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

  1392زمستان ؛ پنجم، سال بيست و پانزدهمشماره   
  

  اخبار انجمن
  

  انجمن يداساسنامه جد يبتصو
  

 ياعضا يمجمع عموم يسهرئ يئته جلسه
شمارش  يبرا يرانا يزيكانجمن ف يوستهپ

 يخمفاد اساسنامه انجمن، در تار ييراتتغ يآرا
 يندكتر شاه يانبا حضور آقا 1392مهر  11

دكتر  ي،زرگر شوشتر يدكتر مرتض ي،روحان
 يو آقا يمشفق، دكتر رضا منصور يرضاعل
 يسيونكم يندهزاده نما سراج يدعليس

و  يقاتوزارت علوم، تحق يعلم هاي انجمن
صحت  ييدو پس از تأ يلتشك يفناور

، اساسنامه )يرأ 333(شده  يافتدر هاي يرأ
  .شد يبانجمن تصو يدجد

  
  باشگاه فيزيك تهران

  

  و هشتم يكصدنشست 
 يزيكنشست باشگاه ف ينو هشتم يكصد

 1روز دوشنبه  17ساعت  يران،ا يزيكانجمن ف
 يلي، همزمان با آغاز سال تحص1392ماه  مهر
 يزيكتئاتر دانشكده ف يدر سالن آمف 92- 93

) يكارگرشمال يابانخ يانتها(دانشگاه تهران 
  .برگزار شد

از  يالله فتح يرحسيندكتر ام يآغاز آقا در
شكل قطره بر «با نام  يدانشگاه الزهرا، سخنران
سپس . دكردنرائه ا »يدهسطوح تخت و خم

از دانشگاه تهران  يدكتر خسرو حسن يآقا
 يدرضادكتر حم يپرسش ماه را مطرح و آقا

اخبار  يدترينمشفق از دانشگاه تهران جد
حاضران  يگذشته را به آگاه اهدر م يزيكف

  .ندرساند
  

  يكصدونهمنشست 
انجمن  يزيكنشست باشگاه ف ينو نهم يكصد

ماه   آبان 6ه روز دوشنب 17ساعت  يران،ا يزيكف
 يزيكتئاتر دانشكده ف ي، در سالن آمف1392

) يكارگرشمال يابانخ يانتها(دانشگاه تهران 
  .برگزار شد

دكتر فرهاد اردالن از دانشگاه  يآغاز آقا در
و كشف  يگزه«با نام  يسخنران يف،شر يصنعت
دكتر خسرو  يسپس آقا. ندارائه كرد» آن

مطرح و از دانشگاه تهران پرسش ماه را  يحسن
دكتر  يكوتاه، آقا يلمف يك يشپس از نما

 يفشر ياز دانشگاه صنعت يمحمدرضا اجتهاد
در ماه گذشته را به  يزيكن اخبار فيدتريجد
  .ندرساند حاضران  يآگاه

  
  نشست يكصد و دهم

انجمن  يزيكنشست باشگاه ف ينو دهم يكصد
ماه   آذر 4روز دوشنبه  17ساعت  يران،ا يزيكف

 يزيكتئاتر دانشكده ف يآمف، در سالن 1392
) يكارگرشمال يابانخ يانتها(دانشگاه تهران 

  .برگزار شد
از دانشكده  يننم يرضا منتظر يآغاز آقا در

با  يسخنران يف،شر يدانشگاه صنعت يكمكان
آب را در هوا  يزچه چ: پل معلق آب«موضوع 
دكتر  يسپس آقا. ندارائه كرد» دارد؟ ينگه م

تهران پرسش ماه را از دانشگاه  يخسرو حسن
دكتر محمدرضا  يمطرح و پس از آن آقا

 يدترينجد يفشر ياز دانشگاه صنعت ياجتهاد
 يدر ماه گذشته را به آگاه يزيكاخبار ف

  .ندرساند حاضران 
  

  انجمن يداساسنامه جد يبتصو
  

 ياعضا يمجمع عموم يسهرئ يئته جلسه
شمارش  يبرا يرانا يزيكانجمن ف يوستهپ

 يخفاد اساسنامه انجمن، در تارم ييراتتغ يآرا
 يندكتر شاه يانبا حضور آقا 1392مهر  11

دكتر  ي،زرگر شوشتر يدكتر مرتض ي،روحان
 يو آقا يمشفق، دكتر رضا منصور يرضاعل
 يسيونكم يندهزاده نما سراج يدعليس

و  يقاتوزارت علوم، تحق يعلم هاي انجمن
صحت  ييدو پس از تأ يلتشك يفناور

، اساسنامه )يرأ 333(شده  يافتدر هاي يرأ
  .شد يبانجمن تصو يدجد

  يرانا يزيكانجمن ف يدجد اساسنامه
  

 يهسته ا يقاتسفر به مركز تحق ي يزهجا
  )(CERNاروپا 

  

 يقاتبا مركز تحق يرانا هاي يهمكار پي در
 يسدر مرز كشور سوئ) CERN(اروپا  يا هسته

 يزيكنامه انجمن ف تفاهم يروو فرانسه، و پ
و مركز  ياديبن يها پژوهشگاه دانش يران،ا

 يبرا يهسهم 2اروپا، تعداد  يا هسته يقاتتحق
 ينبا ا ييبا هدف آشنا يزيك،ف يردب 2اعزام 

 يراناز طرف سرن به ا - يقاتيمركز تحق
در  يراندب ينا. اختصاص داده شده است

با  يا سه هفته ي دوره يكدر  1393تابستان 
آن،  يقاتمركز و تحق ينبا ا ييهدف آشنا

) CERN(اروپا  يا هسته يقاتمهمان مركز تحق
 يزنرا  يشانسفر ا ينههز. خواهند بود

  .كردخواهد  ينتأم ياديبن يها پژوهشگاه دانش
  

  مورد توجه يارهايمع مهمترين
  سال  40حداكثر سن * 

در مكالمه و نوشتن به زبان  ييتوانا* 
  در حدقابل قبول يسينگلا
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ارزنده  يا و حرفه يداشتن سوابق علم* 

   يزيكمرتبط با ف
فوق برنامه مرتبط با  هاي يتانجام فعال* 
  يزيكف

  moarefi.doc: يردب يبرگه معرف فايل
  

  از داوران نمونه يسپاسگزار
  يرانا يزيكجله پژوهش فم

  

 يزيكآنجا كه نقش داوران مجله پژوهش ف از
مجله  ينبه چاپ ا يدنسرعت بخش يبرا يرانا

 يران،ا يزيكمهم است، انجمن ف ياربس
 ينسپاسگزار و قدردان خدمات داوران نمونه ا

 يزيك،خدمت به جامعه ف يمجله است كه برا
و دلسوزانه  يمانهصم ي،داشت چشم يچبدون ه

داوران  ينا. نندك يم يرا داور يدهالت رسمقا
مقاالت به صورت  يكه داور ياز زمان
از ده مقاله را  يشب شود يانجام م يكيالكترون

  :اند كرده يمجله داور ينا يبرا
  يزاز دانشگاه تبر يدكتر سهراب احمد آقاي
  از دانشگاه الزهرا يدكتر محمد خرم آقاي
  گاه الزهرااز دانش يانيدكتر رضا ثابت دار آقاي
از  يجبار يخش يدكتر محمدمهد آقاي

  ياديبن يها پژوهشگاه دانش
 يدكتر ناصر تجبر از دانشگاه فردوس آقاي
  مشهد
و  يسربلند ي،بهروز يآرزو يزانعز ينا براي

  .يمدار يروزيپ
  

  اصفهان يزيكباشگاه ف
  

  نشست بيست و ششم
 يزيكنشست باشگاه ف ينو ششم بيست

در  1392ماه  م آبانشنبه هفت اصفهان روز سه
دانشگاه  يك،باهنر، ساختمان علوم  يدتاالر شه

با  17برنامه ساعت . شد اصفهان برگزار 
دكتر فرهنگ لران از دانشگاه  يآقا يسخنران

نسبيت عام عليه «اصفهان با موضوع  يصنعت
 20/18ساعت . آغاز شد »يمكانيك كوانتم

اصفهان  ياز دانشگاه صنعت ينيمحسن ام يآقا
 40/18و ساعت  ندش ماه را مطرح كردپرس
 ياز دانشگاه صنعت يدكتر فرهاد شهباز يآقا

حاضران  ياصفهان خبر نشست را به آگاه
  .ندرساند

  
  علم يجهفته ترو

  

 يجهفته ترو«در برنامه  يرانا يزيكف انجمن
 اين .شركت كرد 1392آبان ماه  9تا  4از » علم

علم، با مشاركت  يجبرنامه را انجمن ترو
مختلف، به مناسبت  يها ها و سازمان جمنان

علم در خدمت صلح و توسعه  يروز جهان
 هفته عبارت ينا يها برنامه .بود يدهتدارك د

روز  يران؛ا يها روز علم و رسانه: د ازبودن
دانشگاه و مردم؛ روز علم، صنعت و جامعه؛ 

علم؛ روز  يخروز تار ي؛روز علم و زندگ
 10از ساعت تهران  يالدم برج. علم يجترو

 يدمندان به بازد عالقه يرايشب، پذ 21صبح تا 
  .بود  يشگاهنما يناز ا
  

  ها ياهچالهروزه س يك يشياند هم
  

 ياديبن يها نجوم پژوهشگاه دانش پژوهشكده
 يزيكاز ف ها ياهچالهروزه س يك يشياند هم
 يبانيرا، با پشت يزيكباال تا اخترف هاي يانرژ

 يراننجوم او انجمن  يرانا يزيكانجمن ف
  .درك برگزار 

 يبدكتر حب يانآقا يبا سخنران يشياند هم اين
محسن  جباري، يخش يمحمدمهد ي،خسروشاه

زنوز  يو محمد نور يرضا منصور يشاهيها،عل
در سالن  1392آذرماه  13در روز چهارشنبه 

در  ياديبن يها پژوهشگاه دانش تئاتر يآمف
  .برگزار شد يهساختمان فرمان

  

  روز يزيكره دوم فصلنامه فانتشار شما
  

روز، در آذرماه  يزيكدوم فصلنامه ف شماره
  .منتشر شد يكيبه صورت الكترون 1392
روز در  يزيكمجله ف وبگاهشماره، در  اين
قرار گرفته  يزيكعالقه مندان به علم ف ياراخت

 tp://psimag.ir/ht .است

  
 يزيككنفرانس ف ينششم يبرگزار

 هاي يستمماده چگال نرم و س ي،آمار
  يچيدهپ

  

دانشكده  يبا همكار يرانا يزيكف انجمن
كنفرانس  ينششم يدبهشتي،دانشگاه شه يزيكف
 هاي يستمماده چگال نرم و س ي،آمار يزيكف
نظران و  را با حضور صاحب يچيدهپ

 1392آذرماه  21 در روز پنجشنبه ياندانشجو
پوستر از  55كنفرانس  يندر ا. برگزار كرد
كنفرانس  ينمرتبط با ا يعلم يدستاوردها

 7 ينهمچن. كنندگان ارائه شد شركت توسط
  :شد يهارا يرز ينبا عناو يتخصص يسخنران

 تبار يميدكتر محمدرضا رح يآقا يسخنران. 1
از  يچيدهپ هاي يستمس"با عنوان 

  "يتصادف يها منظرپروسه
با  ينجف يدكتر عل يآقا يسخنران. 2

  "يكرونيم هاي ينماش"عنوان
 يدكتر بهمن داود يآقا يسخنران. 3
 يبرا يقي،زود هنگام و در زمان حق بيني يشپ"

در  يمسر هاي يماريب ياديبن يدنرخ تول
  "جامعه

مدل "  يآقامحمد يردكتر ام يآقا يسخنران. 4
  "يبعد يك يِ شبكه يك يِرو يرپذ آراء حل

  ساماني ييآقابابا يواندكتر ك يآقا يسخنران. 5
در  ها يههما يافتن يها بر روش يمرور"

  "يچيدهپ يها شبكه
دكتر فرهاد جعفرپور   يآقا يسخنران. 6
  "يرناپذ برگشت يندهايدر فرآ يآنتروپ"



 3  1392زمستان؛پنجمو، سال بيستچهاردهمشماره  ،انجمن فيزيك ايرانخبرنامه

  
 يصابر يعل دكتر عباس يآقا يسخنران. 7
با مدل  يخماه و مر ين،زم يتوپوگراف يفتوص"

  "تراوش

  
  اخبار علمي

  

از  يانوسيهاق- ياآس يزيكدانانف يتحما
  يبرخورددهنده خط

  

  يانيهب يانوسيهو اق يادر آس فيزيكدانان ذرات
 يبرخورددهنده خط«ساخت  يرا برا يمشترك

 ياند كه طراح كرده يبتصو» )ILC( المللي ينب
- برخورددهنده الكترون ترين يدبخشام«

بعد  به اهداف نسل يابيدست يبرا يترونپوز
از  يهاطالع ينا. دهد يم يحرا توض »يزيكف

 يتحما يساتتاس يزبانيژاپن به م يلتما
و كمتر از دو هفته بعد از آن منتشر  كند يم

خود  يمكان انتخاب ي،ژاپن يزيكدانانشده كه ف
 يانيهب ينبه عالوه، ا. اعالم كردند ILC يرا برا

 يزيكدر ف يمهم بعد يشكه آزما دهد ينشان م
ر ژاپن ساخته خواهد شد نه در اروپا ذرات، د

  . يشمال يكايآمر يا
  

  
  

- ياباال آس يانرژ يزيكف يئته ياز سو بيانيه
 ياييآس يتهو كم) AsiaHEP( يانوسيهاق

. شده است يهارا) ACFA( يندهآ يشتابگرها
AsiaHEP هند،  ين،چ يا،از استرال يزيكدانانيف

 يدر حال گيرد يرا در بر م يوانژاپن، كره و تا
 يا،شتابگر را در آس يزاتتجه ASFAكه 

  .بخشد يه ارتقا ميانو خاورم يانوسيهاق

 يلومترك 30حدود  ILCصورت ساخت،  در
 يها را در انرژ طول خواهد داشت و الكترون

GeV 500 يدر حال. كوبد يم ها يترونبه پوز 
 انرژي ٪4تنها برابر  يانرژ ينكه ا
 LHC يبعد ياجرا يبرا شده يزير برنامه

 يبرا يكاف ياز انرژ يشترب يانرژ يناست، اما ا
كه سال قبل در  –است  يگزبوزون ه يدتول

LHC  با جرمGeV/c2 كشف شد  .
 يارناخواسته بس يايبقا ILC يبرخوردها

پروتون -پروتون ينسبت به برخوردها يكمتر
  .كند يم يدتول LHCدر 
  

CLIC با  يسهدر مقاILC  
 يبرا يبحال حاضر دو طرح رق در

نسل  يترونپوز-الكترون يبرخورددهنده خط
 يو برخورددهنده خط ILC: بعد وجود دارد

 يبر فناور ILCكه  يدر حال). CLIC(فشرده 
 CLICاست،  يمبتن يشتابگر ابررسانا كنون

شتاب  يدترقصد دارد تا از مفهوم جد
دوم، از پرتو  يطراح. يداستفاده نما ييدوپرتو
 يكه مواز كند يم باال استفاده يانبا جر الكترون

با بسامد  يانرژ. كند يحركت م يبا پرتو اصل
 يها پرتو استخراج و به سازه يناز ا يوييراد

الكترون  يكه پرتوها شود يشتابگر فرستاده م
له . آورند يرا به حركت درم ياصل يترونو پوز

در  تواند يم يطراح ين، اCLICموافقان  يدهعق
 TeV ينرژبه ا يلومتريك 48 اي خورددهندهبر

حال برخورددهنده  يندر ع يول يابددست  3
  .كمتر ممكن است يبا انرژ يزكوچكتر ن

 يانيه، بILCبر انتخاب  عالوه
AsiaHEP/ACFA يژاپن يزيكدانانف  از برنامه 

اعالم شد، ) يورشهر 1(آگوست  23كه 
 يهدر ناح ILCبرنامه  ينطبق ا. كند يم يتحما

اخته س يوتوك يلومتريك 400توهوكو در 
 يها كوه يرز يلومتريك 50 يرمس. شود يم
 يسفور يگزينجا يربه عنوان مس يزن يتاكاميك

 يزيكدانانابتدا، ف. انتخاب شد يوشوك يرهدر جز

از  يكوچكتر يا داشتند تا نسخه يدام يژاپن
ILC يرا بسازند كه برخوردها GeV 250 
است و  يكاف يگزمطالعه ه يكند كه برا يدتول

ارتقا  TeV 1و  GeV 500 اي يسپس به انرژ
 يشتابگر انرژ يسازمان پژوهش( KEK. يابد
و  كند يم يتحما پيشنهاد يناز ا) ژاپن يباال
را در  ILCقبل اعالم كرد كه ساخت  يمدت
حال، دولت ژاپن  ينبا ا. كند يآغاز م 2020 دهه
 يپول الزم برا يدبا المللي يندول ب يگرو د

  .كنند نيبزرگ را تام يساتتاس ينساخت ا
  

  منبع
Asia-Pacific particle physicists back ILC 

  
 يوتلسكوپ،توسط راد شده يرِگرفتهتصاو

  را آشكار كرد يسحاب يِقلبِ كربن
  

به عناصرِ موجود در  )ALMA(آلما  تلسكوپِ
 يقدق يدرحالِ مرگ، نگاه ي ستاره يرامونِپ
  .اندازد يم
باال  ياربس يكيِبا توانِ تفك يريتصاو يتازگ به

گرفته شده كه تمركزِ  نما يارهس يِسحاب يكاز 
 يكيِدر نزد يكوچك ي يهكربن در ناح يها اتم

 يانِدرم. دهد يرا نشان م يمركزِ سحاب
 يكه تاكنون از رصدها ييها عكس

 يرتصاو ينگرفته شده، ا ها يوتلسكوپراد
 ي ارهدرب يياتجز ترين يشب يدارا
 يكبه دورِ  يچون گرداب كه هم ست ييها اتم

  .چرخند يدرحالِ مرگ م ي هستار
 يا كه از ستاره NGC 6302 نماي يارهس سحابيِ
شده، در  يلتشك يدبرابرِ خورش 5 يبا جرم
 يناز زم يسالِ نور 3800به  يكنزد يا فاصله

. عقرب قرار گرفته است يِو در صورت فلك
 ياز نما ييها مندند عكس مندان عالقه دانش
 يژنِاكسو  يدروژنكربن، ه ياز محتوا يكنزد
 يرامونِدرون و پ يطمح تا يرندستاره بگ ينا
 يمياييدرحالِ مرگ را از نظرِ ش ي ستاره ينا

  .يابندبهتر در
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  .يا ستاره نماي
 ينسمت راست ا يباال ي قرارگرفته در گوشه تصويرِ

 NGC 6302 نماي يارهس يِاز سحاب يكامل يشكل، نما
از  يازگكه به ت يآشكار يرِتصاو. دهد يرا نشان م

 يها كه اتم دهد يگرفته شده نشان م يسحاب ينا
درحالِ مرگ، گرد هم  ي مركزِ ستاره يكيِكربن در نزد

به رنگ زرد  ياصل تصويرِدر  يهناح ينا. اند آمده
  .شود يم يدهد

ALMA, Hubble Space Telescope 
  

كه در طولِ موجِ  ييرصدها اخترشناسان
كه  ييها صورت گرفته را با عكس متري يليم

هابل گرفته شده  ييِتوسط تلسكوپِ فضا
اند محلِ  توانسته يبترت ينو به ا يختهآم درهم
 يبرا. ندكن يينكربن را تع يها اتم يريِقرارگ

 يمتر 7 يوييِآنتنِ راد 5كار اخترشناسان  ينا
متمركز  نما يارهس ابيِسح ينا يرا بر رو

از  يبخش يوييراد يها آنتن ينا. اند كرده
 متري يرميليز/ متر يليبزرگ م ي يهآرا

Atacama)به اختصار  ياALMA ( هستند كه
  .قرار گرفته است يليدر شمالِ ش

شمارِ  يريِارگك با به ييرصدها يندهآ در
آلما انجام  يوييِراد يها از آنتن تري يشب

كه  يينما يكيِتوانِ تفك. خواهد شد
رصدها به دست خواهند  يناخترشناسان در ا

 يها عكس يناز واپس تر يشبرابر ب 400آورد 
 يگركربن و د يانِم يها واكنش. موجود است

وژن، به ساخت يدرو ه يژنچون اكس ها، هم اتم

 يكه برا انجامد يم اي يچيدهپ يها مولكول
. است يازمورد ن يو زندگ ها يارهس يدآمدنِپد

باورند كه  يناخترشناسان بر ا يلدل ينبه هم
را  يهانك هاي يدگرگون تواند يم يينما ينچن
  .دهد يحو بهتر توض تر يشب

  
  منبع

Radio telescope images reveal nebula's 
heart of carbon 

  
  يد،بزرگتر خورش يبرادر دوقلو

  دورتر از ما يسال نور 250
  

 يشگرگ و م يها وارد سال يدخورش وقتي
 HIP 102152 يهشب يزيخود شود، احتماال چ

 يببر حسب جرم، دما و ترك. خواهد بود
ستاره  ترين يهشب HIP 102152ستاره  يميايي،ش

سال سن  يلياردم 4است، اما با  يدبه خورش
 يدكه چه بر سر خورش دهد ينشان م يشتر،ب

  .ساله ما خواهد آمد يلياردم 4.6
 Gustavo Porto de(پورتو دو ملو  گوستاو

Mello(ژن يو، منجم دانشگاه فدرال ر كه  يرو،د
كار با «: گويد يپژوهش نبوده م ينعضو ا
تا  كند يبه ما كمك م يدخورش يدوقلوها
. يمستاره درك كن يكرا به عنوان  يدخورش

