 77در سن  يكايي،آمر
  

 ياالتا ينظر يزيكدانف يلسون،و كنت

نوبل در  ي يزهجا ي و برنده يكاآمر ي متحده
 77ژوئن در سن  15، روز شنبه 1982سال 
در  اش يهاو به خاطر نظر. رگذشتد يسالگ

مربوط به گذار فاز،  يبحران هاي يدهمورد پد
را از آن خود  1982نوبل در سال  ي يزهجا
  .كرد

  

  
  

در ماساچوست به  1936ژوئن  8در  ويلسون
دانشگاه  ي برجسته يميداناو فرزند ش. آمد يادن

 E Bright( يلسونو يتبرا يهاروارد، ا

Wilson (خود در  يالتام تحصپس از اتم. بود
از دانشگاه  ياضير ي در رشته يسانسمقطع ل

خود را در  ي، دكترا1956هاروارد در سال 
 يفناور ي سسهاز مؤ ينظر يزيكف ي رشته
 California Institute of( يفرنياكال

Technology ( تحت نظارت  1961در سال
، )Murray Gell-Mann(من  گل يمور
نوبل در  ي يزهاج ي و برنده ينظر يزيكدانف
  .نمود يافتدر ينده،آ
 يزيكف يشگاهسال كار در آزما يكپس از  او

به  1963ژنو، در سال  يكذرات در سرن نزد
. يوستپ) Cornell University(دانشگاه كرنل 

 يخود را در آنجا باق يا حرفه يزندگ يشتراو ب
 يمركز كرنل برا يريتبعدها به سمت مد. ماند
 ير علوم و مهندسد سازي يهو شب يتئور

)Cornell's Center for Theory and 

Simulation in Science ( منسوب شد كه
محاسبات  ياكنون تحت عنوان مركز كرنل برا
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 Cornell Center for Advanced( يچيدهپ

Computing (در  يلسونو. شناخته شده است
ملحق شد  يواوها يالتيبه دانشگاه ا 1988سال 

 ي در پروژه ياصل يعضااز ا يكيو در آنجا 
آن توسط  ي بود كه بودجه ياصالحات آموزش

 the National Science(علوم  يمل يادبن

Foundation (كشف «نام آن . شد يم ينتام
 يشترب ي بود و هدف از انجام آن توسعه» پروژه
در  يق،بر تحق يمبتن يزيكف يادگيري يها روش

  .مدارس بود
  

  يبحران هاي پديده
 يلسونو ي يشگامانهبل بخاطر كار پنو ي جايزه

در مورد  يچارچوب نظر يك ي توسعه يبرا
 يچگونگ يفگذار فازها، مانند توص يعتطب
از دست  ياآن  يدما ييربه گاز با تغ يعما يلتبد

ماده هنگام  يك يسيمغناط يترفتن خاص
  .اهدا شد يبه و يسي،مغناط يدانم يك از استفاده
 يناگهان ييرتغ ي هيلبه وس تواند يفازها م گذار

به  يا يزيكيف هاي يژگياز و يبرخ يردر مقاد
فاز به فاز  يكتر از  آرام يگذارها ي يلهوس
از  ياريوجود بس ينبا ا. شوند يفتوص يگرد

 ي يهها نظر آن ينكه مهمتر ي،قبل هاي يهنظر
لو الندائو در مورد گذار فازها بود، در  يعموم

حت به گذار كه ت يكرفتار نزد يشگوييپ
شناخته شده است، با  يبحران ي عنوان نقطه

  .شكست مواجه شدند
در سال  يلسونمشكل سرانجام توسط و اين

 يداو متوجه شد كه با. حل شد 1971
از  يعيوس ي را در گستره ها يزخ و افت
متفاوت، با در نظر گرفتن  يِطول هاي ياسمق

. كرد يبرد بررس كوتاه و بلند يزهايخ و افت
اثرات  ي يلهبه وس ييگذارها نيچن ينبنابرا
به  يباًتقر يستمدر س يگريد ء يهر ش يجمع

رفتار  ينا يساز مدل. طور كامل مشخص شد
به قدرت  يازن يبحران ي نقطه يكيدر نزد
 يلسونداشت، اما و يا گسترده يمحاسبات

 اي يرهرا توسعه داد تا مسئله را به زنج يروش
وه گر ي يهنظر يتر بر مبنا از مسائل ساده
توسعه  1950 ي در دهه يشتربازبهنجازش، كه پ
  .كند قسيمداده شده بود، ت

 يك ي،بحران هاي يدهپد يبرا يلسونو ي نظريه
 ي به نقطه يككامل از رفتار نزد ينظر يفتوص
از  ياريبس كرد يبود كه اثبات م يبحران

 يا يعاتبه ظاهر نامرتبط، ما هاي يستمس
رفتار  ا،ه يسو فرومغناط يعاتاز ما يمخلوط
  .دهند ينشان م يكساني

  
  جلوتر از زمان خود

 يانگذار، بن)Paul Ginsparg( ينزپارگگ پل
 يدكترا ي، دانشجوarXiv چاپ  يشپ ي شبكه

كه  گويد ياو م. در دانشگاه كرنل بود يلسونو
تا بر  يابد يادامه م يزيكدر ف يلسونو هاي يدها

 يندر مورد ارتباط ب يزيكدانانكه ف يروش
 يدانم ي يهو نظر يآمار يكمكان هاي يستمس

  .حكمفرما شود انديشند، يم يكوانتوم
در محاسبات و شبكه  يلسونكه و افزايد يم او
 ي او برنامه. ها سال از زمان خود جلوتر بود ده
خالص  يرا برا يمواز ي پردازنده هاي يهآرا

پردازشگرها  كم تك يها شدن از دست سرعت
پروتكل  يراخواستار اج ينچن نوشت و هم

استفاده   بود كه امروزه از آن TCP/IP ينترنتا
 يكعنوان   به« : گويد يارگ مينزپگ. شود يم

 ي در اواخر دهه يليتكم يالتتحص يدانشجو
 يمنحصر به فرد به سو ي پنجره يك، 1970
  ».داشتم يندهآ ي دهه سه

 يمل ياز طرف آكادم 1975در سال  ويلسون
، در )National Academy of Sciences(علوم 

علوم و هنر  يهمان سال از طرف آكادم
)American Academy of Arts and 

Sciences ( از طرف انجمن  1984و در سال
 American Philosophical( يكاآمر يفلسف

Society ( آرا  يقاز اعضا از طر يكيبه عنوان
  .انتخاب شد

 ينم يالتژوئن در ساكو واقع در ا 15در  او
  .درگذشت

  
  نبعم

http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/jun/18/physicist-kenneth-wilson-
dies-at-77 

  
ها را احاطه  كهكشان يكماده تار ياآ

  يگرد يتيروا - كرده؟ 
  

 يدينوع جد يكااز آمر يپژوهشگران يتازگ هب
 ي اند كه با ماده داده يشنهادرا پ يكتار ي از ماده
اندركنش  ينا. به شدت اندركنش دارد يمعمول

و  شود يم يبزرگ يارصفحات بس يلسبب تشك
همچون كهكشان ما  ييها با كهكشان

 ينهرچند اعتقاد بر ا. خواهد داشت يهمپوشان
 ياديز ياربس فراواني ،كيتار ي است كه ماده

ماده اندركنش  ينا شود يدارد اما تصور م
 يشنهادبه پ. داشته باشد يسنت ي با ماده يفيضع
 يا انگارانه ساده يارنگاه بس ينا يدجد يقتحق
اندركنش  تواند يم يكتار ي چون ماده ،است
 يداشته باشد؛ اندركنش يبا ماده معمول يديشد

 يهانيك وهايتكه با استفاده از مشاهدات پر
  .است يقابل آشكارساز

  
  يكتار هاي پيچيدگي

وجود دارد كه وجود  ياديو مدارك ز داليل
ماده  ينا. بخشد يرا قوت م يكتار ي ماده

نشر  ياموجب تابش  يمعمول ي برخالف ماده
بعنوان مثال . شود ينم يسامواج الكترومغناط

كه در  يا از اندازه يشب يچرخش يسرعتها
ها وجود  كهكشان يرونيب ينواح ها و در ستاره

ها نسبت به  كهكشان هدارد نشان از آن دارد ك
نور را جذب كنند  يكه بتوانند تمام يآن حالت
  .دارند يشتريجرم ب
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پنهان شده  يكتار ي در ماده يريش كهكشان راه آيا
  است؟

  

 يقاًاوصاف، هنوز دانشمندان دق ينا ي همه با
كه  يزيچ. يستچ يكتار ي كه ماده دانند ينم

است كه  ينا يمدان يم يكتار ي در مورد ماده
و  يمعمول ي با ماده يفيماده به شكل ضع ينا

 يداهاييكاند ياندر م. با خودش اندركنش دارد
وجود دارد ذرات پرجرم  يكه تارماد يكه برا

كه  يونهاو آكس) WIMP( يفبا اندركنش ضع
كنند را  يبرخورد م يگربه ندرت با همد

حاصل  يزن يذرات ينوجود چن. نام برد توان يم
موضوعات  يبوده كه بر رو ييپژوهش ها

ها با WIMP. اند انجام شده يزيكدر ف يگرد
 يشنهادپ يابرتقارن يها از فرم ياستفاده از برخ
 ينا ي ندهده يحتوض يونهاآكس يكهشده، در حال

از تقارن  يقو يها هستند كه چرا اندركنش
  .كنند ينم يرويپ يتهپار - بار
  

  شود يم يدهاز آنچه د فراتر
 Lisa(راندال  يزاتوسط ل يراًكه اخ پژوهشي

randall ( از دانشگاه هاروارد و همكارانش
چنان دارد كه  يهمطلب تك ينانجام شده، برا

ممكن است ) يفبا اندركنش ضع( يذرات
براساس . بازگوكننده تمام داستان نباشند

 هاي يژگيو يكه دانشمندان با بررس يا محاسبه
انجام  يريش راهحول كهكشان  يكتار ي ماده
 يكدرصد از ماده تار 5اند، ممكن است  داده

 ينآنان همچن. نداشته باشد يفاندركنش ضع
 يكتار ي ماده« يناكه  كنند يخاطر نشان م

 ينا يبرطبق نامگذار(» )DDDM( يا دوصفحه

 ينبا ا. خواهد شد يباعث اتالف انرژ) يمت
 ،ماده يناز حركت ا اي يهحال حفظ تكانه زاو

را  ينازك ي صفحه ،كهكشان حول مركز
درست مانند آنچه در مورد (دهد يم يلتشك

كه  يافتندآنها در). وجود دارد يماده عاد
 يكسانيو قابل مشاهده جرم  يكصفحات تار

و ماده  DDDM يچگال يعنيخواهند داشت 
به . برابر خواهد بود يباًدر جهان تقر يمعمول
از ) Matthew Reece( يسر يومات ي گفته
 يما ه كه ما ارائه داد يمدل«: گروه ينا ضاياع
نشده است،  يشنهادپ يحل مسائل خاص يبرا

از  يعيسو ي ه محدود يبررس يتواند برا ياما م
ماده  ينكها يمختلف برا يها ن انواع امكا

ما . دارد يتباشد، اهم تواند يچه م يكتار
 يم يزندگ يا كه دردوره يمخوش شانس هست

موجب  ينو ا هاست از داده يكه غن يمكن
 يا كه از كشف برجسته يممطمئن باش شود يم

  ».يمكن ينم يهمه داده چشم پوش ينا ياندر م
اند  محققان انجام داده ينكه ا ياساس كار بر

توان شامل معادل  يرا م DDDMصفحات 
ها  ها و الكترون از پروتون يكتار ي ماده

 يرويين ي معادل به واسطه ي ماده ينا. دانست
اندركنش دارد  يسالكترومغناط يرويمتناظر با ن

 يها به نام اتم ييها اتم يجادآنها ا يجهكه نت
 يمت يناكه  ين مدلِ حداقليا. است يكتار
خود در نظر گرفته،  يردر كار اخ يقاتيتحق

را  يا هسته يروهايمتناظر با ن يروين
بعنوان مثال آنان درصدد  يندربرندارد، بنابرا

 spawning( يزر تخم يها ستاره بيني يشپ

stars( DDDM اند نبوده.  
و همكارانش، آنان خود  يسر ي طبق گفته بر

د چون ان مدل ساده محدود كرده ينرا به ا
 يچنان مدل يشآزما يو درك چگونگ يلتحل

تواند موجب  يمدل م يناما ا. نسبتاً ساده است
 يزيكشامل ف( تري يچيدهتوسعه مدل پ

به نظر «: يدافزا يم يو. بشود يزن) يا هسته
از  يشكل توان يم ياكه اين سوال كه آ رسد ينم

 يلتشك يكتار ي كه از ماده يافترا  يزندگ
 يدتاك يو. باشد يپرت يليخشده باشد، سوال 

و  يحدس اي كه ايده ، يدها ينكه ا كند يم
 يست،ن يعلم يليخ رود يبه شمار م ينظر

جهت آزمودن آن  يچون راه خوب
  ».شناسيم ينم
  

  يكصفحات تار آشكارسازي
در  يكتار ي ممكن است صفحه يگرطرف د از
 يسو. باشد يقابل آشكارساز يكنزد ي يندهآ

بر وجود  يمبن يلدل كيكه  دهد يم يحتوض
دانست   ياثرات گرانش توان يرا م يكماده تار

ستاره در  يلياردهاحركت م يكه بر رو
اثرات را آژانس  يندارد؛ ا يريكهكشان راه ش

مطالعه  ياگا ي دهينآ يتاروپا در مامور ييفضا
و همكارانش  يسكه و چنان آن. خواهد كرد

نابودشونده  DDDMذرات  نويسند، يم
)annihilating DDDM particles (
را نسبت به  »يرمتفاوت چشمگ« هاي يگنالس

 يجادا كند، يم يدتول يمعمول يكآنچه ماده تار
 يهايي كه آشكارسازها سيگنال كنند؛ يم

PAMELA ،Fermi  وAMS-02   گوش بزنگ
  .آن هستند

 ي ماده يممستق يوجود آشكارساز ينا با
 ،پيشگان يزيكف. بس دشوار است يكار يكتار
اند و درحال  را بنا نهاده يرزمينيز هاي يشآزما

ذرات  ينب يهرگونه اندركنش يجستجو
و ماده موجود  يمعمول يكمشهور از ماده تار

 يمكه ت اما همچنان. در آشكارسازها هستند
ها  اندركنش ينا كند، يهاروارد خاطر نشان م

گوناگون دچار  يهاDDDMبا مشاهده 
كه  يكيتار ي كشمكش هستند چون صفحه

بحساب  يبو غر يبماده عج ينا يبرا يمامن
 ي با مشابه قابل مشاهده -ممكن است آيد، يم

  .خود هم راستا باشد
صفحات با  يناگر ا يحت يم،ت ينگفته ا به

سرعت  يرند،قرار گ يزراستا ن يكدر  يكديگر
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باشد و نتواند به  يينپا يارآنها احتماال بس ينسب

ل آشكارسازها موثر در داخ يبرخورد پرانرژ
  .يانجامدب
) Daniel Hooper(هوپر  يلوان ي گفته به

گروه  يكا،آمر يلبدر فرم داني يزيكاخترف
اند كه  داده يشنهادرا پ يجالب ي يههاروارد فرض

از افرادي كه  ياريي بس عالقه«او   بيني يشبه پ
را جلب  كنند يكار م يكماده تار يبر رو

  ».خواهد كرد
 Roberto( يستونتروبرتو با ي گفته به

Battiston (از دانشگاه ترنتو  اي پيشه يزيكف
)Trento (يو معاون سخنگو يتاليادر ا AMS-

را  DDDM يبمانند و عج صفحه يع، توز02
كه گروه او انجام  هايي يشبا آزما توان يم
 يمواد يناگر چن«كرد؛ البته  ييشناسا دهند يم

 ياتدر مورد نظر او» .وجود داشته باشند
آيند  دي كه رقيبي براي اين ايده بحساب ميزيا

به بيان او اين نظريات ممكن . دهد هشدار مي
 هاي يگنالس يهشب يگنالاست بتوانند هر س

  .دهند يحرا توض يكتار ي ماده
 Physical Review Lettersدر  يقتحق اين

  .است يافتهانتشار 
  

  يسندهنو درباره
 هيسندنو) Edwin Cartlidge( يجكارتل ادوين
  .در رم است يعلم

  
  منبع

http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/jun/03/do-dark-matter-discs-
envelop-galaxies 

  
  يسيمغناط هاي يچمارپ يدنواتاب

  ها يقطب تكبا 
  

 هاي يقطب از كشور آلمان تك پيشگاني فيزيك
مشاهده   يژهو يا را در ماده يمصنوع  يسيمغناط
 يهكه شب(ها  نقص ينآنان معتقدند ا. اند كرده
ماده عبور  يناز ا يوقت  )هستند ها يقطب تك

كوچك  يسيمغناط يها كه حلقه كنند يم
. يوندندبپيگرهمد به)skyrmion- ها ميون يراسكا(

 ياريبس يكاربرد هاي يلاز پتانس ها ميون يراسكا
 ينا. ها برخوردارند داده ي يرهذخ يدر فناور
گام  يناول توان يها را م از رفتار آن يددرك جد

  .دانست ها يفناور ينا ي مهم در توسعه
 Christian( يدرفل يستينكر ي گفته به

Pfleiderer (كه از  يخمون ياز دانشگاه فن
 يندر ا«: است يقاتيتحق ميت ينا ياعضا
از  يچگونگ يسازوكار اساس يدجد ي مطالعه

را نشان  ها ميون يراسكا) يجادا يزو ن(بردن  ينب
است كه  ينمطالعه ا ينا يگرد يازامت» «.يما داده

از نظر ( سازوكار ينا دهد ينشان م
 هاي يقطب متناظر با تك) يكيتوپولوژ
از  محققاني ،مطالعه يندر ا» است يسيمغناط

 Technische(درسدن  يدانشگاه صنعت

Universität Dresden ( و دانشگاه كلن
)Cologne (اند بكار گرفته شده.  

كوچك  يها گردابه ها ميون اسكاير
 ،شده از كبالت كه در مواد ساخته اند يسيمغناط

بار  يناول يوجود دارند و برا آهن و سيليكون
 يمطالعات پراكندگ ي بواسطه 2009در سال 

ها به شكل  گردابه ينا. نوترون كشف شدند
 يدانبا جهت م يمواز(مانند  خط يساختارها

مغناطش . كنند يحركت م) ياعمال يسيمغناط
شده و  يچيدهخط پ ينحول ا ميون يراسكا يك

گوش توسط  شش يا شبكه يلموجب تشك
 توانند يم ها ميون يراسكا. شود يم ها ميون يراسكا

و ( يسيمغناط يدانم يهها را شب حركت الكترون
 ينقرار دهند و ا يرتحت تاث) مانند آن يقاًنه دق

ان پيشگ يزيكاز ف يموضوع باعث شده تا برخ
در  يمصنوع يسيمغناط يدانآنان را بعنوان م

  .يرندنظر بگ
  

  يچدر پ پيچ
عدد « يك يستيبا ميون يرهر اسكا شود يم گفته

 topological winding( يكتوپولوژ يچشيپ

number( «عدد  ينا. داشته باشد يرصفرغ
 ينكه چن كند يرا شمارش م يتعداد دفعات

به شعاع واحد  يا حول كره يسيساختار مغناط
 ييها گردابه ينچن يعني ينا. شود يم يچاندهپ
 يسيك حالت مغناطيبه  يبراحت توانند ينم
 يچمارپ« يدرفل يانبه ب. شوند يدهواتاب يعاد

توپ  كيبه شكل  توان يرا م يكيتوپولوژ
چگونه آن را  يستمهم ن» «تصور كرد يستن

آنجا خواهد  يا حلقه يشههم كنيد يجستجو م
 ها ميون يراسكا» .يدحذفش كن توانيد يبود كه نم

 ناماهل انگلستان ب يا ذره دان يزيكبه افتخار ف
 ينامگذار) Tony Skyrme( يرمااسكا يتون

 يساز مدل ي يدها كه يشده است؛ كس
بزرگ  ياتم هاي ها و هسته وننوتر ،ها پروتون

 يكدر  يكيتوپولوژ يرا بعنوان ساختارها
  . داده بود يشنهادپ يدهچگال يونيپ يدانم
  

  
  

  سطح يبر رو ها ميون يراسكا هاي لكه
  

 يك يخود را رو هاي گيري دازهان ،يمت اين
انجام  يليكونس-آهن-ساختار مركب از كبالت

نوترون  يپراكندگ يقبل هاي يشآزما. اند داده
ساختار انجام شده بود نشان از  ينا يكه بر رو

هدف  يك. در آن داشت ها ميون يروجود اسكا
 ياآ ينندبوده كه بب ينو همكارانش ا يدرفل

 يدمانچ يهشب ها ميون ايراسك يسطح يالگو
محققان  ينا. نه ياآن سطح است  يرينز

سازوكار  يابودند كه آ يندرك ا يدرپ ينهمچن
 يچوجود دارد كه با آن بتوان مارپ يادينيبن

برد  يناز ب ميون يراسكا يكرا در  يكيتوپولوژ
  .نه يا

 يروين يكروسكوپم يكاز  يقاتيتحق يمت اين
از  يبردار نقشه يبرا) MFM( يسيمغناط
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سطح  يبر رو ها ميون يرو شكل اسكا يعزتو

سطح تا  ينموردنظر استفاده كردند؛ ا ي نمونه
 يكسرد شده و در معرض  ينكلو 10حدود 

تسال قرار   يليم 20در حدود  يسيمغناط يدانم
 يروين بينيِ هذر يهشب MFM يك. گرفته بود

راس  يكاست و شامل قراردادن  ياتم
سطح  به يكنزد ياركوچك بس ي يدهمغناط

 يموضع يسيمغناط يدانم كه يينمونه است؛ جا
روش محققان را قادر  ينا. كند يرا حس م

 ها ميون يراسكا  يتتا از موقع سازد يم
نانومتر قطر  50كنند كه حدود  يبردار نقشه

 ي شبكه يكنانومتر در  100 ي دارد و به فاصله
  . اند شده يدهگوش چ شش

  
  ل خطوطدر طو ها ميون يراسكا يوستنپ بهم
 ،يابد يبه صفر كاهش م يسيمغناط يدانم وقتي

گروه  ينا. شوند يم يدناپد ها ميون اسكاير
 يرا فراهم آوردند تا چگونگ يقيدق ي مطالعه

. كنند يثابت بررس يرا در دما يدادرو ينا
با  ها يرميونكه اسكا دهند يمشاهدات نشان م

 يرا بر رو يخطوط يگانشانبه همسا يوستنپ
صفر  يسيمغناط يداندر م.ددهن يم يلتشك سطح

 يجادراه را ا ببر راه يهشب ييخطوط الگو ينا
تك  تك يدنهرچند محققان قادر به د. كنند يم

اما  يستند،در داخل نمونه ن ها ميون يراسكا
كه  دهند ينشان م يوتريكامپ هاي سازي يهشب

سطح رخ  يردر ز يزن يمشابه هاي شدن يكي
  .دهد يم

 ينا«: گويد يم physicsworld.comبه  فليدر
در »«لباس است يپدرست مثل ز شدن يكي
) به شكل موضعي(مغناطش  ،يكوچك ي نقطه

نقص در طول  ينا. رود يبه سمت صفر م
 يپز يكو مانند  شود يمنتشر م ها ميون يراسكا
 ي بر اساس گفته »پيوندد يها را به هم م آن
متناظر با  ژيكينقص به لحاظ توپولو ينا يدرفل

 يفرض يا است؛ ذره يسيمغناط يقطب تك يك
  .يسيقطب مغناط يكتنها با 

) Naoto Nagaosa(ناپوئوتو ناگائوسا  يانب به
 يمطالعه نقش ينكه در ا يواز دانشگاه توك

از  ها ميون يراسكا يخلق و نابود«:نداشته است
 ،يفن يو كاربردها يادينبن يزيكنظر ف نقطه

 يو» .درو يمهم به شمار م ياربس موضوعي
در  ييبسزا يركشف تاث ينكه ا افزايد يم

  .خواهد داشت يزيكف ي گستره
  

  تر و كارآمدتر كوچك
و اساس  يهبعنوان پا توانند يم ها ميون اسكاير
به حساب  يندهسخت در آ يسكد يفناور

 يها از حوزه يامروز هاي يسكد. يندآ
اطالعات استفاده  يرهذخ يبرا يسيمغناط

 يندر مورد ا يساسا  يتمحدود. كنند يم
 ينكوچك بودن چن يزاندر م ها يسكد

معتقد  يمت ينوجود ا ينبا ا. است ييها حوزه
 يلپتانس يناز ا ها ميون يركه اسكا است

 يها تر از حوزه كوچك ياربرخوردارند كه بس
ها در ساخت  از آن توان يپس م. باشند يسنت

 يشترب ياربس ياطالعات با چگال يرهقطعات ذخ
نسبت به ) تر كم ياربس يرف انرژو با مص(

  .بهره جست ،قطعات موجود
 يجستجو يكدر حال انجام  يمت ينا اكنون
هستند كه  يانواع مواد يمند برا نظام
 يشنهادبه پ. كنند يم يبانيرا پشت ها ميون يراسكا

نسبتاً  يژگيو« يكتواند  يم ينا يدرفل
هم به  يمحققان نگاه ينا. باشد» جهانشمول

 يكار دست يبرا يدجد يها شرو يشبردپ
  .دارند ها ميون يراسكا
  .است يافتهانتشار  ينسكار در مجله سا اين

  

  يسندهنو ي درباره
 يعلم اي يسندهنو) Ian Randall(راندال  ايان
  .است زيلنديودر ن

  
  منبع

http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/jun/10/monopoles-unwind-
magnetic-whorls 

  
  ذرات يزيِروم يها دهنده شتاب

  

اند با  توانستهگران  از پژوهش گروهي
 يها پرتوان، جت ياربس يزرهايل يريِكارگ به

 ينروشِ نو ينا. بسازند يترونپوز- الكترون
 يرا در زمان ييها جت ينكه چن كند يكمك م
 ياربا ابعاد بس هايي گاه يشتر و در آزما كوتاه

ها را  و آن يمها بساز دهنده تر از شتاب كوچك
ر داده، و قرا يمطالعه و بررس مورد يكاز نزد

پالسماها و  يزيكف ي ينهدر زم ييها به پرسش
  .يمذرات و پادذرات، پاسخ ده يزيكف يزن

به طورِ ) پالسارها(اخترها  و تَپ ها چاله سياه
چگال، متشكل از الكترون و  ييها جت يوستهپ

 يلاز خود گس) الكترون ي پادذره( يترونپوز
 هاي يژگياز و ياريوجود بس ينبا ا. كنند يم

ذرات،  يها جت ي درباره يمهم و اساس
ها به  جت ينا: چنان ناشناخته مانده است هم

اند؟ چه  شده يلتشك ياز چه ذرات يقطورِ دق
در بر دارند؟ ذرات موجود در  يانرژ يزانم

 يرونچگالِ ب كم يايها چگونه با دن جت
ها  پرسش ينگفتن به ا پاسخ كنند؟ ياندركنش م

بر  ها يريگ اندازهدشوار است چراكه انجامِ 
تنها به صورت  يزيكي،اخترف يها سامانه يرو
: استو از راه دور ممكن  يممستق يرِغ

از ما  يلما 1024از  يشجت، ب ترين يكنزذ
 يسار يانلوكاگونه كه ج اما همان. فاصله دارد

)Gianluca Sarri (كو از دانش در  يينگاه
ش به كاران به همراه هم يشمال يرلندبِلفاست ا

Physical Review Letters اند،  گزارش كرده
 يددر تول يزيو روم يننو يروش يريِكارگ به
امكانِ  تواند يم يترونپوز- الكترون يها نياجر

 ي از فاصله ييها و مشاهده ها يريگ انجامِ اندازه
 هاي يانجر يدرا فراهم كرده و بازتول تر يكنزد
ابعاد  با هايي ه گا يشپادماده در آزما- ماده

  .تر را ممكن كند كوچك
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مركز / چاندرا در ناسا يكسا يپرتو ي رصدخانه
  يتسونيناسم- هاروارد يزيكاخترف

  

گاه  در دانش يزريكارانش ل و هم ساري
 يكاند كه توانِ آن  كار گرفته را به يشيگانم

بوده و هركولس ) وات 1015( وات يليونكوادر
)HERCULES (ينا ياعضا. نام دارد  گروه

 يگاز يزر،ل يناند به كمك ا توانسته يپژوهش
 ياربس يِالكترون يو پرتو كرده يونيدهرا  يخنث

كردنِ  باران ها با بمب آن. كنند يدتول اي يپرانرژ
ها به  ندنِ هدفرا يزمس، قلع و تانتال و ن

چگال از  هايي يانپرتو، جر ينا ي يلهوس
نازك  ياربا سطحِ مقطعِ بس يترونالكترون و پوز

 يها دهنده با شتاب يسهدر مقا. اند كرده يدتول
 يدتول يبرا ينكا ذرات كه هم ياسِمق بزرگ

در حد  ياسيو مق هبود يججت ذرات را
روشِ  يندارند، به كمك ا يلومترك ينچند
با  ييها تر، جت در زمانِ كوتاه توان يم نينو
  .كرد يدتر تول چگال يها تپ
 يكه در ابعاد يزربر ل يمبتن ينِروشِ نو اين

 ينچن متر قابل اجراست هم يكتر از  كوچك
ها  زمان جت را دارد كه به طورِ هم ييتوانا ينا

 يكه به سادگ يو پالسماها را شكل دهد، كار
 ينبه ا. يستن ها قابل انجام روش يگربا د
 يدمانِچ ينا يريِكارگ با به توان يم يبترت

ها و پالسماها را در  جت يانِم كنشِ ساده، برهم
 گاهي، يشآزما درون ي شده كنترل هاي يشآزما
 ييها پژوهش ينچن. كرد يو بررس يابيرد
 يها از پرسش يما را به پاسخِ برخ تواند يم

 يكييزاخترف يها پادماده، جت ي درباره ياساس
ها  و تپنده ها چاله ياهس يزيكو سرانجام، ف

  .كند تر يكنزد
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/print/10.1103/PhysRevLett.110.2550
02 

  
  !من كجا هستم؟

  

 École( يورنرمال سوپر محققان اكول

Normale Supérieure (موفق به  يسدر پار
متشكل از  يها رفتار شبكه سازي يهشب
شدند كه خاطرات مربوط  »يمكان يها سلول«

را در مغز  ييفضا يها به مكان اجسام و نقشه
دانشمندان نشان دادند كه  ينا. كنند يم يرهذخ

 )noise( وفهن يكم ياروجود مقدار بس ياز طرف
 سازي يرهذخ يتظرف يشدر شبكه موجب افزا

كردن تعداد  يرهذخ يگرو از طرف د شود يآن م
به طور  ييفضا يها از نقشه ياديز ياربس

موجب پاك شدن  تواند يهمزمان در شبكه م
  .ها شود نقشه ينكامل حافظه مربوط به ا

  

  
  

دانشمندان علوم  يالدي،م 1970 يها سال در
در  يخاص يها لسلو يافتناعصاب موفق به 

 يها مغز موش) hippocampus(منطقه اسبك 
 يوانكه ح يشدند كه تنها در صورت ييصحرا

فعال  گرفت يقرار م يدر مكان خاص
ها در واقع نشان دهنده  سلول ينا. گرديدند يم

 عنواناز كورتكس مغز بودند كه به  يبخش
عمل  يو خاطرات مكان ييفضا يها مركز نقشه

ن محققان همواره در از آن زما. كند يم
اند كه نشان دهنده  بوده ييها مدل يجستجو
ها و نحوه اتصال  سلول ينرفتار ا يچگونگ

 يادياما تاكنون بخش ز. باشد يكديگرها به  آن
ها ناشناخته مانده  سلول ينا ياز رفتار جمع

چگونه چند حافظه  نكهاست، از جمله آ

 يهمپوشان يكديگربا  توانند يمختلف م ييفضا
  .برهمكنش داشته باشند و
 Physical( يا يويور يزيكالدر ف يا مقاله در

Review E (موناسون  يرم)Rémi 

Monasson (يروز يو سوف )Sophie 

Rosay (را با استفاده از  ييعملكرد حافظه فضا
 يافعال و ( ييدوتا ياز واحدها يا مجموعه

هستند  يمكان يها سلول يانگركه ب) يرفعالغ
 يك داخلواحدها در  ينا. اند دهنمو يساز مدل

را به  »يطيمح«كه اطالعات  يشبكه عصب
هر جفت  يانم يشدگ جفت يها شكل شدت

در ارتباط  يكديگربا  كند، يم يرهها ذخ از آن
 يهشب ياديمدل تا حد ز يندر واقع ا. هستند
ماده  يزيكدر ف ينيبرهمكنش اسپ يها به مدل

 ينا يچگال است كه به موناسون و روز
فاز رفتار  ودارمكان را داده است تا نما
ها  كه در آن يمختلف يطرا تحت شرا يناميكيد
شده فرق  يرهذخ هاي يطنوفه و تعداد مح يزانم
مدل  ينبا استفاده از ا. ياورندبه دست ب كند يم

كه هر دسته از  كنند يمحققان استدالل م
خاص   نقشه يكمتناظر با  يعصب هاي يتفعال

. نقشه است ينداخل ادر  يو نقاط خاص
 دهد يم دسته نشان  ينا يشدگ پخش يا تحرك
در  يدنقطه جد يك يكه مغز بر رو يهنگام

از  يبه طور ناگهان ياو  كند ينقشه تمركز م
 يچه اتفاق رود يم يگرد يا به نقشه يا نقشه

دست  يناز ا ييها با استفاده از مدل. افتد يم
د را در مور هايي يدها توانند يمحققان م

خاطرات توسط  يبياو باز يرهذخ يچگونگ
 يكه ما با مغزها يمختلف هنگام هاي يمارگانس

  .كنند يشآزما رويم يراه م يطشلوغمان در مح
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevE.87.062813 

  
 مرجع

http://pre.aps.org/abstract/PRE/v87/i6/e0
62813 



 15  1392پاييز؛پنجم، سال بيست وچهاردهمشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
  

  !ساده يحساب كوانتوم ينماش يك
  

 يكتوانستند به كمك  يندر چ پژوهشگران
متشكل  يدستگاه معادالت ي،كوانتوم يتمالگور

  .را حل كنند يخط ي از دو معادله
انسان در  يگرچه برا ي،خط ي معادله يك حل

 ي ساده ي حد نوشتن سه خط رابطه
 يكوانتوم يوترهايكامپ ياما برا ست، ياضير
. شود يمحسوب م يكوچك يروزيپ

 Physicalبه  يدر گزارش ينگران در چ پژوهش

Review Letters كردند كه با فراهم  يانب
 هاند دستگا ستهتوان يدهتن فوتون درهم 4آوردن 
را حل  يخط ي متشكل از دو معادله يمعادالت
 2009كه در سال  يكوانتوم يتمالگور. كنند
ادعا بود كه انجام محاسبات  ينشد بر ا يمعرف
 تر يعسر ييبه صورت نما يتمي،الگور ينبا چن

 يمعمول CPU يكاز انجام محاسبات با 
كه از حل دو  ييها گرچه پاسخ. خواهد بود

دو  يبرا 3x+2y=3و  4x+3y=6 ي معادله
 يارز هم يكدست آمده،  به yو  x يرمتغ
گواه  يننخست يناما ا دهد، يرا نشان م ييابتدا
 يكوانتوم هاي يتمادعاست كه الگور ينا يبرا
اجرا كرده و به كار  ها گاه يشدر آزما توان يرا م

  .بست
از  يكوانتوم هاي يتماز الگور يشمار اندك تنها
. هستند تر يعخود واقعاً سر يكيكالس يتا هم

 يكمكان يروزيكه پ يا نمونه ينمشهورتر
كه  ست يتميالگور دهد، يرا نشان م يكوانتوم

شور  يترپ دان ياضيتوسط ر 1994در سال 
)Peter Shor (اعداد بزرگ  يريفاكتورگ يبرا
سال  4 پردازان يهنظر الح ينبا ا. شد يهارا
كه  يكوانتوم يتميكه الگور نشان دادند يشپ

را حل كند  ياز معادالت خط يبتواند گروه
 يتماز هر الگور تر يعسر يي،به صورت نما يزن

كه  خواهد بود، البته به شرط آن يكيكالس
ها را  مربوط به پاسخ ياطالعات احتماالت

 ها پاسخخود  يقبه دانستن دق يازياما ن يم،بدان
  .يستن
  

  
  

APS/Alan Stonebraker 
  

 يندونگز يتم،الگور ينكردن ا يياجرا براي
گاه علوم و  از دانش) Xindong Cai( يچا
ه همراه ب Hefeiواقع در  ينچ يآور فن
دو  يزر،ل يپرتو يريكارانش، با به كار گ هم

سپس . فراهم آوردند يدهتن جفت فوتون درهم
جدا  ديگر يكاز  ييها را از نظر فضا فوتون ينا

. روانه كردند ختلفم يركرده و در چهار مس
 يدرگاه منطق يا از دسته يدها با فوتون ينا
 يها كه در واقع مربوط به گام گذشتند يم

: ست يخط ي در روند حل دو معادلهمختلف 
، 2×2 يسماتر يكبه دست آوردن وارون 
مستقل  يردو متغ ي ضرب كردن آن و محاسبه

x  وy .فراتر از  يكوانتوم يوتركامپ هاي ييتوانا
هرچه شمار . ست يخط ي دو معادله نهاحل ت

 ينا هاي يباشد، برتر تر يشمعادالت ب ينا
  .شد خواهد تر ياننما يزن يوترهاكامپ

  
  منبع

http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.230501  

  
  يريمبگ يادرا به سرعت  يچگونه زبان

  

ها  واژه يادگيريروند  يبا بررس پژوهشگران
كه اگر به هر  يدندرس يجهنت ينادر كودكان به 

هر  يبرا(واژه نسبت داده شود  يكتنها  يش
) واژه متناظر وجود داشته باشد يكتنها  يش

سرعت  يدجد يها واژه يادگيريروند 
مدل  يكموضوع را با  ينآنها ا. گيرد يم
 يجالب يجنتا بهكرده و  سازي يهشب يزيكيف

  .اند يدهرس
 يدده واژه جدروزانه به طور متوسط،  كودكان

مقدار  ينا يادگيري يچگونگ. گيرند يم ياد
 يدانشمندان نكته قابل توجه يواژه در روز برا

با انجام  يقاتيتحق يمت يك. است
است  يدهرس يجهنت ينالزم به ا هاي سازي يهشب

را  يگريتناظر د يچكه چون كودكان از قبل ه
تمام توجه خود  يجهنت در دانند، ينم يااش يبرا

 يواژه مربوط به آن ش يكهمان  را به
 يادگيريرو زمان  ينو از ا دهند ياختصاص م

  .يابد يكاهش م
واژه تا سن  6000 يباتقر ي،كودك عاد هر
 ينا يادگيري يو برا گيرد يم ياد سالگي يجدهه

. گيرد يكمك م يخاص يها ها از روش واژه
كه  گيرد يقرار م يتيمثال، كودك در موقع يبرا

توپ  يكفنجان و  يككتاب،  يكدر اطرافش 
را  "فنجان "وجود دارد و در همان حال واژه 

و در  يگريزمان د رحال اگر د. شنود يم
 "فنجان "و واژه  يردقرار بگ يگريد يتموقع

مشترك در دو  يتا ش كند يرا بشنود، تالش م
واژه را به آن ربط  ينكرده و ا يدارا پ يتموقع
  .دهد

 يهر ش يد كه برااگر كودك بدان ين،برا عالوه
 اش يادگيريواژه وجود دارد، سرعت  يكتنها 
 يمعنا يكودك يدمثال فرض كن. يابد يم يشافزا

را بداند و در  "كتاب"و  "توپ"دو واژه 
كه در اطرافش توپ،  يردقرار بگ يتيموقع

حال اگر . كتاب و فنجان وجود داشته باشد
 يچرا بشنود، بدون ه "فنجان"كودك واژه 

  .دهد يفنجان نسبت م يبه همان ش آن را يشك
از دانشگاه ) Richard Blythe(يثبل ريچارد

 يك ينا« : گويد يباره م يندر ا ينبورگاد
است ) boost-trapping( يروش خود محور

در مورد ( يكه در آن شما ازاطالعات قبل
مشخص استفاده  يحذف معناها يبرا) ها واژه

 كوچك، ياسدر مق هايي يشآزما. »كنيد يم
 بزرگساالنكه هم كودكان و هم  دهد ينشان م
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 يبرا» منحصر به فرد بودن متقابل«از روش 
اما . كنند يها استفاده م واژه يمعنا يادگيري

صد تا  يادگيريكه  يزمان دانند يمحققان نم
در  يافتره ينهزار واژه مورد نظر است، ا

چقدر موثر خواهد  ها يافتره يربا سا يسهمقا
  .بود

  

  
  

 يناز موثرتر يكيكه  دهد ينشان م ها سازي شبيه
 "ها، مثال واژه  واژه يمعنا يادگيري يراهكارها برا

 يواژه برا يكتنها  يماست كه فرض كن ين، ا"فنجان
  .وجود دارد يهر ش

  

و همكارانش  يثموضوع، بل ينا يبررس براي
استفاده كردند كه در  يزيكيف يساز مدل يكاز 

آنها روند . داستفاده شده بو يزگذشته ن
مسائل در  يواژه را مشابه با برخ يادگيري

در نظر گرفتند، كه در  يرتعادليغ يآمار يزيكف
) مانند مولكول(موجود  ياذره  ياديآن تعداد ز

 ياحتمال برا يعو توز رند،با هم تعامل دا
 ييرخاص با گذشت زمان تغ يها حالت

 يا واژه يزبان، در ابتدا برا يادگيريدر . كند يم
تناظر وجود خواهد  يتعداد "فنجان"مانند 

آموز  فرد زبان ينكهاحتمال ا يجهداشت، در نت
فنجان مورد نظر نسبت  يفنجان را به همان ش

 ينا ماناما با گذشت ز. اندك است يليدهد خ
مشابه با  يقادق شود، يم يمنته يقيناحتمال به 

ما به سمت تعادل  يزيكيف يستمكه س يزمان
  .شود يم يكنزد

را  "نامه واژه" يك يازبان  يكدر ابتدا  محققان
. بود در نظر گرفتند  واژه 100 يا 50كه شامل 

هر  "آموز زبان"آنها،  يوتريكامپ  سازي يهدر شب
روبرو  "يااش"از  يا واژه و مجموعه يكبار با 

از آنها به همان واژه داللت  يكيكه  شود، يم
 يااش يرهمان واژه است و سا يدارد و معنا

واژه وجود  يبرا تواند ياست كه م ييتناظرها
ها  واژه يمعنا يجآموز به تدر زبان. داشته باشد

كه در آن  يمختلف هاي يتبا موقع يسهرا با مقا
 ينا. گيرد يم يادوجود دارد  يمختلف يااش

 ينا يادگيريمحققان با محاسبه مدت زمان 
كه زمان  يدندرس يجهنت ينبه ا يزبان فرض

به تعداد تناظرها در هر  تالزم، به شد
  .دارد يبستگ يتموقع
و همكارانش دو مورد خاص را نظر  بليث

 ينمورد اول آنها حذف ساده بود، به ا. گرفتند
. واژه وجود نداشت يبرا يگريمعنا كه تناظر د

 ياييآموز با اش مورد زبان يندر ا يقتدر حق
 دانسته يكه اسم آنها را از قبل م شود يروبرو م
 يداپ يرا به راحت يدواژه جد يمعنا يجهتو در ن

 يآنها با محاسبه زمان الزم برا. كند يم
روش،  ينواژه به ا 60000تنها  يادگيري

 يازانسان زمان ن يكاز عمر  يشب يافتندكهدر
ها  واژه يتعداد تناظرها برا ينكهاست، مگر ا

كه دانشمندان منحصر به فرد  يزمان. كم شود
 يافتندمدل گنجاندند، در ينبودن متقابل را در ا

. يابد يكاهش م دتبه ش يادگيريكه زمان 
، )حدود ده(از تناظرها  يتعداد متوسط يبرا

. شود يم يادگرفتهزمان  نيمم ينامه در م كل واژه
راهبرد ممكن  ينباورند كه ا يندانشمندان بر ا
بوده  يهاول يها انسان يبرا ياست گام مهم

 يتوسعه قابلت يكه آنها  برا يباشد، زمان
  .كردند يتالش م شان يآموز زبان
، دانشمند علوم )Linda Smith( يتاسم ليندا

 ينگتون،در بلوم ينديانااز دانشگاه ا يشناخت
روش متداول در  يكمتقابل  يژگيو گويد يم

ها، و در  در تمام حوزه« . مطالعات مغز است

موضوع است  ينها رقابت بر سر ا تمام سطح
را  ياگر مغز تناظر. »كند يم كه مغز چطور كار

 يگربرقرار كند، مغز د يش يكواژه و  يك ينب
باشند  يكه ممكن است متناظر با ش ييها واژه

است روانشناسان  يدواراو ام. گذارد يرا كنار م
  .موضوع نشان دهند ينبه ا يشتريتوجه ب

  
  منبع

 http://physics.aps.org/articles/v6/70 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i25/
e258701 

  
  غذا يدر جستجو يواناتارتباط ح

  

و  يبراون يها از حركت يبيكه ترك مدلي
 يصوت هاي يگنالهدفمند بوده و توسط س

 ي كه گله دهد ينشان م شود، يم يتهدا
 ياستراتژ يكممكن است به  يمغول يها غزال

  .باشند يافته غذا دست يجستجو يكارآمد برا
 ياديز يها و از راه ياريبس يلبه دال حيوانات

از  يگروه. كنند يارتباط برقرار م يكديگربا 
 Physical ي شناسان در مجله و بوم يزيكدانانف

Review Letters اند  را نشان داده يا مدل ساده
 يواناتاز ح يا چگونه گله دهد يكه شرح م

در  يكديگركمك به  يممكن است از آوا برا
ها با بكار بردن  آن. غذا استفاده كنند نكرد يداپ

مربوط به  يها مدل خود در مورد داده
 ياييكه در مناطق استپ آس يمغول يها غزال

كه  يمتداول ي  كه فاصله يافتنددر حركتند، در
ارتباط برقرار  يكديگرها با  آن غزال يط
 ياست كه برا يهمان مقدار يباًتقر كنند يم

 يا به گونه ست؛كارآمد الزم ا يجستجو يك
به  يدنگله اجازه رس ياعضا ي كه به همه

  .دهد يها را م مراتع و چراگاه
شناسان به  و بوم يزيكداناناز ف گروهي
 Ricardo( ينزمارت يكاردور يسرپرست
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Martínez-García (ينب يزيكف ي از موسسه 

 the Institute( يچيدهپ هاي يستمو س يا رشته

for Cross-Disciplinary Physics and 

Complex Systems (كه  گويد يم يادر اسپان
 ونگيگران در مورد چگ پژوهش ينسابق بر ا
گروه و  يجادبه منظور ا يواناتح ينارتباط ب

 »يد؟شما كجا هست«. (كرده بودند مطالعه آن حفظ
 ياندك ياراما مطالعات بس) »!هستم نجايمن ا«

 ياهداف يارتباط برا يمورد وجود و چگونگدر
 يدگروه مف ي همه يخاص كه ممكن است برا

  .كردن غذا، انجام گرفته است يداباشد مانند پ
  

  
  

 ينكه ارتباط ب دهد ينشان م يديجد ي العهمط
 يلومتريك ينچند ي در فاصله يمغول يها غزال

كردن چراگاه  يدارا در پ يواناتگله از ح ينا تواند يم
  .معقول توانا سازد يدر زمان

  

را به صورت  يواناتاز ح يا گروه گله اين
 كنند، يحركت م يدوبعد يكه در فضا »يذرات«

 ينحركت ا ي ادلهمع. كرده است يمدل ساز
جمله مربوط به  يك. سه جمله دارد يواناتح
انداز مراتع  سراسر چشم ياهيِپوشش گ يغنا

 يدر جهت يوانيهر ح شود ياست و موجب م
 ي جمله. كندچرا بهتر است، حركت  يكه برا

 شود يدوم مربوط به ارتباط است و باعث م
 ييمشخص بسته به صداها يدر جهت يوانحهر

و . حركت كند شنود، يم يواناتح يركه از سا
وجود دارد كه مربوط  »يديسف يزنو«در آخر، 

  .است يتصادف يا يبه حركت براون
به  يازمربوط به ارتباط، ن ي جمله ساختن

كردند  يشنهادها پ آن. داشت يشتريب ياتفرض
 يرا تنها زمان يوستهپ يگنالس يك يوانكه هر ح
كه مواجه شود  يكه با مراتع كند يمنتشر م

. باشد يحد بحران يكاز  يشترآن ب يغنا يزانم
نه تنها  يابند؛ يبا فاصله كاهش م ها يگنالس ينا

در شدت بلكه  يعكس مربع كاهش يقاز طر
هوا و  يدما يراتتاث ي به واسطه ينچن هم

در . كنند يم ييررطوبت كه با بسامد صدا تغ
كه از  يدر جهت يوانصداها، ح ينواكنش به ا

مقدار را داراست،  يشترينصدا ب يانگيننظر م
گروه آن را در قالب بردار  ينا. كند يحركت م

با در  يواناتح يراز سا يناش يصداها يندبرا
  .آن محاسبه كرد ينظر گرفتن جهت و بلند

گران مدل خود را در مورد  پژوهش اين
) Procapra gutturosa( يمغول يها غزال

 ياستپ شرق ي كردند كه منطقه سازي يادهپ
ها  آن. كردند يم يمغولستان را به دنبال غذا ط

از  يا نقشه يا ماهواره يربا استفاده از تصاو
كردند و  يهمنطقه ته يندر سرتاسر ا يمراتع غن

را مورد استفاده  ديابيمطالعات مربوط به ر
ها به طور  غزال داد يقرار دادند كه نشان م

راه را در هر روز  يلومترك 10معمول حدود 
در  يدسف يزعنصر نو ي تا اندازه كنند يم يط

آن  يكه ط يا محدوده. كنند يممدل را تنط
ارتباط  يكديگربا  توانند يم يمغول يها غزال

اما . يستشناخته شده ن يماًبرقرار كنند مستق
 يندر ا ييهوا و معمول آب يطتحت شرا

 يناند ارتباط ب گران توانسته مناطق، پژوهش
 يصداها: نشان دهندگستره و بسامد آواها را 

  .روند يكمتر دورتر م وبمِ يربا ز
غزال را  500گروه  ينا سازي يهشب ياجرا براي

قرار  يلومترك 200و  100با ابعاد  يا در منطقه
ماه  يكمدت  يها اجازه داد تا برا داد و به آن

. در سرتاسر آنجا به دنبال غذا حركت كنند
 15.8(باال بود  يكه بسامد ارتباط يهنگام
kHz(ياندر پا يواناتاز ح يتوجه ، تعداد قابل 
با پوشش  ييها هنوز در مكان يساز يهشب

به  يراز. سرگردان بودند يفضع ياهيگ
 ي يهبق يگنالنبودند تا س يكنزد يكاف ي اندازه

اما . را در مورد وجود غذا بشنوند يواناتح
و ) kHz 0.1( يينبا بسامد پا يصداها

ناهنجار با  يصواتبلندبردتر، ا هاي يگنالس
ند و كرد يم يجادكمتر ا يده اطالعات جهت

كردن غذا هنوز  يدادر پ يواناتح ينبنابرا
 يابي دست يعني يجنتا ينبهتر. مشكل داشتند

 ياهيبا پوشش گ ييها به مكان يواناتح ي همه
 1با بسامد تنها  ي،زمان منطق يك يط يغن

kHz از  يا قابل حصول بود و در گستره
 يها به راحت ار داشت كه غزالصداها قر

 يكد كنند و متناظر با يآن را تول توانستند يم
قابل استماع در حدود  يارتباط ي فاصله
حالت مطلوب،  يندر ا. بود يلومترك ينچند

به  يواناتح يافتن دست يبرا يزمان يانگينم
 ينا. ساعت بود 40حدود  يدجد يغذا

از  با توجه به آنچه كه گويند يگران م پژوهش
وحش شناخته شده،  ياتها در ح رفتار غزال

  .قبول است عدد قابل ينا
از مركز ) Andy Reynolds( ينولدزر اندي
) Rothamsted Research(روتامستد  يقاتتحق

كه فقدان  يجياگرچه نتا«: گويد يم يسدر انگل
 ياطالعات الزم و وجود اطالعات اضاف

را كاهش داده، چندان  يبررس ييكارا
قابل كنترل  ياما ابداع مدل يستن يزنگا شگفت
 هاي ينيب شيبه منظور پ يتبر واقع يو مبتن

بوده و به  ينانهب واقع يولوژيكيكه از نظر ب يكم
همراه است، نادر و  ياتبا جزئ يكاف ي اندازه

شهود همواره «: افزايد ياو م» .باشد يارزشمند م
كه  يهنگام يست،قابل اعتماد ن ييراهنما

  ».باشد يواناتفتار حصحبت از ر
  

  منبع
http://physics.aps.org/articles/v6/68 

  

  مرجع
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i24/
e248106 
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  ينوهااز نوتر يهارمنوع چ يدر جستجو

  

سه نوع  ياديذرات بن يها خانواده لپتون از
 ي،الكترون ينوينوتر(استاندارد  ينوينوتر
وجود ) ييتائو ينويو نوتر يونيم ينوينوتر
كه ممكن است نوع  دهد ينشان م يليدال. دارد

موجود باشد؛ مدل  ينوهااز نوتر يچهارم
 بيني يشرا پ ذره ينا يادياستاندارد ذرات بن

  .كند ينم
از  يوجود نوع چهارم يزيبحث برانگ نتايج
 يا يفرض«از لفظ  كند؛ يم يشنهادرا پ ها ينونوتر
نوع  ينا يتماه يفتوص يبرا» 1ياليخ

در كوه گران ساسو . شود ياستفاده م ها ينونوتر
)Gran Sasso (صحت  يشيآزما يتالياواقع در ا
نوع  ينا بر وجود يمبن( يجنتا ينا گويي يشپ

به  يشآزما ينا. كند يم يبررس ار) ها ينونوتر
 ييها توسط آشكارساز S هاي ينودنبال نوتر

 يزيكدانانف. اند شده يهكوه تعب يناست كه در ا
ها به كمك  كه آن گويند يم يشآزما ينطراح ا

اكنون  كه هم يديخورش ينويآشكارساز نوتر
) Borexinoبه نام (كوه قرار دارد  يندر ا

 ينوينوتر يبرا ينهكم هز ييجستجو توانند يم
S )يذره فرض يكهم اكنون تنها  ينونوتر ينا 

  .انجام دهند) شود يمحسوب م
 ينبدون بار و همچن ياتم يرذرات ز ها نوترينو

ذرات تنها از  ينا. هستند 2بدون جرم يباتقر
با ماده  يفضع يا هسته يروين يقطر

 تر قيدق يماگر بخواه. كنند يكنش م برهم
از مواد عبور  ياديذرات از شمار ز ينا ييمبگو
 يها مزاحمت آن يكه برا ينبدون ا كنند يم
 يزيكدانانف ينوهانوتر عهمطال يبرا. شود يجادا

بسازند؛  يبزرگ يها مجبور هستند تا آشكارساز
 يارشمار بس ينوهانوتر يآشكارساز يبرا
به عنوان ( يخاص ياتم يها از هسته ياديز

 يخورد  و برهمكنش براهدف بر يك
قرار دارند اما تنها  يطمح يكدر ) ينوهانوتر

ها  هسته ينبا ا ينوهااز نوتر يتعداد كم

تا ) كنند يكنش م برهم(دارند  يبرخورد
  .شوند يآشكارساز

وجود داشته باشند،  S هاي ينونوتر اگر
تر از  مشكل يارها بس آن يآشكارساز
. است يگرد ينويسه نوع نوتر يآشكارساز

 يبرا يليتما ينونوع نوتر ينچرا كه احتماال ا
كنش با ماده ندارد و تنها با سه نوع  برهم
هر . كنش دارد برهم يگرذكر شده د ينوينوتر
 نوترينو( ينونوتر) طعم(از سه نوع  يك

)  ييتائو ينونوتر يوني،م ينوالكترون، نوتر
 يلدر طول انتشارشان تبد يكديگربه  توانند يم

 تواند يم يونيم ينويوان مثال نوترشوند؛ به عن
 يلتبد يدهپد. شود يلتبد يالكترون ينوينوتر به

 يدهنام »ينونوسان نوتر« يكديگربه  ينوهانوتر
 عمولم ينوهايبه طور مشابه نوتر. شود يم
)ne, nµ, nГ (ينوهايبه نوتر توانند يم S يلتبد 

؛ اما احتماال طول مسافت 3شوند و بالعكس
 ينوهايبه نوتر S ينوينوتر نوسان يبرا الزمانتشار

 يتر از طول مسافت انتشار برا معمول كم
  .است يكديگرمعمول به  ينوهاينوسان نوتر

  

  
  

  Borexinoآشكارساز  يبرا يدجد يشيآزما
  

  از وجود مدرك هايي نشانه
 يشنهادپ يلبه چند دل S ينوهاينوتر وجود

 هايي يشبر خاسته از آزما يلدال ينا. شود يم
استاندارد را  ينوهاياست كه نوسان نوتر

 ينطبق محاسبات مربوط به ا. كنند يم يبررس
مشاهده شده در  ينوهايشمار نوتر ها يشآزما
مربوطه در  يآشكارسازها(رسازها آشكا
) دارند قرار يا هسته يرآكتورها يكينزد

 يها برا نسبت به مقدار قابل انتظار آن
  .است يينپا يآشكارساز

 Marco( يسينيگفته ماركو پاالو طبق

Pallavicini ( از دانشگاهGenona )اگر ) يتالياا
 ينوهايبودن شمار نوتر يينبر پا يمبن يلدال

 اي يجهه درست باشد آنگاه نتشد يآشكارساز
 ينبه ا يسينيپاالو. بزرگ بدست خواهد آمد

 يناول s ينوهايكه نوتر كند يموضوع اشاره م
در صورت كشف  كههستند  ياديذرات بن

 ياديذرات بن يزيكخارج از مدل استاندارد ف
 ينا كند ياو اضافه م. قرار خواهند گرفت

در  يممكن است نقش مهم ينهمچن ينوهانوتر
به هر . كرده باشند يفاا) عالم(تحول جهان 
او در مورد  يزيكداناناز ف يليحال مثل خ
  .دارد يدترد s ينويوجود نوتر
است كه  المللي ينب يرهبر گروه پاالويسيني

را به كمك  S ينوهاينوتر يجستجو يفهوظ
 يمل يشگاهدر آزما( Borexinoآشكارساز 
Gran Sassoشت؛ بر عهده خواهند دا) يتاليا؛ ا

آشكارساز در واقع  ينا ياصل يفهوظ
 ينا. است يديخورش ينوهاينوتر يآشكارساز

 كنش شده توسط برهم يلآشكارساز نور گس
 300كره  يكدرون  يها با الكترون ينوهانوتر
از  ييكره جز ينا( يدروكربنشامل ه يتن

را ثبت ) ينيدآشكارساز است شكل دوم رابب
از  اي يهراشامل آ Borexinoساختمان  كند؛ يم

 يركننده تصو يتتقو يها لوله
))photomultiplier ها ينبا همه ا. باشد يم 

 هاي اننوس«تحت عنوان  يديجد يشآزما
به كمك آشكارساز  ينومسافت كوتاه نوتر

4Borexino» (SOX (كه  يوجود دارد به طور
 ينا( يقو يمنبع پرتوزا يكرا از  ينوهانوتر

) رساز هستندآشكا يمنابع در فاصله چند متر
  .خواهند گرفت

  
  ينوسيس- شبه تغيير

SOX از  يككنش هر  برهم يقمكان دق
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با ) شده توسط منبع پرتوزا يدتول( ينوهانوتر
كه  يقيثبت زمان دق يلهرا بوس يدروكربنه

لوله  يننور مربوطه به چند يلگس
photomultiplier اگر . كند يم يينتع رسد، يم

آنگاه تعداد  وجود داشته باشند S ينوهاينوتر
از منبع  فاصلهاز  يها به عنوان تابع كنش برهم

كوچك اما  ينوسيس- شبه ييرتغ) پرتوزا(
در  يبا طول موج(مشخص خواهد داشت 

  ).متر ياسمق
 SOX يكي. كند ياز دو منبع پرتوزا استفاده م 

 يالكترون ينوهاياست كه نوتر 51-يومكروم
ظرف درست  يكماده در  ينا كند؛ يم يلگس
. آشكارساز قرار خواهد گرفت يينپا در
 ينوهاياست كه پادنوتر 144-يمسر يگريد

ماده در درون  ينا كند؛ يم يلگس يالكترون
 داده يجا Borexino يقسمت محافظ آب

كه از  دهند يم يحمحققان ترج. خواهد شد
اجازه  ينها ا استفاده كنند چرا كه به آن يمسر
ها  جرم از تري يعتا در محدوده وس دهد يرا م

كه قدرت  يپارامتر( 5يختگيآم يايو زوا
 S ينوهايبه دنبال نوتر) كند يم ييننوسان را تع

