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  1393تابستان ؛ ششمال بيست و هفدهم، سشماره   
  

  اخبار انجمن
  

  نانو يفناور يژهموافقت ستاد و
 يزيككنفرانس ف با ارائه مقاالت در

  يقيتشو يها يتحما يافتدر يبرا1393
  

با ستاد  يرانا يزيكتوافق انجمن ف براساس
پرداخت مرحله دوم  ينانو، برا يفناور يژهو

 ييدانشجو يها نامه يانپا يقيتشو يتحما
كنفرانس كار در  يهستاد، ارا ي شده ييدتأ
  .ستاد است ييدمورد تأ1393 يزيكف

ستاد  يدجد ياستس يتوافق در راستا اين
 يعلم يها با انجمن يشترب يهمكار يبرا

مرتبط با موضوع ستاد و هدف از آن، كاهش 
 يتمرحله دوم حما يافتدر يزمان انتظار برا

ها با  رشته يرمتخصصان سا ييآشنا يقي،تشو
از  يتو و حمانان يمحققان فناور يدستاوردها

  .معتبر كشور است يها يشهما
 يقيتشو يها يتحما يدنامه جد يينآ براساس

نامه  يانپا يشنهادكه پ يانيستاد نانو، دانشجو
 يا ستاد قرار گرفته و مقاله ييدآنها موردتأ
 1393 يزيكنامه در  كنفرانس ف يانمرتبط با پا

 يافتتوانستند نسبت به در يارائه كنند، م
نامه  يانپا يقيتشو يها يتحمامرحله دوم 

نانو، اقدام  يتوسعه فناور يژهخود از ستاد و
  .كنند
نامه درخواست كنندگان  يينآ ينا يهپا بر

  يدبا يتحما
 يزيككنفرانس ف يدر طول مدت برگزار :الف

  .حضور فعال داشته باشند
اعالم شده در كنفرانس  يها در كارگاه: ب

  شركت كنند و

ارائه مقاله خود  يشركت و گواه يگواه: پ
  .را به ستاد نانو ارائه دهند

طرح  ينا ياتدر رابطه با جزئ يشترب اطالعات
همكار با  يها انجمن يگرد يمعرف ينو همچن

نانو آورده  يفناور يژهستاد و يتستاد در سا
  /http://www.nano.ir. شده است

  
  باشگاه فيزيك تهران

  

  يزدهو س يكصدنشست 
 يزيكنشست باشگاه ف يكصدوسيزدهمين

 ماه يبهشتارد 1روز دوشنبه  17تهران ساعت 
 يزيكتئاتر دانشكده ف يدر سالن آمف 1393

) يكارگرشمال يابانخ يانتها(دانشگاه تهران 
  .برگزار شد

به شت باشگاه اختصاص دا يننشست ا خبر
 يراخ يها كه در هفته يمهم و داغ ياراخبار بس

منتشر شد و خبر از كشف امواج فروردين ماه 
  .داد يم يهانك يمدل تورم ييدو تا يگرانش

دكتر سهراب  يماه آقا ينا يزيكباشگاه ف در
در رابطه با  يانسخنر يفراهوار از دانشگاه شر

 يعنوان سخنران. ندآن داشت يجكشف و نتا ينا
بر  يهامواج گرانش اول يها كشف نشانه« يشانا

 اي ينهتابش زم يزاسيونپالر ي نقشه يرو
  .بود »يهانك
دكتر خسرو  يآقا 18:20ادامه ساعت  در

از دانشگاه تهران پرسش ماه را مطرح و  يحسن
 ينشگاه صنعتاز دا يايهمه يمانا يپس از آن آقا

اخبار مهم چند هفته گذشته را به  يفشر
  .ندرساند حاضران  يآگاه

  
  و چهاردهم يكصدنشست 

 يزيكنشست باشگاه ف يكصدوچهاردهمين
ماه  خرداد 5روز دوشنبه  17تهران ساعت 

 يزيكتئاتر دانشكده ف يآمف در سالن 1393
) يكارگرشمال يابانخ يانتها(دانشگاه تهران 

  .برگزار شد
استاد  يگلشن يدكتر مهد ينشست آقا ينا در

 بودندباشگاه  يهمانم يف،شر يدانشگاه صنعت
 يزيكمتاف ينقش اساس«با موضوع  يو سخنران

دكتر  يدر ادامه آقا. ندارائه كرد »يزيكدر ف
اه تهران پرسش ماه را از دانشگ يخسرو حسن

از  يايهمه يمانا يمطرح و پس از آن آقا
 يزيكاخبار ف ينتر مهم يفشر يصنعت گاهدانش

  .ندرساند حاضران  يدر ماه گذشته را به آگاه
  

  نشست يكصدوپانزده
 كيزينشست باشگاه ف يكصدوپانزدهمين

 1393 ماه يرت 2روز دوشنبه  17تهران ساعت 
دانشگاه  يزيكتئاتر دانشكده ف يدر سالن آمف

برگزار ) يكارگرشمال يابانخ يانتها(تهران 
  .شد
از  ينشست خانم فرانك بحرالعلوم ينا در

 يهمانم ي،فرهنگ يراثپژوهشگاه سازمان م
هنر و  يزيك،ف«و درباره  بودندباشگاه 
 يدر ادامه آقا .ني كردندسخنرا »يشناس باستان

از دانشگاه تهران پرسش  يدكتر خسرو حسن
از  يايهمه يمانا يماه را مطرح و پس از آن آقا

 يزيكاخبار ف ينتر مهم يفشر يصنعت اهدانشگ
  .ندرساند حاضران  يدر ماه گذشته را به آگاه

  
  يقفا يكوه يمدرگذشت استاد رح

  

برجسته و  يزيكدانرحيم كوهى فايق، ف دكتر
ى علوم دانشگاه  استاد گروه فيزيك دانشكده

فروردين  30فردوسى مشهد بعدازظهر شنبه 
  .درگذشتماه 
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آبان  20 يفائق دهكرد يكوه يمرح دكتر

 1393 ينفرود 30در شهر كرد متولد و  1328
  .يوستدر مشهد به پروردگارش پ

خود را با  يكارشناس  1352در سال  ايشان
از انجام كردند و پس  يافترتبه اول در
 يبه انگلستان رفته و دكتر يخدمت سرباز

در . كردند يافتدر يرمنگامخود را از دانشگاه ب
بازگشتند و به دانشگاه  يرانبه ا 1361سال 
به  1380در سال . يوستندمشهد پ يفردوس

 1389و در سال  يدندرس ياستاد يمرتبه علم
  .به درخواست خود  بازنشسته شدند

 ها ده يتترب ي،عمر دكتر كوه حاصل
  يستهشا يفرزندان ين،و همچن يلالتحص فارغ

  .بوده است
در اثر  1392بهمن سال  21در  يكوه دكتر

از  يكيدر  يگوارش هاي يناراحت يبروز برخ
مشهد  يدانشگاه علوم پزشك هاي يمارستانب

رفته دچار عوارض  رفته يشد، ول يبستر
 30در شامگاه شنبه  ينكهشده تا ا يمغز

  .كرد يمتسل ينآفر جان به جان 1393 ينفرورد
روز سه شنبه دوم  يشانا يخاكسپار مراسم

  .صبح برگزار شد 9ارديبهشت ماه ساعت 
  !زنده باد يادشانشاد و  روحشان

  
  باشگاه فيزيك اصفهان

  

  و نهم يستنشست ب
اصفهان  يزيكنشست باشگاه ف ينو نهم بيست

در تاالر  1393 ماه يبهشتشنبه دوم ارد روز سه
دانشگاه  يك،باهنر، ساختمان علوم  ديشه

با  17برنامه ساعت . شداصفهان برگزار 
از  يدكتر غالمرضا راشد يآقا يسخنران

و كاربرد  يمبان«دانشگاه اصفهان با موضوع 
ساعت . شد  غازآ» جوزفسون هاي يوندگاهپ

از دانشگاه  ينيدكتر محسن ام يآقا 20/18
 اصفهان پرسش ماه را مطرح و ساعت يصنعت

دكتر  يني،عبدالحس يلدكتر اسماع يانآقا 40/18

از  يو دكتر مسلم زارع يانعسگر يمحمدعل
اصفهان، خبر نشست را به  يدانشگاه صنعت

  .ندحاضران رساند يآگاه
  

  ام ينشست س
اصفهان روز  يزيكنشست باشگاه ف امين سي
 يددر تاالر شه 1393خردادماه  يزدهشنبه س سه

انشگاه اصفهان د يك،باهنر، ساختمان علوم 
 يآقا يبا سخنران 17برنامه ساعت . شد برگزار 

 ياحمدوند از دانشگاه صنعت يندكتر حس
 يزيكاز ف: يسيمواد مغناط«اصفهان با موضوع 

  .شد آغاز » تا كاربرد
از  ينيدكتر محسن ام يآقا 20/18 ساعت

اصفهان پرسش ماه را مطرح و  يدانشگاه صنعت
 يلعدكتر اسما يانآقا 40/18ساعت 
از دانشگاه  يو دكتر مسلم زارع ينيعبدالحس

از  يانعسگر ياصفهان و دكتر محمدعل يصنعت
 يدانشگاه اصفهان، خبر نشست را به آگاه

  .ندحاضران رساند
  

  1393حق عضويت سال 
  

 ييدانشجو ياعضا يبرا 1393 سال يتعضو حق
هزار  100وابسته  يهزار تومان، اعضا 65

 يينهزار تومان تع 120 يوستهپ يتومان و اعضا
 يبرا يتحق عضو ينهمچن. شده است

  .هزار تومان است 200ارج از كشور خ ياعضا
كه  ييانجمن، اعضا يرهمد يئته يمتصم طبق
 93سال  يتحق عضو1393 يبهشتارد يانتا پا

حق و گرفته  يفند تخفردرا پرداخت ك
 92سال  يزانبه م 93خود را در سال  يتعضو

  .ندردخت كپردا) نرخ يشبدون افزا(
  

  يرانا يزيكانجمن ف يجشنواره عكاس
  

با توجه  يرانا يزيكانجمن ف ييدانشجو شاخه
 يزيكبه اهداف مندرج در اساسنامه انجمن ف

 يعكاس ينهبروز استعدادها در زم يبرا يران،ا
 يممفاه يفتوص ياو  يزيكيف يها يدهاز پد

را برگزار  يزيكيف  يجشنواره عكاس يزيكي،ف
و  ياره شامل دو بخش اصلجشنو ينا. كرد

  .است يتخصص
  .بود 1393خرداد  1فرستادن آثار تا  مهلت
 ينترنتيا يه نشانبيشتر ب يآگاه براي

http://www.psi.ir/farsi.asp?page=sciphot

os93 يدوارد شو.  
  

  يقاسم يمااز خانم دكتر س يرتقد
  روز يزيكف يهنشر يرسردب

  

پس از دو سال  يقاسم يمادكتر س خانم
 يانداز و دلسوزانه و راه يمانهصم يارهمك

را به  يهنشر ينا يريروز، سردب يزيكفصلنامه ف
 ياردانش يسامان ييآقابابا يواندكتر ك يآقا

 31در جلسه . اصفهان سپرد يدانشگاه صنعت
انجمن از  يرهمد يئته ،1393 ماه ينفرورد
 يقاسم يماس دكترخالصانه خانم  هاي يهمكار

  .كردند يرتقد
  

  
  

 يشان،ا يبرا يروزيسالمت و پ يآرزو با
روز همچنان  يزيكف يهانجمن و نشر يدواريمام

مند  بهره يخانم دكتر قاسم هاي يتاز حما
  .دنباش
  

  1393سال  يمحمديعل يزهجا ياهدا
  

آقاي به  1393در سال » عليمحمدي جايزة«
 مباحثي «براي رسالة دكتري با عنوان  ياقبال يعل



 3  1393تابستان؛ششم، سال بيست وهفدهمشماره  ،انجمن فيزيك ايرانخبرنامه

  
- لي  - ي ابر پواسونهاي سيگما مدل مورد در 

T اعطا شد  » ها ابرخمينه   دوگان روي.  
 يدالتحصيل دانشگاه شه فارغ ياقبال يعلآقاي 
خود را  ياست و كار پژوهش يجانآذربا يمدن

اقدم  ييعادل رضاآقاي دكتر زيرنظروراهنمايي 
  .به سرانجام رسانده است 1392 يوردر شهر

و  يتاهم يلامسال، به دل يزهداوران جا ياته
 يعلم يداتتول يزرساله و ن يجنتا يفيتك

 يزه،داوطلبان جا يانارزشمند و متمركز، از م
  .دانستند يزهجا ينا يافتدر يستهرا شا يشانا

هاي بنيادي و انجمن فيزيك  پژوهشگاه دانش
 1390از سال را » عليمحمدي ة جايز«ايران 

ي دكتراي  رساله ينو به بهتركردند  يگزار يهپا
در داخل كشور انجام شده باشد فيزيك، كه 

 10 يزهجا ينا يارزش ماد. كنند اعطا مي
  .تومان است يليونم

اين جايزه به پاس خدمات علمي و دانشگاهي 
دكتر مسعود عليمحمدي، استاد فقيد دانشگاه 

آموختة دكتراي فيزيك  تهران و اولين  دانش
داخل كشور كه نقش  مؤثري در زيرساخت 

هاي بنيادي داشته است  علمي پژوهشگاه دانش
هاي وي براي برپايي  و همچنين به پاس تالش
 يشانايران، به نام ا رتحصيالت تكميلي د
  .نامگذاري شده است

 ياعطاي جايزه همزمان با برگزار مراسم
روز » كنفرانس بهارة فيزيك يكمينو  يستب«

در  1393ماه  يبهشتارد 31چهارشنبه 
ور حض باهاي بنيادي  پژوهشگاه دانش

انجمن  يندگانمسئوالن پژوهشكده و نما
  .برگزار شد يرانا يزيكف

  
  پرداخت ها مكلف به دانشگاه

  ياندانشگاه يتحق عضو ي ينههز
  ها شدند در انجمن

  

وزارت  يآور معاونت پژوهش و فن يسو از
مكلف  ها دانشگاه  ي،و فنĤور يقاتتحق  علوم،

 يعلم ياته ياعضا يتبه پرداخت حق عضو
 يعلم يها در انجمن يدكتر انيو دانشجو

معاون  يدكتر احمد يآقا ي در متن نامه. شدند
ها،  دانشگاه يبه روسا يپژوهش و فناور

  :ها و مراكز آموزش  آمده است پژوهشگاه
 ياعضا يتحضور و عضو ينكهتوجه به ا با
در  يها و مراكز پژوهش دانشگاه يعلم يئته

از  يتحما يكشور برا يعلم يها انجمن
مراكز   ينا يها الزم است، رؤسا انجمن
پس پرداخت حق  ينفراهم كنند تا از ا يامكان
 يانو دانشچو يداسات يانهسال يتعضو

 ميعل يها ارشد و دكترا در انجمن يكارشناس
متن كامل . مراكز انجام شود ينمرتبط توسط ا

  .ينيدبب توانيد يم ينجاارا در  يشاننامه ا
  

  يهندس يزيكو ف يسمانر يهنظر
  دكتر كامران وفا يدگاهاز د

  

  
  

كامران وفا استاد دانشگاه هاروارد، آقاي دكتر 
و عضو فرهنگستان علوم  يراكو دارنده مدال د

خردادماه  26روز دوشنبه  14ساعت  يكا،آمر
 يزيكو ف يسمانر يهنظر«در رابطه با  1393
  .ندسخن گفت »يهندس

دانشگاه  يزيكدانشكده ف يبرنامه با همكار ينا
 هاي يدانذرات و م يزيكتهران و شاخه ف

 ينيدر تاالر عالمه ام يرانا يزيكانجمن ف
  .گاه تهران برگزار شددانش يكتابخانه مركز

  

  
  

نفر در آن  500از  يشنشست كه ب ينا در
دو دهه  هاي يافتهشركت داشتند دكتر وفا از 

بر نقش ابعاد  يدبا تأك يسمانر يهدر نظر يراخ
آن  يقدر درك عم يهندس يزيكو ف ياضاف

 يانپا 17ساعت  يسخنران ينا. سخن گفتند
به  يليتكم يالتتحص يانو دانشجو يافت
 يزيكدر دانشكده ف ينشست يشانا يههمرا

ادامه  19دانشگاه تهران داشتند كه تا ساعت 
  .داشت

  

  
  

در  يزن 1393خرداد  28روز چهارشنبه  يشانا
  .كردند يسخنران ياديبن يها پژوهشگاه دانش

  
  نتايج دومين انتخابات

  ييشاخه دانشجو يياجرا يشورا
  

شاخه  يياجرا يانتخابات شورا دومين
 6615از . ردادماه امسال انجام شدخ ييدانشجو
 يعضو نشان 3705عضو انجمن،  يدانشجو

برگه  يشانا يداشتند كه برا يكيپست الكترون
 هاي يتعداد برگه رأ. فرستاده شد گيري يرأ

  .بود يرأ 315ثبت شده 
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 يدكاند 20 ينبه دست آمده از ب يآرا طبق

 يي،شاخه دانشجو يياجرا يانتخابات شورا
 ينو دو نفر عضو جانش يصلهفت نفر عضو ا
شرح  ينآنها به ا يكه اسام. انتخاب شدند

  .است
  

  ياصل اعضاي
دانشگاه  يدانشجو دكتر نصيري، يهفق يمهد. 1

  يرأ 136شاهرود  
دانشگاه  يفرد، دانشجو دكتر يمعتضد يعل. 2

  يرأ 128اصفهان  
 يدانشجو كارشناس چيان، ينينرگس چ. 3

  يرأ 107 يفشر يدانشگاه صنعت
دانشگاه  يدانشجو دكتر ي،اسد يهسم .4

  يرأ 94 يطوس يرالدينخواجه نص يصنعت
ارشد،  يدانشجو كارشناس يزاده،عباس عل. 5

  يرأ 88 يفشر يدانشگاه صنعت
 يدانشجو كارشناس ي،ورشاب يمحمدعل. 6

  يرأ 81ارشد، دانشگاه اراك 
دانشگاه  يجبارزاده، دانشجو كارشناس يكتان. 7

  يرأ 74تهران 
  

  ينجانش اعضاي
دانشگاه  يآزادگان، دانشجو كارشناس يـ عل1
  يرأ 72 يهنور اروم يامپ
دانشگاه آزاد  يدانشجو دكتر يه،الناز اكبر - 2

  يرأ 58   يهاروم
 يياجرا يشورا ياز اعضا يرانا يزيكف انجمن

 يادوره گذشته، رو ييشاخه دانشجو
 يهاد ي،لطف يهسم يزاده،عباس عل پور، يفشر
 يمحمدعل نيا، يمصباح مدمح يزاده، عل لوك
 ينفعال كردن ا يبرا ياديكه تالش ز يورشاب

 يشانشاخه كردند سپاسگزار است و برا
 يدواردارد و ام يروزيو پ يسربلند يآرزو

بتواند از حضور، عالقه و  يزن يندهاست كه در آ
  .مند باشد دوستان خود بهره ينا ييتوانا

  

  اخبار علمي
  

  يدبدان يانشدرباره امواج گر يدآن چه با
  

از  يياعالم كردند كه ردپا BICEP2 منجمان
كه در  يامواج اند؛ يافتهرا  يهاول يامواج گرانش

 13.8حدود  يعنياند  مهبانگ  شكل گرفته
 يدايشكه جهان در حال پ يسال زمان يلياردم

در علم به شمار  يكشف نقطه عطف ينا. بود
از افراد  ياريبس يآن برا يماما مفاه رود يم
از سؤاالت و  يبعض ينجاا رد. املموس استن

 يهارا يها را درباره امواج گرانش آن  پاسخ
  . كنيم يم
  

  يست؟كشف در چ ينا اهميت
 ينا يجتا دانشمندان از نتا كشد يطول م ها سال

 يجاز نتا يكشف مهم، پرده بردارند اما بعض
  :كشف عبارتند از ينا ياصل

وجود  يشسال پ 100در حدود  ينشتينا آلبرت
كرد اما  بيني يشرا پ »يامواج گرانش«

 يارامواج بس ينمحاسباتش نشان داد كه ا
 گاه يچگمان كرد ه ينهستند بنابرا يفضع
 BICEP. امواج را آشكار كرد ينا توان ينم

رصد  يكه برا هاست يشاز آزما يا مجموعه
 هاي يافته. اند شده يطراح يهانك ينهتابش زم
BICEP2 درك هستند كه م ينتر كننده قانع

اگرچه هنوز . واقعاً وجود دارند يامواج گرانش
صورت  ياز امواج گرانش يميمشاهده مستق
 ييديتا يعني يامواج گرانش تاييد .نگرفته است

استاندارد  يهنظر يا يهانشناسيمتداول ك يهنظر
 شود يم يدهكه تورم نام يهنظر ينا يهانشناسي؛ك
ره جهان، دو يهلحظات اول يكه ط گويد يم

در . شده است يسپر) انبساط(از تورم  يعيسر
كه  يانرژ ينجهان و بنابرا طول تورم، دماي

از  يشتربرابر ب يلياردهاذرات كسب كردند، م
 هاي يشگاهدر آزما توان ياست كه م يانرژ

 تورم يك .كرد يدتول) LHC يحت( ينيزم
در  يگرانش امواجاست اما  يكوانتوم يدهپد

 ينهستند، بنابرا يككالس يزيكمحدوده ف
و  يككالس يزيكف يانم يپل يامواج گرانش

 توانند يخاطر م ينكوانتوم هستند و به هم
 يگرباشند كه گرانش درست مانند د يگواه

  .دارد يكوانتوم يسرشت يعتطب يروهاين
  

  
  

  يستند؟چ يگرانش امواج
كه  ينا يعنيعام، گرانش  يتنسب يهنظر طبق

: دهد يم ييرجرم، چگونه شكل فضا را تغ
ساختار  ياهر جسم جرمدار بافت  يكنزد

خمش  يناما ا. شود يم يدهفضازمان خم
. ماند ينم يجسم باق يكيدر نزد يشههم
درست  يكه امواج گرانش يافتدر ينشتينا

منتشر  ينمانند امواج لرزه در پوسته زم
 يها، امواج گرانش آن  وند اما برخالفش يم
ت نور و با سرع يخال يدر فضا توانند يم

  .حركت كنند
كه به سمت شما  يبه موج گرانش يدبتوان اگر
كه فضا در  يدد يدخواه يدنگاه كن آيد، يم

و  يدهراست كش-و چپ يينپا-جهات باال
  .شود يفشرده م

  

  
  
امواج  تواند ياست كه م يزيتورم تنها چ آيا

  كند؟ يدتول يگرانش
موج  يادهر جسم جرمدار و با شتاب ز. خير

اما در عمل تنها امواج  كند يم ديتول يگرانش
كرد كه  يريگ اندازه يمامستق توان يرا م يگرانش
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شود مانند برخورد  يناش يمعظ يدادهاياز رو
 يها رصدخانه. ها آن يبو ترك ياهچالهدو س
در سراسر جهان مشغول تالش ضبط  يمتعدد
  .  هستند يا چالهياهادغام س يمعال

  
 يمتقمس توان يرا نم يامواج گرانش چرا

  كرد؟ يريگ اندازه
اند،  تورم شكل گرفته يكه ط يگرانش امواج

حضور دارند اما  يهانهنوز هم در سراسر ك
اند و  شده يفضع ياراحتماال االن بس

. دشوار است يارها بس آن يممستق يريگ اندازه
امواج  يندر عوض، دانشمندان به دنبال رد ا

هستند كه جهان را  ياديدر سوپ ذرات بن
بود  فراگرفتهزار سال بعد از مهبانگ ه 380
 يقرا از طر يقصد دارند امواج گرانش يعني

مشاهدات . مشاهده كنند »يهانيك ينهتابش زم«
 ييها با استفاده از تلكسوپ يهانك ينهتابش زم
را رصد  يوييكه امواج راد شود يانجام م

شده  يجادا اي ينهامواج زم ينو بنابرا كنند يم
 يكتنها با  يتوسط امواج گرانش

  .هستند يصپ قابل تشخيوتلسكوراد
  

  كشف در قطب جنوب انجام شد؟ ينا چرا
اسكت قطب جنوب كه -آموندسن ايستگاه

 يخيصفحه  ياست بر رو BICEP2 يزبانم
از سطح  يمتر 2800قطب جنوب در ارتفاع 

 يتمز. دارد يقيجو رق ينواقع است بنابرا يادر
بخار  يراهواست ز يباال ياربس يخشك يگرد

 ين،همچن. كند يرا سد م يكروويوآب امواج ما
 نابراينبدون سكنه است ب يباقطب جنوب تقر

پخش  يها تلفن همراه، برج هاي يتداخل گوش
وجود  يكيو لوازم متعلقات الكترون يزيونيتلو

  .ندارد
  

  منبع
http://www.nature.com/news/all-you-
need-to-know-about-gravitational-waves-
1.14886 

  در چشم تلسكوپ يامواج گرانش
  

به  ين،نخست يهاناز ك يدجد يبر رصدها بنا
 يعسر يرسد كه پس از مهبانگ، تورم ينظر م

 يدوره، امواج گرانش يندر ا. رخ داده است
 ينا يامروز با آشكارساز. ه انددرست شد

دادن مهبانگ،  يدر مورد رو توان يها م موج
  .يافت يناناطم يژه،و يبه شكل

  
  يزهمه چ آغاز
به آغاز زمان چشم  يباتقر ها شناس ستاره

 ياند كه به نظرم  يافته يدوخته و و شاهد
باشد  اي كننده يينمحكم و تع يلرسد همان دل

 يمحكم يلاند؛ دل  ش بوده ها به دنبال  كه مدت
 ي،ناگهان يرشد يهانك دهد يكه نشان م

به نام تورم را در  يي،نما يپرشدت و با آهنگ
 ي يهاز ثان يكسر(ش يهمان لحظات ابتدا

  .است  از سر گذرانده) نخست
است  توانسته   متحده، ياالتاز ا يقاتيتحق گروه

در  يويي،تلسكوپ راد يكبا به كار بستن 
شواهد بر وجود امواج  ينقطب جنوب، نخست

 ينا. كند ييرا شناسا ينآغاز جهان يگرانش
دهم  و هشت يزدهشده در فضا، س  يدهامواج د

بار  يننخست يبرا يهانكه ك يشسال پ يلياردم
شروع به انبساط تندشونده نموده، با تورم، 

  .اند  درست شده
امواج را در  يناز ا يرتصو يكتلسكوپ  اين
در . است  بوده، گرفته  ساله 380000كه  يهانيك
ها شكل نگرفته و ماده در  زمان هنوز ستاره ينا

از پالسما پراكنده بوده  يفضا به صورت سوپ
 ي ينهزم پس هاي يزموجدر ر يرتصو ينا. است 
هم زمان با  يباكه تقر يتابش- ) CMB( يهانيك

 يها و شارش فوتون يدروژنه يها تما يلتشك
سال  لياردهايم يدر ط. آزاد همراه بوده است

تا طول موج  ها آن  يانرژ يهانيانبساط ك
  يدهد - است سرد شده  راديويي يزموجر
  .شود يم

–كه تورم  يقتحق ينا گويند، يم ها متخصص

امواج  -است يكوانتوم ي يدهپد كه يك
كه  دهد ياست، نشان م  كرده يدتول يگرانش

 ي شده شناخته يادينبن يروهايگرانش مانند ن
 ين،افزون بر ا. دارد يكوانتوم ييتماه يگر،د

 تر يپرانرژ يها كنش برهم يبه سو يا پنجره
 ي همه ترسنسبت به آن چه كه در دس

. شود يم  است، گشوده يشگاهيآزما يها آزمون
 يزنشان دادن تورم، ن يگروه، برا ينروش ا

نشانه و گواه  ينآشكارتر: است يرگ چشم ياربس
 يديكل يبين پيش– يوجود امواج گرانش يبرا

عام  يتنسب ي يهنظر ي كننده يجو البته گ
  .است -ينآنشتا

  

  
  

Source: Markus Pössel/Einstein-online.info 
  

 ي از موسسه داني نظري  يزيكگوث، ف آلن
كه  يج،، در كمبر)MIT(ماساچوست  يآور فن

  تورم را مطرح كرده ي يدها 1980در سال 
امال گواه ك يدكشف جد ينا« : گويد ياست، م

 يهانمدل ك يركه تورم با تصو ينتازه است بر ا
 يناو چن. »دارد ياستاندارد هم خوان يشناس

 ي يستهشا» مطمئنا«كار  ينكه ا افزايد يم
  .نوبل است ي يزهجا يافتدر
  

  يناگهان تورم
كسر  يبرا يهانبود كه ك ينگوث ا ي ايده

چند ده (پس از مهبانگ  يهاز ثان يكوچك
 يليونيومتر يكاز  يليونيومتر يكاز  يليونيومتر

و از   يافتهگسترش  يي،، با آهنگ نما)يهاز ثان
توپ فوتبال  يكبه اندازه  يراتميز يها اندازه
 يرينهد يها و معماها پرسش. است يدهرس
 ي در همه يهانك يهمگن چون يمسائل يرامونپ
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به  يتورم ي يهمشاهده، با نظر قابل يها طول

 يند تا امروز اهرچن. شوند يم يكپاسخ نزد
 شده يگردآور يهانيك يها  با تمام داده يهنظر

شاهد  يك يخال يسازگار بوده است، جا
  .شد ياحساس م ياختصاص يرصد
 ي كه تورم نشانه دانستند يم شناسان كيهان

كه  يكوتاه ي دوره: داشته است يمشخص
به شدت منبسط شده است، امواج  يهانك

را در  درست كرده است كه فضا اي يگرانش
باز  يگرجهت فشرده ساخته و در جهت د يك

البته ). يدنگاه كن »يندهاثر فزا«به (كرده است 
 آغازين جهانامكان وجود دارد كه امواج  ينا

همچنان در حال انتشارباشند و اكنون كم 
قابل  يماتر از آن باشند كه مستق يانرژ

 يقاطع ي اما احتماال نشانه. باشند يآشكارساز
را   احتماال تابش: گذاشته اند يجا بر CMBدر 

مانند كه با حالت  و گرداب يچرخش ييبا الگو
B به (كرده اند  يدهقطب شود، يشناخته م
  ).يدنگاه كن »يهانيك هاي چرخش«
  

  
  

Source: BICEP2 Collaboration 
  

در  يگرتلسكوپ د يكسال گذشته،  در
 –)SPT(تلسكوپ قطب جنوب –گان  جنوب
در  Bحالت  يها بار قطبش يننخست براي

CMB  به (را مشاهده كردNature  در
http://doi.org/rwt ها،  نشانه ينا). يدنگاه كن

دو  يباتقر(  درجه يكتر از  كم اي يهدر زاو
 الدنب) ماه در آسمان يظاهر ي برابر اندازه

تابش  ييبراثر همگرا تر يششده، و تمركز ب
 زمينه يشپ يها بر اثر كهكشان يهانك ينهپس زم

به (بود ) در آن وجود دارد CMBكه  ييفضا(

D. Hanson et al. Phys. Rev. Lett. 111, 

 رود، ياما انتظار م). يدنگاه كن 2013 ;141301
تا  يك هاي يهدر زاو يامواج گرانش يها نشانه

  .باشند  داشته يشينهب هپنج درج
 است كه جان كوواك و يزيهمان چ يقادق اين

-هاروارد يزيكهمكارانش از مركز اخترف
ماساچوست،  يج،، در كمبر)CfA( يتسوناسم

كه در چند  BICEP2با به كار بستن دستگاه 
قرار گرفته است،  - SPT-خود  يبرق يمتر

  .اند كرده ييشناسا
  

  
  

Waves from the Big Bang  
  

 يدكوچك، با Bحالت  ييشناسا براي
 يليونيوممبا دقت ده  CMB يرو ها يريگ اندازه
از منابع  ينآغاز جهان يها انجام و اثر ينكلو
داده  يصتشخ ي،كشان كه يمانند غبارها يگرد
  .شدند يم

، CfAدر  اي پيشه يزيكاخترف ين،آنشتا دانيل
است كه  ينا »يديپرسش كل«اكنون  گويد يم
وجود داشته  اي زمينه يشپ«ممكن است  ياآ

رصد  ييها نشانه ينباشد كه سبب شود چن
داشته  يجز امواج گرانش ييوند و منشاش

گروه تمام  يناما ا: افزايد يم يناو چن. »باشند
پژوهشگران در  ينا ند؛ها را رد كرده ا احتمال

 گردآوردي – BICEP2آغاز دقت داشتند كه 
در  - يزموجر يآشكارساز ابررسانا 512از 

 يزاناز آسمان كه تنها م يا تكه( يجنوب ي حفره
 يافتمزاحم را در در هاي يلسگ يناز ا ياندك
 ي يسهكه با مقا ينا يگرد. يردقرار گ) كند يم

 يها شيخود با آن چه كه از آزما يها  داده
به دست آمده بودند، نشان  -BICEP1- يشينپ

 يكه از غبارها ييها است كه نشانه  داده
 يگريبه رنگ د شوند، يدرست م يكهكشان
  .دارند يمتفاوت يفبوده و ط

را در  Keck يها يهآرا 2012در سال  گروه اين
مجموعه كه  ينا. كرد يانداز قطب جنوب راه
 يتقطبش را با حساس توان يبا كمك آن م

فعال خواهد  يندهو تا دو سال آ يدسنج يباالتر
  روش به دست آمده ينكه از ا ييها داده. بود
. دهند يرا نشان م يمشابه يها يژگيو يزاند ن

مشابه  يها نشانه ي دهمشاه«: گويد يكوواك م
به دست آمده بودند،  يگركه از دو تلسكوپ د

  .»بود بخش يناناطم ياربس
گاه  از دانش يشناس استورم، ستاره كارل جان
، SPTگر ارشد  و پژوهش يلينويز،در ا يكاگو،ش
كار كرد؛ اما تا آن  يياتبر جز يدبا«: گويد يم

 يزيهمان چ ين، ا جا كه بر من آشكار شده
كشف  ينا«...  »يمهمه منتظر ش بود است كه

  .»است يتورم يامواج گرانش
  

  
  

Steffen Richter/Harvard University  
در قطب ) يرتصو ي زمينه يشدر پ( BICEP2 گاه دست

 يناز امواج، از لحظات نخست ييها جنوب، نشانه
  .كرده است ييرا شناسا يهانك

  
  استوار هاي نشانه
: افزايد يم ناس،ش يهانك يونكوفسكي،كام مارك

. »استوار و محكم است ياربس يارمن، بس يبرا«
بود كه اثر  هايي شناس يهانك يناز نخست يكياو 

را  CMBدر  ينآغاز جهان يامواج گرانش
او كه اكنون در دانشگاه جان . محاسبه كرد

است،  يلند،در مر يمور،در بالت ينزهاپك
 يكتار يها با كشف انرژ تهياف ينا«: گويد يم
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كه هر  يزيچ كند؛ يم يبرابر CMBكشف  اي

  .»دهد يبار رخ م يكچند دهه 
 BICEP2با  شده يريگ اندازه يها نشانه قدرت

 يبابودند چرا كه تقر يركنندهگ ابتدا كامال غافل
 يشين،پ هاي يشآزما ينيتخم ي دو برابر اندازه

با تورم  يرياندازگ يناما ا. به دست آمدند
شدت  يه،به نظر با توجه. دارند يخوان هم

 يهانكه ك دهند ي، نشان مBحالت  يها نشانه
است؛  يافتهانبساط  يبا چه آهنگ ورمدر طول ت

 يانرژ يبزرگ ي مرتبه توان يگونه م ينو ا
ترنر،  يكلما. يافتزمان را  يدر ابتدا يهانيك
 ينا: گويد يم يكاگو،از دانشگاه ش شناسي يهانك

در حدود  –دادن تورم  يرو يقها زمان دق  داده
 يدما ينچن و هم -  يهاناز سن ك يهثان 37-10
 1016در حدود  هاي كه با انرژي –آن را 
. كنند يم يينتع -  ارزش است ولت هم الكترون

 ي يهاست كه بنا بر نظر اي يهمان انرژ ينا
 يگردر آن د رود يوحدت بزرگ، انتظار م

 - يعتطب يادينبن يروهايچهارم ن نتوان سه
را  - يسو الكترومغناط يقو ،يفضع نيروهاي

  .بازشناخت يكديگراز 
 MITاز  شناسي يهانمارك، ك تگ ماكس

 يرو كه تورم در قلم يياز آن جا: گويد يم
داده است،  يرو يكوانتوم يزيكف

 يكه از ابتدا اي يامواج گرانش يوجو جست
گواه بر گرانش  يننخست« آيد، يزمان م
 يگر،د يانبه ب. دهد يرا به دست م »يكوانتوم
گرانش، درست مانند  ي كه هسته دهد ينشان م

 يكوانتوم اي يدهپد يگر،د يادينبن يروين سه
 يبرا يدچنان با هم گان، پيشه يزيكف. است

 يزيكعام و ف يتسازگار ساختن نسب
  . تالش كنند يه،در نظر ي،كوانتوم
در هفدهم مارچ، پس از  گران پژوهش
 يخود برا يجنتا يحو توض يفن ييوگو گفت
. را گزارش دادند ها يافتهاز دانشمندان،  يگروه

خود را، در  يجنتا ين،گروه، همچن ينا
به . از چند مقاله، منتشر كرده اند يا مجموعه

 ي ينه، سفSPTگروه بر  ينكه ا رسد ينظر م
و تمام  ،اروپا، پالنك ييسازمان فضا

 هاي يشكه در تالش بودند، با آزما ييها گروه
د، اثر انگشت تورم را خو ييو هوا ينيزم
  .شده است يروزپ يابند،ب

، و به Bتر قطبش حالت  گسترده هاي نقشه
كه ممكن  –تمام آسمان  يوجو جست يژهو

 توانند يم - است از تلسكوپ پالنك برآيد
 يرو يدرمورد چگونگ تري يشب يها سرنخ

 يويا. دادن تورم و عامل آن را به دست دهند
 BICEP2ا گروه كه خود ب شناسي يهانلوئب، ك

كشف  ينبا ا: گويد ينداشته است، م يكار  هم
زودتر  ياربس يها افزون بر رفتن به زمان

، )شده بود يدهنسبت به آن چه كه تا كنون د(
بار  ها يليونتر هايي يرو به انرژ يا پنجره«

 ين، بزرگترLHCبزرگتر از آن چه كه در 
  . »گشوده شد بينيم، يجهان، م 1خردكن اتم
  

  منبع
TELESCOPE CAPTURES VIEW OF 
GRAVITATIONAL WAVES 

  
  مرجع

Nature, 507, 281–283, 2014, 
10.1038/507281a 

  
  منفرد يها مولكول يريگ اندازه

  يكسا ي با اشعه
  

از  اي يكهبا استفاده از بار تنها يتازگ به
 يكدر  ياتم ي منفرد، فاصله يها مولكول

  . شده است يريگ مولكول اندازه
 يساختار اتم يبررس يبرا يكيكالس روش
از سطح  يكسا ي اشعه يمولكول، پراكندگ يك

از  يبرخ ياوقات برا ياما گاه. بلور است
اكنون . شود يم يرممكنكار غ ينبلورها ا

                                                 
ساختار  ييها به شناسا  دهنده از آن جا كه شتاب ١

خردكن  ها اتم سامانه ينبه ا كنند، يها كمك م  اتم يدرون
  .شود يگفته م يزن

 Physical Reviewدر  يانپژوهشگران آلم

Letters اند كه با استفاده از  گزارش كرده
دو اتم  ينب ي فاصله يكس،ا ي اشعه يپراكندگ

و  يكسان يها از مولكول اي يكهرا درون بار
امكان  يشزماآ ينا. اند اندازه گرفته يخط

 يرا برا يكسا ي اشعه يها استفاده از چشمه
  .دهد ينشان م يزولها يها بهتر مولكول يبررس

  

  
  

با  ياتم ي فاصله يريگ اندازه يشاز آزما نمايي
  يمولكول ي يكهاستفاده از بار

  