است كه  يستارگان يافتن يبرا يگريگامِ د ينا
تكاملش نشان  تلفرا در مراحل مخ يدخورش

  ».دهند يم
HIP 102152  يتيمدر مورد ل يبه محققان نكات 

ستارگان  يكه در بعض يصرآموخته است؛ عن
وجود دارد اما ظاهرا در  يادز يردر مقاد
 يليرا دل ينمنجمان ا يبعض. يستن يدخورش
اما . دانستند يم يدبودن خورش يببر عج

از  HIP 102152كه  اند يافتهپژوهشگران در
كه دو  يدارد در حال يكمتر يتيمهم ل يدخورش

 يتيمل Scorpii 18 يعني يدخورش يگرد يقلو
كه  دهد ينشان م ها يافته ينا. دارد شترييب

به  يدخورش يهداغ ستارگان شب يبخش داخل

 يتيمعمر ستارگان به ل يشو با افزا يجتدر
 يدشا«: گويد يپورتو دو ملو م. شوند يم يلتبد
را به ما نشان  يدخورش يمطلب كار داخل ينا
  ».دهد يم
  

  
  

سال  250در فاصله ) مركز( HIP 102152 ستاره
است جز  يدخورش يهاز هر نظر شب ين،از زم ينور

  .است يرترسال پ يلياردم 4 يباتقر كه ينا
  

نسبتا  يرمقاد HIP 102152 يد،همچون خورش
 يدارد؛ عناصر يليسيومو س يزيمآهن، من يكم

 ينرا مانند زم يسنگ ياراتكه عمده جرم س
از ) Iván Ramírez( يرزرام يوانا. سازند يم

 ينا يدشا گويد يم ينآست- دانشگاه تگزاس
شده  ستاره تازه كشف ينباشد كه ا يا نشانه

از  ژوهشگرانپ. باشند ياراتس يزبانم
در ) La Silla( يالال س يمتر 3.6تلسكوپ 

ها عدم وجود  تاكنون آن. كنند ياستفاده م يليش
اند، اما  كرده ييدرا تا يمشتر يهشب ياراتس

كوچك  يسنگ ياراتهمچنان وجود س
  .تاس يرپذ امكان
 يد،همسان با خورش يباستارگان تقر يافتن
 يلستارگان تما يرااست ز يدشوار يفهوظ

نشان  يكنند و ناهنجار ييردارند تا ناگهان تغ
 هاي يژگيو يقدق يريگ عالوه، اندازه به. دهند
 يگروه. بر و گران است ستاره زمان يك

را  يدخورش ياز منجمان، دوقلوها المللي ينب
 يكه با جداساز يكار د؛ان شكار كرده 2006از 

آسمان آغاز  ياز مساح يدبخشام ينامزدها
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بود كه با  HIP 102152ها  از آن يكي. شد

 يدر صورت فلك يسال نور 250حدود 
  .بزغاله واقع است

بزرگ  يارپژوهشگران با تلسكوپ بس اكنون
 ييجز يلتحل يلي،اروپا در ش يرصدخانه جنوب

 يزيكالوفاند كه در مجله آستر داده  انجام
 HIP. يدژورنال لترز به چاپ خواهد رس

 54جرم دارد،  يددرصد خورش 97 102152
 يشب يتر است و فراوان خنك يوسدرجه سلس

 مشابه يدآن با خورش يمياييعنصر ش 20از 
) David Soderblom(سودربالم  يويدد. است

در  ييمنجم موسسه علوم تلسكوپ فضا
: گويد يم يستن يقكه عضو گروه تحق يموربالت

 يدام توان ياست كه م ييدوقلو ينبهتر ينا«
  ».را داشت يافتنش

 HIP 102152سال،  يلياردم 8.2سن  با
در . كشف شده است يدوقلو ترين يميقد

هسته ستاره  يدروژنسال، ه يلياردم 2كمتر از 
و اندازه آن به هزاران برابر  رسد يم يانبه پا

در  ياقاتف ينچن يوقت. رسد يم اش ياندازه فعل
را  ينزم يدما رخ دهد، خورش يدمورد خورش

  ! آن را قورت دهد يدو شا سوزاند يم
  

  منبع
The sun's older twin, 250 light-years 
away 

  
  عكوسشمارش م

  ينزم يبر رو ياتح يبرا
  

ما  ي يارهاند كه س كرده محاسبه  پژوهشگران
قابل  ي منطقه« يگرسال د يلياردم 1.75حدود 
  .را ترك خواهد كرد يدخورش» سكونت

كه هجدهم سپتامبر در  يطبق بررس بر
iologyAstrob  ين، زم]1[منتشر شده است 
 يگرسال د يلياردم 1.75حدود  يتنها برا

روش استفاده . باشد ياتح يزبانم تواند يم
جهت  تواند يمحاسبات، م ينشده در ا

كه  ياز منظومه شمس يرونب ياراتيس ييشناسا
 دهستن يقابل سكونت طوالن يها دوره يدارا
مكان  ينركه احتماالً بهت ييبكار رود؛ جاها يزن

  .خواهند بود يزندگ يجستجو يبرا
  

  
  

قابل سكونت  ي عمر منطقه كه طول روشي
قادر است  كند، يرا محاسبه م ينزم يبرا
 يزرا ن ياتح يبرا ياراتس يرسا يتظرف

  .كند ييشناسا
  

ستاره،  يككونت اطراف قابل س ي منطقه
در حال  ي يارهس يكاست كه  اي يهناح

 يمناسب برا يچرخش بتواند آب را، كه حالل
است، به  ياتدر قلب ح يمياييش يها واكنش

 ياربس يا در فاصله. حفظ كند يعصورت ما
 يخبه  يارهس يستاره، آب رو يكدور از 

 نكربن آ اكسيد يو د شود يم يلتبد يدائم
 يكنزد ياربس يا و در فاصله. ودش يم يدهچگال

كه  كند يم يلبه آن، گرما آب را به بخار تبد
  .كند يبه سمت فضا فرار م

همانگونه كه . يستندن يستاقابل سكونت ا مناطق
 يستاره ط يك يبو ترك يمياييش يها واكنش

 ينوع يدرخشندگ يابد، يسال ادامه م يلياردهام
نت را قابل سكو ي و منطقه يابد يم يشآن افزا

پژوهشگران . كند يم يتبه سمت خارج هدا
 ي به لبه ينماه مارس گزارش دادند كه زم

  از آنچه يدسكونت خورش بلقا ي منطقه يداخل
  ].2[است  يكترنزد شد، يتصور م يشتركه پ
 يدقابل سكونت خورش ي منطقه يداخل ي لبه

متر در سال به سمت  يكحدود  يبا سرعت
مدل،  يدترينجد. خارج در حال حركت است

 7.8 يال 6.3 ينزم يمنطقه را برا ينعمر ا طول
 دهد يكه نشان م كند يم بيني يشسال پ يلياردم

درصد راه  70ما حدود  ي يارهس يرو يزندگ
 يارات،ر سيسا. كرده است يخود را ط

 يرونيمرز ب يككه نزد ييها بخصوص آن
ستاره قرار دارند،  يكقابل سكونت  ي منطقه

با جرم كمتر و سن  يور ستارگانبه د ينكها يا
 ينممكن است طول عمر ا چرخند، يم يشترب

 ياسال  يلياردم 42ها معادل  آن يمنطقه برا
  .باشد يشترب يحت

كه به  يدانشمندان دهند ينشان م نويسندگان
 يدهستند، با ياراتس يرسا يرو يدنبال زندگ

قابل  ي متمركز شوند كه منطقه ييها آن يرو
باشد؛  ينزم ي قل به اندازهشان حدا سكونت
 12.9كه حدود  HD40307g ي يارهمانند س
  .فاصله دارد يناز زم) يسال نور 42(پارسك 

  
  است يچيدهپ زندگي
، )Caleb Scharf(اسكارف  كالب
در  يااز دانشگاه كلمب شناسي يستاخترز

به  ينمعتقد است كه ممكن است زم يويوركن
 يراب يطوالن يبه زمان يازن يرعاديطور غ
او . داشته باشد يشرفتهپ يِزندگ ي توسعه

 يك ي از اندازه  يشب يرتفس«: گويد يم
مارك » .است يميقد يا داده، مسئله نقطه
از  يزيكدانياخترف) Mark Claire( يكالر

 University of St(دانشگاه سنت اندروز 

Andrews (نظر موافق  يندر انگلستان با ا
جهت  يتيماموركه اگر او  افزايد ياست، اما م

انجام  ينيزم يارهس يك يرو يكردن زندگ يداپ
قرار  ياراتيتلسكوپ خود را رو به س داد، يم
در  االمكان يحت يكه از نظر زمان داد يم

  .قابل سكونت باشند ي منطقه
 ينكه ا يفرمول دهند ينشان م ينهمچن منتقدان

از حد ساده  يشاند، ب پژوهشگران استفاده كرده
 ياراتكه س كند يفرض م مدل ينا. است

و حركت  يبجو، ترك يثاز ح يديفراخورش
.  كنند يعمل م ينزم يهشب يكيصفحات تكتون

، جوشناس )Colin Goldblatt(گلدبالت  ينكال
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در كانادا  ياتوريكاز دانشگاه و اي يارهس
 يناميككه بدون در نظر گرفتن د گويد يم
 يجنتا ينا ي،جو يبمانند حجم و ترك يمياقل
سكونت كارامد  يتقابل بينيِ يشپ يبرا يليخ
 يداگر شما از من بخواه«: گويد ياو م. يستندن

 ي يارهكه س ييقابل سكونت در جا يارهس يك
كار را  ينا توانم يزهره قرار دارد بسازم، م

 يارهس يككه  يدانجام دهم؛ اگر از من بخواه
 يزاست بسازم، ن ينكه زم ييمرده در جا

  ».انجام دهم كار را ينا توانم يم
 يبرا ياديكار ز يجا«: كند يم ييدتا كالري
قابل سكونت وجود  ي منطقه يبند فرمول
در حال حاضر پژوهشگران در مورد » .دارد
 دانند، ينم ياديز يزچ يديفراخورش ياراتس

قابل  ي هم محاسبات منطقه ياما از طرف
ما جالب به نظر  ي يارهس يكيسكونت در نزد

  .رسد يم
و  درخشد يم يدگونه كه خورشهمان درست

 شود، ياز حد گرم م يشب يزندگ يبرا ينزم
قابل سكونت وارد  ي به منطقه يخمر ي يارهس

اگر بشر قرار «: گويد يم يكالر. خواهد شد
را ترك  ينزم يندهسال آ يلياردم يكباشد در 

را  يخمر يارهكه س كنم يكند، قطعاً تصور م
  ».انتخاب خواهد كرد

  

  منبع
Earth's days are numbered  

  

  ها مرجع
1. Rushby, A. J., Claire, M. W., Osborn, 
H. & Watson, A. J. Astrobiology 13, 
833–849 (2013). 
2. Kopparapu, R. K. et al. Astrophys. J. 
765, 131 (2013). 

  
  ينوبدون نوتر هاي يواپاش يگربار د

  يفتادنداتفاق ن
  

 يواقع يعتطب يتاليااز پژوهشگران در ا گروهي
 ييدو بتا يشرا با استفاده از آزما ينوهانوتر

اساس، احتمال  ينآزمودند و بر ا 76-يومژرمان
  .را رد كردند ينوبدون نوتر هاي يواپاش

  

  
  

 ينو اخودش باشد  ي پادذره تواند يم نوترينو
از  ينوهاتا نوتر شود ينقش دوگانه منجر م

در . شوند يدناپد ينيمع يا هسته هاي يواپاش
 هاي يبر واپاش يمبن يهشواهد اول 2004سال 

 يجستجوها يردر تضاد با سا ينوبدون نوتر
كه ژردا  يديجد يشآزما. شد ياننما يتجرب

)Gerda (شود، در حال حاضر به يم يدهنام  
بر . كند يمثبت را رد م ي يجهنت ينا يطور قطع

 Physical Reviewكه در  يطبق گزارش

Letters عدم  ينمنتشر شده است، ا
را در  ها يتمحدود ينتر سخت يآشكارساز

به وجود   ينوع واپاش ينمورد دفعات رخداد ا
  .آورد يم

 يتهو ينوهاو پادنوتر ينوهاوترن ينكها بيان
 يورانادارند، كه توسط اتوره ما يكساني

)Ettore Majorana ( شرح داده  1932در سال
ذرات در تضاد  يزيكشد، با مدل استاندارد ف

دهد كه چرا  يحاست؛ اما ممكن است توض
با  يسهدر مقا يكمتر يارجرم بس ينوهانوتر
 يشآزما رايراه ب يك. ذرات دارند يرسا
 »ييدو بتا يواپاش« ينو،نوتر يواقع يعتبط

كه دو نوترون به طور همزمان  يا گونه  است به
 ينوبه دو پروتون، دو الكترون و دو پادنوتر

 يورانا،ما يفتوص ي يهبر پا. كنند يم يواپاش
 تواند يم ينوپادنوتر يكبا  يواكنش مشابه

 ينويكه پادنوتر يبترت ينبه ا يفتد،اتفاق ب
به  تواند يط نوترون اول مشده توس گسيل
در . جذب نوترون دوم شود ينونوتر يكعنوان 

ها  الكترون ينو،بدون نوتر ييِدو بتا يواپاش ينا

شده را با خود حمل   يلگس يتمام انرژ
  .كنند يم

كه در ) Gerda( يومآشكارساز ژرمان ي آرايه
واقع  يتالياگران ساسو در ا يمل يشگاهآزما

 يدرا بازتول 2004 سال يلاوا يشاست، آزما
. ينهبار با بهبود حذف اثر زم يناما ا كند، يم

 ينوهاينوتر يرمستقيمپژوهشگران به طور غ
 يريگ را با اندازه 76-يومژرمان ييدو بتا يواپاش

شده  يلگس يها الكترون يانرژ يفط
بدون  هاي يواپاش. كنند يم يآشكارساز

در تعداد  يا منجر به قله تواند يم ينونوتر
 ينا. شود  الكترون يادها در حداكثر انرژرخد

 يها در داده يا قله ينگروه و همكارانش چن
از آن است كه  ينكردند، كه حاك يداخود پ

در  ينو،بدون نوتر ييدو بتا ينرخ واپاش
 يبار واپاش 4- 10رخداد، كمتر از  ورتص
  .است ييدو بتا يعيطب
  

  منبع
Neutrinoless Decays Are a No Show 
Again  

  مرجع
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i12/
e122503 

  
  ريزد؟ يفرو نم يآب  پل يكچرا 

  

 يها در مورد پل يا ازهت يجبه نتا پژوهشگران
كه تنش  يا گونه به اند، يافتهدست  يآب

با تحمل  يكهر ي،و تنش سطح يكيالكتر
آن  يزشپل، مانع از فرور يناز وزن ا يمين
 ي منجر به توسعه تواند يم يجنتا ينا. شوند يم

 يشود كه در نسل بعد هايي يفناور
  .روند يبكار م يكيالكترون يها خوان كتاب
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را در طول دو بِشر پر  يكيولتاژ الكتر يك اگر

جدا  يگرها را از همد از آب اعمال كرده و آن
كه  يپل يجادآب با ا: افتد يم اتفاق جالبي ،يدكن

بِشر  از يك ،كند يم يچيظاهراً از گرانش سرپ
 يآب يها پل ينا. شود يم يدهكش يگربه بِشر د

اند، اما تابحال  كشف شده يشسال پ 120
از هم فرو  ييها پل ينچرا چن ينكهس از اك يچه
 يك. حاصل نكرده است يناناطم پاشند ينم

اعمال  يولتاژ ينچن يآن است كه وقت يهنظر
كه  »الكتريك يد«تنش  يك با ايجاد ،شود يم

آب  هاي مولكول ،شود يمانع افتادن پل م
آن است كه تنش  يگربحث د. شوند يخط م به

مت به س ببه انقباض سطح آ يلتما –يسطح
هوا  داشتن پل روي باعث نگه –داخل 

  . شود يم
بر  يآب يها باورند كه پل ينمحققان بر ا اكنون

از دانشگاه  ينرضا نم. دو راهبرد اتكا دارند
 يو همكارانش پارامترها يفشر يصنعت
پل  ينو قطر چن جريان ،شامل ولتاژ يمختلف

بدست  هاي سپس داده ،اند را اندازه گرفته يآب
متصل  اي يانهرا ساز يهشب يك آمده را به

در آن را محاسبه  يردرگ يايروهاند تا ن كرده
 Physicalدر   يندهكار كه ماه آ ينا يجنتا. كند

Review E نكته  ينمنتشر خواهد شد، از ا
و تنش  يكيتنش الكتركه  دارد يپرده بر م

 يپل آب ينهر كدام حدود نصف وزن ا يسطح
   .كنند يرا تحمل م

به مهندسان  يقتحق ينا يجمعتقدند نتا محققان
) electrowetting( ينگوت-الكترو ي  در توسعه
كه در آن از  يكند؛ روش يانيكمك شا

به  ياالتس يچسبندگ يمتنظ يبرا يسيتهالكتر
 رود كه انتظار مي ،شود يصفحه استفاده م يك

مورد  ينآنال يها خوان كتاب يدر نسل بعد
  .   يرداستفاده قرار گ

  
  منبع

Why a Water Bridge Doesn't Collapse 

  از تجمع يتامينو
  كند يم يريكن جلوگسا ي يسيتهالكتر

  

بدون بار ممكن است از  هاي يكالراد حذف
. يدنما يريساكن جلوگ يكيتجمع بار الكتر
كه حذف  يافتنددر يشيآزما يپژوهشگران ط

 تواند يم E يتامينها با كمك و مولكول ينا
  .كند يدسرعت ناپد ساكن را به ي يسيتهالكتر

  

  
  

ساكن  ي يستهالكتر ي واسطه كاغذ به  هاي تكه
 چسبند يم يليكونيس يمرها به پل تا ساعت

قطعه به  ينكه ا ياما زمان). باال يفرد(
 ي ها دام اندازنده به نام به ييها مولكول ي يلهوس 

 يكيبار الكتر د،شو يروكش م يكالراد
كاغذ جدا  يها و تكه شود يم يدسرعت ناپد به
  ).پايين يفرد( شوند يم
  

 يچسبندگ« تواند يم E يتامينو يكم مقدار
 ي را  كه به واسطه) static cling( »يكياستات
سرعت  به آيد، يم يدساكن پد ي يسيتهالكتر

  .حذف كند
 Scienceسپتامبر در  يستمب پژوهشگران

با خالص شدن  يمياييگزارش كردند، مواد ش
را  يكيكه بار الكتر ييها از دست مولكول

 يكل  ساكن را به ي يسيتهالكتر كنند، يم يدارپا
مواد  يا E يتامينبا افزودن و. برند يم يناز ب
 يها مشابه به روكش دستگاه يمياييش

خواهند بود تا  درسازندگان قا يكي،رونالكت
كه باعث سوختن  يكيالكترواستات يها شوك
  .را دفع كنند شوند يم يوتريكامپ يها تراشه
ساكن،  ي يسيتهالكتر يمصداق برا ينبهتر شايد

كوچك به بدن  يناگهان يها دادن شوك

 يرفتن رو  پاها هنگام راه يدنكش ي يلهوس به
فرناندو گالمبك  ي اما بنا به گفته. فرش باشد

)Fernando Galembeck(از  فيزيكداني يمي، ش
 University of( يلبرز يناسدانشگاه كمپ

Campinas (پژوهش  ينا رد يكه سهم
 ينا يكيالكترون يها نداشته است، در دستگاه

فراتر از ضربه زدن . است يجد ياربس يتوضع
 يكيالكترواستات يها به مادربورد، شوك

و انفجار شوند،  يسوز به آتش منجر توانند يم
كه افراد را مجروح و به اموال  يا گونه به

 ها ينا ي همه«: گويد ياو م. خسارت وارد كنند
  ».افتند ياتفاق م باغل

ساكن هزاران سال است كه توجه  ي الكتريسيته
دانشمندان را به خود معطوف ساخته است؛ از 

تالس  يوناني، يلسوفف شود يكه گفته م يزمان
قطعه  يك، )Thales of Miletus( يلتوسيم

قطعه پشم  يكمالش به  ي يلهوس كهربا را به
. باردار كرده است يشسال پ 2600حدود 

 يمي، مهندس ش)Daniel Lacks(الكس  يلدان
 Case(وسترن رزرو  يساز دانشگاه ك

Western Reserve University (يكادر آمر 
 ي يسيتهالكتر يدتول يقكه علت دق گويد يم

اصطكاك، هنوز به صورت  ي ساكن به واسطه
چه «: گويد ياو م. مانده است يراز باق يك
كه بار اجسام از نظر  يهنگام افتد يم ياتفاق
  »كامالً ناشناخته است؟ يعلم
 Bilge( يتكينبا يلجچند سال گذشته ب يط در

Baytekin(نام بارتوز   ، سرپرست گروه به
و ) Bartosz Grzybowski( يباسكيگرز

 يهمكاران آنها از دانشگاه شمال غرب
)Northwestern University (به  يلينويزدر ا

بزرگ  يمعما ينشروع به حل ا يجتدر
قطعه  واند كه چطور د آنها نشان داده. اند كرده

 يكديگرتماس با  يقتنها از طر يكسان يمرپل
 ينكه ا يزمان گويد يم يتكينبا. شوند يباردار م

 شوند، يمالش داده م يكديگربه  يمردو قطعه پل
سطح آنها  يرو يمياييش يوندهاياصطكاك پ
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 ينا ينب يديجد يوندهايسپس پ. شكند يرا م

مانند  شود يو باعث م گيرد يدو قطعه شكل م
  .بچسبند يكديگرچسبنده به  ارنو يك

ها را از هم جدا  قطعه ينها ا كه آن زماني
ه را ب يمرپل يها كه قطعه يوندهاييپ كنند، يم

 يها و پاره شكنند يم كند، يمتصل م يكديگر
 يرا بر جا يزانيمختلف آو يمياييش
بار  توانند يها م از آن يبعض. گذارند يم