ها احتماال از  است كه آن يدر حال ينا. باشند
وم استفاده خواهند كرد، چون در دو يكرم
مورد استفاده قرار  يتقبل با موفق يشآزما

كه احتماال  گويد يم يسينيپاالو. گرفته است
شروع به  2015در اواخر سال  يشاآزم ينا

 2016و در سال  يداطالعات نما يآور  جمع
  .يدد يمرا خواه يجنتا يناول
  

  ممكن هاي نوسان
استفاده از  ياند كه حت نشان داده محققان
و  يدنجهت نظم بخش SOX 51-يمكروم

 يروندرون و ب هاي يبرطرف كردن ناهنجار
به . حساس خواهد بود يرآكتور به اندازه كاف

سبك  يليخ S ينوهايهر حال اگر كه نوتر
سه نوع (معمول  ينوهايبا نوتر ياباشند و 

 يفيضع يليخ يختگيآم) مورد نظر ينونوتر

قادر به  يشآزما ينداشته باشند آنگاه ا
نخواهد  S ينوهايو مشاهده نوتر يآشكارساز

مسئله واقف است كه  ينبه ا يسينيپاالو. بود
 يدمسئله ترد ينادر مورد  يزيكدانانف يگرد

مشاهده  ينوهاينوتر        دارند كه شمارش كم
نسبت به مقدار قابل ) در آشكارسازها(شده 

به خاطر وجود  روهشانتظار توسط گ
ممكن  ينكها يااست و   بوده S ينوهاينوتر

بازده كم  يا يفضع يبراسيوناست به خاطر كال
 گويد يبه هر حال او م. آشكارسازها بوده باشد

مربوطه را  يها از نوسان يها عالئم گر دادهكه ا
 ياننشان دهند سپس او هر كس را با هر ب

خواهد  لشبه چا S ينوهايدرباره نوتر يمتفاوت
  .يدكش
 ياز مؤسسه تكنولوژ) Petr Vogel(وگل  پيتر
بر   چالش«به عنوان  يشآزما يناز ا يفرنياكال
او . آورد يم يانسخن به م »ياما شدن يزانگ

دارد كه اگر محققان بتوانند با استفاده از اعتقاد 
 يآور جمع يمطلوب يها داده يومو سر يومكرم

سند محكم خواهد  يك يشآزما ينكنند آنگاه ا
وجود  S ينوهاينوتر ياآ ينكهبر ا بنيبود م
  .يرخ يادارند 

از ) Wiliam Louis( يسلوئ يليامو چنين هم
) يكومكز يودر ن( Los Alamos يمل يشگاهآزما
با  گويد يمسئله است م ينمندان ا ه از عالقهك

مناسب،  يواكتيوفرض فراهم شدن منابع راد
SOX دال بر وجود  يمدرك يبه بررس
حال  ينبا ا. كمك خواهد كرد S ينوهاينوتر

قادر  ييبه تنها ايشآزم يناو اعتقاد دارد كه ا
كامل ثابت كند كه  يتا به شكل يستن

 يج، بلكه نتانه ياوجود دارند  S ينوهاينوتر
مشاهده انواع مختلف (گوناگون  هاي يشآزما

گرفتن   ها و اندازه داده ينوسان از رو
 يياثبات نها يبرا) يگوناگون انرژ هاي ياسمق
  .است يازمسئله ن ينا

1 - sterile- مقاله  يسندگاناحترام به نو يبرا
  .شد يدهنام s ينويمربوطه نوتر ينوينوتر

ها  تا سال. م استك ياربس ينوهاجرم نوتر - 2
 ينبا ا. شدند يذرات بدون جرم فرض م ينا

 يستها موجود ن از آن يقيحال امروزه جرم دق
مثال ( گذارند يها حد باال م جرم آن يو رو

 يباخطا تقر يالكترون با مقدار ينويجرم نوتر
ولت در نظر گرفته - الكترون 3كوچكتر از 

  ).شود يم
به  يشتربا جرم ب ينوهايتنها نوتر - 3

 كنند يتر نوسان م با جرم كوچك ينوهاينوتر
از جرم  يببه ترت ينوها؛ نوتر)شوند يم يلتبد(

 ينويبزرگ به جرم كوچك عبارت اند از نوتر
. يالكترون ينوينوتر يوني،م ينوينوتر يي،تائو

پس  يمندار يآگاه S ينوما از جرم نوتر
خواهد  انيچه طور نوس يستمشخص ن

  .داشت
4 - Borexino يآشكارساز يبرا يرسازآشكا 

اما به خاطر . است يديخورش ينوهاينوتر
 ياكنون برا منحصر به فرد آن هم هاي يتقابل

از مواد پرتوزا  يناش ينوهاينوتر يآشكارساز
مورد استفاده قرار  يدمهم جد يشآزما يندر ا

  .خواهد گرفت
و ) نوع(از طعم  يكبه هر  يهطبق نظر - 5

. دهند يبت مكت حالت نس يك ينوهاجرم نوتر
هر كدام از سه كت به  يلبرته يطبق فضا

 سازند يم يسه بعد يفضا يكطور جداگانه 
سه كت راست هنجار  ينكه ا يبه طور

راست هنجار سه  يههستند؛ پس در مجموع پا
 يهچون مجموعه پا. داشت يمخواه يبعد
حالت جرم كامل اند هر كت حالت  هاي كت

ت جرم حال يها را برحسب كت ينوطعم نوتر
 ياضيمدل ر يندر ا. دهند بسط  توانند يم

 يهها را زاو مربوط به كت يمحورها ينب يهزاو
  .يندگو يختگيآم
  

  منبع
http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/jun/21/sterile-neutrino-hunt-
gathers-pace-at-gran-sasso  
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  از مغز انسان يسه بعد يرتصو

  باال يكبا توان تفك
  

 يبعد سه ي اند نقشه توانسته گران پژوهش
اطلس كه  ينا. كنند يهاز مغز انسان ته يا تازه

 يشده مدل يدهنام» )Big Brain(مغز بزرگ «
 يكاز مغز انسان است كه توان تفك يجيتاليد

برابر  50 ييفضا ياز سه راستا يكآن در هر
  .موجود است يها از نقشه تر يشب

از مغز، پس از  يبعد سه يدجد ي نقشه
خشك و  ي شده داده برش يها كاركردن با تكه

از  يشمار يمغز، دست كم برا روح يب
  .آورد است دست ينشناسان بهتر عصب
 David Van( يسنوان ا يويدكه د نهگو همان

Essen (در دانشگاه  يشناس گر عصب پژوهش
 يبازساز«: گويد يم يسواشنگتون در سنت لو
قابل  يدستاورد ي،دقت ينتمام مغز انسان با چن

  .»باالست ياربس يمهارت يازمندتوجه و ن
دستگاه برش  يك يريكارگ با به گران پژوهش
پردازشگر  100000باال و حدود  يبا فناور

توانستند مغز انسان را به صورت  اي يانهرا
نازك برش داده و سپس به  ي يههزاران ال

. بچسبانند يگربه همد يجيتاليصورت د
 يشترينبا ب ست يآمده اطلس دست به ي يجهنت

منتشر شده  ناز مغز انسان كه تاكنو يياتجز
ژوئن در  21گران در  كه پژوهش چنان. است
اند،  داده يحتوض Science ي يهبه نشر يگزارش

 يدهنام» )Big Brain(مغز بزرگ «اطلس كه  ينا
از مغز انسان است كه  يجيتاليد يشده مدل
 ياز سه راستا يكآن در هر يكتوان تفك

موجود  يها از نقشه تر يشبرابر ب 50 ييفضا
  .است
گر در  ، پژوهش)Alan Evans( يوانسا آلن
اعصاب از دانشگاه  يربرداريتصو ي ينهزم

مقاله  يسندگاناز نو يكيدر مونترال و  يلگ مك
 ي كه تفاوت نقشه دهد يم يحتوض ينچن
مانند  يشين،پ يها با نقشه يدجد يبعد سه

تا  يا ماهواره يرتصو يك يينما بزرگ
شهر هم قابل  يك هاي يابانكه خ ست يحد

  .مشاهده باشند
  

  
  

  »مغز بزرگ« ي پروژه
دادن بافت مغز به  توانستند با برش گران پژوهش

ها به  نازك و چسباندن آن ياربس هاي يهصورت ال
 ي نقشه يننخست ديگر، يكبه  يجيتاليصورت د

باال  ياربس يكاز مغز انسان را با توان تفك يبعد سه
  .كنند يهته

Amunts, Zilles, Evans e t al 
  

امكان را  ينگران ا به پژوهش» بزرگ مغز«
از قشر مغز انسان  ييتا دورنما دهد يم
)cortex (ي يهبخش، ال ينا. ياورنددست ب به 
 يها برخالف نقشه. و سخت مغز است يرونيب
امكان را به  ينا يدجد ي نقشه يشين،پ

سطح  يرينز يها كه بخش دهد يمندان م دانش
مغز رخنه  يها هكر يممغز را بكاوند، به درون ن

 يشرفتهپ يها كنند و  در راه انجام پژوهش
مغز،  يساختار يها به داده يابي دست يبرا
  .روند يشپ اليه به يهال

شناسان در تالش  عصب يش،صد سال پ حدود
از  يمضخ يا داشتن تكه بودند كه با دردست

 يآن را به صورت يعصب يها بخش بافت مغز،
 يبعدها ابزارها. بكشند يربه تصو ييابتدا
 ينگران ا به پژوهش MRIمانند  يربرداريتصو

بافت مغز  تري يشب يياتامكان را داد كه با جز
هانچوان  ي بنا به گفته دوجو ينبا ا. ينندرا بب

 شناس يست، ز)Hanchuan Peng(پِنگ 
آلن واقع در  علوم مغز ي از موسسه يمحاسبات

 MRI هاي يربرداريتصو ينبهتر يحت ياتل،س
  .ابهام هستند يهنوز دارا يزن

 ينيگران چ از پژوهش يگروه 2010سال  در
كار گرفته شده  همانند روش به ياز سازوكار

بهره گرفته » مغز بزرگ« ي نقشه يساز در آماده
 يهاز مغز موش ته يجيتاليد يا و توانستند نقشه

كار تاكنون در مورد انسان انجام  يناما ا. كنند
جا كه مغز انسان هزاران برابر  از آن. نشده بود

و  يوانساز مغز موش است، ا تر رگبز
 يها ها و روش برش بايست يكارانش م هم

 يشافزا يا خود را به طور گسترده يمحاسبات
 Katrin(اَمونتز  ينابتدا كاتر. دادند يم

Amunts (يهشكارانش از مركز پژو و هم 
ساله  65زن  يك ييدر آلمان، مغز اهدا يخزور

 برشنازك  ياربس ي يهال 7404را به صورت 
 يكدر حد  ها يهال يناز ا يكهر  يكلفت. دادند

  .بود يكيتار پالست
ها  نمونه ينا يبررس يگران برا پژوهش سپس
 يكي،توان تفك يشافزا يزو ن يكروسكوپبا م

گر  شروب يكرا رنگ زده و با  ها يهال ينا
 يهاز هر ال ي،پرس افق ي صفحه يدارا) اسكنر(

 يگروه توان پردازش ينا. عكس گرفتند ينچند
 7امكانات  يريكارگ خود را با به يازمورد ن
كردند تا  ينكانادا، تام سراز سرا يانهابررا

به  يجيتاليرا به صورت د يرتصاو ينبتوانند ا
 ي،كار پژوهش يندر طول ا. بچسبانند ديگر يك
 هزار يك( يتترابا يكبه  يكگران نزد هشپژو
را  يرتصاو ينموجود در ا ي داده) يگابايتگ
 ي داده به اندازه يزانم ينا. كردند يزآنال

  .است MP3آهنگ با فرمت  250000
تاپ شما  اگر لپ«: يوانسا ي به گفته بنا

را  يريپردازش تصو ي برنامه ينبخواهد چن
كند  يآن را بررس يها اجرا كرده و داده

  .»يستاداز كاركردن باز خواهد ا ترديد يب
 يطراح يافزار نرم يو يگروه پژوهش اعضاي
امكان را  ينگران ا اند كه به پژوهش كرده

دست » مغز بزرگ«كه به اطالعات  دهد يم
كرده،  يمغز را بررس توانند يكاربران م. يابند

در  ياخواه بچرخانند و  دل يآن را در راستا
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گونه كه  همان. رش دهندخواه ب دل يمقطع

 يباز يكمانند  اين«: كند يم يفتوص يوانسا
  .»ست يديوييو

مغز بزرگ  ي است كه نقشه يدوارام ايوانس
گران فراهم آورد  پژوهش يگرد يبرا يچارچوب
 يگريگوناگون د يها ها بتوانند داده كه آن
مندان  دانش. يافزايندمغز را به آن ب ي درباره

 هاي يساز چگال ي درباره ييها داده توانند يم
را به  يزيكيالكتروف هاي يگنالس يا يمياييش
گونه كه  كنند، درست همان ضافهنقشه ا ينا

را  يكوهوا و تراف مربوط به آب يها داده
  .افزود ياييجغراف ي نقشه يكبه  توان يم

 يلسمقاله با نام كارل ز ينا يسندگاناز نو يكي
)Karl Zilles (در  يخ،رزو ياز مركز پژوهش

كرده  يانب ينرسانه چن يككوتاه به  يگزارش
گران  پژوهش ينچن هم يبعد سه ي نقشه ينكه ا
دست آمده  به يها خواهد كرد كه داده ياريرا 

تر  كم يكروبش مغز با توان تفك يها از روش
. كنند يررا بهتر تفس PETو  MRIمانند 
 يرمغز با گذاشتن تصاو يربردارانتصو
) PETو  MRI(ها  روش يناآمده از  دست به

محل  توانند يمغز بزرگ م ي نقشه يبررو
را  يماراندر مغز ب ديده يببافت آس يريقرارگ

  .كنند ييشناسا تر يقدق
و  يمرمانند آلزا ها يماريب يدرمان برخ براي
را درون بافت مغز  ييالكترودها ينسون،پارك

. كنند يختهمغز را برانگ يتا ژرفا دهند يقرار م
مغز بزرگ  ي كه نقشه افزايد يم ينچن هم يلسز
محل  ي جراحان اعصاب را درباره تواند يم

  .كند ييالكترودها راهنما ينا يريقرارگ
 ياديز ي ها تا اندازه انسان ي مغز همه اگرچه
 يدارد، اما شكل مغز هر انسان يكساني يمعمار

 يگريبا مغز د يفيظر يها ممكن است تفاوت
عالقمند است از  يلسز رو يناز ا. داشته باشد
كند تا امكان  يبردار نقشه تري يشمغز افراد ب

  .اشكال مختلف مغز، فراهم شود ي يسهمقا
اكنون كه  باورند كه هم ينبر ا گران پژوهش

اند بر  توانسته يگروه پژوهش ينا ياعضا
 يساز موجود در روند آماده يفن هاي يكاست
 توانند يشوند، م يرهمغز بزرگ چ ي نقشه

 يكمغز انسان را در حدود  ي نقشه ينومد
راستا  يندر هم يوانسا. كنند يهسال، آماده و ته

 يابزارها ي همه يباًتقر ينكا هم«: گويد يم
  .»كار آماده هستند ي ادامه يمحاسبه برا

  
  منبع

http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/351137/description/Human_brain_m
apped_in_3-D_with_high_resolution 

  
  !اتاق يكشكل  »يدنشن«طرز 

  

را با بر هم زدن  يكتار يابعاد اتاق توانيد يم آيا
 يانعكاس صدادستان خود و گوش دادن به 

 يو برخ ها ينها، دلف خفاش يابيد؟آن در
 يربا استفاده از انعكاس صدا مس يگرد يواناتح

 ينااز افراد ناب يبرخ دهند، يم يصخود را تشخ
. بينند يكار آموزش م ينانجام ا يبرا يزن

 ياالتو ا يسدر سوئ هندسانياكنون م هم
هستند كه با به  يمتحده به دنبال روش

كه هر  يكروفونبلندگو و چهار م يك يريكارگ
دلخواه از اتاق قرار داده  ييها در مكان يك
ها بر  آن. يندنما  ابعاد اتاق را محاسبه شود، يم
 يدر معمار تواند يروش م ينباورند ا ينا

به جرائم با كمك  يقانون يدگيبناها، رس
كاربرد  يگراز موارد د ياريو بس يشواهد صوت
  .داشته باشد

  

  
  

  جامع لوزان يسايصدا در كل پخش
  

 ي در مقاله يلهستان داني ياضي، ر كاك مارك

 ياآ«با عنوان  1966مشهور خود در سال 
آن  يصدا يدنطبل را با شن يكشكل  توان يم

 ياپرسش را مطرح كرد كه آ ينا» تجسم كرد؟
در حال ارتعاش را  ي پوسته يكشكل  توان يم

آن  يدتشد يها پس از گوش دادن به فركانس
 1992در سال  ير؟خ ياكرد  يينتع يتبا قطع
كارانش نشان  گوردون به همراه هم ينكارول

تجسم . است يسؤال منف يندادند كه پاسخ ا
صدا و  يك يدتول ي يلهاتاق به وس يكشكل 

كه الزم است تا انعكاس آن به  يزمان يابيارز
برسد، به صورت  شده يينتع يشاز پ ينقاط
انجام آن در  يكنل. است يرپذ امكان يتئور

  .يستن هعمل ساد
 ي محاسبه يموجود برا  يها روش تمامي
انعكاس صدا در آن  ياتاق از رو يك ي هندسه

. است يقابل توجه هاي يتمحدود يدارا
دو بعد قابل  يها تنها برا شرو يناز ا يبرخ

ها مستلزم وجود  آن يمابق. استفاده است
 يداست كه با ها يكروفوناز م يا مجموعه

قرار داده شوند، تا  يكديگربه  يكقدر نزد آن
 يوارهاد يبار رفتن به سو يك يصدا تنها برا

ها زمان داشته باشد، كه  و بازگشت از آن
 كيكه منبع صدا نزد يممكن است در صورت

  .نباشد يسرباشد، همواره م يوارهااز د يكيبه 
  

  تخت يوارهايوجود د شرط
فدرال لوزان  تكنيك يپل  از مؤسسه محققاني

 يكاو دانشگاه هاروارد آمر) EPFL( يسسوئ
اند كه با  شده يتميالگور يفموفق به تعر

 يرا كه دارا ياستفاده از صداها ابعاد هر اتاق
 ييناست، تع يصاف و بدون برآمدگ يوارهايد
 يكها متشكل از  آن يشآزما يطمح. نمايد يم

و پخش صدا و چهار  يدتول يبلندگو برا
انعكاس صدا  يافتدر ياست كه برا يكروفونم

  .اند شده يهمختلف اتاق تعب يدر مكان ها
نوشت تنها با  يمت ينكه ا الگوريتمي
 يعنياول سروكار دارد،  ي مرتبه يها انعكاس
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شده را  منعكس ياز صداها انعكاس حاصل  آن

 يمت ينرهبر ا يك،داكمان يوانا. در نظر نگرفتند
كار موجب  ينداد كه ا يحتوض يقاتي،تحق
 يراز شود، يروش م ينشدن ا تر ياتيعمل

است آن  مكنم يبعد ي مرتبه يها انعكاس
 يزها از نو باشند كه جدا كردن آن يفقدر ضع

 وجود، استفاده از ينبا ا. نباشد يعمل ينهزم
چالش است  يكخود  يزاول ن ي انعكاس مرتبه

به  ييكه صدا از آن يشگفت پ توان ينم يراز
 يوارشود، به چند د  برسد و ضبط  يكروفونم

 ين،بنابرا. برخورد كرده و از آن بازگشته است
شده توسط  ضبط يابتدا صداها يتمالگور اين

 يبررس جا يكرا به صورت  يكروفونچهار م
كه كدام صداها هستند كه  دياب يو درم كند يم

پژوهشگران دو  ينا. اند آمده يوارد يكاز 
 يشنهادكار پ ينا ياجرا يبرا ياضيروش ر
كدام  يمبدان يوقت«: گويد يم يكداكمان. كردند

گاه  شوند، آن يبترك يگركديبا  يدها با انعكاس
كه كدام  ييممحاسبه نما توانيم يجا م از آن

 يكتند و كدام اول هس ي از مرتبه ها يگنالس
پژوهشگران با استفاده از  ينا. »دوم ي مرتبه

اول  ي مرتبه يها انعكاس يتمام يدنزمان رس
اندازه و شكل اتاق را  يكروفون،به هر م
  .نمايند يمحاسبه م

ابعاد  ي خود را با محاسبه يتمالگور ها آن
 يجنتا ي يسهو مقا EPFLدر  تئاتري  يآمف

 يواقع يرحاصل از محاسبات خود با مقاد
 يكنزد يا مالحظه طور قابل به يجنتا. آزمودند

دو  ينب ي مثال فاصله يبرا: بود يكديگربه 
متر  7به صورت  متري، يسانت 8متر و  7 يوارد

تر  كم ياختالف(شده بود  سبهمحا متر يسانت 1و 
در  ينندگرفتند بب يمها تصم آن). درصد 1از 

شرط تخت و بدون  يصورت عدم برقرار
ها چگونه  آن يتمالگور يوارها،بودن د يگبرآمد

ها همان  منظور آن ينا يبرا. كند يعمل م
جامع لوزان، كه  يسايكل يرا در ورود يشآزما
 يرنظ يبرآمدگ ينشكل و چند  يگنبد يسقف

بزرگ داشت، انجام  يها ها و مجسمه ستون
ها  روش آن يز،حالت ن يندر ا يحت. دادند
دقت محاسبه  سطوح تخت را با يانم ي فاصله
  .كرد

  
به  يقانون يدگيكنسرت و رس هاي سالن
  جرائم
 ينا يچند كاربرد مختلف را برا محققان
ها مربوط  آن ينبارزتر. كردند بيني يشپ يفناور

است  يمعماران و مهندسان يكار ي به حوزه
كه  ييها ساختمان يطراح ي ينهكه در زم

 يراست، نظ يتانعكاس صدا در آن حائز اهم
ها  هدف آن. دارند يتكنسرت فعال ياه سالن
كه به لحاظ  است يا ساختمان به گونه يطراح
ادامه داد كه  يكداكنام. مطلوب باشد يصوت

كه در حال حاضر  يگرد ي كاربرد بالقوه
 يابيآن هستند، ارز يمحققان در حال بررس

 يصدا در ساختمان يكاست كه  ييها انعكاس
 كند يم يدآن مشخص است، تول ي كه هندسه

 يافتن يتا از اطالعات به دست آمده از آن برا
جا ساطع شده، استفاده  از آن داكه ص يمكان
به  يقانون يدگيدر رس تواند يامر م ينا. كنند

 يدارا يجرائم، در صورت وجود شواهد صوت
  .كاربرد باشد

 يراز گروه پردازش صدا و تصو يآنتوناس فابيو
 ينا كه در يالن،م تكنيك يپل ي در مؤسسه

 يقاتيتحق يمت ينتخصص دارد اما عضو ا ينهزم
 يركانهز يفن يها از نكته يكي« گويد ينبود، م

اتاق اختصاص دادن  ي هندسه يندر تخم
 يدها را تول است كه آن يواريها به د انعكاس

و همكارانش دو روش  يكداكنام. كند يم
 يشنهادمنظور پ ينا يو مبتكرانه را برا يفظر

مقاله است و  ينا يمركز ي ههست ينا. كردند
 يقسمت آن برا ترين يدبخشمن ام ي يدهبه عق

  .»ها است كار آن ادامه دادن راه
  

  يتانياووگان از بر يمت: نويسنده

  منبع
http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/jun/19/how-to-hear-the-shape-of-
a-room 

  
  مرجع

http://www.pnas.org/content/early/2013/
06/12/1221464110 

  
  يانتقال اطالعات كوانتوم

  يافتاز فواصل دور تحقق 
  

و انگلستان  اسپانيا ،از دانمارك پژوهشگراني
در انتقال اطالعات  يموفق به خلق شاهكار

آنان موفق شدند اطالعات . شدند يكوانتوم
 يها اتم ياسمق بزرگ يكوانتوم ينيحالت اسپ

داشته شده به ظرف  نگه يرا كه در ظرف يمسز
منتقل ) آن متري يسانت 50 ي در فاصله( يدوم
كمتر از ركورد  ياربس اصلهف ينا هرچند. كنند
انتقال اطالعات  ياست كه برا يلومتريك 143

نسبتاً ساده انجام  يحاالت كوانتوم يكوانتوم
از  ينوع متفاوت يشآزما ينشده بود، اما ا

را ارائه داده و  يانتقال اطالعات كوانتوم
است كه در گذشته و در  ييمتفاوت با كارها

با . بودم شده انجا ياسمق طول فواصل كوچك
 يچيدهپ يحاالت كوانتوم توان يم يكتكن ينا

 ياز كابردها يعيوس ي را انتقال داد و محدوده
ارتباطات  ،يهمچون محاسبات كوانتوم يفن

از فواصل دور و سنجش از راه دور  كوانتومي
  .را دربرگرفت

بار در سال  يناول ياطالعات كوانتوم انتقال
) Charles Bennett(توسط چارلز بنت  1993

 IBM Thomas J Watson  يقاتياز مركز تحق
. داده شد يشنهادو همكارانش پ يويوركدر ن

 ياجازه م) يسآل(شخص  يكبه  يكتكن ينا
 يا ناشناخته يدهد تا اطالعات حالت كوانتوم

تبادل اطالعات  اب) باب( يگريرا به فرد د
از  يكتكن يندر ا. محض ارسال كند يكيكالس
 يكي: شود يدو ذره استفاده م نيب يدگيتن درهم
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 يحالت كوانتوم يسآل. با باب يكيو  يسبا آل

 اش يدهتن حالت درهم ي يمهرا با ن  ناشناخته
مركب را  يكنش داده و حالت كوانتوم برهم

 يقرا از طر يجهنت يتو در نها گيرد ياندازه م
عمل . فرستد يبه باب م يكيكانال كالس يك

  يدهتن جفت درهم ي حالت نيمه ،يريگ اندازه
با   يبو با ترك( كند يم ييررا دچار تغ يسآل
اجازه را  ينا) بدست آورده يسكه آل ي ا يجهنت

ناشناخته را  يتا حالت كوانتوم دهد يبه باب م
  .كند يبازساز

  
  يجمع اسپين
 يموضوع معموالً با حاالت كوانتوم اين

 هاي ينهمانند اسپ شود، يگسسته نشان داده م
 يك ياو  پايين ،مكن است باالكه م ياتم

وجود  ينبا ا. دو حالت باشد يناز ا ينه برهم
 يوستهپ يامكان انتقال اطالعات كوانتوم

) بزرگ يهنگرد اتم يك يجمع ينهمانند اسپ(
 يجنتا يكار چنينبعالوه انجام . وجود دارد

 هاي يفناور ي در جهت توسعه يجالب يعمل
ت خواهد انتقال اطالعا يندهايفرآ ي يهبر پا
  .داشت
و باب بتوانند اطالعات را با  يسكه آل آن براي

ارسال  ياستفاده از انتقال اطالعات كوانتوم
 يدهتن در صدد تصرف ذرات درهم يستيكنند با

 يها فوتون يجنتا. باشند) ها معموالً فوتون(
موارد  به ناچار در برخي ،يدهتن درهم يا مبادله

كه  يحالت يدر بازساز ينو ا رود ياز دست م
اگر . آن است اثر خواهد گذاشت درصددباب 

حالت گسسته  يكبه  يافتهاطالعات تبادل  ينا
خواهد  يدهتن درهم يفوتون مربوط باشد با تك

و ) نشود ياشود و  يافتكه امكان دارد در(شد 
كامل خواهد  يدبازتول يك ياباب  يجهدر نت

. را نخواهد داشت يديبازتول يچه ياداشت و 
 ياطالعات كوانتوم قالموضوع به انت نياز ا

اگر . شود يم ياد) probabilistic( ياحتماالت
 يكبه  يمكه در صدد انتقال آن هست ياطالعات

اطالعات با  اين ،مربوط باشد يوستهحالت پ
) يادز ياربس يها شامل فوتون( يپالس نور يك

ها به  از آن يخواهد شد كه برخ يدهتن درهم
. سيدنخواهند ر يهبقو  يدباب خواهند رس

از حالت  يبازساز يك يشهباب هم ينبنابرا
اما اگر تلفات . خواهد ساخت يسآل يكوانتوم

از حد  تر يينحاصل شده پا ي يجهباال باشند نت
به انتقال اطالعات  ينا. مطلوب خواهد بود

موسوم ) deterministic( ينيتع يكوانتوم
  .است
 يبسادگ يساست كه اگر آل ينا ياصل سوال

را به  يجهحالت موردنظر را اندازه گرفته و نت
مطمئن شد  توان از كجا مي ،باب مخابره كند

را  يسآل ي ناشناخته يكه باب حالت كوانتوم
 يفراتر از حداكثر درست كند يم يدكه بازتول

كه توسط  يتيمحدود(نه  يااست  يافتني دست
). شود ياعمال م ايزنبرگه  يتاصل عدم قطع

 يها بستگ به سهم اتالف فوتوننه تنها  ينا
 يشگاهيآزما يپارامترها يگردارد، بلكه به د

 يحاالت كوانتوم يهمچون مدت زمان نگهدار
 يِحالت كوانتوم ينماب يها كنش به منظور برهم

  .دارد يبستگ يدهتن ناشناخته و ذرات درهم
  

  
  

  ياتم يگازها ينب ياطالعات حاالت كوانتوم انتقال
  

  اتاق يدر دما هايي نمونه
 ي يوستهپ يرمتغ يِانتقال اطالعات كوانتوم چنين

 يكپولز يوجينتوسط  يشگاهيدر آزما ينيتع
)Eugene Polzik ( و همكارانش در موسسه
از  يبوهر در كپنهاگ به همراه محققان لزين

در بارسلونا ) ICFO( يكعلوم فوتون ي موسسه
. يافتارائه و تحقق  ينگهامو دانشگاه نات

در   شامل دو نمونه نانآ يشگاهياسباب آزما
است كه در  133 يماتاقِ گاز سز يدما

 متر يسانت 50 ي و به فاصله اي يشهش يا محفظه
 يشآزما ينهدف ا. تداشته شده اس از هم نگه

انتقال اطالعات حالت  ياستفاده از نور برا
 يكاتم از   1012 يجمع يِكوانتوم ينيِاسپ

 يمت ينا. بود يگريد ي محفظه به محفظه
عمر حالت موردنظر را با  ،حقيقاتيت

 يژهو ي ماده يكها با  درون محفظه دهي پوشش
ها جذب  را از اتم اي يهزاو ي كه تكانه(
  .اند داده يشفزاا) كند ينم

با  يستمس ينا ينيحاالت اسپ يرو يقدق كنترل
كننده و  نوسان يسيمغناط هاي يداناستفاده از م

با  ينآنان همچن. ثابت انجام شده است
 يكماسچ يستينبنام كر پردازاني يهنظر

)Christine Muschik ( ازICFO يگنيشياو ا 
 يكاپت ي از موسسه) Ignacio Cirac( يراكس

 ،يخمون نزديكيماكس پالنك در  يكوانتوم
 ينب يكنش برهم يدمدل جد ي توسعه براي
ها موفق  آن. اند داشته يها و نور همكار اتم

ها انتقال  توسعه يناز ا يريگ شدند با بهره
 يِجمع ينيِحاالت اسپ ياطالعات كوانتوم

دو كپسول تحقق بخشند و  ينا ينچندگانه را ب
در  ياربه انحراف از مع ينگاه يزن

 ينا ي يسهمقا. اند داشته يشانها يريگ اندازه
كه با ( يانحرافات نظر ينهانحرافات با كم

روش  يكدر  ينيارسال اطالعات حالت اسپ
 يروشن م) محض حاصل شود يكيكالس

مورد نظر  يندكه در فرآ يسازد  كه انحرافات
 ي به گفته. آنان وجود داشته كمتر است

است؛  ياول قطع ي يجهبه نظر ما نت« :يكپولز
 يكانتقال اطالعات از اتم به اتم و در  يك

  »ياسمق بزرگ ي فاصله
 Hugues de( يدمتنهوگوئس در يانب به

Riedmatten (از  يكوانتوم يكمتخصص اپت
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ICFO اين ،نبوده است يشآزما ينا يركه درگ 
را به  يجاست و نتا» توجه قابل ياربس« يقتحق

به نظر . ندك يم يفتوص »يكننده ا قانع«شكل 
 يكاثبات « يشآزما ينكه ا با وجود آن يو

 كند يم يانب ياما و آيد يبه حساب م» اصل
 يلاگر تما. گام است يناول ينبه نظر من ا«:كه

انجام  يبعنوان مثال از آن برا يدداشته باش
 يدر علم اطالعات كوانتوم يدمف يكارها

داشت تا حاالت  يدخواه يازن يداستفاده كن
 يدبا. يدرا انتقال ده تري يچيدهپ ياربس يكوانتوم

خواهد  ذيرپ كار امكان ينا ينيممنتظر ماند تا بب
  ».نه يابود 
منتشر  Nature Physics ي در مجله يقتحق اين

  .شده است
  

  يسندهنو ي درباره
در  يعلم اي يسندهنو) Tim Wogan(وگان  تيم

  .انگلستان است
  

  منبع
http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/jun/11/quantum-teleportation-
done-between-distant-large-objects 

  
  به يازين يگرد

  يستها ن مولكول كردن يفرد
  

 يشگرد محاسبات يكبه كمك  گران پژوهش
پراش به  يكردن الگوها اند از جمع توانسته
 يريبا سوگ ييها آمده از مولكول دست
 يكه با الگو يابنددست  ييوبه الگ ي،ا كاتوره

كامالً به  يها دست آمده از مولكول پراش به
 ينبه ا. است يكسانمحور،  شده و هم صف
گروه  يساختار مولكول توان يم يبترت

را با روش  يستيز يها از مولكول يا گسترده
  .كرد يينتع يتر ساده

پراش  ياز سازوكارها يكي »يبريف شكست«
ساختار  يگونگچ ياست كه در گشودن معما

از  يعت،مواد موجود در طب ينتر از مهم يبرخ
DNA  ي، نقشتنباكو يكموزائ يروسوگرفته تا 

 ينا هاي ياز كاست يكي. داشته است يديكل
 ياديز يارشمار بس يدروش آن است كه با

 يكرده و به صورت تارها يفردمولكول را 
نسل  يدآمدناما با پد. درآورد اي يبرگونهف

آزاد پرتوان  الكترون يزرهاياز ل يا تازه
)XFEL (هستند،  يريكارگ قابل به يكه به تازگ
 ينبه كمك ا. شد يرهمشكل چ ينبر ا توان يم
بار  ميليارد يككه  يدنسل جد يزرهايل

 ينكروترونس يك ياز پرتو تر ينوران
ها را با  مولكول تك تك توان يم ست، يمعمول

. يدكش يردر حد اتم به تصو يكيتوان تفك
 يگران برا مشكل آن است كه پژوهش

پراش  يالگو يدبا يرتصاو ينبه ا يابي دست
كنند  يريگ را اندازه ياريبس يها مولكول تك

  .اند شده يفرد يكساني يدر راستا يكه همگ
  

  
  

H.-C. Poon et al., Phys. Rev. Lett. (2013) 
  

 يترفندها يدر حال بررس گران پژوهش
هستند و به عنوان نمونه،  يمتفاوت يبند صف
اما . گيرند يرا به كار م يزرل ي يدهقطب يپرتوها

 Physical Reviewكه به  يبنابر گزارش

Letters ينبه ا يازين يگرشده، د يهارا 
-Hin(پون  چِئوك ينه. يستن ها يبند صف

Cheuk Poon (يننسيسكوگاه و از دانش- 
 يينتع يكارانش، برا به همراه هم يلواكيم

مانند ( يچتقارن مارپ يدارا يها ساختار مولكول
. اند كرده يهارا يروش) ها يروساز و ياريبس
 يا كار، دسته ينانجام ا يراگران ب پژوهش ينا

كه از  كنند يپراش را پردازش م ياز الگوها
به دست آمده  يا كاتوره يريبا سوگ يذرات
 يشگرد محاسبات يك يريكارگ به با. است

 ديگر، يكالگوها با  ينكردن ا از جمع توان يم
 يالگو همانند الگو ينا. به دست آورد ييالگو
صورت كه به  ست يدست آمده از ذرات به
اند و  شده يچيدهپ يمحور در كالف هم يبرهاييف

 يآشكارساز يبرا. كامل دارند يتقارن محور
 ينها، برگردان چن مولكول يساختار واقع

 يافت ره ينا. تر است ساده ياربس ييالگو
 هايي يريگ آن را دارد كه با انجام اندازه ييتوانا

 يا ساختار گروه گسترده يين، تعXFELتوسط 
  .را ممكن سازد يستيز يها ولاز مولك

  
  منبع

http://physics.aps.org/synopsis-
for/print/10.1103/PhysRevLett.110.2655
05  

  
  يجان پندر

  را برد 2013 يوتنمدال اسحاق ن
  

 ينكه به ساخت اول يتانياييبر ينظر يكدانفيز
كمك كرد، مدال اسحاق  يواقع »ينامرئ يردا«
جان . را برده است يزيكموسسه ف يوتنن

لندن  ياز كالج سلطنت) John Pendry( يپندر
سهم عمده «را به خاطر  المللي ينب يزهجا ينا

نامنظم و  يها خود در علم سطح، سامانه
با  – يوتنمدال ن. دكن يم يافتدر »يكفوتون
 2008از سال  –موسسه  ينا يزهجا ترين ارزش

  .شود يم ساالنه تقديم
  

  
  

 »يزيكبرجسته در ف يها مشاركت«مدال به  اين
 يپوند 1000 يزهجا يكو شامل  شود يم يهارا

 يهنوامبر ارا 15امسال در جشن  يزهجا. است
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را در  »يوتنن يسخنران« يخواهد شد و پندر

مدال  ينا يبرندگان قبل. هد كردخوا يراداكتبر ا
، لئو )Martin Rees( يزر ينمارت: عبارتند از
 يتن، ادوارد و)Leo Kadanoff(كادانف 

)Edward Witten( آلن گوث ،)Alan Guth (
  ).Anton Zeilinger( يلينگرو آنتون ز

  
  و نو يباز كامال
 يزيكف يسال بر رو 50از  يشب يط پندري

 Xپرتو  سنجي يفو ط يانرژ سطح، پراش كم
 يبه خاطر كارها يدكار كرده است، اما شا

مشهور  »يليتبد يكاپت«و » فراماده«بر  يرشاخ
. آن را ساخت يكه خود پندر مفهومي –باشد 

 يرداها يها به تحقق تجرب پژوهش ينا
 طعاتق يگركامل و د هاي يعدس ي،نامرئ

  .توجه منجر شده است جالب يسيالكترومغناط
هستند كه  اي شده يمهندس يساختارها فرامواد

به شكل نامعمول  يسيبه امواج الكترومغناط
شكست در  يبضر كه ينمثل ا دهند، يپاسخ م

 يدر موارد يو حت كند يم ييرسراسر آن تغ
كه  يا در مقاله برجسته. دارد يمنف يمقدار
 2000لترز در سال  يويور يزيكالدر ف يپندر

را چگونه فراماده  هداد ك يحچاپ كرد، توض
 يببا ضر يكروموجتابش م يبرا توان يم

سال  يساختار ينچن. ساخت يشكست منف
و ) David Smith( يثاسم يويدبعد توسط د

 يگو،د سن يفرنيا،همكارانش در دانشگاه كال
كه ( يتبا اسم ي، پندر2006در . ساخته شد

و همكارانش ) اكنون در دانشگاه دوك است
 يبضرتا از فرامواد  ددا يلرا تشك يگروه

 ينامرئ يردا ينساخت اول يبرا يشكست منف
  .استفاده كند

 يفگرتوص ياضيكه روابط ر يحال در
با فراماده  يسيبرهمكنش تابش الكترومغناط

با  توان يكه م يافتدر ياست، پندر يچيدهپ
 يكعام، اپت يتاز نسب يميقرض گرفتن مفاه

  . كرد يفرا به دقت توص يليتبد

موسسه  ييسر )Peter Knight( يتنا پيتر
 يا حرفه يجان در زندگ«: گويد يم يزيكف

 يژهبه ماده و به و يزيكدانانخود، نگاه ف
. برهمكنش ماده با نور را منقلب كرده است

سراسر  كارهاي يبخش تجرب او الهام ياتنظر
 يمانند ردا يا جهان بوده تا قطعات فراماده

  ».بسازند ينامرئ
  

  منبع
John Pendry wins 2013 Isaac Newton 
Medal 

  
  ها انتقال داده

  !خورده يچبا نور پ يلومتريك يك ي از فاصله
  

از  يدينوع جد ي موفق به توسعه پژوهشگران
انتقال نور  ييتوانا اند كه شده ينور يتارها

 يتار نور«. از فواصل دور را دارد »خورده يچپ«
 يرمزگذار هاي يآنان بهمراه فناور »يگردباد

 دهد يها م امكان را به داده ينا يي،و رمزگشا
 يمدار اي يهزاو ي تا با استفاده از حاالت تكانه

)OAM (از  توان يم. موجب انتقال نور شوند
آهنگ انتقالِ  يشِبه منظور افزا يستمس ينا

استفاده كرد كه  يتار نور يكاطالعات در 
 ينترنتيا ي ها داده يكبه ارتقاء تراف يتاًنها
  .انجامد يم
 يقكه از طر ييها حجم داده كه ينبا توجه به ا 
 ،باالست يارشود بس يارسال م ينترنتا

ارتقاء  يبرا يننو يها روش محققان در پي
 ينملحا( ينور يتارها ي داده يتظرف

 يها هرچند طرح. هستند) يجيتالارتباطات د
 يندر ا يا مختلف و در حال توسعه يدجد
 ياشكاالت اه آن يوجود دارد، اما همگ ينهزم

 هاي يگنالپردازش س يكه برا يازيهمچون ن
 يچيدهپ يا چندهسته ينور يتارها يا يدشد

  .وجود دارد، دارند
كه  اند يدهرس يجهنت ينپژوهشگران به ا اخيراً

نور  OAMاطالعات موردنظر را در  توان يم

برخوردار  OAMكه از  ينور. كرد يرمزگذار
دارد كه حول محور انتشار  موجي جبهه ،است

 يچمارپ ياگردابه  يگ يجادو باعث ا چرخد يم
پرتو نور  يك ،در مقابل. شود يم يحلزون
برخوردار است كه  يموج از آن جبهه يعاد

نتشار موج ثابت آن نسبت به جهت ا يراستا
  .است

  

  
  

  يمدار اي يهزاو ي نور با تكانه ي هنرمندانه يرتاث
  

  يشدگ جفت مشكالت
 هاي يرا با فناور OAM توان ياصل م در
) multiplexing techniques( ازيِس يمتسه

ها در  متعارف به منظور ارتقاء آهنگ انتقال داده
وجود مشكل  ينبا ا. كرد يبترك ينور يتارها
 ينكوچكتر يجاست كه حت يندر ا ياصل
در  ييدما ييراتتغ يا خوردگي تاب ،يشدگ خم
شود كه  ينبه ا نجرم تواند يم يتار نور يك

 يگربه د OAM ي همخابر ياانتقال  يكنور در 
مدها به  يشدگ جفت ينا. يابدمدها جهش 

و فقط  شود ياطالعات منجر م يعاتالف سر
 ي كند تا داده يم يجادامكان را ا ينا

متر در  يككمتر از  OAM ي شده رمزگذارده
  .مرسوم ارسال شود يطول تارها

مشكل  ينحل ا يركه درگ يديجد سيستم
 Siddharth(راماچاندران  يدهارتس توسط است

Ramachandran ( و همكارانش در دانشگاه
از ) Alan Willner( گروه آلن ويلنر ،بوستن

-USC(، OFS( يجنوب يفرنيايدانشگاه كال

Fitel در دانمارك و  ينور يبرهايف ي سازنده
  .شده است يجادهمكارانشان ا يگرد
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  و حلقه دايره
 يگروه طراح ينكه ا يمركز تار نور در

كه  يكرونم 8است به قطر  اي يهاند، ناح كرده
 ي حلقه يكو  يداخل يرهدا يكمتشكل از 
سطح مقطع «به شكل  يدنگاه كن(متحدالمركز 

 ينواح ينا يهر دو). »يگرداب يتار نور
تار  يِتر از مابق بزرگ ييها شكست يبضر
شده  راحيط يطور يتار نور ينا. دارند ينور

را داشته  يزحمل چهار مد متما يتكه قابل
 ي صفر كه در هسته OAMدو مد  -دباش
 OAMو دو مد  شود يمنتشر م يداخل ي يرهدا

بعالوه . يابد يانتشار م يخارج ي كه در حلقه
 يننور ماب يشدگ جفت كردن ينهطرح با كم ينا

باعث  ،مدها يگرصفر و د OAM يمدها
صفر  OAM يمدها ينب كاهش جفت شدگي

 يكدر  تواند يكه م( يگرد »يتيپاراز«و دو مد 
  .شود يم) دهد يرو يتار نور

  

  
  

  يگرداب ياز مقطع تار نور ينيب ذره يرتصو
  

توسط   يتار نور يناز ا يلومترك 1/1 درحدود
OFS-Fitel كه  چنان آن. ه استساخته شد

 يمما قصد دار«: دهد يم يحراماچاندران توض
كه در  ييتارها يكار را تنها با كار بر رو ينا

داشته  يدتول ييتوانا يواقع يديتول يطمح يك
كه در  ييها و تمام گام يمباشند، نشان ده
مراحل  يبا تمام ايم كرده يساخت آن ط
 يتجار يِ يدشدهتول ينور يساخت تارها

  ».ل استمعاد

را  OAM يها كه پالس ها يستمس ينا ي توسعه
 يلنرتوسط و كنند، يم ييو رمزگشا يرمزگذار

كردنِ  با دوبله. شده است يرهبر USCدر 
-OAM (OAMمد  يمتقس يِساز يمتسه

MDM (در چهار كانال مجزا  يستمس ينا
صفر ( OAMكه در قالب  شود يم يرمزگذار

نور ) 1 يا 1- ( يرويو قطبش دا) يك يا
توانست تنها با  يمت ينا. اند ف شدهيتعر

ها را در طول تار  داده ،چهار مد يناستفاده از ا
 400و در آهنگ  يلومترك 1/1تا  نوري

  .انتقال دهد يهبر ثان يگابيتگ
  

  يهدر ثان ير- بلو هشت
قادر است تا هر  يستمس ينا همچنين
 10را در  OAM ياز مدها يچهاربخش

 يفناور -كند يدزتولبا يموج مختلف نور طول
) WDM(موج  طول يمتقس سازيِ يمكه تسه

آهنگ انتقال  توان يكار م ينبا ا. شود يم يدهنام
معادل (ارتقاء داد  يهبر ثان يتتراب 1/6را به 

). يهدر هر ثان ير-بلو يسكانتقال هشت د
معموالً  يا انتقال داده  آهنگ ينهرچند چن
حاصل  يتجار WDM هاي يستمتوسط س

 ينبار است كه چن يناول يناما ا د،شو يم
و در فواصل  OAM ي يهبر پا ييها انتقال

  .آيد يمتر بدست م يكاز  يشترب
 ينا توان يم يمعتقد است حت راماچاندران

 ها يستمس ينكردن اتالف در ا ينهانتقال را با كم
كه در  يخوب يزچ«:افزايد يم يو. داد يشافزا

 يك يساخته شده بر رو يشروع با تار نور
است كه،  ينوجود دارد ا يواقع يديخط تول

تا هر زمان و  دهد يرا به ما م يدواريام ينا
 يازن OAM يبانِپشت يِنور هايكه  تار ييهرجا
 يتقابل يما كه ما ارائه كرده رهيافتي ،است
را مورد خطاب قرار  ييشدن چنان تارها ساخته

  ».دهد يم
شده  يفتوص ينسدر مجله سا يستمس اين

  .است

  يسندهنو ي درباره
) Hamish Johnston(جانستون  هاميش

  .است physicsworld.com يراستارو
  

  منبع
http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/jul/02/twisted-light-carries-data-
over-1-km-in-optical-fibre 

  
راست  يها عسل از شاخك يها زنبور

دشمن استفاده  يصتشخ يخود برا
  !كنند يم

  

 يكه زنبورها اند يدهرس يجهنت ينبه ا دانشمندان
 يچپ و راست خود، برا يها عسل از شاخك
 يبررس ينا. كنند ياستفاده م يا اهداف جداگانه

 يدادر پ ينشان داده كه زنبورها حت يدجد
شاخك خاص استفاده  يكاز  يزن يركردن مس

  .كنند يم
 Scientificژوئن در  27كه در  يبه گزارش بنا

Reports يزنبور عسل برا يده،به چاپ رس 
با دشمن تمام تالش  يرياز درگ يريجلوگ

اش قرار  تا در سمت چپ كند يخود را م
 يعسل معموال برا يچرا كه زنبورها. يردبگ

 يها تشخص دوستان و مزاحمان از شاخك
  .كنند يراست خود استفاده م

 )Julie Mustard(موستارد  يبه گفته جول بنا
 يزنبورها ينهمتخصص در زم يزيولوژيستف

به  يبررس ينا  يزونا،آر يالتيعسل ازدانشگاه ا
سوال  ينا«تا  به  كند يدانشمندان كمك م

چرا مغزِ ما : پاسخ دهندكه  يببزرگ و عج
 ينا ياصل يدها« به گفته او » نامتقارن است؟

امكان را  يناست كه عدم تقارن به مغز ا
پردازش  يبرا رييشتب يتا فضا دهد يم

  .»داشته باشد يچيدهاطالعات پ
از  يزنبورعسل با جنگل يها شاخك

 يها مومانند و نورون يحسگرها
پوشانده شده كه اطالعات  يكروسكوپيم
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 يسهدر مقا. كنند يرا به مغز مخابره م يحسگر

با شاخك سمت چپ، شاخك راست شامل 
است كه نقش  ييدنبو يبرا يشترب يحسگرها

زنبورعسل  يارتباط برا يبرقراررا در  ياصل
  .كند يم يفاا

ها   عدم توازن در شاخك ياآ ينكهفهم ا براي
 يبر رفتار زنبورها اثر بگذارد، محققان تواند يم

 Giorgio( يگاراوالورت يوجورج يبه سرپرست

Vallortigara (يتاليا،از دانشگاه تورنتو در ا 
 يچيچپ زنبورها را ق ياراست  يها شاخك

 يها ظرف زنبورها را در  ينپس اكرده و س
كه هر  يزمان. جفت كردند همكنار  يمخصوص

با  يكندو باشند، زنبورها يكدو زنبور از 
را  يكديگرراست سالم، به سرعت  يِها شاخك

رفتار  يو طور دهند يشناخته و به هم پاسخ م
اما . هستند يدنكنند كه انگار در حال بوس يم

خك چپ آنها كندو كه شا يكاز  ييزنبورها
 گرفته،موضع  يكديگرسالم است، در مقابل 

را نشان  يشانها به حالت خصمانه آرواره يگاه
  .زنند يم يشرا ن يكديگر ياو  دهند يم يكديگر

مختلف باشند،  يزنبورها از دو كندو اگر
كه شاخك راست آنها سالم است  ييزنبورها

 كه، يدر حال. شوند يم ينبه سرعت خشمگ
 يشتريشاخك چپ سالم، زمان ببا  يزنبورها
صرف كرده و  يكديگرالعمل به  عكس يرا برا

  . شوند يم ينبه ندرت خشمگ
  

  
  

كه شاخك راست  مانند زنبور شكل باال يعسل زنبور
كه شاخك سالم  ييشده، نسبت به زنبورها يدهاش چ

عكس العمل و  يبهغر يدارند، در مقابل زنبورها
  .دهد ينشان م يخشم كمتر

  

چپ و راست  يها قسمت گويد يم والورتيگارا
دارد، و از  يمختلف يمغز زنبورها عملكردها

از آنچه  يشترب يليرو مغز آنها خ ينا
انتظار داشتند به مغز  ينا از يشدانشمندان پ

كه در  يبه گفته او سوال. شباهت دارد  انسان
عدم  ينا يااست كه آ ينمطرح است ا ينجاا

 يكيتقارن در مغز موجودات از دستور ژنت
  گيرد؟ يسرچشمه م يكساني

  
  منبع

http://www.sciencenews.org/view/generi

c/id/351355/description/Honeybees_use_

right_antennae_to_tell_friend_from_foe 

  
  يدخورش يهپرتوها در سا يدند

  

از  ياريبس يدناز رس يدطور معمول خورش به
 ينبا ا. كند يم يريبه ما جلوگ ييهانك يپرتوها

را انجام  يشياز محققان آزما يحال گروه
كه شدت  يهنگام دهد ياند كه نشان م داده
 يشينهدر حالت ب يدخورش يسيمغناط يدانم

پرتوها دچار خمش شده  ينخود قرار دارد، ا
 يرسراز ينبه سمت زم يشتريو با نرخ ب

 يهانيك يپرتوها يافتدر يزانم. شوند يم
قرار  ينزم يكه بر رو ييسط آشكارسازهاتو

  .است يشترحالت تا پنجاه درصد ب يندر ادارند
  

  
  

  اس گاما يا يگروه همكار -كازوماسا كاواتا
  

 يهاني،ك يآشكارساز پرتوها يك يدد از
در آسمان به  يكتار يا نقطه همانند يدخورش
امر آن است كه  ينا يلدل. رسد ينظر م
از ذرات  ياريبس يرمس يعيبه طور طب يدخورش
به  يرا كه از خارج منظومه شمس يپر انرژ

اما . مسدود كرده است آيند يم ينسمت زم
 يك طبار توس يننخست يطور كه برا همان

آشكارساز واقع در ارتفاعات تبت ثبت شده 
ممكن است در  يدخورش يهخطوط سااست، 

آن به  يسيمغناط يدانكه در م ييها اثر خمش
طور  در واقع آن. تر شود كمرنگ آيند يوجود م
 يلترز آمده است، پرتوها يويور يزيكالكه در ف

 يبررس يرا برا يفرصت منحصر بفرد يهانيك
كه با  يداغ ياربس انيو مطالعه تاج نور

را  يدرشخو يلومترك يليونضخامت چند م
  .دهند ياحاطه كرده است، به ما م

در فواصل دور از  يدخورش يسيمغناط ميدان
به سمت خارج از  يدانكه خطوط م يدخورش
شناخته  يقرار دارند به خوب يديخورش يبادها

در  يسيمغناط يداناما در مورد م. شده است
متشكل  يهاله خارج يعني يدداخل تاج خورش

از آن  يديشخور يكه بادها يياز پالسما
از  يكي. يمدان ينم ياديز يزچ گيرند ينشات م

در  يدانكه م كند يم يشنهادپ يجرا يها مدل
با استفاده از  توان يرا م يديداخل هاله خورش

در سطح  يسيمغناط يلپتانس يابي برون
 يمدل كم يك. به دست آورد يدخورش

را  يكيالكتر يانجر يها اثر ورقه يزن تر يچيدهپ
 يجار يددر داخل تاج خورش شود يكه گفته م

  .كند يهستند وارد مسئله م
 يدو مدل، گروه ينا يشترب يمنظور بررس به

اس  يا ياز محققان موسوم به گروه همكار
) Air Shower Gamma Collaboration(گاما 

كه از طرف  يهانيك يدر تبت به مطالعه پرتوها
. پرداخته است آيند يم ينبه سمت زم يدخورش

منطقه قرار  ينكه در ا ييآشكارسازها يهآرا
 يدوش ذرات مشاهدهدارند، دائما در حال 

 يذره پر انژر يكهستند كه در اثر برخورد 
با ) ترا الكترون ولت 10در حدود  يبا انرژ(

محققان  ينا. آيد يبه وجود م ينجو زم
و  1996 يها سال ينبه دست آمده ب يها داده

اند  تهگرف يجهكرده و نت يلرا تحل 2009
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و به تبع آن  يدخورش يتكه فعال يهنگام

 يشينهدر ب يدخورش غناطيسيم يدانشدت م
حدود  يدخورش يهخود قرار دارد، سا

امر آن  ينا يلدل. شود يتر م درصد روشن پنجاه
كه از داخل تاج  يهانيك ياست كه پرتوها

 يتفعال يشينههنگام ب گذرند يم يدخورش
 ينمبه سمت ز يشتريبا نرخ ب يدخورش

 ينگروه همچن ينا. شوند يمنحرف م
دو مدل  يناستفاده از ا ارا ب هايي سازي يهشب

 يها كه تنها مدل ورقه اند يافتهانجام داده و در
به دست آمده  يها با داده يبه خوب يانجر

  .دارد يهمخوان
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.111.011101 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i1/e
011101 

  
  ياجتماع يواناتپاسخ منعطف ح

  

مثال ( يتفعال ي،اجتماع يواناتاز ح يبعض در
 يگرفرد با تعداد افراد فعال د يك) غذا يافتن
را  يرفتار گروه تواند يكه م يابد، يم يشافزا
 يها محرك. آشوبناك كند يحت يا يرخطيغ

 يزن) روزانه يمثال چرخه دما يبرا( يخارج
تر  گرم ينواح يها دارد، مثال مورچه ياثر قو
  .دارند يكمتر يتفعال

از ) Stamatios Nicolis( يكوليسن يوساستامات
سوئد و همكارانش در  يدانشگاه اوپساال

لترز، مشاهدات  يويور يزيكالدر ف يا مقاله
و مدل پاسخ مورچه ها را به  يتجرب

) يمانند ازدحام كلن( ياجتماع يها برهمكنش
ها كشف  آن. دهند يگزارش م يطيو عوامل مح

 يجابه  رو، قدم ينها در ح كه مورچه كنند يم
را  ييفازها ييرو تغ ها نظمي ياز دما، ب يرويپ

نامتقارن انجام  »يدنخواب«و » برخاستن«همانند 

 يبلكه پاسخ يستند،ن يكه تصادف دهند يم
  .هستند يرمتغ يطمنعطف به شرا

  

  
  

 يعني(فعال  يها از مورچه يها تعداد آن  مدل
به آن  يا كنند يكه النه را ترك م ييها مورچه
را در حضور ازدحام و محرك ) ندشو يوارد م
و  يوكوليسن. كند يدنبال م) النه يدما( يخارج

دامنه  يشزمان و با افزا يهمكارانش ط
را در  يزمتما يچهار الگو يي،دما ييراتتغ

 ي،تناوب شبه: كنند يها مشاهده م مورچه يتفعال
به همراه  يو نوسان يآشوبناك، قفل فاز

). undershoot(فرورفت و)overshoot(فرارفت
 يتناوب شبه يها كه پاسخ كنند يم بيني يشها پ آن

نشانه جانداران  ير،متغ يو آشوبناك به دما
مواجه منعطف با  ياست كه برا ياجتماع
  .ندا يافتهتكامل  يخارج يها محرك

مورچه  يتفعال يش،محك مدل خو يها برا آن
فروسرخ  يرا با حسگر ييخوار كوبا برگ
رود به و خروج از النه را كردند كه و يتورمان

النه را در  يحال دما ينو در ع كرد يآشكار م
ها نشان  داده. فراوان ثبت كردند يروزها

آشوبناك  يا يتناوب اكثرا شبه يكه كلن دهد يم
را به  يقيتطب يده پاسخ مكانكه ا ماند يم يباق
كه  گويند يم يسندگاننو. كند يفراهم م يطمح
 تواند يرز آشوب، مدر م ياز زندگ يرتصو ينا

ها  مانند انسان ياجتماع يواناتح يگرد يبرا
  .قابل استفاده باشد

  
  منبع

Flexible Response 

  
  مرجع

Foraging at the Edge of Chaos: Internal 
Clock versus External Forcing 

داد  پس از رخ ماه ينها چند گسل
  خورند يجوش م لرزه ينزم

  

 ينشده در جنوبِ چ انجام هاي گيري اندازه
شده در اثرِ  شكافته يها كه صخره دهد ينشان م

  .رندخو يجوش م يبه تند لرزه، ينزم
 يكداد  كه پس از رخ دهند ينشان م ها پژوهش

گسل تنها به چند سال  يمناطقِ دارا لرزه، ينزم
و توانِ خود را  يدارند تا سخت ياززمان ن

: يستن يرناپذ شكست يم،ترم يناما ا. يابندباز
كه در فواصلِ دور از  يدشد هاي لرزه ينزم

 يها گسل توانند يم يزن دهند يگسل رخ م
كرده و  يرانرا دوباره و يرپذ بيو آسشكننده 

  .كنند تر يها را طوالن خوردنِ آن جوش يندفرآ
شده  يفشكافته شدن، ضع يلِكه به دل گسلي

كند تا  يجادا يا تنش و لرزه تواند يباشد نم
محكم و  يكاف ي كه دوباره به اندازه يهنگام

تازه  هاي يافته ينا يبترت ينبه ا. استوار شود
منتشر  Science ي ژوئن در مجله ماه 28كه در 

گران را در شناخت  شده است پژوهش
در  لرزه ينزم يها دوره يِبند يبهترِ زمان هرچه
  .خواهد كرد ياريگسل،  يدارا ي منطقه
به  اي لرزه ينزم 2008كه در سالِ  از آن پس
را با خاك  ينجنوبِ چ يشترر 7.9 يِبزرگ