 رينت يقاز دق يكي يكسا ي اشعه پراش
و  يفواصل اتم يريگ اندازه يها برا روش
 ها ينپروتئ يرمواد نظ يساختار مولكول يبررس

 يدكار با ينانجام ا ياما برا. آيد يبه حساب م
. منظم درآورد يها را به صورت بلور مولكول
خاص از سطح  يتنها در جهات يكسا يپرتوها

و پژوهشگران  شوند ميپراكنده  يبلور به خوب
 يفواصل اتم ي محاسبه يبرا يازوا يناز ا

بدون نقص و بزرگ  يبلورها. كنند ياستفاده م
اما . مهم هستند يارنقاط پراش روشن بس يبرا
 ينرشد چن ها، ينپروتئ يناز ا ياريبس يبرا

  .است يكار دشوار ييبلورها
 يبرا يآن است كه حت يدروش جد مزيت
 ي بنا به گفته. كاربرد دارد يزكوچك ن يبلورها

گام  ينا يشگاهيپژوهشگران، از نظر آزما ينا
اما از  شود؛ يبه سمت جلو محسوب م يبزرگ

  .نام دارد يهمچنان بلورشناس ينظر مفهوم
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كوچك شامل بنزن  ياز مولكول اي يكهبار ها آن

 يدها. را مورد استفاده قرار دادند يد يها و اتم
موجود در مولكول،  يها اتم يربا سا يسهدر مقا

را دارا هستند،  يشتريب يها نتعداد الكترو
 يشترينب يكههنگام برخورد با بار ينبنابرا

ها محور  آن. آورند يرا به وجود م يپراكندگ
و   كرده يمتنظ يزرل يكيالكتر يدانرا با م يدها

پراش  هاي يگنالس يقطر يناند به ا توانسته
  .كنند يدتول يريگ قابل اندازه

ادون قرمز م يزرها ابتدا پالس ل شكل آن مطابق
 ي اشعه يو سپس پرتوها) يموج صورت(
 يمولكول ي يكهرا به بار) يموج آب( يكسا
با استفاده از دو آشكارساز موجود . تابانند يم
پراكنده با  يكسا يپرتوها ييرو تغ) يلمستط(

در مولكول  يددو اتم  ينب ي فاصله يه،زاو
  .شود يم يريگ اندازه
كه  زييت يها برخالف قله يشآزما يندر ا

شدت  شود، يهنگام استفاده از بلور مشاهده م
 يپراكندگ ي يهبا زاو يبه آرام يپراكندگ

 يشكل انحنا يبر مبنا. يابد يم يشافزا
كه  كند يگروه استدالل م ينا ي،پراكندگ
 800حدود  يدبا يددو اتم  ينب ي فاصله

 700از مقدار  يشب يباشد؛ كم يكومترپ
  .يفعل ي شناخته شده يكومترپ

 تواند يم يزرهانسل از ل ينمعتقدند ا ها آن
 يكدر طول  ياتم يها مكان يابيجهت رد
 يهفمتوثان يزمان ي كه در بازه يمياييواكنش ش

  .به كار رود دهد، يرخ م
  

  منبع
X rays Measure Lone Molecules 

  
  ريتندرو در تصو يها قطره

  

 يرگ همه يارجوهرافشان، بس گرهاي چاپ
گرها،  چاپ ينا يها يتاز مز يكيهستند؛ 

 يجوهر است كه به راحت يها قطره ي اندازه

 يكها  قطره يناست؛ ا شود، يم يدبازتول
 خوري يتر از قاشق چا بار كوچك يلياردم

است كه با وجود  يلدل ينبه هم. هستند
 ايه يهگران در چاپ نما مطالعات پژوهش

رسانا و  يبا به كار بستن جوهرها الكترونيكي
 يآور فن ي،مصنوع يسلول يابزارها

با . است چنان جالب مانده هم ي،جوهرافشان
 توان يجوهر م يها قطره يشو آزما سازي يهشب

كرده و  ييرا شناسا ها يناكامل يجادعامل ا
 ينبه كاركرد ا يدننسبت به بهبود بخش

  .كردگرها اقدام  چاپ
  

  
  

  گاه توئنته دانش/ ژان ون در مولن- اركم
  

 يعدد سازي يهبا استفاده از شب گران پژوهش
با توجه . اند جوهرافشان را مدل كرده يها قطره

ها كه با سرعت  قطره ينا يكوليتريپ ي به اندازه
 كه براي– شوند يجا م جابه يهچند متر بر ثان

تند  ياربس يرسازيتصو يها روش تر يشب
. دشوار است يارها بس مدل ينآزمودن ا -است

 ي كه در شماره يا تازه صويرسازيبا ترفند ت
آمده  Physical Review Appliedاز  يننخست

 ييو فضا يبا وضوح زمان توان ياست، م
ها را ثبت  قطره ينا يريگ شكل اي سابقه يب

با  ها يالبر حركت س يلتحل يك. كرد
داشته و  يخوان هم يعدد هاي سازي يهشب
 يگرها كردن كاركرد چاپ ينهدر به اندتو يم

  .جوهرافشان به كار رود
كارانش،  كه دتلف لوحسه و هم يريتصاو در

 يها اند، قطره از دانشگاه توئنته، در هلند، گرفته
 يكه از حالت شوند يم يدهد يليكونيروغن س

. دهند يشكل م ييرگرد تغ يها به گلوله يدهكش
با طول (واداشته  يزريفالش ل يكگروه  ينا

ها را  را به كار بسته، و قطره) يهنانوثان 8 يزمان
گر  چاپ يكاز سر  يلدر زمان گس

نور . اند روشن ساخته ي،جوهرافشان تجار
سرعت  يندورب يكاز ثبت با  يشپ ي،عبور

 يينما بزرگ يكروسكوپ،م يكباال، با 
 600 يزمان يها گروه با فاصله ينا. است شده
شكل  ييرو تغ يههت يرهاييتصو اي يهنانوثان
 يريگ را اندازه يرهاتصو ينها در ا قطره
در نقاط  يالسرعت س جا، يناز هم. اند هكرد

كه  اند يافتهمختلف قطره را محاسبه نموده و در
وجود  يعدد سازي يهبا شب ييباال يخوان هم
 توان يم يرهاتصو ينبا به كار بستن ا. دارد

 ي كوچك ِ ناخواسته يها قطره يجادعامل ا
 ياصل ي با قطره يرا كه گاه »يا ماهواره«

نموده و در بهبود  اييشناس شوند، يدرست م
، بهره  گرها، از آن به كاركرد چاپ يدنبخش

  .جست
  

  منبع
Droplets Caught at High Speed 

  
  مرجع

Velocity Profile inside Piezoacoustic 
Inkjet Droplets in Flight: Comparison 
between Experiment and Numerical 
Simulation 

  
  تر هستند در شب درخشان ينوهانوتر

  

 يكاز  يديخورش ينوينوتر سيگنال
است  يترقو يدر شب اندك ي،ساز ژاپنآشكار
 ينزم يقكه از طر ينوهاييكه نوتر يلدل ينبه ا

با  يبه صورت متفاوت كنند-يحركت م
 يداز خورش يمكه به صورت مستق ينوهايينوتر

  .كنند يرفتار م رسند، يبه ما م
 يهنگام حركت به سو يديخورش نوترينوهاي

 يناما ا دهند،-يم ييررا تغ شان-يتماه ين،زم
 ينوهاينوتر كه-يهنگام يتماه ييرتغ

تا به آشكارساز  گذرند-يم ينخورشيدي از زم
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. وارونه شود يحداقل اندك تواند-يبرسند، م

در  يشآزما يكدر  يده،پد يناز ا ييها نشانه
آهنگ  يانم ندكا يژاپن با مشاهده تفاوت

شده  يدهدر هنگام شب و روز د يآشكارساز
 يويور يزيكالف كه در مجله ي يجنتا ينا. است
به چاپ ) Physical Review Letters(لترز 
شواهد مستقيم را در بخش  يناست، اول يدهرس
. كند-يفراهم م ينونوتر يهاز نظر يمهم ياربس
 يبرا توانند-يم يندهدر آ يمشاهدات ينچن

  .باشند يدمف ينزم درونكاوش 
الكترون،  ينونوتر: سه طعم دارند نوترينوها

 يها واكنش. تاو ينوو نوتر يونم ينونوتر
 ينوهايتنها نوتر يدخورشي  در هستهاي  هسته
 ينوهايينوتر ها ينكنند و ا يم يدتول يالكترون

ها -هستند كه آشكارسازها نسبت به آن
 يسوحركت به  در طي. تر هستند-حساس

باعث  ها-ميان طعم يختگيدر آم ين،زم
به  يالكترون ينوهاياز نوتر يبرخ شود-يم
  .دهند يتماه ها تغيير-طعم يگرد
مگا الكترون  يككم حدود  هاي-يانرژ در

 ينوهاينوتر ي، آهنگ آشكارساز)MeV(ولت 
در  يدآهنگ تول% 50متناظر با حدود  يالكترون
 ينيب يشبا مقدار پ ينا. است يدخورشي  هسته

 يانخال م يطعم در فضا ييرتغ يشده برا
 هاي-يدر انرژ. سازگار است ينو زم يدخورش

افت % 30به حدود  يباالتر، آهنگ آشكارساز
 يقآن تنها از طر يحكه توض كند-يم

دانان  يهنظر. در خال، مشكل است يختگيدرآم
با مواد  ينوكمبود را به برهم كنش نوتر ينا

ركت از سمت ح يط يدمتراكم درون خورش
اثر . دهند يهسته به سطح آن نسبت م

) MSW] (1[ ينولفنشتا- يرنفاسم- يخايفم
 يبا انرژ ينوهايكه نوتر كند-يم يشگوييپ

دهنده  يلبرهم كنش با مواد تشك يلباالتر به دل
 يم يختهدر آم يبه صورت موثرتر يديخورش

تعداد  يشتركاهش ب يجهشوند و در نت
اثر . يدآ يود مبه وج يالكترون ينوهاينوتر

MSW تر،  يينپا يبا انرژ ينوهاينوتر يبرا
  .قابل صرف نظر است

، اطالعات به دست آمده از MSW اثر
اما  دهد،-يم يحرا توض يديخورش ينوينوتر

. نشده است يقهرگز به صورت مستقل تحق
از دانشگاه ) Andrew Renshaw(اندرو رنشاو 

رگز ما ه«كه  دهد-يم يحارواين توض يفرنيا،كال
 يديرا بدون مداخله ماده خورش ينوهانوتر
اثر  بتواناينكه  يراه برا يك» .ينيمب ينم
)MSW ( است  ينكرد، ا» روشن و خاموش«را

كه در مقابل  ينونوتر يلتربه عنوان ف ينكه از زم
چرخد،  يهر شب م ينوآشكارساز نوتر يك

را  ينزم ينوهاكه نوتر ينطورهم. استفاده شود
 يبعض شود-يباعث م MSWر اث يمايند،پ يم

 يو تاو به طعم الكترون يونم هاي-از طعم
 ينوهايتعداد نوتر يشبازگردند كه باعث افزا

در . شود يشده م يآشكارساز يالكترون
جستجوي قبلي براي عدم تقارن در روز و 
شب، سيگنال بسيار كوچكي ديده شد اما از 

  ].2[نظر آماري اهميت نداشت 
نون اين سوال را با رنشاو و همكارانش اك

كه يك ) Super-K(سوپر كاميوكانده 
آشكارساز نوترينو بسيار بزرگ در زير زمين و 

. اند-در يك معدن در ژاپن است، بررسي كرده
تن  50000مخزن شامل  12در اين آشكارساز، 

المپ تقويت كننده نور  13000 آب است و با
هنگامي كه يك . رشته بندي شده است

 20- 5(يدي با انرژي باال نوترينوي خورش
MeV ( ،با يك مولكول آب برخورد مي كند

مي تواند يك ذره باردار با سرعت باال توليد 
كند كه از طريق نوري كه در مخزن ايجاد 

احتمال چنين . كند، قابل مشاهده است-مي
براي نوترينوهاي الكتروني در مقابل رخدادي 

هنوز اما . برابر بيشتر است 6ديگر نوترينوها، 
 Super-Kچنان نادر هستند كه  ها برهم كنش

تنها يك يا دو نوترينوي خورشيدي را در روز 
  .آشكارسازي مي كند

  

  
  

ديد در  - يو، دانشگاه توكICRR يوكا،كام رصدخانه
ديده در اينجا بدون آب ( Super-Kدر آزمايش : شب
، تعداد نوترينوي مشاهده شده در شب )شود-مي

اين نتيجه با . اندكي بيشتر از هنگام روز است
كنند  هاي نظري در توافق است كه بيان مي بيني پيش

كسري از نوترينوها هنگام عبور از زمين به طعم 
تر است، تغيير  به آن حساس Super-Kالكتروني كه 

  .كنند مي
  

ي به ها ررسي دادهرنشاو و همكارانش با ب
سال،  18در طي  Super-Kدست آمده از 

متوجه شدند كه آهنگ آشكارسازي نوترينو در 
بيشتر از آهنگ آشكارسازي % 3.2زمان شب 

ي ها اين نتيجه با پيش بيني. در زمان روز است
نظري بر اساس پارامترهاي نوترينو و نمايه 

اهميت آماري . چگالي زمين، در توافق است
جه هنوز زير آستانه ي جامعه ي اين نتي

فيزيكي براي ادعاي رسمي يك كشف است 
ما احساس كرديم كه مهم «اما رنشاو مي گويد 

است اين نتايج را گزارش كنيم، به جاي اينكه 
  » .سال ديگر صبر كنيم 18

از ) Gabriel Orebi Gann(گابريل اربي گان 
گويد اين يافته -دانشگاه كاليفرنيا، بركلي مي

عاً اهميت دارد براي اينكه درك ما از قط«
او » .كنش نوترينوها با ماده را تاييد كند-برهم
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هنوز يك تاييد  Super-Kگويد نتيجه  مي

جاش » .اما يك نشانه بسيار قوي است«نيست 
از دانشگاه پنسيلوانيا بر ) Josh Klein(كالين 

كه ما » خيلي عالي است«اين نظر است كه اين 
ك تبديل كوانتوم مكانيكي از هايي از ي-نشانه

از آنجا كه . بينيم-نوترينوها درون زمين را مي
اين تبديل به چگالي ماده برهم كنش كننده با 

كند -نوترينوها بستگي دارد، كالين تصور مي
كه اين مشاهدات مي تواند روزي زمينه 

  .بررسي درون زمين را فراهم نمايد
  

  درباره نويسنده
، نويسنده )Michael Schirber(مايكل اسكيربر 

  .علمي مستقل در ليون فرانسه است
  

  منبع
Focus: Neutrinos Are Brighter at Night 

  
  ها مرجع

L. Wolfenstein, “Neutrino Oscillations in 
Matter,” Phys. Rev. D 17, 2369 (1978); 
S. P. Mikheyev and A. Yu. Smirnov, 
“Resonance Enhancement of Oscillations 
in Matter and Solar Neutrino 
Spectroscopy,” Sov. J. Nucl. Phys. 42, 
913 (1985). 
B. Aharmim et al. (SNO Collaboration), 
“Combined Analysis of All Three Phases 
of Solar Neutrino Data from the Sudbury 
Neutrino Observatory,” Phys. Rev. C 88, 
025501 (2013). 

  
  يكتار ي نقش ماده

  يناسورهادر انقراض دا
  

 يك ياناز م يشمس ي منظومه يا دوره گذر
دارها  دنباله  از يبمباران تواند يم يكتار يسكد

آورد كه ممكن است سبب انقراض  يدرا پد
  .شده باشد  يناسورهادا
 يسكد پردازان، يهدو تن از نظر ي به گفته بنا

بور از كه در حال ع يكتار ي از ماده ينازك
 يرگبار يجادكهكشان است، احتماالً در ا يانم

علت  شود يكه تصور م   ها سنگ از شهاب
از  ينياز موجودات زنده زم يانقراض برخ

  .اند، نقش داشته است بوده يناسورهاجمله دا
  

  
  

 يكتار ي ماده يشكل فرض يها بر مبنا آن مدل
 ياستوار است كه سال گذشته به عنوان ابزار

مطرح  يشناس يهاناز مسائل ك يكيحل  يبرا
 تواند يم يسكيد ينوجود چن]. 1,2[شده بود 

قرار  يمورد بررس يتوسط مشاهدات نجوم
  .يردگ

 ينبه طور منظم با سطح زم ها سنگ شهاب
 يشسال پ يحدود س. كنند يبرخورد م

ها به  بمباران يننشان دادند كه ا پيشگان يزيكف
بر  و داللت يابند يشدت م يا طور چرخه

 يحتوض يك. دارند يهانيك يها علت يبرخ
 ي ستاره يك يدارائه شده آن است كه خورش

 »نمسيس«دارد كه به   نشده يآشكارساز يمند
به  يوستهملقب است و پ» مرگ ي ستاره« يا

از ابر اورت  ييدارها ارسال دنباله ي واسطه
)Oort cloud (ي دوردست به سمت منظومه 

  ].3,4[ در حال نوسان است ي،شمس
از اجرام كوچك  يابر كرو يكاورت،  ابر

دارهاست  از دنباله ياريبس ي و سرچشمه يخي
از  يسال نور يك يبيتقر ي كه در فاصله

  .قرار دارد يدخورش
 Lisa(راندال  يزامقاله ل يدترينجد در

Randall (يسر يوو مت )Matthew Reece ( از
را به همراه  يگريد يشنهاددانشگاه هاروارد پ

كه در آن دوره تناوب در نظر ] 5,6[اند  وردهآ
و  يدكه خورش يگرفته شده را به روش

 يريدرون كهكشان راه ش يشمس ي منظومه
  .دهند ينسبت م كنند، يحركت م

  

  
  

ام چرخش در مارمانند را هنگ يريمس خورشيد
  .كند يدنبال م يريكهكشان راه ش

  

 يحركت چرخش يدكه خورش همانطور
به سمت  كند، يكهكشان را دنبال م يبازوها

را  يا و صفحه كند يحركت م يزن يينباال و پا
 يينيو پا ييباال ي يمهكه كهكشان را به دو ن

) يچمانند دو برش نان موجود در ساندو(
. نمايد يقطع م يببه طور تناو كند، يم يمتقس
 يدكه خورش گونهكه همان دهند يها نشان م آن

 ي يهدر نوسان است، از ال يينبه سمت باال و پا
) دو نان ينهمبرگر ب( يكتار ي از ماده يچگال

را سبب  يو فشار و كشش گرانش كند يعبور م
موجود در ابر اورت  يدارها كه دنباله شود يم

  .كنند يرا مختل م
را  يگرانش يروين توانست ينم يشينپ هاي مدل

 يسمحاسبه كند؛ اما راندال و ر يبه درست
 ي از جنس ماده ينازك يسكنشان دادند كه د

 ييها طوفان تواند يدر مركز كهكشان م يكتار
سال  يليونم 35دارها را با دوره تناوب  از دنباله

 يفيضع ياز شواهد آمار يآورد و با برخ يدپد
. دارد يست، هماهنگبه دست آمده ا يراًكه اخ
 Physical Review Lettersها در  آن  ي مقاله

  ].7[در حال انتشار است 
 يكتار ي كه ماده شود يتصور م معموالً

كه  يستدارد و قادر ن يفيضع ياربرهمكنش بس
پژوهشگران  يناما ا يد؛درآ يسكبه شكل د

 يكتار ي از ماده ياند كه كسر كوچك ادهنشان د
. كامالً متفاوت داشته باشد يرفتار تواند يم

 يكتار ي ماده« ي يهها نظر سال گذشته آن
 هاي يگنالس يحتوض رايرا در تالش ب »ياتالف

كه از مركز كهكشان به   يكتار ي مشابه ماده
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 يافتدر يفرم ييتلسكوپ فضا ي يلهوس
 يسكها د مدل آن]. 8[توسعه دادند  شد، يم

 يو با چگال يسال نور 35با ضخامت  يكيتار
را  يبر مربع سال نور يديجرم خورش يك
چگال تا بارش  يكاف ي داد؛ به اندازه يجهنت

  .آورد يدرا پد دارها دنباله يتناوب
 يكتار يسكوجود د يدشناسان با ستاره اكنون

. كنند يمدل را بررس ينآن با ا يو تطابق چگال
اروپا كه سال  ييآژانس فضا يااگ يتمامور

 يگرانش يدانگذشته پرتاب شده، كاوش م
عدم وجود  ياوجود  تواند يكهكشان است و م

 يالبته خطاها. كند ييدرا تا يكتار يسكد
گروه به  ينا يها يناز تخم يموجود در برخ

اما بنا به  افزايد؛ يها م مدل آن يتعدم قطع
هش ها همچنان پژو راندال كار آن ي گفته

  .شود يمحسوب م يارزشمند
  

  منبع
Did dark matter kill the dinosaurs? 

  
  ها مرجع

Fan, J., Katz, A., Randall, L. & Reece, 
M. Phys. Dark Univ. 2 139–156 (2013). 
Fan, J., Katz, A., Randall, L. & Reece, 
M. Phys. Rev. Lett. 110. 211302 (2013). 
Whitmire, D. P. & Jackson, A. A. Nature 
308, 713–715 (1984). 
Davis, M., Hut, P. & Muller, R. A. 
Nature 308, 715–717 (1984). 
Rampino, M. R. and Stothers, R. B. 
Nature 308 709–712 (1984). 
Schwartz, R. D. and James, P. B. 308 
712–713 (1984). 
Randall, L. & Reece, M. Preprint at 
http://arxiv.org/pdf/1403.0576v1.pdf 
Daylan, T. et al. Preprint at 
http://arxiv.org/pdf/1402.6703v1.pdf 

  
  يبعد يكشبه  ياثر هال در رساناها

  

است  يزيكيف  مهم هاي يدهاز پد يكي اثرهال
عمود بر  يسيمغناط يدانكه در آن با اعمال م

بار را  يها حامل ينوع و چگال يان،جهت جر
دانشمندان  يبه تازگ. كنند يدر ماده مشخص م

 يبعد يكشبه  ياهارا در رسان يدهپد ينا
اند كه منجر به كشف خواص  مشاهده كرده

  .شده است يشگفت
از  اي يهال ي،بعد يكشبه  يِآل رساناهاي

 يانهستند كه جر يبلند يمولكول يها رشته
 ينا. كنند يبعد محدود م يكها را در  الكترون

منحصر به  يرفتارها يجادكاهش ابعاد باعث ا
 يسيمغناط  از جمله مقاومت شود، يم يفرد

و اثر هال كه در نوع خود  يهوابسته به زاو
طور كه  همان. است ارانتظ يرقابلو غ يبعج

به چاپ  Physical Review Lettersدر 
هال با چرخش  ي مقاومت مشخصه يده،رس

نسبت به ساختار  يسيمغناط يدانم يريگ جهت
  .كند يشبكه رسانا نوسان م

  

  
  

 يدانكه م دهد يرخ م يواقع اثر هال زمان در
در ماده  يانبه صورت عمود بر جر يسيمغناط

باعث  يسيمغناط يروين ينا. اعمال شود
بار در دو سر ماده تجمع  يها كه حامل شود يم

ولتاژ  يك يجادباعث ا يجهكنند، و در نت
بار در دو  يها حامل يناگر ا. شود معكوس 

و  شود، يم يزهبعد محدود شوند، اثر هال كوانت
 ياننسبت ولتاژ معكوس به جر(مقاومت هال 

  .گسسته خواهد بود يربه صورت مقاد) يطول
كه اثر هال در  رفت يانتظار نم يناز ا پيش
 ينبا ا. يونددبه وقوع پ يبعد يك يرسانا

از ) Kaya Kobayashi( ياشيكوبا ياوجود، كا
ژاپن و  يدر كاناگاوا ينگاك يومادانشگاه آ

در به اثر هال را  يهشب يهمكارانش پاسخ
) 2CIO4(TMTSF يبعد يكشبه  يآل يرسانا

از  يواحد يها ليستاآنها كر. اند كشف كرده
قرار  ييتسال 15 يدانم يكرسانا را در  ينا

 يانداده و ولتاژ معكوس آن را بر حسب جر

 يريگ اندازه يمولكول يها شده در رشته يجار
 يدانم ينب يهزاو يمت ينكه ا يزمان. كردند
 دادند، يم ييررا تغ يستاليو شبكه كر يسيمغناط
 بهمثبت  يركه مقاومت هال از مقاد يافتنددر

 يايزوا«و در كند، يم ييرتغ يمنف يرمقاد
 يازوا ينا. شود يمقدارش صفر م »ييجادو

 يكهستند كه  يستاليمتناظر با صفحات كر
 هايش يههمسا ترين يكرا به نزد يرشته مولكول

 اثر هالِ ينا يفتوص يبرا. كند يمتصل م
 يدانالعاده، محققان فرض كردند كه م خارق
 يختهرا برانگ اريمقاومت مد ينوع يسيمغناط

 دهد يامكان را م ينها ا كه به الكترون كند يم
  .مختلف نوسان كنند يها رشته ينتا ب
  

  منبع
Hall Effect in Quasi-1D Conductors 

  
  مرجع

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.110
3/PhysRevLett.112.116805 

  
  بادهاي سياهچاله
  رفت قويتر از آنچه انتظار مي

  

گران،  مللي از پژوهشال ي يك تيم بين به گفته
شد  ها انرژي بيشتر از آنچه تصور مي سياهچاله

تيم اين . كنند در كهكشان ميزبان خود آزاد مي
تحقيقاتي يك ريز اختروش را در كهكشان 

M83  مورد مشاهده قرار داده است و دريافته
كه توان جنبشي اين جسم بيشتر از آنچه است 

بيني  اي به اين جرم پيش كه براي سياهچاله
تواند در پيشرفت  ها مي هاي آن يافته. شود مي

ها  هايي براي توصيف تغييرات سياهچاله نظريه
ها  چنين فهم ما از اثرات سياهچالهبا زمان، هم

  .روي گاز در جهان اوليه موثر باشد
از يك جسم ) microquasar(يك ريزاختروش 

بسيار متراكم مركزي همچون سياهچاله 
توسط يك قرص تشكيل شده است كه 
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ي فرو ريزنده و يك جفت  برافزايشي از ماده

در . فواره راديويي درخشان احاطه شده است
هاي معمولي از  حالي كه اختروش

هاي ابر پر جرم كه ميليونها جرم  سياهچاله
خورشيدي هستند تشكيل شده اند، 

شامل يك سياهچاله با جرم  ها ريزاختروش
ود سه تا ده ستاره اي مي شوند كه معموالً حد

ديگر ويژگي . برابر جرم خورشيد است
ها اين است كه قرص -مشترك ريزاختروش

يه ي اشعه ايكس و در ناح ها برافزايشي آن
  .اپتيكي بسيار درخشان است

  

  
  

  .كنند-اد ميها بادهاي بسيار قوي را ايج سياهچاله
  

  )ها جت( ها توضيحي در مورد فواره
 Roberto(در اين كار جديد، روبرتو سوريا 

Soria(  از دانشگاه كورتن)Curtin 

University( در استراليا همراه با ديگر
مريكا و هلند طغيان همكارانش در استراليا، آ

را براي يك سال زير نظر  MQ1سياهچاله 
ما يك حباب از « سوريا بيان مي كند . داشتند

گاز گرم با خطوط مشخصه مادون قرمز و 
اپتيكي هيدروژن، سولفور، اكسيژن و آهن را 
مشاهده كرديم و اين پيشنهاد مي كند كه 
» .چيزي گاز را گرم و يا دچار تالطم مي كند

اب دو آويز دارد كه بيرون از آن متصل اين حب
را مي توان به عنوان يك جفت  ها هستند و آن

ما «سوريا اظهار مي كند . فواره در نظر گرفت
تابش راديويي بسيار قوي از آن حباب 
آشكارسازي كرديم كه معموالً نشاني از 
برخورد شديد يك فواره قدرتمند با گاز 

  ».ژي استي پر انرها چگال و توليد الكترون

با دقت روي اشعه ايكس ساطع شده از اين 
جسم، چشمه نقطه اي در مركز حباب ديده 

به گفته ي سوريا، اين نوع تابش . شده است
دقيقاً چيزي است كه از نزديكي يك سياهچاله 
كه در حال بلعيدن جرم بسيار زيادي است 

ها سپس اطالعات طيفي را -آن. انتظار مي رود
. فواره استفاده كردندرت براي تخمين قد

همچنين با استفاده از دما و درخشندگي تابش 
اشعه ايكس از قرص برافزايشي، عرض 

. كيلومتر تخمين زده شد 100سياهچاله حدود 
گران مي توانند بگويند كه -از اينجا پژوهش

جرم  100جرم اين جسم قطعاً كمتر از 
در «سوريا توضيح مي دهد . خورشيدي است

ر مي كنم احتماالً جرم، خيلي فك حقيقت، من
جرم خورشيدي است اما  50- 10كمتر حدود 

توانيم مطمئن باشيم چون اين امر به -نمي
چرخش سياهچاله و زاويه مشاهده بستگي 

  ».دارد و ما هيچ اطالعي نداريم
  

  فراتر از حد ادينگتون
آنچه در مورد اين پديده شگفت آور است اين 

يشتر از آنچه از است كه اين سياهچاله انرژي ب
. جرمش انتظار مي رود، گسيل مي كند

همينطور كه جرم حول سياهچاله رشد مي كند 
گرمتر و يونيزه مي شود و سياهچاله انرژي به 

و جرياني از ذرات ) اشعه ايكس(شكل تابش 
كه به عنوان توان مكانيكي از آن ياد مي شود، 

اين تابش كه به سمت بيرون . آزاد مي كند
» حد ادينگتون«ارد نمي تواند از جريان د

)Eddington limit ( كه به جرم سياهچاله
درخشندگي . مربوط مي شود، بگذرد

ادينگتون، بيشينه درخشندگي است كه يك 
جسم ستاره گون وقتي كه تعادل ميان نيروي 
تابشي به سمت خارج و نيروي گرانشي رو 
به داخل وجود داشته باشد، مي تواند بدست 

حالي كه تابش به سختي توسط اين  در. آورد
شود، واضح نيست كه آيا توان -حد كنترل مي

ي ذرات و بادها نيز ها مكانيكي به شكل فواره
  .توسط حد مشابه محدود شود

فواره توسط «سوريا توضيح مي دهد كه 
درخشندگي ادينگتون محدود نشده است به 
اين دليل كه بسيار باريك و موازي شده است 

ليك گلوله در يك ابر، حفره و همچون ش
اما » .كند-مستقيم درون گاز ايجاد مي

گران حد ادينگتون را به عنوان واحد -پژوهش
يك سياهچاله » توان مطلق«اندازه گيري 
دهد كه -سوريا توضيح مي. استفاده ميكنند

درخشندگي مي تواند از سه يا چهار برابر اين 
 طهتوان به عنوان نق-حد بگذرد كه آن را مي

اي تصور كرد كه در آن افزايش بيشتر جرم اثر 
دليل اين است كه . ناچيزي روي توان دارد

افزايش نمايي در جرم سقوط كننده براي 
  .ايجاد افزايش خطي در توان مورد نياز است

شد كه توان مكانيكي -در گذشته تصور مي
ي با جرم -ايجاد شده توسط يك سياهچاله

اما اين . ش استابستاره گون هميشه كمتر از ت
كار اخير نشان مي دهد كه توان مكانيكي نيز 

سوريا . مي تواند به همان ميزان يا بيشتر باشد
توضيح مي دهد كه در  physicsworld.comبه 

چند سال اخير پژوهش گران يك مجموعه از 
ي ها ي با جرم ستاره گون با فوارهها سياهچاله

 ي همسايه كشف كردهها قدرتمند در كهكشان
. هاست-يكي از قويترين آن MQ1اند كه 
اولين جسمي است كه جرم آن  MQ1همچنين 

مقيد است و به تيم اجازه مي دهد كه تاييد 
ي با جرم ستاره گون مي ها كنند سياهچاله

توانند به توان مكانيكي چند ميليون برابر 
رده ي ديگري از . خروجي خورشيد برسند

ي ها ي قدرتمند در كهكشانها سياهچاله
برابر  يليونچند م يهمسايه كه به درخشندگ

 يرسند البته در تابش به جا يم يدخورش
 ينا. شده اند يآشكارساز يكي،مكان يانرژ

) ULXs( »يكسمنابع فوق درخشان اشعه ا«



 13  1393تابستان؛ششم، سال بيست وهفدهمشماره  ،انجمن فيزيك ايرانخبرنامه

  
با  يها ياهچالهشود كه توسط س يم تصور يزن

  .يرندگ گون قدرت مي-جرم ستاره
  

  يهاول يونش
 ها يزاختروشر يرو يركار اخ ياسوري  گفته به

 ياست برا ي، قدمULX يرو يقو تحق
از  يمنسجم يدستاره شناسان د كه-ينا
با جرم ستاره گون بدست  هاي-ياهچالهس

تواند منجر  يدانش م ينا يدافزا ياو م. آورند
كه  يهدر جهان اول ها از اختروش يبه فهم بهتر

  .آهنگ در حال رشد بوده اند، شود يشينهبا ب
 يك) Mitch Begelman( نيجلمب ميچ

از دانشگاه كلورادو بولدر  شناس نظري-ستاره
)University of Colorado Boulder ( در

 يكار شركت نداشته است، م ينكه در ا يكاآمر
 يستشگفت آور ن يجهنت يناگرچه ا يدگو

 يرير مسو مسحور كننده را د يدجد يگواه«
مي  يجادكرده است، ا يجاز ما را گ ياريكه بس
 يديجد يدبه د يدهپد ينكنم ا يتصور نم. كند
باشد اما ممكن  يازمندن ياهچالهس يزيكاز ف

 ULXs يتاست به پاسخ سواالت در مورد ماه
  ».كمك كند ها اختروش يزر يها و فوران

تواند به محققان كمك كند  يم يدكار جد اين
با جرم  يها ياهچالهند چگونه سكه متوجه شو

و  يونشدر  يتوانند نقش مهم گون مي-ستاره
. داشته باشند يهگرم كردن گاز در جهان اول

منابع  امروزه چنين«كند -بيان مي ياسور
 يمكن يهستند اما ما فكر م يابكم يقدرتمند

ستاره  يريشكل گ. اند دهمتداول بو يشترآنها ب
 يناست، بنابرابيشتر بوده  ياردر آن زمان بس

. شكل گرفتند ها اختروش يزر يناز ا ياريبس
كهكشان  يكاجسام در  يناز ا ياگر تعداد

تمام گاز  يبه آسان توانند-يكوچك باشند، م
  » .درون كهكشان را گرم كنند و از بين ببرند

منتشر ) Science(اين تحقيق در مجله ساينس 
  .شده است

  

  در مورد نويسنده
) Tushna Commissariat(تاشنا كميسارياي 

 physicsworld.comيكي از گزارشگران 
  .است

  
  منبع

Black hole winds stronger than expected 

  
نياز به بازنگري در ساختار پوسته ستاره 

  نوتروني
  

طبق محاسبات جديد، ساختار بلورين خاص 
ها - هاي ستاره نوتروني كه براي سال پوسته

صحيح تصور مي شد، احتماالً اشتباه است و 
دانان را وادار كند كه در - تواند نظريه- مي
هاي ستاره - هايشان از برخي پديده -مدل

  .نوتروني، بازنگري كنند
ي ستاره نوتروني، تنها بخشي از جرم - پوسته

دهد اما به طور قابل - ستاره را تشكيل مي
هايي همچون آهنگ سرمايشي - توجهي پديده

. دهد- و توليد اشعه گاما را تحت تاثير قرار مي
طبق آنچه در فيزيكال ريويو لترز به چاپ 

اند - دانان دريافته- رسيده است، دو تن از نظريه
دانان نجومي - ها فيزيك -كه سال -كه ساختاري
اگر اين . اند، ناپايدار است- گرفته-در نظر مي

بايست - دانان مي -نتايج صحيح باشد، نظريه
هاي - هاي اساسي ستاره -ژگي  بسياري از وي

همچنين . وتروني را بار ديگر محاسبه كنندن
اين شانس وجود دارد كه اين موجودات، 
چشمه قويتري از تابش گرانشي باشند كه به 
صورت بالقوه قابل آشكارسازي است، قويتر 

  .از آنچه همگان قبالً انتظار داشتند
گيرد كه - يك ستاره نوتروني هنگامي شكل مي
ابرنواختر  هسته يك ستاره بسيار عظيم به يك

كند و كره اي به قطر -فروپاشي )  سوپرنوا(
كيلومتر با جرم بيشتر از جرم  20حدود 

ساختار ميكروسكوپي . گذارد-ورشيد به جا خ

هاي غني  -اي از هسته- پوسته خارجي، شبكه
از نوترون است كه توسط گاز يكنواخت 

اگر شما به سمت . الكتروني احاطه شده است
يد، فشار افزاينده باعث مركز ستاره حركت كن

ها  -ها و پروتون -تركيب هرچه بيشتر الكترون
شود و در نتيجه،  -ها مي -و تشكيل نوترون

. يابد- ها افزايش مي -چگالي نوتروني در هسته
ها قابليت - سرانجام در پوسته داخلي، هسته

دهند و -پذيرش نوترون بيشتر را از دست مي
كه به شبكه  هاي آزاد يك ابر شاره -ن  نوترو

  .سازند-كند را مي- نفوذ مي
  

  
  

Goddard-NASA 
هاي پوسته يك ستاره نوتروني، به شدت - ويژگي
ي تابش ايجاد شده ها هايي همچون انفجار- پديده

هاي نوتروني بسيار مغناطيسي را تحت - توسط ستاره
  .دهد-تاثير قرار مي

  

هاي  -ها در پوسته -ها و شكاف -تغيير شكل
هايي همچون - نوتروني به پديدههاي - ستاره

اما و امواج گرانشي، انفجارهاي اشعه گ
ها چرخش ستاره -رخدادهايي كه در آن
گيرد، ارتباط داده  -ناگهان سرعت مي

ي داخلي، كليد فهم - ساختار پوسته. شوند -مي
  .اين رخدادها است

دانان، بسياري از جوانب پوسته داخلي - نظريه
ي مثال، ارتعاشات برا. اند- را بررسي كرده

دميتري . اند- شبكه را مورد تحليل قرار داده
، از دانشگاه )Dmitry Kobyakov(كوبايوكوف 

گويد  -در سوئد مي) Umea University(اميا 
مورد مطالعه بوده  1970اين موضوع از دهه «

ي داخلي، به صورت - ساختار پوسته» .است
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هر ) (bcc(شبكه به اصطالح مكعب مركز پر 

ها را در مركز و  -واحد مكعبي از بلور، هسته
و گاز الكتروني ) تهشت راس جاي داده اس

كه در سرتاسر ساختار جريان دارد، 
اما تصور بر اين بود . سازي شده است -مدل

  .هاي آزاد اثر كمتري داشته باشند -كه نوترون
 Christopher(كوبايوكوف و كريستوفر پتيك 

Pethick ( از دانشگاه كوپنهاگ)University of 

Copenhagen ( و موسسه فيزيك نظري وابسته
در استكهلم، در ) NORDITA(مال اروپا به ش

كنش ميان -اين كار جديدشان، برهم
. اند- هاي آزاد و شبكه را توضيح داده -نوترون

ها تا حدي مشابه  -ها دريافتند كه نوترون -آن
جزء اضافي در آلياژ فلزي هستند و باعث يك 

اين .  شوند -ها مي- موثر ميان هسته كشش
سخ پوسته به كشش، اثرات چشمگيري روي پا

  . ارتعاشات شبكه با طول موج كوتاه دارد
شبكه به طور مداوم با ارتعاشاتي كه گستره 

ها را دارد، به آهستگي  -وسيعي از طول موج
اين تيم متوجه شده است كه . خورد -تكان مي

 2تر از حدود  ههاي كوتا- سيستم در طول موج
برابر فاصله شبكه، ناپايدار است و كمبود  5تا 
شود اندازه ارتعاشات به - ستحكام باعث ميا

كوبايوكوف بر اين نظر . طور مداوم رشد كند
كند فرض  -است كه ناپايداري ايجاب مي

ها، نادرست - هسته bccمعمول آرايش بلورين 
  .باشد

، )Edward Brown(ادوارد براون 
گري از دانشگاه ايالت ميشيگان در - پژوهش

هاي  -از مدلبسياري «گويد -لنسينگ شرقي مي
ما ممكن است احتياج به اصالح داشته باشند 

» .طور كلي كنار گذاشته شوند- و  يا حتي به
اگر ساختار شبكه «كند - همچنين او بيان مي

متفاوت باشد، در اين صورت بسياري از 
فيزيك . اره دارندها نياز به محاسبه دوب- ويژگي

تواند به ميزان زياد - بسيار جالب و مهمي مي
  ».ر آن وجود داشته باشدد

ساختار پوسته داخلي، استحكام و قدرت 
تواند - دهد و مي -پوسته را تحت تاثير قرار مي

. اي روي رفتار ستاره شود- باعث تاثير عمده
براي مثال، اگر پوسته يك ستاره نوتروني به 

تواند - ستحكم باشد، مياندازه قوي م
اش را - مانند روي سطح-ساختارهاي كوه

توانند - هاي نوتروني مي- ستاره. كند حفظ
همراه با . بار در ثانيه بچرخند 600بيشتر از 

ها امواج كوچكي را در  -اين چرخش، كوه
كنند كه به نام امواج - زمان ايجاد مي- فضا

اين امواج ممكن . شوند- مي -گرانشي شناخته
ست توسط رصدخانه موج گرانشي تداخل ا

ر راستاي كه تالشي د) LIGO(سنج ليزري 
اولين رديابي مستقيم امواج گرانشي است، 

« گويد  -براون مي. قابل آشكارسازي باشد
ر از آنچه ما تصور ت تواند بسيارسخت پوسته مي

هاي بسيار بزرگتر  كرديم باشد و بتواند كوه  مي
صورت هدف بسيار را حفظ كند كه در اين 

  ».خواهد بود LIGOتري براي - جذاب
هاي - استحكام،  گسيختگي چنين افزايشي در

زمين لرزه مانند در پوسته را نيز تحت تاثير 
ها احتماالً به  -گسيختگي-اين . دهد- قرار مي

انفجارهاي اشعه گاما كه از مگنتارها 
) هاي نوتروني بسيار مغناطيسي-ستاره(

نظر . شوند -مربوط مي مشاهده شده است،
گران كه اين - براون بر اين است كه پژوهش

كنند ممكن است نياز - ها را مطالعه مي -يدهپد
اين نتايج « دقت ببينند، - باشد اين نتايج را به

تواند چيزها را خيلي تغيير دهد يا اينكه - مي
  ».ها را تنها به ميزان كمي اصالح كند -آن
  

  درباره نويسنده
، )hie BushwickSop(سوفي باشويك 

  .نويسنده علمي مستقل در شهر نيويورك است
  

  منبع
Focus: Rethink Needed for Neutron Star 
Crust Structure 

  مرجع
D. Kobyakov and C. J. Pethick ," 
Towards a Metallurgy of Neutron Star 
Crusts " Phys. Rev. Lett. 112, 112504 
(2014). 
 