را با خود حمل كنند كه بخش  يكيالكتر
  .شود يم لمدادساكن ق ي يسيتهاز الكتر يمهم

 يزن يمياييش يها پاره يرمعتقد است سا بايتكين
از  يمرهاكردن پل جدا. ممكن است مهم باشند

به  يبدون بار يها مولكول ينهمچن يكديگر
كه اغلب به  كند يم يدرا تول »ها يكالراد«نام 
ساكن را  ي يسيتهكه الكتر يدانشمندان ي يلهوس

گرفته  يدهناد دهند، يقرار م يمورد بررس
بدون  ها يكالاوه راد«: گويند يم ها نآ. شود يم

  ».دهيم يمبه آنها ن يتيبار هستند و ما اهم
 يليكونيس يمرهاياو و همكارانش پل بنابراين
را باردار كردند و سپس از  يكيو پالست

استفاده كردند كه بتواند مكان  يكروسكوپيم
 يتكينبا يكتار. كند يمها را ترس مولكول

)Tarik Baytekin (كه بارها و  گويد يم
 ياربس ينا«. شدند يبند باهم خوشه ها يكالراد
  » .است انگيز يجانه
 يكممكن است مانند  ها يكالنظر او راد از

كنند  يدارعمل كنند؛ بارها را پا يمولكول  خدمه
 يساكن برا ي يسيتهو اجازه دهند كه الكتر

 يشآزما يها برا آن. بماند يباق يمدت طوالن
 يحاو يرا درون محلول يمرهاپل يده،ا ينا
 radical(  يكالراد يها دام اندازه به

scavengers(  ويتامينمانند E ينا. فرو بردند 
و  كنند يرا حذف م ها يكالراد يمياييمواد ش

  .گذارند يم يبارها را تنها باق
 يها دام اندازه ها از به كه در روكش آن قطعاتي

كه  ييبا آنها يسهاستفاده شد، در مقا يكالراد

خود را  يكيروكش نبودند، بار الكتر ينا يدارا
  . دادند ياز دست م تر يعسر ياربس

 يدكامالً جد اي يدهها با ا آن«: گويد يم الكس
 يداررا پا يكيبار الكتر ها يكالراد. اند آمده

 يدهرا قبالً ند يزيچ ينمن هرگز چن. كنند يم
  ».بودم

 يعمعتقد است كه در صنا يتكينبا تاريك
گرفته تا منسوجات،  يكاز الكترون ياريبس
 توانند يم يكالراد يها دام اندازه به

 يلجو ب. ساكن را دفع كنند ي يسيتهالكتر
فرو كردن شانه  يكه حت كند يفكر م يتكينبا

را  يفرفر يمحلول، ممكن است موها يندر ا
را انجام  ايشآزم ينالبته او هنوز ا. صاف كند
  .نداده است

  
  منبع

Vitamin stops static electricity  
  

  مرجع
http://www.sciencemag.org/content/341/
6152/1368 

  
  منشا فضا و زمان

  

گران باور دارند كه تنها  از پژوهش ياريبس
كارش را انجام داده كه افزون بر  يزيكف يزمان

دو  ينكه ا يابيمدانستن رفتار فضا و زمان، در
. شوند يم چگونه ساخته ياو  آيند ياز كجا م

 يها و برا پرسش ينبه ا ييگو  پاسخ يبرا
 يشينپ يها چه كه با مدل پوشش دادن آن

 ييها مدل ي به توسعه دست شود، ينم يهتوج
ها را  اوان آنفر يزده و با وجود دشوار يدجد
به  يلتبد سازي يهروزها شب ينا. آزماييم يم

در . است شده يرمس ينمهم در ا يابزار
شده كه افزودن  مشاهده يراخ هاي سازي يهشب
به  يهشب ييها جهان يدبه تول تواند يم يتعل

  .يانجامدجهان ِ ما ب

آن كه داستان  يحون رامسدونك در توض مارك
 هاي يلماوج ف ي به نقطه يهتا چه اندازه شب

روز صبح  يك»  :گويد ياست، م يليتخ- يعلم
كه از خواب برخواسته و  يدآور يالرا در خ

 اي يانهرا يباز يككه در  يابيد يناگهان درم
مارك ون  ياما برا. »كنيد يم يگ زند

 Britishگاه  از دانش داني يزيكرامسدونك، ف

Columbia در ،Vancouver ،Canadaين، ا 
به  يشيدناند يبرا ست يروش نامه، يشنما
اگر درست باشد، هر «: گويد ياو م. يقتحق
 يايدن تمام اين–ماست  يرامونچه كه در پ آن

 ي ييدهزا ست يتوهم -يملموس سه بعد
 يك يمثال رو يگر،د ييكه جا ييها داده

گونه،  ينا. »اند شده نوشته ي،دو بعد ي تراشه
 يا گونه اش، ييما، با تمام سه بعد فضا يايدن

) هولوگرام يانما  برجسته يرتصو(نما  از هام
 يرتر تصو با ابعاد كم اي يهاست كه بر رو

  .است شده
 يبرا يحت) يهولوگراف( ينگار اصل تمام اين
اما ون . است يبهم عج ينظر يزيكف

 ست يگران رامسدوك از جمله اندك پژوهش
از . اند نزده يبيهنوز حرف عج انديشند يكه م

در  يناز دو حركت نو يك چيها، ه نظر آن
عام كه گرانش را به عنوان  يتنسب- يزيكف

 و كند، يم يفزمان توص- فضا گي يدهخم
 ياتم ي كه در محدوده يكوانتوم يكمكان

 يهوجود فضا و زمان را توج - حاكم است
  يههم كه به مسائل پا يسمانر ي يهنظر. كند ينم

  .برد ينم يشاز پ يكار پردازد، يم يدر انرژ
اند كه  كاران، قانع شده رامسدوك و هم ون
ندهد فضا و زمان  يحكه توض يتا زمان يزيكف

به وجود  تر ياديبن يزچ يكگونه از  چه
كه در راه آن  هدفي– شود ياند، كامل نم آمده

 يازن ي،نگار شگفت مانند اصل تمام يميبه مفاه
  .يمدار
 ها، چاله ياهدر مركز س گي ينهسبب وجود تك به

 يگرد ياز سو كند؛ يم ييرزمان تغ-اساختار فض
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عام را  يتو نسب يكوانتوم ي يهنظر يممند عالقه
هاست با وجود  كه سال يا برنامه- يمكن يكي

است؛ بنابر  مانده نتيجه يگران ب تالش پژوهش
 ينرو شدن با ا روبه يمندان، برا دانش يننظر ا

 يقتاز حق يديبه دنبال مفهوم جد يدبا سائل،م
  .يمباش
 يالتيگاه ا در دانش داني يزيكآشتكار، ف يآبها

Pennsylvania گاه  ، در دانشParkگويد ي، م :
دو  يدكه نبا گويند يم مان يها تمام تجربه«

 يمباش داشته يقتمفهوم به شدت متفاوت از حق
وجود   كاره همه ي يهنظر يك بايد–

  .»باشد داشته
 يدشوار يكبزرگ  ي يهنظر آن تك يافتن
 يرهايمس يبرخ  Nature ينجا،در ا. ست يجد
راه  به هم–مساله را  ينا يبررس ي يدواركنندهام

مسائل  ينا يبررس يگ گونه چه يرامونپ نظراتي
 يحتوض- ) ينيدرا بب  ' يقتساختار حق'(
  .دهد يم

  
  

NIK SPENCER/NATURE; Panel 4 
adapted from Budd, T. & Loll, R. Phys. Rev. D 

88, 024015 (2013( 

  

  يناميكمانند ترمود گرانش
 يااست كه آ ينها ا پرسش ترين يهياز بد يكي 
وجود  يچه شاهد. است يهودهتالش ب ينا

ن از فضا و زما تر ياديبن يزيدارد كه درواقع چ
  وجود دارد؟

 يككه آشكار شد مكان 1970 ي دهه يلاوا در
دانش  يناميك،و گرانش با ترمود يكوانتوم

مرتبط  ديگر يكبا  يكمربوط به گرما، از نزد
دهنده انجام  كشف تكان يا هستند، مجموعه

كه  آيد يبرم يا مجموعه نشانه يناز ا. شد
  .است يزبرانگ بحث ياربس

از  ي، كار1974مورد، در  ترين شده شناخته
، در Cambridgeگاه  از دانش ينگاستفان هاوك

نشان داد كه  ينگبود؛ هاوك ير،كب يتانيايبر
 يك يرامونپ يدر فضا يكوانتوم ياثرها

چنان  انجامند؛ يم ييها به فوران تابش چاله ياهس
 يگرد. گرم است چاله ياهس ييكه گو

 ينكردند كه ا تعيينبه سرعت،  ها دان يزيكف
كه  يافتندها در آن. است يرگ كامال همه يدهپد
 يكامال خال يفضانورد كه در فضا يك يحت

 يككه با  كند يحس م يزن گيرد يشتاب م
تر  اثر كوچك ينا. است حمام گرما احاطه شده
 يها با هر شتاب راكت ياز آن خواهد بود كه برا

 امحسوس باشد، ام يابند، يكه بدان دست م
و  يكوانتوم ي يهگر نظرا. آيد يبه نظر م ياديبن

 كه هردو به دفعات با آزمايش–عام  يتنسب
گاه وجود  درست باشند، آن –اند شده ييدتا

  .رسد يبه نظر م يزناپذيرگر تابش هاوكينگ
 ينهزم يندر هم يزن يگرد يديكشف كل يك

 يش يكاستاندارد،  يناميكدر ترمود. انجام شد
عداد ت ي يندهكه نما  يبا كاهش انتروپ تواند يم

تابش  باشد، يم اش يدرون يكوانتوم يها حالت
: گونه است ينهم هم ها چاله ياهس يبرا. كند
 يز،ن 1974در  ينگهاوك ي از مقاله يشپ يحت

 ها چاله ياهبود كه س نشان داده اينژاكوب بكنشت
تفاوت وجود دارد؛ در  يكاما . دارند يانتروپ

آن  كه  ييها با تعداد اتم يانتروپ يا،اش تر يشب
اما . حجمش تناسب دارد يجهدارد، و در نت يش
با سطح  چاله ياهس يك يكه انتروپ اند يافتهدر

 يكه حت مرزي–متناسب است  يدادشافق رو
سطح،  ييگو. يزدند از آن بگرتوا ينور هم نم

است،  كرده) كد( يدرون را رمزگذار يها داده
 يك يدوبعد يهمانما يكگونه كه  همان
  . نمايد يم يرمزگذار را يبعد سه يرتصو

از  داني يزيك، تد جاكوبسون، ف1995 در
 ين، اCollege Park، در Marylandگاه  دانش

و فرض كرد كه هر  يبدو دسته داده را ترك
 ي چاله ياهس يكمرز  ينقطه در فضا رو

 يزسطح ن- يانتروپ ي كوچك كه از رابطه
او، از آن جا، . گيرد يقرار م كند، يم يتتبع
 ينانشت امع يتكه به معادالت نسب ياضياتير
اما تنها با استفاده -را به دست آورد  انجامد يم

خم شدن  ي يهو نه نظر يناميكترمود يماز مفاه
  .1زمان- فضا

كه در  رسيد يبه نظر م«: گويد يم جاكوبسون
درمورد منشا گرانش  يقعم يا جا، نكته ينا

 ينكه قوان يناش ا نمونه. »باشد وجود داشته
 يك – اند يآمار يعتدر طب ناميكيترمود

اتم و  شمار يبر ب ياسمق بزرگ گيري يانگينم
 يزاو، گرانش ن هاي يافتهبنابر . ملكول
بر  ياس،مق بزرگ يبتقر يك يعني ست يآمار
  .باشد يفضا و زمان، م ينامرئ ياجزا
گام جلوتر رفت؛  يك يدها ين، ا2010سال  در
 از يسمانير پرداز يهنظر ينده،ورل يكار

كه   2گاه آمستردام، نشان داد دانش
هر –فضا و زمان  يِ اجزا يآمار يناميكترمود

به طور خودكار  تواند يم - آن چه كه هستند
  .را بدهد يوتونن يگرانش ي قانون جاذبه

از مركز  شناسي يهانپادمانابهام، ك ثانو
در  يزيكو اخترف يشناس ستاره يگاه دانش
Pune3نشان داد جداگانه، ي، در هند، در كار  
 يگرانش هاي يهاز نظر همانند بسياري–كه 

 يرا به شكل ينانشت يها معادله توان يم-  يگرد
. ارز شوند هم يناميكترمود يننوشت كه با قوان

منشا و  يحتوض يروزها برا ينپادمانابهام ا
 يناميكيترمود يافت ره يك،تار يانرژ يبزرگ

كه رازآلود  يهانيك يروين يك: است ارائه داده
  .كند يانبساط  فضا را تندتر م

 ياربس گاه يشدرآزما هايي يدها ينچن بررسي
 يهمان طور كه آب تا زمان. دشوار خواهد بود

از  كسري– يشها ملكول ياسكه در مق
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به  يالنشود، كامال نرم و س يبررس -نانومتر
تا  ها ينزمان هم بنابر تخم-فضا آيد، يچشم م

متر  10-35: ودش مي يدهد يوستهپالنك پ ياسمق
 يك ي از اندازه تر كوچك ي مرتبه 20 يا

  . پروتون
 يبررس يبرا. باشد يرممكنغ تواند ينم اما

 تر يشزمان، ب-گسسته در فضا يوجود اجزا
  يپرانرژ يها در فوتون يرتاخ يوجو به جست

مانند انفجار ( يهانيك هاي يدهدر سفرشان از پد
 ين،به زم) گاما و ابرنواختر يپرتو
 يدارا يها در واقع، فوتون. شود يم اختهپرد
 ي يهرا كه ما ها گي تهگسس ينموج كوتاه، ا طول

 يياندازها مانند دست شوند، يشان م كند شدن
. نمايند يسفر احساس م يردر مس يفظر
گر گرانش  پژوهش يك يا،كامل-ينوآمل يوانيج

كارانش  ، و همRomeگاه  از دانش يكوانتوم
 يكاز  يري،تاخ يها وتونف يناز چن ييها نشانه

ثبت  يلگاما كه در آور يانفجار پرتو
 گويد يم ياكامل- ينوآمل.  4اند يافته است، شده

گروه  يناما ا يستندن كننده يينتع ها  يافته ينا
خود  ي پژوهش را در برنامه ينگسترش ا

 يپرانرژ ينوهايداشته و به زمان مسافرت نوتر
اند،  هشد يدتول يهانيك دادهاي يكه در رو

كه اگر نتوان  گويد ياو م. خواهدپرداخت
 يگرمن د يدست كم برا« د،را آزمو ها يهنظر

اند و  تنها خرافه. آيند يدانش به حساب نم
  ».ندارند يتيمن جذاب يبرا

 يها  بر آزمون يزن يگريد هاي دان فيزيك
، 2012به عنوان نمونه، در . كنند يكار م يتجرب

و  كالج  Viennaگاه  از دانش يگران پژوهش
كه   5دادند نهاد يشرا پ يشيلندن، آزما يسلطنت

چرخانده  يزربا ل يزمقياسر ي ينهآ يكدر آن 
 ياسمق هاي يبند دانه يدها با به نظر آن. شود يم

در نور  يملموس ييراتزمان تغ- در فضا كپالن
 Natureبه (كند  يجادا ينهاز آ يدهبازتاب

 http://doi.org/njf ،2012 يدنگاه كن .(  
  

  يا حلقه يكوانتوم گرانش
 يافت اگر درست هم باشد، ره حتي
 يادينبن ياجزا ينكه ا گويد ينم يناميكيترمود

اگر . باشند توانند يم يافضا و زمان چه هستند 
 ي ها سازه است، رشته يكفضا و زمان 

    يستند؟چ اش دهنده يوندپ
كامال ساده  آيد يكه به ذهن م يپاسخ نخستين

از  ي،ا حلقه يگرانش كوانتوم ي يهاست؛ نظر
 يگرانبه دست آشتكار و د 1980 ي دهه ي يمهن

 ي سازه يهنظر يندر ا. در حال توسعه است
از  يعنكبوت يا زمان به عنوان شبكه- فضا
ها  رشته يناست؛ ا شده يفها توص رشته
حجم  يا نتيدهدرمورد سطح كوا ييها داده
در خود  گذرند، يم يانشكه از م ينواح
 يدشبكه با ينمنفرد در ا يها رشته. 6دارند

–دست آخر دو سرشان را به هم متصل كنند 

 يداما با -آيد يبرم همان طور كه از نام نظريه
 هاي يسمانبا ر يتوجه داشت كه ارتباط

اگر . شده وجود ندارد ِ شناخته يسمانر ي يهنظر
زمان باشند، -فضا يبه راست ها رشته ينا

- فضا ي در خود دارند و شكل سازه ييها داده
  .كنند يم يينخود تع گي يهزمان را در همسا

 اند، يكوانتوم يها اجسام حلقه ينآن جا كه ا از
الكترون در اتم  ي يهحالت پا يهمانند انرژ

 ي اجسام، اندازه ينسطح ا  يدبا يدروژن،ه
 يك سطح ي بسته ينا. باشند داشته اي ينهكم

 يك ي لكه خواهد بود كه در هر سو به اندازه
كه  يا رشته يداگر بكوش. پالنك است ياسمق

از كل شبكه  يد،را وارد كن اردد يتر سطح كم
 يگريد يزچ يچبه ه تواند يجدا خواهد شد؛ نم

  .شود يزمان جدا م- ودر عمل از فضا شده متصل
  

  يا حلقه يكوانتوم گرانش
گونه فضا  كه چه دهد ينشان م سازي يهشب اين

. كند يم ييرتغ يا حلقه يدر گرانش كوانتوم
آن  ي يندهنما يچهاروجه يك يها رنگ وجه

لحظه از زمان، چه اندازه  يكاست كه در 
  . وجود دارد  سطح در آن نقطه

 ينا ينهخواه وجود سطح كم دل ي يجهنت يك
 تواند ينم يا حلقه ياست كه گرانش كوانتوم

 نهايت يتقعر ب كوچك با ي نقطه يكدر 
به  گي ينهكه وجود تك آن يگرد. شود چالنده

در  ينعام انشت يتنسب يها شكستن معادله
 انجامد؛ يم ها چاله ياهمركز س يابانگ  مه ي لحظه

جا  يندر ا ينه،با توجه به وجود سطح كم
  .شود يجادا تواند ينم گي ينهتك ينچن
مجموعه  يككاران  ، آشتكار و هم2006 در
مجموعه با  ينا. 7كردند يمعرف  يساز يهشب

 ي و با به كار بستن نسخه يقتحق ينتوجه به ا
 ينانشت يها معادله يا حلقه يگرانش كوانتوم

كار كرده و در آن تالش شده زمان را به عقب 
همان . بانگ بپردازند از مه يشبازگردانده و به پ

معكوس و  يهانك رفت، يم ظارطور كه انت
 ياما زمان. رود يبانگ م منقبض شده، و به مه

 يكه گرانش كوانتوم يادينيكه به حد بن
 يك رسد، يم گذارد، يبر اندازه م يا حلقه

را باز نگاه  گي ينهدافعه وارد شده و تك يروين
كه به  كند يم يبه تونل يلداشته و آن را تبد

  . رود يم است، تهگرف يشيكه از آن ما پ يهانيك
گاه  ز دانشا داني يزيكف يني،گمب رودولفو

Uruguayan در ،Montevideo و جورج ،
 Batonدر  ييزيانا،لو يالتيگاه ا از دانش ينپول

Rougeسازي يهشب يك ي،، در سال جار 
ها  آن. 8اند  گزارش كرده ها چاله ياهس يمشابه برا

گر به قلب  مشاهده يك يكه وقت يافتنددر
مگر  بيند ينم گي ينهتك كند، يسفر م چاله ياهس

بخش  يكزمان نازك كه به -نل فضاتو يك
 يگرراه د آشتكار كه به هم. رود يفضا م يگرد

كه از  هايي گي ينهتك ييگران بر شناسا پژوهش
شده و بر تابش  يجادجهش، و نه انفجار، ا يك
كه  تابشي–اند،  مانده يبرجا ينهزم پس يهانيك

تولدش  ي از انبساط جهان در لحظه
خالص « گويد يم كنند، يكار م - است مانده
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 يتموفق يك گي ينهتك ي شدن از دست مسئله

  ».بزرگ است
  ي يهنظر يك يا حلقه يكوانتوم گرانش

 يگريد يرويچراكه ن يستكامل ن ي پارچه يك
 ها دان يزيكف ين،افزون بر ا. در خود ندارد

 ي شبكه ينگونه ا نشان دهند كه چه يدهنوز با
 ياز طرف. دهد يرا م يزمان معمول-داده، فضا

از  يبيعج يچگال فازها ي ماده هاي دان يزيكف
 يجادا كنند، يم تجربهماده را كه گذار 

 ي يهگذارها عموما با نظر ينا نمايند؛ يم
 يلدن. شوند يم داده يحتوض يكوانتوم هاي يدانم
 يزيكف ي از موسسه يدان يزيكف يت،ار

دارد كه  يدام Golmدر  Max Planck يگرانش
و  يتياور. يابدب ييها  كارها سرنخ يندر ا
 يحهستند كه توض يكاران به دنبال روابط هم

فاز  ييرتغ يزگونه ممكن است جهان ن دهد چه
- فضا يكها به  حلقه ي مجموعه يكداده و از 
: گويد يم يتيار. برود يوستهوار و پ زمان هم

دشوار  يارالبته بس... خواهد بود يبه زود«
كه  ميهست هايي يچراكه مانند ماه... است

  ».يمزمان شناور-فضا يندرون ا
  

  يسبب هاي مجموعه
 يكاشفان را به سو يبرخ هايي يناكام چنين

 ي يهبه نام نظر يا  برنامه يكاست كه  آن برده
كه  يهنظر ينا. را دنبال كنند يسبب ي مجموعه