 يِلگس ي مندان در منطقه كرد، دانش يكسان
به  يتونل) Longmen Shan(من شان  النگ

 يندمتر حفر كردند تا فرآ 1201طولِ 
 گيري يپ يكخوردنِ گسل را از نزد جوش
ند يگران فرآ پژوهش يزن تر يشپ. كنند

به  ياو  گاه يشها را در آزما استوارشدنِ گسل
 يبررس) ينزم(سطحِ  هاي يريگ كمك اندازه
است كه  بار يننخست يناما ا. كرده بودند

گسل حفره  يكدرونِ  يگران تونل پژوهش
 گيرند ينظر م يرِرا ز آن يمكرده و به طورِ مستق

مشاهده و  يكرا از نزد يابيباز يندتا فرآ
) John Vidale( يدالجان و. كنند يبررس
در  ينگتنگاه واش از دانش شناسي لرزه ينزم
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چه  آن ي درباره يگواه يافتنِ«: گويد يم ياتلس

همواره ما را دچارِ  گذرد، يم ينزم يرِزدر 
  .»كند يدردسر م
شارشِ  يِآسان يزانِم يِبا بررس گران پژوهش

 يِسخت يممستق يرِآب به درونِ سنگ، به طورِ غ
. اند كرده يريگ را اندازه ينگسل در چ ينا

 يكداد  رخ يلِبه دل يكه گسل يهنگام
 يزها ن بافت سنگ شود، يشكافته م لرزه ينزم
از  ياريبس يندهاياما فرآ. شكند يهم م در

محلول در  يِمعدن موادجمله متبلورشدنِ 
خوردنِ  سببِ جوش يرزميني،ز يها آب

 يليگونه كه ام همان. شوند يها م سنگ ي دوباره
 داني يزيكژئوف) Emily Brodsky( يبرودسك
 يكيواقع در سانتاكروز و  يفرنياگاه كال از دانش

هرچه گسل  گويد، يقاله مم ينا يسندگانِاز نو
  .تر است فيداشته باشد ضع تري يشب يها ترك

 2011تا آگوست  2010 ي يهژانو ي در فاصله
گاه  از دانش يزكه او ن) Lian Xue(ژو  يانل

 يسانتاكروز است به همراه برودسك يفرنيا،كال
 يها سطحِ آب ييِجا كارانشان، جابه هم يگرو د
كرده و  يريگ هرا در تونل انداز يرزمينيز

 ييِتراوا يزانِرا در م هايي يدگرگون
 يزانِم. مشاهده كردند ها، نگس) يريِنفوذپذ(

رو به كاهش گذاشت و بنابر محاسبات  ييتروا
و  يسخت يابيِباز ي،گروه پژوهش ينا ياعضا
در  لرزه ينداد زم ها پس از رخ سنگ يِاستوار
 طول يمماه تا دو سال و ن 7من شان، از  النگ

از  يكه برخ ست يدر حال ينا. يدخواهد كش
اند مدت زمانِ  انجام شده تر يشكه پ ها يبررس

 ينها را چند خوردنِ گسل جوش يالزم برا
  .اند كرده ييندهه تع
من شان  در گسلِ النگ ياستوار يابيِباز فرآيند
دچارِ اختالل  يا به صورت دوره بار ينچند
اد كه به اختالالت نشان د ينا گيريِ يپ. شد

 يها در سنگ ييتراوا ييراتزمان، تغ طورِ هم
 هايي لرزه ينزم ي موجود در گسل به واسطه

متوقف شده  بار ينو دوردست، چند يقو

كه  دهد يم يحتوض ينچن يبرودسك. است
آزاد  ها لرزه ينزم ينكه توسط ا ياحتماالً امواج

را دوباره  پذير يبآس يها گسل يناند ا شده
  .كرده است يوردگخ دچارِ ترك

 Elizabeth(ران  كوچ يزابتكه ال چنان

Cochran (يها پژوهش ي از موسسه 
 يفرنياكال يواقع در پاسادنا يكاآمر شناسيِ ينزم

 ست يچنان باق پرسش هم ينا دهد، يم يحتوض
 ي كه به واسطه اي لرزه ينامواجِ زم ياكه آ

 شوند يم يجاددوردست ا هاي لرزه ينزم
شده و استوار  يمكامالً ترم يها گسل توانند يم

  كنند؟ يرانرا و
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi

c/id/351292/description/Faults_can_resea

l_months_after_quakes 

  
  ياز رو يسونام بيني يشپ
  يسيمغناط هاي يهنجار نا

  

وجود آمده توسط  به يسيمغناط هاي ناهنجاري
ها  با استفاده از ماهواره توان يرا م ها يسونام

 ينيچ يپژوهشگر يادعا ينا. مشاهده كرد
امواج  يررا ابداع نموده كه تأث ياست كه مدل

 يسيمغناط يداندر مرا  يانوساق يآسا غول
بر  يمت ينا ياعضا. كند يم سازي يهشب ينزم
به  تواند يها م آن هاي پژوهشباورند كه  ينا

شود  يمنته يهشدار زودهنگام ي خلق سامانه
  .امواج مهلك است يفور ييكه قادر به شناسا

است كه  يانوساق يآسا امواج غول سونامي
ه ك با وجود آن. شود ياغلب با زلزله همراه م

امواج در هنگام ورود به ساحل  ينارتفاع ا
ها متر باشد، كه به  ده ي به اندازه تواند يم

اما ارتفاع  شود، يمنجر م يزن باري ياناثرات ز
 ياندك يامتر  يكآزاد  يانوسها در اق آن
در  يسونام يصتشخ يجهنت رد. است تر يشب
دشوار  يانوساق ي ينهزم پس يعيامواج طب يانم

  .است
  

  
  

  2010سال  يلي،ش سونامي
  

در  يحال كه ممكن است سونام ينع در
نداشته باشد، اما  ياديآزاد ارتفاع ز يانوساق

و بلندبرد است،  يعحركت آن به شدت سر
در  يعسر هايي ييجا موجب جابه ينرابناب
 يكه حجم يهنگام. شود يآب م يمعظ يرمقاد

 ينزم يسيمغناط يداننمك در طول م از آب
آن موجب  يرسانا يتماه كند، يحركت م

 گردد، يم يدانم يندر ا يناهنجار ياندك يجادا
 اي يسيبه كمك حسگر مغناط توان يكه آن را م

 يبالون يا يينع پادر مدار ارتفا يا كه بر ماهواره
  .كرد ينصب شده، آشكارساز ياددر ارتفاع ز

  
  شده يساز و مدل يقيحق هاي سونامي

و ) Benlong Wang(النگ وانگ  بن اكنون، هم
 Jiao(تانگ  يائوكارانش در دانشگاه ج هم

Tong (بيني يشپ يرا برا يروش ي،شانگها 
 ين،زم يسيمغناط يداندر م يموضع ييراتتغ

 هاي يمختلف سونام كه توسط انواع
 يطراح آيد، يبه وجود م شده يساز مدل

 سازي يهشب يبرا توان يپس از آن م. كردند
 يها مدل ينا ي،واقع يسونام يسيرفتار مغناط

آزمودن  يبرا يمت ينا. كرد يبرا ترك يادينبن
 يها خود را با داده هاي بيني يشها، پ  مدل
 2004سال  هاي يسونام ينشده در ح ثبت

 ياعضا. نمود يسهمقا يليش 2010را و سومات
 يسيمغناط هاي يتوانستند ناهنجار يمت ينا

داده و  يصرا تشخ دهارخدا ينمربوط به ا
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را  يسپس طول موج و ارتفاع امواج سونام

  .بزنند ينتخم
 يانب physicsworld.comدر مصاحبه با  وانگ

مشخصات  ي محاسبه يقت،كرد كه در حق
 يسيمغناط ناليگس ياز رو يامواج سونام

كه  يدر صورت. شود يانجام م يبه راحت يباًتقر
به  تواند يشود، م يادهپ يزروش در عمل ن ينا
هشدار  يها در سامانه يريچشمگ يشرفتپ

مثال،  براي. منجر گردد يزودهنگام سونام
اغلب  لرزه ينزم يآشكارساز يكنون يها روش

. برد يپردازش زمان م يبرا يقهدق 6حدود 
و  لرزه ينزم بيني يشدر پ يگرد يتمحدود
 يابيارز يكه بر مبنا يگريد يها روش

ها قادر به  جزرومد است، آن است كه آن
امواجِ در حال حركت در  ي يوستهپ يابيرد
 يمانع ينكه چن يدر حال يستند،آزاد ن يانوساق

 يسيمغناط هاي يناهنجار يريگ در راه اندازه
  .وجود ندارد

 ينا ييشناسا يبرا الزم يآور كه فن يحال در
وجود دارد؛ الزم  يسيمغناط هاي يناهنجار
 ينتأم يمناسب برا هاي يرساختاست ز

 يهشدار زودهنگام سونام يرفراگ ي شبكه
دو : داد يحتوض ينگروه چن ينا. شود يجادا

منظور وجود دارد، به  ينا يممكن برا يكردرو
كه  ينبدون سرنش ييهوا هاي ينهسف يريكارگ

 يا كنند، يحركت م كينزد يدر فضا
ها به دور  كه مدار چرخش آن ييها ماهواره

 ياست؛ كه برا ييندر ارتفاعات پا ينزم
امواج، هر  يسيمغناط يگنالس يآشكارساز

 يانوسبه اق يبه قدر كاف يدها با آن يدو
  .باشند يكنزد
  

  يآشكارساز مشكالت
در عمل  ها يسونام يحال، آشكارساز ينا با
چه پژوهشگران ادعا  از آن يشب تواند يم
 يرمانوج نا. با مشكل همراه باشد كنند، يم
)Manoj Nair(از  يس، كارشناس ژئومغناط

پژوهش حضور  يندانشگاه كلرادو، كه در ا
 يسيمغناط هاي يگنالس«: گويد ينداشت، م

است،  وتسالنان 2تا  1معموالً حدود  يسونام
كه  ينزم يسيمغناط هاي يدانبا م يسهكه در مقا

 يرنا. »باشد يم يزنانوتسال است، ناچ 40،000
كه پژوهشگران  عرضه داشت كه با وجود آن

 يسيممكن است بر اساس اطالعات مغناط
 هاي يگنالس يشده، موفق به آشكارساز ثبت
 يآن يشوند، اما آشكارساز يشينپ يسونام
به «: همراه خواهد بود هايي با چالش يسونام

زمان در  وابسته به يرهايكه متغ يلدل ينا
 يگركه از منابع د ين،زم يسيمغناط يدانم
 يسيمغناط هاي يگنالس توانند يم آيند، يم

قرار  يرتحت تأث يداًرا شد يسونام يفضع
به استفاده از ماهواره  يشترب يرادا ينا. دهند

از  يا يزهها آم ماهواره يراوارد است، ز
 كنند، يم يافتفضا و زمان را در هاي يگنالس

را از  يسونام هاي يگنالس يكه جداساز
و دشوار  يچيدهمنابع پ يرسا هاي يگنالس
  .»كند يم

 يشكارانش به آزما آن، وانگ و هم رغم علي
 يها ها با داده آن يسهخود و مقا يها نمونه

ادامه خواهند  يشينپ هاي يحاصل از سونام
 يگام بعد«داد كه  يحوانگ توض. داد

واج ام ي يخچهما تمركز بر تار يها پژوهش
خواهد  يسترا ي يرهدر جز يقيحق يسونام
جنوب واقع شده  يانوسدر اق يرهجز ينا. »بود

قرار  يليش 2010سال  يو مورد هجوم سونام
كه از  اي يسيمغناط يها از داده يمت ينا. گرفت

 يها شده، به همراه مدل يمنطقه گردآور ينا
استفاده خواهد كرد تا  يانتشار سونام يجهان

 هاي يناهنجار يانارتباط م از يدرك بهتر
  .يابدب ياسطح در ييراتو تغ يسيمغناط
به  يگروه در نظر دارد تا نگاه ينا چنين، هم
و جزرومدها  يامواج داخل يسيمغناط يراتتأث
به  يانوسسطح اق يرآب كه در ز ييجا جابه(

و در تبادل حرارت و ماده  پيوندد يوقوع م

 يتاهم حائز ها يانوسمختلف اق هاي يهال يانم
با  يمانتظار دار« : وانگ ادامه داد. يندازدب) است
 ينا يسي،مغناط هاي يگنالاز س هاستفاد
قابل مشاهده  يبه راحت يداخل هاي يانجر

  .»باشد
از  يعلم ي يسندهراندال، نو يان: نويسنده
  زالندنو

  
  مرجع

http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/jun/28/tsunamis-could-be-spotted-
from-magnetic-anomalies 

  
  منبع

http://rspa.royalsocietypublishing.org/loo
kup/doi/10.1098/rspa.2013.0038 

  
  يشمس ي منظومه» دم« ي مشاهده

  

كنفرانس  يكدر  يدهم جوال گران پژوهش
اعالم  Astrophysical Journalو در  يمطبوعات
كه در  يمادام يشمس ي منظومه: كردند

 يچيدهپ مه در اي دنباله ،كند يكهكشان حركت م
دنباله  ينا. كشد يرا به دنبال خود م يو طوالن
گلِ شبدر  يكاز ذرات باردار به شكل  يانبوه

  .گسترده شده است كيلومتر ها يليوناست كه م
 ،)Eric Christian( يستينكر يكار ي به گفته 

 ييفضا ياز مركز پروازها داني اخترفيزيك
 NASA Goddard Space Flight(گودارد ناسا 

Center (پژوهشگران  ،يلندمر بِلت يندر گر
وجود دارد  يا اند كه دنباله فرض كرده هميشه

دست  ييها بار است كه به داده يناول يناما ا«
 ييها حرف يا دنباله ينچن ي دربارهكه  ايم يافته
  ».گفتن دارد يبرا
حاصل شده كه توسط  هايي از داده ،كشف اين

 IBEX يا يا ستاره ينب يجستجوگر مرزها
شده  يانداز راه 2008كه در سال  يا ماهواره(

 يرماهواره مس ينا. اند شده يآور جمع) است
 ي ها حومه كه منشا آن يپرسرعت يها اتم
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 ينا. كند يم يماست را ترس يشمس ي منظومه

 ينكه ا  شوند مي يماز آن ترس يشپ يرهامس
از  يبه سمت داخل ناش  يها ذرات ضربه

 يدكه از خورش يربرخورد با ذرات باردا
ها  اتم ينا يعتوز ي نحوه. را تجربه كنند آيند يم

 يتا از مرزها دهد يامكان را م ينبه محققان ا
شامل  يكنند؛ حباب يبردار نقشه يوسفرهل
 ي كه در منظومه يمواد يگرو د ياراتس

دارد و به شكل مستمر توسط  ودوج يشمس
متورم  جهند يم يرونبه ب يدكه از خورش يذرات
  .شود يم
  

  
  

) كه در شكل نشان داده شده چنان( يشمس ي منظومه
  .كشد ياز ذرات باردار را پشت سر خود م يانيجر

  

هاربرگ گل شبدر چ يك يهدنباله شب ينا مقطع
از ذرات  يآن انبوه ياست كه دو تا

است كه با سرعت كم حركت  يديخورش
از ذرات با سرعت باال  يگرد يو دوتا كنند يم

ها از  داده ينا ينهمچن. شده است يلتشك
 يشبدر گل ينا خوردن يچمسطح شدن و پ

پرده  يكهكشان يسيمغناط هاي يدانتوسط م
هستند كه  ييها ميدان ،ها يدانم ينا. دارد يبرم

و در طول كهكشان راه  يدخورش يبر رو
بر  يلومترك 84000در حدود  يبا سرعت يريش

 هاي يدانم يهشب كنند؛ يساعت غرش م
از  ييها روبان يچشكه باعث واپ يسيمغناط

  .شود يم يوسفرهل ي ذرات باردار دورتادورِ لبه
 David(كوماس  مك يويدد يانبه ب 

McComas (يقاتيتحق ي از موسسه 
 San( يوغرب واقع در سن آنتون جنوب

Antonio(، هرچند تيم IBEX يينقادر به تع 

دنباله نبوده، اما آن را در حدود  ينا يقطول دق
 ي برابر فاصله 1000 ياو  يلومترك يلياردم 150

 يمت ينا. زند يم ينتخم يدو خورش ينزم ينب
 ييرتغ يدارد كه به چگونگ ييها طرح ينهمچن

 يديخوش يتبا افول فعال دنباله ينشكل ا
  .نگرد يم
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/351477/description/News_in_Brief_
The_solar_system_has_a_tail 

  
  مدار فوق فشرده يك

  

امواج  توان يم يفلز يهال يكتابش نور به  با
استفاده از . كرد يجادا يهدر سطح ال يمتحرك

را  يكيالكترون يمدارها تواند يامواج م ينا
از فرانسه  يدانشمندان. كوچك كند ياربس

از جنس  يستورياند با استفاده از ترانز توانسته
بسازند كه در آن  يمدار كوچك ي،بننانولوله كر
  .است ييرقابل تغ اجشدت امو

  

  
  

 يهال يكبا بسامد درست را به  ينور فقط
در  يسيالكترومغناط يها تا موج يدبتابان يفلز

امواج كه  ينا. امتداد سطح آن حركت كنند
 يدهنام) SPP( يپالسمون سطح هاي يتونپالر

هستند و نسبت به  تر يگزيدهجا شوند، يم
موج  كرده طول يتهها را برانگخ كه آن ينور

 توان يرا م خصوصياتي ينچن. دارند يتر كوتاه
فشرده  فوق يپالسمون يساخت مدارها يبرا

تراشه  يبه كار برد كه در آن اطالعات حوال
كه نسبت به  كنند يرفت و آمد م يكياپت

اكنون . كوچكتر است ياربس يامروز يها تراشه
 ياز مركز مل) Padmnabh Rai( يپادمناب را

و ) CNRS(فرانسه  يعلم يقاتتحق
را  ين مثال از مدار پالسمونيهمكارانش، اول

منبع نور و  يكه دو جز اساس كنند يگزارش م
 يقطعه جا يكموجبر پالسمون را درون 

  .دهد يم
و عناصر  يزربه ل SPSساخت  يبرا معموال

. است يازنور و فلز ن يشدگ جفت يبرا يتيكياپ
را با  يمحج ياجزا ينهمكارانش او  يرا

 field-effect( يدانياثر م يستورتراز

transistor (ينانولوله كربن )كه به  يا قطعه
استفاده  يكينانوالكتر يطور گسترده در مدارها

ولتاژ مقاومت  »وازهدر«ها  و در آن شود يم
به  يكيبا اتصال الكتر) كند ينانولوله را كنترل م

 يگزينجا T يشا آراب) موجبر( ينوار فلز
سپس در امتداد نانولوله ولتاژ را . كنند يم

از نور منتشر  يكيتا نوار بار دهند يم يشافزا
  .گردد

از  يكينشان داد كه نور بار يندورب همزمان
 يمدرك گردد، يمنتشر م يزن ينوار فلز يها لبه
. كند يم يكها را تحرSPPكه نانولوله  يناز ا
هرگاه : بود ينجذاب ا هاي يافتهاز  يكي

نانولوله كربن با طول نوار همجهت گردد، 
 يعني يابد، يم يشدر قطعه افزا SPPشدت 

كرد  سازي ينهبه يرا به نحو يطراح توان يم
  .گردد يدتول يكارآمدتر يها كه پالسمون

  
  منبع

Circuit Ready 

  
  مرجع

Electrical Excitation of Surface Plasmons 
by an Individual Carbon Nanotube 
Transistor 

  
  كامل ي ينهآ يكآغاز به كار 

  

مل كه نور را به طور كا ينهاز آ يديجد نوع
كار . ساخته شده است كند، يمنعكس م

از دانشمندان معتقد  ياريكه بس يا برجسته
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راه  تواند يم ينهآ ينا. يستن يرپذ بودند امكان

 يرقدرتمند و سا يزرهايخود را به سمت ل
  .كند يداها پ دستگاه

  

  
  

 يتريداز جنس ن اي يغهاز ت ينهاز آ يديجد نوع
كوچك ساخته  ي حفر شده يها با سوراخ يليكونس

ها  آن ينها و شكاف ب حفره ي اندازه. شده است
  .است يكوچكتر از طول موج نور مرئ

  

انداختن نور و  بر به دام يمتك يدجد  آوري فن
تقال اطالعات از ان يفرستادن آن است، چه برا

 يك يو چه به منظور اجرا ينترنتا يقطر
 يتروش مهندسان با هدا يندر ا. دي وي يد

منعكس  ي بازگشت از سطح ماده يرنور در مس
 يبياما معا. اند كرده يريكننده، از فرار آن جلوگ

 ها ينهاز آ ياريبس. وجود دارد فرايند يندر ا يزن
 كند، يها برخورد م كه به آن ياز نور يبخش
 ي يشهو ش. كنند يانعكاس جذب م يجا به

 يتنها زمان يزن ينور يبرف يها موجود در كابل
  .كم باشد يارخراش بس ي يهكه زاو كند يكار م
و همكارانش ) Chia Wei Hsu(هسو  يو چيا

 Massachusetts( يت ياز دانشگاه ام ا

Institute of Technology(كه رفتار  ي، زمان
 يفوتون يستالكر يكا نور در برخورد ب

حفر شده  يها از سوراخ يا با شبكه اي يغهت(
كوچك است، به  يارها بس آن ي كه اندازه

نور را  ردامواج منف توانند يكه م يا گونه

 دادند، يرا مورد مطالعه قرار م) كنند يدستكار
اوقات، نور  يشترب. نبودند اي ينهآ ينبه دنبال چن

 يتريدجنس ن از يبلوك( يستالدر كر يتا حد
كه  ياما زمان. كرد ينفوذ م) دار سوراخ يليكونس

با بسامد خاص  يگران نور قرمز رنگ پژوهش
ه يغدرجه به سطح ت 35 ي يهرا تحت زاو

تاباندند، از انعكاس كامل نور شگفت زده 
 يااز آن دچار جذب  يقسمت يچچون ه. شدند

  .نشت نشده بود
 Nature ي در مجله يجوال 11گروه  اين

نسبتاً  ي يدهپد ينگزارش كرد كه علت ا
. تداخل نور با خودش است يب،عج

از عوامل شامل طول موج نور،  يا مجموعه
آن نور به سطح ماده برخورد  يكه ط اي يهزاو
فر شده  به نور ح يها سوراخ يو الگو كند، يم

 يكديگركه امواج اثر  يا گونه به دهند، يجهت م
 ينبنابرا. كنند يم يخنث يغهورود به ت يرا برا

امواج، منعكس شدن  يممكن برا ي ينهتنها گز
  .است
) John von Neumann( يمنفون نو جان

 1929در سال  يانهو متخصص را يزيكدانف
را از امواجِ به دام افتاده  يمشابه ي يدهپد
 يبرا يقبل يها تالش ي كرد، اما همه يشنهادپ

آن با شكست مواجه شده  ينشان دادن تجرب
) Douglas Stone(داگالس استون . بود
) Yale University( ييلاز دانشگاه  يزيكدانيف
 يروش عمل يككس در مورد  يچه«: گويد يم

  ».كار فكر نكرده بود ينانجام ا يبرا
 ياربس ينهآ ينكه ا دانند يم يزيكدانانف اكنون
استون معتقد است كه آن . است يواقع

 هاي يكهكه متشكل از بار يزرهادر ل تواند يم
طول موج خاص هستند،  يكمتمركز نور در 

با  يفوتون هاي يستالكر. كاربرد داشته باشد
 يخاص يها كه با طول موج يژهو يطراح
تا  سازند يم قادرمهندسان را  شوند، يم يمتنظ
ها  آن ي را بدون فدا كردن بازده زرهايل يانرژ
  .دهند يشافزا

طور  كه حداقل به كند يهسو اشاره م بعالوه
فراتر از  يممكن است كاربرد ينهآ ينا ي،نظر
 ييبا الگوها ها يستالكر ينا. داشته باشد يكاپت

قادر  يدحفر شده با يها مشخص از سوراخ
 يحت ياو  يباشند تا به طور كامل امواج صوت

  .ج آب را منعكس كننداموا
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/351485/description/Perfect_mirror_d
ebuts 

  
  مرجع

http://www.nature.com/nature/journal/v4
99/n7457/full/nature12289.html 

  
  بار،  يكهر شش سال 

  ينرعت چرخش زم
  يابد يو سپس كاهش م يشافزا ياندك

  

در  ياكه دن دهد ينشان م يدجد اي مطالعه
 يسال، اندك 9/5 يمنظم زمان يها چرخه

عالوه بر . چرخد يتر م و سپس آهسته تر يعسر
كه درست در زمان  يافتندپژوهشگران در ين،ا
 ين،زم يسيمغناط يدانم يناگهان ييراتتغ
به  يندر سرعت چرخش زم يزيناچ ييراتتغ

  .پيوندد يوقوع م
 ياالتس ييجا حركت بادها و جابه يلدل به

ه ب تواند يسرعت چرخش آن م ين،داخل زم
 ثانيه يليحداكثر چند م يزانو به م يزيطور ناچ

با  توانند يدانشمندان م. كند ييردر روز تغ
كه در فواصل دوردست در  يائياش ي مشاهده

 ينكه الزم است تا ا يفضا هستند و ثبت زمان
كه برابر با (شوند  رويتدوباره قابل  ياءاش

را  ين، سرعت چرخش زم)روز است يكطول 
  .ندكن يريگ اندازه
 يجوال 11 يچركه در مجله ن ير،اخ ي مطالعه

وهوا،  از اثر آب يپوش منتشر شد، با چشم
را در طول روز نشان داد كه به  ييروندها
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طور  تا به داد يامكان را م ينپژوهشگران ا

داخل  ياالتس يردرك تأث يبه سو يممستق
  .رهنمون شوند ينزم ي هسته
از  ييها محققان سرنخ يزن يناز ا پيش

در طول روز با دوره تناوب  ينوسانات
زمان با  بودند، كه هم يافتهساله را در شش
به وقوع  يگريبزرگ و كوچك د ييراتتغ
نشان داد كه  يدجد يلتحل يناما ا. پيوست يم
است و  يقدق يا مالحظه طور قابل چرخه به ينا

دهد كه هر  يدر طول روز رخ م ييرحداكثرِ تغ
 يها ستفاده از دادهبا ا. است بار يكسال  9/5

قبل، محققان  ي دهه ينارزشمند مربوط به چند
در  يو قو يقدق يبند زمان ينكه ا يافتنددر
بروس بافت . پابرجا بوده است يراخ قرن يمن

كه در  يفرنيا،كال يدانشگاه بركل يزيكدانژئوف
 ينا«: گويد يپژوهش شركت نداشت، م ينا
امه داد او اد. »باشد يمهم يامحامل پ يدبا قتد

 يلدل ييمبگو يتزود است كه با قطع يليكه خ
  .يستنوسانات چ ينا

مقاله، از دانشگاه  ينا ي يسندههولم، نو ريچارد
كه نظم حاكم  دارد يم يانانگلستان ب يورپولل

 ينا يلدل يفرض ما را برا يدادرو ينبر ا
رد  يدخورش ينوسان در انرژ يعنيها،  چرخه

ستخوش د يدخورش يانرژ يراز كند يم
در عوض، . است يتر و نامنظم يشترب ييراتتغ
 ينداخل زم يزيد چيها با چرخه ينا يلدل

  .باشد
 يو كاهش ناگهان يشافزا يقاتيگروه تحق اين

 يندر سرعت چرخش زم يزرا ن يو كوچك
در  يناگهان ييرزمان با تغ كردند كه هم ييشناسا
 يها تكان«كه به  ين،زم يسيمغناط يدانرفتار م
. دهد يمعروف است، رخ م »يسياطژئومغن

حاصله  يدجد يها بافت عرضه داشت كه داده
 يافتن يبه دانشمندان برا تواند ياز طول روز م

  .مرموز كمك كند يها تكان ينوقوع ا يلدال
چه كه در  بر آن يپژوهش عالوه بر اشارات اين

به  تواند يم پيوندد، يبه وقوع م ينزم ي هسته

كه در امر اكتشاف  يسي،ژئومغناط هاي بيني يشپ
  .است، كمك كند ياتيو استخراج معدن ح

  ينگجل يستيكر: نويسنده
  

  منبع
ScienceNews 

  
  مرجع

Nature 

  
  ها بر طول عمر فوتون يديق

  

 يكيتر،  ها به ذرات سبك فوتون يواپاش امكان
به  يننو يزيكموضوعات ف ترين ياز جنجال
 ياريبس يها كه تا كنون تالش رود يشمار م

 يوليان. گرفته استاثبات آن صورت  يبرا
 ياست كه سع ياز محققان يكي يآلمان يكه
 يكروموجتابش م يفبا استناد به ط كند يم
 توانند يم ها نشان دهد فوتون) CMB( ينهزم

در طول عمر خود دچار  يبا احتمال قابل قبول
  .شوند يواپاش
كند؟ تصور  يواپاش تواند يفوتون م يك آيا
شود  ياشفوتون دچار واپ يكموضوع كه  ينا

كه نور  يهنگام يژهسخت است، به و ياربس
كه  گيريم يستارگان دوردست را در نظر م

تا به  كنند يم يرا در فضا ط يلومترك ها يليونم
جرم  يها دارا حال اگر فوتون ينبا ا. ما برسند
 يركوچك و غ يارجرم بس يناگر ا يباشند، حت

ها به  آن يقابل مشاهده باشد، احتمال واپاش
دنبال  يماگر بخواه. تر وجود دارد سبك ذرات
 يدبا يم،بگرد ينوع واپاش ينا يبرا ييها نشانه
 يعنينور موجود در كائنات  ترين يميبه قد

. يممراجعه كن) CMB( ينهزم يكروموجتابش م
لترز  يويوكال ريزيدر ف يراكه اخ يا در مقاله

 Julian( يكه يوليانچاپ شده است، 

Heeck (يزيكف يالنك برااز موسسه ماكس پ 
كه  دهد يآلمان نشان م يلدبرگدر ها يا هسته

 يم،دقت كن CMB ياهجسم س يفاگر به ط

محتمل  يرغ يها امر فوتون يكه واپاش بينيم يم
 يبرا يينحد پا يك توان يم ينو بنابرا يستن

  .ها در نظر گرفت طول عمر فوتون
  

  
  

فوتون  يكآنكه  يبرا دانيم، يكه م طور همان
جرم  يدارا يدشود با يدچار واپاش بتواند
ذره  يچصورت ه ينا يرچرا كه در غ. باشد
وجود نخواهد داشت كه فوتون  يتر سبك

فوتون با  يكوجود . بتواند به آن فرو بپاشد
كامال ممكن  يصفر از لحاظ نظر يرجرم غ

 هاي يدانم ككه با كم هايي يشاست، اما آزما
 صورت گرفته است، يسيو مغناط يكيالكتر

 يجرم فوتون را تا كمتر از ده به توان منف
 يكه. كنند يمحدود م يلوگرمپنجاه و چهار ك

 يكجرم فوتون،  يحد باال برا ينبا فرض ا
در نظر گرفت كه در آن  يمدل كامال عموم

چون  يتر به ذرات سبك توانند يها م فوتون
  .كنند يذرات ناشناخته واپاش ياو  ينوهانوتر
را در  CMBتابش  كيه يد،ق يكعنوان  به

 يميقد يارتابش بس يكنظر گرفت كه در واقع 
است كه  اي يرهداغ و ت يشده از پالسما يلگس

تا چند صد هزار سال پس از مهبانگ وجود 
 يفبا ط يبه خوبCMB يفط. داشته است

. دارد يهمخوان آل يدها ياهجسم س يكتابش 
 ياندك يارآن است كه تعداد بس يانگرامر ب ينا

 يزدهسفر س يدر ط  CMB يها وناز فوت
طبق . اند شده يساله خود دچار واپاش يلياردم

 ينحداقل طول عمر ا يك،محاسبات ه
شوند، در  ياز آنكه دچار واپاش يشها پ فوتون

. چارچوب لخت فوتون، سه سال بوده است
 يداما با رسد، يكوتاه م يارزمان به نظر بس ينا

به  يجوداتها مو كه فوتون اشيمدر نظر داشته ب
كه  يهنگام ينبنابرا. هستند يتيشدت نسب
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فوتون نور  يك يم،را به حساب آور يزمان اتساع
مدت ده به  يدر چارچوب مرجع ما برا يمرئ

  .خواهد بود يدارپا يشترب ياتوان هجده سال 
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.111.021801 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i2/e
021801 

  
  يخ يبر رو يپر انرژ ينوهاينوتر

  

به اتمام  2010ل كه در سا يوبك يسآ پروژه
 يمعظ ينوييتلسكوپ نوتر يكدر واقع  يد،رس

است كه در قطب جنوب احداث شده و به 
كه از  پردازد يم ينوهاييمشاهده و ثبت نوتر
. رسند يم ينبه زم يهاننقاط مختلف ك

دو سال توسط  يكه ط ييها داده
 يآور تلسكوپ جمع ينا يآشكارسازها

كه  دهند يم ينوهايياز ثبت نوتر براند خ شده
از  يشترب يده مرتبه بزرگ شان يانرژ
 ينبه زم يداست كه از خورش ينوهايينوتر

 ينمنشا ا يافتن يبرا يشترب يقاتتحق. رسند يم
  .ادامه دارد يپر انرژ ينوهاينوتر

 يها را دارند كه مسافت ييتوانا ينا نوترينوها
 يهمچون گازها يموانع يانرا از م يطوالن

را متوقف  يگررات دكه ذ يا ستاره يانم
 ينانداختن ا يراگرچه گ. كنند يط كنند، يم

است،  يكوچك كار دشوار يارموجودات بس
هستند كه نشان  يخوب آوران يامها پ اما آن

 يهانياجرام ك سايرها و  در كهكشان دهند يم
در  يگزارش يبه تازگ. گذرد يدور چه م

 هاي يلترز توسط گروه همكار يويور يزيكالف
منتشر شده ) Ice Cube( يوبك يسآ لليالم ينب

 ترين ياست كه خبر از مشاهده پر انرژ
در . دهد يثبت شده تا به امروز م ينوهاينوتر

 يشترتوسط مشاهدات ب يدادرو ينواقع اگر ا

از  يميعظ يهانينشان دهنده شار ك شود، ييدتا
 يخي يها كوه يبر رو يپر انرژ ينوهاينوتر

. اند ناشناخته ماندهخواهد بود كه تا به امروز 
ممكن است حامل اطالعات  ينوهانوتر ينا

 يها گاما و هسته يدرباره انفجارها يارزشمند
ذرات  ينا يدكه منشا تول يفعال يكهكشان

  .هستند باشند
  

  
  

پروژه  - و همكاران) artsenM.G. A(آرتسن . يج. ام
  يوبك يسآ

  

كننده  يترشته تقو يناز چند يوبك آيس
شده است كه در  يلشكل تشك يا لوله يفوتون

اند  شده يهدر قطب جنوب تعب ييها داخل حفره
را  يخمكعب  يلومترك يكبرابر با  يو حجم
آشكارساز آن دائما در  5160. كنند ياشغال م
 يچرنكوف يها و پردازش فوتون يافتحال در

)Cherenkov (ذرات پر  طهستند كه توس
 يمو ضخ يخيكالهك  ياناز م يعبور يانرژ

 يدواقع در قطب جنوب تول يمتر 2800
تا كنون  يوبك يسآ يقاتيتحق يمت. شوند يم

شده  يجادموفق به ثبت دو دوش ذرات ا
اند كه در آن تمام ذرات  شده ينوهاتوسط نوتر

داخل حجم  از برخوردها در مانده يباق
با جمع كردن . آشكارساز محاصره شده بودند

و با كار كردن در جهت  يهذرات ثانو ينا يانرژ
 ينوهاينوتر يكه انرژ يافتنددر محققان معكوس،

ده به (پتا الكترون ولت  يكاز  يشترب يهاول
  حدود  كه  بوده است) توان پانزده الكترون ولت

 ايينوهنوتر يانرژ از يشترب  يبزرگ  مرتبه  ده
  .آيند يم يداست كه از خورش ينوع
صرفا با استناد به دو  توانند يمحققان نم البته

شده  يرهذخ يها نمونه مشاهده شده كه از داده

به مدت دو سال به  يوبك يسدر داخل آ
 يندر مورد منشا ا يناناند، با اطم دست آمده

 ينكهاما احتمال ا يند،سخن بگو ينوهانوتر
 يزن يردنشات بگ ينهزم از تابش يداديرو ينچن

 ينا ياآ ينكهگفتن ا. است صددر 0.29تنها 
 يزيكياز منابع اخترف يپر انرژ ينوهاينوتر
 يبرا يشتريب يها به داده ير،خ يااند  شده يناش
  .دارد يازن يلتحل

  
  منبع

http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.111.021103 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i2/e
021103 

  
  ذرات با گرانش و حركت ي مبارزه

  آب ياندر خالف جهت جر
  

اجازه  يزيكدانانبه ف ي،سرگردان چا هاي برگ
را كشف  اي يرمنتظرهغ ي  يدهداده است تا پد

آب  يانخالف جهت جر توانند يذرات م: كنند
  .حركت كنند

  

  
  

 يها به درون فنجان پر از برگ يزآب تم يختنهنگام ر
 يها به لطف تفاوت كشش سطح از آن يتعداد ي،چا

 يبه سمت كتر ياندر خالف جهت جر يآب، به آرام
  .كنند يحركت م

  

از دانشگاه  يزيكدانيف) Eva Kanso(كنزو  ايوا
جالب  ياربس ينا«: گويد يم يجنوب يفرنيايكال

 يانمدانشجو خواهم يم. و جذاب است
  ».مانند آن را انجام دهند يشيزماآ
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احتماالً  يزيكدانيف ياكش  لوله ران، ياككا هر

همواره در جهت  يزچ خواهد گفت كه همه
دانش  يناما ا. يابد يم يانحركت آب جر

 Sebastian( يانچينيب ينسباست يمرسوم برا

Bianchini(در  يمقطع كارشناس ي، دانشجو
باختن  كوبا، شروع به رنگ يدانشگاه هاوانا

 يختنبا ر 2008در سال  يكه شب يكرد؛ زمان
 يتم يچا يها از برگ يفنجان يآب داغ رو

) شود يكشت م يجنوب يكايكه در آمر(
او . بود يچا يمشغول آماده كردن مقدار

متوجه شد كه هنگام پر كردن فنجان، تعداد 
به سمت آب  يچا يها از برگ يشمار انگشت

  .دبرن يهجوم م يدرون كتر ي تازه
 يخود را برا يبعج ي مشاهده ينا بيانچيني

 Ernesto(به نام ارنستو آلشولر  يزيكدانيف

Altshuler (ها  داد و آن يحدر دانشكده توض
اگرچه . مورد انجام دادند يندر ا يشاتيآزما

 افتد، يم يكه چه اتفاق اند يدهفهمكردند يمتصور
اما آلشولر معتقد بود كه ممكن است از جانب 

و  يردقرار گ يدمورد ترد يزيكدانانف يرسا
  .خود را منتشر نكردند هاي يافتههرگز  ينبنابرا
از دانشگاه  يزيكدانيگذشته آلشولر ف سال

 يبه نام ترو) Rutgers University(روتگرز 
او . را مالقات كرد) Troy Shinbrot( ينبراتش

. را دوباره تكرار كنند يشموافقت كرد تا آزما
قرار داد و  يكديگرن را كنار دو مخز ينبراتش

كه آب از  يا ها را باال برد، به گونه از آن يكي
 يينبه سمت پا يكانال يقاز طر باالييمخزن 

 ي آب فاصله يانو جر يافت يم يانجر
پل زدن  يقها را از طر آن ينب متري سانتي يك
گونه كه انتظار  همان). مطابق شكل( كرد يپر م

با اضافه كردن  هيثان يندر عرض چند رفت يم
ذرات شروع  ييني،و گچ به مخزن پا يتم يچا

كردن مخزن  آلودهبه باال رفتن از كانال و 
  .كردند ييباال

گروه آلشولر  يجبه همان نتا يزاو ن آزمايشات
 ينو ا كنند يذرات بر گرانش غلبه م: منجر شد

از آب به نام كشش  يژگيبه لطف و يانجر
در  يدروژنه يها اتم يوندگاهپ. است يسطح

سطح  يجادبه ا يلآب تما يها مولكول ينب
كه در آكروبات از  يكشسان دارند، مانند تور

مانند  يذرات كوچ ماا. شود يآن استفاده م
. كنند يشبكه را مختل م ينا يچا يها برگ
 يدروژنيه يوندهايكه پ شوند يها موجب م آن

شكسته شوند و به ذرات به سمت آب 
 يشترب يش سطحكه كش ييتر، جا خالص
كه  گويد يم ينبراتش. كنند يوارد م يرواست، ن

كه  دانستند يم يشها پ از مدت يزيكدانانف
 يرون توانند يم يندفرا ينا يقذرات از طر

كه  كردند يكنند اما هرگز تصور نم يافتدر
باشد كه ذرات را  يا اندازه به يرون ينقدرت ا

  .آب حركت دهد ياندر خالف جهت جر
و  يكشش سطح ي يهگران نظر پژوهش اين
 ي در مجله يخود را در سوم جوال يشاتآزما

Proceedings of the Royal Society A 
  .گزارش كردند

كه  كنند يم يقو آلشولر تصد شينبرات
م آماده كردن كشف به جز هنگا ينا دانند ينم
 ينبراتاما ش. يرخ يا افتد ياتفاق م ي،چا
در  ها يندهكه ممكن است آال گويد يم

آرام بتوانند در خالف  يانبا جر يا رودخانه
 يناو همچن. آب حركت كنند يانجهت جر

 دزدكي توانند يذرات م ينكه ا دهد يشرح م
حركت كنند و  در  يپتبه سمت نوك پ

د استفاده قرار دوباره مور يپتكه پ يصورت
 يها نمونه يبه طور بالقوه باعث آلودگ يرد،گ

  .شوند يشگاهيآزما
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/351383/description/Particles_defy_g
ravity_float_upstream 

  
  مرجع

http://rspa.royalsocietypublishing.org/co
ntent/469/2157/20130067 

  يندر پالسماسفر زم يدارپا يكشف نشت
  

بار  يناول يبرا ي،فرانسو كدانيزيف ي گفته به
 يندر پالسماسفر زم »ييفضا يبادها«وجود 

كالستر از آژانس  يمايفضاپ. شد يآشكارساز
را، كه » باد« ينا يماروپا به طور مستق ييفضا
 يوجود آن به لحاظ نظر يشسال پ 20
» پالسماسفر ي يهدر ناح«شده بود،  بيني يشپ

ه از ه در خروجِ ماديدپد ينا. مشاهده كرد
 يمدر تنظ تواند ينقش داشته و م يناتمسفر زم

  .مؤثر باشد يزن ينزم يشدت كمربند تشعشع
  

  
  

 ينزم ياز مگنتوسفر داخل اي يهناح پالسماسفر
گاز  يكاز  يا كه حلقه يونسفر ياست كه باال

 يبادها. است، واقع شده است  يونيزهچگال و 
توسط  1992بار در سال  ينپالسماسفر نخست

 ينا. شد يشنهادو رابرت شانك پ يرلمجوزف 
 يرويسه ن يانعدم توازن م يلبه دل يدهپد

جاذبه : آيد يحاكم در پالسماسفر به وجود م
از  يزگر يروين ين،گرانش حاصل از جرم زم

و  شود، يكه از چرخش آن حاصل م يمركز
. گردد يپالسما اعمال م يكه از سو يفشار

اد به مو ي يوستهبادها موجب انتقال پ ينا
 يها قسمت يو به سو يهناح ينخارج از ا

محاسبات نشان . شود يم  مگنتوسفر ييباال
پالسما، با  يلوگرمك 1 يهكه در هر ثان دهد يم

دو  ينا يانبر ساعت م يلومترك 5000سرعت 
  .شود يجا م جابه يهناح
  

  پوف كردن در باد
و با  شود، يم يهتخل يبه آرام پالسماسفر

آن قرار گرفته، پر  يردر ز كه يونسفراز  يمواد
پالسماسفر نقش  يبادها يبترت  ينبد. شود يم



 36  1392پاييز؛پنجم، سال بيست وچهاردهمشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
از  يشپ. در فرار مواد از اتمسفر دارند يمهم

انتقال مواد به خارج از پالسماسفر تنها در  ين،ا
مشاهده شده بود، ) اكسترمم( يكران يطشرا
توسط  ينزم يسيمغناط يدانكه م انيزم يعني

دچار  يدخورش شده از ساطع يذرات پرانرژ
  .شد ياختالل م
بر اساس  ييفضا يزانگر يبادها ينا ارزيابي

كالستر و با استفاده  يوني سنجي يفط يشآزما
و حساس موجود در  يقدق ياراز ادوات بس
به  IIدر حال چرخش كالستر يمايچهار فضاپ

 يزيكدانداندوراس، ف يانيسآ. دست آمده است
و ) CNRS( يعلم يها پژوهش يمركز مل

اكنون  هم«: دارد يم ياندانشگاه تولوز فرانسه ب
 كند يكه اثبات م يمدار ياردر اخت يشواهد

كه  يزمان يها در بازه يپالسماسفر، حت
وجود ندارند، در  يسيژئومغناط يها توفان
 physicsworld.comاو به . »يستتعادل ن حالت
در پالسماسفر  يداراما پا يفضع يباد«: گفت

را به   شده يونيزهو مواد  وزد يم يوستهطور پ به
  .»برد يمگنتوسفر م يرونيب يها بخش

  
  يدارپا شار

گرها وجود  حس يبرا يخاص ياتيعمل حالت
را  يينپا ياربس هاي يبا انرژ ها يوندارد كه 
كردن  يلترداندوراس با ف. كند يم يآشكارساز

 يدارپا يپالسما، توانست شار يها نوفه از داده
بود، كشف  ينحال خروج از زم كه دررامواداز

 يده،پد ينبودن ا يدارپا ييدتأ يبرا. كند
 يزمان يها در بازه يوني يها  داده وير ها يلتحل

  .متفاوت انجام شد يمگنتوسفر يطشرا و مختلف
 يزن اي يرهدا ي يهناح ينشده در ا جمع پالسماي

 يكمربندها يدر كنترل توازن انرژ ياتيح ينقش
پالسما مسئول  ينا. كند يم يباز ينتشعشع زم

 ي سامانه هاي يگنالدر انتشار س يرتأخ يجادا
كه از  نيز هست، )GPS( يجهان ياب يتموقع

  .كند يپالسماسفر عبور م
 يندانشگاه لستر كه در ا يزيكدانف يئومن، تيم

به نظر «: گويد يپژوهش شركت نداشت، م
از  اي يهپالسما در ناح يچگال يبررس رسد يم

ارزشمند  ياررا احاطه كرده، بس نيفضا كه زم
در ابتدا تصور : دهد يم يحتوض يناو چن. »باشد

اتمسفر  يپالسما ذرات فوتون ينمنشأ ا شد يم
اند، و  فرار كرده ينزم مغناطيسي يدانكه از م

 يانم ياز مرزها ها يون ييجا جابه ينچن هم
 يد،و خورش ينزم يسيمغناط هاي يدانم
كه در  ينديفرا( يسيطمغنا يوندبازپ ي واسطه به

 ييرناگهان تغ يسيمغناط يدانآن خطوط م
شواهد « دارد يم ياناو ب. باشد) دهند يساختار م

 ياز نواح هك هايي يوناز انتقال  يديجد
سرچشمه  ينزم يسيمغناط يدانم يداخل

 يبه سو يسيمغناط يدانو در طول م گيرند، يم
دارند،  يانمگنتوسفر جر يرونيب يها بخش

 يدجد ينديفرا يند،فرا ينا. شده است  مشاهده
 يانتوازن م يدر برقرار تواند ياست كه م

 ينپالسما در مگنتوسفر زم يها ها و چاه چشمه
  .»مهم داشته باشد ينقش

مگنتوسفر در  هاي يدهپد يرو يگريد مطالعات
با پرتاب « گويد يداندوراس م. انجام است حال
 يها اكنون ماهواره آلن، هم كاوشگر وان يراخ
 ،»يمدر حال پرواز در مگنتوسفر دار يشتريب

 ينرا در ا يشتريزمان ب هم هاي يريگ كه اندازه
 يبرا تواند يكه م نمايد يم يسرم يهناح
  .يردمورد استفاده قرار گ تيآ هاي يلتحل

  راندال يانآ: نويسنده
  

  منبع
PhysicsWorld 

  
  مرجع

Annales Geophysicae 

  
  يشهبر واهلش ش يتوپولوژ يقاثر عم

  

 اي يشهصفحه ش يككرنش در  گيري اندازه
 يا را در نقطه يشهساختار ش» 1واهلش«، بزرگ

 دهد، ينشان م يشهگذار ش يهدور از ناح
را  يشبكه اتم يتوپولوژ ياتجزئ ينچن هم

  .كند يمشخص م
صورت گرفته در علوم،  هاي يشرفتوجود پ با

 يندفرآ يچگونگ ينهدر زم يهنوز دانش كامل
در . يستدر دست ن يشهبه ش يعما يلتبد
 يلتبد(فاز  يذارهابرخالف اكثر گ يقت،حق
 يند، در فرآ)يكديگرمختلف مواد به  يها فاز

شمار ) Tgگذار  يدر دما( يشهبه ش يعگذار ما
) يريگ اندازه لقاب( هاي يژگياز و ياديز
 ييرتغ يبه آرام يشهش يمياييو ش يزيكيف
به  يعگذار ما يندحال در فرآ ينبا ا. كنند يم
در  يقابل توجه واكشسان يشعلت افزا يشهش
 يدر دما يهثان- پاسكال 1012 يزانبه م(  يعما

. يستقابل درك ن يبه روشن) Tgگذار 
زمان الزم جهت واهلش  يشافزا يلدل ينهمچن

به  ييتعادل گرما ينظر، ، به سو ردسامانه مو
  ).ينيدرا بب 1شكل ( يستقابل درك ن يروشن

  

  
  

فرا سرد شده به شكل  يعما يكاهش دما، واكشسان با
زمان واهلش  يبترت ينو به هم شود يم يادز يينما

 يمنحن( كند يم يداپ يشتعادل افزا يسامانه به سو
اند كه در  ولچ و همكارانش نشان داده ).رنگ ياهس
خاص كه رفتار زمان واهلش در  اي يشهصفحه ش يك
 يشهگذار ش دمايدر  يتعادل يرغ اي يشهحالت ش يك
 يزياتاق چ يزمان آرامش در دما ينا كند؛ يم ييرتغ

 ينا). قرمز يمنحن(سال است  19000در حدود 
  .اثرات به خاطر ساختار شبكه است

  

 Tg يمان واهلش سامانه در دماحال ز ينا با
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زمان از  يناست، چرا كه ا يريگ قابل اندازه
اما با . است يشآزما يك يزمان ياسمرتبه مق

، Tgاز  تر يينپا ييسامانه به دما يكاهش دما
 ينمدت زمان واهلش سامانه را تا چند يشافزا

 يريگ اندازه يجهداشت؛ در نت يممرتبه خواه
 ياز دما تر يينپا يدر دما يشهزمان واهلش ش

اكثر  ينبنابرا. چالش بزرگ است يكگذارش 
) شده يانزمان ب يريگ اندازه ينهدر زم(مطالعات 

فرا سرد شده تمركز دارد، به  هاي يعما يرو
مورد نظر كمتر  يستمكه زمان واهلش س ينحو

 يشگاهيآزما يزمان ياساز مرتبه، مق يااز، و 
  .است
انش از و همكار) Roger Welch(ولچ  روگر

در ) يويوركن( Corning يقاتيمؤسسه تحق
از وجود  Physical Review Lettersمجله 
 يدر دما يشهواهلش ش يها از نشانه يكي
گروه،  ينا. دهند ياتاق، گزارش م يدما يين،پا

ها را با  نشانه ينا يشتر،ب ياساله  يك يبا تالش
 اي يشهك صفحه شيكرنش موجود در  يبررس

استفاده شده در  يشه؛ شGorilla يشهش(بزرگ 
در  1050با ابعاد ) ها يلموبا يشصفحه نما

ضخامت بدست  متر يليم 0.7در  1050
فرا سرد شده به  يعيكه ما يهنگام. اند آورده

ها در ماده در  آنگاه كرنش شود يم يلتبد يشهش
 ين،عالوه بر ا. »شوند يمنجمد م«اصطالح 

 يها در دما يشهاست كه ش ينا تر البج يژگيو
 600در حدود  يا،  T/Tg=0.3 تر، يينپا يليخ

آرام  يشه،گذار ش يدما يرز گراد يدرجه سانت
درك  يندر تضاد با ا اي، يژگيو ينچن. شود يم

 يدماها بقدر يناست كه زمان واهلش در ا
است كه امكان وجود هر تحول قابل  يطوالن

وجود داشته  يكيزيف هاي يتكم يمشاهده برا
معمول كه در  يبيتقر يدماها يقتدر حق. باشد
مدت واهلش  يسنج زمان هاي يشها آزما آن

 T/ Tg=0.8در حدود ، ] 2[ شود يانجام م
  .است

مربوط به  يزمان هاي ياسدر دست داشتن مق با

فاقد تعادل  ييها سامانه ها يشهواهلش، ش
به هم  يو ساختار اتم اند يناميكيترمود

. كند يم يشدن تعد يستالها از كر آن ي يختهر
ها به شكل  است كه اتم ينمطلب ا ينا يلدل
 يناند و ا در شبكه قرار گرفته يا كاتوره يليخ

حداقل با  باشد؛ ينم اهمورد دلخو يتوضع
 ينبا ا. منظم يستاليكر  شبكه يكتوجه به 
مقاله ذكر شده موفق به  يسندگانهمه، نو

كرنش بر حسب زمان واهلش  يريگ اندازه
گرفتند كه كرنش از  يجهشدند و نت يشهش

به شكل  ) Kohlrausch(قانون كولراوش 
  =.0.43با  كند؛ يم يتتبع

مسئله باور دارند كه  ينبه ا يشهش محققان
 يكتنها  يطوالن يبه اندازه كاف يها زمان يبرا

مفهوم  يچپارامتر مناسب است؛ بدون ه
شده   يريگ به هر حال مقدار اندازه. يزيكيف

 بيني يشرگ با مقدار پبز يا صفحه يشهش يبرا
تحت عنوان ) Phillips( يليپسشده آن توسط ف

 ينهبا كم. تطابق ندارد] 3[ »ييجادو« يعدد
 يزهايافت و خ ي،درون يها شدن كرنش

ها،  آن يجهو در نت شود، يم  ينهكم يزن يچگال
كوتاه برد حاصل  يروهايتوسط ن» واهلش«
 هاي يشهدر ش يروهايين ينچن. شود يم

 Corning يشهش يلجود دارد؛ از قبو يا شبكه
استفاده شده  يشهش( Gorillaساخت مؤسسه 

 ياديشبكه بن يككه از ) هشپژو يندر ا
. ساخته شده است ينوسيليكاتتتراهدرال آلوم

شبكه  ينا يآلكال هاي يوناست كه كات يگفتن
در حضور افت و . كند يرا مختل م ياديبن
 اييليككه در س( ياسنانو مق يچگال يزهايخ

رفتار به  يك، واهلش از )خالص وجود دارد
 يشافزا]. 4[ كند يم يرويساده پ ييشكل نما

بلند برد  يكولون يروهايبه ن يآلكال يها اتم
بلند برد با  يروهاين ينا. شود يمنجر م

كه در  كنند يكوتاه برد مقابله م يها برهمكنش
آرام  تواند يآن ماده به دو روش ممكن م يجهنت

  .شود

كه  به ] 3[نشان داد  يليپسف يمورد ينچن در
رابطه  وابسته  يقبه بعد شبكه از طر يسادگ

. خواهد شد 5/3مقدار  ينا D=3 ياست؛ برا
 ياز روشها يكيكه تنها  يهنگام ينعالوه بر ا
باشد،  يعمل) از دو روش ممكن(واهلش 

لحاظ  2/3مقدار مؤثر  يك Dبعد  يبرا توان يم
را  7/3مقدار   يحساب، برا ينكرد كه با ا

به طور آشكار  ينبنابرا. داشت يمخواه
از  يبخش بزرگ يشهشبكه ش »يتوپولوژ«

  .كند يواهلش را كنترل م
به همراه مطالب ] 1[ولچ و همكارانش  نتايج

را عوض  يشهباال، نگاه محققان به گذار ش
نشان  يريگزارش اخ ها ينعالوه بر ا. كند يم

 ييرتغ Tgاز  تر يينپا يكه در دما] 5[داده است 
بر اثر دما، با  يشهش يارتعاش هاي يژگيو
فرا  يعو زمان واهلش ما يواكشسان ييراتتغ

 ينا. بسته است با آن هم رمتناظ ي سرد شده
است كه ولچ و  اي يهمطابق با رو يقادق

 ياز رو يشهواهلش ش يتهمكارانش به ماه
 يموجود در دل آن پ يا شبكه هاي يژگيو

كه  دهند ينشان م يجنتا ينا ينبنابرا. بردند
 يعدر ما( يينپا يموجود در دما يساختارها

از واهلش را  يبزرگ يها بخش) فرا سرد شده
  . كنند يباالتر كنترل م دماهايدر 

 يگسترده رو يباتيمطالعات ترك براين، عالوه
 يقينشان داده است كه ارتباط عم] 6[ ها يشهش
 يها يژگيو و ها يشهشبكه ش يتوپولوژ ينب

در  يها و كاهش واكشسان مربوط به آن
وجود دارد؛ كه منجر  يشهنقطه گذار ش يكينزد
واحد نسبت به مسئله گذار  يدگاهد يكبه 
به  Tg يرز يدما زشود، كه اكنون ا يم يشهش

توسط  ينچن ها هم جنبه ينا. دست آمده است
 شود ياستفاده م]1[مرجع  يسندگاناز نو يبعض

 يعواهلش ما يبرا تري يقمند دق تا شكل قانون
  ].7[كنند يساز و جامد مدل

موجود در واهلش  هاي يناهنجار براين عالوه
كولراوش  كه توسط گروه ما مشاهده  يو نما
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 يبه گذارها يتانها رسد ي، به نظر م]8[شد 

بدست آمده ) تا صلب يرپذ انعطاف(كشسان 
 هاي يشهدر ش يكيتوپولوژ ييراتتغ يلهبوس

  .متناظر مربوط است
] 1[پژوهش ولچ و همكارانش  يت،نها در

مطرح  يدر شناخت ما از گذارها يسهم مهم
و هم  ياديبن يمشده را در بر دارد؛ هم مفاه

واحد  يريتصو يدر جستجو. يكاربرد يممفاه
 هاي يساز ها و مدل جنبه يشه،از مسئله گذار ش

به نظر  يضرور يشهو هم ش يعهم ما يِنظر
 يتوپولوژ ساسيابر نقش  يدبا تاك رسد؛ يم

در . يعما يناميكدر د) يينپا يدر دما(شبكه 
 يها كاهش تنش تر، يعمل يدگاهاز د يقتحق
متناقض،  يبه شكل: دارد يفور آمدي يپ يدرون

 يتر مستحكم هاي يشهتا ش شود يموجب م
 يخارج يها ساخته شوند كه نسبت به تنش

  .دارند يتر كم پذيري يباحتمال آس
1-Relaxation - دارد؛  يگوناگون يربتعا

به حالت  يزيكيف يستمكه در آن س ينديفرآ
 يكاهش مقاومت كشسان يا رسد، يم يدارپا

 يز، و ن)يشهش(كشسان  يطمح يكموجود در 
موجود در ماده در نظر  يها از تنش ييرها

 يشلغت به عنوان آسا يناز ا. شود يگرفته م
  .دشو يم يرتعب يزن يزيكيسامانه ف
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  ضربان يساز مدل

  قلب يكنواختچندان  نه
  

كه  يا ضربان قلب معموالً در چرخه سرعت
 يينتنفس است، باال و پا ي متناسب با چرخه

 ينا تواند يم يدجد ياضيمدل ر يك. شود يم
 ينچن نه چندان متناوب قلب و هم يتماه
ثبات آن را در هنگام وقوع نوسانات  يزانم

  .كند سازي يهشب يطيمح
  

  
  

بار  70هنگام استراحت، قلب شما حدود  در
در  تواند يضربان م يناما ا تپد، يم يقهدر دق

 يك. كند ييردرصد تغ 20 يزانطول زمان به م

 يها از مدل يديجد ي دسته يقاتيتحق يمت
 ينكرده است، كه ا يبند را فرمول ياضير
 سازي يهشب يست،را كه كامالً متناوب ن يگنالس
 هاي يستماز س ياريبس در يدهپد ينا. كند يم
كه  چنان. دهد يرخ م يزن يگرد يولوژيكيب

 Physicalبه  يحدر توض يمت ينا ياعضا

Review Letters يد،جد يها مدل ينگفتند، ا 
آن  يرا برا »يككرونوتاكس«ها نام  كه آن

 ها يستمس يناند، قادر است ثبات ا انتخاب كرده
 يانوسانات،  با انواع ياروييرا در هنگام رو