ساخت يك آزمايش نوترينوي زيرزميني 

  بسيار عظيم در چين
  

كار روي يك آزمايشگاه نوترينوي زيرزميني 
رصدخانه . بسيارعظيم در چين آغاز شده است

با ) JUNO( نوترينوي زيرزميني جيانگمين
ميليون دالر در شهر كايپينگ  330هزينه  صرف

جنوب كشور چين حدود  در گواندانگ دراستان
كيلومتري غربي هنگ كنگ در حال  150

است كه اين رصدخانه  اين هدف. ساخت است
امل شود و  به مدت بيشتر از ك 2020در سال 

ي رابطه ميان سه نوع - سال به مطالعه 20
  . نوترينوي الكتروني، ميوني و تاو بپردازد

جزئيات طرح در سال پيش كامل شده است و 
موسسه فيزيك انرژي اين آشكارساز توسط 

وم چين كه بخشي از آكادمي عل) IHEP( باال
)CAS (است، ساخته خواهد شد .JUNO ،

 50متر و قطر  80سالن آزمايشگاهي به ارتفاع 
. متري زير زمين خواهد داشت 700متر در 

 -زننده -تُن  مايع جرقه 20000آشكارساز آن با 
المپ تقويت  15000پر خواهد شد و بيشتر از 

شوند تا نور جرقه كه -ي نور استفاده مي- كننده
برخورد نوترينو با اتم هيدروژن به هنگام 
  . شود را آشكار كنند-ايجاد مي

  

  
  

  محل رصدخانه نوترينو زيرزميني جيانگمين
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  چالش بزرگ

خواهد توانست عالوه بر  JUNOاگرچه 
ي نوترينوهاي ايجاد شده از زمين، نوترينوها

را نيز كشف كند ) سوپرنوا(ناشي از ابر نواَختر 
اما رصدخانه به طور عمده نوترينوهاي ناشي 

 50اي كه حدود - از دو كارخانه نيروي هسته
كيلومتر از محل آزمايش قرار دارند را مطالعه 

) Yifang Wang(يافنگ وانگ . خواهد كرد
را سرپرستي  JUNOكه پروژه  IHEPمدير 

وترينوهاي ما نياز داريم ن«گويد - كند، مي- مي
ناشي از رآكتورهاي هسته اي را از فاصله 

نظر او بر اين است » .مناسب آشكارسازي كنيم
ساخت چنين آزمايشگاه و آشكارساز «كه 

ال يك چالش س 5عظيم زيرزميني در عرض 
  ».بزرگ است
رود اين آشكارساز قدرت تفكيك  -انتظار مي

درصد را داشته باشد كه به 3انرژي حدود 
JUNO دهد جرم نسبي سه نوع -اجازه مي

نوترينو را كه به نام سلسله مراتب در جرم 
چندين . شود، تعيين كند -نوترينو شناخته مي

در آمريكا،  NOvAآزمايش مشابه ازجمله 
رصدخانه نوترينو در  ژاپن و  سوپر كاميوكانده

جون . كنند- كار مي نيز به اين منظور در هند
 IHEPدر  گر ذرات- ، پژوهش)Jun Cao(كائو 
حل اين معما كه چرا در جهان، «گويد  -مي

ي مهم - ماده بر پادماده غالب است، يك مسئله
  »است

  
  موفقيت پيشين

آزمايش نوترينو اندازي  -راه ي چين در- تجربه
باي در سه سال گذشته آن را در جايگاه  دايا

وانگ . قرار خواهد داد JUNOخوبي براي 
اعث شده است موفقيت دايا باي ب«افزايد  -مي

 JUNOكه همكاران خارجي بيشتري به سمت 
موسسه  19و  IHEPعالوه بر » .جذب شوند

موسسه بين المللي  30چيني ديگر، بيشتر از 
شامل همكاران دايا باي از جمهوري چك، 

فرانسه، آلمان، ايتاليا، روسيه و آمريكا نيز براي 
وانگ . اند- ابراز تمايل كرده JUNOپيوستن به 

كند يك - كمك مي JUNOپروژه «فزايد ا- مي
اد كنيم و چين را به تيم تحقيقاتي برجسته ايج

يكي از كشورهاي پيشتاز در زمينه فيزيك 
  ».ذرات تبديل كنيم

  
  درباره نويسنده

نويسنده علمي در پكن ) Jiao Li(جيائو لي 
  .تاس
  

  منبع
China to build a huge underground 
neutrino experiment 

  
  يچهار مولكول يكيمشدد مكان

  

موفق به ساخت  يشياتر گران پژوهش
اند كه  شده يكيمشدد نانومكان ينتر كوچك

 ينا. شده است يلتنها از چهار مولكول تشك
 ياديكننده نه تنها در مطالعات بن نوسان ي يهپا

 يكوانتوم مورد عالقه است بلكه برا يزيكدر ف
 يزها ن مولكول ياها  اتم تك يآشكارساز

  .يردگ ارمورد استفاده قر تواند يم
در ابعاد نانو  يكيمكان مشددهاي

هستند كه در  يكوچك يها كننده تعاشار
اغلب در (باال  ياربس يدتشد يها فركانس
نوسان ) يگاهرتزگ يامگاهرتز  ي گستره

 ي در محدوده توان يم يجهدرنت. كنند يم
 يدور و حت شامل ارتباطات از راه ييكاربردها

 ينا. ها بهره برد از آن يمحاسبات كوانتوم
و  يآشكارساز يبرا ينهمچن تشديدگرها

همچون (كوچك  ياءجرم اش يينتع
استفاده ) ها يروسو يا DNA يها مولكول تك
 يكوچك بر رو ي ذره يك يوقت. شوند يم

فركانس  ،شود يجذب م ييچنان مشددها
 ينا يبا بررس. دهد يم ارتعاش آن را تغيير

  .جرم آن ذره را محاسبه كرد توان يم ييرتغ

  كوچك تشديدگرهاي
 Stefan( يگركه توسط استفان مول تيمي

Müllegger ( ينزكپلر در ل يوهانساز دانشگاه 
اكنون موفق به ساخت  شود يم يرهبر

اند كه تنها از چهار  شده يمشدد ينتر كوچك
-α,γ-bisdiphenylene-βمولكول از 

phenylallyl )يا BDPA (شده است يلتشك .
گران نشان داده  پژوهش ،يشينپ يقدر تحق

 يبر رو BDPA يها مولكول يكه وقت بودند 
 اين ،شود ينهشته م) 111( يِسطح بلورشناخت

 يكتفك يمثلث يها ها به خوشه مولكول
ها به عنوان  مولكول يناز ا يبرخ. شوند يم

و به  كنند يعمل م يبند هسته يها محل
تا در  دهند يها اجازه م از مولكول اي يرهزنج
 يجهت رشد كرده و ساختارها يك

. دهند يلككوچك را تش ي تشديدكننده
قرار  ها يرهزنج ينكه در ا ييها مولكول

 يگرنانومتر از همد 0/7در حدود  گيرند يم
  .فاصله دارند

 يكبا حركت دادن نوك  يمشابه يمت اكنون
در ) STM( يروبش يزن تونل يكروسكوپم

 يانجر يريگ و اندازه يرهزنج ينطول ا
 ،نوك و سطح طال ينا ينكوچك ب يكيالكتر

ها  مولكول يناز ا رداريموفق به تصويرب
 5 يكه در دما يافتندمحققان در ينا. اند شده
از  ريكخط با يكمانند  ها يرهزنج ينا ينكلو

 يوجود وقت ينبا ا. شوند يها ظاهر م مولكول
 ،كند يم يداپ يشباالتر افزا يا ينكلو 20دما تا 

كه به  يياز انتها هرچه نوك ميكروسكوپ
در طول  بيشتر ،سطح طال ثابت شده است

تر  ها پهن مولكول اين ،كند يحركت م يرهزنج
 ي به گفته). ينيدشكل را بب( رسند يبه نظر م

مشاهدات نشان از  ينو همكارانش ا يگرمول
  .در حال ارتعاش است يرهزنج ينآن دارد كه ا
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كه از  يروبش يزن تونل يكروسكوپم تصاوير
 يرتصو. از هفت مولكول گرفته شده است اي يرهزنج

گرفته شده و نشان  ينكلو 5 يسمت چپ در دما
 يانيم يرتصو. ندارند يها حركت مولكول ينا دهد يم

 يظاهر يدگيگرفته شده و كش ينكلو 25 يدر دما
 ستا يگواه ،يرهآزاد زنج يها به سمت انتها ولكولم

. به عقب و جلو ارتعاش دارد يرهزنج ينا ينكهبر ا
در سمت راست نشان داده  يكاز مد تحر ينمودار

  .موج ارتعاش است طول λو  يرهطول زنج Lشده كه 
  

  يرمنتظرهغ رفتار
 يكه چنان ارتعاش كند يخاطر نشان م يمت اين
ها  مولكول ينا ينماب هاييوندپ يعتطب يلبه دل

 يرمنتظرهغ) اند يفنسبتاً ضع يوندهاييكه پ(
 يستينبا هايي يرهچنان زنج ياز نظر تئور. است

داشته  يدبه آن شكل كه مشاهده شده تشد
تنها  يچنان ارتعاشات شود يچون تصور م. باشد

 يها مانند گرافن و نانولوله( تارهادر نانوساخ
 ي كه بواسطه ييرخ دهد؛ ساختارها) يكربن

در كنار هم قرار  تر يقو يمياييش يوندهايپ
  .اند گرفته
 يشرا در پ يراه ينپژوهشگران همچن اين

 ييرساختار را با تغ يناند تا فركانس ا گرفته
STM تا بتوان  ،كنند يريآن اندازه گ
 ي را در گستره يزن تونل هاي جريان

آنان . كرد يآشكارساز يوييراد يها فركانس
در  يپنج مولكول ي يرهزنج يككه  اند يافتهدر

د و درست كن يم يدمگاهرتز تشد 98فركانس 
 ينا يقيساز موس يك هاي يسمانر يهشب

 يكاهش م يرهطول زنج يشها با افزا فركانس
چهار  ي يرهزنج يكبه عنوان مثال . يابند

مگاهرتز  127در حدود فركانس  يمولكول

هفت  ي يرهزنج يكهدرحال كند يم يدتشد
مگاهرتز  51در حدود فركانس  يكولمول
  .كند يم يدتشد
 دهد يما نشان م ي مطالعه«: يگرمول ي گفته به

با فركانس  يروبش يتونل زن يكروسكوپكه م
و مكمل  يدجد يشگاهيابزار آزما يك يوييراد
در ابعاد  يناميكيد يندهايفرآ يفتوص يبرا
. »نانو است يدر علم و تكنولوژ يمولكول تك
كه  يسازوكار يدواريماكنون ام«: دافزاي يم يو

ها  از مولكول اي يرهارتعاش زنج يكپشت 
 يشتريوجود دارد را مطالعه كرده و به انطباق ب

 سنجي يفدرمورد ط مان يافته يرتغ STMبا 
  . »يمها برس مولكول تك يسيمغناط يدتشد
 يترزل يويور يزيكالف ي در مجله يقتحق اين
  .شده است يفتوص

  
  سندهينو ي درباره

در  يراستاريكمك و) Belle Dumé(دامه  بل
nanotechweb.org است.  

  
  منبع

Tiny mechanical resonator made from 
just four molecules 

  
  نگاهي عميق

  بر يك نظريه كوانتومي جايگزين
  

پيشگان يك نظريه  ، فيزيك1998از سال 
هاي  كوانتومي اصالح شده بر اساس بازتاب

اين نظريه با . اند ردهزمان را بررسي ك- فضا
هاي خاصي همچون  گويي ، پيشPTتقارن 

ميانبرهاي زماني در تحول ميان دو حالت كرده 
است كه با مكانيك كوانتومي مرسوم در تضاد 

. استاست، با اين حال با مشاهدات سازگار 
كند كه اين  اما يك ارزيابي جديد پيشنهاد مي

در . دارد مدلِ جايگزين به صورت بنيادي ايراد
مجله فيزيكال ريويو لترز ، نويسندگان نشان 

، عدم امكانِ PTدهند كه نظريه با تقارن  مي
  .كند ارتباط با سرعت بيشتر از نور را نقض مي

اي در مكانيك كوانتومي اين  يكي از اصول پايه
است كه هاميلتوني كه انرژي در سامانه 

كند بايد ويژگي  كوانتومي را توصيف مي
هرميتي بودن را داشته باشد به رياضي 

كه حقيقي بودن مقادير انرژي مورد  طوري
اما حقيقي بودن ويژه . بيني را تضمين كند پيش

اي ديگر نيز  توان به گونه مقادير انرژي را مي
در اين روش، هاميلتوني بايد . دست آورد به

و بازتاب ) P(نسبت به تركيب بازتاب در فضا 
در گذشته محققان . شدمتقارن با) T(در زمان 

را براي توصيف  PTمدلِ متقارن تحت 
  .اند هاي اپتيكي خاص استفاده كرده سامانه

  

  
  

Alan StonebrakerAPS/ 
  

بود، جابجايي  واقعا اصولي مي PTاگر تقارن 
آن با شرط هرميتي بودن، پيامدهاي بنيادي 

هاي كوانتومي  تر سامانه ريعهمچون تحول س
هاي معمول را ايجاب  در مقايسه با پيشگويي

از ) Yi-Chan Lee(چن لي  -اما يي. كرد مي
هو در شهر سينچو در  - دانشگاه ملٌي تسينگ

تايوان و همكارانش اين نظريه را به چالش 
ها دو فرض ضمني در نظريه  آن. اند كشيده

ي را با يك آزمايش ذهن PTمتقارن تحت 
اين دو . اند كالسيك تحت آزمايش قرار داده

دهند كه چگونه چنين  فرض توضيح مي
ي كوانتومي به صورت موضعي وجود  سامانه

هاي آن محاسبه  گويي دارد و چگونه پيش
در اين آزمايش ذهني، آليس و باب . شوند مي

. گذارند تنيده را به اشتراك مي دو حالت درهم
ليس چگونه حالتش كه آ اين تيم با انتخاب اين

تواند  كند، دريافت كه او مي گيري مي را اندازه
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اطالعات را با سرعت بيشتر از نور به باب 

نويسندگان بر اين باور هستند كه اين . بفرستد
را به عنوان يك نظريه بنيادي  PTنتيجه، تقارن 

تواند به  كند، اما همچنان اين مدل مي رد مي
ذاب براي عنوان يك نظريه موثر و مدل ج

  .هاي باز در اپتيك كالسيك مفيد باشد سامانه
  

  نويسنده
  )Michael Schirber(مايكل اسكيربر 

  
  منبع

Synopsis: Reflecting on an Alternative 
Quantum Theory 

  مرجع
Local PT Symmetry Violates the No-
Signaling Principle 

  
  يدنانوذرات و كمك به تول

  ياهانگ در يشترب يديخورش يانرژ
  

به  يديخورش يانرژ يزانقادرند م نانوذرات
درصد  30 يزانرا به م ياهاندام افتاده توسط گ

است كه  اي يجهنت ينا. ارتقاء بخشند
 يفناور ي گران در موسسه پژوهش

 ينا. اند يافتهبه آن دست ) MIT(ماساچوست 
 يها كه در برگ ياهانياند گ محققان نشان داده

 يسانا دارند انرژر يمن يبنكر يها خود نانولوله
 يلتبد يكيالكتر يانرا بهتر به جر يديخورش

  .كنند يم
كشف  ينباور است كه از ا ينبر ا يمت اين
موسوم  يديجد يقاتيتحق ي ينهدر زم توان يم

 ينهزم يندر ا. بهره برد »يونيكنانوب«به 
كه به موجب آن  پذيرد يصورت م يقاتيتحق

موجود  يعيطب ايه يتقابل توانند ينانوذرات م
و  يدهرا ارتقاء بخش يمعمول ياهاندر گ
 ياهگ شبه يها يستمس يجادا يبرا ينهمچن
قادرند  ها يستمس ينا. استفاده شوند يمصنوع

و آب  يدخودشان را با استفاده از نورخورش
 يا بالقوه يكاربردها. كنند يرتعم يارشد دهند 

متصور شد  توان يم ها يستمس ينا يكه برا
نظارت  يبرا يوشيمياييب يشكارسازهاشامل آ
به  يدشا ياست و حت يطيمح هاي يندهبر آال

 يشكه به افزا يانجامدب يديجد هاي وريفنا
  .كند يكمك م يمحصوالت زراع

 Juan Pablo( يرالدوخوان پابلو گ ي گفته به

Giraldo (يپژوهش يمت ينا ياز اعضا يكي :
و  كنند يرا فراهم مغذا و سوخت ما  ،ياهانگ«

اما . كنيم يكه با آن تنفس م يژنياكس يحت
 يها در كاربردها از آن يكم ي تاكنون استفاده

 يديجد ي ينهدر مورد زم«.»شده است يفناور
نانو  يفناور ينحد واسط ب هك كنيم يصحبت م

است كه آن را  ياهانگ شناسيِ يستو ز
  ».يما نام گذاشته ياهانگ يونيكنانوب

  
  يشار الكترون گيري اندازه
 Michael(استرانو  يكلكه توسط ما تيمي

Strano (يبرا يشده از دو فناور يرهبر 
و  ياهگ يها در برگ يشار الكترون يريگ اندازه
 يشگاهدر آزما) كلروپالست( ها يسهسبزد

 يريگ به اندازه يفناور يناول. اند استفاده كرده
 يا رنگدانه پردازد؛ يم  رنگ رنگدانه ييراتتغ

در ( ينور  هاي يستمس ينماب ار ها كه الكترون
) شود ياستخراج م ياهكه از گ يكلروپالست

نظارت  ي يهدوم بر پا يفناور. كند يم يريرهگ
در  ها ينهدر فلورسانس سبز ييراتبر تغ
 يها و برگ ياهخارج شده از گ هاي يسهسبزد

 اي يزهرنگ يل،كلروف يا ينهسبز{. آن است
ها و  خزه ياهانسبزرنگ است كه در اكثر گ

بخش  ينهسبز. شود يم يافت ها يانوباكتريس
و قرمز را جذب و نور سبز و  ياعظم نور آب

 يسيالكترومغناط هاي يفط ينزرد را از ب
 يلبه دل ياهانرنگ سبز گ. كند يمنعكس م

. }هاست يلانعكاس نور سبز از كلروف
سلول  يكدر داخل  ييها اندامك ها يسهسبزد

گرفتن و  يراب يلهستند كه از كلروف ياهيگ

استفاده  يدياز تابش خورش يانرژ ي يرهذخ
  .كنند يم
  

  
  

در داخل  يكربن يها كه نانولوله يبنام رشاد گياهي
در به دام انداختن  ياهگ يجهدرنت. خود دارد يها برگ
به عنوان  تواند يبهتر عمل كرده و م يديخورش يانرژ

  .عمل كند يفوتون يوشيماييبه آشكارساز ب
  

 ،انجام داده تي يآ ام يمكه ت ياساس پژوهشبر
ها مقدار نور جذب شده توسط  نانولوله
جذب در  ينا. بخشد يرا ارتقاء م كلروفيل

والً به شكل كه معم دهد يرخ م ييها موج طول
 ينا. افتد يبه دام م ياهانتوسط گ يفضع
ها شامل رنگ سبز بعالوه فرابنفش و  موج طول

 يفاز ط خشياست كه ب يكفروسرخ نزد
 يجهنت. آيند يبه حساب م يسيالكترومغناط

 يكه با نانوذرات غن ياهانيگ هاي برگ ،كه آن
 يِنور ياندرصد جر 30 ي اند به اندازه شده

  .كند يدتول يعاد ياهانگ نسبت به يشتريب
كه  يافتنددر ينگران همچن پژوهش اين

شامل  يمريكه با نانوذرات پل ييها نانولوله
 يبترك) ينينادر زم يفلز يداكس يك( ياسر
عمل كرده و  »يداناكس يآنت«به عنوان  شوند يم

 يژناكس هاي يكالتعداد راد يريبه طرز چشمگ
را  ياستخراج يها در كلروپالست ديده يبآس

 يتفعال يشافزا به كه يزيچ دهد؛ يكاهش م
  .كند يكمك م يزفتوسنتز ن

  
  يرخود تعم يمصنوع ياهگ شبه هاي سيستم

تا  يمقادر باش ينكها«: يرالدوگ ي گفته به
را با نانوذرات ارتقاء  ها يسهفتوسنتز سبزد

 هاي يستمتا س دهد به ما اجازه مي ،يمبخش
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 ينرژكه ا يمرا توسعه ده يمصنوع ياهگ شبه

 ياهانگ يهگرفته و شب يدخود را از نور خورش
 ».خودشان خواهند بود يرقادر به تعم يواقع

كه با  يمعمول ياهانو گ ها ينهر دو ا«
به عنوان  توان ياند را م شده يلنانوذرات تكم

 يبرا يوشيمياييب يمثال به عنوان آشكارسازها
 يدهمچون اكس( يطيمح هاي يندهنظارت بر آال

از  توان يم يحت. ورد استفاده قرار دادم) يتريدن
 يمياييگازها و مواد ش يها در آشكارساز آن

خطرناك نسبت به نوع نانوذرات شركت كننده 
  ».بهره برد

 ينتر به ا راحت شود ياكنون م يمت ينا يانب به
نور  يكربن يها برد كه چگونه نانولوله ينكته پ
را گرفته و به سازوكار فتوستز در  يدخورش

طور  آن. كنند يم يلتبد ياهانگ هاي يسهزدسب
آن  ييهدف نها«: دهد يم يحتوض يرالدوكه گ

 ياكه آ يمببر يمطلب پ يناست كه به ا
همچون  يها با نانوذرات هيسشدن سبزد جمع

مقدار  يشبه افزا تواند يم يكربن يها نانولوله
كه ) همچون گلوكز( يمياييش يها سوخت

چنان . نه ياود منجر ش كنند يم يدتول ياهانگ
از  يديسطح جد يسو ما را به يناورف يمطالعات

 يمحصوالت زراع همچون افزايش ،كاربردها
  ».دبر ياز جلبك م يستيسوخت ز يدتول يا
 يازمندن آل يدهدر حالت ا«: يدافزا يم يو

 يمكنترل از راه دور هست يآشكارساز يابزارها
امكان را بدهد كه در آنِ واحد  ينتا به ما ا

 يكفلورسانس فروسرخِ نزد ييراتتغ
كه تحت  ياهانيرا در گ يكربن يها نانولوله

 تصويرسازي ،كنند يم يستز يواقع يطشرا
  ».يمكن
 Nature Materials ي در مجله يقتحق اين
  .شده است يفتوص

  
  يسندهنو ي درباره

در  يراستاريكمك و) Belle Dumé( يدام بل
nanotechweb.org است.  

  منبع
Nanoparticles boost solar-energy capture 
by plants 

  
  گرافن منسوجات را يداكس

  سازد يهوشمندتر م
  

از جنس  يافياند ال موفق شده پژوهشگران
د كه عالوه بر كنن يدگرافن را تول يداكس

 يتمناسب، از ظرف يريپذ استحكام و انعطاف
  .برخوردار باشد يزن ييباال يخازن

  

  
  

استفاده در منسوجات هوشمند  يگرافن برا الياف
  .آماده است

  

مستحكم و قابل انعطاف  يافاز ال يديجد نوع
ساخته  يرلندو ا يادر استرال يتوسط پژوهشگران

 يدكه از جنس اكس يافال ينا. شده است
را در  يخازن يتظرف ينگرافن هستند، باالتر

. بر گرافن دارند يمبتن يبرهايف ينب
 يددستاورد جد ينپژوهشگران معتقدند كه ا

هوشمند كاربرد  منسوجات يددر تول تواند يم
  .داشته باشد

و  يزنبور با ساختار النه يكربن يا ورقه گرافن
اتم  يكبا ضخامت  يكربن يگرافن ورق يداكس

 يدروكسيلاز ه ييها كربن است كه با گروه
  .شود يپوشش داده م

منسوجات هوشمند هنوز در  يدكه تول درحالي
ها  آن برد، يخود به سر م ييمراحل ابتدا

در صنعت  يا گسترده يبردهاكار توانند يم
هوشمند  يها داشته باشند، از ساخت لباس

خطرناك گرفته تا  يمياييكنترل مواد ش يبرا
دما  يا يطنور مح ييركه نسبت به تغ يمبلمان
  .دهند يالعمل نشان م عكس

نوع منسوجات  ينكه در ا يبرهاييو ف الياف
عالوه بر استحكام، انعطاف  يدبا روند، يبكار م

 يمناسب يكيالكترون هاي يژگيو ي،وزن و سبك
 يِخازن هاي يتمواد با ظرف. دارا باشند يزرا ن

 يراكار مناسب هستند ز ينانجام ا يبزرگ برا
 يكنند كه انرژ يجادرا ا ييها ابرخازن توانند يم
. كند يرهرا درون منسوجات ذخ كتريكيال

از جنس  يافيال ي اگرچه پژوهشگران با توسعه
 ينهزم ينو گرافن در ا يربنك يها نانولوله

 يناند، اما ا داشته يقابل توجه هاي يشرفتپ
به طور خاص، . يستندن آل يدههمچنان ا يبرهاف

گزارش شده تا  يخازن يتمقدار ظرف ينبهتر
است كه كمتر از نصف  F/g 265به امروز 

نوع مواد  ينا يبرا ياز نظر تئور  يشينهمقدار ب
  .است

  
  نظير يب ييميايالكتروش هاي ظرفيت
از ) Gordon Wallace(گوردون والس  اكنون

 University of(دانشگاه ولونگونگ 

Wollongong (و  يافو همكارانش ال يااسترال
گرافن و نوع كاهش  يداز جنس اكس يبرهاييف

تنها   اند كه در عمل نه آن را ساخته ي يافته
وزن هستند، بلكه  و سبك يرپذ انعطاف ياربس
 يرنظ ييباال بسيار يمياييروشالكت هاي يتظرف
410 F/g شوند يشامل م يزرا ن.  
گروه،  ينا ياز اعضا يكي ي،حامد ابوطالب سيد
بار است كه  ينساختار اول ينا«: است يمدع

ها  آن. »گرافن بكار رفته است يددر مورد اكس
-wet( يسيترر يكاز تكن يديروش جد

spinning technique (اند كه به  را بكار بسته
از  ينامحدود يها طول دهد يها اجازه م آن
حال  يندر ع تخلخل،م يارگرافنِ بس يافال

و  يرپذ انعطاف يكيچگال و از نظر مكان
  .كنند يدمستحكم را تول

دارند  GPa 29از  يشترب يانگيمدول  يافال اين
ساخته  يعيِطب يبرهايها را به ف كه استحكام آن
انش رس ينها همچن آن. رساند يشده از كنف م
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و سطح  S/m 2500در حدود  ييباال ييالكتر
 يبرا m2/g 2600دارند؛ حدود  يبزرگ ياربس
 يداكس يبرا m2/g 2210گرافن و  يداكس

دو  يكربنديپ يكدر . يافتهگرافن كاهش 
 F/g 410 يزانبه م يخازن يتظرف ي،الكترود
گرافن قابل حصول  يدهر الكترود اكس يدر ازا

وجود  يلدل باال به يتظرف يناست و ا
و  يعنسبتاً سر توانند ياست كه م هايي يون

  .حركت كنند يبربدون مقاومت درون ف
شرح داده شده  ACS Nanoپژوهش در  اين

  .است 
  

  منبع
Graphene oxide could make textiles 
smarter  

  
  يعبه ما يعگذار فاز ما

  

با ابرسردكردن مواد به  يبه تازگ محققان
 يعبه ما يعبه نام گذار فاز ما يديگذارفاز جد

 يديجد هاي يافتهبه  تواند يكه م اند يافتهدست 
  .شود يمنته يعفاز ما يتا ماهدر ارتباط ب

 ينآب آشناتر يرچند انجماد و تبخ هر
 يفاز آب هستند اما آب مانند برخ يگذارها

 يها به صورت فاز تواند يم يعات،از ما يگرد
 ينچن. وجود داشته باشد يزچندگانه ن يعما

به ندرت و كم  يليخ مايع – يعما يگذارها
 به يدموارد جد يافتنو  افتند، ياتفاق م

 يتهد تا ماهد يامكان را م يندانشمندان ا
بنا به آنچه كه . كنند يرا بررس يعفاز ما ياساس
و ) Hajime Tanaka(تاناكا  يمهحج

 Physicalدر  يوهمكارانش از دانشگاه توك

Review Letters اند،  به چاپ رسانده
 دهد ينشان م يكاپت ينهدر زم يكنون يشاتآزما

 - يعذار فاز ماگ) TPP( فنيل يكه  فسفات تر
  .دهد ينشان م درا از خو يعما

  

  
  

نشان دادند كه اَبر سرد  يناز ا يشپ محققان
كردن آن  به سرعت خنك يعني(  TPPكردنِ 
منجر به ) شود يزآن دما فر يركه ز ييتا دما

كه  يبه طور شود يم يدر چگال ييراتيتغ
وجود گذار فاز  يبرا ييها نشانه تواند يم
 هاي يستالوجود نانوكر ينبا ا. باشد يعما-يعما

 TPPند ابرسردكردن يدر فرا يزن يكوچك
به  TPP كند يم يشنهاداند كه پ مشاهده شده

مواجه  مايع – يعگذار فاز ما يكبا  ينكها يجا
در حال  يبه كند يقتشده باشد در حق

  .است يزشدنفر
از هم، تاناكا و  يدهدو پد ينجدا كردن ا براي

 يرز يمختلف يدماها را تا TPPهمكارانش، 
 يريگ اندازه يكرده و برا يزنقطه انجماد فر

و  يزهاز نور پالر يعشكست ما يبضر
محققان  ينا. استفاده كردند پالريزه يد

 يبرا يزو ن يچگال ييراتتغ يرا برا يشواهد
. يافتندكردن  خنك اب ها يستالنانوكر يريگ شكل
بود كه در آن  ييآنها دما ياصل يافتهاما 
در ابتدا  يهمسانگرد چگال يزهايوخ افت
و سپس با گذر زمان كاهش  يافته يشافزا
از  يناش تواند يكه نم يامكان -يابد يم

احتماال  يجهباشد و در نت يستالكر يريگ شكل
 يجنتا ينا. است مايع – يعگذار ما يكحاصل 

 يريگ شكل كه يكه در حال كند مي يشنهادپ
ه طور ب مايع – يعو گذار فاز ما يستالكر

 يقتاما آنها در حق دهد، يهمزمان رخ م
  .هستند يمتفاوت هاي يدهپد
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.112.125702 

  

  مرجع
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.110
3/PhysRevLett.112.125702 

  
  كهكشاني» هاي راديويي حلقه«آيا 

  اند؟ اشتباه گرفته شده Bبا قطبش مد 
  

ممكن است به » حلقه راديويي«هاي  تابش
يي از جهان اوليه در ها اشتباه به عنوان نشانه

 BICEP2كه با همكاري  Bمشاهده قطبش مد 
، در نظر اوايل سال ميالدي جاري اعالم شد

ز اين ادعاي سه نفر ا. گرفته شده باشند
هايي از  شناسان است مبني بر يافت نشانه كيهان

ساختارهاي موضعي در كهكشان ما كه يك 
كنند و پيش از اين  سيگنال قطبيده توليد مي

شناسان كه تابش زمينه ريزموج  براي ستاره
كنند، ناشناخته  را مطالعه مي) CMB(كيهاني 

  . بوده است
  

  
  

هاي كهكشاني را آشكار كرده  حلقه BICEP2آيا 
  است؟

  

ي جديد كه در  زمينه اين تابش ِ پيش
راديويي و ريزموج قابل  هاي فركانس

هاي جغرافيايي  آشكارسازي است، در عرض
كهكشاني باال حضور دارد و ممكن است به 

كه توسط امواج  Bد عنوان سيگنال قطبش م
گرانشي نخستين ايجاد شده است، اشتباه 

هاي  گرفته شود و بنابراين در مورد يافته
BICEP2 ايجاد ترديد كند.  