 ي از موسسه داني يزيكف ينرافائل سورك
Perimeter در ،Waterloo ،در كانادا ،

 ي دهنده يلتشك ياست، اجزا ردهك اش يمعرف
 ياضير ي ساده قاطزمان را ن- ساختمان فضا

 ديگر يكبه  يوندهاييكه با پ كند يفرض م
اشاره  يندهاز گذشته به آ يونداند؛ هر پ  مرتبط
از  ياساس يشنما يك يونديپ ينچن. دارد
 تواند يزودتر م ي نقطه يك يعنياست  يتعل

 ي شبكه. كسرا متاثر كند اما نه برع يآن بعد
درخت است كه رشد  يكبه  يهآمده شب دست به
. سازد يزمان را م- و دست آخر فضا كند مي

فضا را مانند دما  توان يم«: گويد يم ينسورك
در نظر گرفت كه  شود، يم يلها گس كه از اتم

ندارد  يمعن«... » .يابد ينقطه گسترش م يكاز 
 ياتم تنها چقدر است برا يك يدما يمكه بپرس

 يك يدباشد با يمفهوم منطق ينن كه اآ
  ».يمباش مجموعه داشته

چارچوب  ينا ين، سورك1980 ي دهه در
كه جهان  يرا به كار بست تا شمار نقاط يفكر
 ينباشد را تخم داشته تواند يمشاهده م قابل

 يانرژ يكبه  يدآورد كه با يلبزند، و دل
جهان در  شود يكه باعث م يكوچك ذات

چند سال . يابندارتقا  يرد،انبساطش شتاب بگ
 ييدتا احدس او ر يكتار يبعد، كشف انرژ

 ي ينهدر زم يگر جو هنسون، پژوهش. كرد
لندن  يدر كالج سلطنت يگرانش كوانتوم

گرانش  شد يعموما تصور م«: گويد يم
قابل  هاي گويي يشپ تواند ينم يكوانتوم

اگر «... » .كه توانست بينيم يكند اما م يشآزما
صفر بود،  ياتر  بزرگ يكتار يانرژ ي اندازه
  » .شد ينامحتمل م يسبب ي مجموعه ي يهنظر

  
  يسبب يناميكيد بندي مثلث

 يسبب ي مجموعه ي يهراه نظر به هم يل،دال آن
 توان ياند كه م كرده يزن يگريد هاي بيني يشپ

 ها دان يزيكف يراه برخ يندر ا. ها را آزمود آن
 يوتريكامپ هاي سازي يهباور دارند كه شب

 يلكه به اوا يدها ينا. باشند  يدمف توانند يم
 ياست كه اجزا ينا گردد يبرم 1990 ي دهه

 يها ناشناخته را با تكه يادينبن ي سازنده
 يككه در  يزمان معمول-از فضا يكوچك

  يكوانتوم يزهايوخ متالطم از افت يايدر
كرد كه چگونه  يزده و بررس يبهستند، تقر

 ديگر يكچك ناگهان به كو يها تكه ينا
  .سازند يتر م درشت يو ساختار يدهچسب
گاه  از دانش داني يزيكرنت لول، ف ي گفته به

 ين، در هلند، نخستNijmegenرادبود در 
 ي سازنده يواحدها. بودند يدكنندهها ناام تالش

 تاي هم– هاي يزمان ابرچهاروجه- فضا
 يا ساده - يبعد سه هاي يچهاروجه يچهاربعد
 يندر ا يدن،چسب ينو بنا بر قوانبودند 

. چسبيدند يم يگرد يكآزادانه به  سازي، يهشب
بود كه  يبعج يها از جهان يا مجموعه يجهنت

بعد داشتند ) يكم يليتعداد خ يا( ياديتعداد ز
 يها به قطعه يا خورده يچو بر خودشان پ

 يآزاد«: گويد يلول م. شكستند يم يتر كوچك
 يرامونكه پ يزيچ به يربط يچكامل بود كه ه
  ».10ماست، نداشت 

   يدجا برو ينلطفا به ا ير،تصو ي مشاهده براي
  

  يسبب يناميكيد بندي مثلث
 يناميكيد يبند شده از مثلث ساده ي نسخه اين
 يبرا يكي: بندد يدو بعد را به كار متنها  يسبب

) يدئوو( يانماييپو. زمان يبرا يكيفضا و 
را كه از  يدوبعد يها موجود، جهان

 يناز فضا كه با توجه به قوان ييها بخش
. دهد ينشان م اند، يوستهپ ديگر يكبه  يكوانتوم

بعد از  يبرش از جهان را در زمان يكهر رنگ 
 يشنما اهيس ي گلوله يكبانگ كه با  مه

  .دهد ياست، نشان م شده داده
كه  اند يافتهكاران در لول و هم ين،سورك اما

بنا بر . دهد يم ييررا تغ يزهمه چ يتافزودن عل
به سه بعد  يهلول، بعد زمان كامال شب ي گفته
در زمان  توانيم ينم«: گويد ياو م. يستفضا ن

گروه  ينبنابران ا. »يمبه جلو و عقب برو
دادند كه  ييرتغ يا را به گونه نشا سازي يهشب

از علت خود ظاهر  يشپ توانستند ينم ها معلول
زمان به - فضا يها كه تكه و دريافتند–شوند 

 يها به شكل جهان يصورت خودسازگار
به آن خودمان  يهشب هايي گي يژهبا و يچهاربعد
  . شوند يسرهم م

پس  يكه اندك دهند ينشان م ها سازي يهشب اين
با تنها دو  ي،گ فاز نوباوه يكجهان  بانگ، از مه
را  -زمان يبرا يكيفضا و  يبرا يكي–بعد 

كه در  يگرانيد تر يشرا پ ينا. است گذرانده
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به  ياز گرانش كوانتوم ييها تالش اند معادله

 نهاد يشكه پ ييها  آن يادست آورند، و 
نشان از آن دارد  يكتار ي ماده ودوج دهند يم

به  ييد چهارم فضابع يككه جهان ما دارد 
به صورت جداگانه  يزن آورد، يدست م

فاز  يكاند كه  نشان داده يگراند. بودند گفته
از  ييالگو تواند يم ييدر جهان ابتدا يدوبعد
كه امروز  ينهزم پس يهانيك يها تابش

  . درست كند شود، مي يدهد
  

  نگاري تمام
 يچيدهپ ياربس ي يدها يكرامسدونك  ون

زمان دارد كه بر - ش فضادرمورد لزوم گستر
جوان مالداسنا، . ست ينگار اصل تمام ي يهپا

مطالعات  ي از موسسه يسمانير پرداز يهنظر
، مدل Princeton  ،New Jerseyدر   رفته يشپ
 1998نما را در  جهان هام يرگذارتاث

 روشبا الهام از  ي؛ و11است نوشته
را  شان يكه تمام انتروپ ها چاله ياهس ي يانهنما هام
مدل  ينا ياضياتر كنند، يم يرهسطح ذخ يرو

 يدر آن مدل، سه بعد داخل. است را ارائه داده
دارند كه تنها  هايي چاله ياهو س ها يسمانجهان ر

 اش ياند؛ و مرز دو بعد با گرانش گرد هم آمده
 ينقوان كهدارد  هايي يدانو م يادينذرات بن
  .ندكن يساده را، بدون گرانش، دنبال م يكوانتوم
مرز را  ينساكنان سه بعد، هرگز ا احتماال

 ين،اما ا. دور است نهايت يچراكه ب بينند ينم
هر آن چه كه در جهان : دهد ينمييرتغ را ياضير

 ييها با معادله يبه خوب دهد يم يرو يبعد سه
  .ارزند، و البته برعكس هم يدر مرز دوبعد

 يمعن ي ، ون رامسدونك به مطالعه2010 در
 يريگ اندازه- يكوانتوم يها ذره »گي يدتن درهم«

 12كند يمتاثر م يزرا ن يگريناچار د يكي، يرو
كه  يافتاو در. در مرز پرداخت  - 

جدا در مرز  ي هر دو منطقه يانم گي يدتن درهم
 يكوانتوم يوندپ يجهو درنت يافتهبه صفر كاهش 

 يند،فرا ينبا تكرار ا. رود يم ياناز م شان يانم

 يزترير هاي بندي يممرتبا تقس يبعد سه يفضا
متصل  يتا آن كه تنها مرز دوبعد شود يم
 گيري يجهون رامسدونك نت ين،بنابرا. ماند يم

با  يبعد كرد كه در عمل، جهان سه
مرز نگاه  يرو يكوانتوم هاي  گي يدتن درهم
و  گي تنيد درهم يعني به نوعي–است  شده داشته
  .هستند يكيزمان - فضا
نشان  ينا»  :كند يلداسنا فكر مآن طور كه ما يا
زمان - است و فضا يادينكه كوانتوم بن دهد يم

  ».آيند ياز آن م
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  يژناكس يدايشپ يختار ينآخر

  يندر جو زم
  

 400تا  300ممكن است  يژناكس ي نفخه اولين
اتقاق افتاده  يخيسال قبل از آن تار يليونم

بر اساس . كنند يمندان تصور م باشد كه دانش
رسوبات  يگران بر رو كه پژوهش يليتحل

جو  يژنِاز اكس هايي نشانه ،اند كهن انجام داده
 يدارپد يشسال پ يلياردم 3در حدود  ينزم

  .شده است
و   ينزم يبر رو اكسيژن ،يدجد يخطبق تار بر
 يداداز رو يشسال پ يليونم 600از  يشب

) Great Oxidation Event(بزرگ  يشاكسا
سطوح  يدادرو ينا يط. قرار گرفته است

 يشافزا يريبه شكل چشمگ يجو يژناكس
در شش سال گذشته تعداد . اند يافته

 يختار شناسي يناز مطالعات زم يشمار انگشت
تا  2.6را به  يژناكس يگذرا يها حلقه يشدايپ

. اند زده ينتخم يشسال پ يلياردم 2.7
 يسمارگان يكروم كنند يمندان تصور م دانش

 ها يانوباكتريفتوسنتز همچون س يها
)cyanobacteria (اند كرده يدرا تول يژناكس .

 براي ،جو ي يهاول يژناكس يبند زمان ينبنابرا
 يبر رو تزيفتوسن يتكامل زندگ يچگونگ

  .را به دنبال خواهد داشت پيامدهايي ،ينزم
) Sean Crowe(شن كروِ  ي گفته به
مطالعه را با لس  ينكه مشتركاً ا شناسي ينزم
از دانشگاه ) Lasse Døssing( ينگداس

به انجام ) Odense(در ادنسه  يدانمارك جنوب
به حساب  يچيدهپ چون فتوسنتز امري ،رسانده

تكامل آن  يبرا ياديز يارمدت زمان بس آيد يم
در دانشگاه  كنونكرو كه ا يانبه ب. الزم است

 برد، يدر ونكوور بسر م ياكلمب يتيشبر
كه  يقبل يها همسو با گزارش يمت ينا يها داده

 يدادقبل از رو يژناكس دهد يم يشنهادپ
لطمه به  نوعي ،بزرگ حضور داشته يشاكسا
  .آيد يبه حساب م يميفاهم ينچن
 يلياردم 3با قدمت  يكرو با استفاده از سنگ تيمِ

 يقايدر آفر ينعمق زم يمتر 1000سال كه از 
كشف  يناستخراج شده موفق به ا يجنوب
رسوبات  ينكروو انتظار داشته كه ا. اند شده
باشد، اما  ينزم يژنِاز اكس يتاز محروم ينشان
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وجود  ياه نشانه ينتر ها در عوض كهن آن
  .اند يافتهرا  مينز يبر رو يژناكس
باال  يتبا حساس يفناور يكمحققان از  اين

 -يومكروم يايپا يها اند كه شكل استفاده كرده
را به منظور  –53 يومو كروم 52 يومكروم

سنگ در مقابل عالئم مواجه با  سنجش اين
. برد يبكار م يگربا همد  آن يسهو مقا يژناكس

 كند، يم يدهسهولت اكس جو به يژنچون اكس
 ،شوند يم يته 53 وميومها از كر الكترون يا

 ينبه وفور در رسوبات زم 52 اكنون كروميوم
 يوقت. وجود دارد 53 يومنسبت به كروم

در آب حل شده و  ،شود يداكس 53 يومكروم
منتقل  ها يانوسها آن را به اق رودخانه بنابراين

  .كنند يم
سپتامبر در  26در  كروو و همكارانش گزارش
كه از  هايي نمونه ،دهد ينشان م يچرن ي مجله
اند به شكل  بدست آمده يجنوب يقايآفر

 يكم 53 يوماز كروم يزيانگ شگفت
 يژنكه اكس كند يم يشنهادپ ينبرخوردارند و ا

 ينا. در آن زمان و در جو وجود داشته است
را  بيشتري 53 يومكروم ينگران همچن پژوهش

كهن  يانوسرسوبات اق يكيدر نزد
  .اند كرده يآشكارساز

دارد تنها  يهتك يومكه بر كروم يكتكن ينا چون
 ،مورد استفاده قرار گرفته يردر چند سال اخ

دارند تا در  يلاز متخصصان تما هنوز برخي
به . محتاط باشند يقاتتحق ينا هاي يافتهمورد 

)  Woodward Fischer( يشروودوارد ف ي تهگف
 ينچن يردر تفس: از كلتك يولوژيستيژئوب
  .»يمقرار دار ياكتشاف ي مرحله يكدر « يجينتا

) James Farquhar(فاركوهار  جيمز
در كالج پارك  يلنداز دانشگاه مر داني يميژئوش

را  »يقو يارمورد بس يك« يمت ينكه ا گويد يم
 يلياردم 3 يومآن كروم اند كه در فراهم آورده

وجود فاركوهار  ينبا ا. شده بود يدساله اكس
 يزن يژناز اكس يرغ يمياييگمان دارد كه مواد ش

  .كنند يفاا يشاكسا ينرا در ا قشين توانند يم

در  ييها پرسش يشبه افزا يجنتا ينا احتماالً
مندان  دانش. يانجامدب يفتوسنتز يزندگ ي ينهزم

 ينكه نخست ها كترييانوباس كنند يتصور م
به حساب  يهاول يژناكس يدتول يمظنون برا

سال گذشته  ميليارد 2.7در طول  ،آيند يم
موجودات  يگرممكن است د. اند يافتهتكامل 

 ياشده باشند و  يدن توليژزنده قبل از اكس
چه تاكنون تصور  قبل از آن ها يانوباكتريس
  .باشند  يافتهتكامل  شود يم
) Roger Buick( كيوراجر ب يانب به
 ياتلاز دانشگاه واشنگتن در س يوژئولوژيستيب
)Seattle :(را به  يشتريب يچيدگيپ« يقتحق ينا

 يژنِاكس يدايشو زمان پ يتصور ما از چگونگ
كه فتوسنتز  دهد يم يشنهادو پ افزايد يم ينزم
) موجود يژناغلب اكس ييمنبع نها( يژنياكس

تكامل بزرگ  يشداد اكسايها قبل از رو مدت
  ».است يافته

  
  منبع

Oxygen wafted into Earth's atmosphere 
earlier than thought 

  
  يفوتون يتطابق ساز

  

 يها جفت يدولت يبرا يديجد روش
در سنگاپور ابداع شده  يفوتون ي يدهتن درهم

از  يقبل يها روش يراداتاز ا ياست، كه برخ
را برطرف  يديتول يها جمله هدر رفتن فوتون

  .كند يم
  

  
  

 ينفكجزء ال يفوتون ي يدهتن درهم هاي جفت
پردازش اطالعات  يبرا يكياپت يها طرح

 ينبنابرا. روند يبه شمار م يكوانتوم
و  يعمل يها ژوهشگران همواره به دنبال راهپ

به طور معمول، . اند ها بوده آن يدتول يمؤثر برا
عبور  يرخطيغ يستالكر يكها از  فوتون

ك فوتون به دو ي يبترت ينتا به ا كنند يم
همان  يزشود، و در مجموع ن يلفوتون تبد

 يند،فرا ينا. باشند يرا دارا م يانرژ
)parametric (down-conversion  به اختصار

pdc يزن يبيروش معا يناما ا. شود يم يدهنام 
 Physical Reviewكه در  يا در مقاله. دارد

Letters يواسانتوسط بارات اسر )Bharath 

Srivathsan (يو همكارانش از دانشگاه مل 
 يدتول يبرا يه، روشسنگاپور منتشر شد

 يارائه شده است كه به برخ يفوتون يها جفت
  .كند يمهم غلبه م هاي يتاز محدود

 هاي يستالمشكل عمده در استفاده از كر يك
به  pdc يندآن است كه چون فرا يرخطيغ

 يها از جفت ياريندارد، بس يرزونانس بستگ
 يدارپد توانند يم يكسانيكل  يبا انرژ يفوتون

 يخروج يانرژ شود يسبب م يناشوند، كه 
 يناگر ا. گسترده شود يباند بزرگ يدر پهنا
وارد عناصر  اشدها پس از آن الزم ب فوتون
با  يخروج ينها شوند، ا مانند اتم يكوانتوم

تطابق با  يبرا يدكه دارد، با يا گسترده يفط
 ي،اتم يانرژ يترازها يكترِبار ياربس          خط يپهنا
از  ياريبدان معناست كه بس ينا. شود يلترف

  .ها ممكن است هدر روند فوتون
 يكياپت يندو همكارانش از فرا اسريواسان

چهار موج  يببه نام ترك يمتفاوت يرخطيغ
)four-wave mixing (دو : كنند ياستفاده م

را  يديومروب يها بخار اتم ي،فوتون دمش
بتوانند  يدتا دو فوتون جد كنند يم يختهبرانگ
همدوس است،  يبترك ينا. دشون يلگس
 هايي يكهبار رد يدجد يها كه فوتون يا گونه به

كه . شوند يم يدارپد يقبا جهت و بسامد دق
به سمت  توانند يها م بدان معناست كه آن ينا
شوند  يتها هدا دستگاه يرسا يا ينور يبرهايف

 يك يكنزد توانند يها م موج و چون طول
 تواند يها م ونفوت يدشوند، تول يمرزونانس تنظ
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د يتا روش جد شود يباعث م ينا. كارامد باشد

فوتون از  يككه در آن  ييها برهمكنش يبرا
 يبرا يا دهد، يخبر م يگريحضور د

ها در  و تكرار كننده يكوانتوم يها حافظه
  .مؤثر واقع شود يارتباط يها شبكه

  
  منبع

Photonic Matchmaking 
  

  مرجع
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i12/
e123602 

  
  2013 يزيكنوبل ف يزهجا

  يگزه ي وجود ذره ينيب يشپ يبرا
  

مشترك به  امسال به طور يزيكنوبل ف جايزه
و  يسيانگل) Peter W. Higgs( »يگزه يترپ«
 يكيبلژ) François Englert(» فرانسوا آنگلر«

 ينظر ينيب يشبه پاس پ يزهجا ينا. شد يمتقد
كه  درك مبدا جرم  ياديبن يوجود ذره ا

اهدا  يشانبه ا يسازدرا ممكن م ياتم يرذرات ز
 يگزه يذره كه اكنون به ذره  ينوجود ا. شد

است، در سال گذشته با تالش  معروف
بزرگ  يپژوهشگران در شتاب دهنده 

دو  ينا. يدبه اثبات رس CERN يهادرون
به طور مستقل  يالديم 1964دانشمند در سال 

  .كرده بودند ينيب يشرا پ يذره ا ينوجود چن
  

  !باشد، نه تخت يدهخم يهانك يدشا
  

 يزهاوخ افت يزانِبه دست آمده م يها داده بنابر
در دو  يهاني،ك ي ينهزم تابشِ پس يمادر د
آن  يبه معنا ينا. آسمان متفاوت است يسو

 يهانسرتاسرِ ك ينتابش و بنابرا يناست كه ا
. يستگرد ن همسان ياس،مق در بزرگ

 ي،گرد ناهمسان ينا يهتوج يبرا شناسان يهانك
 يتورم ي يهبه نظر يگريد يِكوانتوم يدانِم

گرد در  اهمسانن يزهاييوخ اند كه افت افزوده
 ينو هم كند يم يجادا يهانيك ي ماده يِچگال

 يگرد همسان به نا ي،در چگال يگرد همسان نا
وجود . انجامد يم يهانيك ي ينهزم در تابش پس

كه  شود يسبب م اي يكوانتوم يدانم ينچن
اسب  ينچون ز بزرگ، هم ياسِدر مق يهانك

در  ينا. باشد يخمشِ منف ياندك يدارا
تخت  يهانك يج،ه بنابر باورِ راك ست يحال

  .است
 ينا كنيم، يم يگرد زندگ ناهمسان يهانيدر ك ما

ساختارِ  يِبا بررس شناسان يهانكه ك ست يدرس
بانگ،  پس از مه مانده يجا مشروحِ تابشِ به

نشان  شناس يهاندو ك ينكا هم. اند آموخته
سازگار  يهانيموجود، با ك يها اند كه داده داده

 يدهخم ياسب، اندك ينِچون ز است كه هم
درست  شناس يهاندو ك يناگر مدلِ ا. باشد

تخت است،  يهانكه ك يرينباورِ د ينباشد ا
  .سرنگون خواهد شد

تابشِ  ي درباره يننخست هاي گيري اندازه
) CMBبه اختصار  يا( يهانيك ي ينهزم پس

در امواجِ  يگرد گرِ ناهمسان توسط كاوش
 NASA’s( كينسونيلناسا با نامِ و يكرويم

Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (
در  ها يريگ اندازه يندقت ا. گرفت يانجام م

از نبود  ها نشانه ينبزرگ، نخست ياسِمق
را  يهانيك ي ينهزم در تابشِ پس يگرد همسان

كه  يهنگام. فراهم آورد 2004در سالِ 
 ينِاروپا، جانش ييِپالنك از آژانسِ هوا ي ينهسف
از كارشناسان  ياريگرِ ناسا شد بس اوشك

 ي درباره ها يافته ينا ياكنجكاو بودند كه آ
 يهاني،ك ي ينهزم بودنِ تابشِ پس گرد ناهمسان