. كند سازي يهشب آيد، يم يطكه از مح يا نوفه
 يبه روندها تواند يم يچارچوب كار ينا

 يرطبيعيغ يعملكردها يبرا ينينو يصيتشخ
 تر يعموم يليتحل هاي يكتكن ينچن قلب و هم

 يگرد يولوژيكيب هاي يستمنوسانات در س يبرا
  .شود يمنته

ان مانند ضرب يستي،ز هاي يستماز س بسياري
ها و  در سلول يمياييقلب، سوخت و ساز ش

متناوب اما با  يباًتقر يرفتار ي،عصب يندهايفرآ
 كند، يكه در واحد زمان نوسان م يفركانس
مثال، سرعت ضربان قلب  يبرا. دهد ينشان م

متناظر با  يطور تنگاتنگ كه به يا در چرخه
و كاهش  يشافزا است،دم و بازدم  ي چرخه

 يتحائز اهم تواند يم راتييتغ ينا. يابد يم
، ]1[مطالعات  يبر اساس برخ يراباشد، ز

از مقدار  يكه اندك يكنواختيضربان قلب 
 ي كننده بيني يشخود منحرف شود، پ يانگينم
پژوهشگران در  ينبنابرا. است يقلب يماريب

 يلتحل يرا برا ييها اند روش تالش
 هاي يگنال، كه س)هاECG(ها  وگراميالكتروكارد

. يابندتوسط قلب هستند، ب يدشدهتول يژولتا
را  ياضير ييها دارند مدل يسع ينچن هم
را  اي يهپا هاي يژگيو ينكنند كه ا ينتدو

  .يندنما يبازساز
ها به صورت  قلب و شش يشين،پ يها مدل در

كه با هم  شدند يگرفته م در نظر  يينوسانگرها
 يلحال كه تما ينكنش دارند، در ع برهم
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انطباق  يكديگرواحد با  يكانسداشتند در فر

داشته باشند، و در صورت عدم تطابق  يزمان
فركانس  ييرتغ يبرا ييمجزا يزممكان يزمان

با فركانس  ييها مدل ل،حا ينبا ا. شد يفعال م
 يها نوفه( يطيدر حضور اختالالت مح ير،متغ

 ي دهنده در معادالت كه نشان يتصادف
 ييماد ييراتكوچك جسم، تغ هاي ييجا جابه

 بيني يشپ يرقابل، نامنظم و غ)و مانند آن است
آنتا استفانوسكا از دانشگاه لنكستر . شد يم
به ثبات  يابي دست ييتوانا«: گويد يم يتانيابر
عملكرد قلب  يبرا] در مواجهه با اختالالت[
  .»است ياتيح

ثبات، استفانوسكا و  ينبهتر ا يساز مدل براي
 يراخود را ب يدهمكارانش چارچوب جد

كردند، كه در آن  يشنهادپ» وابسته« هاي يستمس
كه ) (مرجع(يهنوسانگر پا يا يخارج يمحرك

نوسانگر  يك ي، رو)ها باشند شش تواند يم
 يبرا يمت ينا. كند ياثر م) مانند قلب( »يروپ«

 اي يژهمتناوب و و يزمان يوابستگ يهفركانس پا
 يرورا لحاظ كردند و نشان دادند كه فركانس پ

به  بيني، يشپ اما قابل يرفركانس متغ ينبا ا
كه در برابر اختالالت  شود يهمراه م يا گونه

  .ماند يم يدارپا
رفتار، كه به آن  ينتجسم ا يبرا يمت اين

» )يزمان يبترت يدارا( يككرونوتاكس«
 ياستاندارد» فاز يفضا«از نمودار  گويند، يم

 يبرا(استفاده كردند كه در آن پاسخ معادالت 
كه در صفحه  يا توسط نقطه) ECG، در مثال

مكان . شود ينشان داده م كند، يحركت م
 يشآزما اصخ ياتشروع حركت نقطه به جزئ

در حالت نوسانگر  يستمدارد و اگر س يبستگ
 يساده با فركانس ثابت باشد، نقطه با سرعت

به دور مكان آغاز  اي يرهدا يريثابت در مس
حدود م ي كه چرخه چرخد، يخود تا ابد م

  .شود يم يدهنام
در  يتمدل استفانوسكا در نها هاي پاسخ
كه با گذر  يبا سرعت يمحدود ول يا چرخه

در صورت . چرخند يم كند، يم ييرزمان تغ
 يرمدل مس يناز نوفه، ا يوجود مقدار متوسط

اختالل در  ياما اندك دهد، ينم ييرخود را تغ
آن،  يميِترس يحتوض. شود يم يجادمكان نقطه ا

ه در مدل ياست كه نوسانگر پا نيا
 يامتحرك  يتعادل ي نقطه يك،كرونوتاكس

 يهكه شب آورد يرا به وجود م »يا كننده جذب«
كه با چرخش  كند يعمل م يشگامپ يخودرو

محدود، حركت هدف را  ي خود در چرخه
 ينظر از نوفه، تمام صرف]. 2[ كند يم يينتع

 يدهكننده كش جذب يبه سو ياحتمال يها پاسخ
  .شوند يم
 ي،واقع يايدر دن يشيعنوان آزما به

سالم را  يفرد ECGاستفانوسكا و همكارانش 
كردند، كه از او خواسته بودند با  يابيارز

با زمان  يرمتغ يول شده تعيين يشاز پ يسرعت
 »يهپا«بتواند نقش فركانس  يمنفس بكشد، تا ت

كه  يافتندها در آن. كند يگيريها پ را از شش
در  ييراتدنبال تغ هربان قلب بض ييراتتغ

 هاي يلو تحل شود يسرعت تنفس حاصل م
 ي كننده جذب يكنشان داد كه  يشترب

ها  داده ينمسئول ا تواند يم يككرونوتاكس
كه ممكن است  دارد يم ياناستفانوسكا ب. باشد
را كه عالوه  ييها كننده جذب يآت هاي يشآزما

 ييساشنا آيد، يها م محرك يرها، از سا بر شش
با استفاده از  يندهاست در آ يدوارام او. كند
از عملكرد  يرا كه ناش ييراتيتغ«، ECG يلتحل

كه از  ييها نامناسب خود قلب است، از آن
و  شود يحاصل م ها يستمس يردر سا ييراتتغ

 يزتم دهد، يقرار م يرعملكرد قلب را تحت تأث
  .»دهد
از دانشگاه گوته  ياضيدانيكلودن، ر پيتر
 يندر ا يتناقض«: گويد ينكفورت آلمان، مفرا

با  يكه فرد ينپژوهش وجود دارد، و آن ا
تر در ضربان قلبش ممكن است اثر  كم ييراتتغ
 ينو بنابرا يردبپذ يهاز فركانس پا يتر كم
  ».است يمستعد اختالالت تصادف يشترب

از دانشگاه  يشناس قلب ي،المبارد فدريكو
مدل آن  ينا ي يدهمعتقد است كه فا يالنم

 هاي ياست كه با مجزا كردن ورود
 يگنالس ي،تصادف هاي ياز ورود بيني يشپ قابل

  .كند يم يساز سادهECG يررا نظ اي يچيدهپ
  Michael Schirber: نويسنده

  
  منبع

American Physical Society 

  
  ها مرجع

Sinus Arrhythmia in Acute Myocardial 
Infarction 
Pullback Attractors in Nonautonomous 
Difference Equations 

  
  تر كوتاه يها به دنبال پالس

  

 يزرمعموال با توجه به نوع ل يزريل هاي پالس
هرچه . هستند يمتفاوت يها مدت زمان يدارا

تر باشد، با استفاده از آن  كوتاه يزرپالس ل
را در  يكوچكتر يزمان هاي ياسمق توان يم

امروزه . مورد مطالعه قرار داد ياتم يرجهان ز
 اي يهفمتو ثان يزرهايها از ل كاوش اتم يبرا

كه با  يثبت اتفاقات ياما برا. شود ياستفاده م
 يژهدر درون اتم و به و يادز ياربس يها سرعت

ما به  دهند، يدر درون هسته اتم رخ م
 يبه تازگ. يمدار يازن يتر كوتاه يها پالس
اند  كرده يشنهادرا پ ياز محققان روش يگروه

در حد زپتو  يزرهايساخت ل يكه راه را برا
 يا هسته يها شمشاهده واكن يكه برا يهثان

  .كند يمناسبند هموار م
  

  
  

لترز  يويور يزيكالف -و همكاران ياگارس فرناندز
2013  

  



 40  1392پاييز؛پنجم، سال بيست وچهاردهمشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
العاده  فوق ينور يها محققان از تابش امروزه

 يعسر يها حركت يريگ اندازه يكوتاه برا
. كنند يم استفاده يذرات در جهان اتم

 يههر فمتو ثان( اي يهفمتو ثان يزريل يها پالس
كه ) است يهپانزده ثان يبرابر ده به توان منف

 يعمتداول هستند، آنقدر سر يارامروزه بس
ها را دنبال كنند و  اتم حركتهستند كه بتوانند 

 يمشاهده و آشكارساز يامروزه برا
 يها پالس. روند يبه كار م يمياييش يها واكنش

 يبرابر ده به توان منف يههر آتو ثان( اي يهو ثانآت
 يمعرف يراخ يها كه در دهه) است يههجده ثان

ها را  حركت الكترون يحت توانند ياند، م شده
 ينكدانان قصد دارند ايزياما ف. ضبط كنند يزن

 يمثال اگر روز يبرا. مرزها را فراتر ببرند
 يهثان هر زپتو( اي يهزپتو ثان يها از پالس يمبتوان

) است يهثان يكو  يستب يبرابر ده به توان منف
ذرات   يناميكتوانست د يمخواه يم،استفاده كن

ها و  همچون پروتون ياتم يرز تر يعسر
 پيوندند يم يكديگركه به  يها را هنگام نوترون
كه در  يهنگام ياهسته بدهند،  يلتا تشك

جدا  يكديگرشكافت هسته از  يندهايفرآ
كه  يا در مقاله. يمضبط كن ثبت و شوند يم
 Carlos( ياتوسط كارلوس هرناندز گارس يرااخ

Hernández-García ( از دانشگاه ساالمانكا
)Salamanca (يال ا يآ يو ج يااسپان  )JILA 

 يويور يزيكالبولدر و همكارانش در ف ادوكلر) 
گروه از دانشمندان  ينلترز چاپ شده است، ا

كه با استفاده از  اند را مطرح نموده يشنهاديپ
از  يمتوال اي يهزپتو ثان يها پالس توان يآن م
  .كرد يدتول يكساشعه ا

 يفرو سرخ برا يزرل يها طرح از پالس ينا در
: شود ياستفاده م يگاز اتم يككردن  يختهبرانگ

در  يه،نسل آتو ثان يزرهايدرست همانند ل
باعث كنده شدن  يزرل يدانم يزن ينجاا

 يو سپس هنگام گردد يها م مها از ات الكترون
 ينا شود، يمعكوس م يدانكه عالمت م

مادر  هاي يون متها را مجددا به س الكترون

ها به  كه الكترون يهنگام. كند يم يتهدا
 يجنبش يانرژ پيوندند، يمادرشان م يها اتم

هماهنگ  يها خودشان را به صورت فركانس
آزاد  يكسا يمرتبه باال در محدوده پرتوها

در  يزرنوع ل ينا يدر واقع تنها تازگ. نندك يم
 زآن است كه ا اي يهفمتو ثان يزرهايبا ل يسهمقا
با طول موج بلندتر به عنوان محرك  يزرهايل

گروه فرناندز و . شود يدر آن استفاده م
 يننو يسمفرمال يكهمكارانش با استفاده از 

هماهنگ با مرتبه  يزرهايل يساز مدل يبرا
كه اگر طول موج فرو سرخ از  باال، نشان دادند

موج  يها تجاوز كند، بسته يكرومترم 8
مختلف  فازهايشده در  يلگس يالكترون

 كنند يتداخل م يكديگربا  يختگي،برانگ يكلس
 يكبا مدت زمان كمتر از  يپالس يها و موج
  .يندنما يم يدرا تول يهآتو ثان

  
  منبع

http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.111.033002 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i3/e
033002 

  
  يا ستاره ينِب يميِش

  گيرد يبهره م يكوانتوم رهايب ياناز م
  

كه  اند يافتهتازه در يدر پژوهش گران پژوهش
در  يچيدهو پ يآل يها ساخت مولكول يبرا

 يِزن تونل ي يدهداد پد رخ ي،ا ستاره ينِب يفضا
 ي يدهپد ينا. ست يالزم و ضرور يكوانتوم
 يها كنش برهم ينانجامِ چن يز،انگ شگفت

 ينِب ي بسته يخسرد و  ير فضارا د اي يمياييش
  .بخشد يم تسرع ي،ا ستاره

كه  دهد يتازه نشان م هاي پژوهش
 يفضا يككه در خالء سرد و تار ييها مولكول

 يكمكان ينِشناور هستند، از قوان يا ستاره ينِب
واكنش  ديگر يكتا با  گيرند يبهره م يكوانتوم

. بسازند تري يچيدهپ يمياييِداده و مواد ش
از  يكيها را به كمك  واكنش ينگران ا وهشپژ
 يكوانتوم يزيكف انگيزِ فتشگ هاي يژگيو

از  يكيكه ممكن است  كنند، يم يفتوص
 يهانيدر خط مونتاژِ ك ياتيو ح يديكل ياجزا
 يرِمقاد يار،بس يخط مونتاژ با سرعت ينا. باشد
چه  مانند آن يچيدهپ يِآل يها از مولكول يانبوه
 يدهستند را تول يضرور ياتح يجاددر ا

  .كند يم
ها  كه ستاره دانند يشناسان م ستاره هاست مدت

. هستند يمياييعناصرِ ش ي سازنده ي كارخانه
گران  بود كه پژوهش يتازگ يناما هم
را به صورت  اي يچيدهپ يِآل يها مولكول

از گاز و غبار در فضا رصد  ييشناور در ابرها
 يحِتوض). SN 1/30/10, p. 26(اند  كرده

كه  يمياييش هاي كولمول ينا يلِتشك يِچگونگ
ها،  چون الكل هم يمواد يها شاملِ مولكول
موجود در  ياز اجزا يكي يشكرها و حت

چراكه برخورد قطران هستند، دشوار است، 
 ياربس يداد در فضا رخ ديگر يكها به  مولكول

  .است ياب كم
را  CH3Oشناسان مولكولِ  گذشته ستاره سالِ

 يكه متوكس يافتند يابر گاز يكدر 
)methoxy (مولكول از  ينا. شود يم يدهنام

با متانول ) OH( يدروكسيلكنشِ ه برهم
)CH3OH (يِاما انرژ. شود يساخته م  مورد
از آن  يشب يكنش برهم ينچن يبرا ازين
 ،رس باشد كه در فضا قابلِ دست ست يزيچ
به صفرِ  يكآن همواره نزد يكه دما ييجا

  .مطلق است
Dwayne Heard  ل و گروهش از دانش يدزگاه 

 يدروكسيلكنشِ ه برهم ي در انگلستان درباره
ها، از جمله متانول پژوهش  مولكول يگربا د

 ينا يژهگروه به طورِ و نيالبته ا. كردند يم
. كرد ينم گيري يكنشِ رمزآلود را پ برهم

دو  يكارِ پژوهش ينانجامِ ا يگران برا پژوهش
سردكننده  يگر را با هم، در ظرف كنش ي ماده
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 يگروه در اوجِ شگفت ينا ياعضا. قرار دادند

 210- يكه انجامِ واكنش در دما يافتنددر
از  تر يعبار سر 50به  يكنزد يوسسلس ي درجه

اگر  ياتاق است، حت يسرعت آن در دما
 ينانجامِ چن يسردشده برا يها مولكول يِانرژ

  .كم باشد ياربس يواكنش
يپژوهش گروه Heard ي شماره يندر آخر 
را به كمك  يافته ينا Nature يميش ي مجله
 يِزن كه تونل دهند يم يحتوض اي يدهپد

 كنشِ برهم يك. شود يم يدهنام يكوانتوم
كه  دهد يرخ م يتنها هنگام يمياييش

 يِكنش، انرژ كننده در برهم شركت يها مولكول
را داشته  انهآست يِبر انرژ شدن يرهچ يبرا يكاف

تپه  يكآستانه كه به شكلِ  يِانرژ ينا. باشند
در نظر گرفته  يسد انرژ يكاست، به عنوانِ 

و منحصر  يگانه يامدهاياز پ يكياما . شود يم
گاه  آن است كه گه يكوانتوم يككانبه فرد م
 يانرژ ي تپه يناز درونِ ا توانند يها م مولكول

 يبرا يازمورد ن يِانرژ كه آن يبزنند، ب بر يانم
 يكار. سد را داشته باشند ينگذشتن از ا

از  داني يمياخترش) Eric Herbst(هربست 
 Charlottesvilleواقع در ، يرجينياگاه و دانش

ذره «: دهد يم يحتوض ينا چنر يدهپد ينا
) يانرژ(كوه  ينا يينِدرست از پا تواند يم
كه  زده و حركت كند، درست مانند آن بر يانم

  .»يستدر برابرش ن يسد هيچ
Heard يكه در دماها يافتندكارانش در و هم 

 يشافزا يزن تونل ي يدهداد پد احتمالِ رخ يين،پا
تر، حركت  كم يچون در دما يابد يم

و متانول كندتر  يدروكسيله يها كولمول
دو  ينكه ا احتمالِ آن ينخواهد بود و بنابرا

بچسبند  ديگر يكمولكول پس از برخورد، به 
 يدر دماها كه رحاليد. خواهد بود تر يشب

بوده و پس  تر يباالتر، هر دو مولكول پر انرژ
از هم پراكنده  ديگر، يكاز برخورد با 

 يبرخورد در دما كه در اثرِ يهنگام. شوند يم
بچسبند، به  ديگر يكدو مولكول به  ينا يين،پا

. شوند يم يدمق ديگر يكطورِ گذرا و موقت به 
از  زني ونلت يرا برا تري يشفرصت ب يدق ينا
كنش  فراهم كرده و انجامِ برهم يسد انرژ يانِم

 ينتخم ينچن Heard. بخشد يرا سرعت م
 يانِضا، مبرخورد كه در ف 10كه از هر  زند يم

و متانول رخ  يدروكسيله يها مولكول
برخورد به ساخت مولكولِ  يك دهد، يم

داد  اگر رخ كه يدر حال. انجامد يم يمتوكس
مجاز نبود، احتمالِ  يكوانتوم نيِز تونل ي يدهپد

برخورد  يك يزانِبه م يساخت مولكولِ متوكس
  .يافت يبرخورد كاهش م يليونم 10از هر 
 Stephen( يپنشتايناستفان كلكه  گونه همان

Klippenstein (يگرد دهد، يم يحتوض 
 يزن يا ستاره ينِب يموجود در فضا يها مولكول

 يكوانتوم يكدارِ مكان وجود خود را وام
در  ينظر دانِ يميش يككه  يو. هستند
است،  يلينويزدر ا Argonne يِمل گاه يشآزما
 يزن يگرد گرانِ شپژوه« : افزايد يم ينچن هم

مورد بر  ينهمانند ا ييها كنش قطعاً به برهم
منحصر  يكنش، مورد برهم ينا. خواهند خورد

  .»به فرد نخواهد بود
  

  منبع
Interstellar chemistry makes use of 
quantum shortcut  

  
  مرجع

http://www.nature.com/nchem/journal/va

op/ncurrent/full/nchem.1692.html 

  
  با حركت آهنربا يالبه س يساختارده

  

 يك يكبا حركت دادن آهنربا نزد قانمحق
خود جمع  يتبا خاص ييفرّوشاره، ساختارها

  .كنند يم مشاهده  يگ شونده
 Scienceدر مجله  يجوال 19در  محققان

 يسيشاره مغناط يها كه توده دهند يگزارش م
 يخودشان را به شكل ساختارها توانند يم

جمع  ييردائم التغ يچيدهپ هاي يشآرا ياساده و 
  .ندكن
 ها ينپروتئ يلها از قب مولكول يعتطب در
 يبترك يدجد هاي يشخود را در آرا توانند يم

 يدانشمندان قصد دارند تا ساختارها. كنند
 يدتول يا شونده هوشمند خودجمع يمصنوع

 يها و كاربرد يناميكيكنند كه از نظر د
  . ها باشد آن يعيگوناگون مشابه مورد طب

 يزيكدانيف) Jaakko Timonen( يموننت جاكو
و همكارانش ) فنالند(  Aaltoاز دانشگاه 

مسئله را  ينا توانند يها م برآورد كردند كه آن
ها  فرّوشاره. انجام دهند» ها فرّوشاره«با 
معلق  يسينانو ذرات مغناط يحاو هايي يعما

 هاي يدانكه در معرض م يهستند و هنگام
 از خود يبيرفتار عج يرندگ قرار  يسيمغناط

قطره كوچك  يكمحققان  ينا. دهند ينشان م
قرار  يچسبناك يرسطح غ ياز فرّوشاره را رو

به  يينآهنربا را از پا يك يگراز طرف د. دادند
. حركت دادند يسمت سطح مورد نظر به آرام

 يدانقدرت م يشمشاهده شد كه با افزا
با   ساده يها قطره مربوطه به قطره يسيمغناط

  .شد يمتقساز هم  يفاصله مساو
  

  
  

 يسيمغناط يدانم يك يراز فرّوشاره تحت تاث اي توده
شود و خود را به  يمكوچكتر تقس يبه اجزا تواند يم

 يا، و )شكل سمت چپ(دهد  يشقطرات ساده آرا
  ).شكل سمت راست( يچيدهپ هاي يشبه آرا

  

 يگروهش آهنربا را به شكل و يموننت سپس
 يبه صورت متناوب حركت دادند؛ حركت يافق

 هاي ييجا باالتر و در محدوده جابه يبا تند
و فاصله،  ياز تند ينيمع يها در آستانه. يشترب

 يكرو يها قطرات جدا از هم به شكل قطره



 42  1392پاييز؛پنجم، سال بيست وچهاردهمشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
با  شدند؛ يم يوستهبه هم پ اي يدهكوچك كش

 يها ، شكلعقب آهنربا وجلو  يتكان ناگهانهر
  .گرفت قطرات شكل  يناز ا يگوناگون
به  يستيبا  مشخصه ينكه ا گويد يم تيمونن

درك و استفاده بهتر دانشمندان از 
 يها و ساختار يناميكيد يشوندگ خودجمع

  .ها كمك كند    متناظر با آن
  

  منبع
Under magnet's sway, fluids form simple 
structures  

  
  ها از نانوذره يخون يها رگ يِشنو حرف

  

اند با  گران توانسته از پژوهش گروهي
شده از سه نوع  پوشانده يطال يها نانوذره

از آن جا كه . بگذارند يرتاث يساز بر رگ يدپپت
از  ياريمهم در درمان بس يعامل يساز رگ

مهم  ياز آن گام يريو جلوگ هاست، يماريب
 ينا ست، يسرطان يدر درمان تومورها

بزرگ در بهداشت و  يگام توانند يم ها يشآزما
  .درمان باشند

  

  
  

را كنترل  يخون يها طال، رشد رگ يها ذره نانو
  .كنند يم

  

طال را در  ي يدهپوش- يدپپت يها نانوذره توان مي
از آن به  يريجلوگ يا يخون يها رگ ياندنرو

 يتازه از گروه اي يافته ينا. كار بست
گاه  انشاز د شناس يستو ز دان يزيكف

Southampton است يركب يتانيايدر بر .
 شان هاي يشآزما گويند يگران م پژوهش

تر  به هاي ندرما يبزرگ به سو يگام توانند يم
  .باشد يپوشش يها ذره سرطان با نانو

 يخون يها كه با آن رگ ست ينديفرآ زايي رگ
روند در رشد  ينا. گيرند يدرون بدن شكل م

 يمچون ترم هايي يندآو در فر ست ياتيو نمو ح
 يو باردار يسميرمات هاي يماريها، ب جراحت

و البته در رشد و گسترش . بزرگ دارد ينقش
 ي رو اداره يناست؛ از ا يردرگ يزتومورها ن

 يبرا يا تازه يها د به درمانتوان يم يساز رگ
  .سرطان راه ببرد

 يها كه ملكول شود يآغاز م يزمان سازي رگ
را كه مانند آستر  يپوشش يها  ياخته اي، يژهو

ها به  ملكول ينا انگيزانند؛ يبرم باشند، يرگ م
 هاي ياختهِ عامل ِ رشد ِ رگ كه در  هاي يرندهگ

 ينا. پيوندند يدرون رگ هستند، م يپوشش
 هاي ياختهشدن   به چندشاخه يزشبرانگ
و از آن جا  - يروارزنج به شكلي– يپوشش

 ينا. جامدان يم يا تازه يشكل دادن ساختار رگ
با (ها را  كه رشد رگ هايي يامبا پ يندفرآ

از  يريجلوگ يا) سازي رگ يشپ يها عامل
 يمتنظ) يساز رگ ضد يها با عامل(شان را  رشد

  .شود يم يختهبرانگ كنند، يم
  

  ياز بروز اثرات جانب جلوگيري
 يابا كاهش  توانند يم يساز رگ داروهاي

 ها ارييمب يدر درمان برخ يرگيمورشد يشافزا
 يمدت كوتاه يتنها برا ينبه كار روند، اما ا
مقدار  يدها با وقت تر يشب. اثربخش خواهدبود

به  تواند يم و اين–كرد  تر يشرا ب يمصرف
  .يانجامدب يتمسموم يو حت ياثرات جانب
ِ  يلرم يموثيت دان، يزيككاناراس ِ ف آنتونيوس

كاران، باور دارند كه  و هم شناس يستز
از مشكالت ِ  ياريبس توانند يم ها نانوذره

. را حل كنند يساز رگ يها دارو ي يژهو
 هاي كننده يعموثر و توز يها ها، حامل نانوذره

مقدار  توانند يچراكه م اند، ييمناسب دارو
.  يرندرا در خود بگ يدرمان ايه از ملكلو ياديز

است كه  ينا كند يترشان م به يچه حت و آن
) ها با پادتن تر يشب( يرندهگ يها ملكول با شان سطح

مطمئن بود  توان يگونه م  ينا. شود يپوشانده م
از بدن  اي يژهو يها كه داروها به بخش

  .كه مورد نظر است مثال توموري– رسند يم
ِ  يها   كاركرد نانوذره يگ گونه گروه، چه اين
در  يد،شده با سه نوع پپت  ِ پوشانده يطال
از آن در  يريگ جلو يا يخون يها رگ ياندنرو

كه (  يدپپت يننخست. است يدهداران را سنج جان
 هاي يرندهبه گ) خوانندش يم p1گران  پژوهش

و  يوسته،پ »يرشد پوشش رگ يها عامل«
را  يروارزنج هاي يامِ پ ي انندهيزبرانگ يها ژن

به ) P3( يدپپت ينسوم كند؛ يپخش م
و از  يوسته،پ 1-دوست عصب هاي يرندهگ

 كند؛  يم يريجلوگ ها رگ يدرست شدن مو
 ست، يا عامل سنجه يك) P2( يدپپت يندوم

كنش  برهم ها  يرندهگ يناز ا يك يچچراكه با ه
  .رود يم ياختهبه درون  يگ ندارد، اما به ساده

  
  ها جراحت يمترم

 يها كه نانوذره يافتيمدر«: گويد يم كاناراس
و  كنند يرشد را دوبرابر م يزاننده،برانگ
 داري يبه شكل معن كننده، يريوگجل يها نمونه
: گويد ياو م... » .كنند يرا خاموش م يساز رگ
 هايي يتدر موقع تواند يم يساز رگ يختنبرانگ

مانند  يمها خواهان رشد رگ هست كه در آن
 يريكه جلوگ يطيشرا ياو  ها، تجراح يمترم

الزم است مثال در كند كردن  يساز از رگ
  .  باشند يدتوقف آن، مف يارشد تومور 

 يبرا ييها مطالعه ينباور دارد كه چن كاناراس
ها  ها بر رشد رگ نانوذره يرتاث يگ گونه درك چه

 يها با نانوذره يساز مهم بوده و برخورد با رگ
داروها  رفت يشپ يرتازه در مس ييها طال، راه

  .گشايد يم
 يمها در مطالعه يگام بعد يقينبه «ادعا دارد  او

به «... » .تومور است يساز رگ يكار دست
آن  يبرا يسرطان هاي ياختهكه  دانيم يم يخوب
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. دارند يازن يساز كه بتوانند رشد كنند به رگ

 يريكارگ ممكن خواهد بود كه با به ياآ
تومور  يك يكيرا در نزد يساز ها، رگ نانوذره

تا چه اندازه  يترفند ين؟ و چنيممتوقف كن
هستند  ييها پرسش ها ينبازده خواهد داشت؟ ا

  » .پرسد يما از خود م يكه گروه پژوهش
  

  منبع
Nanoparticles control blood-vessel 
growth 

  
 ها يشاز آزما يگزارش كامل يبرا: مرجع

  .يدبرو ACS Nanoبه  توانيد يم
  

ها  كه در دوردست اي يارهس يناول
  مشاهده شد، يصورت رنگ به

  است رنگ يآب
  

شده از  ساطع يهابل نور مرئ ييفضا تلسكوپ
.  كرد يرا آشكارساز يديفراخورش اي يارهس

HD 189733 b  كشف شد،  2005كه در سال
است  يخارج از منظومه شمس ياراتاز س يكي

. اند آن را مطالعه كرده يان به خوبكه اخترشناس
الكواكب  در مجمع يا به دور ستاره يارهس ينا

 62حدود (پارسك  19كه ) روباه يا(والپكوال 
. چرخد ياز آن فاصله دارد، م) يسال نور

 ينا ي مشاهده يمنجمان برا يشينپ يها تالش
شده از آن، كه  بر نور مادون قرمز ساطع يارهس
  .است، متمركز بود رئييرمچشم انسان غ يبرا

  

  
  

در  يا كه به دور ستاره تيره، يبه رنگ آب دنيايي
 يديفراخورش يارهس يناول چرخد، يها م دوردست

شده  يآشكارساز يماست كه رنگ آن به طور مستق
  .است

از  ياخترشناس يوانزسال گذشته، تام ا دسامبر

و همكارانش، از  يتانيادانشگاه آكسفورد بر
 ينا ي مشاهده يهابل برا ييتلسكوپ فضا

قدرت . والدش استفاده كردند ي و ستاره يارهس
كه بتوان  يستن يهابل به قدر ينور يكتفك
مجزا  ي،نوران يا را به صورت نقطه يارهس ينا

 يتلسكوپ، نور ين، بلكه ا»يدد«ش ا از ستاره
كرده، به  يافتدر ها ينا يرا كه از هر دو

 يبترك يواحد يِا صورت منبع نور نقطه
 ياره،جدا كردن نور حاصل از س يبرا. كند يم
در  يارهو همكارانش منتظر ماندند تا س يوانزا

طول چرخش خود به سمت پشت ستاره 
ر در برابر نو يحركت كند، در آن هنگام سد

در  ييراتتوانستند تغ ها  شد و آن  يجاده ايارس
  .كنند يرنگ نور را بررس

كه بر هابل نصب شده، نور  سنجي طيف
 ي منبع نور را در محدوده ينشده از ا ساطع

. كرد يطول موج زرد تا فرابنفش آشكارساز
اش قرار داشت،  پشت ستاره يارهكه س يهنگام

در  يافت،شده كاهش  مشاهده ينور آب يزانم
 ينا. ماندند ييرها بدون تغ رنگ يركه سا يحال

اتمسفر  توسطكه  يموضوع نشان داد نور
و ستاره مانع از  شود يبازتاب داده م يارهس
 ينا. است يآن به تلسكوپ است، آب يدنرس
در  يا خود را در مقاله هاي يافته يمت

Astrophysical Journal Letters 1 يخدر تار 
  .]1[آگوست گزارش كرد 

علوم  ي از مؤسسه يباس، اخترشناس آالن
است  يبار يناول«: گويد يواشنگتن م يكارنگ
انجام  ينور يها طول موج يكار برا ينكه ا

. »است يينما دور قدرت يك ينا«. »شده است
 يارهس يكشده توسط  منعكس ينور مرئ يزانم

اش  ستاره يبا نوسانات نور يسهمعموالً در مقا
 شود يوت موجب متفا ينكوچك است و ا

خوشبختانه . آن دو از هم دشوار باشد يزتما
HD 189733 b ياراتس يرنسبت به سا 

 يبزرگ است و به قدر كاف يديفراخورش
  .روشن است

  رنگ نه چندان كم يآب نقطه
 ي يهسا ياره،س ينرنگ ا رسد يبه نظر م اگرچه

است آب به  يدباشد، اما بع يقعم يانوسياق
 يارهس ينا. ود باشددر آن موج يعشكل ما
 يكريپ كره غول ي،همانند مشتر يدي،فراخورش

 ها ياغلب در نقاش يناز ا يشاز گاز است و پ
  .شد يم يدهو قرمز كش يا به رنگ قهوه

 ياز ابرها يآن ممكن است ناش يآب رنگ
و  يليكونس يگر حاو مملو از ذرات انعكاس

گداخته آن  ي يشهبه ش يهقطرات باران شب
است كه در سال  ييادعا يدها يناگواه . باشد

را از  يارهس ينكه هابل عبور ا يزمان 2007
اش مشاهده كرد، عنوان شد و آن  ستاره يجلو

 يا مه ياننور ستاره از م رسد يبه نظر م: كه ينا
  ].2[از ذرات عبور كرده باشد 

ما بر  ي يهنظر ينبهتر«: داشت يانب ينچن ايوانز
اشاره  يارهسفر ساز ابرها در عمق اتم اي يهال

هر  يابرها در ارتفاعات باال به سادگ. »دارد
و موجب  تابانند يرا به فضا بازم ينور
كه  ينور. به نظر برسد يدسف يارهس شوند يم

توسط ابرها منعكس  تر ييندر ارتفاعات پا
عبور  يماز سد اي يهممكن است از ال شود، يم

نور قرمز را جذب  ينشيكند، كه به طور گز
  .فرار كند دهد ياجازه م ياما به نور آب د،كن يم
 يرنگ آب ينا ياحتمال يهابرها تنها توج اما
از  ياخترشناس ي،جاناتان فورتن. يستندن

به نظر «: گويد يسانتا كروز م يفرنيا،دانشگاه كال
مطابق با پراش نور توسط  يارهرنگ س رسد يم

موجود در اتمسفر  يدروژنه يها مولكول
  .»باشد

  
  منبع

Nature 
  

  ها مرجع
Evans, T. M. et al. Astrophys. J. in the 
press (2013). 
Pont, F. et al. Mon. Not. R. Astron. Soc. 
385, 109–118 (2008). 
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  ها ترونبه كمك نو ينگار انگشت

  

 ياز انگلستان و فرانسه روش گراني پژوهش
تجسم اثر انگشت  يحساس را براياربسويدجد
مانند اسلحه،  يسطوح فلز يرو مانده يباق

 يندر ا. اند گلوله توسعه داده يها كارد و پوكه
فلورسنت استفاده  هاي يلمرنگ ف ييراز تغ يوهش
ها  روش آنگروه معتقد است كه  ينا. شود يم
موجود  يعلم يندهايفرا يلتكم رايب تواند يم

  .يردمورد استفاده قرار گ يمدر كشف جرا
  

  
  

  كيتار يها روشن و دره هاي تپه
  

داشته  يكسانياحتمال آنكه دو نفر اثر انگشت 
به . است يلياردم 64به  1باشند، در حدود 

قانون به شواهد  ياجرا ينهادها يلدل ينهم
با وجود . كنند يم يهتك ينگار بر انگشت يمبتن
روش از قرن نوزدم، تنها  يندر ا هايي يشرفتپ

مربوط به اثر انگشت  يردرصد تصاو 10حدود 
 يبرا يكاف يفيتاز ك رم،ج ي در صحنه

 يكه برا يا بدون ابهام مجرم به گونه ييشناسا
  .دادگاه قابل قبول باشد، برخوردار است

 هاي يانگشت در اصل رسوب عرق و چرب اثر
 ينگار انگشت يسنت يها روش. است يعيطب

 يواكنشگرها ي،رنگ يشامل استفاده از پودرها
اثر  ياياكه با بق شود يم يولوژيكيب يا يمياييش

 يكو  چسبند يبه آن م ياانگشت واكنش داده 
 يجادا يريننسبت به سطح ز يتضاد بصر

روش آن است  ينبزرگ ا يتمحدود. كنند يم
قرار  يابا گذشت زمان  توانند يم يابقا ينكه، ا

 يفيتمواد، ك يرسا ياگرفتن در معرض آب 
  .خود را از دست بدهند

  فلز بدون روكش
و ) Robert Hillman( يلمنه رابرت

 University of(همكارانش از دانشگاه لستر 

Leicester(ي ، مؤسسه ILL (Institut Laue-

Langevin (ي و مؤسسه ISIS يشگاهدر آزما 
 Rutherford Appleton(رادرفورد اپلتون 

Laboratory(يا،خود بقا يتمركز رو ي، به جا 
 شيارهاي ينب يگرفتند با سطوح خال يمتصم

: گويد يم يلمنه. ثر انگشت كار كنندا ي برآمده
سطح مانند  يانگشت رو يايبقا يدتصور كن«

از  يمگرفت يمما تصم. باشند يكوچك يها تپه
 ينموجود ب يها فلز بدون روكش در عمق دره

  ».يمها استفاده كن تپه ينا
 يمرپل يكبا  يشيگروه آزما ينا يتازگ به

انجام داده است كه با اعمال  يكيالكتروكروم
 يلمنه. دهد يرنگ م ييرتغ يكيولتاژ الكتر

 يننش ته يبرا يميما از الكتروش«: گويد يم
و  يماز محلول مونومر بهره گرفت يمركردن پل

 ينهزم يتسپس محلول مونومر را با الكترول
از  مانده يباق ينامرئ ايايبق» .يمكرد يگزينجا

 يترا هدا يكيالكتر ياناثر انگشت انسان، جر
. كند يمانند شابلون عمل م ينبرابنا كند، ينم

و  يننش اثر انگشت ته يرو يمرپل ينكه ا يزمان
رسوب چسبناك مانع  ينا شود، يولتاژ اعمال م

ها  را به سمت دره يلمشده و ف يانعبور جر
 ييررا تغ يلمولتاژ رنگ ف ينا. كند يم يتهدا
 يكو  كند يم ينهرا به يتضاد بصر دهد، يم

  . كند يم يجادشت ااز اثر انگ يوعكس نگات
گران با اضافه كردن  پژوهش ينا اكنون

فلورسنت به نام فلوروفور  يها مولكول
)fluorophore (گام فراتر  يكروش  يندر ا

 شوند يها موجب م مولكول ينا. اند نهاده
در معرض نور ماوراء بنفش  يلمكه ف يهنگام
. كند يلگس ينور با رنگ خاص گيرد، يقرار م

رنگ  تپال يكردرو ينكه ا گويد يم يلمنه
و  دهد يرا گسترش م يمريپل هاي يلمف

 يا گونه به يبند رنگ يمبا امكان تنظ ينچن هم

را  يرينتضاد ممكن با سطح فلز ز ينكه بهتر
را  يشتريكنترل ب ي بدست آورد، اجازه

  .دهد يم
  

  بازتاب نوترون
كامالً  يدفلورسنت با يها روش مولكول ينا در

ند، بدون آنكه به سطح فلز نفوذ كن يلمدر ف
فلورسانس  ي يدهكه پد ييبرسند؛ جا يرينز

موضوع،  يناز ا يناناطم يبرا. شود يبدتر م
موسوم  ياز روش ISISو  ILLگران در  پژوهش

كه  كنند ياستفاده م ينوترون يبه بازتابندگ
 يلمبه سمت ف ينوترون يا يكهبار يكشامل شل
. ده استبازتاب ش يها نوترون يريگ و اندازه
نسبت به  تواند ينوترون م يپراكندگ

كه در نمونه وجود  يخاص هاي يزوتوپا
 يناز ا يريگ بهره يبرا. دارند، حساس باشد

 يستماز س يا انتخاب شده يها موضوع، بخش
، )يدروژناز ه يزوتوپيا( يومدوتر ي يلهوس به

جهت  هايي يريگ و اندازه شود يم دار نشان
 يريبكارگ يابر آل يدها يطشرا يينتع

  .شود يفلورسنت انجام م يها مولكول
 يدگران معتقدند كه روش جد پژوهش اين

حساس بوده و تنها با  ياربس ينگار انگشت
اثر انگشت قابل  ياياز بقا يكوچك يرمقاد

 يكه برا يكمتر از مقدار يارانجام است؛ بس
 يلمنه. است يازمعمول مورد ن يها روش

 ينچن هم يددج ي يوهش ينمعتقد است كه ا
 لبموجود، كه اغ يها با روش يبجهت ترك

واكنشگرها به منظور  ينيشامل جانش
مناسب  باشد، ياثر انگشت م يآشكارساز

با  ييواكنشگرها در شناسا يناگر ا. است
 يخال يشكست مواجه شوند، مناطق سطح

آزاد خواهند  يمرپل ينينش چنان جهت ته هم
  .بود
گاه لوفبورو از دانش) Paul Kelly( يكل پل
)Loughborough University ( انگلستان كه

كه  گويد يپروژه نداشته است، م يندر ا يسهم
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 هايي يتمحدود يد،روش جد هاي يتمزوجودبا
تنها  يراز. استفاده از آن وجود دارد يبرا يزن

: گويد ياو م. كند يكار م يفلز يها نمونه يرو
ئل مسا ي همه يبرا يجامع حل راهقطعاً  ينا«

اما . شود يمحسوب نم ينگار انگشت
 ي مرحله ينكه در آخر يشتريب هاي يشرفتپ

كار مورد بحث قرار گرفته است، با توجه به 
 يها كارد و پوكه يرنظ يكاربرد در موارد

داللت بر امكان به حداكثر  يخوب گلوله، به
  ».دارد يندهروش در آ ينا يتظرف يدنرس
مندان كه دانش يدر حال«: افزايد يم او

را توسعه  ينگار انگشت يدجد يها روش
 ينوبت پزشكان نهاد پزشك ياندر پا دهند، يم

ها  آن ييو كارا يتوانمند يزاناست كه م يقانون
  ».كنند يابيرا ارز

  
  منبع

Sensitive fingerprint technique developed 
with the help of neutrons     

  
كه خودش سطح خودش  يا تخم پرنده

  !كند يم يزرا تم
  

از آب،  يظرف يرعمديغ يختنبا ر پژوهشگري
از پرندگان  يا متوجه شد كه تخم گونه

او ساختار . دشو يم يزخود تم به خود
قرار  يسطح تخم را مورد بررس يكروسكوپيم

  . است يدهرس يجاز نتا يجالب يلداده و به تحل
  

  
  

  ها يلمتاز پرندگان به نام گوئ اي گونه
  

سال  4. تصادف آغاز شد يكپروژه با  اين
در ) Steven Portugal(پورتوگال  يوناست يشپ

 يچگونگ ي در حال مطالعه يرمنگام،دانشگاه ب
. كامل رنگ و ساختار تخم پرندگان بودت

كار  يزاو هنگام خم شدن به سمت م يروز
مقطر  بزرگ از آب يظرف يخود، به طور تصادف

  .كرد يخال پرندگان پر از تخم  يا جعبه يرا رو
 ياول فكر كردم كه اوه، من ظرف«: گويد يم او

بود  يناما فكر دوم ا. پر از آب را وارونه كردم
به نظر  يبعج ياربس كه چرا آن تخم

  »رسد؟ يم
ها پهن شده و به  ها، قطره تخم يشترب روي

 شدند؛ يم ياز آب جار ييها صورت رگه
اتفاق  يناكثر سطوح  ا يگونه كه رو همان

ها به شكل  تخم، قطره يك يتنها رو. افتد يم
او . درآمده بودند يكامل يباًتقر يها كره

ه ها شروع ب قطره. تخم زد ينبه ا يا ضربه
 يانشدن كردند اما شكل خود را تا پا يجار
 ينمشابه هم توانيد يشما م. حفظ كردند يرمس

 يگرد يعياز سطوح طب ياريبس ياثر را رو
، )lotus plant( يآب يلوفرن يها مانند برگ ينيدبب
سطح بدن  يا) pitcher plant( يا كوزه ياهگ

ها در دفع  آن). springtail( يدم فنر ي حشره
اصطالح . كنند يخوب عمل م يارآب بس

 يزيگر آب    آن اَبر صيتخص
)superhydrophobic (ها از پهن  است كه قطره

  .كنند يها امتناع م سطح آن يشدن رو
 يايياز پرندگان در يا تخم متعلق به گونه اين

بود كه در ) guillemot( ها يلمتبه نام گوئ
 يانوسسراسر انگلستان، شمال اروپا و شمال اق

 يهها در ظاهر شب آن. شوند يم يافتام آر
و به  يا پنگوئن هستند، در مناطق صخره

  .كنند يم يساز النه يجمع صورت دسته
  

  
  

  ها يلمتگوئ يها تخم انواع

بودن  يعيابتدا پورتوگال قصد داشت طب در
كار،  ينانجام ا يبرا. كند يتخم را بررس ينا

آب هنگام قرار  ي قطره يككه  اي يهاو زاو
هر . اندازه گرفت ساخت، يتخم م يگرفتن رو

 شد، يتماس بزرگتر م ي يهزاو ي چقدر اندازه
شده و دافعه  يشترب يزن  بودن قطره يكرو يزانم

 يرشكل ز( يافت يم فزايشسطح اآب توسط 
 180دفع كامل  يبرا يهزاو ينا). ينيدرا بب

. جذب كامل صفر درجه بود يدرجه و برا
درجه  120تخم به  ينا يتماس برا ي يهزاو
از  يشترو ب يآب يلوفرن ياهكمتر از گ رسيد؛ يم

تا  60 ينها ب آن يبرا يهزاو ينها كه ا تخم يرسا
  . قرار داشت 100

  

  
  

آب وجود  ي كه دافعه يسطح يآب رو هاي قطره
تا  سازند يم) سمت چپ( يشتريب ي يهدارد، زاو

  ).سمت راست(را ندارد  يژگيو ينكه ا يسطح
  

. شود يدفع م يآب يلوفرن يها توسط برگ آب
شده است  يدهپوش يخم سطح آن با گل يراز
 شود يباعث م ينكه ا) ينيدرا بب يرشكل ز(

تخم . يفتدها به دام ب آن يناز هوا ب ييها بسته
. كند يعمل م يبه طور مشابه ها يلمتگوئ
 يكها را با  تخم ي كه پورتوگال پوسته يزمان
رار داد، قدرتمند مورد مطالعه ق يكروسكوپم

ها در ابعاد  ها و دره ناهموار از كوه يانداز چشم
 يماليامانند ه«: گويد ياو م. يدد يكروسكوپيم

صدها مخروط كوچك كه . رسيد يبه نظر م
وجود  يكوچكتر يها هر كدام مخروط يباال

برگ  يكه رو يزيآن چ يهشب ياربس. داشت
سطوح  درآنكه  يجا آب به. بيند يم يآب يلوفرن
ها  نوك آن يها جمع شود، رو روطمخ ينب

  ».گرفت يقرار م
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  يآب يلوفربرگ ن سطح
  

 هاست؟ يلمتساختار تنها مختص گوئ ينا آيا
مختلف  ي گونه 450تخم  ي پورتوگال پوسته

 يتانيااز پرندگان را كه هر كدام جداگانه در بر
او . مورد مطالعه قرار داد كنند، يمثل م يدتول
ها وجود  آن كدام يچساختار در ه ينا«: گويد يم

در  يمورد مشابه يچمن نتوانستم ه. نداشت
تنها استثنا مربوط به . كنم يداپ ها تخم يرسا
  ».دبو ها يلمتگوئ يها گونه يرسا

سال  4كار مشابه  ينا«: گويد يم پورتوگال
كشف  يشرلوك هولمز در تالش برا يتمامور

طور   او به» .ساختارها بوده است ينعملكرد ا
. كرد يممكن را رد م يرهايتفس يستماتيكس
 ي كه خانواده دانست يمثال او م يبرا
ها  كه در النه هستند، تخم يهنگام ها يلمتگوئ

 ينا يدشا. دهند ميرار خود ق يپاها يرا رو
ها و  آن يناصطكاك ب يشها در اثر افزا مخروط

  . شوند ها   پرنده، مانع غلت خوردن تخم يپا
چرا كه . رسد ينامحتمل به نظر م ينا اما

خود  يها تخم يرو يزامپراطور ن يها پنگوئن
با  يشباهت يچها ه تخم آن ي و پوسته خوابند يم

موفق شد  ياو حت. ندارد ها يلمتتخم گوئ
پرندگان مرده را بدست آورد و  يناز ا ييپاها

متناظرشان را  يها ها و تخم آن يناصطكاك ب
ها  اما آن. كند يريگ اندازه ينيماش ي يلهوس به 

  .ياوردنددوام ن
 ييهزارتا چند يها در گروه ها گوئيلمت

 تواند يو هر پرنده ظاهراً م كنند يم يساز النه
 يصه مجاور آن تشخانبو يانتخم خود را از م

 ياييپرندگان در يردر مورد سا ينا. دهد

 خواست يپورتوگال م. كند يصدق نم يتانيابر
ممكن  ها يلمتسطح تخم گوئ يابداند كه آ

منعكس كند كه  اي شيوهاست بتواند نور را به 
اما . ها را منحصر به فرد سازد هر كدام از آن
 او ياري،بس يها بازتابش يريگ پس از اندازه
  .كند يداآن پ يبرا ينتوانست گواه

را به دو بخش  ياحتمال يرهاياو تفس سرانجام
 ترين يهيبد يدبخش اول و شا: كرد يمتقس

 يداآب، تكامل پ ي كننده دفع يها مخروط ينكها
 يپرندگان رو ينا. اند تا آن را دفع كنند كرده

طور  به ينو بنابرا كنند يم يساز ها النه صخره
 sea( ياآب در يها افشانك ي يلهوس منظم به

spray (ينا. شود يم يدهها آب پاش تخم ينا به 
  يها خشك باق تا آن كنند يها كمك م مخروط
 يزها خود را تم تخم ينا ينكهدوم ا. بمانند

آب از  يكرو يها قطره كه يهنگام. كنند يم
 ها يكروبو م يفيكث خورند، يها سر م آن يرو

  .كنند يرا با خود حمل م
 ينا يراز. هستند يتحائز اهم يژگيدو و هر

طور  خود را به يها گونه از پرندگان النه
 يرو يماًها مستق آن. سازند يمناسب نم

« : گويد ياو م. گيرند يبرهنه قرار م يها سنگ
مدفوع  يا،و نمك در  افشانك ي يلهوس ها به تخم
 يقتدر حق. شود يم يدهو دوستان پوش ينوالد
پرندگان محسوب  يزترينها از تم آن
  ».شوند ينم

 ي پوسته يقگازها را از طر يدها با تخم ي همه
بتواند  يدبا ينجن ينبنابرا. خود مبادله كنند

. كربن را پس دهد اكسيد يگرفته و د يژناكس
آب از دست  يكاف اندازه به يدبا ينچن ها هم آن

كه  يا گونه كنند به يدهوا تول ي يسهدهند تا ك
 يرونبتواند قبل از ب در حال رشد ي جوجه

ها  اگر تخم. آمدن از تخم، نفس بكشد
 يدهمدفوع پوش يا يفينمك، كث ي يلهوس به

  .ها خواهند مرد شوند، جوجه
  

  
  

  ها يلمتگوئ كلوني
  

كبوتر  يرنظ يايياز پرندگان در ياريبس يانم از
 يها تنها تخم يره،و غ ياييدر يطوط يايي،در
مناسب  ي يانهنبود آش يلگونه است كه به دل ينا
  .ها وجود دارد كردن سطح آن يزبه تم يازن

 يدامپزشك يپورتوگال در كالج سلطنت اكنون
)Royal Veterinary College (در حال نوشتن 

انتشار است و كار خود را  يخود برا ياتكشف
در  يتجرب شناسي يستز ي يانهدر نشست سال

او عالقمند است تا . ارائه كرده است ياوالنس
او چه  ياتبداند همكارانش در مورد فرض

 ينند كه تاكنون اده ينشان م يالعمل عكس
 ياناو در پا. بازخورد مثبت بوده است

سطوح  ينا ي يلهوس مردم به«: افزايد يم
شما به تخم پرندگان نگاه . اند شده يپنوتيزمه
تخم  يككه آن فقط  كنيد يو تصور م كنيد يم

 ينها چن كه آن يداما شما انتظار ندار. است
  ».داشته باشند اي يچيدهساختار پ

  
  منبع

Scientist Spills Water, Discovers Self-
Cleaning Bird Egg  

  
  پرتو گاما يها تپ ي مشاهده
  داد آذرخش از رخ يشدرست پ

  

 ي كه به فاصله اند يافتهدر يژاپن پژوهشگران
 ي،داد هر آذرخش از رخ يشپ ثانيه يليچندصد م

  .يابد يم يشگاما افزا يهاپرتو يلگس
 يپرتوها ي ها درباره پژوهش ينبهتر تاكنون
داد آذرخش  از رخ يشپ يقيكه در دقا ييگاما
انجام  يژاپن دانان يزيكرا ف شوند يم يدتول
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 يپژوهش يگروه ينا ين،برا عالوه. اند داده
گاما را  يپرتو يلگس يندفرآ بار يننخست يبرا

و  يناگهان ياست، كه به صورت مشاهده كرده 
 ي از لحظه يشپ يهثان از يدرست در كسر

 ها يافته ينا. است يافته يانداد آذرخش، پا رخ
 يها دهنده شتاب ي درباره يمهم يها داده
 يدتول يندكه در فرآ دهد يبه دست م يجو

كه ما در آسمان  يگاما و آذرخش يپرتوها
  .نقش دارند بينيم، يم

به  يگاه كه دانند يم دانان يزيكف ست مدتي
آذرخش،  يها شدن جرقه هنگام روشن

درواقع در . شوند يم يدتول يزگاما ن يپرتوها
از پرتو  ييها تپ يلسال گذشته، گس 30طول 

مشاهده شده كه طول  يتُندر يگاما از ابرها
و چند  ثانيه يليچند م ينها ب پالس ينمدت ا

گران بر  پژوهش تر يشب. بوده است يرمتغ يقهدق
: كه دو گونه انفجار گاما وجود داردباورند  ينا

كوتاه  يارها بس كه طول مدت آن ييانفجارها
زمان  است و هم تر يشانفجار ب يبوده اما انرژ

با  ييانفجارها يزو ن دهد، يبا آذرخش رخ م
 يچه يتر كه گاه كم يو انرژ تر يشزمان ب مدت

 ينبر ا تصورگرچه . ندارند يدر پ يآذرخش
 يانفجارها هنگام ينا ي است كه هر دو گونه

 هاي يدانكه ذرات باردار، توسط م دهند يرخ م
 يدتول يتندر يكه در ابرها يقوياربس يكيالكتر

 يا سازوكار  اما  .گيرند يم  شتاب  شود، يم
 ينكه در ساخت ا يقيدق يسازوكارها 

 يباق يچون راز انفجارها نقش دارند هنوز هم
  .اند مانده

  

  
  

  داد آذرخش گاما، سپس رخ يپرتوها يلگس اول

رصد «با عنوان  يشيآزما 2010سال  در
به ( يزمستان يتندر يگاما از ابرها يپرتوها

 يا هسته يروگاهدر ن» )GROWTHاختصار 
Kashiwazaki-Kariwa ينا. انجام شد 

 يآشكارساز پرتو گاما ينشامل چند يشآزما
 يكاز آشكارسازها، با  يكمتفاوت بود كه هر 

 ارجفت شده و با هم ك يكآشكارساز پالست
 ينا يكپالست يوجود آشكارسازها. كردند يم

چون  هم يكه ذرات باردار داد يرا م يناناطم
. شوند يه گرفته نمبا پرتو گاما اشتبا ها، يونم
كرد  يآشكارساز ييگاما يسامانه پرتوها ينا

 40( ولت يلوالكترونك 40 ينها ب آن يكه انرژ
keV ( ولت  مگاالكترون 30و)30 MeV (بود .

 ياسوش ين پژوهش، هاروفوميدر آخر
)Harufumi Tsuchiya (گاه يشاز آزما 

به همراه  RIKEN يباال هاي يانرژ يزيكاخترف
 يپژوهش ي موسسه ينز چندكارانش ا هم
 يششده در آزما يگردآور يها داده يگر،د

GROWTH كردند يرا بررس.  
  