دو چشمه مهم تابش الكترومغناطيسي در 
گران هنگام  كهكشان ما وجود دارد كه پژوهش

ها  در مقياس بزرگ بايد به آن CMBبررسي 
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بش سينكروتروني ها تا يكي از آن. توجه كنند

ناشي از حركت الكترون در ميدان مغناطيسي 
كهكشاني است و ديگري تابش قطبيده ناشي 
از غبار كه در اين مورد شناخت بسيار كمي 

هايي كه از كهكشان ما در  بررسي. وجود دارد
انجام شد نيز شواهدي از  1971اوايل سال 

يا تابش راديويي پراكنده » هاي راديويي حلقه«
زمينه راديويي كهكشاني  ر مقابل تابش كه د

اكنون تصور . كند را نشان دادند ايستادگي مي
ها ناشي از بقاياي ابر  شود كه اين حلقه مي

نواخترهاي قديمي باشند كه بعد از انبساط 
ي  ها تا صدها هزار سال به اندازه پيوسته طي ده

پارسك رشد  300تا  100بسيار بزرگ 
ي گاز و  اي منبسط شوندهه اين پوسته. اند كرده

اي ناشي از  غبار، توسط امواج ضربه
اي  ابرنواخترها يا توسط بادهاي ستاره

  .اند دار شده شتاب
  

  هاي ابرنواختري پوسته
از گروه نظريه ) Subir Sarkar(سوبير سركار 
 1980شگاه آكسفورد كه از دهه ذرات در دان

هاي راديويي است،  مشغول به مطالعه حلقه
هاي ابرنواختري نيز  كنجكاو بود كه آيا پوسته

كه تابش ِ  اندازند به طوري غبار را به دام مي
اي مطالعه ه ي مهمي را در آزمايش زمينه پيش

CMB سركار به همراهي . ايجاد كنند
هاي  دادههمكارانش در دانمارك و آمريكا، 

كاوشگر ناهمسانگردي ريزموج ويلكينسون 
)WMAP ( از ناسا را استفاده كردند و متوجه

ي حلقه راديويي از  زمينه شدند كه تابش پيش
كه توسط » سازي پاك«هاي معمول  روش

ه كار ب پالنكو  WMAPهاي  آزمايش
  .روند، فرار كرده اند مي

هاي  دانيم كه حلقه اين موضوع را به خوبي مي
اي از تابش سينكروتروني را  راديويي گونه

ايجاد مي كنند به اين دليل كه ذرات باردار 
ناشي از پرتوهاي كيهاني در ميدان مغناطيسي 

اما اين پيشنهاد جديدي . ها مي چرخند پوسته
ه با آهن فلزي و يا هاي غبار ك است كه دانه

هاي فرومغناطيس غني شده اند ممكن  مولكول
تر ايجاد كنند كه  است تابش با طول موج كوتاه

ها با ميدان مغناطيسي  سويي دانه به دليل هم
به طرز شگفت آوري، . كهكشاني قطبيده است

ساكر و همكارانش شواهدي از اين تابش را نه 
 هاي راديويي بلكه در تنها در فركانس

اين ممكن . هاي ريزموج نيز يافتند فركانس
است منجر به آاليندگي مهمي در سيگنال مد 

B  شود كه ظاهراً توسطBICEP2  آشكار شده
اي از آسمان كه  است به خصوص در ناحيه

توسط تلسكوپ مطالعه شده است و محل 
  .ها است عبور يكي از اين حلقه

  

  
  

هاي كهكشاني به اشتباه به عنوان قطبش  آيا اين حلقه
  اند؟ در نظر گرفته شده Bمد 

  

قطبش مد  BICEP2گويد اگر آزمايش ساكر مي
B  دانند كه آيا منشا آن  ها نمي آن«را ديده باشد

كيهاني است با مفاهيم مهمي براي امواج 
كه تنها مربوط به  گرانشي از تورم و يا اين

 BICEP2پژوهش گران» .زمينه است تابش پيش
احتمال مورد دوم را با بررسي همبستگي 

هاي  متقابل ميان مشاهدات خود و بهترين مدل
. دانند زمينه كيهاني كم مي در دسترس از پيش

ها چشمه جديد تابش  اين مدل« به گفته ساكر 
ايم را در نظر  ناسايي كردهزمينه كه ما ش پيش
هاي آسمان خود  نقشه] BICEP2. [گيرند نمي

توانيم  اند بنابراين ما نمي را به عموم نشان نداده
اند با اين  ها ديده بررسي كنيم آيا آنچه آن

ها از  زمينه كه يكي از آن ساختارهاي پيش
ها  كند كه آن اي از آسمان عبور مي همان ناحيه

آينده » .ند ارتباطي دارد يا خيرا به آن نگاه كرده
هاي ساكر،  نشان خواهد داد كه آيا يافته

را مبني بر مشاهده امواج  BICEP2ادعاي
كه تابش  گرانشي نخستين رد مي كند و يا اين

  .دهد ها را تحت تاثير قرار نمي زمينه، يافته پيش
  

  هاي بيشتر نياز به فركانس
دان از دانشگاه  فيزيك) Peter Coles(پيتر كولز 

كاري  ساسكس كه در اين كار جديد هم
ترين نگراني من  بزرگ«گويد  نداشته است مي

اين است كه  BICEP2در مورد نتايج 
 150گيري تنها در تك فركانس  اندازه

ينكه متقاعد براي ا. گيگاهرتز انجام شده است
ي  شويم اين سيگنال، كيهاني است و از چشمه

زمينه ناشي نشده است نياز داريم تاييد آن  پيش
هاي مختلف  هاي ديگر با فركانس در آزمايش

او توضيح مي دهد كه يك سيگنال » .را ببينم
كيهاني واقعي صرفنظر از فركانس به يك 

زمينه وابسته  شود اما تابش پيش شكل ديده مي
اين سوال بايد پرسيده شود «. فركانس استبه 

كه آيا الگوي تابش در بخشي از آسمان كه 
مشاهده شده است ارتباطي  BICEP2توسط 
ي مختلف ها هاي در فركانس گيري با اندازه

همچون آنچه توسط پالنك مشاهده شده است 
اگر پاسخ مثبت باشد اين شاهد . دارد يا خير

ناشي از غبار مي شود بر اينكه تابش قطبيده 
كيهاني به جاي تابش ناشي از مهبانگ 

  ».گيري شده است اندازه
از دانشگاه )David Spergel(ديويد اسپرگل 

پرينستون در امريكا كه در تحقيقات ساكر 
گويد تابش حلقه  همكاري نداشته است، مي

افي ضعيف است راديويي به اندازه ك
ي دمايي ها در نقشه» آالينده مهمي«كه  طوري به

با اين «گويد  او مي. نباشد WMAPپالنك و 
حال، از آنجا كه سيگنال قطبش كوچكتر از 
صدم سيگنال دما است، اين اثرات كوچك 
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براي تحليل اطالعات قطبش اهميت بيشتري 

  ».يابند مي
  

  هاي ديگر به روش  لزوم بررسي
جديد ساركر روي اين   ي مقاله در حالي كه

را در نظر  WMAPهاي  موضوع تنها داده
گفت كه  physicsworld.comگيرد او به  مي

هاي عمومي پالنك  ساختارهاي مشابه در نقشه
به نظر من «ساركر ميگويد . شوند نيز ديده مي

نسبتا غير  BICEP2جامعه در پذيرش ادعاي 
كه منتظر  انتقادي بوده است به طوري

هاي ديگر مانند اينكه  ي الزم به روشها بررسي
آيا سيگنال مشابه در چندين فركانس مختلف 

شود و يا خير و تاييد مستقل توسط  ديده مي
  ».پالنك نمانده است

بختانه ساركر، كولز و اسپرگل هرسه  خوش
ها به اطالعات  موافقند كه اكنون همه نگاه

قطبش ماهواره پالنك در آينده نزديك است 
كه همين امسال وضعيت را مشخص خواهد 

پالنك، قطبش را در «گويد  اسپرگل مي. كرد
سرتاسر آسمان و در چندين فركانس 

كند، بنابراين توصيف مفصلي  گيري مي اندازه
از تابش كيهاني فراهم خواهد كرد و اميد بر 

را تاييد كند و  BICEP2اين است كه نتايج 
  ».استمتقاعد كند كه اين تابش، كيهاني 

  
  درباره نويسنده

، )Tushna Commissariat(تاشنا كميساريا 
  .است physicsworld.comگر  گزارش
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Have galactic 'radio loops' been mistaken 
for B-mode polarization? 
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Fingerprints of Galactic Loop I on the 
Cosmic Microwave Background 

  

  يموج شوك ينتر كوچك
  

 يامواج شوك يجادموفق به ا گران پژوهش
)Shock wave (در ابعاد  ييپالسما يدر توپ

 ي كه در مجله يبر اساس پژوهش. اند نانو شده
 هاي پالس ،لترز منتشر شده يويور يزيكالف
را  يدر حال انبساط يقادرند موج شوك يزريل

و  ها يونكوچك از  يپالسما يكدر 
 ينچن تر پيشهرچند . كنند يدها تول الكترون

بار  يناول ينشده بود اما ا يدهد يي»سمانانوپال«
 يك ي گران موفق به مشاهده است كه پژوهش

 يكاند كه در طول  شده يموج شوك
به  يتاًكشف نها ينا. يابد ينانوپالسما انتشار م

 يدمنجر خواهد شد كه در تول ييها روش
بكار  پزشكي يستدر مصارف ز يوني يپرتوها

منجر  هايي يدگاهبه د تواند يم يو حت رود يم
 يشوك هاي يدهپد يگرشود كه در مورد د

قابل  يزدر ابرنواخترها ن يهمچون امواج شوك
  .باشد يمتعم

مگا  ي باال در گستره يذرات با انرژ اخيراً
با شدت  يزرهايولت با استفاده از ل الكترون

 يابرها(نانوپالسماها  يدتول يمتوسط برا
 )يپرانرژ يها و الكترون ها يونكوچك از 

 Daniel( يكشتينه يلدن يانبه ب. اند شده يدتول

Hickstein (از دانشگاه كلرادو در بولدر، 
امكان را به  يناست ا نانوپالسماها ممكن

باال را بدون  يمحققان بدهند تا ذرات با انرژ
كنند و  يدذرات تول ي دهنده حضور شتاب

 ،يينانوپالسما يِموج شوك يكچون ذرات در 
را دربرخواهند  ها يز انرژا يكيبار ي گستره

و  ها يصتشخ يشرط الزم برا(گرفت 
 ييها شوك يجهدر نت) يپزشك هاي يپرتوافكن

 ينچن يگام به سو ينكه نخست شوند يد ميجاا
و  يكشتينه. خواهد بود يپزشك يكاربردها

با  يموج شوك يجادهمكارانش موفق به ا
 اي سابقه ياند كه نگاه ب شده يستمياستفاده از س

به سرعت منبسط شونده  يپالسما يكبه 

از نانوذرات  ييمحققان پرتو ينا. دارد
و  تاسيمپ كلريد ،يمسد يدشده از كلر ساخته

ها را به درون اتاقك خالء  نمك يگرد
اتاقك با  يننانوذرات در ا ينا. اند فرستاده
متمركز از  يداًو شد اي يهفمتوثان 40 يها پالس
 يكدود ح. شوند يبنفش روشن م يزرنور ل

به نانوذره برخورد  يهفمتوثان 40پالس در هر 
و  ها يوناز  ييكرده و آن را به داخل پالسما

 يپس از مدت زمان. كند يمنتقل م ها الكترون
مثبت از  هاي يون ،انبساط دارد يكه پالسما برا

 يمراكز دو الكترود به شكل واشر به باال يقطر
 يو به سو شوند يم يدهكش يزريل يپرتو ينا

كه  اي يلهوس شوند؛ يم يتآشكارساز هدا يك
  .گيرد يذرات را اندازه م يانرژ

  

  
  

 100نمك  يو بلورها يتروژناز گاز ن تركيبي
از سمت چپ وارد ) روشن ينقاط آب( ينانومتر

 نانوذره را به درون يك يزريپالس ل يناول. شوند يم
 يموج شوك يكپالس  ينو دوم كند يپالسما منتقل م

. راند يم يشمنبسط شونده به پ يرا درطول پالسما
سمت  هشكل ب يواشر يالكترودها ي بواسطه ها يون

آشكارساز مكان . شوند يآشكارساز سوق داده م
  .آنهاست  يكه متناظر با انرژ كند يرا ثبت م ها يون

  

سما در خارج شده از پال هاي يون انرژي
كه از (نانوپالسما  هاي يفناور يگربا د يسهمقا

 تر يدشد يزرهايتر و ل نانوذرات كوچك
 يناما ا. يستباال ن يليخ) كنند ياستفاده م

امكان را داده  ينا يقاتيتحق يمت ينبه ا يستمس
هر نانوپالسما را به  يكامل انرژ يفاست تا ط
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 يكه بر رو آن يشكل منفرد ثبت كنند به جا

 يريگ از نانوپالسماها متوسط يادياد زتعد
نشان داده كه  يانرژ يفط ينا. داشته باشند

را در  يامواج شوك يدشد يزريل يها پالس
 هاي يونكه توسط (از نانوپالسماها  يبرخ

 ينمع تر يكبار يشده در نوار انرژ يبند خوشه
 يجهنت اينبه  يمت ينا. كند يم يدتول) شوند يم

دوم  يزريپالس ل يكاز  كه با استفاده يدهرس
حرارت دادن  يبرا( يكاز نور فروسرخِ نزد

 ياربس يموج شوك توان يم) نانوپالسما يناگهان
  .كرد يجادرا ا تري يقو
ظاهر  يتنها وقت يقو يِچنان امواج شوك اما
اول و  يها پالس ينب يزمان يركه تاخ شوند يم

 يبه حد كاف - باشد يهفمتوثان 7دوم حداقل 
آن  يتپالسما منبسط شده و قابلتا  يطوالن
از  پيش ،يابد يشافزا يزرجذب نور ل يبرا
بر اساس . كه پالس دوم از راه برسد آن

 ي يجهاند در نت داده جامان يمت ينكه ا يمحاسبات
ماده موج  ي در پوسته يجذب پالس ثانو

موج فشار را به داخل  يكشده و  يجادا يشوك
فشار به  موج ينا. فرستد يپالسما م ي يانهم

 ي كننده حركت يرونعنوان شوك به سمت ب
به  يكسان هاي يبا انرژ هاي يونمتشكل از 
  .گردد يعقب باز م

گذشته  ي در دهه«: يكشتينه ي گفته به
 يامواج شوك ينبه دنبال ا گران يشآزما
داد  يشنهادپ يمت يك 2003در سال . »اند بوده

ت به اثرا تواند ينانوپالسما م يكه امواج شوك
 يهمچون روش. ودشمنجر  ياريجالب بس

 ينماب يا هسته يبه دست آوردن همجوش يبرا
 يكشتينه]. 1[نانوپالسما  يكدر  ها يون
ها از  آن يراموفق شده است ز يو يمت گويد يم

اند  نانومتر استفاده كرده 100 ي با اندازه يذرات
 يشينپ هاي يشتر از آزما برابر بزرگ 20كه 
 ي ذرات با اندازه«: گويد يم يو. است
تك  يكتا  دهد ياجازه را م ينتر به ما ا بزرگ

 رايبه گفته او ب كه يزيچ »يمنانوذره را بسنج

به حساب  ياتيح يامر يمشاهده موج شوك
 يبر رو يگرد هاي يشدر آزما. آيد يم

امر  كه اين ،شود يم يريگ نانوپالسماها متوسط
ه ك ياديز يارتنوع بس يلشود به دل يباعث م
مختلف وجود دارد  ينانوپالسماها ياندر م

  .يدمبهم به نظر آ يموج شوك
 يزيكف يك) Luis Silva( يلواس لوئيس

در  يكتكن يعال ي پالسمادان در موسسه
از  يربرداريكنترل و تصو«: پرتغال يسبونل
دستاورد  يهتك نانوپالسما  يناميكد

 يها كار راه ينا«. »مهم است يشگاهيآزما
 يناميكجستجو و كاوش در د يرارا ب يمختلف
 وكيامواج ش يناميكنانوپالسماها و د ينخود ا
و  ها يشگاهاز آزما ياريكه در بس يكرو
وجود دارد را  يزيكياخترف هاي يدهپد
  .»گشايد يم

از ) Thomas Fennel(طور كه توماس فنل  آن
 دهد يدانشگاه روستوك در آلمان هشدار م

بر  يحتنها توض يممكن است كه موج شوك
مطالعات «: گويد يم يو. نباشد ييها داده ينچن
 يها كه موجب حل و فصل گونه يندهآ ينظر
نشان خواهد داد كه  ،مختلف خواهد شد ياتم
  .»نه يااست  يحصح يرتفس ينا آيا

 ينحاصل از ا يجكه نتا دارد يم يانب هيكشتين
 يپزشك يها استفاده چه براي از آن ،ها پژوهش

دارد و در هر  يشدر پ ازيراه در ،است يازن
 يستيابتدا با ياساس ياربس يكارها يرخداد

مدت  در كوتاه«: يكشتينه يانبه ب. انجام شود
 يرفتار انبساط يدرك بهتر از چگونگ يازمندن

را   چگونه آن كه ينو هم ا يمهست هانانوپالسما
  ».يمكنترل كن

  
  يسندهنو ي درباره
آزاد در  ي يسندهنو) Philip Ball(بال  فيليپ

چگونه علم به : يلندن و مولف كتاب كنجكاو
  .است) 2012(مند شد عالقه يزهمه چ
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Coulomb Explosions of Nanoclusters,” 
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The Smallest Shock Wave 

  
  تنيدگي گيري درهم اندازه

  ميان تعداد زيادي ذرات
  

نيادي از هاي ب محاسبات كوانتومي و آزمون
با اين . مكانيك كوانتومي مورد توجه هستند

تنيدگي در چنين  حال، توصيف ميزان درهم
گروهي از . هاي بزرگي پيچيده است سامانه
دانان اروپايي يك معيار جديد از  فيزيك
تنيدگي را بر اساس اسپين جمعي مطرح  درهم
ها در فيزيكال ريويو لترز با اعمال  آن. اند كرده

دهند  وي يك ابر اتمي نشان ميروش خود ر
اتم  28ناپذير با حداقل  هاي جدايي كه خوشه

  .تنيده در آن وجود دارند درهم
توان  اي با تعداد كمي از ذرات، مي در سامانه

تنيدگي را با بررسي تمامي  درهم
اما تعداد . هاي ذرات ارزيابي كرد بستگي هم

 هاي مورد نياز براي اين به اصطالح گيري اندازه
پرتونگاري مقطعي كوانتومي به طور نمايي با 

بنابراين، اين روش . كند تعداد ذرات رشد مي
تنيدگي در مواردي  گيري درهم براي اندازه

با ) BEC(اينشتين - همچون چگاليده بوز
گران،  پژوهش. هزاران اتم قابل كاربرد نيست

بندي  تنيدگي ديگري را فرمول معيارهاي درهم
هاي خاصي از  ا را تنها در گونهه اند اما آن كرده
  .برند كار مي اي به ذره تنيده بس هاي درهم حالت

از دانشگاه ) Carsten klempt(كارستن كلمپت 
نيتس هانوفر در آلمان و همكارانش،  اليب

تنيدگي  معيار جديدي براي توصيف درهم
ها در اين روش مجموع  آن. اند ايجاد كرده

يك آنسامبل هاي انفرادي در  تمامي اسپين
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كنند و سپس  گيري مي بزرگ از ذرات را اندازه

  .شود ي آن ارزيابي ميها افت و خيز
  

  
  

B. Lücke et al., Phys. Rev. Lett. 
  

در مقايسه با كار پيشين، معياري كه كلمپت و 
ي  كنند به محدوده همكارانش استفاده مي

تنيده حساس  هاي درهم تري از حالت وسيع
ك حالت خاص به نام اين گروه ي. است

اتم از  8000با ) Dicke State(حالت ديك 
ايجاد كردند و اسپين كل را با  BECيك 

استفاده از يك گراديان ميدان مغناطيسي قوي 
ها با استفاده از اين معيار  آن. گيري كردند اندازه
ترين  تنيدگي برآورد كردند كه بزرگ درهم

م و يا ات 28تنيده، شامل  گروه از ذرات درهم
گيري  ترين تعداد اندازه شود كه بيش بيشتر مي

  .هاي ديك تاكنون است شده براي حالت
  

  نويسنده
  )Michael Schirber(مايكل اسكيربر 
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Synopsis: Measuring Entanglement 
Among Many Particles 
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Detecting Multiparticle Entanglement of 
Dicke States 

  
  يناميكدترمو ياروييرو

  كوانتوم يكبا مكان
  

 شارش حرارتي ،پژوهش يك يجنتا براساس
 ي قطعه يكها در  منتقل شده توسط الكترون

 يازمندن يآور به شكل شگفت يكيترموالكتر

نادر كه اثرات  يپهن است؛ مورد ي » لوله« يك
آن  يرا برا ياسيمق بزرگ يجنتا يكوانتوم

ما كه گر يكيقطعات ترموالكتر. دهد يبدست م
به  توانند مي ،كنند يم يلتبد يسيتهرا به الكتر
 يرا از منبع حرارت يدمف يانرژ  شكل بالقوه

از اگزوز  يداغ خروج يهمچون گازها(
اما . خود درآورند يردوباره به تسخ) ها يلاتومب
 يزيكالف ي كه در مجله ينظر ي مطالعه يك
كه چنان  دهد نشان مي ،يافتهلترز انتشار  يويور

 اي حظهفرض كه توان قابل مال ينبا ا يقطعات
 ،كنند يدتول يرا به شكل نسبتاً كارآمد

طول مشخصه  يكتر از  كوچك توانند نمي
 متر يليچند م يدكه شا اي ينهباشند؛ كم ي ينهكم

 ينطول با قوان ياسمق ينا. طول داشته باشد
كه در مورد  شود يم يينكوانتوم تع يزيكف

  .دكن يها بحث م رفتار الكترون
نوزده  ي در اواسط سده يناميكترمود قوانين

توسعه  هايي يور بهره يفتوص يبرا يالديم
گرما به كار  يلكه در مورد امكان تبد يافت

آن زمان  هاي ينبود و در موتورها و ماش يدمف
 يمطالعات ي ينهامروزه زم. رفت يبكار م
 يرا مورد بررس يمبحث يكوانتوم يناميكترمود
ممكن است اصول  آندر كه  دهد يقرار م
 ييركوچك تغ هاي ياسدر مق يناميكترمود
به آن امروزه به  يكه دسترس ياسيمق يابد؛

  .فراهم شده است ها يننانوماش ي واسطه
از دانشگاه ) Robert Whitney( يتنيو رابرت

 يعلم يقاتتحق يگرونوبل فرانسه و مركز مل
است كه   اكنون نشان داده) CNRS(فرانسه 

 يمبه مفاه تواند يم يات كوانتومچنان اثر
 يو. منجر شود يا قابل مالحظه ياسمق بزرگ

 يها را بر رو الكترون يكوانتوم يعتاثرات طب
مطالعه كرده  كتريكيكاركرد قطعات ترموال

 يكها از  الكترون يوقت يچنان اثرات. است
سرد پخش  ي يهناح يكگرم به  ي يهناح
 يكيالكتر يانجر يجادموجب ا شوند يم
چنان كانال : كه ينجاستسوال ا. شوند يم

باشد؛ قبل از  يكبار تواند يچقدر م ييرسانا
را تحت  يانها جر الكترون يموج يعتكه طب آن
 يجان پندر 1983در سال  دهد؟قرار  يرتاث
)John Pendry (لندن نشان  ياز كالج سلطنت

 يمقدار گرما يبرا يتمحدود يكداده بود كه 
  روزنه يكها در طول  توسط الكترون يعبور

 يانجر«: يتنيو ي به گفته]. 1[وجود دارد 
 ياندك يكيالكتر يانمولد جر يكدر  يالكترون

 يكدر . »جاده است يك يبر رو يكتراف يهشب
. شود يپرازدحام م يانجر ينا يژهكانال و يپهنا

ها  الكترون ي» اندازه«به  ينهكم يپهنا ينا
 يوانتومبا طول موج ك كه يزيوابسته است؛ چ

  .شود يم يمها تنظ الكترون
را انجام  يكوانتوم يكمحاسبات مكان ويتني

 يبرا( يداده تا متوجه شود چه زمان
 ي قطعه يكدر  يمعمول يپارامترها
 ،ها نوع از ازدحام الكترون ينا) يكترموالكتر

گرفت  يجهاو نت. دهد يرا كاهش م وري بهره
 ي نهيشيو ب ينهكم يها انرژ كه الكترون يزمان

هر توان  به ازاي ،داشته باشند يفيتعر خوش
كارآمدتر منتقل  گرما بسيار ،ينمع يخروج

 يلوسا يكنظر شباهت با تراف از نقطه. شود يم
 يلآمد وسا و رفت يانگفت جر توان يم يهنقل
 ي كارآمدتر است كه گستره ياربس يزمان يهنقل

ها وجود داشته باشد  از سرعت يفيتعر خوش
 يبا تمام يهنقل يله وساك آن يبه جا
  .ممكن وجود داشته باشند يها سرعت
 تواند يكه م ييمقدار گرما يتنيو سپس

با  يدر طول كانال يكيگذار اپت ينا ي بواسطه
را بدست آورده  شود يمنتقل م يژهو ي اندازه
. زده ساخته است كار او را شگفت ينا يجكه نتا
كه با  يوات 100 يكيالكتر يانمولد جر يك
سطح  بايستي ،ندمان باال در حال كار استرا

مربع  متر يسانت 0/5 قلدر حدود حدا يمقطع
 يكدر حدود سطح «: او ي به گفته. داشته باشد

 ياييبا اش يسهدر مقا ينا«. »شما يراهنپ ي دكمه
را مصرف كنند  يچنان توان توانند يكه م
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 يبرا آيد؛ يبه حساب م يكريپ غول ي اندازه

با  يوات 100المپ  يك يلمانمقطع ف مثال سطح
  ».كند يم يشما برابر يتار مو يكسطح مقطع 

 شود يم يناش يقتحق يناز ا  اندازه ينهكم اين
ها از آن عبور  كه الكترون ي»كانال«كه هر 

موج  دارد كه توسط طول ييپهنا ينهكم كنند يم
 يگرو با د شود يم يمالكترون تنظ يكوانتوم
 يور بهره يبرا. ندارد يها همپوشان كانال

 يتاحد ممكن انرژ يستيهر كانال با يشينهب
 يدنرس يبرا يعني ينكند و ا لرا منتق يكوچك

 يناز ا ياديز ياروات به تعداد بس 100به 
 يتنياما و. يازمنديمن يها به شكل مواز كانال
موضوع موافق است كه هنوز چنان  ينبا ا
دهد  يحوجود ندارد تا توض يشهود يرتصو

 ي اندازه ينهكوانتوم چنان كم ي هيچرا نظر
  .دهد يرا بدست م يبزرگ

  

  
  

 ،محدود است يمافضاپ ي اتاقك و وزن پردازنده چون
 يكه برا يكالزم است تا قطعات ترموالكتر

چه بر  مانند آن( شوند ياستفاده م ييفضا يها كاوش
. فشرده باشند) قرار دارد يكنجكاو نورد يخمر يرو

 يكوانتوم حد بزرگ يكمكان يآور اما به شكل شگفت
  .دهد يآن قرار م ي اندازه ينهكم يرا بر رو

  

 يكترموالكتر يوات برا 100 يتنيو يانب به
درست مثل  آيد؛ يبه حساب م يعاد يامر
 يكنجكاو نورد يخكه در مورد مر يزيچ

 NASA’s Mars rover(سازمان ناسا 

Curiosity (با توان  يداما اگر بتوان. وجود دارد
  يتمحدود يدكار را انجام ده ينا يكمتر

 يبرا. يافتاندازه بر اساس آن كاهش خواهد 

وات  يكبا توان  يكيالكتر يانمولد جر يك
هوشمند در  يگوش يك يمصرف يتوان عاد(

 تواند يسطح مقطع م) يتماس تلفن يكطول 
پس «: يتنيو ي به گفته. دتر باش برابر كم 100

قدرتمان را  يژنراتورها يماگر بخواه
 يمدار يازرا كه ن يتوان يستيبا يمكن ينياتوريم

  ».يمكاهش ده
از دانشگاه ) David Sanchez(سانچز  ديويد
 يااسپان يوركايبالئارس در پالما د ما يرجزا

)the University of the Balearic Islands in 

Palma de Mallorca (يهشب هاي يافته گويد يم 
كوانتوم در  يزيككه ف دهد ينشان م يجنتا ينا

نو در  يها حال فراهم آوردن نگرش
 يمياست و آن نظم و انضباط قد يناميكترمود
از مردم به آن متعقدند از پا در  ياريكه بس

 يجطور كه نتا سانچز آن ي به گفته. آيد يم
به  يساسا هاي يافته ينا«: دهد ينشان م يتنيو

قطعات  يبرا يجد يامدهايخود پ ي نوبه
را  يراه يتنيكار و افزايد يم يو. »دارد يعمل
 انتومكو ينب يدجد يگذرگاه يجستجو يبرا

 ينا. كند يم يشنهادپ يزن ياسمق بزرگ يايو دن
 گران يشآزما يبرا يابزار يدجد ي يهنظر

را  يآن توان ي يلهتا بتوان به وس آورد يفراهم م
 يدخالص تول يقطعه كوانتوم كيكه توسط 

  .كرد يسهآن مقا يكيبا مشابه كالس شود يم
  

  يسندهنو ي درباره
آزاد در  ي يسندهنو) Philip Ball(بال  فيليپ

چگونه علم به : يلندن و مولف كتاب كنجكاو
  .است) 2012(مند شد عالقه يزهمه چ

  
  عمرج

1. J. B. Pendry, “Quantum Limits to the 
Flow of Information and Entropy,” J. 
Phys. A 16, 2161 (1983). 

  
  منبع

Thermodynamics Confronts Quantum 
Mechanics 

  يتك اتم يتگ
  باز كرد يمحاسبه كوانتوم يراه را برا

  

توسط دو گروه در  يستورترانز يكوانتوم مشابه
هردو . شد يمتحده پرده بردار ياالتآلمان و ا

توانند  يهستند كه م يشامل تك اتم يله،وس
. دهند ييرتك فوتون را تغ يك يحالت كوانتوم

جهت در  يدست آوردها گام بزرگ ينا
  .هستند يكاربرد يكوانتوم يها يانهرا يشرفتپ

 ياطالعات يها يتكه ب يجرا يها يانهرا برخالف
كنند،  يم يرهذخ 1 يا 0مشخص  يررا در مقاد

را در  ياطالعات يها يتب يكوانتوم يها يانهرا
حالت ( 1و  0 يراز مقاد يكه برهمنه يوبيتك

كه  يهنگام. كنند يم يرهاست، ذخ) يكوانتوم
 يرو ييريباشند، هر تغ يدهدرهمتن يتهايوبك

 يقرار م يررا تحت تأث يگريد نيبطور آ يكي
حل  يبرا توانند يها م يوبيتك ينبنابرا. دهد

 يراز نظا يعترسر ياربس يبا سرعت يچيدهمسائل پ
  .بطور هماهنگ عمل كنند يكي،كالس

شوند،  يدماده تول ياتوانند از نور  يم ها كيوبيت
باورند كه  ينققان برااز مح يارياما بس

به  يمتك ينده،آ يكاربرد يكوانتوم يها يانهرا
متأسفانه نور تنها . برهمكنش هردو خواهند بود

دارد كه  يلبه برهمكنش با ماده تما يزمان
حال ماده  ينباشد و در ع يپر انرژ ياربس

ساختن تك . چگال باشد بسيار يبرهمكنش
كه باهم برهمكنش كنند  يفوتون و تك اتم

 يلما ياردو بس يناست چرا كه ا يچالش اساس
  . از هم عبور كنند يمهستند كه به طور مستق

  

  
  

  .كنند يبرهمكنش م يو فوتون ياتم يها كيوبيت
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  ينور يها چنبره

 Jeff يها به نام يزيكداندو ف 2004سال  در

Kimble  وLuming Duan از  يببه ترت
و دانشگاه  يفرنياكال يفناور يانجمن علم

 يشنهادكار پ ينانجام ا يبرا يطرح يگانيشم
كاواك  يكآنها قرار دادن اتم درون  يدهكردند ا

 ها يوارهكه در آن د يها ينهچنبره آ يك -ينور
از هم جدا شده اند،  نوربا فاصله طول موج 

همان  يقاًبه كاواك دق ياگر فوتون ورود. بود
را داشته باشد كه كاواك را در  يطول موج

دهد، فوتون جذب  يرار مق يدحالت تشد
بازتاتب شده و  ها ينهاز آ يكيخواهد شد، از 

 ياتعمل يندر ا. گردد يبرم يروندوباره به ب
 -كند يم ييرتغ يشكل موج فوتون متحرك كم

  .يكنددر فاز را تجربه م ييجابه جا يكفوتون 
كاواك بسته به  يداست كه تشد ينا شگرد

باشد اگر حالت اتم متفاوت . حالت اتم باشد
شود و  ينم يدتشد يكاواك با فوتون ورود

 يم يرونب يفاز ييجابه جا يفوتون بدون حت
 يحالت اتم، حالت فاز يقطر ينبد. رود

 يهشب ينا. كند يفوتون مخابره شده را كنترل م
 يككه در آن  ستا يانهرا يستورعملكرد ترانز

  .كند يرا كنترل م يكيالكتر يانسدولتاژشار جر
و همكارانش  Stephan Ritterدهه بعد،  يك

كوانتوم  يپالنك برا-ماكس يعلم يشدر هما
 Duanو  Kimbleطرح  Garchingدر  يكاپت

، كه »پرو- يفابر« يكيرا با استفاده از كاواك اپت
فاصله است،  يليمترم يمخم با ن نهيشامل دو آ

  .كردند يادهپ
در دانشگاه هاروارد و انجمن  يانم ينا در
و  Mikhail Lukinماساچوست  يفناور يعلم

تراشه  يك يطرح را رو ينهمكارانش ا
را  يكرونابعاد كمتر از م يبا كاواك يليكونس

اجرا كردند كه برهمكنش اتم  يرد،گ ياندازه م
دهد در هر دو مورد  يم يشبا فوتون را افزا

 -باشد يينپا ياند باال توا يكه م - اتم يناسپ ينا
  .كند يكاواك را كنترل م يداست كه تشد

  
  به دست آمد يدگيو درهمتن برهمنهي

اتم را  يتواننددو گروه نشان داده اند كه م هر
 يو باال آماده ساز ييناز حالت پا يدر برهمنه
اجازه  ينتومكوا يمنطق ياتعمل ينكنند، بنابرا

به كار بسته  - حداقل از نظر اصولي– يابند يم
قدم فراتر  يكو همكارانش  Ritter. شوند

اتم و  يانم يتهايشانرفتند و نشان دادند كه گ
كه  يطور كنند، يم يدتول يدگيدر همتن ونفوت
به  يكياز  توانند ياطالعات م هاي يوبيتك
  .انتقال داده شوند يگريد

 يهنوز گردآور يكياپت يكوانتوم يانهرا يك
را  يريحداقل مس يشهاآزما يننشده، اما ا

  .گذارند يم يشروپ
Klemens Hammerer در  يبنيزاز دانشگاه ال

 يشرفتپ يشآلمان معتقد است كه هر دو آزما
را  ينا يدهند، ول يرا نشان م يريچشمگ

اثبات "كند كه آنها تاكنون فقط  يگوشزد م
كه به  –ه مطرح شد يدمانچ .هستند "اصول

 ياديز هاي با تكنيك -وضوح ساده است
 وعاًن يشهاآزما" گويد ياو م: يدآ يبدست م

 ينهمچن. "زنند يكامل را رقم م يشگاهآزما يك
Hammerer يواقع يكاربردها يبرا" يدگو يم 

 ياديبه تعداد ز يازن يكي،اپت يپردازنده كوانتوم
وارد  يكبه  يكاز فوتونهاست كه بتوان 

 يكياپت يكوانتوم يانهرا يك. ردبرهمكنش ك
حداقل  يشهاآزما يننشده، اما ا يهنوز گردآور

  .گذارند يم يشروپ ار يريمس
 يدو گروه اكنون در تالش هستند اتمها هر

مرتبط كنند تا  يكيرا در كاواك اپت يگوناگون
 يانهگونه را يناول يا يگونه شبكه كوانتوم يناول

قدم ما  ينبه عنوان اول. را بسازند يكوانتوم
دو اتم در كاواك  يتموقع يتتثب ياكنون رو
به منظور استفاده از نور درون كاواك  يكسان،

دو اتم،  ينب يكوانتوم ياتعمل راياج يبرا
  .يممشغول به كار هست

  

  منبع
physicsworld.com 

  
 يگ كه در زمان گرفته ييها   ستاره

  شوند يتر م درخشان
  

 ي  ها بار، ستاره يننخست يبرا ها شناس ستاره
از  يكيكه  يزمان اند؛ يدهرا د اي يژهو ييدوتا

 كند، يجفت خود گذر م يها از جلو ستاره ينا
. تر و نه كم شود يم تر يشجفت ب يگ درخشنده

مطرح  يناز ا يشكه چند دهه پ يدهپد ينا
كوچك  يگرانش هاي يبود، به سبب عدس شده

 ي گرانش كوتوله يباال طحس دهد؛ يم يور
با . نماياند يتر م جفت روشن را بزرگ يد،سف
 ينگتن،گران از دانشگاه واش پژوهش ي يافته ينا
و  ينوترون يها ستاره يافتن يبرا يدهاام
 تر يشب كنند، يم يكه كار مشابه هايي ياهچالهس
 يندرك ما از ا يي،ها مشاهده ينبا چن شود؛ يم

در . خواهد شد تر يشب يارعارف بساجسام نامت
سهراب راهوار استاد دانشكده  ينهزم ينا
همراه با  يفشر يدانشگاه صنعت يزيكف

و  يسابقشان احمد مهراب يدكتر يدانشجو
از دانشگاه سنت  ينيكدوم ينهمكارشان مارت

كه در در سال اي  اندروز اسكاتلند در مقاله
نجوم  يالدر مجله انجمن رو 2011

MNRASكرده بودند  چاپ
http://arxiv.org/abs/1008.1033 يبه بررس 

 يها يمنحن ها آن. اثر پرداخته بودند ينا يكم
 ينرا مطالعه كرده و احتمال مشاهده ا ينور
قرار  يمورد بررس يرا به صورت آمار يدهپد

سهراب  ينيب يشپ يدجد يها يافته. داده بودند
  .كرد يقراهوار و همكارانش را تصد

هستند؛  ييدوتا ي،ا ستاره يها ز سامانها بسياري
دو ستاره به دور  ييها گاه دست يندر چن
ها بر  مدار آن ي،در موارد. چرخند يم يكديگر
ها، به  از ستاره يكيما قرار گرفته و  يدخط د

 يگريشده و د يگ دچار گرفته يصورت تناوب



 26  1393تابستان؛ششم، سال بيست وهفدهمشماره  ،انجمن فيزيك ايرانخبرنامه

  
ها، در طول  شناس ستاره. كند ينور م آن را كم

. اند دست را شناخته يناز ا هايي جفتها،  قرن
 -غول در زبان عربي–نمونه الگول  ينتر به

 يقرون وسط هاي ينب است؛ الگول در نظر طالع
است؛  ها بوده آسمان ي ستاره ينتر خطرناك
تفكر در نور سوسوزن آن  ينا ي يشهاحتماال ر

شناس  ستاره يگوت،،ادوارد پ1782در.است بوده
  .داد يحول را توضالگ شدننور مك علتيتانيايي،بر

  

  
  

  كند ينما عمل م بزرگ يعدس يكمانند  يدسف ي كوتوله
  

 ييسي،شناس سو آندره مائدر، ستاره 1973 در
. كرد بيني يشمتفاوت را پ ييها وجود جفت

عام  يتو نسب يوتونگرانش ن يها يهبنابر نظر
منبع  يكنور از  يرجرم، مس ينشتين،ا

 ينمائدر، بنا بر ا. كند يرا خم م يزيكياخترف
كوچك  ي ستاره يكداد كه اگر  يحدانش، توض

جفت خود شود،  يگ اما پرجرم سبب گرفته
جفت را آن  ي كوچك، ستاره ي گرانش ستاره

قدر بزرگ كند كه بر كم شدن شدت نور بر 
  .كند يغلبه م ير گرفتگاث
  

  باالخره مشاهده
ها،  شناس ستاره يركرد،با چهار دهه د اكنون،
سال  2600 ي نمونه را در فاصله يننخست
 يك، اثان كروس. اند كرده ييشناسا ينور

واشنگتن  اهدردانشگ يليتكم يالتتحص يدانشجو
 يدايشپ يكامال تصادف« : گويد يم ياتلدر س
 يمبود هايي يارهدر واقع به دنبال س«...  »يمكرد
  .»ينندبب بودند انستهنتو يگرانكه د
 يكروس در حال بررس 2013دسامبر  يلاوا در

KOI 3278 كپلر  ي ينهسف هاي يافتهبود؛ بنابر
بار  يكروز 18ستاره هر  ين، اق به ناسامتعل

وجود  يدبااي  يارهس ينبنابر. شد يمحو م
دوره تناوب به دور ستاره  ينكه با ا داشت يم
 رسيد يآن م يكه به جلو يو زمان يدچرخ يم

  . دش يم يسبب گرفتگ
او . يدد يبعج ي نشانه يكاما كروس 

 ينكه فكر كردم ا يزيچ يننخست«: گويد يم
 يبه جا«... »يما اشتباه ناجور كرده يكبود كه 

مشابه  يليخ يزچ يك ياره،س يككردن  يداپ
به ... بود برعكس شده يافقط كار دن... يدمد

...  »شد ينور بشود، پرنور تر م آن كه كم يجا
اندك بود؛ تنها در  سيارب يگ  درخشند يشافزا

 يشافزا. پنج ساعت و تنها براي ٪ 1/0حدود 
بار، و در فاز  يكز رو 18هر  يدرخشندگ

  .شد يتكرار م ها يگ مقابل گرفته
 KOI 3278 يرامونپ اي يارهس يچواقع ه در
 يهستاره شب يكگاه از  دست ينو ا شناسيم ينم

 يك يد،سف ي كوتوله يكو  يد،به خورش
 ينا. است شده يلكوچك چگال، تشك ي ستاره

از پشت  يدسف ي كه كوتوله يسامانه زمان
دچار  كند، يگذر م نديدمانخورش ي ستاره
از  يدسف ي كه كوتوله يشده و زمان يگرفتگ
جفت خود را بزرگ  گذرد، يآن م يجلو

  .كند يم
  

  تر يشنامتعارف ب اجسام
: گويد يساله است، م72كه اكنون  مائدر

كه  يمبگو يدبا«... » بود يخوب يريگ غافل«
... كردم ياثر فكر هم نم ينبه ا يحت يگرد

 يداهستم پ  ه تا زندهك كردم يتصور هم نم
  .»ينمشدنش را بب

جسم نامتعارف  يكاز  تر يشكه ب هايي جفت
و  ينوترون هاي مانند ستاره–دارند 

 يشافزا يبه صورت تناوب يدبا -ها چاله ياهس
: گويد يكروس م. داشته باشند يگ درخشنده

... » باشد انگيز يجانه ياربس يدبا كنم يفكر م«
 ينا يردر غ... گردند ينم ها ينمردم به دنبال ا«

 يها را در داده يشاند رد پاتوانستن يصورت م

 توانند يم ييها سامانه ينچن. »ينندكپلر بب
 يها جرم ستاره يرامونپ ياطالعات فراوان

  .به دست دهند هاي چاله ياهو س ينوترون
گاه  از دانش يشناس ستاره ي،اسكات گائود بي
 ينا«... » !دابرباحال بو«: گويد يم يو،اوها يالتا

به . است يكه كپلر چقدر عال دهد ينشان م
و هزار جور  كنيم يآسمان نگاه م ي گوشه يك
در سال گذشته، . »يابيم يم يزچ

 ي سامانه يك يزن يگريد يها شناس ستاره
. گزارش كردند يدسف ي كوتوله يكبا  يكپلر

بود كه  قدر كم آن يگرانش يينما اما بزرگ
  .غلبه كند يگ بر گرفته توانست ينم

 گول يكارگاه  كاران او در دانش و هم كروس
گزارش  Science ي خود را در مجله هاي يافته
  .اند كرده

  
  منبع

first discovery of double star that 
brightens during eclipse 

  
  مشاركت پژوهشگران

  ييرجا يددانشگاه شه
  ينمعمول گرافيرنوسانات غ يفدر توص

  

اتم كربن  يكبه ضخامت  يا يهتك ال رافينگ
شبه فلز با  يبلور ي،شبكه النه زنبور يو دارا