كه  يمعن ينبه ا ست يا سامانه ييخطا
از  تر يشكه دقت آن ب ييگرِ اروپا كاوش
از  يبردار گرِ ناساست، پس از نقشه كاوش
خواهد كرد  حيخطا را تصح ينا CMBتابشِ 

گرِ  دست آمده از كاوش به هاي يافتهاما . يرخ يا

 يزن يافتامسال انتشار  يپالنك كه در ابتدا
  .كرد اييدرا ت يگرد ناهمسان ينا

و ) Andrew Liddle( يدلآندرو ل اينك هم
هر دو از ) Marina Cortês(كورتس  ينامار

 يهانگلستان به منظورِ توج ينبورگگاه اد دانش
 يهارا يتورم يهانِك يبرا يمدل ها، افتهي ينا

 يفرض يا دوره ي،تورم يها در مدل. اند كرده
بانگ در  درست پس از مه يع،از انبساط سر
در كسرِ  يهانشود كه در آن، ك ينظر گرفته م

 ياديز ياربس يِبزرگ ي با مرتبه يهاز ثان يكوچك
  .كند يرشد م

  

  
  

 يهاني،ك ي ينهمز تابشِ پس يدر دما يزهاوخ افت ميزانِ
 يشب) يرتصو ينسمت راست ا( يهانك يسو يكدر 

 يدكه شا از آن ست يا نشانه ينا. است يگرد ياز سو
  .باشد يدهخم يهانك

ESA and the Planck Collaboration 
  

اساس استوار  ينبر ا يورممدلِ ت ترين ساده
) يِناگهان(تخت است و انبساط  يهانشده كه ك
 ينفليتونبه نام ا يكوانتوم يدانيآن را م

)inflaton (يندر ا ينفليتونا. شود يسبب م 
بزرگ  يكه انبساط اول آن: مدل دو نقش دارد

 ياربس يزهايوخ و دوم، افت شود يرا سبب م
) يهانر كموجود د ي ماده( يِدر چگال ياندك

و بذرِ  يافتهرفته گسترش  كه رفته كند يم يجادا
  .دهند يم يلرا تشك يكنون يها كهكشان

 تواند ينم ينفليتونا يدانِنسخه از م ينا اما
باشد مگر  يهانك يگرد ناهمسان يگو پاسخ
رخ دهد،  يآمار يِشانس خوش يككه  آن

كامالً متقارن  يا كه از سكه درست مانند آن
كه در  يرهاييشمارِ ش يمه باشانتظار داشت

از  تر يشب ياربس آيند يبار پرتابِ سكه م 1000
اگر  يدلل ي اما بنا به گفته. ها باشد شمارِ خط
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 CMBموجود در  هاي يگرد ناهمسان
 هاي يهكه نظر(نباشد  يآمار يِشانس خوش

 ينهم يِ، بررس)باورند ينبر ا يتورم ينِنو
بر ساختارِ  هسابق يب اي يچهدر ها يگرد ناهمسان
  .خواهد گشود يننخست يهانِمشروحِ ك

هفته  ينخود كه ا ي و كورتس در مقاله ليدل
به چاپ  Physical Review Letters1در 
 يرو تعم يكار را دست يتورم ي يهنظر يده،رس

 ياريچون بس هم شناس يهاندو ك ينا. اند كرده
 يِكوانتوم يدانِاز خود، م يشپ پردازانِ يهاز نظر

به كار ) curvaton(را با نامِ كرواتون  يگريد
 يزهايوخ تا به كمك آن، افت ندا گرفته
موجود در  ي ماده( يِموجود در چگال ينِنخست

 ينبه ا. كنند يمتنظ ينآغاز يهانِرا در ك) يهانك
آغازگر  يتنها نقشِ عامل ينفليتونا يدانِم يبترت
 يانبساط بزرگ باز ي را در دوره ران يشو پ

  .كردخواهد 
 يدانِاند كه م گران نشان داده پژوهش اين

گرد در  ناهمسان يزهاييوخ كرواتون افت
كه اگر  كند يم يجادا يهانيك ي ماده يِچگال

 يمنف يبزرگ، اندك ياسِدر مق يهانخمشِ ك
. يدرا آشكارا د يزهاوخ افت ينا توان يباشد م

كه اگر  ست يمعن ينخمشِ فضا به ا بودنِ يمنف
بزرگ در فضا رسم  ياربس يمثلث توانستيم يم
آن مثلث  يِدرون يايگاه مجموعِ زوا آن يم،كن

گونه كه  همان. شد يدرجه م 180كمتر از 
، )يدسياقل ي هندسه(تخت  ييدر فضا دانيم يم

 180 يقاًمثلث دق يك يِدرون يايمجموعِ زوا
با خمشِ  ييدر فضا كه يدرجه است، درحال

 درو  180از  يشب يازوا ينمثبت، مجموعِ ا
مجموع كمتر از  ينا ي،با خمشِ منف ييفضا
 ييها هندسه ينبه چن(درجه خواهد بود  180

  ).گويند يم يدسينااقل ي هندسه
) Adrienne Erickcek( چِك يكار آدرين

 ينايگاه كارول از دانش ينظر داني يزيكف
كارِ  يناست كه در ا يله واقع در چاپِل يشمال

 ينباره چن ينا نبوده اما در يمسه يپژوهش

كار در  يننخست يسندگان،نو ينكارِ ا«: گويد يم
 يگرد كه در نظر دارد ناهمسان خوداست ي گونه

  .»دهد يحتوض يهاول صولِرا به كمك ا
 يهانك يو كورتس برا يدلكه ل يوييسنار بنابر

در تابشِ  شده يدهد يِگرد اند، ناهمسان نگاشته
CMB يلِممكن است به دل  در  ختينوا يكنبود

باشد كه  يهانك ياسِمق بزرگ يارساختارِ بس
 يدانِدر وجود م يزن نواختي يكنا ينا يدكل

كارانش  و هم چك يكار. كرواتون نهفته است
كرده  يهرا ارا يسازوكارِ همانند 2008در سالِ 

 يمنف يهانها خمِش ك گرچه در مدلِ آن. بودند
  .در نظر گرفته نشده بود

 يهاناز رصدها، ك ياريبنابر شمارِ بس گرچه
 يدلل ي درواقع تخت است، اما بنابر گفته

 يمدل برا ينواپس ينكه ا ييها انحراف
 ي به اندازه كند يم بيني يشپ CMB يها داده
ها را در  كوچك هستند كه بتوان آن يكاف

كه توسط  يدگنجان ييچارچوبِ حدها
 عمالپالنك ا ي ماهواره هاي يريگ اندازه

گران  پژوهش ينا يادعا البته. شوند يم
تابش  يها ها از داده انحراف يزانِم ي درباره
CMB گمانه اما  ست يزن هنوز در حد
افزون بر  يكه با دقت يندهآ هاي يشآزما
 يدشا پذيرند يصورت م يامروز يها دقت
  .ست يكنند كه حق با چه كس يينتع
  

  منبع
Universe may be curved, not flat 

  
  ها مرجع

Liddle, A. R. & Cortês, M. Phys. Rev. 
Lett. 111, 111302 (2013). 
Erickcek, A. L., Kamionkowski, M. & 
Carroll, S. M. Phys. Rev. D 78, 123520 
(2008). 

  
  از نور ييها مولكول

  

با  ياندركنش يچه يباها تقر چند فوتون هر
با  يبه تازگ پيشگان يزيكندارند، اما ف يكديگر

دو فوتون را  ينحو آنها به ينتعامل ب يجادا
مولكول رفتار  يك يهاند كه شب كرده يدهتن درهم

  .كنند يم
ساخته شده از دو فوتونِ  يها مولكول اولين

 يجادا يكادر آمر يزيكدانانينور، توسط ف
آنها شامل پرتاب جفت  يشآزما. شدند
گاز فراسرد است، كه در  يكدر  ييها فوتون
عث به هم با يا كنش جاذبه برهم يآن نوع

ها شده و آنها را از نظر  فوتون يدنچسب
 ينا. دكن يم يدهتن درهم يكوانتوم يكمكان
 ينو همچن يمعمول يوترهايبه كامپ يت،موفق

تا با  دهد ياجازه م يكوانتوم يوترهايبه كامپ
و  يها، اطالعات را رمزنگار استفاده از فوتون

  . پردازش كنند
  

  
  

از كنار  يكنش مبره يچمعموال بدون ه ها فوتون
كردن  يدرو مق يناز ا كنند، يعبور م يكديگر

البته، هر  يست،ن يا آنها به هم، كار چندان ساده
 يسيالكترومغناط يدانم يكفوتون متناظر با 

را تحت  اش يرامونپ يطمح تواند ياست كه م
 يها فوتون تواند يم ييراتتغ ينا. بگذارد يرتاث
 يكنش موثر متاثر كرده و برهم يزرا ن رافاط
 ياتفاق نادر يناگرچه ا. كند يجادآنها ا ينب

به دقت انتخاب شود،  يطاست، اما اگر مح
 يرگ چشم ياربس تواند يم ييها كنش برهم ينچن

  .باشد
 يكائيلم يبه رهبر يميت يد،مطالعه جد ينا در
در دانشگاه هاروارد ) Mikhael Lukin( ينلوك

در ) Vladan Vuletic( يكو والدان ولت
ماساچوست، با فرستادن  يآور موسسه فن

 يها از اتم يا ها درون گاز سرد شده فوتون



 16  1392زمستان؛پنجمو، سال بيستچهاردهمشماره  ،انجمن فيزيك ايرانخبرنامه

  
 ينرا ب اي يقو يها كنش برهم يديوم،روب

 ينتنها چند كلو گاز ينا. كردند يجادها ا فوتون
با  يرنگ يآب يزراز ل يشآزما يندر ا. دما داشت
نانومتر استفاده  479برابر با  يقادق يطول موج

دچار  يا را به گونه يديومروب يها شد، كه اتم
از  يبرخ تواند يفوتون م يككه  كند يم ييرتغ

اتم به اشتراك بگذارد و  ينرا با چند اش يانرژ
. گ را به وجود آورديدبرر ينشيحالت گز يك

كه  –است  يدبرگاتم ر يكحالت مانند  ينا
 يادز ياربس يبا انرژ يالكترون به حالت يك درآن
الكترون  يناما در عوض ا - تاس شده يختهبرانگ
  .شود ياتم به اشتراك گذاشته م ينچند يندر ب
فوتونِ كُند با  يكمانند  يدبرگ،حالت ر اين

و  شود يصفر درون گاز منتشر م يرجرم غ
مقابلِ  يشده به انتها ينشكه حالت گز يزمان

 اش يهاول يفوتون به انرژ رسد، يم يابرِگاز
 يدبرگحالت ر كيكه  يالبته زمان. گردد يبازم

به نام  ينديبه علت فرا آيد، يبه وجود م
 يدبرگر يها حالت قوعو يدبرگ،انسداد ر

. سازد يم يرممكنغ يكيرا در آن نزد يشترب
 يكه دو فوتون در فاصله كوتاه يزمان ين،بنابرا

 ينتنها  اول شوند، يپرتاب م يبه درون گاز
را به  يدبرگحالت ر يكفوتون است كه 

 يدبرگحالت ر يهچون ناح. دآور يوجود م
 يرنسبت به سا يشكست متفاوت يبضر

 شود يرو باعث م ينگاز دارد، از ا يها قسمت
كه در حال عبور از گاز  يكه فوتون دوم زمان

  .بماند يفوتون اول باق يكياست در نزد
  

  با هم خارج شدن
ها به ماندن با  فوتون يلكشف تما يبرا يمت اين

و  يناول يآشكارساز ينب يبازه زمان يكديگر،
آنها . كردند يريگ فوتون را اندازه يندوم

فوتون دوم از  ينكها يمشاهده كردند كه به جا
 يرد،تر سبقت بگ آهسته يدبرگفوتون حالت ر

دارند با هم از  يلدر عوض هر دو فوتون تما
«  گويد يباره م يندر ا ينلوك. شوندگاز خارج 

واسطه  است كه به يكنش فوتون برهم يك ينا
شده است، كه باعث  يجادا يكنش اتم برهم

مولكول رفتار  يكدو فوتون مانند  ينا شود يم
 يرو زمان يناز ا«  افزايد يم يناو همچن. »كنند 
 يلتما كنند، يرا ترك م يطها مح فوتون ينكه ا
  .»باشند يكديگرتا با  نددار ياديز ياربس
ها در هر  نشان داد كه فوتون ينهمچن يمت اين

 يدهتن درهم شان يزاسيونجفت، بر حسب پالر
را با پرتاب  يقتحق ينمحققان ا. اند شده
 يخاص يزاسيونها با پالر از فوتون ييها جفت

ها  كه فوتون يزمان. كردند يبه داخل گاز بررس
 ييرآنها تغ  يزاسيونپالر كنند، يعبور م يطاز مح

 يريگ با اندازه ينهمچن يمت ينا. كند يم
فوتون، نشان  هاي يزاسيونپالر ينب يهمبستگ

 يجادرا ا يكه مولكول يها زمان داد كه فوتون
  .شوند يم يدهتن در هم كنند يم
  

  يفوتون هاي مولكول
 يكي ينكهها عالوه بر ا فوتون ينتعامل ب ايجاد

است، در عمل  يزيكدانانف هاي يمند از عالقه
منجر به  تواند يدارد و م ييكاربردها يزن

به  يو از نظر انرژ تر يعرس يوترهايكامپ
 يبه جا ينور يها تر شود كه از پالس صرفه
پردازش اطالعات  يبرا يكيالكتر يها پالس

 يرغ هايي يستمس ينچن امروزه،. كنند ياستفاده م
در ابتدا  ينور يها هستند چون پالس يعمل
شوند و  يلتبد يكيالكتر يها به پالس يدبا

ده شوند، بازگردان يسپس دوباره به پالس نور
 يها اگر پالس. است بر ينهكه به شدت هز

شوند،  يجادا يكديگرتعامل با  يبرا ينور
ند توان يم يكيتماما اُپت يمنطق يمدارها

  .اطالعات را پردازش كنند
به  توانند يم ينهمچن يفوتون يها مولكول

كمك كنند، كه  يكوانتوم يوترهايتوسعه كامپ
تا  ندكن ياستفاده م يدگيتن از اصل درهم

دو ذره  ينب تري يقو ياربس هاي يهمبستگ
 سازد يممكن م يككالس يزيكنسبت به آنچه ف

ها در ارسال  فوتون كه يدر حال. كنند يجادا
 يطوالن هاي فتدر مسا يكوانتوم هاي يتب

كه آنها  يقتحق ينا كنند، يخوب عمل م ياربس
 يجادا يندارند برا يبه طور معمول با هم تعامل

  .ساز است مشكل يكيتماما اُپت يطقمن يها مدار
  

  منبع
Physicisits create molecules of light 

  
  يبه پارادوكس كوانتوم ينگاه يمن

  

موفق شدند تا با استفاده از  گران پژوهش
 يبر رو يفضع هاي يريگ از اندازه يا موعهمج
تابع موجِ  يفروپاش مسير ،ييمدار ابررسانا يك
را در طول مدت زمان  يكوانتوم يستمس يك

  .كنند يبتعق يريگ اندازه
اصل موضوعه  ترين يو قو ترين اساسي

كه هنوز به قوت  يكوانتوم يكمكان ي يهنظر
 يكوانتوم يستمس يك: مانده است يخود باق

 يشگرآزما يككه توسط  يا آن لحظه در(
از  ي،كامال آن يبه شكل) شود يم يريگ اندازه

ممكن به  يِحالت كوانتوم يناز چند اي يزهآم
  .ريزد يحالت فرو م يكتنها 
 ينچن يكوانتوم يكمكان يِدرس يها كتاب در

به  يرناپذ و برگشت ناگهاني ،اي يفروپاش
 يارموضوع بس ينا. شده است يدهكش يرتصو

اند  گران در تالش پژوهش. است يرشهوديغ
 يكبه  راجع يزهاييكه فقط چ آن يتا به جا

 ييرتغ چگونگي ،يريمبگ ياد ينيع يتواقع
را  »گيري هانداز« ي بواسطه يستمس يكحالت 
  .يمدرك كن

از  يريگ با بهره] 1[ يدجد يشآزما يك
سوال را روشن  ينا يفضع هاي يريگ اندازه

 هاي يستمس رمستقيميغ يها سنجش -  سازد يم
 يتابع موج را به شكل جزئ يككه  يكوانتوم

از حالت  يكه اطالعات جزئ يمادام پيچانند يم
مانع وقوع  ،كنند يرا فراهم م يستمآن س

  .شوند يتابع موج م يناگهان فروريزش
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از دانشگاه ) Kater Murch(مارچ  كيتر
 دانان يزيكو همكارانش، ف يكليدر بر يفرنياكال
 ينا يهستند كه بر رو يحالت جامدو  ياتم

از  يا آنان مجموعه. اند موضوع كار كرده
مدار  يك يرا بر رو يفضع هاي يريگ اندازه

از دو  يبيترك( ينه برهم يككه در  ييابررسانا
ها  آن. اند بوده را انجام داده) يحالت كوانتوم

كه از  يكرويوهاكار را توسط نظارت بر م ينا
انجام  ،اند ار گذشتهمد ينا يحاو ي محفظه

اساس بوده كه  كار آنان بر اين. اند داده
 حالت ميكرويوهايي ،مدار يكينوسانات الكتر
 ييررا تغ كنند يجعبه عبور م ينرا كه از ا

ن اي ،يهمتجاوز از چند ثان. دهد يم
از  يفور يها عكس يفضع هاي يريگ اندازه

 يكاز  يجاًكه تدر چنان(حالت آن مدار را 
ها در داخل آن  از حالت يكيبه تنها  ينه برهم
درست مثل . اند گرفته) كند يم ييرتغ ينه برهم

را در  يتابع موج كوانتوم يك يِفروپاش كه ينا
  .يمبكش يرحركت آهسته به تصو يك

حاالت  يبر رو يمشابه هاي يشآزما اگرچه
اند، اما  انجام شده ينور يها فوتون يكوانتوم

 يكدر  يكار ينبار است كه چن يناول ينا
. حالت جامد پرآشوب انجام شده است يستمس

كه ما  دهد يكار نشان م ينا«: مارچ ي به گفته
سال گذشته چقدر در حالت جامد  10 يدر ط

از چنان  نهايتاً ،ها سيستم»« .يما داشته يشرفتپ
 هاي يشآزما توانيم يبرخوردارند كه م يخلوص

  ».يمها داشته باش فوتون يرا برا يبيرق
  

  حركت آهسته فيلم
 يكه واهمدوس است يافتهدر ينهمچن يمت اين

)decoherence) (يزِكه در آن نو ينديفرآ 
 يحاالت كوانتوم يِباعث واپاش يطمح
 يفضع هاي يريگ با اندازه تواند يم) شود يم

 يانبه ب. مقدار خود برسد ي ينهمكرر به كم
سنجش مدار  يكه برا هايي يكرويومارچ م
همچون  توان يرا م روند يكار مب ييابررسانا

آن مدار به حساب آورد چون  يبرا يطيمح
هستند كه با آن  يغالب يزچ يكرويوهام ينا

 ،يطبا نظارت بر مح. اندركنش دارند
از  يكه منبع آن يبجا يكرويودر م يزهاخو افت
شناخته شده  كميتي ،ناشناخته باشند يها نوفه

  . آيند يبه حساب م
مارچ و اثباتش  يها هكه از گفت چنان آن
تا حالت  شود يكار باعث م ينا آيد، يبرم

 يككه  اي يافته ،خالص بماند يكوانتوم
استفاده  يكوانتوم هاي يتب. دارد يعمل ي يجهنت

در حالت مدار  توانند يشده در محاسبات م
كه در  همچنان(شوند  يرمزگذار ييابررسانا

 ها يتب يناما ا) تاس ينچن يزحاضر ن يشآزما
به تله  يونِ يك ياز حالت كوانتوم توانند يم

ساخته  يزدر بلور ن يناخالص يك ياافتاده 
 يتب يك يتا همدوس يمقادر باش ينكها. شوند

حالت جامد با استفاده  يستمرا در س يكوانتوم
 ،يمحفظ كن يفضع هاي يشاز ساختن آزما

 يگرد يشگاهيآزما يافزارها در سخت بايستي
ي اندرو جردن   گفتهبه . ممكن باشد يزن
)Andrew Jordan (از  يپرداز كوانتوم يهنظر

 ي ا يدها ينا«: يويوركدانشگاه روچستر در ن
  . »است يعموم ياربس

) Alexander Korotkov(كراتكف  الكساندر
 يورسايددر ر يفرنيااز دانشگاه كال پردازي يهنظر
به  توان يرا م يريگ اندازه ينكه ا افزايد يم

دانست كه  »يكوانتوم يراهبر«از  يعنوان نوع
 يرتا در طول مس كند يكمك م يستمبه س

 يدر زندگ«: گويد يم يو. يابدتحول  يكوانتوم
  ».افتد يآناً اتفاق نم يزيچ يچه يواقع
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Murch, K. W., Weber, S. J., Macklin, C. 
& Siddiqi, Nature 502, 211–214 (2013). 