  يشب طوفان يك
دسامبر سال  30عصر روز  9:30ساعت  در

كه  يافتنددر يگروه پژوهش ينا ياعضا 2010
 يشگاما در آزما يپرتوها ينرخ آشكارساز

GROWTH در طول سه . است يافته يشافزا
نرخ  ينا يشافزا ي يوهن، شپس از آ يقهدق

 ي درباره يشينپ يها چنان بود كه با مشاهده
 يگاما از ابرها يپرتوها يلشدن گس تر يطوالن
اما درست در . داشت يخوان هم ي،تندر
موجود در  يكياپت يكه آشكارسازها يا لحظه
داد آذرخش را به ثبت رساندند،  رخ يش،آزما

 انيه،ث يليم 800و در مدت  يبه صورت ناگهان
و به  يافتهپرتو گاما كاهش  ينرخ آشكارساز

  .يدخود رس يشگيو هم ينهزم پس يزانم
داد  از رخ يشپ يهثان يكانفجارها درست  اين

خود،  يِبه خود ينگرفت و ا يانآذرخش پا
 يشرا به نما يباورنكردن يخوان هم يك

 ديگر يكبه  يدهدو پد ينا ييگو گذاشت، يم
 ي شده ثبت يها داده ينيبازب. اند خورده يوندپ

 يننشان داد كه به هنگام ثبت ا يزن يهواشناس
محل انجام  كيلومتري 5داد، تا شعاع  رخ
مشاهده  يگريآذرخشِ د ي جرقه يچه يشآزما
كه  يافتنددر ينچن گروه هم ينا ياعضا است نشده
گاما در طول  يها شدنِ تپ زمان با دگرگون هم

 يشافزا يزن گاما يپرتوها يانرژ يانگينزمان، م
 يها به عنوان نمونه در پالس. است يافته
ها  آن رژيكه ان ييها شمار فوتون يافتي،در
در  يقهبوده، به مدت دو دق MeV 10از  يشب

  .بوده است يشحال افزا
  

  ذرات يريگ شتاب يكوچك برا اي ناحيه
گرفتن از  بهره يلبه دل يگروه پژوهش اين
تند كه آن را داش ييآشكارساز، توانا ينچند

 ييشناسا يزگاما را ن يپرتوها يلمحل تشك
كه  ييها كه فوتون يافتندها در آن. كنند
 اي يهاست در ناح MeV 10از  يشب شان يانرژ

 يتندر يمتر درون ابرها 180 يبه گستردگ
كه  دهد يم نشان يافته ينا. شوند يم يلتشك
صورت  اي يهگاما در ناح يپرتوها يلتشك

ن نسبت به ابعاد خود آ يكه گستردگ گيرد يم
 800 يربه عالوه تاخ. ابر، نسبتاً كوچك است

 يافتن يانپا ي لحظه يانكه م اي ثانيه يليم
داد آذرخش وجود  پرتو گاما و رخ يها تپ

 يا از آن است كه آذرخش از نقطه يدارد، حاك
ذرات، سرچشمه  يريگ شتاب محلازدورتر يكم
 يريگ كه شتاب يگرچه سازوكار. گيرد يم

داد  گاما را به رخ يپرتوها يلذرات و گس
  .هنوز ناشناخته است كند، يآذرخش مربوط م

  
  منبع

Japanese team sees gamma-ray pulse 
before lightning flash 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i1/e
015001 
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  يريراه ش ي چاله ياهس

  از عزا در خواهدآورد يشكم يزود به
  

ابر  يكتازه،  يها  از مشاهده يبر  شمار بنا
بزرگ ِ  ي چاله ياهم دارد با سبدفرجا يگاز
. كند يبرخورد م يريش راه ي يانهم

ابر  ينها انتظار دارند ا شناس ستاره
است كه بتواند در  يدنخورده نماند؛ و بع دست

كشان، جان  كه ي يانهم ي چاله ياهبرخوردش با س
  . سالم به در ببرد

 G2را كه  يابر گاز ينا ها، شناس ستاره
مشاهده كرده  2011سامبر در د شود، يم خوانده
 ي يمهتا ن تواند، يكه گردش آن م يافتندو در
 ياربس يريش راه ي يانهم ي چاله ياه، به س2013
 يگرانش باال يش،نوزده ماه پ. كند ش يكنزد
 يدبرابر خورش يليونم 4.3كه حدود  چاله ياهس

پاستا  يررا مانند خم يابر گاز ينجرم دارد، ا
  .چالند يو م يدهكش 

 Very Large يل،كه در آور يرهاييتصو

Telescopeاست، نشان  گرفته يلي،، در ش
، دور سمت دورتر G2 ي كه جبهه دهند يم
از  يلساناستفان گ. است پف كرده چاله ياهس

ماكس پالنك  ي موسسه يفضا-  يزيكگروه ف
به چشم  ينچن«: گويد يآلمان، م Garchingدر 
 روناز سمت ما به د يكه ابر گاز آيد يم
مواد  يالبته برخ«...  »كند يسقوط م چاله ياهس

تاب  چاله ياهس ي يرههم كه به دور سمت ت
  ».آيند يما م يو اكنون به سو اند خورده يم

ترن  يكابر را چون  يناگر ا«: گويد يم گيلسان
واگن به دور  يننخست يريم،در نظر بگ ييهوا
ترن  يبخش اصل«... » .است يدهتاب چاله ياهس

  » .راه استهنوز در 
با  يا يه،بر ثان يلومترك 3000 يبا تند يگاز ابر

به دور  ينزم يدنچرخ يصد برابر تند
نور، در فضا  يتند صدم يك ياو  يدخورش

تنها در چند ماه، نه تنها  چاله، ياهس. رود مي يشپ
 180 ي رسانده كه به اندازه يتند ينآن را به ا

. است آن را چرخانده ي درجه حركت جبهه
 Astrophysical Journalدر  ها يافته نيا

  .اند آمده
 اندكه يافتهدر ينو گروهش همچن گيلسان

را تا دوبرابر  G2در سال گذشته  چاله، ياهس
گران  پژوهش. است خودش كش آورده ي اندازه

ابر، تا سال  ينا ي كه توده كنند يم بيني يشپ
 چاله ياهاش از س فاصله ينتر به كم ينده،آ
ها در  آن زمان تمام تلسكوپ در. رسد ينم

كشان  كه مركز يبه سو ياسرتاسر دن
را  يزانگ شگفت يشتا آن نما يدچرخ خواهند

  .مشاهده كنند
در  يشناس ستاره يانوييس،گ دمتروييس

ِ  يغرب Lafayette، در Purdueگاه  دانش
در برخوردش با  G2انتظار ندارد كه  ينديانا،ا
سالم به در  كشان جان كه ي يانهم ي چاله ياهس

قدر  ابر آن ينكه احتماال ا گويد ياو م. ببرد
اما . شود يكامال محو م يگركه د آيد يكش م

دست آخر، به  ينده،آ ي دههدر چند  يايش،بقا
درخشش  يكجمع شده و  چاله ياهدرون س

 بازگشت يب ي به نقطه يد؛د يمخواه يرنظ كم
پژواك مرگ  ينواپس«: گويد ياو م. رسند يم
  ».خواهد بود ابر ينا

  
  منبع

Milky Way's black hole pulling in gas 
cloud 

  
  جاذبه يروين

  ياهبرخاسته از تابش جسم س
  

 يدانش متاب يج،تصور را برخالف
 يتعالوه بر رانش، قابل يسيالكترومغناط

جاذبه  يروين ينا. دارد يزها را ن اتم يشربا
اما به . توسط اثر اشتارك است يفقابل توص

 يريگ با فاصله، اندازه يرون ينا يعافت سر يلدل
رو  يشِپ يها از چالش يكيآن  يشگاهيآزما

  .خواهد بود

 ينبجاذبه  يرويين تواند يم ياهجسم س تابش
 يجمله ادعا ينا. يدنما يجاداجسام كوچك ا

) يشاتر( Innsbrukاز دانشگاه  يزيكدانيف
 ينرا ب يدجد يروين ينكه قدرت ا ياست؛ كس

محاسبه  يدروژناز غبار و اتم ه يتوده كوچك
 ينباورند كه ا ينبر ا يشانگروه ا. كرده است

 يروياز ن تواند يم هايي يتدر وضع يرون
كه حضور  يمعن ين؛ به اتر باشد گرانش مهم

  رفتار يرو يتر اثرات مهم تواند يم يرون ينا
  .ضا داشته باشدتوده گازها و غبارها در ف

 يسيتابش الكترومغناط يلهاجسام بوس ربايش
 يكهبار« يتخاص ينبا ا يسيموج الكترومغناط(

در  يطوالن يشينهپ) شود يم يدهنام »يرردگ
با . داشته است يليتخ- يعلم يها داستان

ساختن  يبرا يزيكدانانوجود عالقه ف
 يزمي،مكان ينبا چن يتخصص يها دستگاه

فائق  يديابن يبر چالش يستيبا يدستگاه ينچن
جذب كننده فوتون پس زده   هر ذره ينكها يد؛آ
  .جذب شود ينكهنه ا شود يم

 يراتم تاث يبه دو صورت رو تواند يم تابش
 دتوان يمشخص م يهر فوتون با انرژ. بگذارد

با  يحالت( يختهبرانگ يالكترون را به حالت اتم
به  ينهمچن. ارتقا دهد) باالتر يتراز انرژ

  محض جذب فوتون توسط اتم، اتم تكانه
تكانه، اتم را  ينا. كند يجذب م يزفوتون را ن

فشار  يجهدر نت زند؛ يدور از منبع نور پس م
 يمرا خواه يسيالكترومغناط يدانم يتابش

نور  يكيِالكتر يدانم تر يقدق يانبه ب. داشت
در  ييرتغ يباعث كم) يسيموج الكترومغناط(

اثر  يدهپد يناتم خواهد شد؛ ا  يانرژ يها تراز
 يكه انرژ يدر حال. شود يم يدهاشتارك نام

 يشود انرژ يم يادز يختهحاالت برانگ يبرخ
  .شود يمعموال، كم م يه،حالت پا

  
  جذب شده به تابش

اثر اشتارك، كاهش  يجهنت گفته باال، در طبق
 يهنگام. داشت يمرا خواه يهپا يترازها يانرژ
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از  يكي يزشاتم به واسطه برانگ يككه 

كل  يانرژ شود، يم يختهبرانگ يشها الكترون
 يرچرا كه سا كند، يم يدااتم كاهش پ

. قرار دارند يهاتم در حالت پا يها الكترون
 يتر يقو رومغناطيسيالكت يدانم يدتر،شد تابش

 ييجا جابه يلدل ينبه هم. آورد يبوجود م
خواهد  يشتراثر اشتارك ب يلبه دل يانرژ يترازها
 ينهكم يها برا اتم يعيطب يلتما ينبنابرا. بود

جاذبه به سمت منبع  يرويين شان يكردن انرژ
 هاي ينموچ«در  يرون ينا. كند يم يدتابش تول

 يكدر  ها اتمبه دام انداختن  يبرا »يكياپت
  .گيرد يمورد استفاده قرار م يزرين لكانو

  

  
  

 يزيكدانيف Helmut Ritsch يتشر هلموت
 دهد يم يحتوض Innsbrukاز دانشگاه  ينظر
گفتگو با همسرش  يك يجهپروژه در نت ينكه ا
 Monika-Ritsch(مارت  يتشر-يكامون

Marte (يزيكدانيشكل گرفت؛ مارت ف 
 ياست كه در دانشگاه علوم پزشك يوپزشكب

Innsbruk يقتحق يكياپت هاي ينموچ يرو 
 يفبا ط ينور ياها تعمق كردند كه آ آن. كند يم

جاذب  يكياپت يلپتانس يك تواند يم يعوس
اكثر مردم «: گويد يم يتشر. يرخ ياكند  يجادا

. »دهند يم يسوال پاسخ منف يندر نگاه اول به ا
 Matthias( يتنرسونل ياسزوج به همراه مات ينا

Sonnleitner (بر  يقاتي،گروه تحق يكقالب  در
را  يليپتانس ينامكان وجود چن تاآن شدند 

موج  يفط ترين يعوس( ياهتابش جسم س يبرا
مورد مطالعه و ) قابل تصور يسيالكترومغناط

  .قرار دهند يبررس
  

  اشتارك  سهم
 يء،ش يكشده از  يلگس ياهجسم س تابش

. ها است از فركانس يعيوس يفشامل ط
 يها برا فوتون يازمورد ن هاي يانرژ ينبنابرا
 يناتم وجود دارد؛ ا يككردن  يختهبرانگ
. كنند يدافعه به اتم وارد م يروييها ن فوتون

اكثر  يبرا يازمورد ن هاي يانرژ ينعالوه بر ا
در عناصر  قلمعمول، حدا ياتم يگذارها
 دهند، يم يلتر كه اكثر جهان را تشك سبك

 يمرئ يهناحدر  يفوتون يها متناظر با فركانس
. است يسيالكترومغناط يففرابنفش ط ياو 

 6000از  تر يينپا يدر دما ياهس يها جسم
، بخش )يدسطح خورش يدما( يندرجه كلو

 يها شان را به عنوان فوتون از تابش يا عمده
  يكه انرژ يياز آن جا. كنند مي يلگس يرقرمزز
 يبرا يازمورد ن يتر از انرژ ها كم فوتون ينا

 يها است، فوتون يالكترون يارهاانجام گذ
فشار  يجهو در نت شوند يجذب نم يرقرمزز

 يجادا يسيالكترومغناط يدانم يبرا يتابش
 يروين يدها در تول فوتون يناما، ا. شود ينم

سهم  اركشده توسط اثر اشت يجادجاذبه ا
از ( يواقع يندهايدر اكثر فرآ ين،بنابرا. دارند

تحت  يا جاذبه يروين ينچن) يزيكيجهت ف
بزرگتر از  »ياهجسم س يكياپت يروين«عنوان 

  . است يسيالكترومغناط يدانم يفشار تابش
 ينفاصله به سرعت از ب يشبا افزا يرون اين
 يريگ رو محققان معتقدند اندازه يناز ا رود، يم
. بزرگ است يچالش يشگاهدر آزما يرون ينا

فشار  ينتر از هزاران كلو كم ياگرچه در دماها
 يندر چن ياءاما اش باشد، يمهم نم يتابش
گرم هستند تا به شكل  يبه اندازه كاف ييدماها

به هر حال، تحت . قابل توجه تابش كنند
 ينقش يرون ينخاص، ا يزيكياخترف يطشرا
از ذرات  يا در سامانه. كند يم يباز يديكل
نقش  يا جاذبه يروين ينسبك، چن ياربس

 يبرا. گرانش دارد يروينسبت به ن يتر مهم
 اي، يارهس ياناز غبار م يابر يساز مثال، مدل

 يو دما يكرومترذرات غبار در حد م ياسمق
جسم  يلپتانس دهد ينشان م ين،كلو 100توده 

 يلبار از پتانس يليونم 100سطحش  يرو ياهس
  .است يشترب يگرانش

  
  يزيكياخترف بازخورد
به  يابي به جستجو جهت دست يتشر هلموت

گوناگون  يوهايل در سنارمد ينا ياتجزئ
ما از انجمن «: گويد ياو م. است يدوارام

 يافتدر ياديز يها بازخورد يزيكداناناخترف
 يها تعداد آن« دهد، ياو ادامه م. »يما كرده
ها را  آن يداند كه ما با كرده يشنهادپ يوسنار
  .»يمكن يبررس
در  يريكدانيف Miles Padget((پاگت  مايلز
از دانشگاه ) يكپتا(نورشناخت  ينهزم

Glasgow او . مند است موضوع عالقه ينبه ا
دوست  يپژوهش ينچن كنم يفكر م«: گويد يم

 يزميمكان ينچن«: گويد ياو م. »است يداشتن
است كه تاكنون در  يزيكامال متفاوت با چ

 يراندازيگ ادر ارتباط ب يزيكدانانانجمن ف
او . »ها مورد بحث قرار گرفته است اتم يكياپت
 ياسيو در مق يدعتقد است كه تحت خال شدم

 يما،مستق يرون ينكوچك ممكن است كنترل ا
  .فراهم شود يشگاهدر آزما

 يانكودرو يآندر ينظر يزيكدانف چنين هم
)Andrei Derevianko ( از دانشگاهNevada 
اثر جاذبه از تابش  يندر اصل، ا يد،گو يم
شناخته شده  يهدر نظر يسيالكترومغناط يدانم
مورد استفاده  يد و در عمل در موارد خاصبو

 يمحال درك تمام مفاه ينبا ا. قرار گرفته است
 يمهم يجنتا تواند يم يزميمكان ينچن يرو تعاب

  .داشته باشد
  

  منبع
Attractive force arises from black-body 
radiation, say physicists  
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  يعانتقال سر يك يتماشا

  

مولكول پس از برخورد فوتون با  يك يونش
كه  يعقدر سر آن دهد؛ يرخ م يعسر يارآن، بس

لحظه  ينتاكنون قادر به ثبت و مطالعه ا
در آلمان  يژوهشگراناكنون پ. يما نبوده

لحظات را با  ينا ياند با ابداع روش توانسته
  . دقت فراوان ثبت كنند

  

  
  

بهتر درك  يدرصورت يزرل يو جراح فوتوسنتز
از لحظه برخورد  يمكه بتوان شوند يو كنترل م

 يها عكسبردار ها به مولكول فوتون ييابتدا
) يهثان 18- 10(  يهآتوثان يزريپالس ل. يمكن

مولكول را  يك يونشلحظه بعد از مطالعه 
چه قبل از  اما هنوز هم درك آن  ممكن ساخته،

مولكول هنوز  يوقت يعنيبرخورد رخ داده، 
در . يستنخورده است، ممكن ن و دست يخنث
 يستينلترز، كر يويور يزيكالدر ف يا مقاله

از موسسه ماكس ) Christian Neidel( يدلنا
خود را در  يتبورن آلمان و همكارانش، موفق

 ينالكترون در اول يچگال ييراتتغ يريردگ
 يفوتون يكپس از تحر هاي يهآتوثان

  .كنند يكوچك گزارش م هاي مولكول
 يزرپالس ل يكو همكارانش ابتدا از  نايدل

 كنند، ياستفاده م) 15- 10( يهفروسرخ فمتوثان
  مولكول يك يالكترون يچگال تواند يكه تنها م

. را نامتوازن كند) C2H4 يا N2 ،CO2مانند (
بلكه  كند، ينم يونيزهمولكول را  يزرل ينا

 ييركه با زمان تغ سازد يم يكيالكتر يدوقطب
را  يخنث  پژوهشگران مولكول سسپ. كند يم

. كنند يم يونيزه يهپالس فرابنفش آتوثان يكبا 
 يا لحظه يبه دوقطب يونش يزاناز آن جا كه م

حول زمان ت تواند يدارد، گروه م يبستگ

 يها پالس يرتاخ ييرالكترون را با تغ يچگال
  .كند يدااول و دوم پ
نشان  يبا محاسبات تابع چگال نويسندگان

 يه،با دقت آتوثان توانند يكه م دهند يم
مثل تانسور ( ياديبن يمولكول يپارامترها
ها  اكنون هدف آن. را استخراج كنند) قطبش

مانند  يروش در اهداف مهم يناستفاده از ا
اساس،  ينبر ا. بزرگ است هاي مولكول يستز
 ينبخش ا يكمشاهده مهاجرت بار از  يدبا

ممكن باشد،  يگرها به بخش د مولكول
 يستي،ز ياتاز عمل ياريكه در بس ينديفرا
  .است ياتيح
  

  منبع
Watching a Quick Shift 

  
  مرجع

Probing Time-Dependent Molecular 
Dipoles on the Attosecond Time Scale 

  
  يخسنگ مر شهاب

  !كند يسن خود را آشكار م
  

به  ييفضا يها سنگ  تكه يريگ شكل زمان
 يندر ا. شود يم يينتع يدجد هاي يكنكمك تك
 يريگ اندازه با را ها يستالكر سن پژوهشگران روش،

  .كنند يم يينبه سرب تع يمنسبت اوران
 Natureدر مجله  يجوال 25در  پژوهشگران
به  يشدن ابزار ياكه با مه دهند يگزارش م

 يكتكن ي،منظومه شمس يمنظور گشودن رازها
 يقدق يشكل ها را به سنگ سن شهاب يديجد
  .كند يم يينتع

 يكديگرها با  سنگ سن شهاب يرو دانشمندان
 يقدق يصاختالف نظر دارند، چرا كه تشخ

ها و زمان  تكه سنگ يريگ زمان شكل يانم
و پرتاب شدن ) برخورد يكبه خاطر (اشتعال 

 ين،زم يها در فضا جهت روانه شدن به سو آن
  .دشوار است

در  يقمحق Axel Schmitt(( يتاشم اكسل
و  UCLAاز دانشگاه  ينزم يختار ينهزم

ها  سنگ شهاب يستاليكر يساختارها همكارانش
 ياآ ينكهبسته به ا ها يستالكر. كردند يرا بررس

از ضربه به  يناش يدپس از گرما و فشار شد
سفت  يبه آرام ينكها ياسرعت سفت شده و 

پس از آن . ندمتفاوت هست يكديگرشده، با 
 يريگ را با اندازه ها يستالسن كر يتگروه اشم

 يوماوران. كردند يينبه سرب تع يمنسبت اوران
 يناز ا يكهر  يدارد؛ با واپاش يزوتوپدو ا

 يستال،سرب كر يزوتوپبه تنها ا ها يزوتوپا
چندگانه  يريگ اندازه ييمحققان توانا يبرا

تا از صحت  شود يفراهم م ييزمان پرتوزا
  .حاصل كنند يناناطم تايجن

محل برخورد ( Martinسنگ  روه، شهابگ اين
كردند و  يزرا آنال) 5298 يشمال غرب يقايآفر
بزرگ و بهم  هاي يستالكه سن كر يافتنددر

زمان  ينسال است؛ ا يليونم 187 يدهچسب
فوران  يككه تكه سنگ در طول  دهد ينشان م
 ينچن محققان هم. شكل گرفته است يآتشفشان

 بيني يشپ فتند،يارا  zircon هاي يستالكر
 يكاحتماالً در اثر  ها يستالكر ينا شود يم

شكل  يشسال پ يليونم 22تر از  ضربه كم
  .اند گرفته

به  يدجد يككه با اعمال تكن گويد يم اشميت
 يحت ياماه، ستارگان و  يخ،مر يها تكه سنگ

به زمان فوران  توانند يدانشمندان م ين،زم
  . ببرند يها در گذشته دور پ آتشفشان

  
  بعمن

Mars meteorite reveals its age 

  
  رشد اعصاب،
  كند يم يكسرطان پروستات را تحر

  

سرطان ) و حول(در  يداعصاب جد رشد
به رشد و  يكورها را تحرپروستات، توم
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 كند؛ يها م بافت يگرحمله به د ينهمچن

ها به دست آمده  كه از مطالعه موش اي يجهنت
  .است
 تواند ي، م]1[ ينسمنتشرشده در سا نتايج

 يديجد يكردهايرو يپژوهشگران را به سو
اگرچه هنوز . كند يتدر درمان سرطان هدا

 يا(سازوكار در انسان  ينكه ا يستمشخص ن
 يلتحل افتد، ياتفاق م يزن) يانسان يها طانسر

مبتال به سرطان پروستات نشان  يمارب 43نمونه 
درمان واكنش مثبت  هكه ب يمارانيداد، در ب
  .اعصاب باال است ياند، چگال نشان نداده

  

  
  

 يشپو يزنگاركه در ر(سرطان پروستات  هاي سلول
). شود يم يدهد ي، به صورت رنگSEM يالكترون

 يعصب يها اده شده كه مهار رشد رشتهنشان د
نوع سرطان  ينها سرعت گسترش ا حداقل در موش

  .كند يرا كند م
  

، پژوهشگر سرطان )John Isaacs( يزاكآ جان
 يموردر بالت يپكينزجان ها يدر موسسه پزشك

پژوهش در ارتباط  ينمتحده كه با ا ياالتا
 كننده يبمقاله واقعا ترغ ينا«: گويد ينبوده، م

بر حل سواالت  توانند يحاال افراد م. تاس
  ».متمركز شوند پاسخ يب

 يها نشان داده است كه سلول يقبل كارهاي
 يعصب يها در امتداد رشته يگاه يسرطان

با پاسخ  تواند يم يندفرا ينو ا كنند يحركت م
 يندر ا]. 2[به درمان مرتبط باشد  يفضع

و پاول ) Claire Magnon(ماگنون  يررابطه، كل
آلبرت  ياز كالج پزشك) Paul Frenette(رنت ف
  يشرفتهمكارانشان، پ و يويوركدر ن ينشتينا

را در  ياز سرطان پروستات انسان ييتومورها

  .ها مطالعه كردند موش
حاصل با انواع  يكه تومورها يدندد ها آن

. شدند يلترف يعصب يها از رشته يخاص
رشد  ياعصاب جلو ينا يمياييش يبتخر

 ينبه عالوه، ا. پروستات را گرفتتومور در 
از اعصاب با  يگريكه دسته د يافتگروه در

گسترش تومور رابطه دارند و انسداد 
 هها از حمله سرطان ب از آن يخاص هاي يرندهگ

  .كند يم يريمجاور جلوگ يغدد لنفاو
  

  محاصره رشد تومور
 ينكه مسدود كردن ا دهد ينشان م نتايج

 β2 يرندهدو نوع گ حاوي – ها يرندهگ
 يراه تواند مي – يكآدرنرژ β3و  يكآدرنرژ

 كند يماگنون اشاره م. درمان سرطان باشد يبرا
باز  يمسر هاي يماريبه مطالعه ب يدها ينكه ا

افراد تحت درمان  دهد يكه نشان م گردد يم
 تر يعسر تابالكرب يسرطان با مصرف داروها

 يماريدرمان ب يبتابالكرها برا يابند؛ يبهبود م
و  روند يبه كار م يو اختالالت اضطراب يقبل
 كنند يرا مسدود م يكآدرنرژ- β هاي يرندهگ
]3.[  

تر  سرطان را مهاجم يداعصاب جد چرا
) David Rowley( يرول يويدد كنند؟ يم

 يلور،ب يپژوهشگر سرطان در كالج پزشك
كه رشد عصب  كند ياشاره م يزتگزاس، ن

 يبرخ .دارد يتها اهم زخم  يمدر ترم يدجد
و  يباند كه بدن، سرطان و آس داده يشنهادپ

 يمربوط به آن را به صورت زخم يالتهاب بافت
اعصاب «: يابد يكه هرگز بهبود نم كند يدرك م

 ينبنابرا. كنند يم يها نقش باز در بهبود زخم
 يطحدس زد كه اعصاب در مح توان يم

  ».نقش داشته باشند يزن يتومور
 ينا يريهدفگ با ييداروها يطراح آيزاك
و اشاره دارد كه  داند ينم يهيرا بد يندهافرآ
مهم  يندهايدر فرا b  هاي يرندهگ ينهم
ها  شش يراه هوا يساز همچون فراخ يگريد

اثر  يكنون يبه عالوه، بتابالكرها. دارند يتاهم
دارند و اصوال بر  β3و  β2 يرندهايبر گ يكم
  .موثر هستند β1نام  به يگريد يرندهگ
معتقد  يرول يم،ها غلبه كن چالش ينر بر ااگ اما

جز پروستات  ييها سرطان يبرا يجاست كه نتا
 ينكه هم كنم يم بيني يشپ«: موثرند يزن

رخ ) solid(سخت  يدر تومورها يندهافرا
  ».دهد

  
  منبع

Nerve growth stimulates prostate cancer  
  

  مراجع
1. Magnon, C. et al. Science (2013) 
2. Villers, A., McNeal, J. E., Redwine, E. 
A., Freiha, F. S. & Stamey, T. A. J. Urol. 
142, 763–768 (1989) 
3. Grytli, H. H., Fagerland, M. W., Fosså, 
S. D., Taskén, K. A. & Håheim, L. L. 
Prostate 73, 250–260 (2013) 

  
  يو تراوش كسر گي-شكسته ي-نوفه

  

از مدل  اي-تازه ي-نمونه يبا معرف اخيرا
پژوهشگران  ،»تراوش كسري«نام -تراوش، به

  .را مدل كنند گي-شكسته ي-اند نوفه-ستهتوان
 كنيم،-يكاغذ را مچاله م ي-صفحه يك وقتي
 گي-شكسته ي-نوفه يكشده  يدتول يصدا

كُنده چوب  يككه  يزمان ينهمچن. باشد-يم
تق تق برخاسته از  يآتش گرفته است، صدا

به . است گي-شكسته ي-نوفه يكآن باز 
به شكل  يستمس يككه  يصورت عام، زمان

همانند  گيرد،-يم آرام تحت تنش قرار مآرا
 ي-در هنگام زلزله، نوفه ينزم يرينز هاي-يهال

 ايكه-در مقاله. آيد-وجود مي-به گي-شكسته
منتشر  Nature Communicationsدر  يرااخ

و  يآمار يزيكف يداز د يدهپد ينشده است، ا
شده  يتراوش، مدل ساز يهبا استفاده از نظر

  .است
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  )b( يو تراوش كسر) a(تكه شدن -تكه
  

از  يپژوهشگران يمقاله، كه با همكار ينا در
 يبماكس پالنك آلمان و دكتر حب يتوانست
 يجانآذربا يمدن يداز دانشگاه شه نژاد-يمابراه

 ي-بار نوفه ينلاو يانجام شده است، برا
 يهاز نظر يدينوع جد يبا معرف گي-شكسته

داده  يحتوض ي،تراوش، به نام تراوش كسر
  .شده است

 يتكم يك يجيتراوش رشد تدر نظريه
آن  كه-يو زمان دهد-يرا نشان م يزيكيف

 يققابل تصد ياز لحاظ ماكروسكوپ يتكم
تراوش  ي-در آستانه يستمباشد، اصطالحا س

 يكرشد آرام آرام  تيعطب. گيرد-يقرار م
فاز  را در زمره گذرهاي-آن ي،تراوش يندفرا
  .دهد-يقرار م يوستهپ
گاه  يرشد گي،-نوفه شكسته يگر،طرف د از

 يزيكيف يتمولفه از كم يك يِآرام و گاه پرش
كه در نگاه اول ارتباط آن  دهد،-يرا نشان م

 - نماياند-يم يربديهيتراوش را غ ي-يهبا نظر
  .مقاله روشن شده است نيكه در ا يارتباط

رشد  يككار، در  ينا يجتوجه به نتا با
 يك يقكه اجازه تلف يزمان اي،-خوشه
خوشه كوچك داده  يكبزرگ با  ي-خوشه

 يعنيتراوش به شكل استاندارد آن،  شود،-يم
كه   يزمان يول. گيرد-يصورت م يوسته،پ

 هاي-ها با اندازه-دلخواه خوشه يقاجازه تلف
 هو هر خوش شود،-داده مي ها-دلخواه از آن

خود  ي-اندازه-كه هم هايي-تنها با خوشه
 ي-اندازه صورت-ينشود، در ا يقتلف باشد-يم

 هاي-پرش يستم،خوشه در س ينبزرگتر
 ي-نوفه يانگرخواهد داشت كه ب يتصادف
  .است گي-شكسته

 يخالف تراوش استاندارد كه توسط نماها بر

وش ترا شود،-يم يفتوص يستمپارامتر نظم س
ها -پرش ي-اندازه يعتوسط تابع توز يكسر

  .شود-يم توصيف
  

  مرجع
Crackling noise in fractional percolation 

  
  يلياردچهار م  اتمسفر خود را يخمر

  از دست داده است يشسال پ
  

 يخ،به اندازه پلوتو با مر يميجسم عظ اصابت
برده  ينرا از ب يخمر يهممكن است اتمسفر اول

 نورد يخشده توسط مر انجام هاي يابيارز. باشد
بار  فاجعه يا كه واقعه دهد ينشان م يكنجكاو

 ييررا تغ يارهس يناتمسفر ا يببه شدت ترك
  . داده است

  

  
  

 يبترك يبه رو كه يليتفص يلتحل ينبر اول ناب
سرخ انجام شد،  يارهس يهوا ي دهنده يلتشك
را از  يخبار اتمسفر مر مرموز و فاجعه يداد رخ

  .آن جدا كرده است
 نورد يخسال پس از فرود آمدن مر يك

 يككه  و پس از آن يخ،بر مر يكنجكاو
به كاوش پرداخته  يخسطح مر يرو يلومترك

 يها نمونه يلواحد تحل(آن  SAMبود، ادوات 
خود بازگشت  يهاول هاي يريگ به اندازه) يخمر

را كه شامل  يخاتمسفر مر يو اصالت گازها
دكربن و يمونوكس  يژن،اكس يتروژن،آرگون، ن

  .كرد ييدبود، تأ اكسيدكربن يد 
كه  يمواز ي در دو مطالعه يمخلوط گاز اين
گزارش  ،يدبه چاپ رس Science يهنشر در

در  يكينگوا يمايچه فضاپ بر آن يقاًشد، كه دق

اما . اندازه گرفته بود، منطبق بود 1976سال 
 يجاست كه نتا يناست ا يتچه حائز اهم آن
  .اعتماد هستند قابل يشترب يدجد
جت  يشرانپ يشگاهوبستر از آزما يسكر دكتر

از  يكي ياصل ي يسنده، كه نوواقع در پاسادنا
 يبرا«: گويد يهست، م يزمطالعات ن ينا

به  يكنجكاور هاي يريگ بار، اندازه يننخست
ها را با  هستند تا بتوان آن يقدق يقدر كاف
 يق،كه با استفاده از ادوات دق هايي يريگ اندازه
 يها سنگ يو رو ينته، در زميشرفو پ يمعظ

با دقت و  يجيشده و به نتا  انجام يآسمان
 يمبه طور مستق شود، يم يصحت باال منته

  .»كرد  يسهمقا
 يبترك يابيارز يبرا يشينپ هاي تالش
توسط دو  يخ،اتمسفر مر ي دهنده يلتشك
 يخدر خود مر يكسو فون يكينگوا يمايفضاپ

ها با  آن يجتاوجود، ن ينبا ا. انجام شده است
 هاي يتنداشتند و عدم قطع يخوان هم يكديگر

  .وجود داشت يكينگوا يجدر نتا ياديز
استاد نجوم دانشگاه آزاد  يدي،گر مونيكا

مطالعات حضور نداشت،  ينكه در ا انگلستان
: و گفت زده شد شگفت يدجد يجنتا يدناز شن

مجزا كه از  ي است كه دو مطالعه يواقعاً عال«
اند،  متفاوت استفاده كرده يها ادوات و روش

 ها يافته ينا. اند يافته  دست يكسان يبيبه ترك
را  يكساز كاوشگر فون آمده تدس به يجنتا

 ي درباره ها يسردرگم يو برخ كند ينقض م
  .»برد يم ينرا از ب يخاتمسفر مر يبترك
 يا باور است كه حادثه ينبر ا ميت اين

اتمسفر آن  يشسال پ يلياردم 4 يدبار با فاجعه
 ينا يها نشانه. كرده باشد يختهرا از هم گس
از نسبت دو شكل گاز  توان يحادثه را م

كه بعدها  يگريو د يهشكل اول يكي(آرگون 
به وجود آمده  يا هسته يبه واسطه فروپاش

 ينا همب فاوتمت ياركه بس يافت،در) است
نشان داده  يبترت ينبد. است يننسبت در زم

ها  آن يرِنسبت مقاد يم،عظ يكه تحول شود يم



 53  1392پاييز؛پنجم، سال بيست وچهاردهمشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
 ينكه ا كند يم يانب يديگر. داده است ييررا تغ
 ياها،  از فوران آتشفشان يناش تواند يم يدهپد

باشد كه اتمسفر آن را به طور  يمعظ يبرخورد
  .برده است ينكامل از ب

و آب را  اكسيدكربن يد از  يمخازن يجنتا اين
 ي حادثه ينكه پس از ا دهد ينشان م يزن

اند و از آن زمان  به وجود آمده يزآم فاجعه
  .اند كرده ييرتغ يتاكنون تنها اندك

 يارهس يخبعد از آن كه مر«: وبستر گفت دكتر
 يلمذاب آن به جامد تبد هاي يانوسشد و اق

ر د يوست،به وقوع پ يبار فاجعه ييشد، گاززا
فرار مورد اصابت  يها كه بخش يحال

تر  اجرام كوچك يردار و سا دنباله يها ستاره
 يبادها شود يتصور م«. »قرار گرفت

به  يجرم يو برخورد احتمال يديخورش
 ينا يهاز اتمسفر اول ياريپلوتو بس ي اندازه

برده باشد و از آن زمان به بعد،  ينرا از ب يارهس
 يقتزر يانم ياتمسفر بر اساس توازن ينا

شكل  فضابه  ييگازها يلها و تحو آتشفشان
  .»گرفته است

به  يكنجكاو يمايكه از فضاپ يديجد نتايج
 يوهوا تحول آب يساز دست آمد، امكان مدل

 يسردانشمندان م يرا در طول زمان برا يخمر
گرم و  يارهس ينا ياكه آ يابندتا در كند يم

 يزندگ يمناسب برا يطشرا يامرطوب بوده و آ
  .يرخ يابر آن وجود داشته است 

 ييفضا يدر مركز پروازها يپائول ماهاف دكتر
) Goddard Space Flight Centre( گودارد

كه به موازات  يا مطالعه ياصل يسندهناسا و نو
سؤال «: گويد يم شد، يانجام م يقبل ي مطالعه
در  يخمر يرو يامكان زندگ ي درباره ياساس

 يع،است كه چه مدت آب ما ينا يهحالت اول
 يحت يا ها ياچهدر لبه شك توانسته يم
بر سطح آن دوام داشته باشد تا  ها يانوساق

كه  اي ينيب موجودات ذره يرا برا ين زندگامكا
جا باشند، فراهم كرده  ممكن است در آن

  .»باشد

الزم است  ي،نظر عمل از نقطه«: ادامه داد او
آن را  ييرو نحوه تغ] اتمسفر[ يكنون يبترك

ورود پرحادثه  يبرا توانيم يگاه م آن يم،بشناس
سرخ آماده  يارهحامل انسان به س يكاوشگر

  .»يمشو
 يخاتمسفر مر يقدق يابيارز ين،بر ا وهعال
ابهامات را در خصوص منشأ  يبرخ

 ينكه به زم يآسمان يها از سنگ يا مجموعه
 ين،از ا يشپ. برد يم يناند، از ب برخورد كرده

افتاده در  دام به يگازها يريگ بر اساس اندازه
آمده  يخها از مر آن شد يها تصور م سنگ ينا

 يجنتا ينكه ا يسخت عاتباشند، اما بدون اطال
 ييدها قابل تأ آن يتماه گذارد، يما م ياردر اخت

  .يستن
ما  هاي يريگ اندازه«: داشت يانب يماهاف دكتر
 يربه مقاد يكنزد يارآرگون بس يزوتوپا يرو

است، كه   يآسمان يها به دست آمده از سنگ
اند،  آمده يخها از مر سنگ ينرا كه ا يدهعق ينا

  .»كند يم يتتقو
  
  بعمن

Curiosity rover finds evidence Mars lost 
its atmosphere 4bn years ago 

  
  مرجع

http://www.sciencemag.org/content/341/
6143/260 

  
  اطالعات يهماكسول با منبع تغذ يخچال

  

اند كه  كرده يرا طراح يديابزار جد محققان
. كند يمشهور ماكسول عمل م يطانكمانند ش

است كه به  يكوچك يخچالابزار مانند  ينا
موجود  يبا آنتروپ ي،خارج يهمنبع تغذ يجا

  .شود يم يهدر اطالعات، تغذ
مشهور در قرن  يذهن يشاتاز آزما يكي

 يطانكش. ماكسول است يطانكنوزدهم، ش
سرد را از  يها مولكول تواند يماكسول، م

گرم جدا كند، كه در عمل، قانون  يها مولكول

قانون  – گذارد يپا م يررا ز يناميكدوم ترمود
 يستمس يككل  يِكه آنتروپ كند يم دوم بيان

 يقاتيتحق يمِت يك. يابد يهرگز كاهش نم
 يبه معرف Physical Review Letterدر يرااخ

ماكسول  يطانككه مانند ش  پرداخته يابزار
قانون دوم  يلهوس ينا. كند يعمل م

كند، بلكه با  يرا نقض نم يناميكترمود
 يآنتروپ يجيتال،به جا از اطالعات د ي استفاده

 ينچون ا ياز طرف. كند يم ينالزم را تام
 ينز اندارد، ا يازين ورودي يبه انرژ يستمس

 يعني -عمل كند يخچال يكمانند  تواند يرو م
را از قسمت سرد به قسمت  يكه انرژ ينيماش

ساخته شود،  يلهوس يناگر ا. كند يگرم منتقل م
اطالعات و  ينبه رابطه درست ب توان يآنگاه م
  .برد  يپ يآنتروپ

  

  
  

دو قسمت  يانماكسول درِ م يطانكش. شكن قانون
تا  كند يا باز و بسته مگاز است ر يجعبه كه حاو

طرف و  يكسردتر در  يها باعث شود مولكول
واضح . جمع شوند يگرتر در طرف د گرم يها مولكول

را نقض  يناميكرفتار، قانون دوم ترمود يناست كه ا
و  يطانكش ايناز  يدبا تقل  شده يشنهادابزار پ. كند يم

 يناميك،البته با در نظر گرفتن قانون دوم ترمود
 يانموجود در جر ياطالعات يرا از محتوا يآنتروپ

  .آورد يبوجود م ها يتب
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 يچكه ه كند يم يانب يناميكدوم ترمود قانون
سرد  يستمس يكگرما را از  تواند ينم ينديفرا
 يجهو در نت - گرم منتقل كند يستمس يكبه 

 ينكهمگر ا - شود يموجب كاهش آنتروپ
 انيزيكدف. يابد يشافزا يگرد ييدر جا يآنتروپ

باور  ينكالرك ماكسول، بر ا يمزمعروف، ج
 يكبا كنترل  وچكي،بود كه موجود هوشمند ك

كه با گاز پر  يا جعبه يدر قسمت درون يچهدر
 يطانكش ينا. دهد  يكار را انجام م ينشده، ا

كه سرعت  "تر گرم" يها به مولكول تواند يم
عبور  يچهدارند اجازه دهد تا از در يشتريب

را در سمت  "تر خنك" يها كنند و مولكول
اد يجباعث ا يبترت يننگه دارد، و به ا يگرد

  .اختالف دما در دو طرف جعبه شود
از محققان معتقدند كه چون  يارياما امروزه بس

در اطالعات وجود دارد،  يا نهفته يآنتروپ
جبران  يالزم برا يآنتروپ يلي،تخ يطانكش

 ينا. آورد يگاز را فراهم م يكاهش آنتروپ
وضوع قبال توسط رولف الندائو در سال م

 يستوفربه گفته كر. مطرح شده بود 1961
از ) Christopher Jarzynski( ينسكيجارز

 يابزار ينبتواند چن ياگر كس يلند،دانشگاه مر
الندائو را تست كند  يهتواند نظر يرا بسازد، م
كه چگونه  يازمانيدتواند ب يم ينو همچن

 يناميكترمود يكيِسكال هاي يدهمحاسبات، به ا
  .ارتباط دارد

 اش يو دانشجو ينسكيگذشته، جارز سال
مدل ") Dibyendu Mandal(ماندال  يبيندود
 ينا. را مطرح كردند يمانند يطانكش "ينهبه
حمام گرم را به  يك يتواند انرژ يم يلهوس

 يككند، مانند باال بردن  يلتبد يكيكار مكان
 يرا كاهش م يآنتروپ يندفرا ينوزنه، هر چند ا

 يعملكردها ي،جبران كاهش آنتروپ يبرا. دهد
 يكدر  ها يتكردن ب يرهبا ذخ يلهوس ينا

 يحافظه ارتباط دارد، در واقع از آنتروپ
 يتا كار خروج شود ياطالعات استفاده م

  .حاصل شود

با كمك همكارشان  ينسكيو جارز مندل
در دانشگاه ) Haitao Quan(كوآن  يتائوها
عملكرد  سازي يادهپ يد را برامدل خو ينگ،پك
. كردند ينيماكسول بازب يكيكالس يطانكش
دارد كه با  يدو حالت انرژ يد،جد يطانكش

 ينب تواند يمنبع سرد و گرم م ينب يتبادل انرژ
 ي،مدل قبل ندهمان. دو حالت گذر كند ينا
 يكه گذارها ينيقوان يريبا به كارگ يطانكش
در  ها يتب يرهذخ يدو حالت را برا ينا ينب

 ينا. كند يم يحكمران كند، يحافظه جفت م
 دهد يامكان را م ينتر، به محققان ا مدل ساده

 يرا برا يمختلف رفتار هاي يمتا رژ
كنند، و نشان دهند  يمختلف طراح يپارامترها

و هم  يخچالهم مانند  تواند يم سيلهو ينكه ا
  .كننده اطالعات عمل كند پاك يكمانند 
است  نهايتي يضبط ب "نوار"ظه، قبل، حاف مانند

اند،  آن قرار گرفته يبر رو يجيتالد يها كه داده
مدت زمان  يكدر  يطانكبا ش يتو هر ب

 يتآن ب ينوار از رو ينكهمشخص، قبل از ا
در مدت زمان . كند يبگذرد، تعامل برقرار م

 ي،دو حالت انرژ ينب يطانكتعامل، ش ينا
بر  يزنو  يتمنبع و ارزش ب يبراساس دماها
 ينا. كند يگذار م ين،از قوان يا طبق مجموعه

حاصل شده  يتكه اگر ب كند يم يانب ينقوان
از منبع  تواند يتنها م يباشد، انرژ 0برابر با 

در  يتباشد، ب 1 يتسرد جذب شود، و اگر ب
با  يكه انرژ يو زمان. شود يمنبع سرد آزاد م

را به  يتب يطانكش شود، يمنبع سرد تبادل م
را  يخروج يتب يانكه جر گرداند، يبر م عقب

با منبع  يتبادل انرژ. دهد يقرار م يرتحت تاث
از . است تاثير يب ها يتگرم نسبت به مقدار ب

تا از منبع  يانرژ ياست برا يشانس 0هر رو ينا
  . برود و به منبع گرم برسد يطانكش سمت بهسرد
از نظر  يدحاصل شده نبا هاي يتچه ب اگر
 يازيداشته باشند، اما ن يهم بستگبه  يآمار

با احتمال برابر ظاهر  ها يككه صفر و  يستن
داده كه اگر به  نشان  يقاتيتحق يمت ينا. شوند

صفر وجود داشته باشد، و  يتعداد كاف
نباشد،  يادمنبع ز ياختالف دما ينهمچن

بود  خواهد يخچال يكدر نقش  يطانكش
تقل را از مكان سرد به مكان گرم من يانرژ(
حاصل  هاي يتاگر ب يگر،د ياز سو). كند يم

اگر  ياباشند،  يكاف هاي يكشده، شامل 
در  يطانكباشد، ش يادز ياراختالف دما بس

اطالعات را از  - كند يجهت عكس عمل م
را كاهش  يو آنتروپ كند ينوار پاك م يرو
امكان را  ينا يانرژ هحال ب ينو در ع دهد يم
قسمت سرد تا از قسمت گرم به  دهد يم

  .يابد يانجر
 ينسكيجارز يسمتي،س ينساخت چن براي

اختراع  يك يما در حال بررس« گويد يم
گلدبرگ  روب هاي ينبه ماش يهشب يبعج
در حال  يها ها و پدال كه شامل چرخ »يمهست

  .چرخش است
از دانشگاه ) Franco Nori( ينور فرانكو

 يطانكبه ش يدنمعتقد است رس يزن يشيگانم
او . »است يمهم ياركار بس« يواقعماكسولِ 

 يمهم در جهت يارگام بس يك ينا«: گويد يم
  .»درست است

  
  منبع

Focus: Maxwell’s Refrigerator, Powered 
by Information 

  
  ينياز نگاه كاز ين،زم

  

، در NASAه متعلق ب Cassini وجوگر جست
  برداشته يوانك يرامونكه از پ يدجد يريتصو
 ياربس يا را به شكل نقطه يناست، زم شده

قدر كوچك كه به  آن دهد؛ يكوچك نشان م
  .شود مي يدهد يسخت
 يكدرخشان است نه  ي لكه يكواقع  در

 ينرنگ ساده؛ اما باز هم در ا كم يآب ي نقطه
چندان به چشم  ينزم ي،جوال 19 يرتصو
وجوگر   كه از جست يرتصو ينا. آيد ينم
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Cassini  متعلق بهNASA و  يكاز  باشد، يم

تر، در مدار  آن طرف يلومترك يلياردچهاردهم م
  .  است گرفته شده يوانك
  

  
  

NASA, JPL-Caltech 
  

است و ماه  يرتصو ي يانهراست ِ م سمتدر زمين
 يگ برآمده يكآن هم به شكل  ي،هم به سخت

 يوانك. شود مي يدهد ين،زمدر سمت راست 
را گرفته و  يرتصو يتمام دست چپ و باال

  . شوند مي يدهدرخشان د يزن يشها حلقه
وجوگر  جست ين،از ا يشو سه سال پ بيست

Voyager 1  ازNASAكه مردم چندان  آن  ي، ب
را از  »وش يآب ي نقطه«نگاشت ِ  بدانند، رخ

 يكبه شكل  يرزمينتصو يندر ا. گرفت ينزم
 ينا. شد مي يدهفضا د ي كوچك در گستره اثر

. است شده تر يشب ياربس يساز بار، آگاه
بوده و  Voyager هپوركو كه در گرو ينكاروال

را  يربرداريدر تصو Cassini يها اكنون تالش
 يراست كه تصو اعالم داشته كند، يم يبر ره
  .در جون ارائه خواهدشد يدجد

و  يوانك 2004، از Cassini وجوگر جست
 يدجد يرتصو. است وجو كرده قمرش را جست

كه كنار هم  ست يا بخش از مجموعه يك
 ي و تمام سامانه يوانشد تا ك خواهند يدهچ

نگاشت، در  رخ ينا. را نشان دهند اش يحلقو
  .كامل خواهد شد يندهآ ي چند هفته

  
 منبع

Cassini_photo_puts_Earth_in_perspective 

  يكيپوست الكترون
  شود يكه با لمس شدن روشن م

  

با  يفرنيااز دانشگاه كال پژوهشگراني
مجزا،  يكيالكترون ي سه قطعه سازي يكپارچه

 يكيپوست الكترون يموفق به ساخت نوع
  .شدن حساس است  اند كه نسبت به لمس شده

  

  
  

منجر به  يريپذ و انعطاف سازي يكپارچه تركيب،
  .شده است يكيپوست الكترون يساخت نوع

  

 يستورهاياز ترانز يبيترك يدجد يرآو فن اين
حساس  يمريپل يحسگرها ي،كربن يا  لوله             نانو

نور  ي كننده يلگس يآل هاي يودبه فشار و د
)OLEDs (از  يبزرگ ي يهناح ياست كه رو

 ي  يجهنت. اند جمع شده يكيپالست ي يراليهز يك
حسگر است كه از نظر  ي شبكه يكآن، 
گونه  به باشد، يم يرپذ افانعط سيارب يكيمكان

كه در اثر تماس با انگشت بالفاصله روشن  يا
باشد، نور  يترتماس قو ينو هر چه ا شود يم

  .كند يم يجادا يتر درخشان
 يآور باورند كه فن ينپژوهشگران بر ا اين
 ي حس المسه يشبه افزا تواند يها م آن يدجد

 تواند يم يو حت. كمك كند يندهآ يها روبات
 يشصفحه نما ي ينهزم در پس ييدهاكاربر
بانداژ  يرنظ يپزشك يها استفاده ياو  يلمس

 يبترت ينداشته باشد، كه به ا يكيالكترون
هر لحظه از زمان  در يمارنظارت بر سالمت ب

  .شود يممكن م
 Ali( يجاو يعل يگروه به سرپرست اين

Javey(را  يديجد يكي، پوست الكترون

 يكدر ابتدا صورت كه  ينبه ا. ساخته است
را با  يكرومترم 25به ضخامت  يمريورق پل

) spin coating( يچرخش يده روش پوشش
قرار  يليكونس يفراز و  يراليهز يك يدر باال

 دنرا با حرارت دا يكاند و سپس پالست داده
محكم  گراد يسانت ي درجه 300 يدر فر تا دما

 يها پس از آن با استفاده از روش. اند كرده
 microfabrication( ساخت يزر يندامعمول فر

process(سطح  ينا يرو يكي، قطعات الكترون
در . اند قرار گرفته يبه طور عمود يكيپالست
 يكپالست ي يهبا جدا كردن ال يت،نها

 ي نازك مستقل با شبكه يهال يكشده،  پخته
مانده  يشده، باق يهكه درون آن تعب يحسگر
  .است

  
  فعال ماتريس

دستگاه شامل  ينفعال ا يستردر ما يكسلپ هر
) drain(با الكترود  يا نانولوله يستورترانز يك

 يكمخصوص به خود است كه به آنود 
OLED حساس به  يمرپل يك. متصل است

قرار  يهال صورت چند به OLED يفشار در باال
  OLEDبا كاتود  يكيدارد و در تماس الكتر

 ليمرپ يسطح باال. است يكسلدر هر پ
از جوهر نقره، رسانا شده  يروكش ي يلهوس به

عمل  يناتصال به زم ي است و به عنوان نقطه
 شود، يكه دستگاه لمس م يزمان. كند يم

و  يابد يانتقال م يمريپل ي يهال يقاز طر يانجر
OLED كند يرا فعال م.  
 ياز اعضا يكي، )Chuan Wang(وانگ  چوان

 ينما، اول يكيپوست الكترون«: گويد يم يمت ينا
 يها است كه به محرك يريپذ انعطاف يستمس

متفاوت واكنش نشان  يها فشار با شدت
 يلگس ي يلهوس را به يا و پاسخ لحظه دهد يم

 OLED ي يكپارچه يشگرنما يقنور از طر
 يستم،س ينا در«: گويد ياو م» .كند يفراهم م
OLED كه سطح  شود يفعال م يتنها زمان

ه ب يزشده ن يللمس شود و شدت نور گس
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 يناساساً ا. دارد يرفته بستگ فشار بكار  يزانم

تا فشار اعمال شده را  دهد يبه ما اجازه م
  ».يمتجسم كن

 تواند يما م يكيپوست الكترون«: افزايد يم او
انواع سطوح اعم از  يرو يهال صورت چند به
از جمله . يردقرار گ يدهخم يرو غ يدهخم

آن در ساخت پوست  ي بالقوه يكاربردها
و داشبورد هوشمند  يواريد            ها، كاغذ اتروب
 توانم يم ينچن من هم. است يلاتومب

 يك يبازو يكيالكتر نداژمانند با ييكاربردها
 يوستهانسان را تصور كنم كه به طور مثال، پ
 كند يفشار خون و ضربان قلب او را كنترل م

  ».كند يم يجاددر لحظه ا ييو بازخوردها
ل حاضر مشغول در حا يبركل گروه

 يگرد يسنجش هاي يتوانمند سازي يكپارچه
و  يحرارت يها پاسخ به محرك يردستگاه نظ

ما اكنون در حال «: گويد يوانگ م. است ينور
با استفاده  يستمس ي امكان ساخت همه يشآزما

 ياسمق يچاپ رول به رول برا ينداز فرا
 گرشبكه حس يكم برا ي ينهبزرگ و صرف هز

  ».يمهست
 Nature Materials ي زارش در مجلهگ اين

  .شرح داده شده است
  

  منبع
'Electronic skin' lights up when touched 

  
  يا ه كاتور هاي يتب يعسر - فوق يدتول

  

اند  ابر شبكه توانسته يكبه كمك  محققان
. كنند يدتول يهدر هر ثان يا كاتوره يتب ها يليونب

 يدخصوصاً، تول ي،ا كاتوره هاي يتب يدتول
 يازمورد ن ها ياز تكنولوژ ياريآن در بس يعسر

  .است
به  ها يتكنولوژ يگرو د يبريسا ارتباطات

دارد،  يازن يهدر هر ثان يا كاتوره يتب ها يليونب
لزوماً به شكل  ها يتافزار ب  نرم يكاما در 

 هاي يگنالس. شوند ينم يدتول يا كامالً كاتوره
 يا كاتوره يتخاص تواند يم يزرل يكآشوبناك 
) Wen Li( يكند، اما اكنون ون ل يدشدن را تول

در شهر سوژو و  ينعلوم چ يآكادم زا
 Physical Reviewهمكارانش در مجله 

Letter يكيتر و تماماً الكترون ساده يستمياز س 
 يك يكه ممكن است روز دهند يخبر م

 يستمس ينا. شود »يا كاتوره يتب يزپردازندهر«
ابر شبكه  يكناك در  آشوب هاي ياناز جر

در  اي اتورهك يتب يليونب 80تا  كند ياستفاده م
  .كند يدتول يههر ثان

  

  
  

گروه مثل  ينشبكه استفاده شده توسط ا ابر
بود كه  اي  يهچند ال يرسانا  يمهن يچساندو

 يرا به كمك دو سد متوال يعبور يها الكترون
در  ييبه پالتوها يساختار ينچن. داد ينشان م
 يتبا تثب. شود يمنجر م يانجر- ولتاژ يمنحن

 يانيجر توان يها م پالتو ينا از يكيولتاژ در 
نامشخص،  يكه در فواصل زمان دكر يدتول
سال . يابد  يشافزا يه،نانو ثان 5هر  يباًتقر

و همكارانش گزارش دادند كه  يگذشته ل
 يدتول يممكن است برا يانجر يناندازه ا

  .مناسب باشد يا كاتوره يتب يعسر
از  يو همكارانش به همراه محققان يل اكنون
گروه با  يكدر قالب  Bar-llanاه دانشگ

 يگ گوناگونِ پردازنده يكاستفاده از دو تكن
 »يزجست و خ«جهت باال بردن  يگنالس
 يتاز تثب يناش( يشدو افزا ينب يانجر يگنالس

 ييراتتغ يزانم يقابر شبكه را از طر ين، ا)ولتاژ
كه  يگناليبه كمك س. اند هكرد يبررس يانشجر

گروه  ينا كند، يم رييتغ تري يشبا سرعت ب
 يا كاتوره هاي يتاز ب تري يشنرخ ب تواند يم

مشتقات  ياول شامل بررس يكتكن. كند يدتول

 يبدوم شامل ترك يكچندگانه است، و تكن
مختلف  يها در زمان يگنالبخش از س ينچند
ا يچهار  ينگروه آخر يندر هر مورد ا. است
شده از  يبردار از هر نقطه نمونه يتپنج ب
 ياناضافه كردن به جر يرا برا يانزه جراندا
سپس به كمك . نگه داشتند يا كاتوره يتب

 ييدبودن آن را تا يا كاتوره ي،آمار هاي يشآزما
 يازهايبسته به ن: گويند يها م آن. كردند يم

از  يبيترك يا ها يكاز تكن يكهر  يشگاهيآزما
  . مناسب باشد تواند يم يكدو تكن

  

  منبع
Rapid-Fire Random Bits 

  
  !در حالِ انبساط نباشد يهانك يدشا

  

در  ييگرا سرخ ي با مشاهده شناسان كيهان
گرفتند  يجهنت ينها، چن كهكشان يليگس ينابِب

 ينكه فضازمان در حالِ انبساط بوده و به هم
 يكه در دلِ فضازمان جا ييها انكهكش يلدل

 ديگر يكشدن از  در حالِ دور يزاند ن گرفته
 يبرا ييگرا سرخ ينا يزانِم ينچن هم. هستند

. است تر يشب تر،دور يها كهكشان
برداشت  ينچن يزمشاهده ن يناز ا شناسان يهانك

دار  به صورت شتاب يهانكردند كه انبساط ك
 ينچن يبه تازگ شناس يهانك يكاما . است

ذرات بتواند  يرِجرمِ متغ يدكرده كه شا نهاد يشپ
 يها كهكشان ينابِدر ب شده يدهد ييِگرا سرخ

چرا  كهداده و روشن كند  يحدوردست را توض
 يها كه كهكشان رسد يبه نظر م ينچن

دار از ما دور  دوردست به صورت شتاب
  .شوند يم

شد و تاكنون در حالِ  ييدهزا يبا انفجار كيهان
است كه  يجرا يينما ينا. بساط بوده استان
 يهانِاز ك يريقرن، تصو يكبه  يكنزد يبرا
از  يكياما . كرده است يهما ارا يرامونپ
اساساً متفاوت  يريتفس يبه تازگ شناسان يهانك

كرده كه در  يما معرف يرامونِپ دادهاي ياز رو
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در حالِ انبساط نبوده و  يرو يچه به يهانآن، ك

  .يستن
) Christof Wetterich( يچر وِت فكريستو

در  برگ يدلگاه ه از دانش ينظر داني يزيكف
 ازچاپِ يشكه در سروِرِ پ يا آلمان، در مقاله

arXiv  را  يمتفاوت شناختيِ يهانكرده، كمنتشر
در حالِ انبساط  يهانابداع كرده كه در آن، ك

در حالِ  يوستهپ يزچ اما جرمِ همه يست،ن
 تواند يم يريتفس چنين. است يشافزا
 يرا در درك بهترِ مطالبِ دشوار دانان يزيكف

 ياريبانگ،  مه ي شده شناخته ينگيِچون تك هم
  .كند

مقاله به  ينست تا اهنوز زمان الزم ا اگرچه
 دانانِ يزيكاز ف يك يچشود، اما ه ينيدقت بازب

 Nature ي كه با مجله ينهزم ينمتخصص در ا
 يدها يندر ا ياند اشتباه آشكار در تماس بوده

 يبرخ ياند، حت ن را رد نكردهو آ يدهند
 يفارزشمند توص يرا كار يدها ينا گيريِ يپ

) Hongsheng Zhao(زائو  شنگ هانگ. كردند
گاه سنت اندروزِ انگلستان  از دانش يهانشناسيك
 ينا ي پژوهش و كاوش درباره«: گويد يم

. جذاب است يكار گزين، يجا يرِتفس
را  هيدا ينكه ا يشخص ي موشكافانه كرد يرو

 دان، يزيكف يككردنِ  سرگرم يپرورده برا
  .»رسد يبه نظر م يكاف

 يها كه توسط اتم ينور پرتوهاي
 ي،ستارگان و اجرامِ آسمان ي دهنده يلتشك

شده و به  يلگس ياو ) جذب( يدهدرآشام
به  يا( يبسامدها رسد، يم ينزم يناظرانِ رو
 يا و مشخصه يژهو) يها ارز رنگ طورِ هم

آن جرم مربوط  هاي ييژگدارند كه به و
 وهاپرت ينا يِشناسان با بررس ستاره. شوند يم

به  يادور  يناجرام، از زم ينا ياكه آ يابند يدرم
از ما دور  يهرگاه جسم. شوند يم يكآن نزد

آن به  يليِگس يا يشود بسامد نورِ درآشام
 شود، يجا م جابه يناببخشِ قرمزرنگ ب يسو

 يدهپد ينا .يابد يبسامد آن كاهش م يعني

كه ما  ست يدرست مانند حالت) ييگرا سرخ(
كه به سرعت از كنارِ ما  يآمبوالنس يرِآژ يصدا
  .شنويم يم) تر با بسامد كم(تر  را بم شود يرد م

  

  
  

امروز آن است كه  شناختيِ يهاندر ك يجرا مدلِ
 ديگرند، يكها در حالِ دورشدن از  كهكشان ترِ يشب

بالون در حالِ  يكچون سطحِ  چون خود فضازمان هم
دهد  يحتوض تواند يم يدگاهد ينا. شدن است متورم

 ينناظرانِ قرارگرفته در كهكشانِ ما چن يداز دكه چرا 
 يليِگس ينابِدر ب ها كهكشان ي كه همه رسد يبه نظر م

 شناس يهانك يكاما . اند شده ييگرا خود دچارِ سرخ
كرده  يهارا ييگرا متفاوت از سرخ يريتفس يبه تازگ

  ).TAKE 27 LTD/SPL(است 
  

شناسان از جمله ژرژ  ستاره 1920 ي دهه در
هابل  ينو ادو) Georges Lemaître( يترلما

)Edwin Hubble (ينكه چن يافتنددر 
ها  كهكشان ترِ يشب ينابِدر ب اي ييراگ سرخ

 يزانِكه م شگفت آن ي نكته. شود يمشاهده م
دورتر،  يها كهكشان يبرا ييگرا سرخ ينا
ها بود كه  افتهي ينهم ي يهبر پا. بود تر يشب
 يدبا يهانگرفتند كه ك يجهنت ينچن دانان يزيكف

  .در حالِ انبساط باشد
  

  كردن رد گم
 كند، ياشاره م يزن Wetterichگونه كه  همان اما

 يلها گس كه از اتم يا بسامد نورِ مشخصه
ها،  آن ي سازنده ياديِبه جرمِ ذرات بن شود يم

ها  موجود در ساختارِ اتم يها الكترون يژهبه و
 يشاتم افزا يكاگر جرمِ . دارد يبستگ يزن

 يزن كند يم يلكه گس ييها فوتون يابد،
 هاي يكه انرژ جا تر خواهد بود و از آن يپرانرژ

تر است، بسامد  باال يارزِ بسامدها باالتر هم

 يزاتم ن ينتوسط ا يليگس يا يدرآشام ينورها
جا خواهد  جابه ينابب رنگ يبخشِ آب يبه سو
تر  رفته سبك برعكس، اگر ذرات رفته. شد

 يناببخشِ قرمزِ ب يبه سو يزشوند، بسامدها ن
  .ندشو يجا م جابه

كه به  يهنگام ست يچون سرعت نور متناه
در  ييگو كنيم، يدوردست نگاه م يها كهكشان

ها را  زمان به گذشته سفر كرده و كهكشان
 يپرتو يلِگس ي كه در لحظه بينيم يچنان م

هنگام جرمِ ذرات  اگر در آن. اند ما بوده يافتِيدر
 يوستهتر بوده و پس از آن به صورت پ كم
نظر  به ينچن ينبنابرا د،باش يافته يشافزا
نسبت به  يرتر،پ يها كه رنگ كهكشان رسد يم

 ييگرا دچارِ سرخ يكنون يها و بسامدها رنگ
متناسب با  يز،ن ييگرا سرخ ينا يزانِشده و م

. خواهد بود ينها از زم كهكشان ينا ي فاصله
كه  كند يالقا م ينچن ييگرا سرخ ينوجود ا
هستند،  ماها در حالِ دورشدن از  كهكشان

  .نباشد ينناگر چ يحت
 يهتوج يبرا يگريد ي ينهتازه، گز يرِتفس اين

 يكاركردن بر رو. دهد يبه دست م ييگرا سرخ
 ير،تفس ينمربوط به ا ياضيِمحاسبات ر

را به دست  يكامالً متفاوت شناختيِ يهانك
چنان  هم يهانك شناختي، يهانك يندر ا. دهد يم

 ي دوره«كوتاه و محدود كه  يا در طولِ دوره
به سرعت انبساط  شود، يم يدهنام» متور
دوره،  ينا يانِدر پا يهانانبساط ك يعني( يابد يم

 Wetterich ي اما به گفته). پذيرد يخاتمه م
آن است كه  شناختي يهانك ينمتفاوت ا يژگيِو
 ي از آغازِ دوره يشپ يهانبانگ، كه حالت ك مه

 ي نقطه« يگرد كند، يم يفتورم را توص
 يِكه چگال ندارددر بر » )اي ينگيتك(ينيتك
 ي بلكه دوره. باشد نهايت يدر آن ب يهانك
دوردست،  نهايت يب ي بانگ تا زمانِ گذشته مه

 يهانِساختار، ك ينبنابر ا. يابد يگسترش م
در حالِ  يحت ياو  يستاا تواند يم يكنون

  .انقباض باشد
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  ينظر كامالً
موجه به نظر برسد، اما  يدها يناست ا ممكن

: خواهد داشت يدر پ يبزرگ يرادآن ا شِيرپذ
 هاي يتجرم از كم. آزمود توان يرا نم يدها ينا

با  يسهدر مقا توان يو آن را تنها م ست يابعاد
كه به عنوانِ  يجسم. اندازه گرفت يگريد يزِچ

در نظر گرفته  كيلوگرم يكجرمِ  ياستاندارد برا
ها  اوزان و سنجه الملليِ ينب ي در اداره ده،ش
)International Bureau of Weights and 

Measures (يسپار يكيِدر نزد يا و در خزانه 
به عنوانِ نمونه، جرمِ هر . شود يم يدار نگه

 درنگ يرا ب ينزم ي كره يبر رو يجسم
. كرد ييناستاندارد، تع ينبا ا يسهدر مقا توان يم

از جمله استاندارد  »يزچ همه«حال اگر جرمِ 
رت متناسب در طولِ زمان، به صو يلوگرم،ك

آشكاركردنِ  يبرا راهي يچباشد ه يافته يشافزا
  .وجود ندارد ييراتتغ ينا

 كه ينپرداختن به ا Wetterich يدگاهاز د اما
 يشآزما ي در بوته توان يتازه را نم ي يدها ينا

. ست يشدن از موضوعِ اصل قرار داد، منحرف
رده ك يهكه او ارا يريتفس ي،و ي بنابه گفته

 يها و پرداختن به مدل يشيدندر اند تواند يم
درست . متفاوت، سودمند باشد شناختيِ يهانك

 يمتفاوت يرهايتفس دانان يزيككه ف ونهگ همان
كه  گيرند يرا به كار م يكوانتوم يكاز مكان
 ديگر يكسازگار با  ياضياتير يدارا يهمگ

 كند ياشاره م Wetterichكه  آن يژهبه و. هستند
از  يكيبانگ،  مربوط به مه ينگيِبود تككه ن
  .تازه است ي يدها ينا يِاصل هاي يبرتر

Wetterich ينبر سرِ ا يگرانبر د يروزيپ يبرا 
خود  يرو يشِپ يتازه، روزگارِ سخت يرِتفس
) Niayesh Afshordi( ياَفشُرد يايشن. دارد
 يرامونپ ي از موسسه داني يزيكاخترف

)Perimeter Institute (كانادا  يع در واترلوواق
كه  ييدارم كه نما ينانمن اطم«: گويد يم ينچن
 دهد، يبه دست م يهاناز ك ازهت ي يدها ينا

. دارد يزن هايي ياست و برتر يننو يانداز چشم

كه جهان در  انگارند يم ينچن شناسان يهانك
 يدگاه،د ينحالِ انبساط است چون ا

 يبرا يرتفس ينتر و آسان ينتر رس دردست
  .»هاست كهكشان ييِگرا سرخ يهوجت

، Wetterich يرِباورند كه تفس ينبر ا يزن برخي
روشِ  يكتنها به  شناسان يهانك كه يناز ا
. خواهد كرد يريجلوگ يرند،خو بگ يشيدناند

) Arjun Berera(گونه كه آرجون بِرِرا  همان
انگلستان  ينبورگگاه اد از دانش داني يزيكف
در  شناختي يهانك ي خهامروزه شا«: گويد يم

مدلِ  يكبه  يدنرس يبرا اييگر حالِ هم
 ينچن يتمحور. است) يهانك يبرا(استاندارد 

بانگ خواهد  و مه يمدلِ تورم ي يهبر پا يمدل
 ينپرداختن به چن يلدل ينبه هم. بود
 يشمهم است، چون پ ياربس ينينو يرهايتفس

مدلِ  يكبه  يدنما از رس يالِكه خ از آن
 يدرد تمام و كمال آسوده شود، بااستاندا

 يبرا يگريد هاي يفتوص ياكه آ يممطمئن شو
 يِرصد يجِنتا ي وجود دارد كه با همه يهانك

  .»يرخ ياشده سازگار باشد  شناخته
  

  منبع
Cosmologist claims Universe may not be 
expanding 

  

  مرجع
Wetterich, C. Preprint at 
http://arxiv.org/abs/1303.6878/ (2013). 