 يباتقر يصفر است كه ساختار يگاف نوار
 يشدهه پ يكحدود  ينگراف. تخت دارد

دانشگاه منچستر كشف شد  دانان يزيكتوسط ف
العاده آن از  فوق يزيكيو بالفاصله خواص ف

 يچگال مايي،رو گ يكيالكتر يجمله رسانندگ
 يبار، رسانندگ يها باال در حامل يريپذ وتحرك

از  ياريتوجه بس يكي،و خواص مكان يكياپت
  .را جلب كرد يپژوهشگران علوم و مهندس

مباحث مربوط  يلبه دل ينكشف گراف يابتدا از
 يتناوب يساختارها يداريبه عدم امكان پا

 يذات يزهايافت و خ يدو بعد يكامل در فضا
القا  يزهايافت و خ ياو  ييشا دماسطح با من
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مورد  يندر گراف يخارج يرويشده توسط ن

  .عالقه بوده است
 يكروسكوپم هاي يريگ به كمك اندازه اخيرا
 يك يبه كوچك اي يهاز ناح يتونل يروبش

انگستروم مربع در دانشگاه آركانزاس، 
نوسانات  يريگ گران موفق به اندازه پژوهش

 يندر گراف يينانس پاو واداشته با فرك ييگرما
 يپژوهش كه با همكار يندر ا. معلق شدند

 يدشه يردب يتترب يها از دانشگاه داناني يزيكف
و دانشگاه  يسدانشگاه بازل سوئ يي،رجا

صورت گرفت، پژوهشگران  يكآنتورپ بلژ
 يانجر ياز گرما يناش يروين يبه نقش اساس

از ولتاژ  يناش يكالكتروستات يرويو ن يزن تونل
نوسانات سطح  ييردر كنترل و تغ ياسبا

 يكشسان يهبرده و به كمك نظر يپ ينگراف
 يمرتبه بزرگ ي،اتم هاي سازي يهمواد، و شب

) در مرتبه دهم هرتز( يينپا يها فركانس
  .كردند ينيب يشمشاهده شده را پ

  

  
  

در  يزن تونل يانعمل، جر به گفته دكتر نيك
منجر به تواند چنان عمل كند كه  مي يشگاهآزما

 يلشده كه به دل يندر سطح گراف ييتنش گرما
در  ينگراف يمنف ييانبساط گرما يبضر

مخالف  يعالمت) اتاق يدما( يمعمول يدماها
 ينا. خواهد داشت يگرمعمول د يها با تنش

فركانس  ي مالحظه بلكاهش قا يتاموضوع نها
  . آورد يرا بوجود م يننوسانات در گراف

 يوكام يچرمجله نپژوهش در  ينا ي نتيجه
  .است يدهبه چاپ رس يكيشنزن

  
  يشگاهدر آزما ينگراف ساخت آهنِ شبه

  

از  يبه ضخامت اتم هاي يهبار ال يننخست براي
 يكاز  يكوچك يها جنس آهن در حفره

معلق ساخته شده  ينِشده از گراف سوراخ ي تكه
از  المللي ينب يمت يكمطالعه توسط  ينا. است

كه  يمحاسبات. است گران انجام شده پژوهش
 ي اند نشان از ماده گروه به انجام رسانده ينا

 يدمف هاي يژگيو يدارد كه از برخ يديجد
 يسيهمچون ممان مغناط( يبوغر يبوعج بالقوه
گروه  ينحال ا ينبا ا. برخوردار است) بزرگ

ها به  آن يشنهاديمعتقد است كه ساختار پ
ر خواهد بود اگ يدارناپا يناميكيلحاظ ترمود

: اتم پهنا داشته باشد 12از  يشچه ب چنان
 بتواند ادهم ينكه ا قبل از آن يستيكه با يمشكل

 يسيمغناط  ي يرهذخ  مانند(  يعمل  يدركاربردها
  .دشوحضور داشته باشد مرتفع ) ها داده
 ي ها بواسطه اتم ينب يونددر فلزات پ چون

 ينو ا شود يانجام م يرسانش يها الكترون
آزادانه  توانند يم ير هر جهتها د الكترون

 يداريدر نگاه اول پا بنابراين ،حركت كنند
به نظر  يرممكنمعلق غ يجامد دوبعد يك
 يبلور يتا ساختارها يلندفلزات ما. رسد يم

 يبرا يليچ تمايداشته باشند و ه يسه بعد
موضوع با  ينا. مسطح ندارند يها ورقه يلتشك

ماده  نيندارد چون در ا يشباهت ينكربن بلور
دار  جهت يكوواالنس يوندهايپ ي ها بواسطه اتم

كه باعث  يزيچ: گيرند يدر كنار هم قرار م
به شكل آزاد  يناز گراف ينازك ي ورقه شود يم

 ياه يهال تك كه ينبا ا. وجود داشته باشد
 يبر رو توانند يفلزات م يها دار از اتم جهت
 يك اما درواقع اين ،شود يجادا يراليهز يك
ها  چون اتم شود يمحسوب نم يدوبعد ماده

  .دارند يوندپ يزخود ن يرينبا ساختار ز
  

  شكاف يك ايجاد
 Mark( مارك روملي ،يدپژوهش جد ينا در

Rümmeli (ي و همكارانش از موسسه 
مواد  يقاتحالت جامد و تحق يبرا يبنيتسال

در  يدر شهر درسدن آلمان و از موسسات
 ي را در لبه يفلز هاي رفتار اتم ،لهستان و كره

آنان . اند مطالعه كرده ينگراف يها شكاف
بر  يماييش اررا با نهشتن بخ يناز گراف يا ورقه
 يراليهز ينگو با اچ  سطح رشد داده يك يرو

آهن آن را جدا  يداز محلول كلر با استفاده
 يتا مقدار شود يكار باعث م ينا. اند ساخته

اگر . رها شود ينسطح گراف يآهن بر رو
تحت  ،ها از الكترون با پرتويي ،را ينگراف

 يجادا يكوچك هاي حفره ،تابش قرار دهيم
شوند تا  يم يقتشو يزآهن ن هاي شده و اتم

 ييها اتم. حركت كنند ييها حول چنان حفره
 ترين يوجود دارند واكنش ينگراف ي كه در لبه

. دارند يزانآو يوندهايها هستند چون پ اتم
 يها آهنِ سرگردان با لبه يها اتم يوقت ينبنابرا
برقرار  با آن پيوند ،شوند يحفره مواجه م يك
 يگركه با د يآهن يها اتم باكار  ينا. كنند يم

قرار بر يوندپ ينگراف ي آهن حول لبه يها اتم
مورد  ي كه حفره تازماني ،يابد ياند ادامه م كرده

 ياز آهن به نوع يدوبعد يمربع ي نظر با شبكه
  .كامالً مهر و موم شود

  

  
  

از  يارن مربعبا تق يدوبعد ي شبكه يكاز  نمايشي
از  يكه در منفذ) رنگ ينارنج يها كره(آهن  يها اتم

  .اند شده يلمعلق تشك ينگراف
  

كه  دهد يگروه نشان م ينا ينظر محاسبات
از لحاظ  تواند يكه م يا ورقه ينتر بزرگ
در حدود  يستيباشد با يدارپا يناميكيترمود

. نانومتر پهنا داشته باشد 3تنها  يااتم  12
 يشآزما ينورقه مشاهده شده در ا ينتر بزرگ
 ينها از ا اگر تعداد اتم. اتم پهنا داشت 10تنها 

خواهند  يلآهن تما هاي اتم ،رودمقدار فراتر 
دهند  يلتشك يساختار سه بعد يكداشت تا 
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 يوندها پ كربن در لبه يها كه با اتم به عوض آن
كه اكنون در ( يطور كه رومل آن. برقرار كنند

) دارد يتدر كره فعال يهپا علوم ي موسسه
ها بلور  اتم ينمعموالً ا« : دهد يم يحتوض

از  يكيبه  هك دهند يم يلرا تشك يكوچك
  ».چسبد يحفره م يها لبه

 يكه وقت دهد يم يشنهادپ يگرد محاسبات
 سازند يم يدوبعد ي آهن شبكه يها اتم
آهن منجر به  يِالكترون يساختار نوار ييراتتغ

نسبت به حالت  يتر رگبز يسيِممان مغناط
گران  به تصور پژوهش. شود يآهن م يحجم

 يمورد نظر را برا ي ماده تواند يموضوع م ينا
. مناسب كند يسيمغناط يها استفاده در حافظه

پژوهش  كند ياظهار م يوجود رومل  ينبا ا
 ينكه ا انجام شود قبل از آن يستيبا تري ياساس

مورد  يعمل يكاربردها يغشاها بتوانند برا
نشان  يختار«: او ي به گفته. واقع شوند يبررس

 يدجد ي ماده يكبا  يكس يداده است كه وقت
 الًمعمو فرد ديگري ،شود يوارد م يرمنتظرهغ

. »است يافتهآن  يرا برا اي يرمنتظرهكاربرد غ
 يگرد  ساختن  يبرا  ييها طرح  يقاتيتحق  يمت ينا

د كه دردست دارن مشابه روش به يفلزات دوبعد
  . دهند يها را مورد كاوش قرار م آن هاي يژگيو
  

  يداريپا مشكالت
 يك) Pietro Gambardella(گامباردال  پتريو

كه  گويد يم يخزور ETHگر مواد در  پژوهش
جذاب است  ياربس يادينظر بن كار از نقطه ينا

 ي بالقوه يمهندس يدر مورد كاربردها ياما و
 يزياگر چ«: او يانبه ب. دارد يدآن شك و ترد

اتم پهنا دارد  12از  يشب يكه وقت يدداشته باش
كامالً  يا ماده يناست كه چن واضح ،شكند يم

چگونه بتوان آن  كه ينا ينبنابرا. است يدارناپا
مورد استفاده  يو بدون فروپاش  قطعه يكرا در 

  .»است يقرار داد كار دشوار
 Arkady( ينينكفكراش آركادي

Krasheninnikov(، يساختار نوار پرداز ريهنظ 

كه هردو  ينكياز دانشگاه آلتو و دانشگاه هلس
موضوع  به اين ،در فنالند قرار دارند

روشن «: او يانبه ب. كند ينگاه م تر ينانهخوشب
استفاده  يماده در حال حاضر برا يناست كه ا

است اما  اپايدارن ياربس يشگاهآزما يروندر ب
ساختار است كه چنان  انگيز يرتكامال ح

اكنون . وجود داشته باشد تواند يم يدوبعد
هرچه  يبرا يراه يدر جستجو يستيهمه با

 يو» باشند يساختن چنان ساختار يدارترپا
 كردن يچكه ممكن است ساندو كند يم يشنهادپ
آن  يداريبه پا يناز گراف يهدو ال ينماده ب ينا
خوشبختانه «: يو ي به گفته. مديانجاب
آن  يبو غر يبعج سييمغناط هاي يژگيو

  » .ماند يم يهنوز باق
  

  يسندهنو ي درباره
در  يعلم اي يسندهنو) Tim Wogan(وگان  تيم

  .انگلستان است
  

  منبع
Graphene-like iron made in the lab 

  
 ينكنِ آشپزخانه گراف چگونه با مخلوط

  يم؟بساز
  

ساخت و  يها روش ياست كه بررس مدتي
از  ياريتوجه بس ينمطالعه خواص گراف

. محققان را به خود اختصاص داده است
 يزيكيبه خاطر دارا بودن خواص ف ينگراف

 يكيالكتر ييمنحصر به فرد از جمله رسانا
با توجه به . باال مورد توجه است ياربس

در  تواند يماده م ينكه ا يفراوان يكاربردها
 يعوس ياسآن در مق يدداشته باشد، تول نعتص

 يگروه يرااخ. هاست چالش ينتر از مهم يكي
ماده  ينساخت اموفق به  ياز محققان به سادگ

  .اند شده يعوس ياسبا ارزش در مق
  

  
  

چون به  يدروش را در خانه امتحان نكن اين
شد و عالوه بر  يدموفق نخواه ياداحتمال ز

. استفاده نخواهد بود قابل يگركن د مخلوط ينا
مقاله  يك يليدر اطالعات تكم ياما به تازگ

 يعوس ياسدر مق يندستور ساخت گراف يعلم
  .كن ارائه شده است ه از مخلوطبا استفاد

مواد  ترين يو قو ترين يككربن بار هاي ورقه
 ياررسانا و بس يكيهستند؛ از نظر الكتر يادر دن

از جمله  - از محققان ياريبس. اند منعطف
در ) Jonathan Coleman(جاناتان كولمن 

 هايي به دنبال روش – يندوبل يتينيكالج تر
باال و در  يفيتبا ك ينيگراف هاي يهال يدتول يبرا
  .هستند يعوس ياسمق
 Nature Materialsطور كه در مجله  آن

 يحكولمن توض يبه رهبر يميگزارش شده، ت
مخلوط  يك يريكه چطور با به كارگ دهند يم

و ) وات 400(كن آشپزخانه با توان باال 
مواد  ليتر يليم 10- 25آب،  ليتر يمافزودن ن

كه ( يتافگرم پودر گر 20- 50شستشودهنده و 
موفق ) شود مي يافتدر نوك مدادها  يبه آسان
كن را به  آنها مخلوط. اند شده ينگراف يدبه تول

 يجهبه كار گرفته و نت يقهدق 10- 30مدت 
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با  ينيگراف يها ورقه ياديز يارمقدار بس: ينكها

ور بودند  كه در آب غوطه يكرومتراندازه م
  .بدست آوردند

فاده از دستور ساخت با است يقت،حق در
حقه بعدها به  يكن به عنوان نوع مخلوط
گروه در ابتدا  ينآنها اضافه شد و ا يبررس
 يدتول يكن صنعت مخلوط يكرا در  ينگراف

  .كردند
كه  دهد يمثال نشان م ينا گويد يم كلمن

 ياسدر مق ينگراف يدتول ياو برا يدروش جد
توماس سوان . خواهد بود يدچقدر مف يصنعت

)Thomas Swan( است كه تا آخر  يدوارام
 يدتول يلوگرمچند ك ياسرا در مق ينامسال گراف

 ياشده و  كنند، و آن را به صورت پودر خشك
 ين آن را بر روتوا يكه م يعيبه صورت ما

  .كرد به فروش برسانند ياسپر يگرمواد د
از  يكي، )Andrea Ferrari(يفرار آندره

در دانشگاه  ينگراف ينهمتخصصان در زم
است به  يگام باشكوه ينا«: گويد يم يجكمبر
او . »ينگراف يفيتارزان و با ك يدتول يسو
برابر با  يباماده تقر ينا يفيتك«: افزايد يم

ها  گزارش شده در مقاله يفيتنوع ك ينبهتر
 تر يعبار سر دهزارص يداست، اما با آهنگ تول

  .»از قبل
كه  ييها نمونه يِها به خوب ورقه ينا كيفيت
   2010در سال  يزيكنوبل ف يزهابرنده ج
نووسلوف  ياو كاست) Andre Geim(يمج آندره

)Kostya Novoselov ( از دانشگاه منچستر، در
 يها نمونه يناز ا يچكدامه. يستندن ينهزم ينا

در ابعاد  ينيگراف يها  ورقه يبه بزرگ ينگراف
به  يرمتر كه امروزه با استفاده از روش تبخ

. يستندن شوند يداده مصورت اتم به اتم رشد 
 ينكه هنوز پا بر جاست ا يسوال جودو ينبا ا

 ياسرا در مق ينگراف توان ياست كه چگونه م
  .كرد يدتول يعوس

هر ساله با  ينصدها تن گراف اگرچه
و شما به  - شود يم يدتول يرمتغ هاي يفيتك

 ينآن را به صورت آنال توانيد يم يراحت
 يها رقهاز و اما بسياري – يدكن يداريخر
 ياديز يرمقاد يقابل فروش حاو ينيگراف

و  يهستند كه رسانندگ يو نواقص يناخالص
. هندد يقرار م يرخواص آنها را تحت تاث يگرد

ها  اغلب شركت«:گويد يم باره ينكلمن در ا
 توانم ينم يكه من حت فروشند يرا م يزيچ

  .»بگذارم يناسم آن را گراف
 يكوچك ياه كن ورقه استفاده از مخلوط روش
از آنها به طور  يكه برخ كند يم يدرا تول

ضخامت دارند، اما به  يهپنج ال يامتوسط چهار 
به  –هستند  يناخالص يچبدون ه يطور آشكار

به شدت رسانا  يكيمعنا كه از نظر الكتر اين
باور است كه مخلوط كن  ينكلمن بر ا. هستند

 يكه برا كند يالقا م يعما ررا د يبرش يروين
بزرگ  يها كربن از تكه يها كردن اتمجدا
  .را دارد يقدرت كاف يتگراف

آشپزخانه تنها روش  يها كن از مخلوط استفاده
. يستندباال ن يفيتبا ك ينيگراف يها ورقه يدتول
كه با استفاده از  كند يهنوز گمان م يفرار

در  توان يم يتشكافتن گراف يفراصوت برا
  .ردرا بدست آو يموارد مواد بهتر يبعض

  
  منبع

http://blogs.nature.com/news/2014/04/ho
w-to-make-graphene-in-a-kitchen-
blender.html  

  
  بدون اصطكاك يانجر يدتول

  با افزودن اصطكاك
  

نوع  يكبا استفاده از  كايييآمر پژوهشگران
 يكها همانند  از سكه يانياند جر سطح توانسته

  .آورند يدپد يعما
 يستمس يكاز  ياصطكاك در بخش افزايش

از  يگريد يمقدار آن را در جا تواند يم
به ظاهر  ي يجهنت ينا. كاهش دهد يستمس

 يمكر ياسينولاست كه  يزيآم تناقض

)Yasinul Karim (ينكرو يكو ار )Eric 

Corwin (به آن  يكااز دانشگاه اورگن آمر
 يشيرا با آزما يجهنت ينها ا آن. اند يافتهدست 

  نقاله  تسمه يك يها رو ساده كه در آن سكه
اند  و نشان داده  بدست آورده كنند، يحركت م

 تواند يها م نقاله و سكه  تسمه ينكه اصطكاك ب
را به طور كامل  يوارهها و د سكه يناصطكاك ب

  .ببرد يناز ب
  

  
  

  يابند يم يانجر يعما يكها مانند  سكه چگونه
  

انتقال  يدر بهبود چگونگ تواند يم ها يافته اين
 ينه در صنعت و همچنتوسط تسم يا مواد دانه

كاربرد داشته  يسنگ و داروساز استخراج زغال
اثرات  سازي يهممكن است در شب يحت. باشد

  .باشدسودمند  يكتراف يريتجاذبه و مد
  

  كند يوزن را حمل م اصطكاك
رو به  يعكه ما يرويين يع،ظرف پر از ما يك در
 يبه طور خط يعبا ارتفاع ما كند، يوارد م يينپا

به  اي يدهپد يا اگرچه مواد دانه. يابد يم يشافزا
را نشان ) Janssen effect(نام اثر جانسن 

مواد و سطح،  ينكه در آن اصطكاك ب دهند يم
از وزن  يظرف بخش يها  تا لبه دهد ياجازه م

درون  ي ارتفاع ماده يشبا افزا. تحمل كنند ار
كند  يينرو به پا يروين يشظرف، روند افزا

 يشتريب ي با اضافه كردن ماده ينكهتا ا شود يم
 يجاددر آن ا ييريتغ يچه يگريبه ظرف، د

  .شود ينم
متفاوت به  اي يوهاورگن به ش پيشگان فيزيك

 يها را رو ها سكه آن. اند مسئله پرداخته ينا
 يوارپهن كردند و آن را با دو د يا تسمه نقاله
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در  يوارد يكدر جهت حركت و  يمواز
شكل را (ر ساختند نقاله محصو يانجر يانتها
اثر جاذبه با روشن كردن تسمه نقاله و ). ينيدبب

انتها  يواربه سمت د ها هل دادن سكه
 يوارد ينا يرو يرون ييرتغ. شود يم سازي يهشب

 يقها از طر اضافه كردن تعداد سكه ي به واسطه
  .شود يكنترل م يحسگر

  
  يعما يكهمانند  پول

ا تعداد ب يشده به طور خط يريگ اندازه نيروي
 ينو ا يابد يم يشاضافه شده افزا يها سكه

 ي،عمود يتكه بر خالف وضع دهد ينشان م
عمل  يعما يكمانند  يقاًدق يا دانه يستمس
ها و  سكه ينها معتقدند اصطكاك ب آن. كند يم

ها شروع به  تا سكه شود يتسمه باعث م
 ينارتعاش اصطكاك ب ينا. ارتعاش كنند

. كند يرا حذف م ياركن هاي يوارهها و د سكه
رو به سمت جلو  يروياز تحمل هر ن يجهدر نت

ممانعت به عمل  يكنار هاي يوارهتوسط د
ها  سكه يرو يروين ي همه ينبنابرا. آورد يم

انتقال  يينيپا ي يوارهبه سمت د يماًمستق
اگر «: دهد يانجام م يسهمقا يك ينكرو. يابد يم

تخته چوب  يك يتكه آجر را رو يكشما 
خاص نگه  ي يهزاو يكو آن را در  يدر دهقرا
آن دو  يناصطكاك ب يلآجر به دل يد،دار
تخته  يبخورد؛ اما اگر آجر را رو يزل تواند ينم

اجازه  يدآن را تكان ده يا يدچوب پرت كن
به » .تا آجر شروع به سر خوردن كند دهيد يم

 يگريد اك،اصطك يحضور نوع يبترت ينهم
  .كند يرا حذف م
 يالگو يككه اگر  يافتنددر پژوهشگران

ها در  كه با سكه هايي يوارهبه د يا اره دندان
اصطكاك  ينها اتصال دارند اضافه كنند، ا لبه

و  شود يبا ارتعاش حذف نم يماكروسكوپ
كه در آن  شود ياز اثر جانسن مشاهده م ينوع

اضافه  يقاز طر يانجر  ييندر پا يرواندازه ن
  .شود ينم تغييرها  دچار  شدن سكه

 يستماز خوانندگان مقاله، س يكي ي گفته به
تا گرانش به طور  دهد ياجازه را م ينها ا آن

 يزن يكتراف يانجر. شود سازي يهشب يدو بعد
است  يا دانه يستمس يككه اساساً مشابه 

  .يردقرار گ يمورد بررس يقطر يناز ا تواند يم
 يكدارند  يمتصم يمو كر ينكرو يدكار جد در

دهند كه  قرار  يرا مورد بررس اميكيينحالت د
  .تسمه در حال حركتند يرو ياءدر آن اش

  
  منبع

Physicists create frictionless flow by 
adding more friction 
 

  رسانا يمهگذار از فلز به ن
  

 يها اتم ي موفق به مشاهده يژاپن گران پژوهش
اند كه خود را در طول گذار از  شده يمنفرد
) MoS2( ي به فلز در ماده رسانا يمهفاز ن
 ي ماده يبدنيتمول. كنند يم ييبازآرا
با ضخامت  ييها است كه در ورقه ييگرافن شبه
 شد يتاكنون تصور م. دهد يمولكول رخ م يك

ها  اتم يِجمع كاتحر يفاز يچنان گذارها
نشان از آن دارد  اما مشاهدات جديد ،هستند

 يجنتا. كه حركت اتم به اتم در كار است
 يگران پژوهش يرا برا يحاصل اطالعات مهم

قطعات  يجادكه در صدد ا كند يفراهم م
  .هستند MoS2 يها ورقه از تك يكيالكترون

است كه  يمبا گاف مستق رسانايي يمن موليبدنيت
و  يكيتا در قطعات الكترون رود يآن م يدام

تحرك . كاربرد داشته باشد يكياپتوالكترون
 100از  تر يشماده ب ينا يكيحامالن بار الكتر

cm2/Vs است و  يليكونس يِاست كه به خوب
 يزن cm2/Vs 500 يبه بزرگ تواند يم يحت

است » السواندرو«جامد  يكماده  ينا. برسد
 يدوبعد يها شامل ورقه يعني ينو ا

 يفاست كه به شكل ضع يمستحكم
 اي يهاند تا ساختار ال خورده يوندپ يگرهمد به
هست را  يتبه گراف يهشب ياركه بس يبعد سه

 هاي يراليهز يبر رو يبدينتمول. دهند يلتشك
شفاف  هاي يراليهز حتي ،است يدارگوناگون پا

ماده تنها در  يناز ا ييها يهال تك. يكيپالست يا
 يننانومتر ضخامت دارند و ا 0/65حدود 

ها در ساخت  از آن توان يم يعني
  . نازك استفاده كرد ياربس يستورهايترانز
بودن  يختيچندر يبدينتمهم مول يتخاص يك

دارد  يمختلف يكيالكترون هاي يژگيو: آن است
اگر . است ها يهال يكه وابسته به ساختار بلور

ساختار  يكدر  يبدنگوگرد و مول چه چنان
 ينباشند چن يافته يشآرا يمثلث يمنشور
بوده و اگر فرض شود  رسانا يمن يك يساختار

فلز  يك ،دارند وجهي ها ساختار هشت اتم ينا
 توان يساختارها را م ينا يهر دو. خواهد بود

از  يمركز ي صفحه يكفرض كرد كه  گونه ينا
 يها از اتم  دو صفحه ينب يبدنمول يها اتم

گران  پژوهش. اند شده يچگوگرد ساندو
 دهد يرخ م يزمان يفاز يمعتقدند كه گذارها

 ييرهم سر بخورند؛ تغ يصفحات بر رو ينكه ا
مشاهده  يشآزما يكدر  يماًكه مستق يو تحول

  .نشده بود
  
  خورند يكه سر م يهاي اتم

 Kazu(كازو سوئناگا  يبه رهبر يميت اكنون

Suenaga (يعلوم و فناور يمل ي سهاز موس 
در تسوكوبا ) AIST( يشرفتهپ يصنعت

)Tsukuba  ( رخوردننشان داده است كه س
را  يديفاز جد يبدينتدر مول يصفحات اتم

دار شدن ماده  كه موجب هسته كند يم يجادا
 يكروسكوپم يكبا استفاده از . شود يم

گروه  ينا) STEM( يروبش يانتقال يالكترون
اند كه در  شده يانيم يفازها يمموفق به ترس

  .دهد يرخ م يطول چنان گذار
گذار با حرارت حاصل از پرتو  يندفرآ اين

. شده است يراه انداز STEM يالكترون
 يفلز ي حوزه يك يبازتابش پرتو الكترون

 سازد يوارد م رسانا يمكوچك را در فاز ن ياربس
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 دهد يم يحطور كه سوئناگا توض كه همان

. شود يگذار فاز محسوب م بر شروع يتلنگر
راه قابل  يكبه عنوان  تواند يم يندفرآ ينا

در  يفاز يوارد ساختن گذارها يكنترل برا
  .نازك مشابه باشد و مواد فوق يبدينتمول
كه  يجيبر اساس نتا«: سوئناگا ي گفته به

 يكيقطعات الكترون توان يم يما بدست آورده
داخلِ «را به شكل ) يودهاهمچون نانود(
با  هايي يهكه ال آن به جاي ،ساخت »اي يهال
  يهكردن ال مجزا را به شكل سرهم هاي يژگيو

راه  يككه  يم؛به باال بساز يناز پائ اي يهبه ال
 ييساخت چنان ساختارها يبرا يسنت

با  يودهاساخت نانود«. »شود يمحسوب م
 يبه باال كار آسان يينپا ينداز فرآ يريگ بهره

 يكه الگوبند دهيم ين منشا ينجااما ا يستن
در  ييها حوزه تواند يم يپرتو الكترون ي ساده
) مجزا يفلز يبا خواص الكترون(نانو  ياسمق

. وارد سازد يهال تك رساناي يمن يكرا به داخل 
 توانيم يم STEMبه لطف مشاهدات 

و  يمبساز ياتم ياسبا دقت مق ييساختارها
 يچگونه بلور به شكل موضع يمنشان ده يحت
  ».كند يدرجا رشد م و
  

  
  

 يكشكل سمت چپ نشان از  يبر رو ريزنگاري
از جنس ) ينانومتر 3 ي با قاعده(كوچك  يمثلث فلز

كه در ) داده شده است نشان 1Tبا (دارد  يبدينتمول
 يجادمشابه ا ي از ماده) 2H( رسانايي يمن ي داخل ورقه
مكان مثلث را  يطرح شكل سمت راست. شده است

انند همچون تو يم ييچنان ساختارها. دهد ينشان م
  .عمل كنند ينقاط كوانتوم

  
  
  

  كوچك يفلز مثلث
 تر يشپ يقتگران در حق پژوهش يانب به

 يات با استفاده از فناوراز نانوقطع ييها نمونه
 يكها  به عنوان مثال آن. شده است يدها تول آن

و فلز را  رسانا يمن يمجموعه اتصاالت فازها
 يكمقاصد و اهداف  ياند كه از تمام ساخته

 يدتول ينهمچن. برخوردار است يشاتك يودد
دو  ينشده ب يچساندو يرسانا يمن ي يهناح يك

 يستوررانزت يك يلتشك يبرا( يالكترود فلز
 ينا. كنند يم يريترا مد) در ابعاد نانو

شكل از  يكوچك مثلث ي يهگران ناح پژوهش
از  رسانايي يمن ي فلز را در داخل ورقه يك
اند كه مثل  كرده يدتول) باال يرتصو( يبدينتمول
  .كند يعمل م يكوانتوم ي نقطه يك
 Nature Nanotechnologyپژوهش در  اين
  .شده است يفتوص

  
  يسندهنو ي درباره

در  استارييرو كمك) Belle Dumé( يدام بل
nanotechweb.org است .  

  
  منبع

Ultrathin material glides from metal to 
semiconductor 

  
  يموجبر پالسمون

  كند يمتوقف م يرهايشنور را در مس
  

 يموجبر حالت جامد يتانياييبر پيشگان فيزيك
نور را  تواند يكردند كه م يشنهادرا پ يا ساده

ساخت  گويند يپژوهشگران م. »متوقف كند«
 كه در شرف ساخت در آزمايشگاه –ابزار  ينا

به  توان سرراست بوده و از آن مي –است 
 يكيو اپت يكيمدارات الكترون يانابط معنوان ر

 تواند يموجبر م ينا چنين مه. استفاده كرد
  يها سامانه و يدجد  يزرهايل  ساخت
را به دنبال داشته  يمولكول - يربرداريتصو
  .باشد

  

  
  

متوقف  يكه برا يابتكار ياز طرح يكشمات تصويري
ساختار كه در طول  ينا. شود يكردن نور استفاده م

 يلتشك Si يراليهاز ز كند، يكار م يمخابرات يموجها
 يهمحدود شده است، كه ال ITO يهشده كه با دوال

. ضخامت محدود است يدارا) يسمت راست( ييباال
 يبه جا. ودش يم يدهد يدسف يرودنور ف يپرتوها

 يتپرتوها بر اساس ساختار هدا ينكه حركت ا آن
بدون ) يرنگ( شده يختهبرانگ يها شود، پالس

 :Courtesy( ماند يم يدر حالت توقف باق يپراكندگ

O Hess كاران،  و همPhys Rev Lett.(  
  

  گذاشتن دام
خالف سرعت فاز نور، كه سرعت حركت  بر

ه صورت جداگانه است، موج ب يها جبهه
نور حركت  يها موج  ها با سرعت گروه فوتون

هر بسته  روي يشهمان سرعت پ ينا. كنند يم
موج منفرد از آن عبور  يها موج است كه جبهه

از نور را  يپالس يدكه بخواه آن يبرا. كنند يم
را به صفر كاهش  وهسرعت گر يدبا يد،نگه دار

ه از مهم در آن دست يندر اصل، ا. يدده
قابل حصول است كه  يكيفوتون هاي يستالكر

هستند كه به  يمتشكل از مناطق يبيترك يمواد
. دارند يينشكست باال و پا يبتناوب ضر

 يندر ا يرناپذ اجتناب هاي يدرهرحال، ناهمگن
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كه نور به طور  شود يساختارها مانع از آن م

  .مواد متوقف شود ينكامل در ا
 ييالقا يتفشفا يگرهوشمندانه د حل راه

 ياست كه در آن دو پرتو يسيالكترومغناط
كه  شوند يرا موجب م اي يگذار الكترون يزرل

شده  يختهخاص برانگ يبا فركانس يتوسط نور
. كند يشفاف م يژهو ماده را نسبت به آن نور و

خاموش  يبه صورت ناگهان يزرهااز ل يكياگر 
 يشدر ماده به دام افتاده و پ تواند يشود، نور م

دوباره آزاد شود،  يزركه با روشن شدن ل از آن
دوس  هم هاي يختگيدرون برانگ يقهدق يكتا 
  .بماند يماده باق يها الكترون يناسپ
به  يكنزد ييدر دما يداتفاق با ينهر حال، ا در

 يدوس صفر مطلق انجام شود تا هم
به عالوه . حفظ شود ها ييناسپ هاي يختگيبرانگ

ها را نگه  نفوتو يقتروش در حق ينا
ها را به شكل  بلكه اطالعات فوتون دارد، ينم
  .كند يحفظ م يگريد
  

  مختلط هاي فركانس
كارانش در كالج  و هم Ortwin Hess حال،
 يبردار پرده يتر در لندن از طرح ساده يسلطنت
با  يليكونيس يراليهكه ز يافتندها در آن. كردند
 500 هاي يهنانومتر ضخامت كه با ال 290
پوشانده ) ITO( يدقلع اكس ينديوماز ا يمترنانو

با  يكياپت ياز مدها تواند يشده، م
هستند،  يمختلط دادكه اع ييها فركانس

 يمدها يناز ا يكيبه عالوه، . كند يبانيپشت
  .صفر دارد يقاًسرعت گروه دق يكياپت

فرض كه  يناست كه با ا ينا يتجرب سوالي
سمت نور را در سرعت صفر به  تواند يفرد نم

مدها چگونه  ينموجبر بفرستد، ا يينپا
 يمت ينا ياعضا. شوند يختهبرانگ توانند يم

استوار است  يتواقع ينحل بر ا معتقدند كه راه
است،  ينشت يدارا يكه مد با سرعت صفر مد

از  تواند يم يكونيلينور در موجبر س يعنيكه 
كه  يرانتشاري،، به عنوان موج غITO يقطر

موضوع  ينا. فرار كند شود، يم يدهنام يراموج م
اما  شود، يمحسوب م يبع يموجبر عاد يبرا

 يلتبد يترا به مز يبع ينپژوهشگران ا
  .اند كرده

Hess به همان صورت «: دهد يم يحتوض ينچن
وجود داشته  تواند يم يرونكه تشعشع به ب

تشعشع به  يترفند برا يناز ا توانيد يباشد، م
كه  يافتدر ينچن ميت ينا. »يدداخل استفاده كن

به مادون قرمز در موجبر كه در  يكنور نزد
را در  يراشود، موج م يدهخاص تاب اي يهزاو

ITO اتفاق مد  ينپس ا. كند يم يختهبرانگ
 يليكونصفر را در تكه س- مطلوب سرعت

 يها بسته ي،به صورت نهان. كند يم يختهبرانگ
ندارند، كه  يپراش يچه يباًتقر يراليهموج در ز

بلكه  كنند، ينه تنها رو به جلو حركت نم ييعن
پخش  يرونبه ب يزمختلف ن يها طول موج

ت تعداد يتقو يبرا تواند يامر م ينا. شوند ينم
موجبر  يينبه پا توانند يكه م يكياپت يها داده

  .باشد يدارسال شوند، مف
  

  يفرنياكال يبه سو پيش
سطوح  يدبا يرتأث ينكه ا يافتنددر پژوهشگران

و  ITOرا در سطح  ها ياز ناكامل اي يانهراگ واقع
در  كنندگان يشگذارد، آزما يباق يليكونس
مجموعه  ينگرفتند چن يمتصم يفرنياكال
باور  ينبر ا Hess. دهند يبرا ترت يشيآزما

 ينباشد، ا آميز يتموفق يشآزما يناست اگر ا
 يمنته ياديز يبه كاربردها تواند يپژوهش م

 يدر حال كار رو ينكا گروه هم ينا. شود
كوچك هستند، كه در » شده متوقف-نور يزرل«

پمپاژ شده و  تواند ياز نور م يستاا يآن پالس
فراتر . شود يتتقو ينهآ يابه كاواك  يازبدون ن

 تواند يمكان م يكنگه داشتن نور در  ين،از ا
آن را با  كنش برهماحتمال  ياديز يارتا حد بس
در  تواند يموضوع م ينا. دهد يشماده افزا
 يديخورش يها سلول يكي،اپت يگرها محاسبه

 يومولكوليب يربرداريتصو يبا بازده باال و حت

 يبرا تواند يم ينچن هم. كاربرد داشته باشد
مورد استفاده  يكياپت يساخت حافظه كوانتوم

  .يردقرار گ
Nicholas Fang ياز موسسه فناور 

او . كند يم ينپژوهش را تحس ينماساچوست ا
منحصر به  يكرديپژوهش رو ينا« يدگو يم

- يرز يافزارها فشردن نور در سخت يفرد برا
 ينكوچكتر ينا يدشا«. »است يقطول موج عم

 يباشد كه بشر بتواند آن را طراح ينور يبرف
 يتواقع ينا يراو به طور خاص تحت تأث. »كند

ماده  يچه يازمندطرح ن ينقرار گرفت كه ا
 يليكوناده سهسته آن از م. يستن ينامتعارف

استاندارد است و موجبر نور را با استفاده از 
 ياربس يشگرهارسانا، كه غالباً در نما يدياكس

هر  ينبنابرا اندازد، يبه دام م شود، ياستفاده م
  .»آشنا هستند يكصنعت فوتون يدو ماده برا

 Physicalانتشار در  يپژوهش برا اين

Review Letters شده است يرفتهپذ.  
  

  يسندهنو درباره
Tim Wogan است يتانيادر بر يعلم يسندهنو.  