  يبه پارادوكس كوانتوم ينگاه يمن
  

گران موفق شدند تا با استفاده از  پژوهش
بر  يفضع هاي يريگ از اندازه يا مجموعه

 يفروپاش يرمس ،ييمدار ابررسانا يك يرو
را در طول  يكوانتوم يستمس يكتابع موجِ 

  .كنند يبتعق يريگ مدت زمان اندازه
اصل موضوعه  ترين يو قو ترين اساسي

كه هنوز به  يكوانتوم يكمكان ي يهنظر
 يستمس يك: مانده است يقوت خود باق

 يككه توسط  يا در آن لحظه( يكوانتوم
 يبه شكل) شود يم يريگ اندازه يشگرآزما
حالت  يناز چند اي يزهاز آم ي،امال آنك

حالت فرو  يكممكن به تنها  يِكوانتوم
  .ريزد يم
 يكوانتوم يكمكان يِدرس يها كتاب در
و  ناگهاني ،اي يفروپاش ينچن

. شده است يدهكش يربه تصو يرناپذ برگشت
. است يرشهوديغ يارموضوع بس ينا

كه  آن ياند تا به جا گران در تالش پژوهش
 ينيع يتواقع يكبه  راجع يييزهافقط چ

 يكحالت  ييرتغ چگونگي ،يريمبگ ياد
را درك  »گيري هانداز« ي بواسطه يستمس
  .يمكن

از  يريگ با بهره] 1[ يدجد يشآزما يك
سوال را  ينا يفضع هاي يريگ اندازه

 يرمستقيمغ يها سنجش - سازد يروشن م
تابع موج را  يككه  يكوانتوم هاي يستمس

كه  يمادام يچانندپ يم يبه شكل جزئ
را  يستماز حالت آن س ياطالعات جزئ

 مانع وقوع فروريزش ،كنند يفراهم م
  .شوند يتابع موج م يناگهان
از دانشگاه ) Kater Murch(مارچ  كيتر
و همكارانش،  يكليدر بر يفرنياكال
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هستند  يو حالت جامد ياتم دانان يزيكف

آنان . اند موضوع كار كرده ينا يكه بر رو
را  يفضع هاي يريگ از اندازه يا همجموع
 يككه در  ييمدار ابررسانا يك يبر رو
) ياز دو حالت كوانتوم يبيترك( ينه برهم

كار را  ينها ا آن. اند بوده را انجام داده
كه از  يكرويوهاتوسط نظارت بر م

انجام  ،اند مدار گذشته ينا يحاو ي محفظه
اساس بوده كه  كار آنان بر اين. اند داده
حالت  ،مدار يكيسانات الكترنو

جعبه عبور  ينرا كه از ا ميكرويوهايي
متجاوز از چند . دهد يم ييررا تغ كنند يم
 يفضع هاي يريگ ن اندازهاي ،يهثان

از حالت آن مدار را  يفور يها عكس
به تنها  ينه برهم يكاز  يجاًكه تدر چنان(

 ينه ها در داخل آن برهم از حالت يكي
 كه يندرست مثل ا. اند تهگرف) كند يم ييرتغ

را در  يتابع موج كوانتوم يك يِفروپاش
  .يمبكش يرحركت آهسته به تصو يك

 يبر رو يمشابه هاي يشآزما اگرچه
انجام  ينور يها فوتون يحاالت كوانتوم

 ينبار است كه چن يناول يناند، اما ا شده
حالت جامد پرآشوب  يستمس يكدر  يكار

كار  ينا«: مارچ ي به گفته. انجام شده است
سال  10 يكه ما در ط دهد ينشان م

 يشرفتگذشته چقدر در حالت جامد پ
از چنان  نهايتاً ،ها سيستم»« .يما داشته
 توانيم يبرخوردارند كه م يخلوص
ها داشته  فوتون يرا برا يبيرق هاي يشآزما
  ».يمباش
  

  حركت آهسته فيلم
كه  است يافتهدر ينهمچن يمت اين

كه  ينديفرآ) (decoherence( يواهمدوس

حاالت  يِباعث واپاش يطمح يزِدر آن نو
با  تواند يم) شود يم يكوانتوم
 ي ينهمكرر به كم يفضع هاي يريگ اندازه

مارچ  يانبه ب. مقدار خود برسد
سنجش مدار  يكه برا هايي يكرويوم

 توان يرا م روند يبكار م ييابررسانا
آن مدار به حساب  يبرا يطيهمچون مح

 يغالب يزچ يكرويوهام ينچون اآورد 
با نظارت . هستند كه با آن اندركنش دارند

 يبجا يكرويودر م وخيزها افت ،يطبر مح
 ،ناشناخته باشند يها از نوفه يكه منبع آن

  .آيند يشناخته شده به حساب م كميتي
مارچ و اثباتش  يها كه از گفته چنان آن
تا حالت  شود يكار باعث م ينا آيد، يبرم
 يككه  اي يافته ،خالص بماند يتومكوان
 يكوانتوم هاي يتب. دارد يعمل ي يجهنت

در  توانند ياستفاده شده در محاسبات م
شوند  يرمزگذار ييحالت مدار ابررسانا

 ينچن يزحاضر ن يشكه در آزما همچنان(
از حالت  توانند يم ها يتب يناما ا) تاس

 يك يابه تله افتاده  يونِ يك يكوانتوم
 ينكها. ساخته شوند يزدر بلور ن يناخالص
 يكوانتوم يتب يك يتا همدوس يمقادر باش
حالت جامد با استفاده از  يستمرا در س

 ،يمحفظ كن يفضع هاي يشساختن آزما
 يشگاهيآزما يافزارها در سخت بايستي

ي اندرو   به گفته. ممكن باشد يزن يگرد
پرداز  يهنظر) Andrew Jordan(جردن 
: يويوركشگاه روچستر در ناز دان يكوانتوم

  .»است يعموم ياربس ي ا يدها ينا«
 Alexander(كراتكف  الكساندر

Korotkov (از دانشگاه  پردازي يهنظر
 ينكه ا افزايد يم يورسايددر ر يفرنياكال

از  يبه عنوان نوع توان يرا م يريگ اندازه

 يستمدانست كه به س »يكوانتوم يراهبر«
 يكوانتوم ريتا در طول مس كند يكمك م
 يدر زندگ«: گويد يم يو. يابدتحول 

  ».افتد يآناً اتفاق نم يزيچ يچه يواقع
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 يزيكف يب؛ ترك2013سال  يمينوبل ش

  و كوانتوم يككالس
  

 ينبه مارت 2013سال  يمينوبل ش ي جايزه
 يتلو مايكل ،)Martin Karplus(كرپالس 

)Michael Levitt (ورشل  يهو آر)Arieh 

Warshel (ايِ نهيارا يها آنان مدل. تعلق گرفت 
. اند را توسعه داده يچيدهپ يمياييِش هايِ يستمس

 يزيكبا ف يكيمحققان ارتباط نزد ينا ي هر سه
را در  يميو ش يزيكاصل ف ركرپالس د. دارند

 يزيكمدرك ف لويت ،دانشگاه هاروارد خوانده
هر . كالج لندن اخذ كرده است ينگزرا از ك

 775.000 ي طور مشترك برنده ها به آن ي سه
در  يرا در مراسم يشانها ند شده و مدالپو

  .كردند يافتاستكهلم در دهم دسامبر در
را به  يزهجا ينو ورشل ا لويت ،كارپالس

استفاده  يمحاسبات هاي يكتكن ي خاطر توسعه
 يبرا(و كوانتوم  يككالس يزيكشده در ف

برنده ) يچيدهپ يمياييش يندهايفرآ يفتوص
 يزيكف بر اساس يمياييش يها مدل. اند شده
ساده  ينسبتاً از لحاظ محاسبات يككالس
 يبرخ سازي يهشب يبرا ينبنابرا. هستند
بزرگ همچون  يها رفتارِ مولكول يها جنبه
وجود مسئله  ينبا ا. شود ياستفاده م ها ينپروتئ

قادر به  يكيكالس يها مدل يناست كه ا ينا
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همانند ( يميش يتپراهم يها جنبه يفتوص

) روند يم يشگونه پها چ اندركنش ينكها
بر  ييها به مدل يازمنظور ن ينبه ا. يستندن

كه به ( شود يآشكارم انتوميكو يكاساس مكان
 يازن يميعظ يخود به قدرت محاسبات ي نوبه
 يكوانتوم هاي سازي يهشب ينبنابرا). دارد

نسبتاً  يها تنها در مورد مولكول توانند يم
  .داشته باشند ييكوچك كارا

  

  
  

نوبل  ي يزهو ورشل برندگان جا يتلو ،كارپالس
  يميش

  

  آزاد يها الكترون يبر رو تمركز
كارپالس در حال  1960 ي اواخر دهه در

كوانتوم  ي يهبر پا اي يانهرا يها لمد ي توسعه
 يها اندركنش سازي يهشب ييبود كه توانا

و ورشل  يتدر ضمن لو. را داشت يمياييش
 يزمنعلوم وا يهردو در موسسه عال

)Weizmann (كه ييمشغول به كار بودند؛ جا 
دادند  عهرا توس يكيكالس اي يانهها مدل را آن

از  ينيخواص مع سازيِ يهكه قادر به شب
ورشل در سال . بزرگ بود يستيِز يها مولكول

 يوستدر دانشگاه هاروارد به كارپالس پ 1970
 هاي يافتره يبها شروع به ترك و آن
 ينها اول آن. خود كردند يو كوانتوم يكيكالس
 يزيكرا توسعه دادند كه در ف اي يانهرا ي برنامه
 يها رفتار الكترون يساز مدل براي يكوانتوم

. رود يبكار م) يمياييندركنش شا يكدر (آزاد 
 يفتوص يبرا يككالس يزيكاز ف كه يدر حال

مولكول  يكها در  ها و الكترون اتم يِمابق
  .استفاده كردند

و ورشل  يتلو يطول چند سال بعد در
و دانشگاه  يزمنوا ي در موسسه يگرباهمد
 ها يمآنز  مدل ي با هدف توسعه يجكمبر

 ينقش اساس دراز كه اي يرهزنج يها مولكول(

) كنند يم يفاا شيميايي يوب يندهايتنها در فرآ
 1976موضوع در سال  ينآنان به ا- كار كردند 

 ها يكتكن ينا ممه يژگيو يكاما  يافتنددست 
و ورشل توسعه  لويت ،كه توسط كارپالس

در مورد  توانند يها م بود كه آن ينداده شد ا
در . يرندمورد استفاده قرار گ يزن يميهر نوع ش

 ي مطالعه يبرا ها يمتنها آنز نه يجهنت
روند بلكه  يبكار م ياتيمهمِ ح يها مولكول

 يدجد يصنعت يندهايفرآ ي توسعه يبرا
بهتر و سنتز  يديِخورش هاي ولساخت سل(

  .شوند ياستفاده م يزن) يدجد يداروها
 Alán( يكگاز- آلن آسپرو ينظر دان شيمي

Aspuru-Guzik ( بهphysicsworld.com يم 
 گامانِ يشو ورشل پ لويت ،كارپالس«: يدگو
-آسپرو. »مدرن هستند يِمحاسبات يميش يواقع
 يتكه در دانشگاه هاروارد فعال يكگاز
 كوانتومي  يكمكان يافتره«: افزايد مي ،كند يم
اند  كرده يمعرف هگرو ينكه ا مولكولي يكمكان /

كه به  آيد يبه حساب م يعاد ياكنون امر
تا مسائل مهم  دهد يامكان را م ينمندان ا دانش

را درك كنند به عنوان مثال  ياتمربوط به ح
چگونه كار  ييدارو يها مولكول كه يندرك ا

  .كنند يم
  

  يميو ش فيزيك
متولد  ينو در شهر و 1930در سال  كارپالس

به  1938اش در سال  شد و به همراه خانواده
 كه يناو قبل از ا. متحده مهاجرت كرد ياالتا

و در كلتك در  يميش ي را در رشته ياشردكت
را  يميو ش فيزيك ،به اتمام برساند 1953سال 

پس از . در دانشگاه هاروارد خوانده است
آكسفورد و  هاي نشگاهدر دا يتفعال يمدت
به دانشگاه هاروارد  1966در سال  يلينويا
را در  يانتصاب دوم 1996در سال . يوستپ

  .استراسبورگ بدست آورد
) Pretoria( يايدر پرتور 1947ر سال د لويت
 يمدرك كارشناس. متولد شد يجنوب يقايآفر

كالج لندن در سال  ينگزاز ك يزيكخود را در ف
را در  يكسالپس از آن كه . كرد يافتدر 1967

ها  مولكول ي يهنظر يبر رو يزمنوا ي موسسه
و  يهرا با موضوع تجز يكار كرد مدرك دكتر

از دانشگاه  ينپروتئاز  ينيوكنفورماس يلتحل
 يشگاهپس از آن در آزما. اخذ كرد يجكمبر

MRC و  يجدر كمبر يمولكول شناسيِ يستز
قبل از ورود به دانشكده  يزمنوا ي موسسه
 1987دانشگاه استانفورد در سال  يپزشك

  .مشغول به كار بود
كه مدرك  را قبل از آن يميش يزن ورشل

خود را در  يو دكتر ارشد يكارشناس
به انجام  يزمنوا ي در موسسه شيمي كيزيف

در  پس از فعاليت. خوانده است ،برساند
به  ،يزمنوا ي دانشگاه هاوارد و موسسه

 1976در سال  يجنوب دانشگاه كاليفرنياي
  .ملحق شد

  
  يسندهنو ي درباره
) Hamish Johnston(جانستون  هميش

  . است physicsworld.com يراستارو
  

  منبع
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  ماكسول يها گره

  

 يها از حل يا تازه ي به دسته گران پژوهش
از  يته يمعادالت ماكسول در فضا يبرا قيدق

خطوط . اند يافتهدست  يكيالكتر يبارها
 يكها، درون  حل ينبه دست آمده در ا يروين

گره خورده و با  ديگر يك يرامونچنبره پ
  .دارند يوندپ ديگر يك

» گره ياضياتر«كه  ياز توپولوژ اي شاخه
كار  به يزيكدر ف درپي يو پ شود يم يدهنام

 وخمِ يچپر پ يرهاياز مس: شود يگرفته م
ها تا  در مبحث شارشِ شاره يككالس
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و ) snaky twists( يچمارپ يها ده تاب
 هاي يدانم ي يهمختلف در نظر ايه يشگرا

  .يكوانتوم
 گونه ينا يقِدق يها به حل يابي موارد دست اما

شمار  انگشت) ها هستند كه شاملِ گره(مسائل 
 يزيكي،ف يها سامانه ينمعموالً چن: بوده است

ها را به  آن توان يدارند و نم يخط يرِغ يرفتار
گرچه نشان داده . حل كرد يليصورت تحل

معادالت  يعنيمهم  ياربس ي نمونه يكشده كه 
 ياضير يقِدق ياربس هاي يتحت بررس ل،ماكسو
 ياكد يدشرا. شده دارند كنترل يرفتار

)Hridesh Kedia (ش از دانش در  يكاگوگاه
كه در  يا كارانش در مقاله به همراه هم يلينويزا

Physical Review Letters اند  به چاپ رسانده
روابط  ينا يها برا از حل يا تازه ي از دسته

 ينا. اند كرده يبردار پرده مند شو ارز يخيتار
ممكن  يوندهايها و پ گره ي گران همه پژوهش

و  يدهرا به طورِ چك يا چنبره يكربنديِپ يكدر 
 ها يافته ينا يدشا. اند مقاله آورده ينفشرده در ا

در  يسيمغناط هاي يداندرك بهترِ رفتارِ م يبرا
 يكوانتوم يها رفتارِ شاره ياا و پالسماه

 هاي يوهش) Bose( بوز هاي گاليدهچچون  هم
  .را به دست دهند ينينو

  

  
  

)H. Kedia et al., Phys. Rev. Lett. (2013 
  

 يگر پژوهش 1980 ي دهه يانيِپا يها سال در
 يمعادالت ماكسول در فضا يقِتوانست حلِ دق

 يكها  حل ينا. يابدرا ب يكياز بارِ الكتر يته
از  يكهر  كه، ينشگفت داشتند، و آن ا يژگيِو

و  سازد يبسته م ي حلقه يك يرو،خطوط ن
 يوندپ يگريد ي ها به حلقه حلقه ينز اا يكهر

 كشيِ يمس« يساختار ينبه چن. خورده است

در  تر يشكه پ گويند يم» )Hopf(هاپف 
 يزيكچون ف هم يگريد يها شاخه

 يبرا(شده بودند  يافت يعما هاي يستالكر
). ينيدرا بب June 2013 Viewpoint 3نمونه 

فراتر رفته و  يكارانش گام و هم ياكد ينكا هم
 ديگر يككه هم با  اند يافته يقيدق يها حل

خطوط : اند د دارند و هم گره خوردهيونپ
به صورت درهم (چنبره  يكدرونِ  يدان،م

  .اند هم گره خورده يراموندر پ) اي يدهژول
را به كمك  يكياپت يها گره ينبتوان ا اگر
 يبرا يا تازه يها كرد، راه يجادا يزرل يهاپرتو
 هاي يكربنديسرد در پ يها اتم يراندازيِگ

 هاي يدانم ي درباره. شود يجالب گشوده م
 يدار، ابزارها گره يها حل ينا يزن يسيمغناط

و محدودكردنِ پالسماها  يدمق يبرا ينينو
  .كنند يفراهم م

  
  منبع

Maxwell’s Knots  
  

 ييهوا و  وارد قلمرو آب ييمناطق استوا
  !شوند يم يا ناشناخته

  

 ييراتشده است كه انحراف از تغ بيني پيش
 ييمرسوم، ابتدا از مناطق استوا ييِهوا و آب

  .شود يشروع م
  

  
  

با  يسهدر مقا ييمناطق استوا دهد ينشان م ها بيني پيش
به  يعتركه از خط استوا دورتر هستند، سر ييها آن

در شكل . كنند يم يدادست پ اي سابقه يب ياوج دما
 ييراتشده از تغ بيني يشكه پ ييسال شهرها

نشان داده  كنند، يم يدامرسوم انحراف پ ييهوا و آب
رنگ ( 2020 الآن از س ي شده است كه محدوه

  .باشد يم) يرنگ آب( 2100تا سال ) ينارنج

اگر روند انتشار  سازي يهشب يكطبق  بر
 يابد،بدون كاهش ادامه  يا گلخانه يگازها
 يدائم يجهش 2047تا سال  يجهان يدماها

در . داشت باالتر از حدود مرسوم خواهند
جهش تا  ينا شود يم بيني يشپ ييمناطق استوا

  .رخ دهد 2038سال 
به  2005تا سال  1860از سال  يمياقل هاي داده

 يسطح يدماها ي محدوده يبرا يعنوان مرجع
. رود يبكار م يندر اطراف زم يينباال و پا

از دانشگاه ) Camilo Mora(مورا  يلوكام
 يها دادهدر مانوا و همكارانش از  ييهاوا

 گيري يانگينم يمياقل سازي يهشب 39مربوط به 
دماها در  يكنند چه زمان بيني يشكردند تا پ

مرسوم  ييراتمناطق مختلف به طور دائم از تغ
  .كنند يم يداانحراف پ

كه پژوهشگران دهم اكتبر در  يطبق گزارش بر
Nature را  2047مدل سال  ينمنتشر كردند، ا

انحراف نشان  يسال جهان يانگينبه عنوان م
به منظور  يعياما اگر اقدامات سر دهد؛ يم

 يرد،صورت گ يا گلخانه يكاهش انتشار گازها
  .يافتانتقال خواهد  2069به سال  يختار ينا

 ياه با عرض يسهدر مقا يياستوا مناطق
دهه زودتر  يكباالتر، حدود  ياييجغراف
. را تجربه خواهند كرد اي سابقه يب يدماها

تر است،  ها گسترده قطب يكنوسان دما نزد
 يبا نواح يسهدر مقا ينواح ينا ينبنابرا
 يبرا يشتريب يبه زمان و دما يازن يياستوا

  .مرسوم دارند ي انحراف از محدوده
تر از مناطق در حال توسعه عموماً زود مناطق

مثال  يبرا. گيرند يقرار م يرثروتمندتر تحت تاث
 يكه مانوكوار كنند يم بيني يشپژوهشگران پ

)Manokwari (به  2020در سال  يدر اندونز
كه  يدر حال رسد، يم اي سابقه يب يياوج دما

آن را تجربه خواهد  2047در سال  يويوركن
 يسلنددر ا) Reykjavik( يكاويكيكرد و بر ر

  .نخواهد گذاشت يريتاث يچه 2066سال  تا
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Tropics to launch into uncharted climate 
territory by 2038 

  
  مرجع

http://www.nature.com/nature/journal/v5
02/n7470/full/nature12540.html 

  
  ييعدد جادو يك 34چرا 
  است؟ يمكلس يبرا

  

دهنده  نشان ييعدد جادو ي،ا هسته يزيكف در
) ها نوترون ياها  پروتون( ييها تعداد نوكلئون
ر هسته بوجود را د يپر هاي يهاست كه ال

با استناد به  يگ به تازه پيشگان يزيكف. آورند يم
عدد  يك يزن 34كه  اند يافتهدر يشواهد تجرب

  .است ييجادو
 يكبر وجود  يمبن يشواهد پيشگان فيزيك

ها در نمونه  از نوترون يدجد ييعدد جادو
آنها با . اند يافته يمكلس يزوتوپاز ا يداريناپا

 ي يكهبار يدتول ي انهكارخ يزاتاستفاده از تجه
ژاپن، هسته  RIKENدر  يواكتيويراد يوني
 -كردند يزولهنوترون را ا 34 يحاو اي يمكلس
 ييعدد جادو يكبه عنوان  34كه  يبار يناول
فهم ما از   تواند يكشف م ينا. شد يدهد

مانند نوكلئوسنتزها را  يزيكياخترف يندهايفرا
  .بهبود بخشد

  

  
  

اكتشاف در آنجا به  ينكه ا RIKENدر  سيكلوتروني
  .يدثبت رس

  

هستند كه  ييها هسته يي،جادو هاي هسته
ها  آنها تماما توسط نوكلئون "هاي يهال"

 يلپر شده و تما) ها نوتورون ياها  پروتون(
 يدارپا يواكتيويراد هاي يدارند در برابر واپاش

مورد،  يندر ا يا شده مثال شناخته. بمانند يباق
ها  است، كه هم تعداد پروتون 4 يومهسته هل

) دو عدد( يشها تعداد نوترون همو ) دو عدد(
رو آن را  يناز ا. هستند ييجادو ياعداد

 يدارو به شدت پا نامند يم "مضاعف ييجادو"
، 20، 8عبارتند از  يياعداد جادو يگرد. است