  
  يهوش مصنوع يِكوانتوم يارتقا

  

 يكه به تازگ يمجموعه مطالعات يجاساس نتا بر
از آن  يندهآ يكوانتوم هاي رايانه ، يافتهانتشار 
برخوردار خواهند بود كه موجب  يليپتانس
. شوند يدر هوش مصنوع يريگ چشم يارتقا

دارند،  يادگيري يتكه قابل ها يانهرا ينا
را نسبت به  يميعظ يها مجموعه داده

  .دهند يمورد هجوم قرار م يككالس هاي يانهرا
اطالعات را در  كه قادرند يكوانتوم هاي رايانه

 ينكه ا يحاالت( »يفاز« يحاالت كوانتوم
را دارند تا به شكل همزمان صفر و  يتقابل
را  يلپتانس اين ،كنند يرمزگذار) باشند يك

همچون شكستن  يدارند تا در حل مسائل
كه فراتر از دسترس  يرمزنگار يدهايكل
  .است بكار گرفته شوند يكيكالس هاي يانهرا

 هاي يانهتاكنون در مورد را كه هايي الگوريتم
 يمعموالً بر رو  توسعه داده شده، يكوانتوم
 يرمزنگار يدهايهمچون شكستن كل يمسائل

كه معموالً  ييكارها( يستل يك يجستجو يا
) يادز يارسرعت هستند و نه هوش بس يازمندن

كه به  ياما در مجموعه مقاالت. اند متمركز شده
  ن ماه در سروريا ينصورت آنال

 rXiv )1ست لويد ،قرار گرفته است) 3و2و 
)Seth Lloyd (ماساچوست  ياز موسسه فناور

 يكاند تا  و همكارانش موفق شده يجدر كمبر
را بر ) quantum twist( يتاب كوانتوم و يچپ

  .قرار دهند يهوش مصنوع يك يرو
  

  
  

اجرا  يندهآ يكوانتوم هاي يانهرا يكه بر رو هايي برنامه
 اي يچيدهپ يخواهد شد قادر خواهند بود تا كارها

  .چهره را سرعت بخشد يصهمچون تشخ
  

 يادگيري«از  يكوانتوم ي ا نسخه ،يمت اين
هوش  ياند؛ نوع را توسعه داده »ينيماش

 ياز تجارب قبل ها كه در آن برنامه يمصنوع
 يالگوها يجتا به تدر شوند يگرفته م ياد
. ها حاصل شود از داده يبهتر ي شده يجهنت

دارد، از  يمتداول يكاربردها ينيماش يادگيري
گرفته تا  ها يميلا رها د هرزنامه يلترسازيف
 يمت ينكه ا يابداع. ينآنال يدخر يشنهاداتپ

محاسبات  ياياز مزا يافته،به آن دست 



 59  1392پاييز؛پنجم، سال بيست وچهاردهمشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
 يفبه وظا يدنسرعت بخش يبرا يتومكوان
  .برد يبهره م يبه شكل تصاعد يادگيري ينماش

  
  يكوانتوم جهش

ارائه داده،  يمت ينكه ا يقلب طرح در
و  يدوجود دارد كه لو يتر ساده يتمالگور

 ينا. اند توسعه داده 2009همكارانش در سال 
  يستمس يبرا يعسر يحل بعنوان راه يتمالگور

عبارت  هركدام يك كه ،يمعادالت خط
است را در بر  x+y=4همچون  ياضير
 هارائ يحل معمول راه هاي يانهرا. گيرد يم
 يا كننده كه در آن از تعداد كسل دهند يم

 يرو با رشد مقاد كنند يپردازش استفاده م
 ين، ا)رشد تعداد معادالت ينو بنابرا(  يعدد
. شود يدشوار م يا حل به شكل بازدارنده راه
عمل را با  ينا يكوانتوم ي نهيارا يك

اطالعات و انجام محاسبات بر  يساز فشرده
منتخبِ استخراج شده از  هاي يژگيو يرو
 هاي يتب يآن بر رو يمها و سپس ترس داده

ها انجام ) qubits(  يوبيتك يا يكوانتوم
  .دهد يم

 يجاز نتا يكوانتوم ينيِماش يادگيري
ها  آناستفاده كرده و از  يجبر هاي يكار دست

ها را  داده. كند ياستفاده م ينهبه شكل به
كه در  يكار(به دو گروه شكست  توان يم

خط و  دست يصتشخ يافزارها قلب نرم
در الگوها  ياو ) شود يچهره انجام م يصتشخ

روش  ينبا ا ينبنابرا. مورد جستجو قرار داد
از اطالعات را  ياديز ياربس يرمقاد توان يم

 ها يوبيتاز ك يتوسط تعداد نسبتاً كم
  .كرد يكار دست

 يتمام - تمام جهان يمما قادر«: يودل ي گفته به
مهبانگ وجود  ي اطالعات كه پس از لحظه

 يمترس يوبيتك 300 يرا بر رو - داشته است
  ».يمكن

 يكوانتوم يِهوش مصنوع هاي يفناور چنين
 يصهمچون تشخ ييتا به كارها توانند يم

) وب يروبر  يرتصاو يسهجهت مقا( يرتصاو
 -سرعت بخشند ها يلاتومب يخودكارساز يا
همچون  ييها ها شركت كه در آن هايي ينهزم

. اند كرده گذاري يهسرما را يريگ چشم منابع گوگل
 يكي يمحسن مسعود ،يداز همكاران لو يكي(

  )يفرنياستكال يزاز پژوهشگران گوگل در ون
از )  Stefanie Barz(بارز  يكه استفان گونه آن

 يحل كوانتوم يراًكه اخ يكس( يناه ودانشگ
) معادله را در عمل نشان داده است يك
پس از تمركز غالب بر  كه ينا يدند«:گويد يم

 ،يكوانتوم يو جستجوها يريفاكتورگ يرو
 هاي يانهاستفاده از را يبرا يديجد هاي راه

دارد واقعاً جالب  دوجو رو يشپ يِكوانتوم
ساده  ينتومكوا ي يانهرا يكاو از  يمت. است

 يك يدارد و برا يوبيتاستفاده كرده كه دو ك
: كند يكار م يرستاندر سطح دب ياضير ي مسئله
كه  يگريگروه د). 4( يا دو معادله يستمس يك

از دانشگاه علم و ) Jian Pan(پان  يانتوسط ج
 ريرهب) Hefei( يفيدر ه ينچ يفناور

انجام  يوبيترا با چهار ك يكار مشابه شود يم
  ).5(است داده

 يكوانتوم ينِماش يادگيريساختن  عملياتي
 يبرا يودبه گمان ل. دشوار خواهد بود ياربس
 يوبيتدوازده ك ياسمق كوچك يشنما يك

  .خواهد شد يازموردن
  

  منبع
Quantum boost for artificial intelligence 
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  !يچيدهپ درهم يكروسكوپيم هاي يانجر
  

 ي ساده يشِآزما يك يبا بررس ژوهشگرانپ
 يهباال با پا يدما يابررساناها يبر رو يتكي،اُپ

 ياند تا از چگونگ در تالش ي،مس يداكس
مواد پرده  ينشدن بارها در ا سازوكار جفت

  .بردارند
  

  
  

مقاومت  يجادبارها و ا يِگ شده جفت چگونگي
 يمس يداكس يِباال يدما يصفر در ابررساناها

. ناشناخته است ي، هنوز موضوع)يتكوپر(
باورند كه پاسخ  ينبر ا يزيكداناناز ف ياريبس
 ينموجود در ا يِگاف سوال، در فاز شبه ينبه ا

است در  يفاز حالت ينا - مواد نهفته است
گاف  يككه در آن  ابررسانا،گذار  يدما يباال
 يجادها ا الكترون يِانرژ يفدر ط يجزئ
 Physical Reviewبه گزارش . شود يم

Letters ها  الكترون ينكهشناخت بهتر ا يبرا
با هم تعامل دارند،  يچگونه در فاز شبه گاف

 يككمك گرفت كه  يديجد يهاز نظر توان يم
 يمواد بررس ينرا در ا يمعمول يكياثر اُپت

  .كند يم
قطبشِ نور  يهاند كه زاو نشان داده آزمايشات

شبه در فاز  يتكوپر يككه از سطح  اي يدهقطب
 يافتهدوران  يتاحد شود، يگاف بازتاب م

نام ) Kerr(كه دوران كر  –اثر  ينا. است
 دهد يرخ م يسيدر مواد مغناط -دارد

تشخص  ياثر برا يناز ا ها يكروسكوپم(
اما در ). كنند ياستفاده م يسيمغناط يها حوزه
آهنربا، كه قطب شمال و جنوب آن  يك

 ورو كه نمونه پشت يمشخص است، زمان
در . دهد يعالمت م ييردوران كر تغ يهشود، زاو

 يدهعالمت د ييرتغ ينا ي،مس هاي يداكس
 يدهپد ينا يفرو توص ينو از ا شود، ينم
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  .مشكل بوده است

و ) Sergey Pershoguba(پرشوگوبا  سرژي
نشان دادند كه  يلند،همكارانش در دانشگاه مر

كه از  يموضع يسيمغناط هاي يداناگر نور با م
به  يتا صفحه بعد يمس يدصفحه اكس يك

درجه تفاوت دارد برهم كنش داشته  90اندازه 
. باشد، وجود اثر خاص كر قابل انتظار است

 يكروسكوپيم هاي قهاز حل هايي يدانم ينچن
هر اتم مس وجود دارد  يكيكه در نزد يانجر
  يفتوص يبرا يدها اين – شوند يم يناش
 تريشب. فاز شبه گاف مطرح شد يزيكف

فاز شبه گاف،  يموجود برا هاي يهنظر
 يمس يدها را به صفحه اكس الكترون  كنش برهم

اما مدل پرشوبگا و  كند، يمحدود م
در  ها الكترونكنش  همكارانش، به برهم

  .داللت دارد يزصفحات مختلف ن
  

  منبع
Twisting Microscopic Currents 

  
  !تر خوابِ كم يعنيماه كامل 

  

چرخه، ماه در  يككه در طول  گونه همان
و سپس  شود يم) بدر(رفته كامل  آسمان رفته
خواب  گذارد، يم) محاق( يدشدنرو به ناپد

آهنگ، دچار  ينهمگون با ا يزها ن انسان
  .شود يم هايي يدگرگون

كه ماه كامل  دهد ينشان م يدجد هاي هشپژو
اگر در  يحت گيرد، يها م خواب را از انسان

بدون پنجره قرار گرفته و از نور  گاهي يشآزما
  .ماه محافظت شده باشند

 ي در مجله يماه جوال 25 گران پژوهش
) Current Biology(روز  شناختي يستز

در  دهد ياند كه نشان م منتشر كرده يگزارش
ماه، در طول  ي چرخه يها شب يگربا د يسهمقا
ها  كه ماه كامل است، چرت انسان يشب 4

 ينمقاله چن ينا يسندگاننو. تر است سبك

 يها ساعت انسان يدكه شا كنند يم نهاد يشپ
 گيري يماه را پ ي دارند كه چرخه يدرون

 يستيِهمانند ساعت ز ياربس يا سامانه كند، يم
 يدخورشساعته كه با طلوع و غروب  24

  .شود يهماهنگ م
از ) Christian Cajochen(كاجوچِن  كريستين

كارانش،  به همراه هم ييسگاه بازِل در سو دانش
 يلخواب را بازتحل ي درباره يپژوهش يجنتا

سال به طول  ينپژوهش كه چند ينا. كردند
نفر صورت گرفته كه  33 يبر رو يدهانجام
روز را در رخت خواب، به  ينچند يكهر
و  يفضع نوريو در  درازكشيده يمهت نحال

مربوط  يجكردن به نتا با نگاه. اند ثابت گذرانده
گران  افراد، پژوهش ينشبِ اقامت ا ينبه دوم

شدنِ ماه، به  زمانِ كامل يكيِكه در نزد يافتنددر
از  تر يشب يقهدق 5افراد  ينرفتنِ ا خواب
 ينچن و هم كشد يطول م يگرد يها شب

 يگر،د يها با شب يسهقاها در م خواب آن
  .تر است كوتاه يقهدق 20به  يكو نزد تر سبك

پرده از راز  ينكهاز ا يگروه پژوهش ينا اعضاي
بودند اما  زده يجاناند، ه آهنگ ماه برداشته

Cajochen ها يافته يندر ابتدا نسبت از انتشار ا 
ماه  ي يهاگر قض«: گفت ياو م. بود گردان يرو

و مجنون تو را  يوانهان دبه عنو يرا منتشر كن
 يك يدتو را به د يگرد. گذارند يكنار م

خواب  ي ينهدر زم يجد گرِ وهشپژ
  .»نگرند ينم
را  يكار پژوهش ينگران ا پژوهش يگرد اما

) Kenneth Wright( يتكنث را. ستودند
گاه كلورادو بولدر  گر خواب از دانش پژوهش

كامالً  يطپژوهش تحت شرا ينا«: گويد يم
. انجام شده است گاهي يشآزما ي شده كنترل

 يبرا گاهي يشآزما يبررس يننخست ينا
خواب انسان  يماه بر رو يرتاث يآشكارساز

  .»است
بنا به . دارد تري يشب يحبه توض يازن يجنتا اين
 يگرانش يرويدر ن ييرات، تغCajochen ي گفته

از آن است كه بر بدن انسان  تر يفماه، ضع
است كه انسان  يناو ا ي يهفرض. بگذارد يرتاث

دارد كه خود را با فاز  يدرون يستيِساعت ز
هماهنگ ) ينبه دور زم يدر حركت دوران(ماه 
  .كند يم

كننده در  افراد شركت ها، ياز آغاز بررس پيش
. اند در معرض نور قرار گرفته يشآزما ينا

 يگريد يهتوج تواند يموضوع م ينتوجه به ا
ها به دست دهد،  ب آنخوردن خوا برهم يبرا

افراد در معرض نور  ينا يريقرارگ كه ينو آن ا
ها را برهم زده  آن يستيممكن است ساعت ز

افراد در  ينست كه خواب ا يكاف ينهم. باشد
. دچار اختالل شده باشد گاه يشآزما يطمح

) David Dinges( ينجِسد يويدگونه كه د همان
 يلوانياگاه پنس گر خواب از دانش پژوهش

به  يژهانسان به و يستيساعت ز«: گويد يم
 ينبنابرا. نور در شب، حساس است) يزانم(

 ها ياز انجام بررس يشنور ماه پ يشافزا
 هاي يدگرگون يبرا يلدل ينتر تواند ساده يم

  .»افراد باشد ينبه وجود آمده در خواب ا
Dinges كه  دهد يم يحتوض ينچن هم
ش هنوز پرس ينپاسخ ا ي گران درباره پژوهش
در طول  يدها با كه چرا انسان يستندمطمئن ن

دست  يستيز يخود، به ساعت يِروند تكامل
باشند كه خود را با آهنگ حركت ماه در  يافته

از  ياريبس كه يدرحال. كند يم يمآسمان، تنظ
 يستيز عتسا يناز چن يز موجودات آب

جزر و (داد كشندها  برخوردارند تا بتوانند رخ
 يقرا به طور دق يكشند هاي نياو جر) مد
ساعت خود را «: افزايد يم يو. كنند گيري يپ

 يها پژوهش يبه زود يد،دار نگه شده يمتنظ
ماجرا را افشا  يندر راهند تا راز ا ياريبس

  .»كنند
  

  منبع
Full moon may mean less sleep 
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  ياتم كوانتوم يبه سو: يخچهتار

  

 Californiaاز دانشگاه  داني يختار يلبرانه جان
اتم را  يالكترون يشدن مدارها يزهكوانت يرمس

 ينا يبرا. كند-يم يحبور تشر يلزتوسط ن
و بهره  يكلسون،منظور بور با الهام از مدل ن

و  يانرژ يبر كوانتا يپالنك مبن يدهاز ا يمند
  .كار شد ينفرمول بالمر موفق به ا يزن

دانشمند سرشناس ) Niels Bohr(بور  نيلز
در سال  يكوانتوم يهنظر ينهدر زم يدانمارك
موفق به كسب مدال  يسالگ 23در سن  1908

 يعلوم دانمارك برا يسلطنت يطال از آكادم
 يها جت ينهدر زم اش يو تجرب يپژوهش نظر

 يآب شد؛ پژوهش او توسط انجمن سلطنت
 زمينهاو در  يرساله دكتر. لندن چاپ شد

بود كه  يشرفتهپ يبقدر» ها فلز يالكترون يهنظر«
آن را  يابيارز ييدر دانمارك توانا يچكسه

منظور بور به دانشگاه  ينهم يبرا. نداشت
Cambridge  رفت تا با جوزف جان تامسون

)Joseph John Thomson (اش كار  رساله يرو
 يتامسون به خاطر كشف الكترون فرد. كند

 ينرا در هم يزيكنوبل ف يزهمشهور بود؛ او جا
  .كسب كرد 1960راستا در سال 

بود كه  يا بور، جان تامسون نابغه يلزنظر ن از
حال  ينبا ا. داد ينشان م يراه را به هر كس

پر بود كه  هايش يدهاز ا يذهن تامسون بقدر
آن هم با زبان  يگرد يفرد هاي يدها يدنشن در
چون  ياز طرف. مشكل داشت يسيانگل يرغ

-ياضيبور تماماً شامل مباحث ر يلزرساله ن
 يا اگر عالقه يتامسون حت ودب يشرفتهپ يزيكف

. داشت يدر فهم آن مشكالت داشت، يهم م
او در . منتقد بود يبور فرد يلزن ينعالوه بر ا

 يها در مقاله يشتباهاتاش ا انجام رساله ينح
 كرد يم يكرد؛ در واقع او سع يداتامسون پ

  . توجه استاد را به خود جلب كند
 يجتوسعه نتا يرتامسون درگ ينح ينهم در

كرده  يشنهادپ 1903بود كه در سال  يمدل اتم

 يكمدل ك« يكه بعداً به طرز نادرست يبود؛ مدل
مدل، اتم  ينبر اساس ا. لقب گرفت »يكشمش

از  يمتحدالمركز يها  حلقهشامل 
 يفضا يكهاست كه در سرتاسر  الكترون

 ريكيبار الكت يبدون مقاومت و دارا يكرو
تامسون  ير،تصو يندر ا. چرخند يمثبت م

 يريگ متناوب عناصر، شكل هاي يژگيو
 يپراكندگ يي،پرتوزا يدهساده، پد يها ملكول
 يننسبت ب يزو ذرات بتا و ن يكسا يها اشعه

 يرا به روشن يشها م و الكترونات يكوزن 
  .داد يحتوض

  
  يا هسته مدل
بور به دانشگاه  يلزن 1912سال  يهفور در

Manchester ارنست  يشگاهرفت تا در آزما
 يدهپد يرو) Ernest Rutherford(رادرفورد 

بور به  يلزكه ن يهنگام. مطالعه كند ييپرتوزا
و  يممفاه يمحقق رو ينچند يدرس يشگاهآزما
اتم كه توسط رادرفورد  يا مدل هسته يرتعاب
 يبرا. كردند يم يق، تحق)1911(شد  يمعرف
منتظره ذرات آلفا از  يربازتاب غ يحتوض

مشاهده شده  يدهنازك، پد يصفحات فلز
محقق رادرفورد، رادرفورد  يانتوسط دانشجو

همه بار مثبت موجود  يستيبود كه با يدهفهم
 يهتامسون در ناح يمدل اتم يها در كره
  .در دل اتم جمع شود يكوچك

  

  
  

  )1925( ينشتينبور، سمت راست ا يلزسمت چپ ن
  

زود  يليخ يشانتقاد يتشخص يلبور به دل نيلز
بهبود  ينبور در ح يلزن. دگروه ملحق ش ينبه ا

اتم  يا مدل هسته يهموجود در نظر هاي يكاست
از   حلقه يكنوسان  يمدها يكه برخ يافتدر

 يادز يها در صفحه مدارشان بقدر الكترون
 ينچن. كنند  يهاتم را تجز ينكهتا ا شود يم

 يمبا مفاه توانست ينم يزيكيف يداريناپا
بور او را رساله . قابل قبول مرتفع شود يزيكيف

موجود در  يراداز ا تري يعموم يها با مثال
تابش گرما و  هاي يهمثل نظر هايي يهنظر

به خاطر  يراداتا ينآشنا كرده بود؛ ا يسمغناط
 داد يها م به الكترون يآمار يككه مكان يآزاد

  .وجود داشت
 ينا. داشت يشتريب يازاتامت يا هسته مدل

زا و پرتو هاي يدهپد ينمشخص ب يزيمدل تما
از نظر بور . كرد يم يجادا يمياييش هاي يدهپد
به خاطر  يها و دوم به خاطر هسته ياول

در  ياستدالل ينچن. بود يساختار الكترون
 يحت. گذشته به اندازه امروز اعتبار نداشت

 يپ يدهدو پد ينا ينب يزرادرفورد هم به تما
گاما و  يكه منشأ پرتوها ينبرده بود، به طور

ربط  ياضاف يا هسته يها لكترونبتا را به ا
  .داد يم
همگام با  يا مدل هسته ينكهتر ا همه مهم از
هسته  يكرادرفورد از ذرات آلفا به عنوان  يدها

را  ي، مفهوم عدد اتم)بار مثبت متمركز(تنها 
كه  دانستند يها م آن. كرد يلتحم يزيكدانانبه ف

دو الكترونش بود؛  يمنها يومذره آلفا اتم هل
واحد بار داشته  2 يستياش با هسته ينابنابر

واحد و بار  1 يدروژنبار ه ينكها يجهنت اشد،ب
  .است... واحد و  3 يتيومل

 1912سال  يجوال يابور در ماه جون و  نيلز
كرد تا نشان دهد كه چطور  يمتنظ يادداشتي

 تواند يم يانرژ يها شدن بسته يزهكوانت يدها
به مشكالت اتم را كامل كرده و  يا مدل هسته

از . مشاهده شده توسط تامسون پاسخ دهد
بور قصد داشت تا به كمك مفهوم  يلزن يطرف

ها را  اندازه اتم انرژي) يها بسته( يكوانتا
  .كند يتتثب
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  يبالمر مكانيزم

مجله  يكدر  1913سال  ينوامبر و جوال بين
در سه  يا مربوط به فلسفه علم در لندن مقاله

ها و  زنده اتمسا يبخش در مورد اجزا
 يها بخش. بور چاپ شد يلزها از ن ملوكول

متناوب  هاي يشمقاله آرا يندوم و سوم ا
. كند يم يرا بررس يمولكول يعناصر و بستگ

از جامعه  ياديتوجه ز ييدو بخش به تنها ينا
 يكگذار  يهعلم را به خود جلب نكرد و پا

مقاله را حائز  ينكه ا يزياما چ. انقالب نبود
] 1[بود كه قسمت اول آن  ينكرد ا يتاهم

  . بود يدروژناتم ه يفمربوط به ط
كه چطور  يدبور پرس يلزاز همكاران از ن يكي

 يوهانكه  يا ساده ياضيفرمول ر ياو از رو
در ) Johann Jacob Balmer(ژاكوب بالمر 

 يها ابداع كرده بود، فركانس 1885سال 
 يدروژنشده توسط اتم ه يلگس يفيِخطوط ط

 ها يفبور جواب داد كه ط يلزن. داد يحتوضرا 
 يحيهر حال توض بهبودند اما  يچيدهپ ياربس
او بعداً گفت كه . ها وجود داشت آن يبرا

 يبه فركانس مدار يجنبش يچطور نسبت انرژ
بور  يلزمدلش محاسبه كرد؛ ن يرا برا) يتالارب(

  .دتر به رادرفورد ارائه كرده بودماه زو6 را مدلش
وجود داشت  يهحالت پا يكل تنها مد ينا در

 يها همه انرژ الكترون يف،كه در آن، طبق تعر
آزاد كنند،  دهد يها اجازه م به آن يعترا كه طب

 يحتوض توانست يمدل نم ينا. اند تابش كرده
 يلگس ياديز يها دهد كه چرا فركانس

توسعه مدل اتمش  ينبور در ح يلزن. شوند يم
توجه مقاله جان قابل  يها يجواب به سر يبرا
) John William Nicholson( يكلسونن يليامو
 يفرمول بالمر رو يرتوانست به تاث  يعسر يليخ
با  يزيكدانيف يكلسونببرد؛ ن يپ ها يفط

بور او را در  يلزاست كه ن ياضيتخصص ر
  .بود يدهد Cambridgeدانشگاه 
دوران  يها با محاسبه فركانس نيكلسون
  تكانه توانست يم يفط يها از رو الكترون

 يافتاو در. ها را حساب كند الكترون اي يهزاو
ها مضرب  از الكترون يكهر  اي يهكه تكانه زاو

  .از  است يكوچك يحصح
موضوعات كنفرانس  يجنتا يكلسونن يافته

را دنبال ) Solvay) (1911( يسولو يزيكف
كه در آن پالنك، رادرفورد،  يكنفرانس كرد؛ يم

افراد  يگرتون لورنتس و دآن ينشتين،آلبرت ا
تابش را  يهبرجسته، مسائل مربوط به نظر

 يدهكنفرانس بر ا ينمباحث ا. كردند يبررس
تمركز داشت؛  نرژيا يبر كوانتا يپالنك مبن
 يلهكه بوس يا هماهنگ ساده ينوسانگرها

 توانند يها، پالنك نشان داد ذرات ماده م آن
كه  يكنند به طور يلگس ياتابش را جذب و 

از  يحيتابش مضرب صح يمقدار انرژ
  .نوسانگرها است  فركانس

  

  
  

تابش  يهنظر يانم يسهتوسعه مدلش، مقا يبور برا نيلز
را دنبال  يدل اتمو م) سمت راست(ماكس پالنك 

  .كرد
  

مثل مدل بور هم  يكلسونكه مدل ن ييآنجا از
بور آن  يلزبود، ن يزهو هم كوانت يا شامل هسته

  .كرد يرا بدقت بررس
 ياسكنترل باال رفتن مق يبور برا نيلز
را به مدلش  n يحالكترون عدد صح هاي يانرژ

 n يجنبش يبور با قرار دادن انرژ. وارد كرد

 يتالضربدر فركانس ارب nناسب با مدار مت ينام
درباره تكانه  يكلسونن يجهبه نت يبه آسان

ثابت  ينكهبعالوه ا يافت،دست  اي يهزاو
 شود يمشخص م اينبنابر. است h/2تناسب 

 يككه بور به فرمول بالمر نگاه كرد  يزمان
  . در ذهن داشت يحشامل اعداد صح يسر
، بور با ضرب كردن E=hfعلم به رابطه  با
فرمول  يكابت پالنك در فرمول بالمر، به ث
فرمول  يلبا تبد. يدبخش يزيكيمفهوم ف ياضير

بور توانست  ي،معادله انرژ يكبالمر به 
گوناگون را  يها حالت يجنبش هاي يانرژ

موجب شد تا بور  يندفرآ ينا. بدست آورد
را  يدبرگر بتتحت عنوان ثا يبتواند پارامتر

پالنك، بار و  شامل ثابت يبدست آورد؛ ثابت
  .جرم الكترون

 يدبرگثابت ر آميز يتمحاسبه موفق براي
نشان داده شد . كردند ياديتالش ز يزيكدانانف

الكترون به مدار  يكجهش  يبالمر يدر سر
 يحو توض دهد يمدار باالتر رخ م يكدوم از 

 يافراد. است يزيكف يدر ورا ييها جهش ينچن
  .شتندمسئله را قبول ندا ينمثل رادرفورد ا

 يزيكدانانكه ف گفت يبور به مخالفان م نيلز
را  ينمع يندهايفرآ يقدق يفامكان توص يدبا

؛ »كنند يبتكذ«اتم  ياسدر مق ياييدر دن
  .كرد يكه او اغلب از آن استفاده م يا كلمه

پالنك . بزرگتر را درك كرد يرادا يك اينشتين
 يكيشده و نوسان مكان يدهنور تاب يها فركانس
ممكن بود، چرا كه  ينا. ر گرفته بودرا براب

گر هماهنگ ساده صرف  نوسان يكفركانس 
 يها نوسان. ثابت است اش ينظر از انرژ

 يختهتابش را بر انگ يدانم يماًكننده مستق تابش
دو مدار با  ينبور ب هاي شاما جه. كنند يم

فركانس نور . مختلف است يها دوره تناوب
كه آن  يكترونها ال شده متناظر با حركت يلگس

مسئله مخالف  ينا. نبود كرد يم يدرا تول
با  يزيكداناناست كه معموالً ف يتابش يممفاه

  .آن سر و كار دارند
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بور او را به سمت و  پذيري يتمسئول حس
 اش ياتم كوانتوم يكشاند تا اصل اساس ييسو

بر  ينكهكند؛ ا يانب تري يقعم يرا با مبناها
ه فركانس ب يجنبش ياساس آن نسبت انرژ

. متناسب است nh/2ام با  nدر حالت  يتالارب
بخش از مقاله بور شامل  ينراستا اول يندر هم

 يندو تا از ا. است) يربخشز(تالش مجزا  4
پالنك  يتابش يهاصل با نظر ينا يسهمبناها مقا

به  شباهت يسوم ب يمبنا. كند يرا استدالل م
كه در  گويد يمبنا م ينسوم. است يگرد يدوتا

كه در  يدو مدار كنار ينجهش الكترون ب
 يينسبت به هسته قرار دارند، جا ياديفاصله ز

 ركانسهسته نباشد، ف يركه الكترون تحت تاث
برابر فركانس مدارها  يبه طور مجانب يتابش

تا حد  ي،فشردگ يلاست؛ مدارها به دل
  .برابر دارند يها فركانس يكي،نزد

اتم «النك، پ يدگاهبور د يلزن 1913سال  اواخر
را رد  ،»يستنوسانگر هماهنگ ساده ن يا هسته

 ينتر را به عنوان مرجح  يارز كرد و اصل هم
 يبند فرمول ينچن او هم. كرد يبتصو يشمبنا

كه  يبند چهارمش را حفظ كرد، تنها فرمول
كوانتش تكانه  شود؛ يآورده م ياداكنون به 

از اصل  اي يهتكانه زاو نتشكوا. اي يهزاو
كه نسبت  يبه نحو آيد، يبدست م ياساس
با معادل  يتالبه فركانس ارب يجنبش يانرژ
 اي يهضرب در تكانه زاو يعنيآن  يكيمكان

  .معادل است
  

  منبع
History: The path to the quantum atom 

  
  مرجع

1. Bohr, N. Philos. Mag. 26, 1–25 

  
  يا مواد دانه يقانون اسنل برا

  

نحوه رفتار  گر يفتوص يك،اسنل در اپت قانون
 يببا ضر يطدو مح ياننور در مرز م يپرتوها

 يحاو يطدو مح. متفاوت است يها شكست
ها  ها جنس و وزن دانه كه در آن يا مواد دانه

درست  يصوت متفاوت باشد، در مقابل امواج
كه دو  دهند يرا از خود نشان م يهمان رفتار

مختلف در برابر  ايه شكست يببا ضر يطمح
 يمحققان هلند يبه تازگ. دارند يامواج نور
انتشار امواج  يرا برا ياند قانون موفق شده

به  يهشب ياركه بس يابندمواد ب گونه يندر ا يصوت
  .است يكيمواد اپت يقانون اسنل برا

مثل  يحبوبات گاه يامانند شن  يا نهدا مواد
 يزحال ن يناما در ع كنند، يجامدات رفتار م

 يبرا. يابند يانجر يعاتهمانند ما توانند يم
 يها بسته نه چندان سفت از مهره يكمثال 
جامد سخت در مقابل  يكهمچون  يكرو

 يچبدون ه تواند ياما م كند، يتراكم مقاومت م
 توانند يها م رهكه مه اشود، چر يدهكش يتالش

 يجهدر نت. دور شوند يكديگراز  يبه راحت
عمل  »يخال صوت« يكمواد به عنوان  گونه ينا
را از خود  يامواج صوت تواند يكه نم كنند يم

 يك يدتول يبه جا يتراكم آن يك. عبور دهد
موج « يكدر حال نوسان،  يموج صوت

 يكه بدون پخش شدگ كند يم يدتول »يمنزو
كه  يشيدر آزما. يابد يار مانتش يطدر مح

لترز آمده است،  يويور يزيكالگزارش آن در ف
از ) Alexander Tichler( يشلرالكساندر ت
هلند و همكارانش ) Leiden( يدندانشگاه ل

نوع از  يناز ا يرا كه هنگام عبور پالس ياتفاق
متفاوت  يها مهره يدو ماده دارا يانمرز م

  .اند كرده سازي يهشب افتد، يم
در حال حركت  يموج منزو يككه  نگاميه

با  اي يهبه ناح ينسنگ يها مهره ياناز م
دو  ينا ياندر مرز م رسد، يتر م سبك يها مهره
كه  يهنگام. شود يدچار شكست م يطمح

كه  ييها در واقع مهره افتد، يشكست اتفاق م
قرار دارند  تر ينسنگ يطمح يفرد يندر آخر

از  اي لهاو دنب كنند يم "رقص"شروع به 
كوچك شونده را به داخل  يمنزو يها موج

. فرستند يتر م سبك يها مهره يدارا يطمح
ها را  پالس ينمحققان دامنه در حال كاهش ا

با  يبه عنوان ذرات يامواج منزو يساز با مدل
  .اند محاسبه نموده ينو تكانه مع يانرژ
نحوه مواجهه موج  ينهمچن يشلرت گروه
را  يبك ارسطح مشتر يكبا  يمنزو
 يندر ا يبه طور عموم. كرده است سازي يهشب

و هم امواج  ينوع برخورد هم امواج انكسار
 يكه دارا يا ماده. شوند يم يدتول يبازتاب
موج منفرد را  يكاست  تر ينسنگ يها مهره

 يكه ماده حاو يدر حال كند، يحمل م
از  يابندهكاهش  يا تر دنباله سبك هاي رهمه

رغم  يعل. كند يا منتقل مر يمنزو يها موج
 يا را با معادله يجمحققان نتا يچيدگي،پ ينا

 يقتطب يامواج نور يبه معادله اسنل برا يهشب
اند كه در آن سرعت وابسته به دامنه امواج  داده
شده  يكيشكست اپت يبضر يگزينجا يمنزو
 يبرا يندهدر آ توان يم ايجنت يناز ا. است
 يادن شكل دا يبرا ييساختارها يطراح

 يشكستن امواج فراصوت در كاربردها
 ياهادر يردر ز يصوت هاي يابرد ياو  يپزشك

  .استفاده كرد
  

  منبع
Snell’s Law for Granular Materials  

  
  مرجع

Transmission and Reflection of Strongly 
Nonlinear Solitary Waves at Granular 
Interfaces 

  
  ثابت بولتزمن يحتصح

  يزريل سنجي يفبا استفاده از ط
  

اوزان و  ي، كنفرانس عموم2011سال  در
 يفگرفت تعر يمتصم)CGPM(  ها ياسمق

 يندر حال حاضر، ا. يابدب ينكلو يبرا يبهتر
گانه آب  نقطه سه 273.16/1واحد به صورت 

 يگانه آب استاندارد نقطه سه. شود يم يفتعر
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 يدما يككه نزد ييها دماسنج ياست كه برا
اما در  كند، ميعمل  يبه خوب كنند، ياتاق كار م
 يطكار كردن در شرا يكه برا ييها دماسنج

 يها مانند كوره(اند  شده يطراح يكران
دقت  ي، دارا)يعما يمحمام هل يا يكيسرام
 ياظهار داشت كه به جا CGPM. يستن يكاف
بر حسب ثابت  يدبا ينكلو ياس،مق ينا

 يادينبن يبولتزمن ثابت. شود يفبولتزمن تعر
ذره را  يك يانگينم يكيمكان ياست كه انرژ

پژوهشگران از آن . كند يآن مرتبط م يبه دما
 يبرا يدجد ييها روش يوجو زمان در جست

به . باال هستند يثابت با دقت ينا يريگ اندازه
از ) Luigi Moretti( يمورت ييجيلو ي،تازگ

كارانش در  و هم يتاليادانشگاه دوم نپلز ا
 عنوان Physical Review Lettersبه  يگزارش

مقدار ثابت بولتزمن با  يينكردند كه هنگام تع
موفق شدند عدم  يزريل سنجي يفاستفاده از ط

  .مرتبه كاهش دهند6 يزانآن را به م يتقطع
  

  
  

اتم در حالت استراحت، نور را در  يك
 كند، يو كامالً مشخص جذب م يزت يفركانس

از  يااما اگر اتم به سمت منبع نور حركت كند 
 يداپ) انتقال( يفتفركانس ش ينآن دور شود، ا

رو، نمودار خط جذب به دست  يناز ا. كند يم
گرم و  يها مده از گازِ متشكل از اتمآ

 يست؛ن يزت انمتحرك،بر حسب فركانس چند
كه با  شود يم يدهداپلر نام يشدگ اثر پهن ينا

و  يمورت. كند يم ييرجذر ثابت بولتزمن تغ
 ينا يقدق يريگ اندازه يكارانش برا هم
 يها حول خط جذب فركانس يشدگ پهن

نگه  گانه كه در نقطه سه يمادون قرمز در آب
 شده يتبا فركانس تثب يزرداشته شده، از دو ل

ثابت را به صورت  ينو اندازه ا نداستفاده كرد

ژول بر  000024/0±380631/1×10- 23
 ينا يتاگرچه عدم قطع. كردند يانب كلوين

كه  اي يريگ اندازه ينمقدار نسبت به بهتر
است، اما  يشتربرابر ب 20تاكنون گزارش شده، 

كردند با به كار  بيني يشش پكاران و هم يمورت
از  استفادهو  ها يفاز ط يشتريگرفتن تعداد ب

كه بر شكل خط  تر، يشب يحبا تصح ييها مدل
در  هايي يشرفتپ گردد، يمنطبق م يجذب اتم

  .حاصل شود ينهزم ينا
  )Jessica Thomas(توماس  يكاجس: نويسنده

  
  منبع

Laser Spectroscopy Refines Boltzmann 
Constant 

  
  مرجع

Determination of the Boltzmann 
Constant by Means of Precision 
Measurements 

  
رعت س يشو افزا ها يرميوناسكا

  يكيالكترون
  

از آلمان موفق  يگران بار پژوهش يننخست براي
كه  يسيكوچك مغناط يها شدند گردابه

را تحت كنترل  شوند يم يدهنام » يرميوناسكا«
 يبرا تواند يپژوهش م ينا يجنتا. ياورنددرب
 يداده با چگال ي يرهذخ هاي يفناور ي يندهآ

با  يرديجيتالغ يكيباال و قطعات الكترون
 يافتهتوان پردازش بهبود وانتقال داده   عتسر

  .شود يمهم تلق
كوچك  يها گردابه ها اسكايرميون

از مواد شامل  ياريكه در بس اند يسيمغناط
كه  ييها در آن( يليسيدس -نازك منگنز هاي يهال

-آهن - و كبالت) اند كشف شده يبتازگ
كه  كار ينمحققان در ا. دهند يرخ م يليكونس

آهن را  - يومپاالد ايِ دواليه ،انجام شده يبتازگ
مورد  يريديوما يسطح بلور يك يبر رو

را  يزر يها گردابه ينا. اند مطالعه قرار داده

دانست كه  يدوبعد يها به عنوان گره توان يم
درجه  360حدود  يسيمغناط يها ممان  در آن

  ).ينيدشكل را بب( چرخند يصفحه م يكدر 
  

  
  

  يرميوناسكا يك – يچرخش هاي گردابه
  

 هاي ياساس فناور توانند يم ها ناسكايرميو
 هاي يسكد. دهند يلرا تشك يندهآ يسكهاردد
كه در آن ( يسيمغناط يها از حوزه يامروز
 يريگ جهت يسيمغناط هاي يناسپ يتمام

اطالعات استفاده  يرهذخ يبرا) دارند يكسان
 ييها اما ساخت چنان حوزه كنند يم

در . داردبه لحاظ اندازه  ياساس هاي يتمحدود
كه  هايي يرميونعوض امكان ساخت اسكا

ها  از آن توان يتر باشند وجود دارد و م كوچك
  اطالعات ي يرهقطعات ذخ يجادبه منظور ا

  تر مهم. باال بهره برد ياربس هاي يبا چگال
  در ها يناسپ برگرداندن تمامي ،كه آن

 ييرمثال جهت تغ براي – يسنت يها حوزه
 -0به  1از نظر  مورد ي يلهوس ي حالت حافظه

 تواند يبوده و م يرقدرت چشمگ يازمندن
  به ها يرميوناسكا يابد؛آهسته انجام 

 ييريچنان تغ يبرا يكمتر ينياسپ يها تلنگر
به  يينها ينيبعالوه حالت اسپ. يازمندندن

امر موجب  ينو ا شود يمختل نم يسادگ
نسبت  يرميونياسكا يساختارها ينتا ا شود يم

 يدارترپا ياربس يسنت يسيمغناط يها به حوزه
  .باشند

  
  ها يرميونتك اسكا يو نابود خلق

در  ها كه اسكايرميون قبل از آن ،وجود ينا با
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 يرند،مورد استفاده قرار گ هاي يسكد

كنترل  يبرا يراه يافتن يازمندمندان ن دانش
به  يامروزه به سخت كه يزياند؛ چ ها بوده آن

از  يمياكنون ت. است يدهاثبات رس
گران در دانشگاه هامبورگ كه توسط  پژوهش

 Kirsten von(ون برگمن  يستنكر

Bergmann(،  آندره كوبتزكا)André 

Kubetzka (دنجر يزينو رونالد و )Roland 

Wiesendanger (شده است، نشان  يرهبر
تك  ياند كه امكان خلق و نابود داده
 يكبا استفاده از  يسيمغناط هاي يرميوناسكا
آن غالباً در  ينكه اسپ( يدهبقط - يناسپ يانجر
 بين ذره يكاز نوك ) جهت قرار دارد يك
فوق  يالبته در دماها) STM( يروبش يزن تونل

 ينبر اساس ا. وجود دارد ينكلو 4.2العاده كم 
حالت به حالت  يكاز  ها يرميونپژوهش اسكا

 يضتعو يناسپ يِگشتاورِ انتقال يمنبه  يگرد
) ها يرميوناحضور اسك(حالت  يكو  شوند يم

 يدهبرگز) ها يرميوناسكا يابغ( يگراز حالت د
  .دشو يم

: دهد يم يحطور كه ون برگمن توض همان
 ياو  يجادرا ا يرميوناسكا يككه  آن يبرا«

 ي خود را در نقطه STMنوك  يمحذف كن
و پالس  دهيم ينمونه قرار م يبر رو اي يژهو

 يقرا در آن تزر يدهقطب ينبا اسپ يتونل يانجر
: گويد يم physicsworld.comاو به » .كنيم يم
 ،يينپا يو ولتاژها ها ياناگرچه در جر«

در  ،دارد مغناطشِ نمونه موردنظر پايايي
 يسيباالتر حالت مغناط يو ولتاژها ها جريان

 يكو  يرميوناسكا يك ينب ينيگز شروع به راه
 يسيممانِ مغناط ي ساده يِمواز يريگ جهت

است كه  يانجهت جر يطاشر يندر ا» «.كند يم
 يگركدام حالت بر حالت د كند يم يينتع

است آشكار  يا نشانه ينو ا - شود يده ميبرگز
 يندفرآ يندر ا يناسپ يگشتاور انتقال كه يناز ا
  .است يلدخ ينيگز راه
  

  تي يدر آ كاربردهايي
روش  ينتا به ا يمقادر باش كه اين
آن  به يمحذف كن ياو  يجادرا ا ها يرميوناسكا
را  ينياسپ يها است كه چنان بافت يمعن
 يبردار اطالعات مورد بهره  يدر فناور توان يم

امكان  يژهبو«: ون برگمن يانبه ب. قرار داد
 يقطر ينبه ا اي يهنازك ال هاي يلماستفاده از ف

 تي يقطعات آ  يمورد فناور رطور كه د همان(
گام بزرگ و رو  تواند يم) وجود دارد يزن يسنت
  ».يدبه سمت كاربردها به حساب آ ييه جلوب

 ياتهانبورگ اكنون مشغول درك جزئ تيم
كشف  يدر پ يقاًو دق ينيگز راه ينسازوكار ا

- يناسپ هاي يانجر يشدگ جفت يچگونگ
ون  ي به گفته. با مغناطش هستند يدهقطب

 يندبه ما كمك خواهد كرد تا فرآ ينا«: برگمن
» .يمهبود بخشرا ب ها يرميونو حذف اسكا يجادا
 يمهست يگريد ازكن يهمواد ال يدر پ ينهمچن«

 هايي يستمس يافتناست در جهت  يكه تالش
را در  يرميونياسكا هاي ينيگز كه چنان راه

  ».دهند ياتاق نشان م يدما
اهل  يا ذره دان يزيكبه افتخار ف ها اسكايرميون
 ،)Tony Skyrme( يرماسكا توني ،انگلستان

 يپ 1962در سال  يو. شده است گذاري نام
بر  يحيتوض توانند يم ها يرميونبرد كه اسكا

 يراتميمطلب باشند كه چگونه ذرات ز ينا
به عنوان ) ها ها و پروتون همانند نوترون(

 يا هسته يدانم يكگسسته از  يموجودها
  . شوند يخارج م يوستهپ

انتشار  ينسساپژوهش در مجله  ينا نتايج
  .است  يافته

  
  يسندهنو درباره

در  يراستاريكمك و) Dumé Belle( يدوم بِل
nanotechweb.org است.  

  
  منبع

Skyrmion spin control could help speed 
up electronics 

 يراكد ي يزهجا سه استاد بازنشسته،
  را از آن خود كردند 2013

  

 يبه سه تن از دانشمندان 2013 يراكد ي جايزه
آنان  ي گسترده ياعطا شده است كه كارها

 شناسي، يهاندر ك يقيعم هاي يشرفتپ
  . آورده است يدپد ياديبن يزيكو ف يزيكاخترف

  

  
  

 Thomas W( يبلتوماس ك: از چپ به راست برندگان

B Kibble(يبلزپ يليپ، ف )Philip James E Peebles (
  ).Martin Rees( يسر ينو مارت

  

 ليالمل ينهر سال توسط مركز ب يزهجا اين
كه در ) ICTP(عبدالسالم  يِنظر يريكف
واقع است، به برندگان اهدا  يتالياا يستتر
 Thomas W B( يبلتوماس ك. شود يم

Kibble(يبلزپ يليپ، ف )Philip James E 

Peebles (يسر ينو مارت )Martin Rees (
هر كدام . اند امسال را از آن خود كرده ي يزهجا

دالر  5000ش به ارز ينقد اي يزهها جا از آن
  .كردند يافتدر يزن

  
  يخود به خود هاي تقارن
كالج  يالامپر ي استاد بازنشسته يبل،ك توماس

در فهم ما از شكست  يلندن، سهم مهم
 ينديداشته است؛ فرا يخود به خود يها تقارن

 يگزه يتردر واقع، پ. يگزه يزيمدر قلب مكان
)Peter Higgs (با  يا مصاحبه يدر طPhysics 

World  از  يكيدر سال گذشته از او به عنوان
 بيني يشخاطر پ كه به يردازپ يهحداقل پنج نظر
سزاوار اعتبار هستند، نام  يگزوجود بوزون ه

در  شكست تقارن يتاهم ينهم چن يبلك. برد
قرار داده  يرا مورد بررس يهانيك ي ينهزم يك
 يكشدن  يدهنگام ناپد ينكها يبررس. است

 يبه عنوان مثال زمان افتد، يم يتقارن چه اتفاق
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  .يابد يم لكه جهان از انفجار بزرگ تكام

بخش  لذت ياربس يشههم ينا«: گويد يم او
 يرسا ي يلهوس به يزيكدانياست كه كار ف
 يزهجا ينا. شناخته شود يتهمكاران به رسم

 يارتباط يلدل   خاص است به يارمن بس يبرا
بخشم، عبدالسالم  كه با همكار سابق و الهام

)Abdus Salam (يانگذاركه بن يداشتم؛ كس 
ICTP برندگان  يگرد ليلبه د يزبوده است و ن

هستند كه  يشناسان امسال كه از جمله ستاره
 يام را برااحتر يشترينب يشانكارها يلمن به دل

  ».يسر ينو مارت يبلزپ يمزها قائل هستم؛ ج آن
  

  سراسر جهان
است كه دو  ينظر شناس يهانك يبلز،پ فيليپ

 ينستونمقام استاد بازنشسته در دانشگاه پر
 ياو رو. را از آن خود كرده است يكاآمر

نور تا  يسنتز عنصر يلاز قب يمسائل مختلف
 ي ههدر د. كار كرده است يكجهان تار يعتطب

 هاي يوپژگ ينتر از مهم يبرخ يبلزپ 1960
 بيني يشرا پ) CMB( يهانيك ي ينهزم تابش 

كرده است  يانب يطور كم  به ينچن او هم. كرد
 يكديگرها به  زمان، كهكشان يكه چگونه در ط

را  ياسيمق بزرگ ياند تا ساختارها ملحق شده
در  يا نقش برجسته يزدهند و ن يلتشك

 يفاا» سرد يكتار ي ماده« يها يهنظر ي توسعه
  .كرده است

  
  يكيدل تار در

 ي استاد بازنشسته يس،ر ينسوم، مارت ي برنده
كه او  ييانگلستان است؛ جا يجدانشگاه كمبر

جا  خود را در آن يدوران پژوهش يشترب
 يشتازپ CMBاو در  يبلز،مانند پ. گذرانده است

 500,000 ي يزهجا 2005بوده است و در سال 
 يگاند برا يمزرافورد را به همراه جك يدالر

 يساحتارها فهمكار خود در مورد 
 يرهاو زنج. جهان برنده شد ياسِمق بزرگ

 ي ينهدر زم يزن يگريد يدستاوردها

داشته است، از جمله كارش در  يزيكاخترف
آنكه  بيني يشپ يزمورد منشا كوازارها و ن

 supermassive(دار  ابرجرم هاي چاله ياهس

black holes (ينها كم در قلب كهكشان 
  .اند كرده
در  ي،پژوهش يدستاوردها ينعالوه بر ا او
 هاي يدهكردن ا يزهو دموكرات يعلم ياستس

 ينچند ي يسندهموثر بوده و نو ياربس يعلم
 2011در سال . معروف است يكتاب علم

خاطر  تمپلتون به يپوند يليونم يك ي يزهجا
سواالت  كه يهاناو در مورد ك »يقعم ينشب«

 يدهاام ترين يقكه به عم انگيزد يرا برم ياساس
او . اهدا شد يبه و پردازد، يبشر م يها و ترس

 ياستر 2010تا  2005 يها در سال ينچن هم
را بر عهده ) Royal Society( يانجمن سلطنت
با  يا مصاحبه يدر آن زمان او ط. داشته است

Physics World و  ياستدر مورد فضا، س
  .صحبت كرد يعلم يها مشاوره

هر سال در هشتم  يزهجا ينا 1985سال  از
كه  يروز شود؛ يآگوست به برندگان اهدا م

 يتانياييبر پرداز يهظر، ن)Paul Dirac( يراكپل د
 يادن  به 1902نوبل در سال  ي يزهجا ي و برنده

. بود ICTP يمياز دوستان صم يراكد. آمد
توسط عبدالسالم،  1964كه در سال  يا مؤسسه
نوبل، به عنوان مركز  ي يزهجا ي برنده

 يتعال يجترو يبرا المللي ينب يها پژوهش
  .شد يسدر حال توسعه تاس يايدر دن يعلم

  
  نبعم

http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/aug/08/emeritus-trio-scoops-the-
2013-dirac-medal 

  
  و ينمصرف كافئ

  !كند ذهن يها بچه موش
  

مصرف  ينكه جوندگان باردار كافئ هنگامي
ها  نوزادان آن يها در نورون ييراتيتغ كنند، يم

ها  كه موجب نقص حافظه آن شود يم يجادا
  .گردد يم

 يها موش دهد ينشان م يدجد اي مطالعه
دچار  ياندك ينكه با مصرف كافئ يباردار
كه  آورند يم يابه دن ينوزادان شوند، يم يمست
سبب  ينشده و بد يجادها ا در مغز آن ييراتيتغ

ها خواهد  حافظه همراه آن يشگيهم يينارسا
آگوست  7 يهمطالعه در نشر ينا يجنتا. بود

Science Translational Medicine  به چاپ
انسان در  يمشابه رو ياثر يجاداما ا يد،رس
 ياز ابهام باق يا در هاله ينمصرف كافئ يجهنت

  .ماند
) Barry Kosofsky( يكوزووسك باري

 يمتخصص اعصاب كودكان از دانشكده پزشك
 ينا: اظهار داشت يويوركن) Cornell(كورنل 

كه  دهد ينشان م يا مطالعه به طور متقاعدكننده
 ينرا كه تحت ا ييها موش مغز بچه ينكافئ
اما . داده است ييراند، تغ قرار گرفته يشآزما

انسان به  وخاطرنشان كرد كه مغز موش 
از  يابد، يرشد م يكامالً متفاوت يها شكل

 يرپذ دو امكان ينا يممستق يسهمقا رو ينا
مطالعه  ينداشت ا يانب يكوزووسك. يستن

زنان باردار  يبرا اي يفور يامپ يچه يدارا
 يدچه كه با همه ما در خصوص آن«. يستن

  .»يمهست يدگفته شود، دچار ترد يندرباره كافئ
مادر   موشِ يك يبرا يشآزما ينا يهقض اگرچه
كه در طول  يميمال ينكافئ: تر است روشن
 ييراستفاده شود، مغز نوزاد را تغ يباردار

 ييها به موش! مثبت ييريهم نه تغ  آن دهد، يم
بودند  يردهياواخر ش يا يكه در دوره باردار

شد، كه  يدهبود، نوشان ينكافئ يكه دارا يآب
 سه تا چهار يدنمعادل با نوش آن ينمقدار كافئ

و  يلواكارال س. فنجان در روز توسط انسان بود
بهداشت و  يكارانش از مؤسسه مل هم
 يمبرايفرانسه و دانشگاه كو يپزشك يقاتتحق

)Coimbra (ها،  موش در بچه يافتندپرتغال در
نام  يپوكامپمركز حافظه مغز كه ه يها سلول
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مختلف  هاي به بخش يشماريب هاي يغامدارد، پ

است  يرعاديغ يكه رفتار كرد، يبدن ارسال م
  .شود يكه منجر به تشنج م

 ينكه كافئ ييها آن يزسال ن بزرگ يها موش در
حافظه  يها مصرف كرده بودند، در تست

ها  موش يرنسبت به سا تري يفعملكرد ضع
آشنا  يايها از اش معموالً، موش. نشان دادند

را صرف  ياديو زمان ز كنند ينظر م صرف
اما . كنند يم يدجد يزهايچ يوجو برا جست
مصرف  ينرشد، كافئ ينكه در ح ييها موش
ادامه  يدجد يااش يوجو اند به جست كرده
 توانند يها نم كه آن دهد ينشان م ينا. دهند ينم
است و كدام  يدجد يكه كدام ش ياورندب يادبه 
ها نسبت به  موش ينعالوه بر آن، ا. يستن

در  يتر كم يها نورون يمعمول يها موش
  .خود دارند يپوكامپه هيناح
 ييمشكل ممكن است به كمك نارسا اين
داده شود كه پژوهشگران بدان  يحتوض يگريد