  
  منبع

Plasmonic waveguide stops light in its 
tracks 

  
  مرجع

Completely Stopped and Dispersionless 
Light in Plasmonic Waveguides  

  
  اندازه ينِ زم يديفراخورش ي يارهس

  اش قابل سكونت ستاره ي در منطقه
  

 ي ستاره يكف شده، به دور تازه كش دنياي
ممكن  يارهس ينا. چرخد يو سرد م يكتار

 ي يارهس ينا ي اندازه. آب باشد ياست دارا
قابل سكونت  ي كه در منطقه يديفراخورش

 ينبه زم يارمادر خود حضور دارد، بس ي ستاره
  .است يكنزد
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 يا بار، در منطقه يننخست يبرا ها شناس ستاره

 ي يارهاره، سست يكقابل سكونت، اطراف 
 ينا. اند يافته  ينبه اندازه زم يديفراخورش

 يشباهت به جسم سماو ترين يشب يارهس
خواه ما را دارد چرا كه هم  و دل 2»يلوكيگولد«

است و هم در  ينبه زم يهآن شب ي اندازه
ستاره قرار دارد؛ به  يكاز  يمناسب ي فاصله
در آن  يعدر حالت ما تواند يكه آب م يشكل

ها است  گران مدت پژوهش. باشد اشتهوجود د
  . گردند يم اي يارهس ينكه به دنبال چن

  

  
  

NASA: Kepler-186f  است ينبرابر زم 1/1تنها .
  .)است يگ ساخته يرتصو(

  

و  يسندهاز همكاران نو يكي يينتانا،كو اليسا
در  SETI ي از موسسه يشناس ستاره

Mountain View ،Californiaي، و پژوهشگر 
مربوط به  NASA Ames يقاتيكز تحقدر مر

Moffett Fieldگويد يم يينتاناكو. ، است :
 يبرا ييتا هم يافتنگام به  يكمسلما «

. »ايم شده تر يكنزد ينو زم يدگاه خورش دست
به  يديفراخورش ي يارهس ينكه ا يا اما ستاره
سرد و  يد،برخالف خورش چرخد، يدور آن م

و  نايينتيسبب كو يناست؛ به هم يكتار
و نه  ين،زم يرا پسرعمو يارهس ينهمكاران، ا

                                                 
صدق كند،  آل يدها ي حد و اندازهكه در  يزيبه چ  ٢

با نام  يا نام از داستان كودكانه ينا. گويند يم يلوكگولد
به نام  يداستان دختر يندر ا. آيد يبرم» سه خرس«

. كه متعلق به سه خرس است يابد يم يا خانه يلوكگولد
. كند ياعمال م هايي يتخانه هر خرس محدود يندر ا
 ير،كه در مورد هر متغ يابد يدرم يلوكگولد ينب يندر ا
كم و  يا ها اندازه از آن يكيباال،  يزانيها م از خرس يكي
  .را در نظر دارد يها مقدار مناسب از آن يكيتنها 

 هاي يافتهپژوهشگران  ينا. دانند يآن، م يدوقلو
  .اند گزارش كرده Science1خود را در 

آورد تلسكوپ  دست ينتر تازه ياره،س اين
از آن  يشتلسكوپ پ ينا. كپلر است ييفضا

شود، به  يگذشته دچار نقص فن يكه در م
از آسمان، در  يتمدت چهار سال، در قسم

دجاجه و بربط، حاضر بود و  3گاه استارگان
وجو  را جست يديفراخورش هاي يارهگذر س

از مقابل  ها يارهس يندر زمان گذر ا. كرد يم
شاهد كاهش  ينيشان، ناظر زم ستاره

  .ستاره است يگ درخشنده
  
  آورد؟ يپنج شانس م آيا
شده در طول دو  يآور جمع يها بر داده بنا

-Kepler ي ستاره يرامونپ يارهار سسال، چه

سال  500( يپارسك 150 ي كه در فاصله 186
گروه . چرخند ي، م2قرار دارد ينزم) ينور
در مورد  تري يشب يها داده يبا بررس يينتيناكو

 ينا ي يارهس ترين يرونيو ب ينگذر، پنجم
 Kepler-186fمجموعه را كه با نام 

 ينا. اند كرده ييشناسا شود، يم شناخته
كاهش نور  يزانم يريگ گران، با اندازه پژوهش

: اند زده ينرا تخم يارهس ينا ي ستاره، اندازه
  .ينبرابر زم 1/1تنها 
در مركز  يشناس ستاره يو،چاربون ديويد
، در Harvard-Smithsonian يشناس ستاره
به نظر من «: گويد يماساچوست، م يج،كمبر
 نيا يمكه ثابت كن شود يكار كامل م يوقت
  .»واقعا وجود دارد يارهس

قابل  ي كه در منطقه ينبه زم ينهگز ترين شبيه
اش قرار دارد و تا امروز  سكونت ستاره

 ينتر از زم درصد بزرگ 40 يم،ا كرده ييشناسا
، Kepler-62 ي به دور ستاره يارهس ين؛ ااست

                                                 
صورت  يكاز آسمان است كه به  يگاه بخش استارگان ٣

گاه  استارگان 88سمان به آامروزه . اختصاص دارد يفلك
  .است شده يمتقس

 اند شده يدهدهم  يگريد هاي ينهگز. چرخد يم
و در مناطق  ين،تر از زم كوچك يگ كه همه

  .اند شان بوده سكونت ستاره يرقابلغ
  

  
  

NASA: Kepler-186f شده در  كشف ي يارهس ينمپنج
قابل سكونت  ي مورد در منطقه ينسامانه، و نخست ينا

  .است) سبز رنگ ي يهسا(
  

گر در  كالتنگر، پژوهش يسال ي بر گفته بنا
 ي از موسسه يديفراخورش هاي يارهس ي ينهزم

، Heidelberg، در  Max Planckيشناس ستاره
سبب متفاوت  ينبه ا Kepler-186fآلمان، 
اش قرار  مناسب از ستاره يا در فاصله است كه

آب  ي،كه به صورت نظر يدارد؛ به شكل
وجود  ايعدر آن به حالت م تواند يم

از  يارهس ينكه ا يگرما و نور. باشد داشته
در حدود  كند، يم يافتخود در ي ستاره
 يداز خورش يناست كه زم يمقدار سوم يك
به سبب وجود  ياره،س يناحتماال ا. گيرد يم

آن  اكسيد، يد كربن يِ دارا يماتمسفر ضخ يك
در سطحش  تواند يقدر گرم است كه آب م

به خاطر  تواند يم فراتمس ينا. بماند يعما
باشد كه گاز خارج  ييها فشان وجود آتش

  .كنند يم
 يارهس ينكوچك ا ي  اندازه: گويد يم كويينتانا

 ينكه مانند زم آورد يتصور را به وجود م ينا
 ينانگروه اطم ينا ياما اعضا. دباش يا صخره

و  دانند يرا م يارهس ي ندارند چرا كه تنها اندازه
  . از جرم آن ندارند يهنوز اطالع

  
  دارد يرا از رشد بازم شيها يارهس كوتوله
است؛  M ي كوتوله يك Kepler-186 ي ستاره

 يداز خورش تر يكها سردتر و تار كوتوله ينا
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 يها ستارهدرصد از  70از  تر يشب. هستند

 يينتاناكو. هستند M يها كوتوله يريش راه
و  يمهست ياتح يها به دنبال نشانه«: گويد يم

و در  يندهآ ي در چند دهه يادبه احتمال ز
 ي كوتوله يكاطراف  قابل سكونت ِ ي منطقه

M يافت يمآن را خواه«.  
كپلر، و در  يبرا M ي كوتوله هاي ستاره
ستند چراكه جالب ه ياربس يزگذرها ن يبررس

بوده و با تكرار  شان يكيدر نزد شان هاي يارهس
  .كنند يگذر م شان ي از جلو ييباال
گاه  از دانش يشناس ستاره پور، يقيحق نادر

Hawaii-Manoa  درHonolulu از : گويد يم
تر از  كوچك M ي كوتوله يها آن جا كه ستاره

 ها، يارهس يريگ هستند، در زمان شكل يدخورش
كه به دور  يگريز و غبار و مواد دگا ي صفحه

از «... است تر بوده كوچك اند، چرخيده يها م آن
است،  صفحه كم بوده ينا جرمكه  ييآن جا

 يحاو توض. »اند شده يدتول يكوچك هاي يارهس
 يكنش گرانش پس از آغاز برهم: دهد يم
 يا يكاحتمال آن كه « ديگر يكنوپا با  ياهايدن

 گير يبل سكونت جاقا ي دو ستاره در منطقه
  .»باشند، باال است شده
 تواند ينم يگرد اش يبه سبب مشكل فن كپلر

. كند يابي يترا با دقت موقع هاني  ياهداف ك
 يكار آن، در شكل ي به ادامه NASAاما 

ها  افزون بر كپلر، نگاه. انديشد يمحدودتر، م
 ينا. ، استNASAمتعلق به  ي،ا  واره به ماه

گذر  يبررس ي، و برا2017واره در  ماه
  .، پرتاب خواهد شوديديفراخورش هاي يارهس
  

  منبع
earth-sized-exoplanet-spotted-in-star-s-
habitable-zone 

  
  مرجع

1. Quintana, E. V. et al. Science 344, 
277–280 (2014). 
2. Rowe, J. F. et al. Astrophys. J. 784, 45 
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  ميدان مغناطيسي دروني
  سبب لرزش ستاره نوتروني

  

اي از ستاره نوتروني هستند كه  مگنتارها گونه
هاي مغناطيسي خارجي بسيار عظيم به  ميدان

تر از  يك ميليارد بار قوي(تسال  1011بزرگي 
توليد ) ترين آهنرباهاي روي زمين بزرگ
مشاهدات اخير اشعه ايكس از يك . كنند مي

مگنتار خاص، حتي شواهدي از امكان ميدان 
طبق آنچه در . كنند تر را مطرح مي دروني قوي

فيزيكال ريويو لترز به چاپ رسيده است، 
نويسندگان آشكارسازي سيگنال اشعه ايكس 

كند و  ر ميكنند كه با زمان تغيي را گزارش مي
گيرند اين مشاهده نشاني است از  نتيجه مي

لرزش و يا حركت تقديمي در چرخش مگنتار 
 1012كه توسط يك ميدان دروني به قدرت 

  .تسال ايجاد شده است
يك مگنتار نوعي، باريكه قوي از اشعه ايكس 

ها  را به صورت پالس  كند كه ما آن را تابش مي
قابل . بينيم در هنگام  چرخش جسم متراكم مي

ترين توضيح براي اين تابش اين است كه  قبول
منشا آن از يك ميدان مغناطيسي قطبي بسيار 
عظيم است و بر اساس يك نظريه، اين ميدان 
ناشي از يك ميدان اوليه است كه طي رمبش 

گيري ستاره نوتروني  ستاره و شكل
بيني  در اين سناريو  پيش. شود مي "برانگيخته"

تر   تي يك ميدان مغناطيسي قويشود كه ح مي
به شكل دونات حول بخش دروني مگنتار 

گيري از اين به  زند اما هيچ اندازه چنبره مي
اي پيش از اين انجام  اصطالح ميدان چنبره

  .نشده است
  

  
  

L. Calçada/ESO 
  

از ) Kazuo Makishima(كازيو ماكيشيما 
دانشگاه توكيو در ژاپن و همكارانش اكنون 

اي را به دام  اي از يك ميدان چنبره نشانه
هاي ماهواره ژاپني  ها داده آن. اند انداخته

 4U 0142+61روي مگنتار ) Suzaku(سوزاكو 
هاي اشعه ايكس تابش  ثانيه پالس 8.7كه هر 

اين تيم با شگفتي . كند را تحليل كردند مي
دريافت كه زمان ورود پالس اشعه ايكس 

گاهي زود سخت، ثابت نيست و گاهي دير ،
ها براي توضيح اين مشاهده فرض  آن. آيد مي

اي قوي باعث تغيير  كردند يك ميدان چنبره
شود كه در  شكل مگنتار به صورت كشيده مي

هاي اشعه ايكس  داده. لرزد حين چرخش، مي
سخت در صورتي قابل توضيح هستند كه 

) 1.6×4- 10(فركانس لرزش كسر كوچكي 
اين . دتر از فركانس چرخش باش كوچك

حركت لرزشي ممكن است امواج گرانشي 
  .قابل آشكارسازي ايجاد كند

  
  منبع

Synopsis: Internal Magnetic Field Causes 
Neutron Star to Go Wobbly 

  
  مرجع

Possible Evidence for Free Precession of 
a Strongly Magnetized Neutron Star in 
the Magnetar 4U 0142+61  

  
  نويسنده

  )Michael Schirber(مايكل اسكيربر 
  

  چرخنده يديفراخورش ي يارهس يننخست
  

 ي ستاره يكآمده از به دست  يفبر ط بنا
 يافتآن  يراموندر پ اي يارهس يك،نزد
به دور خود  يياست كه با سرعت باال شده

چنان جوان است،   كه هم يارهس ينا. چرخد يم
 هاي ييجا دارد و با جابه ييگرما يها تابش

چرخش آن  يتند توان يجو آن م يجذب يفط
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گام  خستينآورد ن دست ينا. را به دست آورد

 يناز چن يهواشناس يها نقشه ي يهدر ته
  .است هايي يارهس
  

  
  

NASA/Goddard Space Flight Center/F. Reddy 
  

دست چپ، تندتر از هر  يين،، پاβ Pictoris b ي سياره
  .چرخد يم يديگاه خورش در دست اي يارهس

  

 يكبار، چرخش  يننخست يبرا ها، شناس ستاره
 يچگونگ يلرا با تحل يديفراخورش ي يارهس

 ينا. اند نموده يعبور نور از جو آن بررس
 يريگ شكل ياز چگونگ ييها مشاهده سرنخ

  .دهد يبه دست م يزن يارهس
اشنلن و همكارانش از دانشگاه  ايگناس
Leidenي ، در هلند، در مجله Nature1 

كه به  اي يگاز ي يارهاند كه س گزارش كرده
 25 يبا تند گردد، يم β Pictoris ي دور ستاره

استوا، به دور خود  يبر رو يه،بر ثان ومتريلك
دستگاه  هاي يارهس تندتر از تمامي– چرخد يم

با آن كه . يناز زم دتربار تن 50و  يديخورش
 ينشانزدده برابر زم β Pictoris b ي يارهقطر س

روز بر  يكاست،  تر ينبار سنگ 3000بوده و 
تنها هشت ساعت به درازا  ياره،س ينا يرو
  .كشد يم

عموما در  يديفراخورش هاي هسيار
مادرشان پنهان شده و  ي ستاره يگ درخشند

اما  شوند؛ يكشف م يرمستقيمتنها به صورت غ
β Pictoris b است كه با  يمورد يننخست

؛ تنها 2است شده يافت يممستق يربرداريتصو
 20 يباپرجرم و تقر ي يارهسبب كه س ينبه ا
 جوانمذكور همچنان آن قدر   ساله يليونم

هست كه گرم بوده و به شدت در طول موج 
گاه   دست ين،افزون بر ا. تابش كند يرسرخز

از  يسال نور 65 ياپارسك  20تنها  يا ستاره
از  يبخشβ Pictoris -فاصله دارد  ينزم

، در جنوب آسمان، بوده Pictorِ  يصورت فلك
و – يدآن را د توان يم يزن يرمسلحو با چشم غ

از آن  ياديز ي فاصلهشده در  گفته ي سياره
در حدود دو برابر  يزيچ كند؛ يحركت م

  .يداز خورش يمشتر ي فاصله
ستاره و  يبشده، به همراه ترك گفته هاي ويژگي

امكان را به گروه اشنلن داد تا  ينا اش، يارهس
 يبا به كار بستن تلسكوپ بزرگ صحرا

 يرسرخبر نور ز يلي،آتاكاما، در شمال ش
 ينهتا. تمركز كنند β Pictoris bاز  شده يلگس
، Torontoاز دانشگاه  يشناس ستاره ي،كور
 يا تازه يدگاهاست كه د يزگان يجانه«: گويد يم

 يديفراخورش هاي يارهس هاي گي يژدر مورد و
  .»ايم يافته

را، با  يارهس ينچرخش ا يتند پژوهشگران
آن  ي شده يلگس يرسرخعبور نور ز يچگونگ

  .اند كرده يريگ اندازه ش، يدمونواكس از جو كربن
به سمت  يارهاز س يميهر لحظه از زمان، ن در

مربوط به تابش  يفو ط يدهچرخ ينيناظر زم
 يها به سمت طول موج يارهآن بخش از س

 يگرد ي يمهن شود؛ يجا م جابه) تر كوتاه( تر يآب
نورش به  يفدورتر شده و ط ينياز ناظر زم

. ودر يم) بلندتر(تر  سرخ يها سمت طول موج
آن قدر باال  كوپيتلس يچه يروضوح تصو

 يكرا تفك يارهكه بتواند دو سمت س يستن
از هر دو سمت با هم  شده يلكند؛ و نور گس

 يكسلپ يك يشده و به صورت اشتراك يبترك
با  ي،به سرخ و آب ييجا اما جابه. سازند يم

در  يدمونو اكس خط جذب كربن ديگر، يك
با استفاده از  گروه ينا. كنند يرا پهن م يفط
، β Pictoris bكه  يافتنددر گي، شده هنپ يزانم

  .چرخد يم يدر استوا، دو بار تندتر از مشتر
تر  با سردتر شدن و كوچك رود يم انتظار

چرخش آن تندتر شود؛ درست مانند  ياره،س
 يخ، يكه در هنگام چرخش رو بازي يتاسك

گروه . شود يم تر يشبا بستن بازوها ب ش يتند
با  يارهكه چرخش س زند يم ينن تخماشنل

 يلومترك 40سال، تا  يليونگذشت چند صد م
بار غروب  يكو هر سه ساعت  يدهرس يهبر ثان
  .ينداش را بب ستاره
كه در  يبا روند يارهچرخش س گيري اندازه
 يخوان هم شود، يم  يدهد يديگاه خورش دست
 هاي يارهعطارد و زحل، س يبه استثنا: دارد
به  تواند يم ينا. چرخند يتندتر م تر، ينسنگ

دارتر  جرم يارهس يكسبب باشد كه هرچه  ينا
در خود انباشته است؛ و  تري يشب ي باشد، ماده

 يانيتا در مراحل پا شود يسبب م ينا
. وارد شود يا اضافه يگ چرخنده يري،گ شكل

آغاز  يياشنلن معما از آن جا ي اما بنا بر گفته
- جرم ي طهراب دانيم يكه نم شود يم

 βمانند  اي يگاز هاي يارهدر س يگ چرخنده

Pictoris b هاي  يارهمانند س يزن يو مشتر 
  .است ينمانند زم اي يا صخره

 يشناس ستاره ي از موسسه يلدكروسف يان
، آلمان، Heidelbergماكس پالنك، در 

گام در  يننخست ي،گ چرخنده يينتع: گويد يم
 هاي يارهسدر جو  يهواشناس يها نقشه ي يهته

: دهد يم يحاو توض. نوپا است يديفراخورش
در زمان  يارهس يك يجذب يفدر ط ييراتتغ

 ييابرها دوجو ي دهنده نشان تواند يچرخش م
و در سال  ين،از ا يشپ. در جو آن باشد

 يروش برا ينش از ا كاران او و هم ي،جار
 يك يهواشناس ي نقشه يننخست ي يهته

. استفاده كردند 3چرخان يا قهوه ي كوتوله
 & Astronomyاو در  ي يندهآ ي مقاله

Astrophysics4يها نقشه ي يهته يي، توانا 
را مطرح   ندازها يمشتر هاي يارهمشابه در س

از  يا نسل تازه يكار ينچن يبرا. كند يم
  .خواهد بود يازن ينيبزرگ زم يها تلسكوپ

  
  منبع

first-exoplanet-seen-spinning 
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  فوق حساس هاي سنج يسمغناط

  از جنس الماس
  

اند  موفق شده يبه تازگ گران پژوهش
از جنس الماس  هايي سنج يسمغناط يتحساس
كار با  ينا. را ارتقاء بخشند يزرل ي يهبر پا

 گيرد يصورت م يكيكاواك اپت يكاستفاده از 
فوتون را باال - يناسپ ينب يشدگ كه جفت

  . برد يم
از  ياريدر بس يسيمغناط هاي يدانم گيري اندازه

پردازش  ،ها داده يرههمچون ذخ(كاربردها 
هم به م يامر) يسيمغناط اطالعات و تشديد

 يابزارها برا ترين يقاز دق يكي. آيد يحساب م
 آشكارسازي ،يسيمغناط يدانسنجش شدت م

 ياتم هاي يستمدر آن س يانرژ هاي ييجابجا
 ينا يژهبو. وردارندبرخ يناست كه از اسپ

حساس باشد  يزمان تواند يم هاي يريگ اندازه
 يستمس هاي يناسپ يسيِكه پاسخ مغناط

]. 1[شود يريگ اندازه ييكموردنظر به شكل اپت
بودكر  يميتريد يبه رهبر يگران پژوهش

)Dmitry Budker (در  يفرنيااز دانشگاه كال
 يزيكالف ي و همكارانش در مجله يكليبر
اند  را گزارش داده سنجي يسرز مغناطيتل يويور

نقص در بلور  يك ينيكه بر اساس حالت اسپ
نقص به مركز  ينا كند؛ يالماس كار م

 ينا. موسوم است) NV( يتروژنن-خالي يجا
 يشرا به نما يتيحساس سنج يسمغناط

]. 2[است سابقه ياتاق ب يكه در دما گذارد يم
را فراهم كرده تا  ينپژوهش امكان ا ينا
با  هاي يريگ همچون اندازه ربردهاييكا

 يدتشد حسگرهاي ،ها يدانم يباال دقت
 گيري اندازه ،)NMR(نادر  يا هسته يسيِمغناط
 يو آشكارساز يزيكف ياساس يها ثابت

 شناختي يستز يندهايمربوط به فرآ هاي يدانم
  .ودشدر مغز فراهم  ها يگنالهمانند انتشار س

كه ( يكياپت يكه پشت آشكارساز اي ايده
 يشنهادپ] 3[توسط كاستلر  يشدهه پ ينچند
 ينماب ياز گذارها يريگ قرار دارد بهره) شده

 يها است كه در اتم يانرژ يترازها
است  يقابل دسترس يهاز حالت پا يسپارامغناط

 يندر ا. اند شده جفت يكياپت يو به گذارها
 يدهقطب يبرا پتيكيا هاي يداناز م توان يمورد م

و ) يكيبا پمپاژ اپت( يحسگر يها ساختن اتم
 يجذب هاي يگنالس ييربا تغ( يآشكارساز يبرا

) ينياسپ يدو فلورسنس القاء شده توسط تشد
با  يفوتون يچون آشكارسازها. ده برداستفا
 يافتره ينباال وجود دارند ا يتحساس

 اگر با آشكارسازي ،يكياپت يآشكارساز
 هاي يچهبا استفاده از پ ينياسپ تحاال يممستق
 يدتشد يا NMR يهمثالً شب( ييالقا

 ،شود يسهمقا)) EPR( يالكترون يسيپارامغنتط
 تيحساس يشبرابر باعث افزا 9تا  تواند مي

) يناسپ تك يآشكارساز ييبه حد نها يدنرس(
  .شود

 NVمرتبط با مراكز  ينياسپ يگذارها بازخوانيِ
 يبه منظور كاربردها يراًدر الماس اخ

]. 3,4[پشنهاد شده است  سنجي يسمغناط
است كه در  يتروژنيشامل اتم ن NVمراكز 
شده  يبشبكه ترك خالي يبا جا يكربن ي شبكه
 يهشب(حالت جامد  هاي سنج يسمغنط. است
) اند شده هالماس ساخت ي يهكه بر پا يقطعات
 يامر يدانم يحسگرها يساز فشرده يبرا
اگرچه مواد مختلف . شوند يمحسوب م ياتيح

 ،سازند يرا ممكن م يكياپت يناسپ يبازخوان
 ها يندر الماس اسپ. دارد اي يژهو الماس مزاياي

مان و ز اند يزولهشبكه ا يها از فونون يبه خوب
تحت  يالماس حت يمراكز رنگ يِهمدوس

 يتبه حساس يماًكه مستق( يطيمح يطشرا
. است يطوالن) مربوط است ها سنج يسمغنط
 يافته توسعه يكياپت ينياسپ يبازخوان يراًاخ

كنترل همدوس موجب شده  ياست و ابزارها
به  سنجي يسمغناط هاي يشتا اصول آزما

امل ثبت ها ش اثبات ينا. به اثبات برسد يخوب
 يروبش سنجي يسدر مغناط ييوضوح فضا

 EPRو  NMR هاي يگنالس آشكارسازي ،]5[
 يها مولكول حسگري ،]6,7[نانو  ياسدر مق

 ياز باكتر يربرداريو تصو] 8[ يستيز
  .است] 9[ يسيمغناط
در  يكاربردها يبرا NVمراكز  تك اگرچه

باال  ييوضوح فضا يازمندنانو كه ن ياسمق
 باالترين ،شوند يه مداد يحهستند ترج

كه  ييها الماس يبرا تواند يم يتحساس
 NV يمراكز اتم ياديز يارمتشكل از تعداد بس
اما تا به امروز . باشد يهستند قابل دسترس

 اند دهش يلتشك NVكه از چند  يدقت قطعات
: قابل مالحظه است هاي يشرفتهنوز تابع پ
گزارش شده به  هاي يريگ دقت اندازه

كوانتوم  يككه توسط مكان يادينب يا محدوده
 يرتصو ي معروف به نوفه( شود يم يلتحم

 ينبا ا يچنان انحراف. است يدهنرس) يكوانتوم
شده  يلگس يها مرتبط است كه فوتون يقتحق

از دست رفته  اغلبالماس  يتوسط مراكز رنگ
). ينيدرا بب 1شكل ( شوند ينم يو آشكارساز

م كه بودكر و همكارانش به انجا يكار
 يقابل توجه هاي يشرفتاند نشان از پ رسانده
 هايي يكموجود دارد؛ تكن هاي يكتكن يبر رو

جذب به  هاي يريگ كه بر استفاده از اندازه
از  هاي سنج يسمغناط يتحساس يشمنظور افزا
گذار  ،حال ينبا ا. دارد يهتك لماسجنس ا

 هاي يگنالس يآشكارساز يكه برا فروسرخي
بوده و  يفضع شود ياستفاده م يسيمغناط
 يحسگرها يباال يكيِاپت يبه چگال يابي دست

NV است  يجاذب نور در بلور الماس چالش
  .محققان قرار دارد ينا يرو يشكه پ
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. از جنس الماس يكياپت يها سنج يسمغناط) 1 شكل
نمونه الماس  يكرسانس فلو يريگ با اندازه: شكل باال

 سيگنال ،يكياپت يپرتو يكگذار  يريگ اندازه يا
. شود يم يآشكارساز NVاز مراكز  يسيمغناط يدتشد

 ي با داخل بردن نمونه يجذب يگنالس: ينشكل پائ
  .يابد يم ايشافز يكيالماس به درون كاواك اپت

  

كه با  دهند يو همكارانش نشان م بودكر
 يكياپت گر يدتشد كيدر  NVمراكز  يجاگذار

فروسرخ  يكيجذب اپت يشبه افزا توان يم
و  2nT/Hz1/2 يزو سطح نو يافتهدست 
. باشد يقابل دسترس  70pT/Hz1/2 يتحساس

 SQUID يحسگرها ينبا بهتر يتحساس ينا
 نكه آنا يالماس ي است اما قطعه يسهقابل مقا

اتاق را  يكار در دما يتاند قابل كرده يشنهادپ
 يبعج يشآزما ينكه پشت ا اي يدها. دارد

فروسرخ  يزرل يوجود دارد اجازه دادن به پرتو
مرتبه با بلور الماس اندركنش  يناست تا چند
مراكز  يجادبه منظور ا). 1شكل (داشته باشد 

NV  با  يتروژنن يبلور حاو يكدر الماس
پس . شود يم يباال پرتوده نرژيا يها الكترون

 هايي خالي يبلور شامل جا ينا ياز پرتوده
 يلتشك يتروژنن يها است كه به سمت اتم

. كنند يمهاجرت م NV يها نقص ي دهنده
 ينور بر رو يتياز بازتاب پاراز يزپره يبرا

ضدبازتاب  اي بلور با اليه ،سطح الماس
 زكه با مراك يبلور الماس. شود يپوشش داده م

NV با ( يكرو ي ينهدو آ ينشده ماب ييدهآال
در فركانس گذار فروسرخ  )درصد 98بازتاب 
 ينبا توجه به ا. شود يقرار داده م NVمراكز 

 ي نمونه» طول موثر« ،يريچندمس يكتكن
كه منجر به ارتقاء  يابد يشافزا تواند يالماس م
 يِآشكارساز. شود يم 2 ي با مرتبه يتحساس
 يتا حجم دهد ياجازه م ينهمچن يريچندمس

 يقرار دارد كوچك باق يكه تحت حسگر
 يكه در مورد بلور الماس طوالن يكار(اند بم

قطعات  يكار به طراح ينا). يستن يرپذ امكان
باال  ييبه وضوح فضا يدنرس يفشرده برا
به  يدناز رس يجدا يتاًنها. كند يكمك م

 كاواك اپتيكي ،با كنتراست باال يكيِاپت يگنالس
 يزرل يكيتا توان اپت كند يامكان را فراهم م ينا
 سازي يكپارچهكه در  يزيچ د؛يابكاهش  يزن

 هاي يستمدر داخل س يندهآ هاي سنج يسمغناط
  .دارد يتفشرده اهم يسيِمغناط يدانم يحسگر

كه توسط بودكر و  يراخ يياجرا كار
 ينا: همكارانش گزارش شده قابل توجه است

كه  كند يرا فراهم م يدانيم هاي يريگ كار اندازه
اما . ستا ينزم يدانم يليونمم يك يِبه كوچك

الماس و  ي خواص نمونه يمبا تنظ تواند يم
 Q. بهبود داده شود يكياپت يدگرهايتشد

الماسِ  يها كاواك يباال برا ياربس يفاكتورها
چنان ]. 10,11[اند  گزارش شده يراًمجتمع اخ

به  توانند يبا ظرافت باال م يدگرهايتشد
 هاي يدانو م NVمراكز  يناندركنش ب يشافزا
 ينپائ يبخصوص در دماها(شود  منجر يكياپت

 يكبار NVمراكز  يكيِاپت يكه گذارها
مراكز  يهمدوس يها زمان يشبا افزا). شوند يم

NV استفاده  سنجي يسمغناط يشدر آزما كه
اگر : يافتدست  يبه بهساز توان يم يزشده ن

 ،گذار اسپيني ،باشد يادز يزمان همدوس
 يفيخط ط. خواهد داشت يكيخط بار پهناي

و  ،با دقت باال اندازه گرفت توان يرا م يكبار
شده به شكل  يريگ اندازه يدانبا دقت م اين

 يهمدوس هاي نزما. يابد يم يشمتناسب افزا

كه متناظر با  ثانيه يليدر حدود م(باال  ياربس
در مورد ) است يلوهرتزخطوط ك يپهنا

با  يا هسته ينالماسِ بدون اسپ يها نمونه
 13كربن  زوتروپيا ي يافتهغلظت كاهش 

به  يكار حت ينا]. 12[نشان داده شده است 
  .انجامد يم يزو دقت باالتر ن يتحساس

  
  :يسندهنو ي درباره
 يرمد) Fedor Jelezko(جلزكو  فدور

و همكار مركز  يكوانتوم يكاپت ي موسسه
) IQST( يعلوم كوانتوم و يفناور ي يكپارچه

 ينسكدر م يو. در دانشگاه اولم است
خود  دي اچ يكرده و مدرك پ يلبالروس تحص
در سال . اخذ كرده است 1998را در سال 

در دانشگاه اشتوتگارت به عنوان استاد  2010
منصوب  2011در اولم در سال  يتجرب فيزيك

 يژهبه و(افتخار  ينچند يو. شده است
) آلمان يزيكف ي جامعه يِشاتكوالتر  ي يزهجا

 ي ينهخود در زم يعلم يبه سبب دستاوردها
را كسب نموده  يجامد كوانتوم حالت يزيكف

در فصل مشترك  يو يپژوهش يقعال. است
 هاي اوريو كاربرد فن ياديكوانتوم بن يزيكف

 ،ارتباطات ،كوانتوم در پردازش اطالعات
  .است يريرداريو تصو حسگري
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  منبع

Ultrasensitive Diamond Magnetometers 

  
  ها با نوترون يكتار يكاوش انرژ

  

 ياسرا در مق يكه اثرات گرانش يشيآزما در
ز ا ياثر يچه كند، يم يريگ اندازه يكوانتوم

  .نشده است يافت يوتنن ينانحراف از قوان

پس از برخورد با  يستوپ تن يككه  زماني
 ينكه ا شود يتصور م گردد، يبرم ينسطح زم

توپ به  ينحركت هموار است؛ اما در واقع ا
 يكنزد يكوانتوم يها حالت ينب يوستهطور پ

. دهد يم يرمس ييرتغ يگرانش يبه همِ انرژ
ها را با كمك  انتقال ينا پيشگان يزيكاكنون ف
 ينسنجش قوان ايراسرد برف يها نوترون

كه تاكنون مورد مطالعه  ياسيگرانش در مق
  .اند كرده يقرار نگرفته بود، بررس

  

  
  

 يها با كمك نوترون يوتنگرانش ن يناز قوان انحراف
در فرانسه مورد  يا راكتور هسته يكشده در  يدتول

  .است مطالعه قرار گرفته
  

فواصل كوتاه،  يتمام اجسام و در ط براي
 يا يوتنين يزيكبر طبق ف يگرانش يروين

 يقانون ساده منته يكعام به  يتنسب ي يهنظر
با ارتفاع نسبت  يگرانش يانرژ: شود يم

 يينكه باال و پا يستن يها و توپدارد  يممستق
. كنند يرا دنبال م يسهم يك يرمس روند، يم

دارد  يكوانتوم اركه رفت يديمق ي ذره يبرا
همچنان با ارتفاع  يانرژ ينها، ا مانند نوترون

 يمتناسب است اما تنها در سطوح خاص
 يوستاروجود داشته باشد، نه به طور پ تواند يم
ماده و  يبرا حاتياز توض يبر طبق برخ]. 1[

 يرويكه تنها ن يدر صورت يك،تار يانرژ
 يدر برخ يكند، انحراف نامحسوس عمل گرانش

  .وجود داشته باشد تواند يسطوح م ايناز 
هارتموت ابل  يبه سرپرست يگروه اكنون

)Hartmut Abele (در  يناو ياز دانشگاه صنعت
Physical Review Letters  ]2[ اند  نشان داده

 ينچند ياسگرانش در مق يعاد ينكه قوان

 ينا. همچنان برقرار هستند يكرومتريم
را  يدهكوانت يگرانش يپژوهشگران سطوح انرژ

 يقبل هاي يشبار بهتر از آزما 100,000 يبا دقت
  .]3[اند  كرده يريگ اندازه
 يحاتتوض يبرخ يدقت جهت بررس اين
است؛  يكاف يكتار يانرژ يبرا يشنهاديپ
انبساط  رسد يكه به نظر م يا ناشناخته يروين

 يها از مدل يبرخ. بخشد يجهان را شتاب م
 يبر نوع خاص هايي يتمحدود يكتار يانرژ
كه به  دهند يمانند قرار م گرانش يروهاياز ن

را  نتوميواسطوح ك توانند يطور نامحسوس م
  .مختل كند يكرومتريم ياسمق يندر ا

  
  ها برگشت نوترون

با  ييها بدست آوردن نوترون يگروه برا اين
 يكاز  يده،كوانت يگرانش يانرژ يها حالت

كمك گرفته اند كه  يا راكتور هسته
 يدتول يهمتر بر ثان 2200با سرعت  ييها نوترون

ها را به كمتر از  سپس سرعت آن]. 4[ كند يم
ها تا  و نوترون دهند يكاهش م يهمتر بر ثان 7

 ينند كه قبل از آنكه بشو يم يسرد ساز يحد
 ييجابجا شوند، به دما يافق ي دو صفحه

  .صفر مطلق برسند يدرجه باال يكحدود 
 يقليص ياركه بس تر يينپا ي از صفحه ها نوترون

 ييباال ي كه صفحه يدر حال گردند ياست، برم
 يشترينب يدارا يها وناست كه نوتر يجاذب
با  ييها تا تنها نوترون كند يرا حذف م يانرژ
بنا . بمانند يباق يكوانتوم يها حالت ترين يينپا

) Peter Geltenbort(گلتنبورگ  يترپ ي به گفته
 يها برا در فرانسه، نوترون ILL ي موسسه زا

قطبش  يراهستند ز آل يدها هايي يشآزما ينچن
بار  توانند يد و نمدارن يفيضع يكيالكترون
ها تنها  آن«: گويد ياو م. حمل كنند يكيالكتر

  ».كنند يجاذبه را احساس م
بلور  يكگروه از  ينا يش،آزما ينتر تازه در
در بسامد  ينهلرزاندن آ يبرا يزوالكتريكپ

 يبرا يكاف يها انرژ مناسب، كه به نوترون
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  استفاده كرده دهد، يرفتن به سطوح باالتر را م

سطوح  ينب يضربه بسته به تفاوت انرژ. است
كشش گرانش ارتفاع و  كه به است يازنمورد

: گويد يگلتنبورگ م. دارد يآن بستگ و ينزم ينب
ارتعاش، شما  ينبسامد ا يريگ با اندازه«
تا  يكرومترم ي گرانش را در گستره توانيد يم
  ».يدكن يريگ باال اندازه ياربا دقت بس يليمترم
ها به  نوترون يكه سطوح انرژ يافتنددر ها نآ

گرانش  يراست كه انگار تنها تحت تاث يا گونه
 يريگ است كه اندازه يدر حال ينقرار دارند و ا

صد هزار بار كوچكتر از  ياسيها در مق آن
 ين،ا. انجام شده است يقبل هاي يشآزما

قرار  ينامتعارف يروهايبر ن هايي يتمحدود
 يندر چن كنند يم بيني يشپ يكه برخ دهد يم
  .شوند يم مشاهده  يكوچك هاي ياسمق

 يزانبر م هايي يتگروه محدود ينا نتايج
 يكتار يانرژ« يرنظ يروهان ينقدرت ا

 ينهمچن يجنتا ينا. دهد يقرار م»  يليونكام
قرار  يكتار ي ماده هاي يژگيبر و يوديق
جهان % 85 رسد يكه به نظر م يا ماده دهد؛ يم

 يداده اما جز هنگام كشش گرانش يلرا تشك
. يستن ارسازيقابل آشك يهانيك ياسآن در مق
مطالعه، ذرات  يندر ا ها يونآكس يرعدم تاث

كه انحراف از قانون  يسبك فرض ياربس
 دهد، يگرانش در فواصل كوتاه را نشان م

را  ييها برهمكنش ينقدرت چن يچگونگ
  .كند يمحدود م

اجسام  يبركت ييندر تع تواند يم يدجد روش
 ياتم يها دوردست گرفته تا ساعت يكهكشان

  .كاربرد داشته باشد
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  ينور يبرهايساخت امواج آب در ف

  

امواج شوك  ي،نور يبرفموج در  شكست
رخ  يعاتمشابه آنچه كه در ما يا پاشنده

  . آورد يم يدرا پد دهد يم
  

  
  

 يعتموجود در طب هاي يزآبشكل باال نمونه خ دو
شكل  يموج هاي يزآبنمونه خ يينهستند و شكل پا

  .است ينور يبرگرفته در ف
  

جزء ) undular bores( يموج هاي آبخيز
 يعتموجود در طب هاي يدهپد ينتر جالب
گروه،  ينآشنا از ا ي نمونه يك. هستند
از  يموج جبهه: است يجزر و مد يها موج

  قابل يشافزا ي آب كه هنگام مد به واسطه
 يككه به سمت  ياتوجه در سطح آب در

در . گيرد يروان است، شكل م يككانال بار
است كه به  يا موج رونده موج، هجبهاصل 
كه با خط  يمانند امواج شكند، يم يوستهطور پ

 يموج هاي يزآبخ. كنند يساحل برخورد م
به  يفتداتفاق ب تواند يم يخاص يطتحت شرا

 يكموج در حال حركت،  كه جبهه يا گونه
را در پشت  يستاقطار موج در حال نوسان و ناا

رخداد  دديمتع يها مثال]. 1[گذارد  يسر باق
از  دهند، ينشان م يعترا در طب يدهپد ينا

 يجو ياسمق بزرگ يامواج گرانش يلتشك
 ي كه در دهانه يگرفته تا امواج جزرومد

رودخانه در سراسر جهان شكل  ينچند
  .گيرد يم

 Physicalكه در  يبر طبق گزارش اكنون

Review X فاتوم  ينمنتشر شده است، جول
)Julien Fatome (فرانسه  ياز دانشگاه بورگون
)University of Bourgogne ( و همكارانش

 هاي يدهپد يناند كه چگونه ا شرح داده
 يشگاهدر آزما توانند يم يدروديناميكيه

]. 2[ گيرندشوند و مورد مطالعه قرار  يدبازتول
 هاي يزآبمشابه خ ياند امواج ا توانستهه آن

 يشگاهرا در آزما يعتموجود در طب يموج
 يبرف يكدر  يكه در قالب امواج نور ينندبب

  .اند يافتهانتشار  ينور
كه  ييها و به طور خاص آن ينور هاي سيستم

همراه  ينور يبرهايبا انتشار پالس در ف
 يبرا يمناسب يها مدل توانند يهستند، م

در سال . باشند يرخطيغ يناميكد يشآزما
 يتزو وابن) Kodama(، كوداما 1995

)Wabnitz (ياز معادالت برا يا مجموعه 
را  يرخطيغ يبرف يكها در  پالس يابيارز
بود كه  يكردند كه مشابه معادالت تخراجاس
عمق به كار  كم يها امواج آب يابيارز يبرا
 ينب يتشابه قو ها يافته ينا]. 3[ رفت يم
را نشان  يرخطيغ يكو اپت وديناميكيدره
  .داد يم