  .126، و 82، 50، 28
مدل  ينا يبرا يزن يريگ چشم يها استثنا

به طور . آن وجود دارد  ييو اعداد جادو اي يهال
كه  يداريناپا يها هسته رسد يخاص، به نظر م
تفاوت  يشانها ها و نوترون تعداد پروتون

 يابر. شوند ينم يجاددارند ا يكديگربا  ياديز
 28از نوترون،  يغن 42-يليكونمثال در س

 ييعدد جادو يك ديگر) N=28(نوترون 
از  يغن هاي يزوتوپاN=16  كه يدرحال يست،ن

  .رود يبه شمار م ييعدد جادو يژن،نوترونِ اكس
  
  شده بود بيني يشپ 2001سال  در

از نوترون، قبال  يغن يمكلس يها مطالعه هسته 
 ييد جادوعد يك N=32نشان داده بود كه 

انجام شده در سال  و محاسبات نظري –است 
 يدبا يزن N=34كه  داد يم يشنهادپ يزن 2001
هم اكنون، . باشد ييعدد جادو يك
مشغول به كار  RIKENكه در  پيشگاني يزيكف

بودن  دوييبر جا يمبن يهستند، شواهد تجرب
  .اند يافته 34عدد 
 يويدد يبه رهبر يميتوسط ت يشآزما اين

در دانشگاه ) David Steppenbeck(بِك  استپن
محققان با پرتاب  ينا. انجام شده است يوتوك
به  يتانيومو ت يوماسكاند يها از هسته اي يكهبار
داشتند تا تعداد  يهدف جامد، سع يك

 يجادبا طول عمر كوتاه ا يها از هسته يشتريب
به  يِانرژ يها اغلب ترازها هسته ينا. كنند

 يارند، و در زمان واپاشد اي يختهشدت برانگ
 ينكه ا كنند، يم يلگاما از خود گس يپرتوها

 يكطور كه  همان. كرد يآنها را آشكارساز يمت
 يلكه از خود گس يتوسط نور توان ياتم را م

  ي هسته يككرد، حضور  ييشناسا كند يم
 يدرون اردرباره ساخت ياطالعات و نيز –خاص 

 يليگس يماگا يفبا استفاده از ط تواند يم -آن
  .يدآن بدست آ

  
  كامال پر ي زيراليه
حالت  ينانجام شده نشان داد كه اول آزمايشِ

 ي، به نسبت انرژ54-  يمكلس ي يختهبرانگ
- يرز"دهنده  نشان يندارد و ا ياديز ياربس
 يرز. نوترون است 34 يپر حاو ي "يهال
 يآشنا هاي يهال يربه ز يهشب يا هسته هاي يهال
 ينب ؛ اگر گاف انرژي)…, s, p(هستند  ياتم
متناظر  يهآنگاه آن ال شد،با يادز ها يهال يرز

  .ييعدد جادو يكاست با 
  كنش درباره برهم ياكتشاف اطالعات مهم اين
 يداربه شدت ناپا يها ها درهسته نوكلئون ينب

 ييها هسته ينچن كه يدرحال. را به همراه دارد
ندارند، اما  يروزمره نقش چندان يدر زندگ

 ينوكلئوسنتز نقش مهم ينددر فرا توانند يم
 ينيآن عناصر سنگ يلهداشته باشند كه به وس

 يزيكياخترف هاي يدهدر پد يكل،مانند آهن و ن
  .شوند يم يجادمانند ابرنواخترها ا

شدن دانش ما از  يشتربا ب«: بِك گفته استپن به
 يروهايو ن يداربه شدت ناپا يها ساختار هسته

 ي ون كه باعث تحول اليهنوكلئ –نوكلئون 
عدم حضور اعداد  ياحضور  شوند، يم يا هسته
نقش  يواكتيوراد يها در هسته ييجادو يِا هسته
مانند  يزيكياخترف هاي يندرا در فهم فرا يمهم

  ».كنند يم يفاها ا در ستاره سنتزنوكلئو
به  Natureبه طور مفصل در مجله  يقتحق اين

  .است يدهچاپ رس
  

  منبع
Why 34 is the magic number for calcium 
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  كند يم بيني يشكه پ يفرمول

  !شما چند ارجاع خواهد گرفت ي الهمق
  

مقاله در جلب نظر  يك يندهآ عملكرد
از  يكيارجاع،  يافتو در يگرگران د پژوهش
است كه در حال نگارش  يمحققان يها سوال
گران  از پژوهش ياكنون گروه. اند مقاله

شده،  مقاالت چاپ ياند با بررس توانسته
 ايدعملكرد پ ينا بيني يشپ يرا برا يا رابطه
  .كنند
كابوس  ينعلم است و بدتر يرانمد يايرو اين

كه  ينا بيني يشپ يبرا يا رابطه: گران پژوهش
اما . گيرند يچقدر ارجاع م يپژوهش يها مقاله
رابطه را  ينگران اكنون ا از پژوهش يگروه

ساده را گزارش  يها مدل آن. دانند يممكن م
از  يقيدق هاي بيني يشكه به پ] 1[ دهند يم

سال سابقه  5 يمقاله بر مبنا يك يد آتعملكر
  .شود يارجاع آن منجر م

از  يكي) Dashun Wang(وانگ  داشوآن
توماس  يمقاله در مركز پژوهش ينا يسندگاننو
 يلتما«: گويد يم يويوركواتسون در ن. يج
فرصت و با دقت  يندر اول يمتا بتوان يمدار

 يندهمقاله در آ يككه  يابيمدر يدارنسبتا پا
كه  گويند يم يگراند» .است يرگذارتاث چقدر

 ياما هنوز برا ستجذاب ا يشرفتيكار پ ينا
حال، مقاله  ينبا ا. يستن يدمف گيران يمتصم

باشد كه بر  يارهاييآغازگر مع تواند يم
مقاله متمركزند نه  يك يآت يرتاث بيني يشپ

  .عملكرد گذشته آن يابيارز
له در مقا يككه  يابد يرا م ييها مدل سرنخ اين
. گيرد يخود چگونه ارجاع م يهاول يها سال

به دانستن  يازيمدل ن ينكه، ا شگفت آن
 يا مجله ياكه آن را نوشته  يموضوع مقاله، كس

در عوض، . كه آن را چاپ كرده است، ندارد
كه تنها سه عامل بر جذب  كند يفرض م

 يتاول، جذاب. گذارند يارجاعات اثر م
كه مقاله بالفاصله  ينا يگرد. آن است هاي يدها

مقاله در ابتدا  يكاگر : گيرد يچگونه ارجاع م
آن،  يداريپد را جذب كند،  ياديتوجه ز

اثر  – دهد يم يشاحتمال كسب ارجاع را افزا
ثروتمند، ثروتمندتر «معروف به نام  اي شبكه

 اريمقاله را به قله اثرگذ يكيكه نزد »شود يم
 يگ تازه كه ينعامل سوم ا]. 2[ دهد يم يشافزا

 يكآهنگ ارجاع  يت،در نها كند؛ يمقاله افت م
  . رسد يمقاله به صفر م

  
  يينها اثر

-Albert( يلزلو باراباش- كه با آلبرت وانگ

László Barabási  (شبكه در  دادن يهنظر
سانگ  ينگو چائوم يسترنا دانشگاه نورث

)Chaoming Song (در دانشگاه  يزيكدانيف
ساخت كه  يمدل د،كن يكار م يدافلور ياميم
سه عامل به  ينا ياگر اختالف نسب گويد يم

 ها الهشوند، همه مق يحتصح ياضيلحاظ ر
 يشزمان پ يرا ط يكسانيارجاع  يالگو

 ي،هر مقاله پژوهش يبرا ينبنابرا. گيرند يم
 يتجذاب( ينسب يركه كدام مقاد يافتدر يدبا
 يالگو) و آهنگ زوال يهآهنگ رشد اول ها، يدها

 يعموم يشده را به منحن شاهدهارجاع م
 تواند يمدل م ير،مقاد ينو با داشتن ا. رساند يم

آن  يريگ عمر ارجاع مقاله و طول يعملكرد آت
را ) گويند يم ييبه آن اثر نها گان يسندهكه نو(
  .كند بيني يشپ

 يزيكف يها مدل خود را بر مقاله گران پژوهش
ها بر اساس  آن. امتحان كردند 1960از دهه  

پرداختند و  بيني يشساله به پ ارجاعات پنج
مقاله ها در  ٪93.5سال بعد،  25كه  يافتنددر

در . دارند يجا شده بيني يشارجاع پ ي محدوده
 ياريبس يبرا توان يكه م گويد يواقع، وانگ م

سال  كمتر از پنج يها داده يبر مبنا ها از مقاله
ها در حدود  ارجاعات آن يراكرد، ز بيني يشپ

 ينهمچن. كند يسال است و سپس افت مدو 
 2000و  1990دهه  يها مقاله يمدل برا ينا
  .كند يكار م يزن

 ياديز ياربس يتقطع موارد، عدم يبعض در
 ياربس بيني يشبازه پ ينوجود دارد، بنابرا

مقاالت  ٪6.5). يرعكس ز(گسترده است 
 يمقاالت ها اين: كامال با مدل مخالفت داشتند

اند  سال اول خود مطرح نشده جبودند كه در پن
را جلب كردند و بعدها  اي يهثانو ياناما جر

  .مهم شدند
  

  
  

پنج  يمقاله بر مبنا يككه  كند يم بيني يشمدل پ اين
  .كند يم يافتسال داده ارجاع، چند ارجاع در

  

و لودو ) Anthony van Raan(فان ران  آنتوني
 يها كه شبكه) Ludo Waltman(والتمن 
هلند مطالعه  يدنرا در دانشگاه ل يلمارجاع ع

مدل و مقاله  ينگفتند كه ا Natureبه  كنند، يم
 زده يجانه يدنبا گذاران ياستاما س. مهم هستند

اثر  بيني يشپ«: افزايد يفان ران ضمنا م. شوند
مقاله، در  يكسال بعد از ظهور  نجارجاع پ
او » .دارد يكاربرد اندك گذاري ياستمورد س

عمر را  اگر بتوان ارجاعات طول يحت گويد يم
در خاطر داشته  يدبا يرانكرد، مد بيني يشپ

 يها حوزه يانارجاعات م يرباشند كه به ناگز
 يشب شناسان يستمثال، ز يعلم متفاوتند؛ برا

  .دهند يبه هم ارجاع م پيشگان يزيكاز ف
  

  يچيدگيپ افزايش
او با استفاده از عناصر  گويد يم وانگ

 مواردي –را ارتقا خواهد داد  مدل تر، يچيدهپ
كه آن چاپ شده  ييجا ياهمچون عنوان مقاله 

عوامل  ينتمركز ما بر كمتر«: گويد ياو م. است
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من  يآور برا موضوع شگفت. است يازموردن

به  يستنتنها با نگر توانيم ياست كه م ينا
از  يسطح ينچن هزمان ب يارجاعات ط

  ».يمبرس پذيري بيني يشپ
قابل اعمال  يزمجموعه مقاالت ن يمدل برا اين

مثال، همه مقاالت چاپ شده در  براي –است 
 يك ياموسسه  يكمجله خاص،  يك

جذاب  يليمورد خ ينآخر. گر خاص پژوهش
گران  موجود كه پژوهش يارهايمع يرااست ز

) h-indexمانند ( شوند يبا آن قضاوت م
 يندهعملكرد آ بيني يشپ يبرا يكم يتظرف

  .دارند
كند كه  بيني يشپ تواند يمدل وانگ م اگرچه

را  ييها گر چه سال پژوهش يك يمقاالت قبل
كه  دهد يخواهند داشت، اما نشان نم يشدر پ

خواهند  ياثر مشابه يو ي يندهمقاالت آ ياآ
 يافتن گويد يخاطر، وانگ م ينبه هم. داشت

گر به اثر  پژوهش يندهكه چگونه اثر آ ينا
 ينا يرااست ز يدود، مفش يگذشته او مربوط م
ارجاعات،  يتا بر مبنا دهد يامر به ما اجازه م

تا چه حد «كه  يمنشان ده يبه لحاظ كم
 بيني يشپ  گر قابل پژوهش يك يها مقاله
 يتيسا به ساخت وب يدوانگ اكنون ام» .است

هر مقاله  يارجاعات را برا بيني يشدارد تا پ
  .انجام دهد يپژوهش

 بيني يشپ يبرا هايييارمع يناز چن يرانمد اگر
 تواند يكار م ينا يند،استفاده نما ياثر آت
امر را  ينا. دهد ييرانجام علم را تغ يچگونگ

در  يشناس جامعه) James Evans(اوانز  يمزج
كه  كند ياشاره م يلونيزدر ا يكاگودانشگاه ش

دانش در كنار مقاله  يندهدرباره آ] 3[ يا مقاله
 يدگو يماو . به چاپ رسانده است گوان

از اكنون خواهد  تر يعسر ياحتماال كشف علم
 يرشپذ يزاندانستن م«: دهد يبود، اما اخطار م

 گويي يشبه عنوان پ تواند يمقاله م يك
همه حول مقاالت داغ  - » عمل كند يانحصار

 يدكه شا يپژوهش يها و حوزه شوند يجمع م
  . شوند ميبعدها مثمر ثمر باشند، فراموش 

  
  منبع

Formula predicts research papers' future 
citations 

  
  ها مرجع

Wang, D., Song, C. & Barabási, A-L. 
Science 342, 127–132 (2013) 
Barabási, A-L. & Albert, R. Science 286, 
509–512 (1999) 
Evans, J. A. Science 342, 44–45 (2013) 

  
  است؟ چاله ياهابرس يككار  جهان شاه ايآ

  

كه  كنند يم نهاد يشپ پردازان يهاز نظر يگروه
كه از رمبش  ست يريبانگ، تنها تصو مه

  .آيد يبا ابعاد باالتر به نظر م يا ستاره
بانگ  زمان آن باشد كه با مه تواند مي

 يزن گمانه شناسان يهانك. يمكن يخداحافظ
 يكدات رمبش كه جهان از خروج زائ كنند يم

به  يلدر زمان تبد ي،چهار بعد ي ستاره
كه  اي نامه يشنما - باشد درست شده چاله، ياهس
در تمام  يهاندهد كه چرا ك يحبتواند توض يدشا

  .آيد ميبه نظر  نواخت يكجهات 
كه جهان از  گويد يبانگ م استاندارد مه مدل

 گي ينهتك ياچگال  نهايت يب ي نقطه يكانفجار 
چه  داند ينم كس يچاما ه. است درست شده

 ينقوان: است يدهانفجار را كش ينا ي ماشه يزچ
دهند  يحتوض توانند ينم يزيكف ي شده شناخته

  .است كه در آن لحظه چه رخ داده
 ي از موسسه داني يزيكاخترف يافشرد نيايش

: گويد ي، كانادا، مWaterlooدر  ينظر يزيكف
از  ييگو دانند يم ها دان يزيكتا آن جا كه ف«
  » .است پرواز كرده يروناژدها به ب گي ينهتك يانم

كه  يمده يحدشوار است كه توض ينچن هم
 يبا دما يبانگ پرآشوب، جهان مه يكگونه  چه
باشد چراكه  گذاشته يبرجا نواخت يك يباتقر

است  نداشته ياز زمان تولدش زمان كاف يهانك
  .برسد يتعادل يكه به دما

  

  
  

 يبرا بازگشت يب ي نقطه– چاله ياهس يك داد يرو افق
 يسطح كرو يك - كند يهر آن چه كه در آن سقوط م

 چاله ياهس يكجهان با ابعاد باالتر،  يكدر . است
داشته باشد كه  يبعد سه داد يافق رو يك تواند يم
جهان كامال تازه را  يك يلشدر زمان تشك توانسته يم

  .بدهد
  

 يحتوض نيتر به ها، شناس يهانك تر يشب رايب
پس از  ياست كه اندك ينا نواختي يك يبرا

 ياز انرژ يا ناشناخته يها آغاز زمان، شكل
از  يشب ياند كه با سرعت جهان جوان را واداشته

تكه  يكگونه،  ينا. سرعت نور، منبسط شود
كه امروز  يهانيدر تمام ك نواخت، يك يبا دما

اشاره  ياما افشرد. است يافته رشگست بينيم، يم
ناك بوده و  آشوب ياربانگ بس مه«كه  كند يم

گن  هم ي تكه يك يكه حت يستروشن ن
وجود داشته كه انبساط كارش را از آن شروع 

  ».كند
  

  غشا روي
 arXiv يگذشته رو ي كه در هفته يا مقاله در

كاران توجه  و هم ي، افشرد 1است قرار گرفته
اند كه در سال  برده نهادي يشپ يخود را به سو

را در  والي يد ياكه گ يتوسط گروه 2000
 والدي، يخود داشت، مطرح شد؛ د يبترك

در  ميليان يمكس يگاكنون با دانش گاه لودو
Munichدر آن مدل، . كند يم اريك ، آلمان، هم

غشا است كه در  يكما  يبعد جهان سه
  .كه چهار بعد دارد، شناور است يابرجهان
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كه اگر ابرجهان  يافتهدر يافشرد گروه

 است، داشته يخود را م يبعد4 يها تارهس
 يها همانند ستاره اند توانسته يها م از آن يبرخ

و  يدهپرجرم در جهان خودمان رمب
مانند : را درست كنند يبعد4 هايي چاله ياهس

 يرونيب هاي يهابرنواخترها منفجر شده و ال
 هاي اليهداده و  يرونخود را به شدت ب

  .اند رميده يم الهچ ياهس يكبه حالت  شان يدرون
 يسطح كرو يكبا  چاله ياهس يكجهان ما،  در

محدود  شود، مي يدهنام داد يكه افق رو
 يك يمعمول يبعد سه يدر فضا. گردد يم

 يك يبرا يمرز) سطح يك( يجسم دوبعد
در ابرجهان افق  كند؛ يدرست م چاله ياهس
جسم  يك يبعد4 ي چاله ياهس يك داد يرو
ده يكه ابر كره نام ليشك –خواهد بود  يبعد3
 يكمرگ  يكه گروه افشرد يزمان. شود يم

كه  يافتندرا مدل كردند، در يبعد4 ي ستاره
درست  يبعد3 يغشا يك يمواد خروج

را در بر گرفته  يبعد3 داد يكه افق رو كنند يم
  .شوند يمنبسط م يگ و به آهسته

 يبعد3اند كه جهان  فرض كرده گان نويسنده
ممكن است مانند  كنيم، يم يگ كه در آن زند

كه رشد غشا را مانند  و اين–غشا باشد  يك
 يافشرد. كنيم يم ييشناسا يهانيانبساط ك

انبساط را  ينها ا شناس ستاره«: گويد يم
اند كه جهان  گرفته يجهكرده و نت يريگ اندازه

 اما اين–باشد  شده شروعبانگ  مه يكبا  يدبا
  ».تصور اشتباه است يكتنها 

  
  مدل خواني  ناهم
جهان را به  نواختي يك ينچن مدل هم اين
چرا كه ابرجهان . دهد يم يحتوض يگ ساده

 يزمان يدر گذشته برا توانسته يم يبعد4
 يها وجود داشته و بخش يطوالن نهايت يب

 يدنبه تعادل رس يبرا ييمختلف آن بخت باال
آن را  يزما ن يبعد3كه جهان  ياند؛ تعادل داشته

  .ستا به ارث برده

. دارد يمشكالت يزن يرتصو ينا يهر رو به
گر  مشاهده ي،در سال جار ين،از ا يشپ ياندك
اروپا،  ييپالنك متعلق به سازمان فضا ييفضا
 ي است كه نقشه ارائه داده ييها داده
 هاي يزموجدر ر يي،اندك دما يزهايوخ افت

كه  اي مانده تابش باقي–را  ينه،زم پس يهانيك
جهان را در خود  ي وليهات ااز لحظ ييها نشان
شده با  مشاهده يالگو. دهد ينشان م -دارد

انجام شده با مدل استاندارد  هاي بيني يشپ
 چاله ياهاما مدل س خواند يبانگ و انبساط م مه
پالنك انحراف  هاي نسبت به مشاهده ٪4تا 

به حل  يدبا ام يافشرد. دهد ينشان م
 باله دنكه او اكنون ب گويد يم ها يخوان ناهم
  .به مدل است يدنبود بخش به
روش  والي يبا وجود عدم تطابق، د 

بانگ  گروه با آن به مه ينرا كه ا يزيآم نبوغ
: گويد ياو م. كند يم ينرا تحس اند يدهرس

در   مساله ترين يادينبن گي، ينهتك«
را دوباره  يخها تار آن... ست شناسي يهانك

كه هرگز بدان  يبه شكل... اند نوشته
كه  يطيكه در شرا افزايد ياو م »يمبود برنخورده

كه انبساط  دهد ينشان م«پالنك  هاي يافته
گونه  پرسش كه انبساط چه ين، ا»درست است

بنابر . است چنان باز رها شده است هم رخ داده
گونه  كه چه دهد يمطالعه نشان م يناو ا ي گفته
  .است شده يدهانبساط با ابعاد باالتر كش ي ماشه

  
  نبعم

did-a-hyper-black-hole-spawn-the-

universe- 
  

  ها مرجع
Pourhasan, R., Afshordi, N. & Mann, R. 
B. Preprint available at 

http://arxiv.org/abs/1309.1487 (2013) 
PubMed 
Dvali, G., Gabadadze, G. & Porrati, M. 
Phys. Lett. B 485, 208–214 (2000). 