 يمغز، برخ يريگ در طول شكل. اند نپرداخته
كنند تا به  يرا ط ياديفواصل ز يدها با نورون

 يمهسفر كه در ن ينا. خود برسند يينها يگاهجا
در  شود، يموش انجام م يدوم باردار

مصرف  ينكه مادرانشان كافئ ييها موش بچه
كه  يدجد يها نورون: شود يكرده اند، مختل م

حركت  يپوكامپاز ه ييها بخش يبه سو
 ييها  ها نسبت به موش موش يندر ا كنند، يم

به  يرتراست، د يدهها نرس به آن ينكه كافئ
  .رسند يم شان ييمقصد نها

و  ها يمونها در م نورون«داشت  يانب سيلوا
را تجربه  يسفر ينچن يزها ن انسان يدشا
متفاوت  ياراما زمان انجام آن بس كنند، يم

 يانسان و برخ(در پستانداران رده باال . است
سفر پس از  ينبخش اعظم ا) ها يمونانواع م

بدان  ينكه ا پيوندد، يتولد نوزاد به وقوع م
در  ينمعنا است كه ممكن است مصرف كافئ

ها  مغز آن يرو يرت كم يرتأث يباردار ينح
  .»بگذارد

 ياربس يالزم است كارها«اظهار داشت  سيلوا
 يانجام شود تا دانشمندان بتوانند تمام يشتريب

مغز جوندگان  يرا رو ينمصرف كافئ يراتتأث
. تر است كم يارمغز انسان بس يكه رو يابند،در

كه به  يستن ينمقاله ا ينهدف ما از نگارش ا
ها  به آن يبه سادگ يا يمزنان باردار هشدار ده

قهوه  توانند يم كه زنان باردار نمييبگو
  .»بنوشند
  )Laura Sanders(لورا ساندرز : نويسنده

  

  منبع
Caffeine shakes up growing mouse 
brains  

  

  مرجع
Adenosine Receptor Antagonists 
Including Caffeine Alter Fetal Brain 
Development in Mice 

  
  !ياثر دوپلر چرخش

  

امكان را  يننور به محققان ا خوردگي پيچ
چرخان را اندازه  ياءتا سرعت اش دهد يم
 ييراتتغ يريگ محققان با اندازه. يرندبگ

موفق به  اي، يهدر اندازه حركت زاو يدوپلر
 يشگاهيمدرك آزما يناول ينا. كار شدند ينا

مكن شده در آن م ياست كه اثر دوپلر چرخش
  .است

 يتبا قابل يزيكدر ف يافتيكمك ره به
 يزانم توان يسرعت رانندگان، م گيري-اندازه

از . كرد يينرا تع يءش يكسرعت چرخش 
 هاي ينحفظ تورب يبرا توان يم يافتره ينا

از بادها، كسب  يناش هاي يباز آس يباد
دور دست و  يزيكياخترف ياءاز اش ياطالعات

  .ها بهره برد تورنادو ييشناسا يزن
 ياز بم بودن صدا يناش يزافت وخ هركس
 يدهرا كه از كنارش عبور كرده شن يآمبوالنس

اثر  ينا. شناسد يباشد، در واقع اثر دوپلر را م
چشمه  يككه  يهنگام دهد يم يحتوض

ناظر  يكبه  يامواج نور يلندهمتحرك گس

به طور  يا(فركانس امواج نور  شود يم  يكنزد
ناظر  يداز د) تيامواج صو يبمو  يرمشابه ز
كه چشمه  يو در مقابل زمان شود يبلندتر م

فركانس از  شود ينور از ناظر دور م يلندهگس
امروزه افراد از اثر . شود ينگاه ناظر كوتاه م

حركت قطرات باران،  يريردگ يبرا ردوپل
  . كنند يها استفاده م كهكشان يو حت ها ينماش

از  يزيكدانيف) Martin Lavery( يالور مارتين
و همكارانش ) اسكاتلند( Glasgowدانشگاه 

 يسرعت چرخش توانند يتعمق كردند كه م
اندازه  يجسم چرخنده را به كمك اثر دوپلر

استفاده  يدها ينها از ا كار آن ينا يبرا. يرندبگ
چرخنده تكانه   يءش يككردند كه چطور 

 ييررا تغ لكترومغناطيسيموج ا يمدار اي يهزاو
  يزرهال يلمتمركز از قب هاي يكهدر بار. دهد يم

در ( يانوسنور مثل امواج اق يامواج متوال
و  يشينهبا ب يممستق: كنند يحركت م) ساحل

اما اكثر امواج نور . متناوب هاي ينهكم
از  ياديدر واقع كسر ز: تر هستند ناهماهنگ

  .پيچند يامواج در هم م
 يلهرا بوس يكيپالست يسكد يك يالور گروه
روكش دادند و آن را به  ينيوميآلوم يلفو يك
سپس . كردند يزانموتور چرخنده آو يك يباال
فرستادند؛  يسكنور را به سمت د يكهبار يك

هم به صورت  ينور يكهبار ينامواج ا
 يچساعتگرد و هم به صورت پادساعتگرد پ

  .خورده بود
گروه نور پس زده شده از  ينكه ا هنگامي

كه فركانس  يافتندگرفت، دررا اندازه  يسكد
 يسككه در جهت حركت د يامواج

در مقابل فركانس . بزرگتر شده بود چرخند يم
 يسككه خالف جهت حركت د يامواج

به  ييراتتغ ينا. تر شده بود كم چرخيدند يم
) اندازه سرعت( يمحققان امكان داد تا تند

گروه در  ينا يرند؛را اندازه بگ يسكد خشچر
گزارش  Scienceدر  2013آگوست  دوم
  .دهند يم
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از مؤسسه  يزيكدانيف) Bo Thide( يدتا بو
 ينا: گويد يم) سوئد(در آپساال  ييفضا يزيكف

است كه اثر دوپلر  يشگاهيمدرك آزما يناول
  .ممكن شده است يچرخش

 يمشابه يشو گروهش آزما يالور يناز ا پس
 يدادند تا ثابت كنند حت يبترت يبا نور معمول
از  توانند يم يدر هر جهت خورده يچبا امواج پ

 يبرا اي يهتكانه زاو يدوپلر ييرتغ يتمز
  .استفاده كنند يسكچرخش د يتند يريگ اندازه

حفظ  يبرا يكتكن يناز ا توانند يم مهندسان
 ياناتاز جر يناش هاي يبآساز يباد هاي ينتورب
 كند يتصور م يالور. استفاده كنند يدشد يهوا

 يكدماغك  يرا رو يسنسور توان يكه م
خطرناك را  يكرد تا گردبادها يهتعب ينتورب

  .را خاموش كند ينكند و تورب ييشناسا
 يطيمح يستز يرادارها: گويد يم تايد

 ييشناسا يبرا ياز اثر دوپلر چرخش توانند يم
 ين،ا به زمه آن يدنتورنادوها، قبل از رس

 يمشابه يكاو تكن يشدو سال پ. استفاده كنند
ابر  هاي چاله ياهس ينرخ چرخش ييشناسا يبرا

 يكي؛ )SN: 3/12/11, p. 14(ارائه كرد  ينسنگ
در دل  ينابر سنگ يها چاله اهيس يناز ا

ادامه  يدتا. شده است يكهكشان ما مخف
 يِكه باق گويد يبه ما م يشآزما ينا«: دهد يم

مشخص  يكتكن ينبه كمك ا تواند يجهان م
  .»شود

  

  منبع
Doppler effect takes a spin 

  
  !يدرصد 35000راه حل 

  

كه  PdCoO2از  يا نمونه گران پژوهش
 يارو بس يسينانومغناط ي،فلز يدياكس

قرار  يقو يسيمغناط يدانرساناست را در م
در مقاومت  يدرصد 35000 يداده و كاهش

  .آن مشاهده كردند يكيالكتر
 يداندر م يرير قرارگدر اث يهمواد چندال برخي

و  يدشد هاي يدچار دگرگون يسي،مغناط
. شوند يخود م يكيدر مقاومت الكتر ينامعمول

 يا( يسيابر مقاومت مغناط«كه با نام  يدهپد ينا
 شود يشناخته م» )GMRبه طور اختصار 

در  ياديپژوهش بن يكگرچه به صورت 
آغاز شد، اما كشف آن  1980 ي دهه يها سال
سخت  يوهايساخت درا يِآور فندر  يانقالب
 يبرا. آورد يدها پد داده سازي يرهذخ يبرا

از  ينازك هاي يهال يه،مواد چندال ينساخت ا
را به  يسو نانومغناط يسجنِس مواد فرومغناط

. چينند يم ديگر يك يبر رو درميان يكصورت 
مقاومت  يزانكه در م يديشد هاي يدگرگون

 يندر ا يشهر دهد يمواد رخ م ينا ريكيالكت
كه در  ييها الكترون يدارد كه پراكندگ يتواقع

نازك شارش  هاي يهال ينعرض ا ياطول 
. هاست آن ينوابسته به اسپ  يابند، يم

در  GMR ي يدهپد يلكه به دل هايي يدگرگون
 يياتبه جز دهد يمواد رخ م ينمقاومت ا

اما در . دارد يها بستگ آن يريقرارگ يطشرا
 40به  يكنزد يكيمت الكتراتاق، مقاو يدما

  .يابد يدرصد كاهش م
  

  
  

  يوتوك يِشهر گاه كالن دانش/ تاكاتسو. اچ كورتزي
  

) Hiroshi Takatsu(تاكاتسو  يروشيه اينك هم
 Tokyo( يوتوك يِشهر گاه كالن از دانش

Metropolitan University ( در ژاپن به همراه
 ي خود را به مجله هاي يافتهكارانش،  هم

Physical Review Letters اند گزارش كرده .
از  يمتفاوت ي گونه ي،گروه پژوهش ينا
را در مواد  ريكيمقاومت الكت يدشد ييراتتغ

اند كه در اثر اعمال  كشف كرده يسينانومغناط
اثر  ينا. دهد يرخ م يخارج يسيِمغناط يدانم

به  يراه شد، يانگاشته م يدهكه در گذشته ناد
 يگرها از حس يا ساخت نسل تازه يسو

  .باز خواهد كرد يسيمغناط
Takatsu از  يا كارانش نمونه و همPdCoO2 
 نشاني يهال يكردند كه به طور ذات يرا بررس

 ي،فلز يديماده اكس ينا. شده بود
 ينا. ناسترسا يارو بس يسينانومغناط
ماده در  ينكه هرگاه ا يافتندگران در پژوهش

تسال قرار گرفته  14با شدت  يسيمغناط يدانم
 ييريتغ شود،سرد  ينكلو ي درجه 2 يو تا دما
. دهد يدر مقاومت آن رخ م يدرصد 35000
 يلورنتس يرويرا به ن ييرتغ ينگران ا پژوهش
 يسيمغناط يدانم ينكه توسط ا دهند ينسبت م

ها وارد شده و حركت  به الكترون يقو ياربس
در . كند يرا مختل م ها يهها در ال آن يِعرض

 يانِدر جر كه ينا يها به جا واقع الكترون
در  يابندشده و شارش  يعتوز ريكي،الكت

درست مانند  افتند، يم يرگ يمدار يها حركت
 يماراتن به جا ياز دوندگان دو يا كه دسته آن

 يدر مدارها يان،خط پابه  يدنرس يتكاپو برا
  .كنند يدنشروع به دو يرويدا

كه  كنند يگمان م ينمقاله چن ينا نويسندگان
نشده آن  يدهاثر تا به حال د ينكه ا آن يلدل

كه  شده نشاني يهاست كه مواد مركب ال
 يفواصل اتم ي در آن به اندازه ها يهال ي فاصله

شارشِ  يتحال،  قابل ينبوده و در ع
باال  يارها بس در آن يكيالكتر بار يها حامل

 يدند ياگر برا. هستند ياب كم يارباشد، بس
 يكرپ غول يرباها به آهن يازين يدهپد ينا

 يعما يومبه كمك هل يو سردساز يخارج
تر شده و  آسان يدهپد ينا ي نباشد، مشاهده

باز خواهد شد كه  يكشف مواد يبه سو يراه
رسانا  يسي،مغناط يداندر م يريدر اثر قرارگ

  .شوند يم
  

  منبع
The 35000% Solution 
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  يمريپل يها شاخه

  

 يدي؛خورش يها تا سلول ها  يروكش عدس از
 ياريدر بس) يمريپل( ينازك ِ بسپار هاي يهال
نسبت  ها، يهال يناما ا. ندرو يبه كار م ها ينهزم

 يتر متنوع يناميكخود، د يحجم يتاها به هم
و  يداريبر پا تواند يخود م يندارند؛ ا

 ينا يبرا يحتوض يك. كاركردشان اثر بگذارد
است كه در  ينا هايي يهال ينچن يرعاديرفتار غ

. دارد تري يشها نقش ب آن  تر، سطح موارد نارك
گاه  ان از دانشكار فان ونگ و هم-يهاكنون ش
Akron  درOhio در ،Physical Review 

Letters اند كه شكل بسپار  گزارش كرده
چه كه  تر از آن مهم ياربس ينقش تواند يم

  .باشد داشته شد، يم يشهاند
  

  
  

 ي،خط هاي يكربنديپ استايرن، يپل هاي ملكول
دارند؛ ونگ و  يا و شاخه يمسلسل ي،ا ستاره
 يبرا ترك استايرن يپل يرهايكاران زنج هم

از  ينانومتر100 هاي يهها ال  آن. اند كرده
جامد  هاي يهگوناگون را بر پا يها پار بس

را با  شان يسطح يزها ر نشانده و موجك
نگاه  يكسا پرتوي ي بسته هم نگاري يفط

 ييجا جابه يگ گونه چه يلبا تحل. كردند
در . يافتندرا  ها يهال يرو ها، گران موجك
به  يبه صورت خط ها يرهكه زنج ييبسپارها
 ي ماننده يرو گران آمدند، يم ديگر يكدنبال 

 يگر،د يها مورد يبود؛ اما برا يحجم يتا هم
از  تر يشب ياربس ها يهال يظاهر يرو گران
 ينبود؛ ا يحجم يها مربوطه در نمونه ي ازهاند

 ير،ها در زنج تعداد شاخه يشاختالف با افزا
  .شد يم يادز

را  ها يهشده وجود دارد كه ال اختهمدل شن يك

 هاي يرو گران يبه صورت دو سطح ِ دارا
 يگروه با بررس ينا كند؛ يم يفمتفاوت توص

را  شان يها داده توانند يكه نم يدندمدل د ينا
 ينچن گان يسندهنو ينا. با آن برازش دهند
 ي،مدل يندر مقابل چن يدبرداشت كردند كه شا
 يبسپار هاي يهدر ال هتنها مهم باشد ك

هم حركت  يچقدر رو يرهازنج ي،ا شاخه
  . روند يكرده و تا چه اندازه در هم فرو م

  
  منبع

branching out 

  
  ماخذ

Phys. Rev. Lett. 111, 068303 2013 

  
  فاش شد ينزم يتابش يراز كمربندها

  

ون آلن، ذرات موجود در  يتابش كمربندهاي
 ينكها يبه جا دهند، يخودشان را شتاب م

را به سمت خود  يندور از زم يرونيذرات ب
  .شتاب دهند

از ذرات پرسرعت  يدهمركز پوش هم ي حلقه دو
اند، سرانجام  را فرا گرفته ينكه دورتادور زم

سال بعد از كشفشان، پرده از اسرار  55پس از 
  . خود برداشتند

  

  
  

اند كه  كشف كرده يكاوشگر ناسا به تازگ دو
ون آلن مسئول شتابدار كردن  يكمربندها

 يذرات ينكها يذرات خودشان هستند، به جا
را  آيند يم ينكه از فواصل دور به سمت زم

محققان علم فضا . كنند و شتاب دهند جمع
شامل  يآنها حت يقاتتحق يجكه نتا اند يافتهدر

زحل  هاي يارهس ردگرداگ يپرانرژ يكمربندها

 ي فواصل دور از منظومه يو حت يو مشتر
 يزمانند ن- يدخورش يها و ستاره يشمس

  . شود يم
 يزمان -به بعد 1958از  ياديز يها سال براي

ون آلن و همكارش،  يمزجكه محققان فضا، 
 -را كشف كردند يتابش يكمربندها

موجود  يها كه الكترون يافتندپژوهشگران در
دور به سمت  يها ها، از مسافت در حلقه

در فضا  يو در حباب آيند يم ينمگنتوسفر زم
 جودبه و ينزم يسيمغناط يدانكه توسط م

كردند  يشنهادآنها پ. شوند يآمده است حبس م
و  ينشدن ذرات به زم يكزدكه در اثر ن

ها  الكترون يسي،مغناط يدانشدن م تر يقو
را گرد  يشتاب گرفته و ساختار حلقه مانند

نوع روند  يناما ا. آورند يبه وجود م ينزم
ها  هفته ياذرات به مدت روزها  يريشتاب گ

 يفقادر به توص هاوتن انجامد يبه طول م
 رييبا زمان تغ يجاست كه به تدر ييكمربندها

 يحبه منظور توض يرز يتئور يجهدر نت. كنند يم
 يتابش يكمربندها يها الكترون ي سرچشمه
ذرات باردار از فواصل دور  ينا: ارائه شد

 يدتول يبلكه به صورت موضع آيند، ينم
كه  دهد يرخ م يزمان ينو ا شوند، يم
موجود در كمربندها،  الكتريكي هاي يدانم

ها  ار كردن از اتمرا كه در حال فر ييها الكترون
هستند جمع كرده و به آنها در حد سرعت نور 

و  يانرژ تواند يروند م ينا. دهند يشتاب م
در  يزمان هاي ياسكمربندها را در مق يچگال
  .دهد ييرتا ساعت تغ يهحد ثان
 يشترب 1990 ي با مشاهدات دهه يتئور اين

هارالن اسپنس و همكارش . سازگار است
ها  جود مشاهدات ماهوارهو ينبا ا« گويند يم

 يطراح يا پراكنده است و به گونه يارهنوز بس
مختلف  هاي يتكم ييراتاند كه بتوانند تغ نشده

مختلف را به  يايدر زوا يتابش يكمربندها
  ».سرعت ثبت كنند

دو كاوشگر ناسا مربوط به  2012آگوست  در
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دو  ينا. ون آلن، به فضا پرتاب شدند ي پروژه

 يايها و زوا ها را از مكانكاوشگر، كمربند
ماه اكتبر  يكيدر نزد. كنند يمختلف كاوش م

هفته پس از به وجود آمدن  يكدرست 
 يها الكترون يشتركه ب يديخورش يها طوفان

كرده بودند، دو  هكمربندها را پراكند يرونيب
 يپرش چگال 1000به  يككاوشگر نزد

. ساعت ثبت كردند 12در كمتر از  يالكترون
شتابدار  ياسپنس، ادعا ي به گفته يبترت ينبه ا

 يكيالكتر هاي يدانها توسط م كردن الكترون
  .كمربندها اثبات شد

  
  قلب ماده

مشاهده،  ينبا ا يمما توانست«اسپنس  ي گفته به
 يارائه شده برا يدو تئور ينب ياديز يزتما

او » .يمذرات قائل شو يريروند شتاب گ
كشف  ينولا يتابش يكمربندها« كند ياضافه م

 ينو ا آمدند يفضا به شمار م يدر عرصه 
است كه كاوشگرها  يزانگ يجانه ياربس
را درست در قلب  يريگ شتاب ي يدهپد

  ».اند ها مشاهده كرده حلقه
در  يقاتيتحق ي كماس از مؤسسه مك ديويد

 يقاًدق ها يرياندازه گ«كه  كند يم يانتگزاس ب
به  يكه شتابدار شدن ذرات ذات دهند ينشان م

 يتابش يو در قلب كمربندها يصورت موضع
  ».افتد ياتفاق م
از  يكه فركانس بعض كند يم يشنهادپ اسپنس

موجود در كمربند، به  يسيامواج الكترومغناط
حركت دادن  يكه برا رسد يم يا اندازه

مورد  يموضع يسيمغناط يدانالكترون حول م
 يانطباق فركانس به راحت ينا. است يازن
  . ها شود باعث شتابدار شدن الكترون تواند يم
 يموضع يريشتاب گ«كماس  مك ي گفته به

. است يعموم يندفرا يك ي،ذرات پر انرژ
ون  يدر قلب كمربندها يندفرا يناگر ا ينبنابرا

در  تواند ياحتماالً م افتد يآلن اتفاق م
و زحل و  يحول مشتر يتابش يكمربندها

 يسيناطمغ يها كه حول ستاره هايي يارهس يحت
اتفاق  يزن دهستن يشمس ي فراتر از منظومه

كه  ييها كه ستاره يدافزا ياسپنس م. يافتدب
 هاي يدانو م كنند يتابش م يقو Xپرتو 
 يقو كه ذاتاً ميدان – ينبه زم يهشب يسيمغناط
 يبرا يداهاييدارند، ممكن است كاند -است

ون  يندبه فرا يهشب ينديبه وجود آوردن فرا
  .آلن باشند

  
  منبع

Mystery of Earth's radiation belts solved 

  
  مرجع

Reeves, G. D. et al. Science, 2013 

  
  يتنسب ي يهنظر يِآزمونِ درست

  ينحركت زم يريِكارگ با به
  

در دست انجام است  يديآزمونِ جد يتازگ به
را  يتموارد نقضِ نسب سابقه، يب يكه با دقت

 تواند يآزمون م ينا. كند يوجو م جست
 كه هايي يدهپد يِبررس يبرا ينينو يها راه

رخ  يزيكاستاندارد ف هاي يهفراتر از نظر
آزمون با  يندر ا. به دست دهد دهند، يم
در  ياتم يسپروزيمِد سنجيِ ينابب يريِكارگ به

 تري يقدق يحدها توان يم يوييراد يبسامدها
نقضِ تقارنِ لورنتس و اصلِ  يزانِم يبررو
  .گذاشت ينشتينا يِارز هم

ستاندارد كه از مدلِ ا هايي يهاز نظر بسياري
چون  هم روند، يفراتر م ياديذرات بن يزيكف

 بيني يشرا پ يتنقضِ نسب يسمان،ر هاي يهنظر
 Physicalكه در  يبنابر گزارش. كنند يم

Review Letters از  يگروه يده،به چاپ رس
 يارتازه و بس يترفند يريِكارگ مندان با به دانش

در  يسپروزيم،عنصرِ د ررسيِدر ب يقدق
متفاوت از نقضِ  ي دو گونه يوجو جست

گروه در  يندر واقع ا. هستند يتنسب
در  مدت يطوالن هاي يدگرگون يوجو جست

بودند،  يژهو يِگذارِ اتم يكمربوط به  يِانرژ
با . يافتندن ها يدگرگون يناز ا يا نشانه يچاما ه

 راند كه د گروه افزوده ينا يحال اعضا ينا
خود  يشِآزما يبر رو هايي يساز حالِ انجامِ به

بار 1000را  ها يريگ اندازه يان،هستند كه در پا
خواهد  يامروز هاي يريگ از اندازه تر يقدق

 يبه سو يراه تواند يدقت م يشِافزا ينا. كرد
مدلِ  يورا يزيكاز ف ييها كاوشِ نشانه
  .يداستاندارد بگشا

  

  
  

موارد نقضِ  يافتنِ يحساس برا ياربس يآزمون امِانج
عنصرِ  يريِبه كارگ يازمندن يتنسب ي يهنظر

 ياب كم ياراز عناصرِ بس يكي يعني يسپروزيم،د
  .است ينزم ي كره يبررو

  

بن نسبيت ذرات دو  يادي،عام و مدلِ استاندارد
بر  يستم،قرنِ ب يزيكف ي يكرهدر پ ياصل يانِبن
سرشت  ي درباره ياساس هايي هيفرض ي يهپا

به عنوانِ نمونه . اند فضا و زمان استوار شده
لورنتس آن است  ييِناوردا ياز نمودها يكي

بوده و  يثابت جهان يككه سرعت نور 
جسم به هنگامِ حركت  يك سرعت ي يشينهب

). MAS(سرعت نور است  يي،در هر راستا
 تر از راستا كم يكسرعت در  ي يشينهاگر ب

كه  آن يجسم برا يكگاه  بود، آن يگرراستاهاد
 در آن راستا شتاب گرفته و به سرعت

با  يسهدر مقا تري يشب يِبرسد، انرژ يمشخص
از ين يگرد يحركت با همان سرعت در راستاها

 يكه با سرعت يجسم يگر،د يانِبه ب. داشت
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 كند يمشخص حركت م يدر آن راستا ينمع
. داشته باشد تري يشب يِجنبش يِانرژ يدبا

عام كه  يتدر نسب يگرياگر اصلِ د ينچن هم
 شود يخوانده م» مكان يِموضع ييِناوردا«

به مكانِ  يجنبش يِگاه انرژ آن شد، ينقض م
 يبستگ يزن يگرانش يدانِجسم در م يريِقرارگ
 يرِاصول، به طورِ غ ينهرگونه نقضِ ا. داشت
اشاره دارد كه تنها به  هايي يدهبه پد يممستق

مدلِ استاندارد قابل  يورا هاي يهكمك نظر
  .هستند يفتوص

 ينچن يافتنِ يگذشته برا هاي وجو جست
و مدلِ  يتاز اصولِ نسب( ييها انحراف
 ينا يِآشكارساز يشامل تالش برا) استاندارد

راستا  ييرِسرعت نور با تغ ياموضوع بود كه آ
 ياريبس يها راه يانِاز م. يرخ يا كند يم ييرتغ

كار گرفته  موضوع به ينا يِبررس يراكه ب
 يها تابش ي مطالعه ها از راه يكي شود، يم

موجود در  يِپرانرژ يها از الكترون شده يلگس
هوهنس  يكلما يبه تازگ. فضا است

)Michael Hohensee (كال از دانش يفرنيا،گاه 
را  ينينو يافت كارانش ره به همراه هم ي،بِركل
 ي دوره يكافراد در طولِ  ينا: اند كار بسته به

 يِدو حالت كوانتوم يانِگذار م يِدوساله، انرژ
ها  كه آن حالت( يسپروزيمالكترون در عنصرِ د

در . اند كرده يريگ را اندازه) اند يدهنام Bو  Aرا 
 يافتنِگران به دنبالِ  پژوهش ها يريگ اندازه ينا

گذارِ  يِانرژ ي در اندازه( يهرگونه انحراف
بودند كه ) Bو  Aدو حالت  يانِم الكترون

 يراستا يا، مكان و يريبتوان آن را به سوگ
  .نسبت داد ينزم ي حركت كره

ينانجامِ ا يگران برا پژوهش ينكه ا آن علت 
آن  اند يدهرا برگز يسپروزيمعنصرِ د يش،آزما

ترازِ  جفت يك ياتم دارا يناست كه ا
به هم قرار  يكنزد ياركه بس ست يانرژ
 يترازها دارا يناز ا يكهر . اند هگرفت
هستند كه سرعت حركت  هايي يتالاورب

گر متفاوت دي يكبا  يارها بس الكترون در آن

بودنِ سرعت حركت الكترون در  متفاوت. است
 يلِمعناست كه اگر به دل ينترازها به ا ينا
الكترون  يِجنبش يِاتم، انرژ يريِدر سوگ ييرتغ
 ييِصورت ناوردا ينكه در ا(كند  ييرتغ

 ينگاه چن آن) لورنتس نقض خواهد شد
كامالً  يها دو تراز را به صورت ينا ييري،تغ

. قرار خواهد داد يرتاث حتت يمتفاوت
را  يزرل يِدو پرتو يشآزما ينگران در ا پژوهش
از (ها را  تا آن تابانند يم يسپروزيمد يها به اتم
 يكسپس با . يزانندبرانگ Bبه ترازِ ) Aترازِ 
شده،  يمتنظ يقدق ياركه بس يكروموجم يپرتو

 يبرا. شوند يرا سبب م Aبه  Bگذار از ترازِ 
 ست يگذار كاف نرژيِا يريِگ اندازه

كه  يكروموجبسامد م ينگران موثرتر پژوهش
گروه  ينا. يابندرا ب شود يداد گذار م سببِ رخ

 ينا 2012تا  2010دوساله از  يا در طولِ بازه
  .اند تكرار كرده ياريا شمارِ بسرا ب يشآزما
 يها اتم هاي يتالاورب يشآزما ينا در
 يزرهايل يقطبشِ پرتو يلِبه دل يسپروزيمد

 اي يژهو يريِاز سوگ يتا حدود يزاننده،برانگ
 يِجنبش يِاگر انرژ. اند برخوردار بوده

شان وابسته بود  حركت يها به راستا الكترون
س نقض لورنت ييِصورت ناوردا ينكه در ا(
در  ينگاه با توجه به گردشِ زم ، آن)شد يم

به طورِ  بايست يگروه م ينروز، ا طولِ شبانه
گذار  يِانرژ ي در اندازه ييها روزانه نوسان

اگر محلِ  يب،ترت ينبه هم. كردند يمشاهده م
 يِگرانش يدانِدر م ينزم ي كره يريِقرارگ
 يِجنبش يِانرژ يبر رو( يريتاث يد،خورش

صورت  ينكه در ا( گذاشت يم) اه الكترون
گاه  آن) شد يمكان نقض م يِموضع رداييِناو
 ي در اندازه ييها به صورت ساالنه نوسان يدبا

  .شد يگذار مشاهده م يِانرژ
نقضِ تقارنِ  يبرا ياريمتفاوت و بس هاي راه

 يلدل ينبه هم. لورنتس وجود دارد
 كنند يم يتفعال ينهزم ينكه در ا يگران پژوهش

 ياستاندارد از پارامترها را گردآور يا وعهمجم

متفاوت نقضِ لورنتس را  يها اند تا گونه كرده
. كنند يزكرده و از هم متما يبند مشخصه

Hohensee ينپارامتر از ا 8 رانشكا و هم 
. اند كرده يريگ را اندازه يپارامتر 9 ي مجموعه

 يرپذ رس سرعت دست ي يشينهب يانِچه م چنان
سرعت حركت  ياها و راستا  ونالكتر يبرا

 يهرگونه وابستگ گاه، يشچارچوبِ مرجعِ آزما
پارامتر آن را نشان  8 ينوجود داشته باشد ا

بر  حدگذاري ي،گروه پژوهش ينا. دهند يم
 هاي يشچند پارامتر را نسبت به آزما يرو
. اند يدهبهبود بخش يريگ به طرزِ چشم يشين،پ

 ينتا از ا4 يرو بر يبه عنوانِ نمونه، حدگذار
شده و حد  تر يقبار دق10 يكپارامترها، هر

 يِموضع ييِناوردا يگروه برا ينكه ا يديجد
بار  160كرده،  يينها تع الكترون يمكان برا

  .است يشينپ ياز حدها تر قيقد
 Alan( يآلَن كوستلسك ي بنا به گفته اما

Kostelecky (ا از دانش در  يندياناگاه
كه رخ  رفتي يشپ يرترينگ مچش ينگتُن،بلوم

 ينبلكه ا يستند،ن ها يريگ داده، خود اندازه
 يسپروزيمعنصرِ د يريِكارگ در به ينترفند نو

 يدر ابتدا برا يشآزما ينجا كه ا از آن. است
 ينهشده بود، چندان به راحيط يگريهدف د

اعالم  يگروه پژوهش ينا ياما اعضا. نبود
و  تر يشب يها داده داشتنِ اند كه با دردست كرده

 يبه دقت توانند يبهتر م يمِبا تنظ ييابزارها
 يدقت ينچن. برسند 1020در  يكبه  يكنزد

 هاي يريگ از دقت اندازه تر يشبار ب1000
 Kostelecky. ست يگروه پژوهش ينا يِكنون

مورد انتظار چنان  هاي رفت يشپ«: افزايد يم
 يجد اي ينهپرشور و شگرف هستند كه زم

ما  يرو يشِپژوهش و اكتشاف را پ يبرا
  .»نهند يم
  

  منبع
Testing Relativity Using Earth’s Motion 
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  نور يبرا يحافظه مولكول

  

 يمدها يريدر كانادا با به كارگ محققان
 يوانتوماند حافظه ك ها، توانسته مولكول ينوسان

 تواند ياست و م يبسازند كه همدوس و خط
آن ها . كند يرهها را ذخ فوتون يهنانوثان 1تا 
 يك يبر رو يحافظه مولكول ينكه ا يدوارندام
  .يردجا بگ يزتراشهر
  

  
  

 يانهمانند همتا يكوانتوم هاي پردازنده
 يو بازگردان يرهذخ يخود، برا يكيكالس

به  حاالت ينه اطالعات به صورت برهم
خواهند  يازاعتماد ن و قابل يعسر يها حافظه
را  يكيفوتون يپژوهشگران چند فناور. داشت
 ياطالعات كوانتوم  يرهتا با ذخ كنند يدنبال م

 ياتم ايو بخاره ها يوندر جامدات، 
 يليپف. يابندمهم دست  ينمخصوص، به ا

و همكارانش در ) Philip Bustard(باستارد 
كانادا اكنون ) NRC( يمل يقاتتحق يشورا
 يرا بررس سازي يرهذخ يطاز مح يگرينوع د
  يشآزما. ها مولكول ينوسان يمدها: اند كرده
لترز به چاپ  يويور يزيكالها كه در ف آن
 يسامانه مولكول كه دهد ينشان م يده،رس
 يحافظه كوانتوم يكبه عنوان  تواند يم

  .و كارآمد عمل كند يعسر يمولكول
-100 يزريل يها پالس و همكارانش باستارد
 H2سلول مملو از  يكرا به  اي يهفمتوثان

آنسامبل  يك يها را رو فرستادند تا فوتون
 يرتاخ يكبنگارند و بعد از  يهمدوس نوسان

 ينددر فرا. ها را بخوانند دوباره آن ي،زمان
به شكل  H2از  يزرل يها نگارش، پالس

 بنابراينو  شوند يناكشسان پراكنده م
 يباق ينوسان يختهدر حالت برانگ ها مولكول

انجام  ييها خوانش با استفاده از پالس. مانند يم
شده،  جذب يها فوتون يلكه با بازگس شود يم

  . گردانند يبرم يهها را به حالت پا مولكول
 يبانگارش را تقر يبازده NRC پژوهشگران

اندازه  ٪60از  يشخوانش را ب و بازدهي 30٪
همچون فشار گاز  يلكردند كه به عوام گيري
ها را تا  توانستند فوتون ينهمچن. دارد يبستگ

 ينهمچن. كنند يرهذخ يهنانوثان يكحدود 
حافظه همدوس  ينكه ا دهند يمحققان نشان م

 يبرا يضرور هاي يژگياست كه و يو خط
باند  يهستند و چون پهنا يحافظه كوانتوم

فوتون  يها با چشمه يحافظه به خوب
 يسندگانجود تطابق دارد، نومو اي يهفمتوثان

 يها به حافظه ياصول يجهنت ينكه ا يدوارندام
 يزتراشهر يكختم شوند كه بر  يعيسر يفوتون
ها  روش يگرطرح نسبت به د ينا. يرندجا بگ
 ينكه چن تر از همه آن اما مهم رد،دا يتچند مز
در سرعت  توانند يم يفوتون يها حافظه

 هاي يراحكه ط يتراهرتز كار كنند، در حال
  .محدودند يگاهرتزاكثرا به بازه گ يگرد
  

  منبع
Molecular Memory for Light 

  
  مرجع

Toward Quantum Processing in 
Molecules: A THz-Bandwidth Coherent 
Memory for Light 

  
ابر غبار  يرمس يابيرد يبرا يا نقشه

  يهدر روس يرسنگ اخ شهاب
  

حركت ذرات  يچگونگ يا ماهواره هاي داده
را نشان  ينتندباد در جو زم ي يلهبه وس

  .دهند يم
 يسنگ ، شهاب2013 ي يهفور 15كه در  زماني

 يمتالش ينجو زم يانهزار تن در م 11با جرم 
نشان دادند كه در  يا ماهواره يها شد، داده

 يغبار بر جا و از گرد ييها پشت سر آن، رگه
  .است اطه كرده را اح ينمانده كه زم

  

  
  

 يهروس يابينسكدر چل يهكه در ماه فور سنگي شهاب
در شكل به ( آورد  يدرا پد يمنفجرشد، ابر غبار
را  يشمال ي يمكرهن يتكه در نها) رنگ زرد و قرمز

  .دربرگرفت
  

متر  18كه طول آن به  يسنگ آسمان اين
بر  يلومترك 66900حدود  يبا سرعت رسيد، يم

 ياندر م) بر ساعت يلما 41600(ساعت 
 ييآسمان حركت كرد و منفجر شد؛ با انرژ

 ياز بمب اتم يناش يبرابر انرژ 30معادل 
از  ي ا در ماهواره يابزار. دوم يجنگ جهان

، NASA-NOAA Suomi NPPناسا موسوم به 
و  ياز انفجار را آشكارساز يناش يا ابر ذره

. حركت آن كرد يرشروع به دنبال نمودن مس
 كرد يسرعت در جهت شرق حركت م غبار به

آلوشن  يرروز به جزا يك يو تنها ط
)Aleutian Islands (آرام  يانوساق يكيدر نزد

  .يدرس
 ي، جوشناس)Nick Gorkavyi( يگوركاو نيك

و  يا ماهواره يها از ناسا با استفاده از داده
مكاران خود از با كمك ه ي،جو يالگوها

گونه كه  غبار همان و گرد يجيحركت تدر
 ي يمكرهتندباد آن را با خود در اطراف ن

 يلمف. (كرد يبردار                 نقشه نمود، يحمل م يشمال
  )كنيدرا نگاه 

تر  چهار روز، ذرات كوچكتر و سبك يط در
را دور  يشمال ي يمكرهنخود به دور  يرمس

. بازگشتند يابينسكزدند و دوباره به چل
انفجار،  ينماه از ا 3دانشمندان بعد از گذشت 
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وغبار  مربوط به  گرد توانستند يهنوز م
را احاطه كرده بود،  ينسنگ كه زم شهاب

  .ينندبب
  

  منبع
Map tracks path of dust plume from 
Chelyabinsk meteor  

  
  مرجع

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.100
2/grl.50788/abstract;jsessionid=F9A9C2
B5505308C8B4376855FEB34FA8.d03t0
4 

  
  فوتون- فوتون يپراكندگ يآشكارساز

  

فوتون جزء -كشسان فوتون پراكندگي
 يهاست كه نظر يزيكنادر در ف يندهايفرآ
 بيني يشرا پ امكان آن يكوانتوم هاي يدانم
بار محققان  يناول يحال برا ينبا ا. كند يم
و  يوتريكامپ هاي سازي يهبه كمك شب توانند يم

 ينا يكديگر،سرب به  هاي يكهكوباندن بار
  .كنند يرا آشكارساز يندهافرآ

  

  
  

سابِرها، به عنوان  يتكه ال يزيوجود چ با
 هاي  يكهبار دهند،-يخاص، نشان م يزرهاييل

عبور  ياثر يچبدون ه يكديگرن نور از درو
 يتيبه هر حال دو فوتون، در وضع. كنند يم

را دارند؛  يكديگر يجهش از رو يتنادر، قابل
 يپراكندگ يندبه عنوان فرآ يندفرآ يناز ا

كشسان  يپراكندك. شود يم يرفوتون تعب- فوتون
انجام  يانيذرات م يقفوتون، كه از طر-فوتون

 يزه است، اما آنالمشاهده نشد يمامستق شود، يم

 Physical Review Letterدر مجله  يديجد
 يبرخورد دهنده بزرگ هادرون دهد ينشان م

)LHC ( درCERN يدادرو 20حدود  تواند يم 
فوتون را در هر سال -فوتون يپراكندگ

  .كند كارسازيآش
كنش  تنها با ذرات باردار برهم ها فوتون

 يكديگربا  توانند ينم ينبنابرا كنند، يم
 يهاست كه نظر يدر حال ينا. كنش كنند برهم

اجازه را  ينبه فوتون ا يكوانتوم هاي يدانم
-كوتاه به زوج ذره ياربس يتا در زمان دهد يم

 يناز ا يكي ياز طرف. شوند يلپاد ذره تبد
را جذب  يگرياند فوتون دتو يذرات باردار م

 يببازترك يانيذرات م ينكه ا يهنگام. كند
 ينكل ا. كنند يم يلون گسدو فوت شوند يم

جهت  ييرو تغ يبه صورت پراكندگ يندفرآ
به نظر  يكديگر يحركت دو فوتون از رو

 ياثرش رو يلهبوس ينديفرآ ينچن. رسد يم
به طور  يونالكترون و م يسيمغناط يگشتاورها

  .مشاهده شده است قيممست يرغ
از سرن ) David Enterria( ياانتر ديويد

 Gustavo( يلورياس و گوستاو) يسسوئ(

Silveria ( از دانشگاهLouvain )به ) يكبلژ
 »يقيشبه حق« يها از فوتون ياديكمك شار ز

 يممستق يخود را جهت آشكارساز ياستراتژ
. كنند يم يشنهادفوتون پ-فوتون يپراكندگ
بلكه در  يستندن يقيحق يقي،شبه حق يها فوتون

 يسيالكترومغناط يروهاين يها عوض، حامل
سرب  هاي يون ياها  ستند كه پروتونه يقو

. كنند يموجود در برخورد دهنده را احاطه م
 يكديگر ياز رو يقياگر دو فوتون شبه حق

در  توانند يم يقيپراكنده شوند، مثل فوتون حق
با . شوند يآشكارساز LHC يآشكارسازها

 يوتريكامپ هاي سازي بيهاستفاده از ش
-سرب يبرخوردها دهند ينشان م يسندگاننو

 يدند يشانس را برا يشترينسرب ب
هر . كند يفوتون فراهم م- فوتون هاي يپراكندگ
 تواند يشده م بيني يشب يراز مقاد يانحراف

باشد؛ ابرتقارن  يدجد يزيكف يك يبرا يمدرك
  .است يدجد يزيكف يها برا از نامزد يكي

  
  منبع

Spotlight on Photon-Photon Scattering 
  

  به منظور ينوترون ي مطالعه
  وي يآ اچ يبهبود داروها

  

 يجزء معمول داروها يِنوترون ي مطالعه
جزء به  يننشان داده است كه ا وي، يآ اچ

 يلهنگام تشك شد، يكه قبالً تصور م يا اندازه
كه  يبررس ينا. كند يعمل نم يبه خوب يوندپ

از پژوهشگران  المللي ينب يگروه ي يلهبه وس
جزء  يناز ا ييها انجام شده است، بر جنبه

به منظور كاهش  تواند يم هك كند يم يددارو تاك
  .كند يدابهبود پ يدزاز ا ياثرات ناش يشترب
  

  
  

 ي ها در مطالعه استفاده از نوترون: يروسو زدن جوانه
  وي يآ اچ

  

 يستمس يقاست كه از طر يروسيو وي، آي اچ
 يروس،و ينا. شود يم يربدن شخص تكث يمنيا

 يستمس T يها سلول يرا رو يكياطالعات ژنت
 ينا يربه تكث تا شروع دهد يبدن قرار م يمنيا
 يتا زمان يابد يكار ادامه م ينكنند و ا يروسو

  كه به يهنگام. بروند ينها از ب سلول ينكه ا
فراوان  يردر اثر تكث T يها سلول افيك ي اندازه

رفت، شخص  يناز ب يروسخود و به و خود
ها نخواهد بود  عفونت يرقادر به دفع سا يگرد

 يماريز بكه او ا شود يحالت گفته م ينو در ا
  .برد يرنج م يدزا
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  يشگيريپ هاي روش
مبارزه با  يراه شناخته شده برا بهترين

 يروسيو ضد رترو  يداروها وي، يآ اچ
)ARVs (عمدتاً  ييدارو يبترك ينا. است

 ي ها مهاركننده«به نام  يمياييشامل مواد ش
 reverse(» معكوس يپتازترانس كر يمآنز

transcriptase inhibitors (يدكه از تول است 
 T لدر سلو وي يآ اچ يروسو اي ان يد

 ي مهاركننده« يزو ن آورند يممانعت به عمل م
كه مانع ) protease inhibitors(» پروتئاز يمآنز
، HIV-1به نام پروتئاز  يميتا آنز شوند يم

تازه ساخته شده را به منظور  هاي ينپروتئ
 يهتجز يعملكرد ويِ يآ اچ يروسو يلتشك
پروتئاز، كار دوم  را به  يها اركنندهمه. كند
انجام  HIV-1 يمبا آنز يوندپ يلتشك ي يلهوس
نتواند با  يمآنز ينا يبترت ينتا به ا دهند يم
  .كند يهآن را تجز يادهد و  يوندپ يگريد يزچ

 يلتشك يدانشمندان چگونگ ين،از ا پيش
را از  HIV-1پروتئاز با  يها مهاركننده يوندپ

 X ي اشعه يستالوگرافيكر استفاده از يقطر
روش،  يندر ا. دادند يمورد مطالعه قرار م

اتم  يابر الكترون ي يلهبه وس X يپرتوها
مكان اتم و  يبترت ينو به ا شوند يپراكنده م

ند داده است، نشان يوآنچه را كه با آن پ
پروتئاز عمدتاً از  يها اما مهاركننده. دهند يم

 HIV-1ئاز با پروت يدروژنيه يوندهايپ يقطر
 يدروژنه يها و چون اتم كنند يم يدااتصال پ

نسبت به  يباًالكترون دارند، تقر يكتنها 
 ي بر طبق گفته. هستند ينامرئ X يپرتوها
، )Andrey Kovalevsky( يكوالوسك يآندر

 يجاوك ر يمل يشگاهاز آزما يوشيميدانيب
)Oak Ridge National Laboratory ( در

تنها  يدروژنيه يوندهايمتحده، پ ياالتا يتنس
باال  ياربا وضوح بس يستالوگرافيكر يقاز طر

 يآن رو يهستند كه اجرا يصقابل تشخ
  .پروتئاز دشوار است يها و مهاركننده ها يمآنز

 Paul(به همراه پل النگان  يكوالوسك اكنون

Langan (همكارانشان از  يرو سا يجاز اوك ر
ش متحده، انگلستان و فرانسه، تال ياالتا

 ي مطالعه يبرا يممستق يكردرو يكاند تا  كرده
پروتئاز و  يها مهاركننده ينب يها كنش برهم

HIV-1 ينوترون يستالوگرافيكر يقاز طر 
 ي، پراكندگx يپرتوها فبر خال. بدست آورند

اتم صورت  يها هسته يقها از طر نوترون
از سد اتم  يتر آنكه، پراكندگ اما مهم. گيرد يم
صورت  يگريهر نوع اتم د يببه خو يدروژنه
به طور  توانند ينوترونها م يجه،در نت. پذيرد يم

 يزانو م يدروژنيه هاي يوندمكان پ يممستق
  .ها را نشان دهند قدرت آن

  
  در حال رشد هاي چالش

خود را با  ي و همكارانش مطالعه كوالوسكي
در  يوستهپ ينوترون هاي يكهاستفاده از بار

از  ينوع يرو) ILL( ينالنگو- الو ي موسسه
 يناويرپروتئاز به نام آمپر يها مهاركننده

)Amprenavir (هاي يكهبار. انجام دادند 
پرتو  هاي يكهاز بار تر يفعموماً ضع ينوترون

X يبزرگتر يبه بلورها يازن ينهستند و بنابرا 
وجود  ينبا ا. دارند يپراكندگ يبرا

 يبه آسان HIV-1مانند پروتئاز  هايي ينپروتئ
ها  رشد آن دهند؛ ينم يلتشك يبزرگ يورهابل

 المللي ينگروه ب ينا ياصل يها از چالش يكي
شما «: گويد يم يكوالوسك. بوده است

رشد بلور  يرا برا يمختلف يها روش يدمجبور
و  يرگ وقت ياربس يكار ين،و ا. يدكن انامتح

  ».دشوار است
 X ي اشعه ي كه قبالً مطالعه گويد يم او

نشان داده  HIV-1و  يناويرآمپر ينكنش ب برهم
ها وجود  آن ينب يدروژنيه يوندبود كه هفت پ

حاصل از  يجاست كه نتا يدر حال ينا. دارد
نشان  ILLدر  ينوترون يپراكندگ يدترينجد
وجود  يدروژنيه يوندكه تنها چهار پ دهد يم

 يزياز آن چ تر يفضع اه آن يدارد كه دوتا
  .شد ياست كه قبالً تصور م

معتقد است كه با سامان دادن  سكيكوالو
 يها مهاركننده يِعملكرد يها هندسه و گروه

طراحان دارو قادر  يناوير،پروتئاز مانند آمپر
 يوندهايها را وادار كنند كه پ خواهند بود تا آن

 يلتشك HIV-1با پروتئاز  يتريقو يدروژنيه
تنها  دانيم ياكنون م«: گويد ياو م. دهند

 ينا ي كه همه يما دهبو قدكوركورانه معت
 ينكه ا يدر حال يم،را دار يدروژنيه يوندهايپ

در  ينوترون يستالوگرافيكر. طور نبوده است
قدرتمند وارد  يارابزار بس يكبه عنوان  ينجاا

  ».شود يعمل م
در  ي، متخصص)Anna Llobet( يوبتل آنا

لوس  يمل يشگاهاز آزما ينوترون يپراكندگ
 Los Alamos National(آالموس 

Laboratory (گويد يم يومكزيكودر ن :
از تعداد  يكي، ILL ي مطالعه يدترينجد«

ها به  است كه از نوترون يشيشمار آزما انگشت
كنش داروها با  برهم يرتاث يمنظور بررس

استفاده ) disease targets( يماريب ايه هدف
 ي توسعه ياكاربرد  ين،در اصل ا. شده است

بلكه تنها . شود يمحسوب نم يزيكدر ف يدجد
داروها مهم است، هم از نظر  يوندفهم پ يبرا
[ اي يانهرا] يو هم طراح يمحاسبات يلتحل
  ».دارو

، )Claudiu Supuran(سوپوران  كلوديو
 University of(از دانشگاه فلورنس  يميدانيش

Florence (يرمعتقد است كه تفس يتاليا،در ا 
 به خصوص قدرت ي،نوترون يپراكندگ يجنتا
 يهنوز هم تا حدود يدروژني،ه يوندهايپ

 يكه كارامد افزايد يم ينچن او هم. است يذهن
است  يوندك نوع پياز  يشب ي يجهدارو نت يك

در  HIV-1مبارزه با پروتئاز  يبرا يناويرو آمپر
ها مؤثر شناخته شده  روش يربا سا يسهمقا

اما . است يخوب ي مقاله ينموافقم كه ا«. است
 يطراح يبه دانش ما برا درصد يكتنها 

  ».كند يپروتئاز اضافه م يها مهاركننده
منتشر  Medicinal Chemistryپژوهش در  اين
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  .شده است

را  يتيفعال شمار يتا ب ديرا نگاه كن يدئوو اين
چگونه  ينكهو ا ينيدبب دهد، يرخ م ILLكه در 

 ي مطالعه يها برا پژوهشگران از نوترون
  .كنند يماده استفاده م هاي يژگيو
  

  منبع
Neutron study aims to improve HIV 
drugs 

  
  در الماس يكوانتوم ينما متناقض

  

 يد،را نگاه كن يرت يكدر هر لحظه از زمان  اگر
 يهدر بق طور ينهم كند يحركت نم يگرد

 وقت يچه يرت يناست بنابرا ينچن يزلحظات ن
نما را  متناقض ينا. يدبه هدف نخواهد رس

اكنون . كرد مطرح يالداز م يشپنج قرن پ» زِنو«
 ينا ياند نسخه كوانتوم دانشمندان توانسته

ها  آن. الماس مشاهده كنند رنما را د متناقض
 يناسپ ييرشده را در تغ اختالل مشاهده

درون الماس را به اثر زنو  يها الكترون
  .دهند ينسبت م يكوانتوم
كهن  يمعما يك يادكه به  يكوانتوم اثري

مشاهده  شده، در الماس ينامگذار يوناني
الماس  ياست تا راه استفاده از بلورها يدهگرد

  .هموار شود يكوانتوم يانهرا يها در تراشه
نام خود را از  ي،كوانتوم) Zeno(زنو  اثر
 يشگرفته است كه پنج قرن پ يوناني يلسوفف

داد اگر  يشنهادو پ كرد يم يزندگ يالداز م
لحظه از  يكدرحال پرواز در  يرت يك يتموقع

در آن لحظه  يرت ينباشد، ا يفبل تعرزمان قا
هرگز به  يرت ينو بنابرا كند ينم يحركت يچه

  .رسد يهدف خود نم
 ير،ت ينما متناقض يمنسخه كوانتو در
فرض كردند كه  1977در  ينظر يزيكدانانف

 يبه اندازه كاف يسامانه كوانتوم يكاگر 
 يشبه پ تواند يشود، حالت آن نم يريگ اندازه

ظرف مورد «وقت  رود كه اگر درست باشد آن

 يناز ا يهفرض ينا! »جوشد يمشاهده اصال نم
 شود يم حاصل يكوانتوم يهنظر ياديناصل بن

 يتمانند موقع( يش يك يژگيِو يريِگ اندازه كه
اثر زنو . گذارد ياثر م ي، بر حالت آن ش)آن

در  1989در  يابتدا به طور تجرب يكوانتوم
مشاهده شد كه  يزريسردشده با ل هاي يون

به دام  يسيو مغناط يكيالكتر هاي يدانتوسط م
  ].1[افتاده بودند 

  

  
  

بلور كوچك  يكدرون  يها الكترون فيزيكدانان
 ينا يكردند تا نسخه كوانتوم يالماس را دستكار

 يدهكه د يظرف«المثل را تحقق بخشند كه  ضرب
  .»جوشد ينم شود، يم

  

 Oliver(بنسون  يورال يكوانتوم يزيكدانف اكنون

Benson ( و همكارانش در دانشگاه هومبولت
)Humboldt University (اثر را در  ينا ينبرل

كه ساخت  اي ماده – اند يدهبلور الماس د يك
 يمحاسبات كوانتوم يآن برا ياسمق بزرگ
 ياش را بر رو گروه مقاله ينا. تر است آسان
 يزيكالچاپ در ف يو برا ردهارسال ك يوآركا
  ].2[شده است  يرفتهپذ يزن A يويور
  

  نوسانات مختل
) NV( جا يته- يتروژنبر مراكز ن پژوهشگران

در الماس  يناكامل ينوع يعنيتمركز كردند، 
 يتروژناتم ن يككه  آيد يبه وجود م يكه وقت

كربن در  يها اتم يگزينجا ي،خال يجا يكو 
 ينا. شوند يم يشبكه بلور يهدو نقطه همسا
 ييرتغ يبرا ها يكروويواز م يگروه پژوهش

الكترون واقع در  يك يسيمغناط ينحالت اسپ
استفاده كرد  يزريو سپس از پرتو ل NVمركز 

 ينتابش شود؛ به ا يتا نور فلورسنس قرمز
مشخص كرد  توان يصورت در هر لحظه م

از دو حالت ممكن قرار  يكالكترون در كدام
روش  ينرا به ا NVها مركز  آن يوقت. دارد
دو  ينكه نوسان ب يافتندردند، درك يريگ اندازه

طور كه اگر  همان –حالت مختل شده است 
  .يمفعال بود، انتظار داشت اثر زنو كوانتومي

 هاي يتگ يكوانتوم يربا اشاره به نظ بنسون
مجتمع را در تراشه  يكه مدارها يمنطق
 يناول«: گويد يم سازند، يمعمول م هاي يانهرا

اما گام  ينيم،باست كه اثر را واقعا ب ينقدم ا
الماس  يكوانتوم هاي يتاست كه گ ينا يبعد

 ي،در محاسبات كوانتوم. »يمرا اجرا كن
چون  ييها حامل انتومياطالعات در حاالت كو

اما . شوند يم يرهالماس ذخ يها نقص يافوتون 
) يطينوفه مح يلبه دل( يتاكنون، ناهمدوس

 يتاز چندبا يشب يرهپژوهشگران را از ذخ
الماس بازداشته  يكدر  يوانتوماطالعات ك

 توان يحاالت م يوستهپ يريگ با اندازه. است
كنترل حفظ كرد و به  بدون يها را از واپاش آن

اطالعات  يزانپژوهشگران اجازه داد تا م
  .دهند يشرا افزا شده يرهذخ

) Ronald Walsworth(والسورث  رولند
در دانشگاه هاروارد كه  ياتم يزيكدانف

را مطرح كرده كه اثر زنو  يشنهادپ ينگروهش ا
 گويد ي، م]3[ كند يدر الماس عمل م يكوانتوم

است، اما قبل از  يششواهد ما رو به افزا
 ي،محاسبات كوانتوم ياستفاده از الماس برا

از  يكه اختالل نوسانات ناش يممطمئن شو يدبا
  .اثرات يگراست نه د يكوانتوم يندفرا

 Ronald(سون رونالد هان يكوانتوم فيزيكدان

Hanson (دلفت هلند با  يكه در دانشگاه فناور
 گويد يم كند؛ يكار م يتروژنن جاهاي يته

 يلدر آپر يا بنسون به همراه مقاله يشآزما
 توان يكه م دهند ينشان م] 4[امسال 

متر فاصله مرتبط  3را با  NVمركز  هاي يناسپ
محاسبات  يبرا يالماس ماده مناسب يعني. كرد
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چند سال  يط«: گويد يم يو. است يكوانتوم

  ».يريمسبقت بگ يوني يها از دام توان يم
  

  منبع
Quantum paradox seen in diamond 

  
  مرجع

1. Quantum Zeno effect. 
2. Observation of the Quantum Zeno 
Effect on a Single Solid State Spin. 
3. Far-field optical imaging and 
manipulation of individual spins with 
nanoscale resolution. 
4. Heralded entanglement between solid-
state qubits separated by three meters. 