دو، مطالعات  ينتازه ب يها شباهت اكنون
 يختهبرانگ يكفوتون ي را در جامعه يديجد

كه توسط  يجينتا ينه،زم يندر ا]. 4,5,6[است 
بدست آمده است، ] 2[فاتوم و همكارانش 

 هاي يزآبخ يشگاهيآزما هاي يژگيو يناول
ها را  انتشار آن يناميكاز جنس نور و د يموج
مانند . دهد يبدست م ينور يبرهايدر ف
رودخانه،  ي در دهانه يآب يهمتاها

 يستمشوك در س يكبا  ينور هاي يزآبخ
قطار موج در حال  يكو همانند  آيند يم يدپد

 يدبه منظور تقل. شوند يمنتشر م يعنوسان سر
ها  و جذاب، آن يدنيد ي يدهپد يناز ا
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 يطراح يا به گونهرا  يشگاهيآزما يزاتتجه

خود با  خودبه يكردند كه شكست امواج نور
شود ؛  آغاز ) FWM(چهار موج  يبترك
مورد استفاده  ياربس يككه در فوتون ينديفرا

از  FWMكوتاه،  يادآوريجهت . گيرد يقرار م
 يدپد) ω2و  ω1(بسامد  ي برهمكنش دو مولفه

 يرخطيغ يطمح يكدر  يكديگركه با  آيد يم
بسامد  ي دو مولفه يدنجر به تولمنتشر و م

است؛  يانرژ يند كه مطابق با بقاشو يم يدجد
  .ω1+ω2=ω3+ω4به عنوان مثال 

با  يبريخود، فاتوم و همكارانش ف يشآزما در
كه  يهنگام. كردند يرا طراح يفيضع يپاشندگ

 يبرانتشار در ف يبرا يتناوب شبه هاي يگنالس
 يك يدمنجر به تول FWM شوند، يم يانداز راه

باالتر  هاي يآبشار بسامد مطابق با هارمون
 ينبا استفاده از ا. شود يم يهاول يونمدوالس

و همكارانش توانستند شكست  ومفات يط،شرا
از  يناش ي قطار امواج منتشر شده يخو خودبه

 يفضع يبودن و پاشندگ يرخطيمتقابل غ يرتاث
  .را مشاهده كنند

ه ب يرخطيكه اثر غ يصورت زمان ينا در
-كوداما يكردرو كند، يم يداغلبه پ يپاشندگ

و انتشار نور  ماند يم يمعتبر باق يتزوابن
عمق  كم يها امواج آب يموج را برا ي معادله

كه  يشكست امواج يزممكان. كند يدنبال م
شده است، با  يدهپژوهشگران د ينتوسط ا
. فهم است لقاب يككالس يدروديناميككمك ه

تماس با ساحل  كه هنگام يمانند موج آب
هنگام انتشار  يموج نور يك شوند، يم يرسراز

 يرخطيانتقال فاز غ يكمخصوص،  يطدر مح
 يا كه متناسب با توان لحظه كند يرا تجربه م
 يكموج در ) ييابتدا( ييانتها ي لبه. آن است

با مركز آن بسامد  يسهتناوب مشخص، در مقا
 يپاشندگ يمدر رژ. دارد) تري ايينپ(باالتر 
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 يتدر نها ينكهتا ا شود يپوش موج م يها لبه
  .منجر به شكست آن خواهد شد

 يدبر آن تاك يدبا ينجاكه در ا يمهم ي نكته
 توانند ياست كه معادالت انتشار م ينشود ا

پوش  ينگيككه ت يا باشند تا مرحله يكپارچه
 يها لبه يلتشك يعني(شود  يانموج نما

پوش موج منجر به شكست آن  يرو يعمود
درست پارامترها و استفاده از  يمبا تنظ). شود

 ي در فاصله ييرتغ توان يمناسب م ينور يبرف
 يگزينجا يتوان موج ورو يمانتشار را با تنظ

  .كرد
از سه تا از  يناش يناميكبا دقت د نويسندگان

 يكرا كه در اپت FWM يها طرح ترين يجرا
. كردند يبررس يمبا آن مواجه هست يرخطيغ

شكست  يشگاهيآزما يجموارد نتا يندر تمام ا
امواج  يلو تشك FWM ي امواج القا شده

 هاي بيني يششوك پاشنده را نشان دادند كه با پ
 يسندگاننو ينا. كامالً در تطابق هستند يعدد

 ينچند FWMطرح  ييبسته به نوع ابتدا
  ].8[كردند  يانشكست امواج ب يبرا يوسنار
و  يكاپت  سال گذشته شباهت ينچند طي
را به خود  يشيتوجه رو به افزا يدروديناميكه

 يجكه نتا رود يمعطوف ساخته است و انتظار م
 تواند يبعالوه م. آورد يدرا پد انگيزي يجانه

 هاي ينشاز جمله ب يا گسترده يكاربردها
به همراه داشته  FWMدرك  يبرا يديجد

و  يعسر فوق لسيپا ينسل قطارها يرباشد، نظ
  .ينور هاي يگنالس يدبازتول
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  سترون ينوينوتر

  يكماده تار يبرا يديكاند
  

سترون به عنوان  ينويبه كمك نوتر محققان
 يتوانند برخ يم يكماده تار يبرا يديكاند
 يحل نشده مربوط به ساختارها يلمسا

  . دهند يحرا توض يكهكشان
سترون  ينويبه اسم نوتر يفرض ينوينوتر يك

 يروين يقكه از طر) ينونوع چهارم نوتر(
تواند منبع  يكند م يبرهمكنش نم يفضع

 يكهكشان يها باشد كه از خوشه يكسياشعه ا
 يقاز طر يرااخ يكساشعه ا ينا. آمده است

 يخوشه كهكشان يك يها داده يزآنال
 ايمدله يناعالوه بر . شده است يآشكارساز

سترون به عنوان  ينويبراساس نوتر يقبل
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 يدهايقادر نبودند تا ق يكاز ماده تار يشكل
اكنون . را ارضا كنند يهانياز مشاهدات ك يناش

Kevork Abazajian يفورنيااز دانشگاه كال 
سترون با  ينوينوتر يككه  دهد-ينشان م

 يديتواند كاند يالكترون ولت م يلوك 7جرم 
تواند داده  يكه هم م شدبا يكتارماده  يبرا

 يدهد و هم بعض يحرا توض يدجد يكساشعه ا
ساختار  يريحل نشده در مورد شكل گ يلمسا

  . دهد يحكهكشانها را توض
  

  
  

را به  ينوهاشناسان از مدتها قبل نوتر كيهان
اما به . در نظر گرفته اند يكعنوان ماده تار
 ينوهاينوتر(كوچكشان  يليخاطر جرم خ

 يتينسب يبه قدر) ييو تاو يونيم ي،ترونالك
فرا چگال  يتوانند ساختارها يهستند كه نم

و  ينگهداشتن كهكشان يبرا يازمورد ن
در مقابل . هندرا شكل د يكهكشان يها خوشه
فرا  يها يهنظر يجهسترون كه نت ينوهاينوتر

 يشتريمدل استاندارد ذرات هستند، جرم ب
در انفجار  يعيتواند به صورت طب يدارد و م

 يختگيآم يزمبزرگ عالم به واسطه مكان
  . شده باشد يدتول ينونوتر
 ينوهايبوده است كه نوتر ينواقع مسئله ا در

 ينا يجهنت. كنند يواپاش يستبا يسترون م
است كه  يكساز اشعه ا يگناليس يدتول يواپاش

در  يشپ يچند. تاكنون مشاهده نشده است
شه خو يكاز داده  يزيآنال 2014سال 
كرد كه  ييدرا تأ يكساشعه ا يلگس يكهكشان

 يلوك 7 ونستر ينونوتر يك يبا واپاش ينا
 يدر حال ينا. سازگار است يالكترون ولت

از اندازه  يشجرم ب ينبا ا يكاست كه ماده تار
 يداپ يقكهكشان تطب يها است تا با داده» گرم«

نشان داد كه  Abazajianحال  ينبا ا. كند

تكانه  يعتوز يكتوانند  ين مسترو ينوهاينوتر
 ينوهانوتر ينداشته باشند، اگر كه ا يرنسبيتيغ

 ينويطعم نوتر يختگيآم يزممكان يقاز طر
كه  يوقت. شوند يدتول) MSWاثر ( يافته يمتعم

Abazajian يهانسترون را به مدل ك ينوينوتر 
 ينونوتر يناضافه كرد متوجه شد كه ا يشناس

اي  ماهواره يانهاتواند هم تعداد كم كهكش يم
مركز  هاي---يو هم مقدار كم چگال يريراه ش

  . دهد يحتوض راكهكشانها  ينا
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  يشگاهدر آزما ينگوكها  تابش يدتول

  

پس از . يستندن يهم ابد ها چاله ياهس حتي
تابش از  يلبر گس يمبن ينگهاوك يادعا
 يكمكان يسازوكارها يط ها چاله ياهس

، "ها چاله ياهس يرتبخ" يعني ي،مكوانتو
 يدرون هاي يتبه درك فعال پيشگان يزيكف
 ينچن يلبا گس. شدند يدوارترام ها چاله ياهس

چاله،  اهياز س يهمراه با خروج انرژ ي،تابش
به علت . شود ياطالعات هم از آن خارج م
كه  يبه قدر ينگ،اندك بودن مقدار تابش هاوك

از عمر  يشب ينزما چاله ياهس يككامل  يرتبخ
آن از  يآشكارساز طلبد، يعالم را م يكنون
است كه  ينا. يستن يعمل ين،زم يرو

 هاي سازي يهگران دست به شب پژوهش
  .زنند يم گاهي يشآزما

  

  
  

 ي مند به مشاهده عالقه گران پژوهش
 يهستند؛ ول ها چاله ياهس يدرون هاي يتفعال

ها،  شده از آن خارج يريگ اطالعات قابلِ اندازه

 يه،مثال، بر طبق نظر يبرا. اندك است ياربس
 كنند، يم يلگس ها چاله ياهكه س ينگيتابش هاوك

 يزموجاست كه در تابش ر يفقدر ضع آن
البته در . شود يم محو يهانيك ي ينهزم پس
 ها، چاله ياهاز س گاهي يشآزما هاي سازي يهشب
را مشاهده كرد كه با  يموج اي يدهپد توان يم

از  ينگمعادالت تابش هاوك يهشب يمعادالت
  . شود يم يفتوص چاله ياهس

Stefano Finazzi يدرود يساز دانشگاه پار-
از  Iacopo Carusottoدر فرانسه و  7 يسپار

كه در  يا در مقاله يتاليادانشگاه ترنتو در ا
Physical Review A ياند، ادعاها نوشته 

تابش  يدر مورد آشكارساز يراخ يزبرانگ بحث
 يلرا تحل يكياپت هاي يشدر آزما ينگوكها

كه چرا  سازد يروشن م ها آن يلتحل. اند كرده
 نهاد يشو پ يستن يهنوز قطع ييادعاها ينچن
 يافته بهبود هاي يشگونه آزما كه چه كند يم
از تابش  ابهام يو ب يحصر يا به نشانه تواند يم

  .برسد ينگهاوك
ر اساس ب ها چاله ياهاز س يكياپت هاي سازي شبيه

پالس  يكاست كه هنگام انتشار  يدها ينا
 يمبا تنظ ي،خط يرغ يطمح يكدر  يزركوتاه ل

كه  يجهت شكست آن به همان صورت
 توان يم دهد، يم ييرزمان را تغ-گرانش، فضا

 يط،شرا يندر ا. كرد يجادا يدادرو يها افق
 يكد متناظر با افق توان يپالس م ييجلو ي لبه
از آن  تواند ينم ينور يچه(باشد  چاله ياهس

متناظر با افق  يعقب ي كه لبه ي، در حال)يزدبگر
 يزچ  يچكه ه يمرز(است  يدچالهسپ يك
 يلهر دو افق با گس). واردش شود تواند ينم

را دارد،  ينگتابش هاوك هاي يژگيكه و يتابش
 يكيبسته،  هم يها فوتون جفت: مرتبط اند

مقاله  ينا يسندگاننو. افق يرونب يكيدرون و 
كه  دهند ينشان م يدچالهافق سپ يبا تمركز رو

 يجبا نتا يفيشده، از لحاظ ك محاسبه يلگس
 يهتجز يدارد؛ ول يخوان هم يشينپ هاي يشآزما

اثر  ينكه چند دهد ينشان م تر يقدق يلو تحل
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 43  1393تابستان؛ششم، سال بيست وهفدهمشماره  ،انجمن فيزيك ايرانخبرنامه

  
آلفا از عنصر تازه  يها پرتو يلگس يا مرحله

اكتشاف با  ينا. دارد يازن 266Lrكشف شده 
 يرپذ امكان TASCA يزاتاستفاده از تجه

جداكننده پر شده با گاز كه به طور  يكاست، 
 ينسنگ عناصر فوق ينشگز يبرا يخاص
  .شده است يطراح

  
  منبع

http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.112.172501 

  
  مرجع

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.110
3/PhysRevLett.112.172501 

  
  ييدتا برايبلند  يگام

  117 ينعنصر فوق سنگ
  

كه  117چهار اتم از عنصر  يدتول با
دارند، به  يقبل يها مطابق با داده هايي يژگيو

 يكنزد يعنصر در جدول تناوب ينثبت ا
  .شويم يم
  

  
  

  117عنصر : به هدف شليك
  

 يبا عالمت اختصار Ununseptium عنصر
Uus سرانجام آماده است تا  117 يو عدد اتم

از  المللي ينب يميت. افزوده شود يبه جدول اتم
 ينپژوهشگران توانسته است چهار اتم از ا

بار در  يناول يرا كه برا يافتنين عنصر دست
. كند يدمورد توجه قرار گرفت، تول 2010سال 

 يقبل يها با داده ها تما ينا يخواص فروپاش
 ياحتمال شناخت رسم ين،مطابقت دارد و ا
را به همراه عناصر  يدجد يآن به عنوان عنصر

 113و  115 يآن با اعداد اتم يواپاش ي يرهزنج
پژوهشگران  يندفرآ يندر ا. بخشد يقوت م

 يدجد يزوتوپاند ا توانسته ينهمچن
lawrencium-266 را كشف كنند.  

  
  با ثبات جزاير

با  يكه بخش عمده جدول تناوب يحال در
 يزيكف هاي يشپر شده، آزما يعيعناصر طب

 ينعنصر به ا 27توانسته است  يا هسته
 ياتم عناصر با عدد. مجموعه اضافه كند

 ينسنگ به عنوان عناصر فوق 104بزرگتر از 
كه  يعناصر ينب ينو در ا شوند يم هيدنام
 طالحطول عمر را دارا هستند، به اص يشترينب

اطالق ) island of stability(ثبات  ي يرهجز
 عمرهاي يمهبا ن ييها كه هسته ييجا شوند؛ يم

  .شوند يم يافت يطوالن ياربس
 شوند؛ ينم يافت يعتعناصر در طب ينا اگرچه
ب دادن شتا يقها را از طر آن توان ياما م
ها به  ها و كوباندن آن از هسته ييپرتوها
. كرد يدتول يو خاص ينسنگ ياربس يها هسته
 ييها اتم ترين ين، سنگUnunseptium يها اتم

% 40اند؛  هستند كه تاكنون مشاهده شده
 2010در سال . بسر يها از اتم تر ينسنگ
 يكاييو آمر ياز پژوهشگران روس يگروه
 48-يمكلس يابكم يها يزوتوپاز ا ييپرتوها

 يبرا 249- يماز جنس بركل ييها را به هدف
عنصر  يندر مورد ا ياتتجرب ينحصول اول

  .كرد يكشل
آلمان و  ينمشترك ب يشآزما ينتر تازه در
 يدتول يبرا يماز جنس بركل ياهداف يكا،آمر
، مورد بمباران قرار ununseptium يها اتم

 ياناز م 117عنصر  يها سپس اتم. گرفتند
 يها محصوالت واكنش يرسا يشمارعداد بت

 يقها از طر آن. شدند يكتفك يا هسته
خود مورد  يپرتوزا يمحصوالت واپاش

 ينبا كمال تعجب ا. قرار گرفتند شناسايي
آلفا  يواپاش يرمس يكتوانست  ينگروه همچن

-Lr يدجد يزوتوپو ا Db-270عنصر  يبرا

 يناز ا يشرا مشاهده كند كه تا پ 266

با  يبعناصر به ترت ينا. بود ناشناخته
 يازدهساعت و  يكدر حدود  عمرهايي يمهن

 ينيسنگ فوق هاي يزوتوپا يانساعت در م
  .عمر را دارند طول يشترينكه ب گيرند يم جاي

محض و  يميو ش يزيكف المللي ينب ي اتحاديه
قرار خواهد داد  يرا مورد بررس يجنتا يكاربرد
قبل از  رييگد هاي يشآزما ياكه آ يندتا بب

 ياعنصر الزم است  ينوجود ا ياعالم  رسم
  .يرخ

 Physical Review Lettersپژوهش در  اين
  .منتشر شده است

  
  منبع

Superheavy element 117 weighs in again 
  

  ينگراف يخواص الكترون ييرتغ
  

 ينگراف يخواص الكترون ييرتغ ينو برا روشي
 Andre( يمآندره گا يبه رهبر يميتوسط ت

Geim (نووسلوف  ياو كست)Kostya 

Novoselov (شده  از دانشگاه منچستر كشف
 ياند وقت نشان داده دانان يزيكف ينا. است
رشد  يوجه شش ي اليه يرز يبر رو ينگراف

 آن يدر ساختار بلور يكوچك ييرتغ كند يم
 يانرژ يگاف در نوارها يكرخ داده و 

 ينا. شود يم يجادماده ا ينا يالكترون
 اند يافتهدست  يزن يجهنت ينگران به ا پژوهش
رشد كرده در  قيطر ينكه به ا ينيكه گراف

وجود داشته  تواند يم يزن يگزينيساختار جا
تر  كوچك ياردر آن بس يباشد كه گاف نوار

 يدجد ياشاره دارد به روش يجهنت ينا. است
كه بر  يقطعات يكيكنترل خواص الكترون يبرا
  .شوند يساخته م ينگراف ي يهپا

از كربن است كه  يزنبور النه يا شبكه گرافين
 يناتم ضخامت دارد كه اول يك ي تنها به اندازه

و نووسلوف  يمتوسط گا 2004بار در سال 
 يمنبه  ينگراف. شده است يجداساز
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 يارخود بس يزِانگ شگفت يالكترون هاي يژگيو

 يناز ا ياريبس. مورد توجه بوده است
كه  شود مي يناش يقتحق يناز ا ها يژگيو

صفر  ياست با گاف انرژ رسانايي يمن ينگراف
 ي يجهنت يك. و رسانش يتظرف يارهانو ينب

نوارها به  يوستنهم پ به يمهم از چگونگ
با  ينها از گراف است كه الكترون ينا يگرهمد

 يعني ينا. كنند يباال عبور م ياربس يها سرعت
ماده در ساخت قطعات  يناز ا توان يم

  .باال بهره برد يارسرعت بس اب يكيالكترون
طعات ق: مانع مهم وجود دارد يك اما

 ينبر ا يستورهاهمچون ترانز يكيالكترون
مثل  رساناهايي يمدارند كه ن يهتك يتواقع
 رو يناز ا. دارند يرصفرغ يگاف نوار يليكونس

دهندگان چنان  توسعه يرو يشپ يچالش اساس
از  اي يافته ييرتغ ي نسخه ايجاد ،يقطعات
. باشد يگاف نوار ياست كه دارا ينگراف

شامل (  جستجو شده يمختلف يها هرچند طرح
افزودن  ،يكيالكتر يدانم يكاعمال 
ساختار  ييرتغ يا يمياييش هاي ناخالصي

به اثبات  آل يدهبه شكل ا يك يچاما ه) ينگراف
  .اند يدهنرس

  
  يرموئ هاي ابرشبكه

دانشگاه  يمكه ت يرياخ ي مطالعه ينا در
 به رشد گرافين ،اند منچستر به انجام رسانده

توجه ) hBN( يوجه شش بورِ يتريدن يبر رو
 ينگراف ي به شبكه يهشب ياربس يا شده كه شبكه

 ينيمع يها دو شبكه به روش ينا يوقت. دارد
 ي ابرشبكه يك ،شوند يهم قرار داده م يرو
 يلپتانس). ينيدشكل را بب(د شو يم يجادا يرموئ

 شود يابرشبكه موجب م ينمتناوب مربوط به ا
 يدجالب و جد يالكترون هاي يدهپد يتا تعداد
 ي همچون پروانه: رخ دهد يندر گراف

 Hofstadter's butterfly spotted"(هافستادر 

in graphene" ينيدرا بب.(  

 the" »اسبتن يب-گذار متناسب« يمت ينا اكنون

commensurate – incommensurate 

transition" جالب  هاي يدهپد يسترا به ل
در حالت گذار متناسب . اند اضافه كرده

حدود  ينكربن در گراف يها اتم ينماب ي فاصله
 ي شبكه بنابراين ،يابد يم يشدرصد افزا 1.8

. شود يم نطبقم hBN ي شبكه يبر رو يقاًآن دق
 يشكه دو شبكه كماب افتد يم ياتفاق وقت ينا

. يرندقرار گ يفرد يكدر  يردر ساختار موئ
درجه  يك يبه كوچك يريگ جهت يناگر ا

ساختار موردنظر در  ،اختالف داشته باشد
 ينقرار دارد كه در آن گراف تناسب حالت بي

  .كند يخود را اتخاذ م يعيطب ياتم ي فاصله
ماده چگال دانشگاه منچستر  يزيكف گروه

 يكاگرچه چرخش «: دهد يم يحتوض نهگو ينا
 ياربس hBN ي يراليهز يبر رو ينيگراف ي ورقه

 ما با ساخت و آزمايش ،دشوار است
 ييرمختلف تغ يايكه در زوا ياربس يها نمونه

  .»يما مشكل غلبه كرده ينبه ا كنند يم
  

  و كرنش ها ساليتون
 ،هلند ،يناز چ يگران كه پژوهش يمت اين

اند  موفق شده ،گيرد يبر مو ژاپن را در روسيه
 تناسب يحاالت متناسب و ب تا از جايگاه

كرنش در طول سطح  يريگ اندازه ي يلهبوس
) Woods(وودز . كنند يبردار گرافن نقشه

كرنش  توزيع ،در حالت متناسب«: افزايد يم
 ينواح ينب يستياست، چون با يناگهان ياربس
از  يا شبكه ]يآب/يخاكستر[ شده  يدهكش
كه به رنگ زرد [ »وجود داشته باشد هايوارد

كه به  ]نشان داده شده است ييندر شكل پا
  .معروفند بعد يكدر  ها ساليتون

 يريِگ به اندازه يپژوهش يمِت يناز آن ا پس
متناسب و  يها نمونه يخواص الكترون

 ،متناسب يها در نمونه. اند پرداخته تناسب يب
 يشد و در دوم يجهنت ينسبتاً بزرگ گاف نواري
معتقد است كه  يمت ينا. كوچكتر يگاف نوار

دهد كه چرا در  يحتوض تواند يموضوع م ينا
 يرو ينگراف يكه بر رو يشينمطالعات پ يجنتا

hBN يبرا يمتناقض يرانجام شده اغلب مقاد 
  .است شده يحاصل م يگاف نوار

  

  
  

نمونه از  يكدر  يرموئ ي كرنش نمونه گيري اندازه
 ي كه ابرشبكه دهد ينشان م hBN يگرافن بر رو

دو شبكه  ينكه ا افتد ياتفاق م يزمان ،گوش شش
 ينزردرنگ مرز ب يلمستط. همراستا باشند يباتقر
 كه ييجا دهد؛ يواحد ابرشبكه را نشان م يها سلول

. كند يم ييرتغ يبه شكل ناگهان ينكرنشِ گراف
  .ر درازا داردنانومت 15گوش در حدود  شش

  

 شود يكه باعث م يجهنت ينبر ا عالوه
 يحول و حوش مقدار گاف نوار يسردرگم
 يقتحق وودز معتقد است اين ،ودشبرطرف 

 يزر يمكنترل و تنظ ينو و جذاب برا يراه
 ييقطعات گرافن شناسا يالكترون هاي يژگيو

  .كرده است
) Nature Physics( ي پژوهش در مجله اين

  .است يافتهانتشار 
  

  يسندهنو ي درباره
 يراستارو) Anna Demming( ينگدام آنا
  .است nanotechweb.org ينآنال

  
  منبع

Lattice mismatch opens up a band gap in 
graphene 
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BICEP2 شود يبازخواست م  

  

از مركز  يگران ماه مارچ، پژوهش در
 هاي يافته يتسون،اسم- هاروارد يزيكاخترف

شده در  يدتول يِامواج گرانش يرامونخود، پ
امواج در  ينا. را اعالم كردند يهان،ك دم يدهسپ

به نام تورم،  يهاني،ك يعاز انبساط سر يا دوره
 ييديتا تواند يگواه تازه، م ينا. اند شده يجادا

 يگران اما پژوهش. تورم باشد ي يهبر نظر يقو
  .اند وجود دارند كه هنوز قانع نشده

 17 يختازه، در تار يدر نشست ها شناس ستاره
سال را  يمارچ، در هاروارد، داستان علم

داشتند كه  يانگروه، ب ينا. كردند يينمارو
بر وجود  يها شاهد تلسكوپ قطب جنوب آن

زمان را  دم يدهشده در سپ يدتول يامواج گرانش
  .است يافته
تر از  بزرگ يزيچ توانستند ينم شناسي كيهان

بر  ييديتواند تا يم يافته ينا. را آرزوكنند ينا
-مهبانگ  ي يهاز نظر يآور يرتقسمت ح

 يم ينيب يشكه پ يهنظر. باشد »يهانيتورم ك«
انبساط موقرانه كه با  يكنه با  يهانكند كه ك

آغاز  يعكوتاه و سر) يينما( يانبساط تورم يك
  .است شده
 هاي يافتهاست كه  يپرخرج يسوداگر دانش

آرام و منظم كه با  يبزرگ آن نه با حركت
 يها داده يو تقاضاها برا يدهاها، ترد پرسش

گران در  پژوهش. است يافتهرشد  تر، يشب
خود  ينگران ي،گ به تاز ي،شناس ستاره ي جامعه

بنا . را اعالم كردند BICEP2 هاي يافته يرامونپ
گروه ممكن است  ينا يها بر گفته

از  يا قطب جنوب،تنها نشانه هاي يشآزما
  .كرده باشند ييمان را شناسا كهكشان يغبارها

مساله  ينابه  يدترد ي يدهكه با د گراني پژوهش
تولـّد  يها لرزه معتقد هستند پس كنند، ينگاه م

 BICEP2و دانشمندان گروه  ايم يدهرا ند يهانك
را مشاهده  اي ينهزم پس هاي يگ تنها آلوده

را  شان ينكع هاي يابتدا عدس يداند؛ با  كرده
  .كردند يم يزتم

 يكه اشتباه علم كند يكس ادعا نم هيچ
وگو بر  واقع گفتدر . است رخ داده يوحشتناك

در  يدگونه با مندان چه سر آن است كه دانش
 يدهابا ترد آور، يرتح هاي يافته ي زمان ارائه

همان طور كه كارل ساگان، . برخورد كنند
شناس سرشناس، مطرح كرده است،  ستاره

العاده هم  فوق هاي العاده، گواه فوق يادعاها«
  .»طلبند يم

 يدهددر آسمان  يزيقطب جنوب چ تلسكوپ
 يچه يباباره تقر در واقع در اين–است 

گروه تالش  ينوجود ندارد چراكه ا يديترد
را  يستماتيكس ينموده است تا خطاها يفراوان
كاركرد دستگاه  ياز نادرست يناش توانند يكه م

اما آن چه كه تلسكوپ . باشد، حذف كنند
 يهانك زمينهپس  يها تابشقطبش –است  يدهد
از  يا يهاول ياز امواج گرانشاست   توانسته يم - 

دو،  ينا يبترك يحت يا ينه،زم پس يغبارها
  .شده باشند يناش

 يشناس و ستاره يزيكسلجاك، استاد ف يوروس
: گفت ي،در بركل يفرنياگاه كال از دانش

بوده است؛ مشكل  يعال شان ي ها يريگ اندازه«
چه را اندازه  دانيم يجا است كه نم ينا

كه  يمبده يصتشخ توانيم ينم«... » اند گرفته
BICEP2  را  يامواج گرانش يااثر غبارها

  .»است  كرده يريگ اندازه
از هاروارد و  داني يزيككواك، اخترف جان

 كه خود بخشي–، BICEP2 يگر اصل پژوهش
 ييها موسسه يانتر، در م بزرگ يهمكار يكاز 

 هاي يافتهاز  يتبا جد -است يا،از سرتاسر دن
اما كواك اقرار . كند يم نييباگروه خود پشت

 توان يوجود دارند كه نم ييها كه بخش كند يم
 يهيبد. صحبت كرد قطعيتها با  در مورد آن

–تازه  يها است تا زمان به دست آمدن داده

و با كمك پالنك،  يسال جار احتماال در پاييز

 يدهاترد ينا - اروپا ييتلسكوپ سازمان فضا
  .خواهند ماند يباق

را  B يكه مدها يممطمئن هست«: گفت كواك
مد، قطبش نور و قابل  ينا. »يما اندازه گرفته

 يها مشخصه«: افزايد ياو م. ستامشاهده 
بنا . ايم يدهگوناگون سنج يها را با روش يآمار

 هاي ينهزم محتمل است كه پس يارها، بس بر داده
 ينشده باشند؛ اما ا يدسبب تشد يهانيك

 يود امواج گرانشعدم وج معنيچنان به  هم
  .»يستن

پالنك  هاي يافتههمه چشم به راه  اكنون
در  يتلسكوپ پالنك به موشكاف. هستند
) CMB( يهانيك ي ينهزم پس يزموجر يها  تابش

. پردازد يم يهانك يننخست هاي يقهدق يايبقا يا
BICEP2از آسمان، به  ي، در قسمت كوچك

است؛ اما  نگاه كرده يهانك ينهتابش پس زم
پرداخت  خواهدآسمان  تمام ينك به بررسپال
ها انجام  از فركانس يا كاوش در گستره ينو ا

 ينپالنك بتواند تخم رود يانتظار م. خواهد شد
مانند  اي ينهزم پس يدر مورد اثرها يخوب

  .غبارها، ارائه دهد
را  شناسي يهانك ي مارچ جامعه 17 ي بيانيه

تند خود را كنار گذاش يهمه، كارها. تكان داد
تورم . تازه بپردازند هاي يافته يتا به بررس

به مدت سه دهه، مورد بحث بوده  يهان،ك
گواه محكم بر  يننخست ها يافته ينا يرااست ز

  .وجود تورم است
از  يكيو  ينستون،استاگز، از دانشگاه پر سوزان
بر  يليدر ش يكه با تلسكوپ يگروه ياعضا
در  دكن يكار م يهانيك ي ينهزم پس يها تابش

تورم، فضا و زمان را با «: مورد تورم گفت
  . »كند ينور، از هم دور م يباالتر از تند يسرعت
كه  يااز دانشگاه كولمب پردازي يهنظر ين،گر برايا

است،   داشته يهمكار يشآزما ينخود در ا
ِ  يكوانتوم يندجالب است كه فرآ ياربس«: گفت
 ي،لحظه پس از خلقت، با انبساط تورم يك

 ي خود در پهنه يياست؛ گو يافتهگسترش 
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و در آسمان كش آمده  –فضا نقش بسته باشد 

 ها يافته ينا يدد يداو، با از نقطه نظر... » است
  .يرخ يا يابند يم يباق
 يها صفحهمجادله به  ينا ير،اخ يها روز در
مانند  يعلم هاي يهاز نشر يو برخ يزيكيف

، Nature ،Science يكيالكترون يها نسخه
New Scientist  وNationalGeographic 
  .منتقل شده است

كه به صورت  كار نظري يزيكفالوگر ِ ف رافائل
 ي و موسسه يويوركمشترك در دانشگاه ن

، .N.J ينستون،در پر رفته يشپ يها دانش
شنبه، در  پنجگاه  در صبح كند، يم يتفعال

 اي يران سخن يرادا يرادبه ا ينستون،گاه پر دانش
از  يران سخن يندر ا يپرداخت؛ و

 هاي فتهياخود در مورد  هاي يمند عالقه
BICEP2 صحبت كرد.  
به «: گفت ي،ا بعد، در مصاحبه يكم فالوگر

تر از آن چه  بزرگ اي ينهزم نظر من اثرات پس
 يدوارمچنان ام باشد؛ اما هم انديشند، يها م آن

 يناگر ا«... » وجود داشته باشد يا كه نشانه
كشف در عمر من  ينتر طور باشد، بزرگ
ِ ده به  انيهك يرو يريگ خواهد شد؛ اندازه

 يكبر  يك يعني اين– اي انيهث يس يتوان منف
  .»يهثان يكاز  يلياردم يلياردم يليونم

 يزان، مBICEP2كرد كه گروه  يانب فالوگر
 يدياسال ي يهبر پا يرا تا حد ينهزم غبار پس
داده شده است،  يشنشست نما يككه در 

از  يشينما يد،اسال يندر ا. زده است ينتخم
پالنك ارائه شده بود؛ اما  يمايفضاپ ي مشاهده

منتقدان معتقد . شد يها را شامل نم خود داده
زدن  ينتخم يبرا يومنديرروش ن ينهستند ا
  .نيست

كار خود را به  BICEP2گران  پژوهش اما
كرد  يدكواك تاك. اند شكل انجام داده ينبهتر

در واقع شش (مدل  يكاز  يشكه گروه او ب
 ينهزم اثر غبار پس زانيم ينتخم يرا برا) مدل

در  اند توانسته يكه م يگريد يها و شاخصه

باشند،  داشته يسهم يباستان يها قطبش تابش
كواك قطبش  ي بر گفته ابن. اند به كار بسته

تر از  مرتبه بزرگ ينچند شده، يريگ اندازه
غبار درون  يرتاث ياست كه برا يزيچ

  .يمانتظار دار يكهكشان
با  ي،ا حرفه يبه شكل يزهمه چ«: گفت كواك
 يتباال، و با در نظر گرفتن عدم قطع يدقت
 ينچن هم» «است اعالم شده ها، يريگ اندازه يذات

انجام  يكار را به درست ينكه ا كنم يفكر م
 شود يم يماست كه تصور كن يرعلميغ. يما داده

. را حذف كرد يتعدم قطع يجادتمام عوامل ا
است  نانيقابل اطم يعلم يندك فرآيكه  ينا

به خاطر  يست؛ن يتبه خاطر نبود عدم قطع
 يلدر چهار سال تحل. دقت در انجام كار است

  .»يما عمل كرده يقدق يارها، بس داده
 يكيدر كلتك، و  داني يزيكباك، اخترف جمي

كه  يتر بزرگ يهمكار يگران اصل از پژوهش
BICEP2 باك گفت . استدر بر دارد،  يزرا ن

 يددها درمورد استفاده از اسالكه منتق يراداتيا
 ي ممكن است در مقاله كنند يپالنك وارد م

مجله  يكبه  يعلم يبررس يكه برا ياصل
  .كند يجادا يتييراشده، تغ يمتسل
احتمال  يكهم  ينبه هر صورت ا«: گفت باك
 يصتشخ«...  »يما آخر را نگرفته يمتصم. است

مورد استفاده در  ي(ها  كه مدل دهيم يم
 يكامل يها مدل) ينهزم غبار پس يرتاث ينتخم

  .»يستندن
 يكارها يننمونه از بهتر يك يناو گفت ا اما

تازه پس از  ي يافته يك ي ارائه: دانش است
  .»يرباوريد يها غربال يزترينگذر از ر

... » سازوكار دانش است ينا«: گفت باك
 كنيم يما درك م. است انگيزي يجانه ي يجهنت«

 يزما ن. كامال مطمئن شوند خواهند يكه مردم م
  .»يمكامال مطمئن باش يممند هست عالقه
 يتگفت گروه او، درمورد عدم قطع باك
 يو. است شفاف عمل كرده اي، ينهزم  پس

و  شد، يكه مقاله نگارش م يهم زمان«: افزود

همواره «...  »شدند يارائه م يجكه نتا يهم زمان
به  يماما مطرح بود كه مستق يمساله برا ينا

  .»يمندار يغبار دسترس يدمربوط به ق يها داده
وجود دارند كه باور ما را  يگفت شواهد باك
 يننخست يهاناز كاي  نشانه يك ينكه ا
م 17گروه او در . كند يم يتاست را تقو بوده

پخش  يدئوييداشتند؛ و يفراوان ينانمارچ اطم
خبر  يندهل يبه آندر ي،مند شد كه در آن دانش

از  يشاز سه دهه پ يشكه ب اي يدهكه ا دهد يم
است، تا   ردش كمك كردهيشباو به پ ين،ا

  .است  شده ييدتا يناناز اطم ييباال ي درجه
 يگروه كه برا ينا ي سطر از مقاله ينآخر در

فرستاده شده است، محتاط سخن گفته  يداور
 يبرا يطوالن يوجو ظاهرا جست«: شده است

 ناسيش يهاندر ك يديتمام و فصل جدBمد 
  .»آغاز شده است

مارچ، به  17 يپس از نشست خبر كواك،
 يبها با تقر واشنگتن پست گفت كه مشاهده

 يخوان تورم هم ي يهنظر هاي بيني يشبا پ يخوب
: مساله وجود دارد يناما ا«: او افزود. دارد

 يهنظر يكاثبات كند كه  تواند يدانش هرگز نم
همواره ممكن است . كامال درست است

 يوجود داشته باشد كه ما برا ييحتوض
 يارهوش يكاف ي به آن، به اندازه يشيدناند

  .»يمنبوده باش
مشكالت، گروه كوچك  ينتوجه به تمام ا با

 يزموجر يها كه بر تابش يگران پژوهش
منتظر  توانند يتنها م كنند، يكار م ينهزم پس

 ييدرا تا يافته ينا تر يشب يها بمانند تا داده
  . كنند

در  داني نظري يزيكمرتچ، اخترف فيليپ
 يمردم نامطمئن و به شكل«: استنفورد گفت

چنان گروه  من هم«... » اند شده يعصب
BICEP2  را دنبال خواهم كرد؛ اما به هر حال

  .»محتاط بود يدبا
وارد  ينستوناز سمت پر يرادهاا تر بيش

  .شود يم
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 برد يشبوده و در پ پرداز يهنظر ينهارد،اشت پل
در زمان  يو. است تورم نقش داشته ي يهنظر
تنها «: شنبه گفت فالوگر در روز پنج يمعرف

اسرار  يدنكش يرونب«... » !!يمدرستش كن يدبا
العاده  وجود افراد فوق. يستساده ن يعتطب

 اي يدشوار. كار الزم است ينا يباهوش برا
 كنيم، يمون آن صحبت ميراكه اكنون پ

حد چند است كه در  يا نشانه يريگ اندازه
  .»درجه است يك يليونيومم

از  يكيجونز . از منتقدان است يكيجونز  بيل
است و در قطب جنوب،  ينستونپر ياستادها

 يرا راهبر SPIDERبه نام  يآورد هم يشآزما
استفاده  ياز بالن يشآزما يندر ا. كند يم
 يندستگاه خاص را باال ببرد؛ ا يكتا  شود يم

قطب و در چنان كه به دور  دستگاه، هم
 يرون،ب فضاي يطمشابه با شرا يطيشرا

 ياز امواج گرانش ييها نشانه شود، يچرخانده م
  . كند يوجو م را جست

 يها گواه يزيچ ينچن يبرا«: گفت جونز
 ي گواه به اندازه«... » است يازمحكم ن ياربس
 ييادعا ينچن يددر دست نبود و نبا يكاف
  .»شد يم

اعالم  يراب BICEP2گروه  يماز تصم جونز
از چاپ  يشو پ ي،نشست خبر يكدر  ها يافته
اما كواك و . انتقاد كرد شده، يبررس ي مقاله

 يندفرآ يكبه عنوان  ي،باك از نشست خبر
  .معمول، دفاع كردند

. دارند ييآشنا يكديگربا  يافراد به خوب اين
حضور  BICEP2جونز، با وجود آن كه در 

 BICEP1 ياز گروه همكار ينداشته، عضو
جونز گفت سال گذشته كه در . است بوده 

مربوط به  يها نامه گان يرندفهرست گ
BICEP2 يرزنج ينكه از ا يافتمنبودم، در 

 يكانجمن، به عنوان  ينا. ام خارج شده
 يامدههنوز با مرگ اندرو النژ كنار ن مجموعه،

، در سن Caltech ياز استادها يكيالنژ، . بود

مندان  دانش ي؛ او برادرگذشت يگ  ساله 52
  .بود يمرب يكچون  جوان هم

: كرد يانب يكي،الكترون يا در نامه جونز،
او  يبتغ يممستق ي يجهگروه نت هاي يكاست«

 BICEPبود؛ كامال مطمئن هستم كه اگر سكان 
 يشپ ييها بحث ينهرگز چندر دست او بود، 

  .»آمد ينم
 يزما آورد كه دانش ن يادبه  BICEP2 داستان
گردآورد  يكاست و نه  يآورد بشر دست يك

شكل  ينبهتر. ها از داده روح يخشك و ب
 ييجا: آيد يسخت به دست م ينيدانش در زم

 يارها بس و نشانه يرفهم،ها دشوار و د كه داده
كه  هايي ناسش يهانك يژهبه و. مبهم هستند

دقت  ياربس يدبا كنند، ميرا مطالعه  يهانمنشا ك
مبهم  اندازه يها بنا بر ذاتش ب كنند؛ كار آن

  .است
  

  منبع
BigBangBacklashBICEP2DiscoveryOfG
ravityWavesQuestionedByCosmologists 

  
  يديخورش يها شراره

  كنند يم يبا جو باز
  

 يكدر زمان ظهور  يبالن هواشناس يك
متوسط، بر فراز انگلستان  يديخورش ي شراره

بالن  ينبنا بر آن چه كه ا. ده استدر پرواز بو
كه از  ييباال يانرژ يها ثبت كرده است، ذره

 يينيپا هاي يهدر ال توانند يم آيند، يم يدخورش
 ينبا وجود آن كه ا. داشته باشند يرجو تاث

بوده و از چشم  عيفنسبتا ض يدهپد
پنهان مانده است،  يگرد يآشكارسازها

در  ونشي يشاند، افزا گران توانسته پژوهش
 يتدر وضع ييراتجو و تغ يينيپا هاي يهال

گروه، در  ينا. آن را مشاهده كنند يكيالكتر
كرده  يانب Physical Review Letters ي مجله

 يديخورش يها شراره يراند كه ممكن است تاث
  .دست كم گرفته شده باشند

  

  
  

 يا يديخورش ي شراره يكطول ظهور  در
 يها وتونف يدمربوطه، خورش دادهاي يرو

 دارد؛ يم يلرا گس يگريد يها هسته يا يپرانرژ
 يها ذره يها با نام عموم ذره ينا يتمام

 SEP-solar energetic( يديخورش يپرانرژ

particlesاز  يبرخ. شوند يشناخته م) ها
SEPينزم يسيمغناط يدانبه م توانند يها م 

ها با   ذره ينا. نفوذ كرده و به جو برسند
 يونيدهها را  برخورد كرده وآن هوا يها ملكول

ها و  ها با ماهوارهSEPشار . كنند يم
 يها كه رگبار ذره اي ينيزم يآشكارسازها

را ثبت  يپرانرژ يهاSEPتوسط  يدشدهتول
  .شوند يمحاسبه م كنند، يم

 يجو، در فضا يينيپا هاي يهها در الSEP اثر
 يو آشكارسازها يا  ماهواره يمدارها يانم
. شده است يصورت نامنظم بررسو به  يني،زم
از دانشگاه  يسونهار يلسو گ يكلن يكر
به منظور  يبه تازگ يتانيا،در بر يدينگر

 يطراح يژهو يشيمنطقه، آزما ينبه ا يابي دست
نام  Geigersondeش كه يآزما يناند؛ در ا كرده

را   يونش يزانبالن، م يكدارد، با به كار بستن 
كه  يزمان. كند يم ثبت يلومتري،ك 30تا ارتفاع 

نوع  ي اندازه متوسط يديخورش ي شراره يك
M يدارا ي يدهپد يك 2013 يلآور 11، در 

SEP گران بالن   را به راه انداخت، پژوهش
 كيلومتري، 20خور را باال برده و در ارتفاع 

. را ثبت كردند  يونشدر  يدرصد 26 يشيافزا
 هايي  يونش يني،زم يبه سبب نبود آشكارساز

 يينيپا هاي يهها و در الSEPبه سبب وجود  كه
 يامروز هاي يآور با فن شوند، يم يجادجو ا

و  يكلن. نشده اند يريگ اندازه يبه خوب
 SEP يدارا داد يرو يكدر طول   يسون،هار
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 يكيالكتر هاي  گي يژهدر و يفراوان يزافت و خ

 ينا. مشاهده كردند يزوابسته به رفتار ابرها ن
 يشباشد كه افزا يمعن ينبه ا تواند يمساله م
، SEP يدارا دادهاي يدر طول رو ها  يونش

  .يانجامدب ييآب و هوا ييراتبه تغ تواند يم
  

  منبع
unexpected impact from medium-sized 
solar flare 

  
  مرجع

Detection of Lower Tropospheric 
Responses to Solar Energetic Particles at 
Midlatitudes 
Phys. Rev. Lett. 112, 225001 (2014) 

  
  يدوبعد يكدر الكترون يبريديه  يفناور

  

را  يديجد ِ يفناور يكااز آمر گراني پژوهش
 يفلز يداكس رساناي يماند كه با ن توسعه داده

 يسازگار بوده و مواد دوبعد) CMOS(مكمل 
 يكيالكترون ي قطعه  يكرا در داخل  يمتنوع

اند  موفق شده يمت ينا ياعضا. كند يجمع م
در ابعاد بزرگ را بسازند  يكيرونالكت يمدارها

نامتجانس  يو ساختارها گرافين ي يهكه بر پا
)Heterostructures (يندفرآ. بنا شده است 

 ي مدارها ممكن است به توسعه ينساخت ا
متشكل از هر نوع (نامتجانس  يساختارها

كه  يانجامدب) يدوبعد اي يهال ي ماده
و شفاف  يكدر الكترون يا بالقوه يكاربردها
و  يزن تونل يهاFET ،حسگرها ،يرپذ انعطاف

  .باال دارند يبا تحرك الكترون نزيستورهايترا
را در  يقاز عال موجي ،يدوبعد مواد
. اند كرده يجادسرتاسر جهان ا هاي ه يشگاآزما

 يكيو مكان يالكترون هاي يژگيمواد از و ينا
نسبت به مواد مشابه  يريگ متفاوت و چشم

 توان يم يعني ينا. ارندبرخورد شان يبعد سه
 يهمچون مدارها يرا در قطعات يمواد ينچن

كم  نمايشگرهاي ،ينپائ-با توان يكيالكتر
 حسگرها و حتي ،قابل انعطاف يا ينههز

كه از  يبكار برد؛ مواد يرپذ انعطاف يكالكترون
از سطوح  يها در پوشش انواع مختلف آن

  .شود ياستفاده م
 يا ورقه( افينگر ،يمواد دوبعد ترينِ معروف

و فلز ) اتم يكاز كربن به ضخامت تنها 
 يمواد ينا. است »يدكاكلوجن يد« ي واسطه

» كاكلوجن« يك Mدارند كه  MX2فرمول 
چنان . است) يومو تلور يوممانند گوگرد، سلن(

با  رساناهاي يمن يك يدر حالت حجم يمواد
به  يوقت ههستند ك يرمستقيمغ يگاف نوار

با  رساناي يمآورده شوند ن اي يهال تك ياسمق
 ينا. خواهند بود يممستق يگاف نوار

و  يلبه شكل كارآمد موجب گس ها يهال تك
 توان يرا م يمواد ينچن. شوند يجذب نور م

همچون  يكيدر ساخت قطعات اپتومكان
 يديخورش يها و سلول ينور يلگس يودهايد
  .بكار برد آل يدها
  

  
  

  يناز گراف يهنر نمايشي
  

  يانتخاب اچينگ
و  ينبار گراف يننخست يگران برا پژوهش اكنون

 يبدنمول يدنامتجانس سولف يساختارها
)MoS2 (و   قطعه يكدر داخل  يگرد را با هم

كار به  ينا. اند كرده يبترك يكيمدار الكترون
صورت گرفته كه به  يديجد يفناور يمن

 ينا يتا هر دو دهد ياجازه را م ينمحققان ا
 ينشيرا به شكل جداگانه و گز يمواد دوبعد

كه توسط  يپژوهش يمت ينا. كنند) يزن قلم(اچ 
از ) Tomás Palacios( يوستوماس پاالس

 ،شده يماساچوست رهبر يفناور ي موسسه
نامتجانس را با روش نهشت  يساختارها ينا

به  MoS2 ي ماده. اند رشد داده يمياييبخار ش
 ،استفاده شده يستوريكانال ترانز يكعنوان 
اتصال الكترودها  يجادا يبرا ينگراف كه درحالي

استفاده شده  يمدار اتصاالت يانو به عنوان م
  .است
 MITاز  يمندان كه شامل دانش يمت اين
ارتش  يقاتيتحق اروارد و آزمايشگاهدانشگاه ه،
 يكرا به درون  MoS2 ،متحده است ياالتا

شان  ساختار نامتجانس يو بر رو يزولهكانال ا
 يدسپس اكس. اند و اچ كرده يالگوبردار

كانال  ينا يشده بر رو يالگوبردار ينيومآلوم
در  ياتم ي يهال شتبا استفاده از روش نه(

 يلتشك) lift-off هاي يو فناور ينپائ يدما
و التون ) Lili Yu( يو يليگونه كه ل آن. شود يم

 يمت ينا ياز اعضا) Elton Santos(سانتوس 
پوشانده  Al2O3نسبتاً با  MoS2«: گويند يم

 يكهم مثل  يافته يلتشك ي يهال ينشده و ا
 عنوانهم به  كند يعمل م الكتريك يد ي يهال

  » .رود يبكار م ينگانجام اچ يبرا يمحل
  قابل انعطاف و شفاف لكترونيكا

در  تواند يم يتاًمواد نها ينساخت ا فرآيند
 ي نامتجانس از هر نوع ماده يساختارها يجادا
 يمدارها توان يم. بكار رود يدوبعد اي يهال

را در قطعات با  ييمتشكل از چنان ساختارها
 يهاFET ،يزرهاهمچون ل(اتصاالت ناهمگون 

 يا تحرك باالب يستورهايو ترانز يزن تونل
 ي به گفته. قرار داد يقتحق وردم يزن) يالكترون

 ينا يها چون تمام مولفه«): Santos(سانتوس 
كه  قطعات نهايي ،اند نازك نهايت يمدارها ب
بوده و   قابل انعطاف و شفاف شوند يحاصل م

 يا يكدر الكترون ييكاربردها توانند يم ينبنابرا
 توانند يو م دارند يدنپوش يتكه قابل( حسگرها

  .اشته باشندد) بچسبند يبه هر نوع سطح
است  يناكنون مشغول ا يمت ينا افزايد يم يو

 ي ماده يكو نازك از  يقعا ي يهال يككه 
را ) يوجه بورون شش يتريدن( يگرد يدوبعد

 يحتوض يو. به ساختارشان وارد سازند
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 MoS2/تا اتصال گرافن يمدر تالش«: دهد يم

 برخي« »،يمكن يجادرا ا يزو بدون در يكپارچه
از اتصال  وعن ينا يبرا يگرد يكاربردها

و قطعات  ينور يآشكارسازها همچون( يبريديه
  .»قرار دارند يقو تحق يتحت بررس يزن) حافظه

  
  يسندهنو ي درباره

در  يراستاريو كمك) Belle Dumé( يدام بل
nanotechweb.org است.  

  
  منبع

Hybrid technology developed for 2D 
electronics 

  
  يعصب يها رفتار سلول يدتقل

  با استفاده از نور
  

ند كه ا شده يزريموفق به ساخت ل پژوهشگران
 يعصب يها به سلول يهشب ياربس تواند يم
بار  ينتفاوت كه ا ينرفتار كند با ا يولوژيكيب

بكار  يكاپت يك،الكترون يدر ساخت به جا
  .گرفته شده است

  

  
  

  .زنند يها جرقه م به نورون يهشب ياركه بس ليزرهايي
  

 يزرموفق به ساخت ل يفرانسو پژوهشگران
از  ينازك هاي يهمتشكل از ال يكوچك

 يكمانند  يقاًدق تواند ياند كه م شده رسانا يمهن
گروه  ينا. رفتار كند يولوژيكيب يسلول عصب

جرقه  يتنها هنگام يزرل يننشان داده است كه ا
 يها آن درست مانند سلول يكه ورود زند يم

 هاي يكشود و شل جاجاب يمقدار كم يعصب
زمان از هم  يكدر  يدستگاه به خوب ياپيپ

از  يكي يزن ينكه ا شوند يم يكتفك
  .هاست نوع سلول ينمهم ا ياربس هاي يژگيو

شده  يلنورون تشك يلياردانسان از صد م مغز
 يرسا يكيالكتر هاي يگنالاست كه هركدام س

كوچك  يوندهزاران پ يقرا از طر ها نورون
 يافتدر) synapses( »يناپسس«موسوم به 

كه از  هايي يگنالكه مجموع س يزمان. كنند يم
 يا از مقدار آستانه كند، يعبور م يناپسس

ولتاژ  يسر يك ستادنتجاوز كند، نورون با فر
 يكها شل از نورون يگرد يبه سمت گروه يآن
 توانند يم يعصب يها لسلو ينبنابرا. كند يم

 يورود ي آستانه يككمتر از : شوند يختهبرانگ
 يو خط يزناچ ياربس يستمس يخاص، خروج

و  يرخطيآستانه، غ ينا ياست؛ اما در باال
  .بزرگ خواهد شد

  
  مغز بازآفريني

اند تا  ها در تالش بوده مدت پژوهشگران
را بسازند كه  اي يمصنوع يعصب يها سلول

پردازش مغز انسان را قادر باشد قدرت 
كه مربوط به ادراك  يكند؛ قسمت ينيبازآفر

 هاي يانهآن در را يبرا يرينظ يچاست و ه
ها بر  تالش يناكثر ا. يستن يكنون يجيتاليد
است  ودهمتمركز ب يليكونيس يمدارها يرو

 يوندهايپ يرنظ تر يعبد يكردهايكه رو يدرحال
كمتر مورد ) Josephson junctions(جوزفن 

  .اند قرار گرفته يررسب
 يكبر اپت يكالكترون يكار به جا ينتر تازه در
 Sylvain( يبارب يلوينس. زده شده است يهتك

Barbay ( و همكارانش از مركزCNRS  در
 micropillar( يكروپيالرم يزرل يكاز  يسپار

laser (ينا. اند منظور استفاده كرده ينا يبرا 
از  يزناچ يشكل با ابعاد يا دستگاه استوانه

 يمواز ي ينهرسانا و دو آ يمهن يهال ينچند
كه نور  آورد يم يدرا پد يطيشده و مح يلتشك

را جذب و نور با شدت باال را  يينبا شدت پا
  .دهد يانتقال م

  يعسر شليك
 هاي يژگينشان دادن و يبرا پژوهشگران

 يزرل يكآن، توانستند با استفاده از  يعصب شبه
 يها سلول ياقوت-نيوميتات يزرل يكو  يوديد

 يعترسر ياررا واداركنند تا بس يمصنوع يعصب
خود عمل  يولوژيكيو ب يكيالكترون ياناز همتا

ها از  پاسخ آن يزمان ي كه بازه يا كنند به گونه
  .باشد ثانيه ميلي ي مرتبه
 يگرد ياساس يژگيتوانستند و ينهمچن ها آن
 ي حداقل فاصله ي،مصنوع يها سلول ينا

 يبارب. ، را شرح دهند ها يكشل نيب يزمان
 يتفاصله فعال ينكه بدون ا دهد يم يحتوض
ها مختل  پالس يراز سا يناش يزنورون با نو يك
 يكشل يدستگاه تنها هنگام ينا. شود يم
كمتر  ي به فاصله يكه دو پالس ورود كند يم

. قرار داشته باشند يكديگراز  يكوثانيهپ 150از 
است  ينسب يزمان ي ازهب ينكه ا يافتندها در آن
 يستمس ينآن است كه ا ي نشان دهنده ينو ا

 يبارب. خود حافظه دارد يدر مورد حالت قبل
تا  ياديز يارمعتقد است كه هنوز راه بس

 سانكه بتواند مانند مغز ان اي يانهساخت را
 ي عمده يتعمل كند، وجود دارد؛ اما مز

آن  يبترك يتها ابعاد كوچك و قابل آن يستمس
كوچك را  يعصب يها ست كه ساخت شبكها
  .كند يم يسرم

 Physical Review Lettersپژوهش در  اين
  .منتشر شده است

  
  منبع

Laser mimics biological neurons using 
light  

  
  ينگراف يتمركز نور بر رو

  از جنس طال هايي يلهبا م
  

موفق  ينو آرژانت يااز اسپان گراني پژوهش
پالسمون  هاي يتونده پالرسا ياند با روش شده
و كنترل  يجادا ينرا در گراف) SPPs( يسطح
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 يپالسمون سطح هاي يتونپالر. كنند
. ها هستند مركب از  نور و الكترون يذرات شبه
 ييطال يها از آنتن يدجد يكتكن يندر ا
نور به داخل  يانرژ كردن يزهكانال يبرا يا ساده

 تواند يپژوهش م ينا. ماده استفاده شده است
 يديجد يكيقطعات الكترون ي به توسعه

  .كنند يكه از نور استفاده م يانجامدب
 يذرات شبه يپالسمون سطح هاي پالريتون

آزاد بار  ينها و حامل هستند كه نوسانات فوتون
اگرچه . كنند يم يبرا ترك) ها همچون الكترون(
 يكتحر توانند يذرات در فلزات م شبه ينا

 ينبر ا. يابند يانتشار م ينافدر گر بيشتر ،شوند
 قابليت ،يپژوهش يها از گروه يارياساس بس

 ي ا را به عنوان ماده ينگراف مونيِپالس يذات
و  يكيدر مدارها و قطعات اپت سطحي ينب

ها SPP يتمز يك. كنند يمطالعه م يكيالكترون
تر از  كوتاه يارها بس موج آن است كه طول ينا

 يقطعات يعني نياست و ا يموج نور مرئ طول
 توانند يم شوند يها ساخته مSPP ي يهكه بر پا

با . تر از نوع مشابه خود باشند كوچك ياربس
وجود  يزموضوع نامطلوب ن يكحال  ينا

 ينِپالسمون در گراف يكموج  طول: دارد
موج فوتون  تر از طول كوتاه بسيار ،شده ييدهآال

برخوردار  يكسانياست كه از فركانس  يفرود
 ي تكانه شود يكه باعث م يموضوع. است
SPPدر مورد  ينبنابرا. تر باشد بزرگ يارها بس
پالسمون در  يكتحر يبرا يفرود تونفو

 يستگيكه بر پا( قانون سوم نيوتن ،ينگراف
  .نقض خواهد شد) تكانه اشاره دارد

  
  كردن تكانه كاناليزه

 ينررا يبه رهبر يگران پژوهش 2012سال  در
 CICاز ) Rainer Hillenbrand(هلن براند 

nanoGUNE و  ينسن سباست يايدر دونوست
 ي از موسسه) Frank Koppens(فرانك كوپنز 

 يبا گروه يدر بارسلونا مواز يكعلوم فوتون
 هاي ريتونپال ،متحده ياالتمستقل واقع در ا

و از آنان  يجادا را يندر گراف يپالسمون سطح
كار را با  ينها ا آن. اند كرده يربرداريتصو

 يكنزد- يدانم يكياپت يكروسكوپاستفاده از م
در  يدانم ينا. اند به انجام رسانده) يدارناپا يا(

سطح گسترش  يكاز  يكينزد ياربس ي فاصله
را  يياالب ياربس ي اما قادر است تكانه يابد يم

ردن نوك ك يكنزد ياربا بس. حمل كند
به  يدارنور ناپا يبرا يكه منبع( يكروسكوپم

گران قادر  پژوهش ،ينبه گراف) آيد يحساب م
را نسبت به  يشتريب ياربس ي اند تا تكانه شده
 ينممكن بوده به داخل گراف يشترچه پ آن

با استفاده از نوك . كنند يزن كانال
اند  توانستهها  نآ ،مشابه يكروسكوپِم

SPPكرده  يربرداريتصو رامنعكس شده  يها
  .يندرا ثبت نما يتداخل يو الگوها

  

  
  

به شكل (كوچك  ييآنتن طال يعدد هاي سازي شبيه
 يپالسمون سطح هاي يتونالركه پ) يلمستط

 يجادا ينرا در گراف) و قرمز يبه رنگ آب يها موج(
نانومتر كه با  380 ها يتونپالر ينموج ا طول. كنند يم

  .نشان داده شده است pλنماد 
  

تر و  ساده يراه ياييگروه اسپان يك اكنون
و كنترل  يكتحر يبرا تر يكاربرد

در  تواند يكه م اند يافته ينيگراف يها پالسمون
 ينا. باشد يدمف يندهآ يمهندس يكاربردها

كوچك  ييطال يها را با آنتن ينمحققان گراف
 3 يبه درازا هايي يلهم(اند  پوشش داده

را در فركانس  اه كه قادرند فوتون) يكرومترم
 شود يكار باعث م ينا. جذب كنند اي يژهو

شود كه  يجادآنتن ا يندر ا يكياپت يدوقطب يك
. كند يم يدرا تول يدارخود نور ناپا ي بهبه نو ينا

با  يمها در تماس مستق آنتن ينطور كه ا همان
-يدانحاصل از م انرژي ،قرار دارند ينگراف

را در  يپالسمون سطح هاي پالريتون ،يكنزد
 ،ها آنتن ي اندازه ييربا تغ. كنند يم يجادا ينگراف

. داد ييرتغ توان فركانس نور جذب شده را مي
 يدتول يهاSPPفركانس  ييرر باعث تغكا ينا

  .خواهد شد يزشده ن
  

  پراش ي نور و مشاهده تمركز
ها را به طُرق مختلف SPP ،گران پژوهش
آنتن  يكمثال  يبرا. كنند يم يدستكار
را به راه  يا صفحه SPPامواج  ،يممستق

موفق شده با استفاده از  يمت يناما ا اندازد يم
 يها را بر روSPPبا نوك به شكل مقعر  يآنتن
موفق  ينها همچن آن. متمركز كنند  نقطه يك
ها را با استفاده SPPشكست  ي يهاند تا زاو شده
به  ينگراف ي يهدوال يدوبعد» منشور« يكاز 

نسبت به  اي يهدوال ينگراف. اثبات برسانند
باال  يكيالكتر يرسانندگ اي يهال تك ينگراف
ور ها در داخل منش موج طول ينبنابرا. دارد
 ي يهها نسبت به زاوSPPشده و  تر يطوالن
 ،دآين يكه از قانون فرنل به دست م يمعمول
باورند كه  ينمحققان بر ا. يابند يانحنا م بيشتر
 يضرورت اي يهدوال ينِگراف ينا يندهدر آ

طور كه هلن براند شرح  آن. نخواهد داشت
را به سطح  يولتاژ يبه سادگ توان يم«: دهد يم

اعمال كرد و سپس  ينافاز گر يكوچك
كنترل  يموج را در داخل منشور برا طول
كه با  يزيچ ود؛نم يمشكست تنظ ي يهزاو

 يرممكنغ يباًتقر يگراستفاده از مواد د
راه  ،باشد يافتني كار دست يناگر ا» .نمايد يم

باز خواهد شد كه  يپالسمون يستورترانز براي
 يانجر تواند يم يتولتاژ گ يكدر آن 
  ».خاموش كند يارا روشن  يپالسمون

 هايي يدستكار ينكه چن حال قبل از آن ينا با
 يط ي دارد تا فاصله يازن تيم ،باشند يعمل
منتشر  ينكه در طول گراف ييهاSPP ي شده

 ينشوند را ارتقا بخشند؛ در حال حاضر ا
. محدود شده است يكرومترم 2تا  1فاصله به 
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ارتقاء  يگران اكنون بر رو پژوهش ينا

با  هاي ينگراف ازها با استفاده SPP ي گستره
 يو در جستجو كنند يباال كار م يفيتك

 ييدهآال يشتررا ب ينهستند تا گراف ييها راه
داشته  يشتريآزاد ب يها ساخته و الكترون

 ينبه ا ياگر كس«:هلن براند  ي به گفته. باشند
 ينتصور كرد كه ا توان يم يابدمهم دست 

  ».يابندانتشار  يشتربه بمرت يكامواج حداقل 
  

  ينگراف تخصص
 Alexander( يگُرنكوالكساندر گر ي گفته به

Grigorenko (يقتحق يناز دانشگاه منچستر ا 
از  يزانيبا م يدستاورد مهم علم يكنه تنها 

 يهاSPPكنترل است كه محققان در مورد 
كار  بلكه يك ،اند يافته به آن دست ينيگراف
ها  است كه آن  زييدر دقت چ ياصل يكيِتكن

 يكروسكوپاز م يدبا استفاده از نوع جد
: گويد يم يو. اند مشاهده كرده يكنزد- يدانم
در جهان وجود  يشگاهبه نظر من تنها دو آزما«

گروه  ينكه ا يكار يهشب تواند يدارد كه م
در مورد  ياما كس. اند را اجرا كند انجام داده

  »!داند ينم يزيبلند مدت آن چ يتاهم
منتشر شده  ينسسا ي در مجله يقتحق اين

  .است
  

  يسندهنو ي درباره
  .در انگلستان است يعلم ي يسندهنو وگان تيم
  

  منبع
Tiny gold bars focus light into graphene 

  
  ها يانهخارج از ابررا ييها كهكشان

  

ها معموالً از  كهكشان) Nanowerkاخبار (
اند كه انواع  شده يلستاره تشك يلياردچندصد م

 يشاها و ابعاد را به نم مختلف شكل
از  يكيها  كهكشان يريگ شكل. گذارند يم

. بوده است يزيكمسائل اخترف ترين يچيدهپ
 يدلبرگها يدانشمندان مؤسسه مطالعات نظر

)HITS (متشكل  يللالم ينب يميت يبا همكار
 ير، دانشگاه هاروارد و ساMITاز دانشمندان 

 يريگ شكل يزيكف سازي يهنهادها موفق به شب
 ياز فضا با دقت يعوس يا ها در منطقه كهكشان

  .باال شدند ياربس
 يببار اول به ترك يرا كه برا يمحاسبات ها آن

و  يضويب يها از كهكشان اي يانهواقع گرا
 Nature يهشده بود، در نشر يمنته يچيمارپ

ها با  شده كهكشان خلق هاي يژگيو«(
. گزارش كردند) »يدروديناميكه سازي يهشب

غلظت  تواند يم يساز يهشب ينعالوه بر آن، ا
 يدهنام يزن »تفلزا«كه (را  ينعناصر سنگ

به . كند ينمع يخنث يدروژندر گاز ه) شود يم
شده همان  سازي يهشب يها عالوه، كهكشان

بودند، در فضا   گونه كه با رصد مشاهده شده
  .اند يافته يعتوز

  

  
  

 هاي ياسدر مق Illustris يساز يهنما از شب چند
  مختلف

  

 200از  يشب »Illustris« يساز يهشب پروژه
كرده كه الزم است توان  يدداده تول يتترابا

ها  پردازش آن يپردازشگر برا 8000از  يشب

به كار گرفته  يبيچند ماه به صورت ترك يبرا
  .شود
 يبرا AREPO يبه لطف كدها سازي يهشب اين

 HITSكه در  يهانيساختار ك يريگ شكل
 CURIE هاي يانهو ساخته شد و ابررا يطراح

. در آلمان انجام شد SuperMUCدر فرانسه و 
 ، يدندرا كه دانشمندان آفر يجهان مجاز ينا

 ينچن مبتكرانه و هم هاي گويي يشامكان انواع پ
را در خصوص  اسياخترشن ياتنظر يشزماآ

ها به صورت جامع فراهم  كهكشان يريگ شكل
  .كند يم
استوار  يهفرض ينبر ا يهاناستاندارد ك دلم

است كه جهان مملو از اشكال نامعلوم ماده و 
 يحصح يزيكيف يتما هنوز ماه. است يانرژ

اما  ، شناسيم يرا نم يكتار يو انرژ يكماده تار
 ها يانهبه كمك ابررا توانيم يمها را  اثر آن

 ياز جهان هست يشينپ هاي سازي  يهشب. يابيمدر
 يرا ارائه م ياز تراكم مواد يهانيك يا شبكه

 يعگذرا با توز يكرد كه نشان دهنده شباهت
ها قادر  آن روش  حال ينبا ا. ها بود كهكشان

نبودند  يچو مارپ يضويب يها به خلق كهكشان
ها  و ستاره يا ستاره ينب يگازها يتكامل يرو س

داشتند، در  يكديگربا  يتنگاتنگ يوندرا كه پ
از  شناسان يهانك. كرد يم الكوچك دنب ياسمق
 يگام بلند» Illustris«پروژه بلندپروازانه  يقطر

  .اند مقوله برداشته ينپرداختن به ا يدر راستا
 يدروديناميكه سازي يهشب ينتر بزرگ در

 يرسال از س يلياردم 13،   ها كهكشان يلتشك
 يليونم 350به ضلع  يدر مكعب يهانك يتكامل

سال بعد از انفجار  يليونم 12كه از   يسال نور
در طول . شده است ي، بررس بزرگ آغاز شده

 يدروژن،متشكل از ه »يسوپ ازل«زمان،  ينا
نسبت به  يدر نواح ريكو ماده تا يمگاز هل

 ينواح ينا. فراچگال شده است ينهزم
 يدههم كش يگرانش به سو يلال به دلفراچگ
 ياربس يا ستاره يها نظام يتدر نها. اند شده

ها توسط فعل و  شده كه رشد آن يجادبزرگ ا



 52  1393تابستان؛ششم، سال بيست وهفدهمشماره  ،انجمن فيزيك ايرانخبرنامه

  
 يها موج ي،تابش يندهايفرا يانانفعاالت م

،  آشوبناك هاي يانجر يدروديناميك،ه يشوك
ستارگان، انفجار ابرنواخترها و  يلتشك
 هاي چاله اهيكه هنگام گسترش س هايي يانرژ
 يمت. دوش يم يمتنظ ، شود يم  ينتأم الجثه يمعظ

Illustris را به  يزيكيف يندهايفرا ينتوانستند ا
: AREPO «E pur si mouve(كد  يلهوس
ثابت  يهانيك يدروديناميكيه هاي سازي يهشب
 سازي يهدر شب )»ركمش متح يرو يا يلهگال

 AREPO. كنند يخود واكاو يدجد يانهابررا
است كه جهان تحت » مش متحرك يسيكدنو«

 يمثابت تقس ييها را به شبكه  سازي يهشب
 ييرمتحرك و قابل تغ يبلكه از مش ، كند ينم

و  يقدق يكه پردازش  كند، يشكل استفاده م
جرم مختلف با اندازه و  هايي ياسرا از مق يژهو

  ها وجود دارد از كهكشان يكهر  دركه 
  .كند يم يرپذ امكان
 يلياردم 18از  يشپروژه ب ينا ياصل سازي شبيه

 يانذره و سلول را به خدمت گرفت و م
ذره در  يليونم يكاز  يشاز ب ياپو يا گستره

اگر . هر بعد از فضا ارتباط برقرار كرد
 نسبتاً كوچك ياتجزئ يكتفك يبرا يريتصو

 يدبا يرتصو ينباشد، ا يازآن مورد ن
داشته  يكسلمگاپ يليونم يك پذيري يكتفك
 يتترابا 25از  يشب Illustris سازي يهشب. باشد

به دست  يها حافظه مصرف كرد و حجم داده
 يركورد  بود، يتترابا 200از  يشآمده كه ب

 ينا. به ثبت رساند شناسي يهانرا در ك يدجد
 50،000حدود  يتكامل يرها مطالعه س داده يلس

ها  آن ياتجزئ يقكهكشان را به همراه ارائه دق
ساختار  يريگ شكل ينظر بيني يشپ چنين همو 
  .ساخت يرپذ باال امكان يبا دقت  يهانك

 سازي يهشب ينا يبرا يسال كار مقدمات چندين
نمودار «بار  يناول يبرا: انجام شده است

 يختشناخت ر يبرا »يممشهور دوشاخه تنظ
را  ، گردد يهابل برم ينكه به ادو  كهكشان

  .ه دست آوردب توان يم

  

  
  

 كه بر ، شده سازي يهشب يها از كهكشان تصاويري
نمودار (اند  هابل مرتب شده يككالس يحسب توال

  يشناس يختر هاي يبند دسته يبرا) »يمدوشاخه تنظ«
  

Mark Vogelsberger ) از دانشگاهMIT (
در خصوص  يمطالعه مقدمات يسندهنو يناول

Illustris  يهكه در نشر Nature  ،منتشر شد
 ي،جهان هست يهاول يطكه شرا ينا«: گويد يم

كه بعد از انفجار بزرگ مشاهده شده،  چنان
با ابعاد و اشكال  ييها كهكشان تواند يواقعاً م
  .»قابل توجه است وعي، موض كند يدتول يحصح
به  توانند يم ها يافته  يممستقيرصورت غ به

در  يهانبر مدل استاندارد ك ييديصورت تأ
  .نظر گرفته شوند

رهبر گروه   Volker Springel پروفسور
و  HITS »ينظر يزيكاخترف« يقاتيتحق
 يتدر نها« دارد يم يانب AREPOكد  يسندهنو
از  يردقيقو غ مييقد يها مدل توانيم يم

كهكشان را كنار گذاشته و نه تنها  يريگ شكل
را  يگرد يمرئ يرا بلكه مواد عاد يكماده تار

 يجنتا«: كرد ضافهاو ا. »يمكن يبه دقت بررس يزن
Illustris يدر مطالعات نظر اي يشهر ييريتغ 

  .»ها به وجود آورد كهكشان يريگ شكل
  

  منبع
Galaxies out of a Supercomputer 

  
  

  ي ملّيها همايش
  

  آن يو كاربردها يزركنفرانس ل ينسوم
  

 ياتم يسازمان انرژِ يكو اپت يزرل پژوهشكده
مدرس  يتدانشگاه ترب يبا همكار يرانا
را در » آن يو كاربردها يزركنفرانس ل ينسوم«

  .كردبرگزار  1393ماه  يورشهر
  

  :همايش ملي سنجش علم
  ارزشيابي و آسيب شناسي

  

: دانشگاه اصفهان همايش ملي سنجش علم
) بروندادهاي علمي(شناسي  ارزشيابي و آسيب

خرداد  1ارديبهشت و  31 يرا در روزها
  .دردانشگاه برگزار ك ينادر  1393

  
  ينشست تخصص يناول

  يفرهنگ يراثو م يبلورشناس
  

 – يخيحفاظت و مرمت آثار تار پژوهشكده
و  يانجمن بلورشناس يبا همكار فرهنگي

 يبه مناسبت سال جهان يرانا شناسي يكان
 ينشست تخصص يناول) 2014( يبلورشناس

را به همراه  يفرهنگ يراثو م يبلور شناس
با عنوان نقش بلورها در حوزه  يجنب يشگاهنما
و حفاظت و مرمت آثار  يفرهنگ يراثم
 يكشنبهنشست روز  ينا. كردبرگزار  اريخيت

  .شدبرگزار  1393ماه  يبهشتارد 28
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  ديگر خبرها
  

  يموزه علوم و فناور يشهما ينچهارم
  

 يرانا ياسالم يجمهور يعلوم و فناور موزه
را با  يموزه علوم و فناور يشهما ينچهارم

ها و مراكز  علم در موزه يجترو«عنوان 
 يشهما ينا يختار. كند يبرگزار م »يفرهنگ

  .است 1393آبان ماه 
 www.irstm.ir يبه نشان يشترب يآگاه براي

  .يدوارد شو
  

  ياديذرات بن يزيكف يندهآ يبررس
  

پژوهشگاه  يذرات و شتابگرها پژوهشكده
 يبررس«روزه  يكنشست  ،ياديبن يها دانش

را روز چهارشنبه  »ياديذرات بن يزيكف يندهآ
 يددر ساختمان جد 1393خردادماه  21

برگزار  ياديبن يها پژوهشگاه دانش يه،فرمان
  .درك 

  
  يرانيمقاالت محققان ا

  يرتقد يستهفهرست مقاالت شا يندر ب
  پژوهش در گرانش يادبن

  

 يتنش دو فعالپژوهش در گرا يالملل ينب بنياد
كشور مان را جزء  يزيكداناناز ف يپژوهش
 يمعرف 2014در سال  يرتقد ي يستهشا يكارها

  .كرده است
شانت  يراني،پژوهش پژوهشگران ا يك در

در  يبيو فرهنگ حب يتوسل يدسع يان،باغرام
 يزيكاختر ف يتوبا انست المللي ينب يهمكار يك
و و ج ياييمه يامركز رو ينو محققان ا يسپار
باعنوان  يا برجسته، مقاله شناس يهانك يلكس
را » ناهمگن يهانگرانش در ك يعتكاوش طب«

  .اند نگاشته

 يجهكه آن هم نت يگريدر پژوهش د همچنين
 ي،است زهرا حقان يالملل ينب يهمكار يك

و شهاب  يسپنج يدرضاهاركو، حم يبريوت
 يدگش جفت يرتاث يبه بررس يديشه
  .اند با هندسه پرداخته يونيماده بار ينيمالميرغ
 يدجد يباغرام و همكاران، روش ي مقاله در
 يهانيك هاي ياسآزمون گرانش در مق يبرا

از نور  يوهش يندر ا. ارائه شده است
مناطق  يمايشپ يبرا يك،نوع  يابرنواخترها

مقدار . شود يفراچگال و فروچگال استفاده م
 تواند يساختار م ياسانتقال به سرخ و مق

. اشدعام ب يتگرانش نسب يبرا يآزمون
از  يشتريبا كشف تعداد ب يندهآ هاي يمساح

 يآزمون را عمل ينا يك،نوع  يابرنواخترها
  .خواهد كرد

پرداخته  ييبه مدلها يگرانو د يمقاله حقان در
رفتار استاندارد  يوتنيشده است كه در حدن

را دارند و در حد فراتر از  ينشتينيگرانش ا
 يبرا يهندس يداهايكاند يمنظومه شمس

 هاي يداكاند ينهمچن. هستند يكتار يانرژ
 يافته يحتصح يگرانش ياتنظر يبرا يخوب

  .هستند ها يداريبدون ناپا
مقاالت  يناز بهتر يهمه ساله تعداد يادبن اين

 يرا انتخاب كرده و معرف اسينيهانشك يهدر زمن
  .كند يم

وارد  يرز يتسا به وب يشترب يآگاه براي
  .يدشو

http://hyperspace.aei.mpg.de/2014/05/17/
awards-winners-for-essays-2014 

  
  يا ماهواره يها كارگاه كاربرد داده
  گرد و غبار يها در مطالعه طوفان

  

 ياربا همك يرانا  يهواشناس يعلم انجمن
روزه  يككارگاه  ي،پژوهشكده هواشناس

در مطالعه  يا ماهواره يها كاربرد داده«
 1393را خرداد ماه » گرد و غبار يها طوفان

  .دركبرگزار 

  استاندارد يسازمان مل يآموزش يها دوره
  

 يآموزش يها استاندارد، دوره يمل سازمان
 يداخل يزيالزامات و مم يحو تشر يمبان

HSE-MS بر اساس  يزيو مم يو مبان
، 1393 يرماهرا ت  ISO/IEC17025استاندارد 

سازمان،  يندر محل پژوهشگاه استاندارد ا
  .دركبرگزار 
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