  
ژرف  يها دره يي،وهوا آب هاي يدگرگون
  اند يدهآند را تراش) يها كوه رشته(در 

  

آند، به سببِ  ي وجودآمده در منطقه به فرسايشِ
بارش رخ داده است  يزانِم يشِو افزا يشسرما

  .ساختي ينزم هاي يتفعال يلِنه به دل
آگوست  16كه در  شناسان ينگزارشِ زم بنابر

كه  يعامل يده،به چاپ رس Science ي در مجله
 ي ژرف در منطقه يها دره يدنِاشبه تر
 يورشِآند كمك كرده،  يها كوه رشته
بوده  يشسال پ يليونم 4سردتر در  ييوهوا آب

  .ساختي ينزم هاي يتاست و نه فعال
 يلومترك 2.5تا  1.5 يبا ژرفا ياريبس هاي دره

 يِفالت آند در نواح يِشمالِ شرق ي در لبه
ان با گر پژوهش. اند شده يدهپرو تراش يِجنوب
اند كه  زده ينها، تخم دره يناز هم يكي يِبررس

 يها شكاف ژرف كه در عمق ينا يها صخره
اند چه هنگام به سطحِ  متفاوت قرارگرفته

قرار  يششكاف آمده و در معرضِ فرسا
 يبترت ينگران به ا پژوهش ينا. اند گرفته

 يعسر يشِدره به سببِ فرسا ينكه ا اند يافتهدر
  .تبه وجود آمده اس

كه به  ست ينديفرآ يساز چه فالت فرآيند
 ي در پوسته ساختي ينزم هاي يتسببِ فعال

رخ  ينزم ي جبه هاي ييجا جابه ياو  ينزم

ها را  دره يجادمعموالً ا شناسان ينو زم دهد يم
گونه كه  همان. دهند ينسبت م يندفرآ ينبه ا
از  يكي) Richard Lease( يزل يچاردر
گرانِ مركزِ  از پژوهش وله مقا ينا يسندگانِنو

در  يكاآمر شناسيِ ينزم يِبردار نقشه
Anchorage معموالً «: گويد يواقع در آالسكا م

 اي يهال) ساختي ينزم هاي يتدر اثرِ فعال(هرگاه 
 يشفرسا يندفرآ آيد، يم ينسطحِ زم يبه رو

كارش  و هم Leaseاما . »شود يآغاز م درنگ يب
گاه  دانش زا) Todd Ehlers(تاد اهلرز 

Tübingen كه به هنگامِ  گويند يدر آلمان م
از  يمورد بررس ي يهناح يش،فرسا يندآغازِ فرآ
در آرامشِ كامل  ساختي ينزم هاي يتنظرِ فعال

  .بوده است
  

  
  

  ).R. Lease(ها  دره تراشيدنِ
 ييوهوا آب هاي يدگرگون شناسان، ينگزارشِ زم بنابر

 يِبارشِ باران در بخشِ شمالِ شرق يشِسببِ افزا
 يِبارش به خود يشِافزا ينا. فالت آند شده است

شده كه به  يشيفرسا يندخود، سببِ آغازِ فرآ
در (است  يدهمنطقه انجام ينا يها دره شدنِ يدهتراش
در ) Rio San Gaban( گابان يوسنتر ي دره يرتصو

  ).پرو نشان داده شده است
  

 نهاد يشپ ينگران چن پژوهش يبترت ينا به
 شناختي، ينزم هاي يتفعال ياند كه به جا كرده

 يندبوده كه فرآ ييوهوا آب هاي يدگرگون ينا
به  يكنزد. ساخت دره را به كار انداخته است

آرام  يانوسِدر اق يشسرما يش،سال پ يليونم 4
به صورتLa Niña ( ( يناالن ي يدهسبب شد پد

 يِبه خود يدهپد ينداد ا رخ. دهد رخ يا دوره
منطقه افزوده  ينها در ا خود، بر شدت طوفان

 يشمال يكدر آتالنت يشسرما ينچن هم. است

 يشفزارا ا يشفرسا ينبارشِ باران و بنابرا يزن
  .داده است

  
  منبع

Climate change carved canyons in Andes 

  
  باد مخالف ستارگان
  !در مهدكودك كهكشان

  

 يرا از بادها يجزئ يرتصو ينمنجمان اول
اند كه مربوط به تولد  ثبت كرده يديشد

 ينا. كهكشان است يكدر هسته  يا ستاره
 يناش يهستند كه بادها يبصر ييديتا ها يافته

 يريتازه متولدشده مانع از شكلگ يها از ستاره
اندازه  يتهستند و در نها يهستاره در آن ناح

  .كنند ميكهكشان را محدود  يكل
 Alberto(آلبرتو بوالتو  يتبه هدا هيگرو

Bolatto (در كالج پارك، از   يلنداز دانشگاه مر
ALMA )بزرگ آتاكاما  يليمتريم يهآرا– 
 يدر صحرا يوييراد يها از تلسكوپ اي شبكه
مطالعه حركت  يبرا) يليشمال ش يآتاكاما

 يا سرد مجاور انفجار ستاره يگاز مولكول
NGC 253 ييها كهكشان نچني. استفاده كردند 
ستاره  يرياز راه ش يشترب يامثل  يبا سرعت

اما ) سه ستاره در سال يباتقر( زايند يم
تازه متولد  يها ستارگان يانفجار يها كهكشان
كهكشان  يكوچك و مركز يهناح يكرا در 

  .دهند يم يجا
 يدهگاز خنك و چگال يابرها ي،نواح ينا در
د و برسن يكه به جرم بحران تا آن شوند يم

نو  يها ستاره. آغاز شود يا گداخت ستاره
از ذرات  يقو يو بادها يستابش الكترومغناط

كه گاز اطراف را  كنند يم يلپرسرعت گس
عالوه . دهند يهل م يرونفشرده مكرده و به ب

به صورت  ينسنگ رعم ستارگان كوتاه ينبر ا
 يو بادها شوند يابرنواختر منفجر م

  .كنند يم يدتول يقدرتمندتر
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زا تنها  ستاره يها و اكس كهكشان يمرئ رصد
 يريرا ردگ يگاز خروج يونيدهداغ و  ياجزا
 يها تلسكوپ ير،اما در چند سال اخ. اند كرده
 ياز گاز مولكول يبزرگ هاي يانجر يوييراد

  .اند سرد را آشكار كرده
  

  جزء سرد
 ين، گروه بوالتو چندALMAاستفاده از  با

كربن را از  يدكسنور از گاز مونوا كم يانجر
 NGC 253 يمركز يسكزا د ستاره يهناح

پارسك طول و  450حدود  ها يانجر. يافتند
 2 يپارسك پهنا دارند و حاو 50كمتر از 

شكل و . گاز هستند يديجرم خورش يليونم
 يها رشته يهشب يارها بس آن يتموقع

 يشده است اما در مقابل رشته گازها شناخته
  .كمتر هستند يونيده
-Joss Bland(هاوتورن - بالند جاس

Hawthorn (گويد يم يدنيمنجم دانشگاه س :
سازنده در  ياصل يها اجزا مولكول ينا«

متراكم هستند كه باعث  يگاز يابرها
  .»شوند يستاره م يريگ شكل

رصدها به گروه اجازه داد كه سرعت  همچنين
ما «: گويد يبوالتو م. يرندخروج را اندازه بگ

كه  هرچيزي –هم عكس و  يمدار يفهم ط
الزم است،  يمحاسبه آهنگ اتالف جرم يبرا
بادها سه  زنند يم ينپژوهشگران تخم» .يمدار

 يهكه گاز به ناح ياز آهنگ تر يعبرابر سر
پرتاب  يرونرا به ب گاز شود، يزا وارد م ستاره

 كه زماني – يهاحتماال در جهان اول. كنند يم
 ايباده –اكثر ستارگان را ساخت  يهانك

 ينا. جرم ستارگان را پوشانده بودند يمشابه
 يكه چرا كهكشان ها دهد يم يحموضوع توض

ساده بدون  يها مدل بيني يشكمتر از پ ينسنگ
  .دارند يفراوان يا ستاره يبادها
از مواد افتان به  يدشدهتول يقو هاي فواره

 يزابرجرمدارِ مركز كهكشان ن ياهچالهس
. كشان حذف كنندگاز را از مركز كه توانند يم

 يموتورخانه مركز ينچن NGC 253اما اگر 
 بوالتو اطمينان –دارد، اكنون خاموش است 

رضدشده همه به  يخروج هاي ياندارد كه جر
  .هستند يا ستاره يخاطر بادها

 يخود را ط يو همكارانش رصدها بوالتو
 يعنيانجام دادند  ALMAكار  يهمرحله اول

 ينا. موجود بود يييوآنتن راد 16كه تنها  يوقت
سال با  يآنتن دارد و تا انتها 59اكنون  يهآرا
گروه مشاهدات  ينا. شود يم يلآنتن تكم 66
  .اند كرده يزير را برنامه NGC 253از  يشتريب

حاال هم  ينهم گويد يهاوتورن م-بالند اما
. بر تولد ستاره نهاده است يديكل يديگروه ق

  ».نداردوجود  يابهام يچبار ه يناول يبرا«
  

  منبع
Stellar winds in galactic nurseries stifle 
star birth 

  
  مرجع

Suppression of star formation in the 
galaxy NGC 253 by a starburst-driven 
molecular wind 

  
  يدجد يتيهدف مامور ين،قمر دوم زم

  

 يابتكار -  يهدف مفهوم »يندوم زم قمر«
 ينا. است ييفضا يتمامور يك يبرا يديجد

ارائه  يتاليامحقق در ا كه توسط يك –طرح 
) Cruithne(تن شده از كرو نور تابيده –شده
و  بيند ياست را م ينزم يكيدر نزد ياركيكه س

داشتن . فرستد يسفر به آن م يرا برا  يا ماهواره
 يبرا تواند يمستقل كه م "ييبرنامه نانو"دو 

كه ماهواره به  يزمان ي،علم هاي يانجام بررس
از  يكيبه كارگرفته شود،  رسد يمقصد م

  .ستا يتيمامور يدها ينجالب ا هاي يژگيو
معروف است،  يزن 3753 يارككه به س كروتن،
 ينبرخورد با زم يبرا يخطر يچظاهرا ه

 1:1متوسط  يرزونانس مدار يكندارد، و در 
 ينمعنا كه زم ينبه ا. ثابت شده است ينبه زم

 يرا برا يكسانيزمان  يباو كروتن تقر
و به  كنند يم يط يدبه دور خورش يدنچرخ
 يكديگر يبحال تعق كه آنها در رسد ينظر م
 شود، يم يدهد ينطور كه از زم آن. هستند

 يشكل را ط ياييلوب يرمس يك ييكروتن گو
آن در فاصله  يضكه نقطه حض كند، يم

رو است  ينو از ا -است يلومتريك1250000
  .نامند يم ينكه آنرا قمر دوم زم

  

  
  

  يهاول يمنظومه شمس يادگار
 از دانشمندان ياريمورد عالقه بس كروتن
 ياربس هاي ياركس ينجسم و همچن ينا. است

را  يهاول يمياييمتعلق به آن، هنوز مواد ش يادز
 يفشارها يرتحت تاث ييري،تغ يچبدون ه

 -اند   حفظ كرده يهاول يباال يو دماها يداخل
 يمنظومه شمس يدبه ما بگو تواند يكه م

 يادز يمدار نحرافا. شده است يجادچگونه ا
به آن با  يدنرس يا برار ياديكروتن، چالش ز

كرده  يجادا يقاتيتحق يها استفاده از ماهواره
 Pierpaolo(پرگوال  يرپائولوبه گفته پ. است

Pergola(يزا، مهندس هوافضا از دانشگاه پ 
 يافتره يك يد،جد يبررس يناهداف ا«

 هاي ياركس يبررس يالعاده برا فوق يتيمامور
 كوچك و يها بر اساس ماهواره ينزم زديكن

  .»است يرپذ انعطاف
دو  يدمورد با ينبار مطرح شده در ا گنجايش

 تواند يداشته باشد، كه م يفرع ييبرنامه نانو
درمقصد به كار  يقدق هاي يانجام بررس يبرا

كه  دهد يم يحپرگوال توض. گرفته شود
 2Uهدف  ينا يبرا آل يدها يدايكاند
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CubeSats  10با ابعاد(خواهد بودX20 10X 

 يقاتيتحق يها ، كه برنامه)متر يسانت
 يقاتيتحق يها هستند كه فرصت اي شده ينهبه

 يجادا يراخ يها را در سال يا صرفه به مقرون
  .اند كرده

  
  يستبه پرتابه ن يازين 

از سمت  يتمامور ينچون ا ين،بر ا عالوه
 يچبه ه يازكروتن بدون ن يبه سو ينزم

زمان و  يجهدر نت شود، يانجام م يا پرتابه
در  ينو ا يافتسفر كاهش خواهد  يدگييچپ

ارائه  يزاز پرتاب ن يدياست كه نوع جد  يحال
كه  رود يانتظار م ينهسف يندر كل، ا. شود يم

وزن داشته باشد و در  يلوگرمك 100در حدود 
. به كروتن برسد يزروز ن 320 يبيمدت تقر

به طور بالقوه به  يقاتيتحق يتمامور ينچن
 يبرا يدبع يرهايهموار كردن مس

و  ها يبررس يكي،فورد روبات هاي يتمامور
در  يحفار يحت ياو  يانسان يها كاوش

  .كمك خواهد كرد ها ياركس
 يلجالب قطعا پتانس يتمامور ينا كه يحال در
شدن را دارد، اما سفر به كروتن ممكن  يعمل

  . نباشد يافتنياست هنوز كامال دست 
  

  منبع
Earth's 'second moon' target of proposed 
mission 

  
  هاي يترونها به پوز چشم

  شوند يم  دوخته يهانيك يپرتو
  

در  يرگ چشم يزيتازه، چ هايي يشانجام آزما با
 يرونيب يفضا يپرانرژ ييهانك يپرتوها

 هاي يترونپوز يرعاديغ يشافزا: است شده يدهد
كه از  يجهنت. ها الكترون يها  پادذره -يپرانرژ
به دست  ييو فضا يدانيم يريگ ها اندازه سال

موجود در  يزيكياخترف يها آمده، با مدل
به منابع  يدبا يشافزا ينا. يستن يهماهنگ

 يكنزد يهانيشده مانند اجرام ك شناخته
 ياريآن طور كه بس يااخترها  چون تپ هم
 يكتار ي فنا در ماده يندهايفرآ انديشند، يم

  .مربوط باشد
و در  ها يترونبر پوز يشينپ هاي يبررس در
 گاه يست، در اAMS يشآزما  شان، يدترينجد
 اش  يدر حركت مدار المللي ينب ييفضا

 يقكسر دق يابيبه ارز ين،زم يرامونپ
به  يترونچه اندازه پوز(ترون الك-يترونپوز
 ياما برا. است پرداخته شده) هر الكترون يازا

 يانرژ يفط يمدار يازتر ن كامل ييشناسا
به  ها يترونتعداد پوز( يمرا بدان ها يترونپوز

 ياركار بس ينا). ذره ياز انرژ يعنوان تابع
در  يدبا يدشوارتر است چراكه آشكارساز

  .شود يمتنظ ها ياز انرژ يا  گستره
كه  المللي ينگروه بزرگ ب يك اكنون،

PAMELA –كه در سال  يا واره ماه آزمايشي
  يبرا يشواهد قطع يننخست 2009
را ارائه كردـ را  يپرانرژ هاي يترونپوز يشافزا

 يلخود را تكم يشينپ هاي يبررس كند، ياجرا م
با  يترونپوز 25000نموده و در حدود 

را كه  يتول رونيگاالكتگ 300تا  0/5 هاي يانرژ
بودند،  شده يآور جمع يريگ در سه سال اندازه

 Physicalكه در  ها يافته. است كرده يلتحل

Review Letters ترين يقاند، دق گزارش شده 
را  ها يترونپوز يفط ياز بخش پرانرژ يرتصو

  .دهند يارائه م
 ها يترونپوز يفراوان ييدها عالوه بر تا داده اين
الكترون - يتروناز كسر پوزهم  يناز ا يشكه پ

: دارند يزن يليو تكم يدجد يجينتا دانستيم، يم
 تواند يم يترونپوز يانرژ يفاز ط يقدق يآگاه

گذاشته و در بهبود  ها يهبر نظر تر ياديبن يدق
 عمنب يكه در پ يفراوان يها به مدل يدنبخش
كه بر  ييها مانند آن اند، يپرانرژ هاي يترونپوز
  .كمك كند باشند، يم يكرتا ي ماده ي يهپا
  
  

  منبع
A Long, Hard Look at Cosmic-Ray 
Positrons 

  
  مرجع

Cosmic-Ray Positron Energy Spectrum 
Measured by  PAMELA 

  
  سازد يرا دگرگون م يزندگ يزيكف

  

با  ي، در همكار)Iop( يزيكف ي مؤسسه
و  يسانگل يزيكو ف يمهندس يقاتتحق يشورا
كشور،  ينا يتكنولوژ و امكانات علم يشورا

 »ييردر تغ يزندگ: يزيكف«با عنوان  يا كتابچه
)Physics: Transforming Lives( شامل ،

نشان  يبرا ياز مطالعات مورد يا مجموعه
و  يكزيپژوهش در ف يدادن ارزش اقتصاد

 يسودمند يربه تأث  منجر يزيكچگونه ف ينكها
  .منتشر كردند شود، يما م ي روزمره يبر زندگ

 يافتقابل در Iop يتساوب كتابچه از  اين
  .است
 يموضوعات، با آمار و ارقام يتاكثر اگرچه

 باشند، يمردم انگلستان همراه م يقابل فهم برا
از  اطالعات با  ينهگنج يكمجموعه  ينا

در  يتر مخاطبان گسترده يارزش است كه برا
قابل استفاده   يزن يادن يگرد يياروپا و جاها

  .است
با عبارات ساده  يشده همگ انتخاب موضوعات
شده  يفتوص فيزيكدان يرغ يبرا يو مناسب

دولتمردان و هم  يكه هم برا يبه نحو. است
  .خواهد بود يدمف يزدانش آموزان مدرسه ها ن

 يكوتاه ي يخچههر موضوع شامل تار همچنين
 آمدن يدروند توسعه و پد ياز چگونگ

 يزيكعلم ف ي يهروزمره بر پا هاي يآور فن
  .است
و  يزيككه  ف يزارش نقش برجسته اگ ينا در
مدرن  و روزمره ما  يدر زندگ يزيكدانانف

  .دارند نشان داده شده است
نشان داده » سالمت« ي طور مثال در عرصه به
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مانند  يزيكيف يها يآور شده است كه فن

MRI يذرات در ارتقا يها و شتابدهنده 
 هايي يماريو درمان ب يصتشخ يها روش

  .كنند يم يرا باز يديلمانند سرطان نقش ك
هوشمند و  يها تلفن ي در توسعه يزيكف نقش

 يكيتراف يو راهنما يابمكان  يها يستمس
GPSيتاهم.  ، مشخص و پررنگ  است 
  چه قدر است؟ يهاآور فن ينا ياقتصاد

موضوعات مشابه  ينمجموعه همچن ينا در
در  يزيكدانانو ف يزيكمانند نقش ف يگريد

 يعما يستالكر يها يشگرصنعت فضا، نما
)LCD(ير،انعطاف پذ يك، الكترون 

،  RFID يوييفركانس راد يها  برچسب
 سازي يرهذخ ي،انرژ يور بهره ي،نور يبرهايف

  ها يندهمواد منفجره و آال يها و آشكارساز داده
  .شده است يبررس يزن

. گزارش آمار و ارقام فراوان است ينا در
  :شده است آورده ينجاآمار در ا يناز ا يا گوشه

 LCD يشگرهاياز نما ها يزيونتلو% 90اكنون  
كه  شود يم بيني يشپ ينانو با اطم برند يبهره م

با  يزيون،تلو يليونم  260، 2015در سال 
فروش   برابر در سراسر جهان به 4 يفيتك

  .يدخواهد رس
هوا،  يمربوط به آلودگ هاي ينهتوجه به هز با

دست رفته  ها  از ينيناخالص چ از توليد 10٪
  .است

  ييها گزارش با توجه به نشانه يندر ا همچنين
از  يآور فن يريدر روند بهره گ ينكهبر ا يمبن
 يرو يشپ يا يندهدانان چه آ يزيكو ف يزيكف

 ييها ينيب يشماست، با صراحت و شجاعت پ
  : ينكهاز جمله ا. شده است

 يوتركامپ يككه  يمحاسبات همزمان تعداد
DNA  يكبه اضالع  يِ مكعب يدر اندازه 
اجرا كند،  تواند يم يبه طور نظر متر، يسانت
  .است يليونتر 10

ساعت  LED ،50000المپ  يكعمر  طول
به  2027به سرعت تا  يكااست و اگر آمر

 يلياردم  265حركت كند،   LEDسمت نور 
 بيني يشدر مصرف انرژي پ ييدالر صرفه جو

  .شده است
و هدف  گزارش  به وضوح در مقصود اين

 يزيكف ياساس يتنشان دادن اهم يخود برا
  .به ما موفق است   روزمره يدر زندگ

  منبع
http://www.epsnews.eu 

  
  در تلفن همراه يكوانتوم يرمزنگار

  

 يانجام رمزنگار يبرا يراه عمل اولين
همراه توسط تلفن  يكبا استفاده از  يكوانتوم

و دانشگاه برستول انگلستان  ياپژوهشگران نوك
كه  – يكوانتوم يرمزنگار. ساخته شده است

كامل فرستاده  يدر اختفا ها يغامپ دهد اجازه مي
 ها و ديگر در حال حاضر به بانك –شوند 
 ياجزا توانند يم هاست ك ييها سازمان
را  يكياپت- حساس كوانتوم يارو بس يمتق گران

. تقبل كنند يو سر اتصال مخابراتدر هر د
 ينانجام داده ا يستولبر/ياچه گروه نوك آن

) QKD( »يكوانتوم يدكل يعتوز«چگونه : است
 يساده و ارزان يكيبا استفاده از قطعات الكترون

  رند؟گي يتراشه جا م يكانجام شود كه درون 
  

  
  

QKD يكوانتوم يروش محبوب رمزنگار يك 
 يشكل تجار حاضر به  است كه در حال

كه  –روش به دو طرف  ينا. شود ياستفاده م
اجازه  – شوند يم يدهو باب نام معموال آليس

را به شكل امن و  يرمزگذار يدتا كل دهد مي
. مبادله كنند) حوا ياز سو(بدون استراق سمع 

 يدممكن است كه كل يلدل ينبه ا ينتضم ينا
) يوبيتك( يكوانتوم هاي يتبر حسب ب
ها  و اگر قطع و وصل يابد يقال ماطالعات انت

حوا آشكار  يتقابل بازگشت نباشد، فعال
  .شود يم
  

  و چرخش پيچش
 يرا برا يمانع عمل ينكه چند يدجد سامانه

در قطعات  يكوانتوم يرمزنگار سازي يادهپ
 يانگل يتوسط آنتون زند، يحمل دور م قابل

)Anthony Laing ( و همكارانش در مركز
و در  يستولبر) CQP( يكوانتوم يكفوتون

انگلستان  يج،در كمبر يانوك يمركز پژوهش
 QKD ينسامانه از چند. ساخته شده است

مستقل از چارچوب  QKD«كه  كند ياستفاده م
كه توسط  شود، يخوانده م) rfiQKD(» مرجع

 يافتهگروه توسعه  يگرعضو د ينو چند يانگل
 هاي يتاز محدود يكي QKD ينا. است

 يهاQKD سازد؛ يتفع مرا مر يبزرگ قبل
و  يسكه آل كنند يكار م يمرسوم تنها در صورت

 مانند فاز يا – نيفوتو يوبيتك هاي يژگيباب و
چارچوب مرجع  را نسبت به يك –قطبش 

  .يرندثابت انجام بگ
و  يچشپ ياست كه مقدار ينا rfiQKD مزيت

اگر حركت  يحت سازد يچرخش را ممكن م
صورت  ينروش بد ينا. مجهول باشد ينسب

خاص از  يبيو باب ترك يسكه آل كند يكار م
و  كنند يرا محاسبه م يرهاپذ مشاهده

خود را حذف  يچشپ يهاثر زاو وسيله ينبد
استقالل «مقدار  يانگ،به گفته ل. كند يم
 يخلوص حالت كوانتوم توان يرا م »اي ويهزا

 ينا يوقت. و باب دانست يسآل يانشده م مبادله
 ينآستانه گردد، ا] مقدار[ يكمقدار كمتر از 

  .شوند يحوا م يدو متوجه جاسوس
 ير، مد)Jeremy O'Brien( يناوبرا جرمي
CQPاستفاده از  يتا، باور دارد كه سامانه نها

محافظت از مقدار  يرا برا يكوانتوم يرمزنگار
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) ها مانند گذرواژه( ياطالعات شخص يندهفزا

 شود، يهمراه منتقل م يها تلفن يقكه از طر
 يسخنگو هاي ينمثال ماش.  سازد يمكن مم

 يعنوان سرورها به توان يخودكار را م
rfiQKD تواند يكرد، آنگاه كاربر م يمتنظ 

 يكيسامانه اپت يكخود را در معرض  يگوش
  .كند يافتدر يكوانتوم يدكل يكقرار دهد تا 

 يفناور ياز قرارده ينمود واقع يناول اين«
. »است يلدر دستان افراد معمو يكوانتوم
 ياكه نوك افزايد ينكته م ينا يانضمن ب ياناوبرا

كرده  يهرا ارا يفناور ينا CQPكه همراه با  –
است كه سامانه را  اكنون به دنبال اين –است 

  .در قطعات همراه قرار دهد
  

  !يسسخت، با آل كار
سرور  يكبه عنوان  يسآل يد،سامانه جد در

بت مكان ثا يكاو در  يراز شود يم يفتوص
 يقدق هاي يريو همه اندازه گ نشيند يم

باب . دهد يانجام م rfiQKD يرا برا يازموردن
او  يراز شود، يم يفتوص يمشتر يكبه شكل 

كه با استفاده از  دهد يانجام م يا اقدامات ساده
  .است يرپذ نحمل امكا قطعات قابل

 يفضع ياربس يپالس نور يكسرور  ابتدا،
 يبه مشتر ينور يبرف كه با استفاده از سازد يم

را  يفپالس ضع يمشتر. گردد يارسال م
 يكتا  دهد يم كننده يفرا به تضع و آن گيرد يم

قطبش فوتون را  يمشتر. شود يجادفوتون ا
به  يكياپت يبرف يقو آن را از طر كند يم يمتنظ

سپس سرور قطبش . فرستد يسرور پس م
و  يسپس مشتر. گيرد يفوتون را اندازه م

قطبش خود را با  هاي يريگ ازهسرور اند
كه به  كنند يم يسهمقا ياستفاده از اتصال معمول

و  يرمزنگار يدتا كل دهد يها اجازه م آن
  .خلوص اتصال را استخراج كنند

متداول و  QKDگروه پروتكل  همچنين
سامانه  يبر رو BB84را با نام  يا شده شناخته

و سرور  يمشتر يمچون تنظ. كردند سازي يادهپ

موفق نبود اما  BB84 كرد، يم ييرزمان تغ يط
rfiQKD گروه  ينهمچن. موفق ظاهر شد

به سرعت نوفه  تواند يم rfiQKDكه  يافتدر
 صالدر ات شده يجادا يو عمد يفضع

 BB84كه  يببرد، در حال ينرا از ب يمخابرات
  .باز هم موفق نبود

  

  منبع
Quantum cryptography is coming to 
mobile phones 

  
  مرجع

Reference frame independent quantum 
key distribution server with telecom 
tether for on-chip client 

  
  يوتنخطا در مقدار ثابت گرانش ن

  

 يرا برا يديمقدار جد يبه تازگ دانشمندان
اند كه با  گزارش داده G يوتنن يثابت جهان
  .آن تفاوت دارد يمقدار قبل

G يادينِبن ياز ثابتها يكي يوتن،ثابت گرانش ن 
دو جسم  ينگرانش ب يروياست كه ن يعتطب

ثابت  يناگر چه ا. كند يم يينعدار را ت جرم
 يلتوسط نو يشسال پ 200بار حدود  يناول

 يريگ اندازه)  Nevil Maskelyne(ينماسكال
از  يكيآن همواره  يقِمقدار دق يينشد، اما تع
: بوده است يتجرب يزيكدانانِاهداف ف

 Gكه مقدار  دهد ينشان م يراخ يها گزارش
 20 ييعنمتفاوت است،  يليونيومم 400از  يشب

موجود در هر  يبرابر بزرگتر از خطا
 يرت،مغا ينفهم بهتر ا يبرا. است يريگ اندازه

به همراه ) Terry Quinn( يينكو يتر
ها و  وزن المللي ينهمكارانش در دفتر ب

 يا در فرانسه، به دنبال خطاهاه يريگ اندازه
ابزار  يش،موجود در آزما يستماتيكس

 يبند رهمرا مجدد س يشو آزما يريگ اندازه
كه  اي يلهبدست آمده را با وس يجكردند و نتا

استفاده  G يريگ اندازه يبرا يشدوازده سال پ
  .كردند يسهشده بود مقا

  
  

شناخته شده است،  يروين ترين يفضع گرانش
اجسام در  ياثرات آن بر رو يريگ و اندازه

 يبرا. واقعا دشوار است يشگاهيآزما ياسمق
به نام  ياز ابزار ، محققانGمقدار  يينتع

كه در آن به  كنند ياستفاده م يچرخش يترازو
 يناش ياز چند جرم معلق، گشتاور يدمانيچ

 يكياگرچه، . شود ميگرانش وارد  يروهاياز ن
 ييراتتغ يشآزما يناز مشكالت موجود در ا

انقباض  يادما است، كه باعث انبساط 
با . شود يدر ترازو م يمشخص يها مولفه
 يارشده بس يريگ نحرافات اندازهكه ا يوجود

اما -صدم درجه يكدرحدود -كوچك هستند
بر  يا مالحظه اثر قابل توانند يم يزهاوخ افت
  .داشته باشند يجنتا يرو
و همكارانش از  يينكو يد،جد يشآزما ينا در
معلق استفاده  يبا روبان يچرخش يترازو يك

 يقرا از دو طر G يريگ كردند كه امكان اندازه
 اي يهبا استفاده از انحراف زاو: سازد يم ممكن

 يالزم برا يكيالكتروستات يروين يقاز طر يزو ن
طور  همان. گرانش يرويكردن اثرات ن يخنث

گزارش  Physical Review Lettersكه در 
محققان  ينكه توسط ا G يدشده، مقدار جد

 m3/(kg s2) 11-  10بدست آمده برابر با 

6.67545(18) X و همكارانش  نييكو. است
را  Gدر مقدار  ياداختالف ز ينعلت ا

 ياختالف ناش ينا كنند ياما گمان م دانند، ينم
  .باشد يشگاهيناشناخته آزما ياز خطاها

  
  منبع

An Uncertain Big G 
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ستارگان  يزيكيف هاي يژگيو يريگ اندازه

  ها با استفاده از سوسو زدن آن
  

ستارگان  يدرخشندگ يزانم گيري اندازه
 يداكه ستاره چگونه تكامل پ يدبگو تواند يم

. باشد يدآن چقدر با ي كرده است و اندازه
با دانستن  يبه سادگ ين،اخترشناسان همچن

 ي بازه يك يستاره در ط يك يآنكه درخشندگ
 كند، يم يداپ يزخ و اعته چقدر افتس 8
با  نهاآن را ت يگرانش سطح توانند يم

  .كنند يينتع% 20حدود  يتيقطع عدم
  

  
  

بدست آوردن اطالعات در مورد ستارگان  روش
تماشا كردن سوسو زدن  يدوردست، به سادگ

  .هاست آن
  

 Natureآگوست در  دوم و يستب دانشمندان
  يا ماهواره هاي يريگ گزارش كردند كه اندازه
ستارگان كه از  يمربوط به درخشندگ

كپلر ناسا بدست آمده است،  ييتلسكوپ فضا
ستاره و  170,000 يزانگر هاي يژگيو تواند يم
ها در گردش هستند  كه به دور آن هايي يارهس
قادر است  ديدروش ج ينا. آشكار كند را

 يستاره ط يكمتوسط در نور  يزهايخ و افت
 يبرا يا  ساعته را به اندازه ينچند ي بازه يك

آن  يزندگ ي و مرحله يستاره، گرانش سطح
  .كند يلتبد

، )Keivan Stassun(استاسون  كيوان
 يلتاز دانشگاه وندرب يزيكدانياخترف

)Vanderbilt Universty ( و عضو  يكاآمردر
اطالعات در  ينا ي همه«: گويد يگروه م ينا

 ياربس اي يوهستاره به ش يك يدرخشندگ
  ».اند شده يو ساده كدگذار يزانگ شگفت

مدت چهارسال تلسكوپ كپلر، كه اكنون در  به
 :SN Online(حال از كار افتادن است 

از آسمان را در  ي، ستارگان قسمت)8/15/13
كپلر . كرد يبررس ياراتس يگرفتگ يجستجو

به سمت صدها عدد  يق،دق ياربس يبررس يبرا
 يقدق ييراتتغ ي با مطالعه. ها حركت كرد از آن

شده،  انتخاب ستارگانِ ينا يدر درخشندگ
 ياخترشناسان توانستند ارتعاشات درون

 ينزم يستارگان را، مشابه امواج زلزله بر رو
و  يكاز هم تفك شوند، يم لرزه ينكه باعث زم

مربوط  يزيكيف هاي يژگياز و يلوح سنگ يقاًدق
  .كنند يينبه هر ستاره را تع

در مورد  يكل ييها ها تنها برآورد مقابل، آن در
 يگرِستارگانِ د هاي يژگيو يرجرم، اندازه و سا

 يطور كل شده توسط كپلر، و به ييشناسا
 Ronald( يليلندرونالد گ. ستارگان دارند

Gilliland(يالتياز دانشگاه ا ي، اخترشناس 
: گويد يم) Penn State University( يلوانياپنس

 يقدق يليخ ها ينتخم ينكه ا يمندا يما م«
  ».يستندن

 ينباست ينگروه، فاب ياز اعضا يكي
)Fabienne Bastien(از  يزيكداني، اخترف

كه با دقت در حال  يهنگام يلتدانشگاه وندرب
بود،  يمربوط به درخشندگ يها داده يبررس

: ها شد آن ينب يحصر يا متوجه وجود رابطه
چند  يا ستاره در طول بازه يكهرچه كه 

آن  يگرانش سطح زد، يسوسو م يشترساعته ب
 يادياطالعات ز يسطحگرانش . بود تر يفضع

با  يراز. دهد يستاره نشان م يكدر مورد 
سن ستاره و متورم شدن آن كاهش  يشافزا
 گويد يبه شما م ينا«: گويد يم ينباست. يابد يم

كرده است و  يداكه ستاره چگونه تكامل پ
  ».باشد يدآن چقدر با ي اندازه

رابطه نشده  ينمتوجه ا كس يچكه ه درحالي
به نظر  يكه آن منطق گويد يبود، استاسون م

 هاي يسطح ستارگان از فرورفتگ. رسد يم
شده است كه گرانول  يلتشك يكريپ غول

)granules (يها زمان آن. شوند يم يدهنام 
 كنند يداغ فوران م يكه گازها شوند يم يلتشك

 يبعض. روند يتر فرو م خنك يو گازها
هستند و  يهتر از بق تر و روشن ها، داغ گرانول

 ينچند يا بازه يط تواند يها م آن يماد
بعدها كه ستاره متورم . كند يداپ ييرتغ اي يقهدق
فرار، از نظر اندازه  يها گرانول ينا شود، يم

 ييراتمنجر به تغ يتاًكه نها يابند يم يشافزا
آن  يسطح يدر مجموع درخشندگ يبزرگتر

  .شود يم
 يگراستاسون و دو تن د يبا همكار ينباست
كرد  يجادا يا ماهواره يسوسوزن يراب ياسيمق

كپلر  يدد يدانكه بتواند در مورد هر ستاره در م
با دانستن  ياخترشناسان به سادگ. بكار رود

 ي بازه يك يستاره در ط يك يآنكه درخشندگ
 كند، يم يداپ يزخ و ساعته چقدر افت 8
آن را تنها با  يگرانش سطح توانند يم

. ندكن يينتع% 20حدود  يتيقطع عدم
اغلب  ي مربوط به اندازه هاي يريگ اندازه

% 90از  يشب يتقطع ستارگان كپلر با عدم
  .همراه است

 يعروشِ آسان و سر ينكه ا گويد يم گيليلند
 يارزشمند برا يابزار تواند يم ينهمچن

هدف  يباشد كه از كپلر برا ياخترشناسان
 يفكشف و توص: كنند يآن استفاده م ياصل
 يگرفتگ ي يلهوس كه به اي يهاس يبزرگ. ياراتس
 يارهس ي تنها نسبت اندازه شود، يم يجادا يارهس

. كند يآن را روشن م همربوط ب ي به ستاره
 يكر،پ غول يارهس ينا ياآ ينكها يينتع يبرا

دو است،   ينا ينب يزيچ ياكوتوله و 
. ستاره را بدانند ي ابتدا اندازه يداخترشناسان  با

گروه او  يدجد ياسكه مق گويد يم ينباست
سرعت  اجازه خواهد داد تا  اخترشناسان  به

آنكه  نقابل اعتماد بدست آورند؛ بدو ينيتخم
و  يمتق مجبور باشند مشاهدات گران

انجام  ينيزم يها را با تلسكوپ يريگ وقت
  .دهند
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 يبررس ي با كمك ماهواره شناسان اختر
از  توانند يم يزن) TESS(گذرنده  ياراتفراس

كه آن شروع به شكار  يش هنگامرو ينا
از ستارگان در  يگرياطراف گروه د ياراتس

  .خواهد نمود، استفاده كنند 2017سال 
روش  ينا يكه سودمند كند يم يدتاك استاسون

در حال حاضر با . است ياراتفراتر از شكار س
استفاده از كاتالوگ كپلر،  اخترشناسان  

كنند  نييستاره را انتخاب و تع يك توانند يم
مانند  سال ياناندازه آن كوچك و م ياكه آ
 ينپف كرده و در آخر ينكها يااست  يدخورش
  .برد يعمر خود به سر م يروزها

  
  منبع

To determine stars' physical traits, Kepler 
sees the light 

  
  مرجع

An observational correlation between 
stellar brightness variations and surface 
gravity 

  
  يچيدهپ هاي يستمدرك س

  

 يبر رو يكاگران در آمر از پژوهش گروهي
 ي ينهكنترل به ياند كه برا كار كرده يطرح

 هايي يستمس. رود يبكار م يچيدهپ هاي يستمس
به وقوع  تواند يم يدادرو يك  كه در آن

 يمحققان چگونگ ينا. يانجامدب يگرد يداديرو
 هاي يستمموسوم به س هايي يستممداخله در س

 self-organized(ده  خودسامان يحرانب

critical (-يكوقوع  ي كه دائماً در آستانه 
از . اند را تحت مطالعه قرار داده - آبشار هستند

 يادر فرونشاندن  توان يم يپژوهش ينچن يجنتا
. ها استفاده كرد و بحران» ها بهمن« يريتمد
در مورد  توان يرا م يافتيره ينچن
 يدها و شا جنگل يسوز آتش ،ها لغزه ينزم
  .بكار برد يزن ياقتصاد يها در بحران يحت
  

  خطر ارزيابي
اجتناب از  يروش برا ينمواقع بهتر بعضي

است كه از  اين ،بحران بزرگ يكوقوع 
 افتد يكه در بطن آن اتفاق م يبحران كوچك

 يبر رو يكش شود مثالً با ماشه يريجلوگ
از وقوع  توان يكوچك م يبرف يها بهمن
كرد؛  يريبزرگ جلوگ يبرف يها بهمن
 دمور يزها ن لرزه ينكنترل زم يكه برا يراهبرد

 ياما ممكن است حت. بحث قرار گرفته است
 يحوادث آبشار يبر رو يكار ينانجام چن

نوع  يناز ا اي  يچيدهپ هاي يستمدر س يكوچك
  .و پرخطر باشد ينهبه شكل بالقوه پرهز

  

  
  

  اجتناب يراه برا بهترين
  يست؟چ يبحران يدادهايرواز وقوع 

  

از  يريجلوگ ينتعادل ب ينبهتر يافتن براي
 يها و مشابه يزآم فاجعه يوقوع آبشارها

 Pierre-André(آندره نوئل  پير ،ها كوچك آن

Noël(، يتبرام چارلز دي )Charles D 

Brummitt (ام دسوزا  يساو ر)Raissa M 

D'Souza (در  يويسد يفرنياياز دانشگاه كال
كه از  اند رفتهرا درنظر گ يمتحده، مدل تياالا

 يستمس يكاستاندارد از  يآن بعنوان مثال
: كنند يم ياد  SOC((ده  خودسامان يِبحران

از شن كه در آن  يا توده. »يمدل تپه شن«
اوج افزوده  ي در نقطه يها به آرام دانه
 »اي يرهزنج هاي واكنش«به علت  ،شوند يم

 يجادمستعد ا هميشه ،يا دانه يبرخوردها
از تنها چند (هستند  اي اندازهدر هر   بهمن
 يبه بزرگ اي لغزه ينخورنده تا زم غلت ي دانه

 يبرا يزيدر همان ابتدا چ). تمام سطح توده

اما . بهمن وجود ندارد يبحث در مورد بزرگ
 يدادهارو ينتر شدن ا احتمال رخداد با بزرگ

كه  ياضير ي رابطه يكطبق ( يابد يكاهش م
موضوع  ينا). معروف است »يقانون توان« به

 ينزم يها است و در مدل SOCاز  يا نشانه
 فروپاشي ،ها جنگل سوزي آتش ،يا لرزه
مشاهده  ياقتصاد يزهايوخ و افت يستماكوس

  .شده است
 يها بتوانند در مثال ييرفتارها ينچن كه اين

كاربرد داشته باشند  يمتناظر در جهان واقع
 يلجان دو يانِبه ب. نده استما يباق يزانگ بحث

)John Doyle (و  يفرنياكال يفناور ي از موسسه
 يندر چن يتوان قوانين ،ها يستممهندس س

 اند يرواقعيكننده و غ عموماً گمراه ييموردها
. است يفضع هاي يلو تحل يهاز تجز يكه ناش

 يا يعتدر طب يمثال يچه«: يو ي به گفته
از  يا موجه يها وجود ندارد كه مثال يفناور
SOC باشند.«  
SOC كم  امكان دارد دست يشن يها و توده
 ها يانتشار آبشارها و خراب ياز چگونگ يتناظر

شامل (را  يچيدهپ هاي يستمدر طول س
) دارند  كه با هم اندركنش ياربس يها مولفه

 يزمان يژهموضوع بو ينا. دهند يشنهادپ
 يها و اجزا تر است كه چنان مولفه ملموس
مانند ( شياندركن يها در شبكه يا هسازند
 يكديگربه ) ها يستمو اكوس يرون يها شبكه

  .پيوندند يم
  

  تنش رهاسازي
در  يرون  يخاموش يدادكه در رو طور همان

و در سال  يشمال يكايآمر يِسواحل شرق
 يندر ا ياصل آبشارهاي ،نشان داده شد 2003

 يو حت ينهپرهز ياربس تواند يم ها يستمس
 يناجتناب از چن يراه برا يك. اشندمرگبار ب
با (» تنش«هرگونه  يرهاساز يي،ها فاجعه
 ينا رد) رخداد كوچك يك يعمد يكتحر
آبشار  يككه به شكل  قبل از آن هاست؛ يستمس
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كار ممكن است  يناما ا. يابندبزرگ توسعه 
 يزاننظر م هم از نقطه. باشد ينهگران و پرهز

 است و هم عواقب يازكه ن يمداخالت
با توجه به  ،نوئل يانبه ب. كوچك يدادهايرو
 يدادرو يك ي ينههز يزانكه م »ينهتابع هز« يك

سطح « كند يم ينمع يژهو اي را در اندازه
كنترل وجود دارد تا از  يبرا اي ينهبه

 طوري –بار اجتناب شود  فاجعه يها شكست
  ».يايداز حد فشار وارد ن يشكه ب

وع را در موض ينكه ا آن يبرا گران پژوهش
را توسعه  ينشان دهند، مدل يتپه شن يك
 ي به شبكه يشن يها اند كه در آن دانه داده

 ينشبكه  مع ينو ا   متصل شده ياندركنش
 يگرد يشن هاي دانه ،ها از آن يك كدام كند يم

اند  ها فرض كرده آن. دهد يقرار م يررا تحت تاث
متناسب با  اي ينهآبشارها هز يكه تمام

و  ياجبار يِن دارند و كسر آبشارهاشا اندازه
شده و   نشان داده µكه با (را  يرناپذ اجتناب

محاسبه ) كند يم ينهرا كم يكل ي ينههز
اند تنها  ها ارائه داده كه آن يدر مدل. اند كرده
 ياالقاكننده  يآبشارها ي كننده كنترل ي يلهوس

 يكاست كه  ضوعمو ينا يينكننده تع سركوب
 آيد يشبكه فرو م يكجادر  يدجد ي دانه

 يسوز آغاز آتش يامشابه برف در حال فرود (
  ).يژهمكان و يكجنگل در 

كه عموماً مقدار  يافتندو همكارانش در نوئل
 يآبشار يچكه ه(صفر  ينب µ يبرا اي ينهبه

 يكآبشارها تحر يتمام( يكو ) وجود ندارد
 ياز حد برا يشتالش ب. وجود دارد) شوند يم

از اندازه  يشكه باعث ب(سركوب آبشارها 
باشد  يانبارز تواند يم) شود يم µكوچك شدن 

 »يبحران« يحالت سمتبه  يستمو باعث شود س
 يآبشار اصل يكرود كه در آن احتمال وقوع 

  .است يادز
  

  يواقع يايدن مسائل
 Alessandro( يگنانيوزپ الساندرو

Vespignani (از  يچيدهپ يها متخصص شبكه
كه در  گويد يم ينگتوندر بلوم ينديانادانشگاه ا

 يبحران هاي يستمس يكه بر رو ييكارها يانم
 شناسي يدهپد ينا« شود يده انجام م سامان-خود

 ينبا ا. »يستآور ن قبالً شناخته شده و شگفت
نشان  يدكار جد اين افزايد يم يوجود و

مسئله را در  ينا توان يكه چگونه م دهد يم
 يرا برا يهكرد و را يانب يرسم يها قالب

  .متنوع گشود ينظر يرفتارها
 يافتموضوع موافق است كه ره ينبا ا نوئل
 يدر حال حاضر به خوب »يتنش ينتسك« يِاصل
سهم ما «: او ي به گفته. شده است يدهفهم

است تا  يرفتار ينچن يسازوكار اصل ييشناسا
  ».ياوريمآن فراهم ب يليتحل يابيرد يبرا يراه
 دارد، يم يانب يگنانيبر اساس آن چه وزپ اما

چگونه  يراهبرد كم ينكه ا يستهنوز واضح ن
 يواقع يايدن هاي يستمدر س تواند يم
 Frank( يتزرفرانك شوا. شود سازي يادهپ

Schweitzer (ي يچيدهپ هاي يستممتخصص س 
 يسفدرال سوئ يفناور ي از موسسه ياجتماع

)ETH (يابراز م ار ينگران ينا يخ،در زور 
كه در جهان  هايي يستمدر س«: او  انيبه ب. كند
آبشار در  يك كه ينكنترل ا دهند يرخ م يواقع

» .است يرممكناغلب غ دهد يرخ م يچه مكان
تر  ها راحت گره يشگنجا ياغالباً كنترلِ اتصال «

مدلِ  ينها در ا از آن يك يچاست اما به ه
به گمان او . »نشده است يا اشاره يشنهاديپ

هنوز  تر يچيدهپ ياربس ياز راهبردها يبرخ
حذف «اند همانند  خود را حفظ كرده يبرتر
كه  يرون يها در شبكه) load-shedding(» بار

  .اند مانده يبه قوت خود باق
 ،قرائن ياز رو  يسهمقا« :اذعان دارد كه  نئول

مشكل  ياربس يجهان واقع در سناريوهاي
 يناز ا تر يغن ياربس يارها بس آن يرااست، ز

 تواند يمدل م يناما ا» «ساده هستند يها مدل
 يدبا يزچه چ كه ينا يفباشد بر تعر يشروع
 يتاز اهم يشود و چه سازوكار يريگ اندازه

  »برخوردار است
به  يترزل يويور يزيكالف ي در مجله يقتحق اين

  .است يدهچاپ رس
  

  يسندهنو درباره
در  يعلم ي ا يسندهنو) Philip Ball(بال  فيليپ

  .تانگلستان اس
  

  منبع
Physicists get to grips with complex 
systems 

  
  ها لك درست لك يابي جهت

  با كمك سالمندان گروه
  

 كنند، يمهاجرت م يشترهرچه ب پرندگان
كه  يافتندپژوهشگران در. شوند يتر م تجربه           با

 زن      يادفر يها لك نام لك از پرندگان به يا گونه
)whooping cranes (سفر با  يقاز طر

تر خود، در مهاجرت كارآزموده  نوعانِ مسن هم
  .شوند يم
  

  
  

مثل  يدكه تحت حفاظت تول يادزنفر هاي لك لك
 يكمهاجرت با  يدر پرواز اول خود برا كنند، يم

در . شوند يم يسبك همراه فوق يمايهواپ
پرندگان  يقها از طر تر جوان يبعد يها مهاجرت

  .شوند يتر باتجربه م مسن
  

در  زن يادفر يها لك از لك يدرس ينجادر ا
 يك يبرا: وجود دارد يا جاده يمورد سفرها

مهاجرت كارامد، آنچه كه مهم است سن 
پرندگان  ينا. عضو گروه است ينبزرگتر
ترها را از حركت در جهت  تر، جوان باتجربه

  .دارند يباز م يطوالن ياشتباه هنگام سفرها
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 يشناس ، بوم)Thomas Mueller(مولر  توماس

 73مربوط به  يها كه داده يلنداز دانشگاه مر
و  يسكانسينو ينگونه را كه ب ينپرنده از ا

كرده است،  يبررس كنند، يمهاجرت م يدافلور
تر باعث  حضور پرندگان مسن«: گويد يم
 يدرست باق يردر مس يشترتا گروه ب شود يم

  ».بماند
 Scienceو همكارانش ماه آگوست در  مولر

از آن است،  يها حاك گزارش كردند داده
سال سن با  يكبا  يكه پرندگان يهنگام
 76ساالن خود در حال سفر هستند، حدود  هم
در . شوند يدرست منحرف م يراز مس يلومترك

هشت  با يا ها پرنده كه اگر در گروه آن يحال
به  انحراف ينسال سن وجود داشته باشد، ا

 يلومترك 47و حدود  يابد يكاهش م% 38 يزانم
  .خواهد شد

در خطر  ي گونه ينا يسال بررس هشت
 يسكانسينانقراض كه تابستان را در و

نادر را به ارمغان آورد تا  يشانس گذرانند، يم
پرندگان مورد  يابي جهت يچگونگ

طرفداردان حفظ . يردقرار گ تحليل و يهتجز
 يارا اح يمهاجر شرق ي گونه ينا يعي،منابع طب

 فاظتح يها لك لك ينپژوهشگران ا. اند كرده
آزاد  يسكانسينرا در و) captive-bred(شده 

بار هنگام زمستان با كمك  يكو فقط  كنند يم
 يتهدا يداسبك به سمت فلور  فوق يماييهواپ

ه ها خودشان ب لك بعد از آن لك. كنند يم
  .گردند يبازم يسكانسينو

 ياركه سن و احتماالً تجربه بس گويد يم مولر
مهاجرت كارامد  يك يبرا يكتر از ژنت مهم
 ينژاد هر پرنده معلوم است و پرندگان. است

دارند، در  يكديگربا  يكيكه ارتباط نزد
  .كنند يچندان مشابه حركت نم يرهايمس

 يادگيرياز  يواقع يا نمونه ينا ياآ اينكه
 يقتر از طر است كه پرندگان جوان ياجتماع

پرواز با بزرگترها در مهاجرت باتجربه 
 يرواست كه توجه دورا ب يسوال شوند؛ يم

)Dora Biro (از دانشگاه  يرفتار شناس يستز
. آكسفورد را به خود جلب كرده است

 وازانپر هم يرترها ممكن است از سا جوان
در  ينندآموزش نب يدكه با ي  خود به اندازه

تر در  پرندگان مسن ي كه از تجربه يحال
داشته  يشتريب يبردار بهره توانند يمدت م كوتاه
تفاوت فقط از نظر  ينكه ا گويد ياو م. باشند

 يفهم چگونگ يبلكه برا يست،ن يمعناشناس
ها در مورد مهاجرت  نسل ينانتقال اطالعات ب

  .است يدمف
ندگان كه پر كند يخود گمان م ي به نوبه مولر

منجر به  ينو ا گيرند يم يادترها  جوان از مسن
 ينكه در تالشند تا ا شود يم يكسان ينگران

پرندگانِ تحت حفاظت،  يقگونه را از طر
ها ممكن  آن«: افزايد ياو م. كنند يادوباره اح

گم  يقطر ينداشته باشند كه از ا ياست فرهنگ
شبه اتفاق نخواهد  يك  آن يايشود كه اح

  ».افتاد
  

  منبع
Traveling with elders helps whooping 
cranes fly straight 

  
  مرجع

Social Learning of Migratory 
Performance 

  
  ينمدل كوارك سنگ ياستوار برا ييمبنا

  

 يفكوارك آزاد در توص يميقد مدل
خوب عمل  bكوارك  يحاو يها هادرون

دانشمندان مدل گسترش  ينبنابرا. كند ينم
اند كه برهمكنش  را مطرح كرده ينكوارك سنگ

محققان . يردگ يرا در بر م ها كوارك يانم
LHCb عمر هادرون  طول يريگ با اندازهLb  و

 ينا بيني يشها را با پ آن ي، همخوانBمزون پاد 
  .اند نشان داده يدمدل جد

كه از  يا داده يگابايتگ يندرك چند براي
 آيد، يم يرونب يبرخورددهنده بزرگ هادرون

دارند تا  ينظر يها به مدل يازن يزيكدانانف
ها چگونه  ها و گلئون ن دهند كه كواركنشا

ها را شكل  هادرون يعنيذرات بزرگتر 
كوارك  يحاو يها هادرون يبرا. دهند يم

مدل كوارك  – يهاول يافتره Λb يننسبتا سنگ
 ينبنابرا كند،  خوب كار نمي –آزاد 

را  »ينگسترش كوارك سنگ«پژوهشگران مدل 
ها را به  كوارك يانساختند كه برهمكنش م

 يويور يزيكالاز ف يا در مقاله. آورد يساب مح
را  يداده برخورد پرانرژ LHCbلترز، مشاركت 

 يهاز نظر يقو يتكه حما كند يگزارش م
كه  روشي –است  ينگسترش كوارك سنگ

محاسبات مهم  يبرا يكردرو ينبه بهتر يلتبد
  .شده است

عمر  نگاه به طول يه،نظر ينا يها از آزمون يكي
 Lbهادرون :  متفاوت استدو موجود كامال

 Bو مزون پاد ) و ته يينكوارك باال،پا يحاو(
كوارك  يكو  يينپادكوارك پا يك يحاو(
طول  ين،بر اساس گسترش كوارك سنگ). ته

. باشد bمغلوب كوارك  يدعمر دو ذره با
با هم برابر  يبا اختالف چنددرصد ينبنابرا

 LEP يعني LHCهرچند، داده جد . هستند
عمر  طول يادبا فاصله ز Lbكه  نشان داد

  .دارد Bنسبت به مزون  يتر كوتاه
توسط پژوهشگران  يبهتر يها داده اكنون

LHCb هاي يمنتشر شده كه واپاش Lb  و پادB 
 7پروتون -پروتون يرا در برخوردها

ها نسبت  آن. اند مطالعه كرده يولت تراالكترون
اند كه با  به دست آورده 0.976عمرها را  طول

 يهمخوان ينگسترش كوارك سنگ بيني شيپ
اصالح مدل به  ونبد بيني يشبه عالوه، پ. دارد

ها  نحوه نگرش به كوارك يندست آمده كه از ا
  .كند يم يبانيها پشت در هادرون

  
  منبع

Heavy Quark Model Lands on Solid 
Footing 
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  مرجع

Precision Measurement of the Λb0 
Baryon Lifetime 

  
با  يمغز يتومورها يا نقطه يآشكارساز

  يزراستفاده از ل
  

 يرا برا يديروش جد يكاييآمر محققان
سالم  يها از بافت يمغز يومورهات يصتشخ

انجام  هاي سازي يهبر اساس شب. اند ابداع كرده
-يپراكندگ يكروسكوپشده با استفاده از م

حذف كامل  تواند يروش م ينرامان، ا
  .كند ينتضم يرا به خوب يمغز يتومورها

 يكمغز با داشتن  يِاغلب موارد، جراح در
از مغز شروع  يسيمغناط-رزونانس يرتصو

مكان تومور استفاده  بيني يشپ يكه برا شود يم
بافت مبتال به  يصوجود تشخ ينبا ا. شود يم

تومور از بافت سالم كامال بر عهده جراح 
اغلب رنگ  يتومور يها هرچند بافت. است
چندان مشهود  وتتفا يندارند، اما ا يمتفاوت

  .يستن
  

  
  

  در موش ياز تومور مغز SRS تصوير
  

اند  از چند دهه است در تالش يشب دانشمندان
تشخص  يبرا تري يشرفتهپ يها تا روش

. يابندسالم ب يها از بافت يسرطان يها بافت
ها كه در حال حاضر روش  روش يناز ا يكي
نصب  رود، يبه شمار م يزن بري ينههز ياربس
-رزونانس يربرداريتصو يستمس يك

 اندر اتاق عمل است كه به جراح يسيمغناط

 يريتا به طور مداوم تصو دهد يامكان را م ينا
  روش.  داشته باشند ديده يبآس يها از بافت

با كمك فلوروسانس  يجراح يگرمتداول د
در هم  يبرا يداس يروش از نوع يندر ا. است

فلوئورسانس صرفا در  يبركت يكشكستن 
 ينو از ا شود ياستفاده م يتومور يها سلول

  .مواجه است هايي يترو با محدود
 يبر اساس پراكندگ يدجد يربرداريتصو روش

شناس  يستز- يميش يكرامان است و توسط 
و همكارانش )Sunney Xie(  يز يبه نام سان

. در دانشگاه هاروارد توسعه داده شده است
 يارتقدند روش آنها بسگروه مع ينا

موجود  يها روش يراز سا آميزتر يتموفق
 يمعمولِ پراكندگ يكروسكوپيدر م. است

با  تواند يخاص م يها حضور مولكول مان،را
 يها نمونه و وجود انتقال يفرود نور بر رو

در طول موج نور پراكنده شده آشكار  يخاص
است  يبر زمان يندروش اگر چه فرا ينا. شود

 دهد يامكان را م ينطور بالقوه به كاربر ااما به 
مختلف از نمونه را  يمياييش  مولفه ينتا چند

 يكه تا حد يگريد روش. آشكار سازد
 يكروسكوپياست م يمتفاوت با روش قبل

روش  يندر ا). SRS(رامان نام دارد يپراكندگ
كه اختالف  شود ياستفاده م يزراز دو ل
اثرات  مطابقت داشتن با يشان برا فركانس
 كه يمادام. شده است يمتنظ يخاص يارتعاش

 يناست، ا يزيبه دنبال چه چ يقاكاربر بداند دق
را  تري يعو سر تر يقدق يرتصاو تواند يروش م

  .بدست آورد
استفاده از  يشگامپ يراخ يها در سال زي
بوده است و  يدر پزشك SRS يكروسكوپم

تومور   يابزار در جراح ينگروه او اكنون از ا
 يقتحق ينروش از ا ينا. كنند يمغز استفاده م
 يركه تومورها شامل مقاد گيرد يسرچشمه م

 يپيدل يو مقدار اندك ينپروتئ ياديز ياربس
 يها بافت كه يحال درهستند، ) يچرب يباتترك(

 يناز ا. دو ماده هستند ينسالم مغز سرشار از ا

مشخص  يخود را برا يزرهايرو محققان ل
آنها . كنند يم يمتنظ ها ينپروتئو  يپيدهاكردن ل
درخشان كردن مغز  يبرا يستمس يناز ا
بودند  يكه مبتال به تومور مغز ييها موش

  .استفاده كردند
  

  و سبز يآب بافت
آنها  يربرداريتصو يستمكه س يافتنددر محققان
هستند  يتومورها را كه به رنگ آب يبه درست

سالم به  يها بافت كه يدرحال كند، يمشخص م
 يها بافت يروش حت يندر ا. رنگ سبز هستند

كه با چشم انسان سالم به نظر  ييمبتال
 ينگراُر يلدن. شود يم ييشناسا يزن رسند يم
)Daniel Orringer (گروه جراحان  عضو

 باره يندر ا يشيگاناعصاب در دانشگاه م
مغز سالم و مبتال به  يندر مرز ب« : گويد يم

 - ينيمرا بب ييها سلول يمتومور ما توانست
كه در مغز سالم  - يتومور يها احتماال سلول

  .»اند نفوذ كرده
، متخصص در )Nick Stone(استون نيك

 يتانيادر دانشگاه اكستر در بر يپزشك يزيكف
روش در  ينكه ا كنم يمن گمان م«  گويد يم

را فراهم آورد، كه  يقدق يرمدت تصاو يطوالن
ساختار  امكان را خواهد داد تا به ينبه شما ا

باور است كه بر  يناستون بر ا. »يدبافت بنگر
 يسيمغناط-نانسروز هاي يستمخالف س

 SRS يكروسكوپيعمل، م يها موجود در اتاق
  .شدن دارد بر ينههز كم يبرا يشتريب يلپتانس
 ينا برد يشپ يبرا يگام بعد ينگرگفته اور به

برداشته خواهد شد،  يندهموضوع در سال آ
از  يا و و همكارانش مجموعهكه ا يزمان يعني
را  يمغز يبدست آمده از تومورها يرتصاو
 آميز يتمرحله موفق يناگر ا. كنند يآور گرد

را  SRS يدست يربرداريتصو يستمباشد، آنها س
  .دهند يتوسعه م

  
  منبع

laser imaging spots brain cancer 
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  ي ملّيها همايش
  

 يسبا استاد جان ال يريارتباط زنده تصو
  يزيكاز سرن در كنفرانس آموزش ف

  

تا  12از  يزيككنفرانس آموزش ف چهاردهمين
 يهتوسط اتحاد 1392 يورماهشهر 16

 يزيكمعلمان ف يآموزش- يعلم يها انجمن
و  يرانا يزيكمن فانج يتو با حما يرانا

در دانشگاه  يگرد يها و نهادها سازمان يبرخ
  . دشدر تهران برگزار  يانفرهنگ

 يورماهشهر 15در روز جمعه  يدر مراسم
 ينا يتئاتر عموم يدر سالن آمف 1392

دانشگاه  يبهنس يسكنفرانس واقع در پرد
با  يريو تصو يارتباط زنده صوت يانفرهنگ
 يسو استاد جان ال ن برقرار شدسر يشگاهآزما

)John Ellis ( درخصوص سرن و
  .ردندك يسخنران يشدستاوردها

  
  انسكنفر يستمينب
  يرانا يكو فوتون يكاپت

  

 يبا همكار يرانا يكو فوتون يكاپت انجمن
كنفرانس  يستمينب يراز،ش يدانشگاه صنعت

كنفرانس  ينو ششم يرانا يكو فوتون يكاپت
را از هشتم  يران،ا يكفوتون يو فناور يمهندس

 يدر دانشگاه صنعت 1392تا دهم بهمن ماه 
  .درك برگزار  يرازش

  

  ديگر خبرها
  

  يزيكيف يمسابقه عكاس ينچهارم
  يركبيردانشگاه ام

  

 يدانشكده مهندس ييدانشجو يعلم انجمن
 يبرا يركبير،دانشگاه ام يزيكو ف يانرژ

را برگزار  يزيكيف يبار مسابقه عكاس ينچهارم
   www.physphoto.irمسابقه   ينوبگاه ا. درك 

  
  يرانعلم ا يجوتر يزهجا ينچهاردهم

  

براي  1392علم ايران، در سال  يجترو انجمن
ترويج  يجايزه «متوالي،  يچهاردهمين دوره 

ها در راه  ترين كوشش را به خالقانه» علم ايران
كه در  ييافراد و نهادها. درك ترويج علم اهدا 

نامزد دريافت راه ترويج علم كوشيده باشند، 
  .بودنداين جايزه 

 انجمن ترويج علم گاه وب
http://www.popscience.ir/  

  
  انجمن فيزيك ايران
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