  

  يشههم يها را برا موش  انگل ينا
  كند يها شجاع م در برابر گربه

  

 ينبا توكسوپالسما از ب يتكه مسموم از آن پس
 ياز آن باق يناش يرفتار تييراتغ رود، يم
 PLoS ONEكه در  يطبق پژوهش. ماند يم

كه  ي، انگل1منتشر شد 2013سپتامبر  18روز 
افراد در سرتاسر جهان در  سوم يكاز  يشب

از  يكيمعرض آن هستند، توانِ آن را دارد كه 
 يشههم يرا برا ها وشمغز م يژهو يكاركردها

  .دهد ييرتغ
  

  
  

 شوند، يم يسكه آلوده به توكسوپالسموس هايي موش
 دهند يها از دست م گربه يخود را از بو يزيترس غر

  .باشد يدائم تواند يانگل م يناز ا يو اثرات ناش
  

 ي ندهبر ينبه عنوان از ب يگوند توكسوپالسما
ها شناخته شده  جوندگان از گربه يزيترس غر

 يحت دهد ينشان م يديپژوهش جد. است
ها  كه انگل يبه آن، زمان يها پس از آلودگ ماه
 ياثر باق ينا يستند،ن ييقابل شناسا يگرد
 ينكه ا احتمال آن صورت ينبد. ماند يم
در  يدائم ختاريسا ييراتموجب تغ يكروبم

  .ددگر يم يتشود، تقو مغز 
) زاي يماريعامل ب( يپاتوژن يكروبم اين
پستانداران  يها است كه اغلب گونه يسلول تك

و منجر به ابتال به  كند يو پرندگان را آلوده م
. شود يم يسبا نام توكسوپالسموس يماريب يك

اما اثرات آن بر جوندگان منحصر به فرد است؛ 
اما  كنند، يها فرار م گربه يها از بو اكثر آن

اند،  آلوده شده يكروبم ينكه به ا ييها آن
  .شوند يها م گربه يجذب بو ياندك
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به كامل  يتكامل يكه سازگار شود يم تصور

: كند يانگل كمك م ياتشدن چرخه ح
به  تواند يتوكسوپالسما تنها در روده گربه م

منظور  ينشود، و به ا يرتكث يصورت جنس
  .خورده شود يدپاتوژن با يزبانموش م

 يآلودگ يانرا م يا ها، مطالعات رابطه نانسا در
و  يرفتار ييراتبه توكسوپالسما و تغ

 دهد ينشان م يپژوهش. اند يافته يزوفرنياسك
 يندر افراد آلوده به ا يبكه خطر تصادفات مه

نشان  يگرد يپژوهش 2.يابد يم يشانگل افزا
گربه  يدر واكنش به بو ييراتيكه تغ دهد يم
با توكسوپالسما  يآلودگ احتمال 3.است شدهيجادا

از افراد  يشب يزوفرنيافراد مبتال به اسك يبرا
درمان  يكه برا يياست و داروها يعاد
ممكن است به  شود، ياستفاده م يزوفرنياسك
  .مؤثر باشد يها تنها اندك پاتوژن يرتكث يلدل

 هاي يتفعال يزوفرنيكه اسك شود يم تصور
مغز  يعصب يها دهنده انتقال يناز دوپام ياديز

 يبرا ياحتمال يحتوض يك. كند يم يررا درگ
صورت  ينتوكسوپالسما بد يرفتار يراتتأث
 هاي يستك يقانگل از طر: گردد يم يتتقو
مغز  يها در سلول يكه به آرام يكروسكوپيكم

 يجادا يدائم هايي يآلودگ كنند، يرشد م
 يها آن سلول يدتول تواند يامر م ينا. كنند يم

 تواند يم يزدهد، كه آن ن شيرا افزا يندوپام
 ييرها را تغ كاركرد آن يا مالحظه طور قابل به

وابسته  يزن يشنهاديپ يسازوكارها يرسا. دهد
  .است ها يستبه حضور ك

  
  يدائم اي مشخصه
 يتوكسوپالسما اساساً رو ينهدر زم ها پژوهش

. شود يانجام م يشمال يكايآمر IIنژاد نوع 
Wendy Ingramل سلو شناس يست، ز

و  يبركل يفرنيا،در دانشگاه كال يمولكول
 Iنوع  يگر،د يدو نژاد اصل يراتكارانش تأث هم

ها  آن. كردند يرا بر رفتار موش بررس IIو نوع 
انواع،  يتمام يآلودگ ههفت 3در طول  يافتنددر

گربه را از  يترس خود از بو يها تمام موش
 ييركه تغ دهد ينشان م يندست دادند و ا

  .توكسوپالسما است يعموم ي صهمشخ يرفتار
چهار ماه بعد از  يتموقع تر گيركننده غافل
كه محققان از آن  Iپاتوژن نوع . است يآلودگ

 يا به گونه يكياستفاده كردند به صورت ژنت
 يجادا يمؤثر يمنياصالح شده بود كه واكنش ا

 يبر آلودگ داد يها اجازه م كه به موش كرد يم
در مغز  يآلودگ ينماه، ابعد از چهار . يندفائق آ

 داد ينبود و نشان م يآشكارساز ابلموش ق
. نمانده است يباق يسلول انگل 200از  يشب

Ingram واقعاً انتظار «: داد يحتوض ينچن
وجود آورد، و از  به يستنتواند ك Iنوع  يمداشت

  .»را سبب شود يرفتار ييراتنتواند تغ رو ينا
گذشت سه  ها بعد از موش: گونه نبود ينا اما

 تفاوت يگربه ب يچنان نسبت به بو هفته هم
در  يككارشناس ژنت Michael Eisen. ماندند
 يگركه د ها پس از آن مدت«: گويد يم يبركل

چنان  هم يم،قادر به مشاهده آن در مغز نبود
  .»ديديم يآن را م ياثرات رفتار

 ييراتدهنده آن است كه تغ موضوع نشان اين
 يژه،و ييريتغ يلدلبه  تواند يم يرفتار
در ساختار مغز  ييرتغ يرقابلو غ يافزار سخت

به  ها يستك يريگ از شكل يشباشد، كه پ
 ينا. يستندوجود آمده و قابل بازگشت ن

 يا ها يستها ك را كه در آن ياتينظر ها يافته
حاصل از  اريرفت ييراتمسبب تغ يندوپام
 يدبا توكسوپالسما هستند، مورد ترد يآلودگ
  .دهد يقرار م

  
  يتتا واقع يهنظر از

Joanne Websterهاي ي يرگ ، متخصص همه 
لندن كه در كشف  يدر دانشگاه سلطنت يانگل

از  يترس ناش- سازي ياثرات خنث
 يكار هم ييصحرا يها توكسوپالسما در موش

داشت  يدكننده تأك نگران يبر موضوع 4داشت،
وجود  به يزوفرنياسك يرفتار ييراتكه اگر تغ

 هايي انتوكسوپالسما ثابت باشد، درم آمده با
ممكن است  شود، يانجام م ها يستك يكه رو

شد كه  يادآوردرهرحال، او . نداشته باشد ياثر
با  يآلودگ يالگو برا ينها بهتر موش

ها  آن يراز يستند،ها ن توكسوپالسما در انسان
. كنند يرا تجربه م يدتريعالئم و عوارض شد

Webster يها د از موشخو يها در پژوهش 
  .استفاده كرد ييصحرا

Ingram وجود ابزار  يلگروه او به دل گويد يم
 يكمك به كشف سازوكارها يبهتر برا يكيژنت
استفاده  يمعمول يها از موش ي،رفتار ييراتتغ
حال، او هنوز در خصوص  ينبا ا. كند يم

 يزوفرنيتوكسوپالسما و اسك يانرابطه م
او به  هاي فتهياممكن است . متقاعد نشده است

به نظر  يراكند، ز ضعيفرابطه را ت ينواقع ا
 يهدر برابر فرض يها شواهد آن رسد يم

  .دارند يندوپام
به توكسوپالسما در  يشد آلودگ يادآور او

آن  يوعسرتاسر جهان متداول است، اما ش
كه نرخ  ياست، در حال يرمنطقه به منطقه متغ

 1%در سرتاسر جهان حدود  يزوفرنياسك
 يافته يشبه عالوه، ممكن است نرخ افزا. تاس

افراد مبتال به  يانبه توكسوپالسما در م يآلودگ
باشد كه احتمال  يلبه آن دل يزوفرنياسك

ها انگل را بردارند،  وجود دارد كه آن يشتريب
  .شود يزوفرنيكه انگل موجب اسك نه آن

  

  منبع
Parasite makes mice lose fear of cats 
permanently 

  

  ها مرجع
Ingram, W. M., Goodrich, L. M., Robey. 
E. A. & Eisen, M. B. PLoS ONE 8, 
e75246 (2013). 
Flegr, J., Havlícek, J., Kodym, P., Malý, 
M. & Smahel, Z. BMC Infect. Dis. 2, 11 

(2002). 
Flegr, J., Lenochová, P., Hodný, Z. & 
Vondrová, M. PLoS Neglect. Trop. Dis. 

5, e1389 (2011). 
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Berdoy, M., Webster, J. P. & Macdonald, 
D. W. Proc. R. Soc. B 267, 1591–1594 
(2000). 

  
  يزر يها آهنِ خون با الماس يريگ اندازه

  

 يگران نوع از پژوهش المللي ينب گروهي
اند كه  را توسعه داده يستينانوالماسِ حسگر ز
. كند يينآهن خون را تع يقادر است محتوا

 ينموجود در ا يها حسگر از نقص ينا
 ينكوچك استفاده كرده و پروتئ يها الماس

و در  كند يم رهيرا كه آهنِ خون را ذخ اي يژهو
را  شود يم يافت يزاز موجودات زنده ن ياريبس

 يدوارندگران ام پژوهش ينا. كند يآشكارساز
 يآشكارساز يرا برا يحسگر يِفناور ينا
  . توسعه دهند يزن ها ينپروتئ يگرِد

در اكثر موجودات زنده به وفور وجود  آهن
 يزچ فلز در همه ينا يحاو هاي ينپروتئ -دارد

گرفته  يتك سلول يكرونيِت زنده ماز موجودا
ها كمبود  در انسان. شود يم يافتها  تا انسان

بوجود آمده  يهسوء تغذ ي آهن عمدتاً بواسطه
 درحالي ،منجر گردد يخون به كم تواند يو م

 يكاز  يحاك توان يزانِ آهن را ميم يشكه افزا
 گيري اندازه ،ينبنابرا. حاد دانست يپاسخ التهاب

ابزار  يك توان يهنِ خون را مآ يزانم يقدق
  .به حساب آورد يدر پزشك ياساس يصيِتشخ

  
  يزمتما تشخيص

در  ها ينتك پروتئ يوجود آشكارساز ينا با
شاهكار محسوب  يك يستيز يها نمونه

شامل  يا ،مرسوم يها روش. شود ينم
 هاي ينها و پروتئ رنگ( اند يآل يگرها نشان

 ينا اما. ينقاط كوانتوم ياو ) فلورسانت
مورد  يمدت يكه برا گرها پس از آن نشان

 ازشدن  يدبه سف يلتما يرنداستفاده قرار گ
منجر  يزن نقاط كوانتومي ،دهند يخود نشان م

. شوند يموردنظر م ي به تنزل نمونه
استاندارد خون شامل  هايِ يشآزما

 معروف به فريتين ،ينپروتئ يك يآشكارساز
)ferritin (و  يرهمل ذخعا ينپروتئ ينا. است

آهن  يون 4500تا  تواند يانتقال آهن بوده و م
 ي به واسطه اام. يردرا در برگ يسيمغناط

كه ( ينقاط كوانتوم يا يآل يها استفاده از رنگ
  يآهن خون پِ يزانبه م يرمستقيمبه طور غ

ممكن  هايي يشچنان آزما ي يجهنت) برند يم
  .نباشد يقاطع يجِاست نتا

  

  
  

در ابعاد نانومتر كه به  ييها الماس: الماس هاي نقص
  .كنند يحسگر عمل م يكعنوان 

  

 Fedor(متشكل از فدر جلزكو  تيمي ،اكنون

Jelezko (از دانشگاه اولم  داني يزيكف)Ulm (
 ،يواندر آلمان همراه با همكارانش در تا

با استفاده  يتينفر يِآشكارساز يرا برا روشي
 ينا. اند در ابعاد نانو توسعه داده يِها از الماس
معروف به  ييها نقص يها حاو الماس
. هستند) NV( جاي تهي- يتروژنن يها نقص

كه دو اتم  شوند يم يجادا يها وقت نقص ينا
 يكم در ساختار الماس با ه ي يهكربنِ همسا

 يگزينجا يا شبكه جاي يته يكو  يتروژناتم ن
 هاي يدانقادرند م ييهاNV ينچن. شده باشند

 ينا. كنند يرا آشكارساز يفضع يسيِمغناط
آن  لاست كه محققان به دنبا يزيآن چ يقاًدق

 ميدان ،به اتم آهن يدمق هر فريتينِ ،هستند
كه معموالً  كند يم يدتول يزيناچ يسيِمغناط
  .است يآن كار دشوار يريگ اندازه

  
  يژهو هاي مكان
 physicsworld.comكه جلزكو به  طور آن
 ينا ي ها به منظور توسعهNV  كانم ،گويد يم

و به . است يمهم و اساس ياربس يدحسگر جد
گران دانشگاه اولم  خاطر است كه پژوهش ينا

) Huan-Cheng Chang(با هوان چنگ چانگ 
 Academia( ينيكاس ينش در آكادمو همكارا

Sinica (هوان . كنند يمشاركت م يواندر تا
موجود را  يتجار ياست كه نانوبلورها يكس
) هاNV يجادبه منظور ا( ينسنگ هاي يونبا 

  .مورد تابش قرار داده است
  

  گان ستاره طيف
 ،اثبات اصل يبرا يعنوان آزمون به

 يازآشكارس ها براي گران از نانوالماس پژوهش
 يبه جا  خالص يتينِفر ينِاز پروتئ يا نمونه
به . اند موجود در خون استفاده كرده ي نمونه

 يدر پ يستيمنظور جلزكو و همكارانش با ينا
سطح الماس  يرا بر رو يتينباشند تا فر يراه

 يها استفاده از اندركنش باكار  ينا. جذب كند
ها و  نانوالماس ينب يكيالكترواستات

كه منجر به  ،شود يانجام م يتينفر يها ينپروتئ
سطح  ينب يكوواالنس يرغ يوندپ يك تشكيل

. گردد يم يندر پروتئ ينوگروه آم يكالماس و 
 ي نوفه« ي را بواسطه يتينمحققان پس از آن فر

نوفه  ينا. كنند يم يآشكارساز »يسيمغناط
كه همواره به ( ينآهن در پروتئ يها توسط اتم

) زند يتلنگر م يداراپان يسيِمغناط يها ممان
  .شود يم يجادا
 ي نوفه ي در اصل ما دامنه«: جلزكو ي گفته به

اندازه  NV يها را در مكان يسيمغناط
در  كه يدرحال كند ياو خاطر نشان م. »گيريم يم

كه باشد  ياز هر نوع  نوفه ها يشاغلب آزما
مورد  در اين ،آيد يمزاحم به حساب م يعامل
در «: يو ي به گفته. ستا يمهم و اساس ياربس
نوفه را بلكه فركانس و در  ما نه تنها ،يقتحق
 يو. »كنيم يم ينوفه را آشكارساز يفط يجهنت
 يبرا يجنتا يناز ا توانند يمحققان م افزايد يم

كه عامل نوفه هستند  ييها تعداد اتم ي محاسبه
باشد  يشترها ب هرچه تعداد اتم(استفاده كنند 
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 يمتلنگرها را خواه ينااز  يفركانس باالتر

 يهرا به نجوم تشب يكتكن ينجلزكو ا). داشت
آن  تركيبات ،ستاره يك يفط كه ييجا كند، يم

. كند يآن ستاره را برمال م يداخل يندهايو فرآ
را لمس  ينما آهن درون پروتئ«: او ي به گفته

خارج شده  ي آن نوفه بلكه به جاي ،كنيم ينم
 يكتكن يك ينبنابرا. گيريم ياز آن را اندازه م

  .»يمدار يرتماسيغ
  

  يممستق سنجش
را هم در  يكاهش قابل توجه يمت اين

 يك ينِو هم در زمان واهلش اسپ يهمدوس
NV )مشاهده ) يتيناز حضورِ فر يناش
اثر مشاهده شده به حد  يقتدر حق. اند كرده
 يتينِتك مولكولِ فر يكبزرگ هست تا  يكاف
. نمود يرسازبه حسگر را بتوان آشكا يكنزد

 يبرا يمدل نظر يكاز  ينمحققان همچن
روش استفاده كردند تا  ينبه ا يدنبخش تباراع

 يريگ ها اندازه كه آن هايي يگنالمطمئن شوند س
  .سازگار بوده باشد يتيناند با حضور فر كرده
كه  دهد ينشان م يدكار جد اين
 يِبه لطف سازگار( NV حسگرهاي يستز
باال تحت  يسيمغناط يتها و حساس آن يستيز

 اي يدواركنندهام ي توسعه) يطيمح يطشرا
به  تواند يروش م ينجلزكو ا يانبه ب. هستند
آهن در  يآشكارساز يبرا يماًو مستق يزود

 لكار به شك ينا. خون استفاده شود يها نمونه
 يكها در  نانوالماس ينا يبا جاگذار ياساده 

چه  آن ي همه ينمونه خون و سپس شستشو
 ياو  شود، يانجام م) يتينبجز فر(د دارد وجو

در  يكروسياليكانال م يك يجادبا استفاده از ا
 يقطر ينالماس به منظور فرستادن نمونه از ا

كه  كند يتصور م يناو همچن. شود يانجام م
از خون  يقيدق يها با نمونه الينيب هاي يشآزما
به لطف  بويژه ،به سهولت انجام داد توان يرا م

را  يكوچك ياركه تنها نمونه بس يقتحق ينا
در حال حاضر در  يمت ينا. يمدار يازن

در خون  يو مواد ها ينپروتئ يگرد يجستجو
با استفاده از  يآشكارساز يتهستند كه قابل

  .حسگرها را دارند ينا
 يافتهانتشار  Nano Lettersدر  يقتحق اين

  .است
  

  يسندهنو ي درباره
) Tushna Commissariat( يساريايكم تاشنا

  .است physicsworld.comگزارشگر 
  
  منبع 

Detecting blood-iron levels with tiny 
diamonds 

  
 يشده پا كشي يمدوباره س يها عصب

  كنند يترل مرا كن يكربات
  

كه  يكربات يپا يكبا استفاده از  مردي
رود و  يراه م گيرد، ياز مغز فرمان م يماًمستق

  .زند يبه توپ فوتبال ضربه م

  
  

حركت اجسام  يبرا ييتنها تفكر به  قدرت
 يمگر آنكه آن جسم، پا يست؛ن يكاف جان يب

شده  كشي يمباشد كه به مغزتان س يكيربات
  .است
خود را در  يكه زانو و ساق پا يا ساله 32 مرد

از  يكلتتصادف موتورس يك يط 2009سال 
 يكاست كه با  يكس يندست داده، ظاهراً اول

توانسته است  يشده از اندام تحتان عضو قطع
را با كمك ذهن خود كنترل  يكربات يپا يك
  .كند

 Levi(هارگرو  يلو يبه سرپرست تيمي

Hargrove(از  يپزشك ي، متخصص مهندس
 Rehabilitation( يكاگوش يتوانبخش ي سهمؤس

Institute of Chicago (ي هفته يلينويز،در ا 
 the New England Journal ofگذشته در 

Medicine را به همراه  يديدستاورد جد
د ده يكه نشان م] 1[گزارش كردند  يدئوييو

 يرو يمصنوع يپا يكبا استفاده از  يمرد
 داري يبسطح ش ياز رو رود، يها راه م پله
  .زند يو به توپ فوتبال ضربه م آيد يم يينپا

ها  روش آن ي عمده يتمعتقد است مز هارگرو
از  يستمجبور ن يگراست كه شخص د ينا

حركات  ياكنترل از راه دور  يچوئس يك
 يفرمان دادن به پا يبرا يرطبيعيغ يعضالن

 ييراستفاده كند تا بتواند حركات را تغ يكربات
 يكه نشسته است برا يهنگام ينكها يادهد، و 
  .يردها كمك بگ پا از دست ييجابجا

 يناول ينا دانيم، يكه م ييتا آنجا«: گويد يم او
به منظور  يعصب هاي يگنالاست كه س يبار

 يو هم قوزك پا يموتور يكنترل هم زانو
  ».گيرند يمورد استفاده قرار م يمصنوع

نشان داده بودند كه  يناز ا يشپ پژوهشگران
را با  يكربات يبازوها توانند يافراد فلج م

را  ينجاا(استفاده از فكر خود حركت دهند 
 يكربات يقادرند پاها يزو افراد سالم ن) ينيدبب

را  ينجاا(را با استفاده از مغز خود كنترل كنند 
 اي يچهماه ايه يگنالكار س ينتر در تازه). ينيدبب

فرستاده  هاي يغامفرد به حركت، پ يلهنگام تما
 ينكه به ا كنند يم يتشده از مغز را تقو

را  ينجاا(شده است   گام فراتر نهاده يك يبترت
  ).ينيدبب

كه  ييها كار، جراحان عصب ينانجام ا براي
مرد را  يساق پا هاي يچهاز ماه يسابقاً برخ
به . كردند يتمجدداً هدا كردند، يكنترل م

 كنند يران او را وادار م هاي يچهكه ماه يا گونه
 يها هدفمند عصب يگذاريكه جا اي يوهبه ش
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) targeted muscle reinnervation( يعضالن

  . منقبض شوند شود، يم يدهنام
 يهتعب يكربات يدرون پا ييسپس حسگرها
شده به  يدتول يكيالكتر يها كردند تا پالس

 يناز ا يناش يا عضله يها انقباض ي يلهوس
. كنند يريگ روش و عضالت ران را اندازه

كه جراحان  يهنگام كنند يم يانپژوهشگران ب
از  ياضاف ييها اطالعات را با داده ينا

 ستكردند، شخص توان يبحسگرها ترك
در  - بكار ببرد  يشتريرا با دقت ب يشپا
تنها با  كرد يكه تالش م يبا زمان يسهمقا

ها  آن. استفاده از حسگرها آن را كنترل كند
 يزنقص عضو ن يافراد دارا يرسا يدوارندام

 يندهسال آ 5 يال 3 يط يفناور ينبتوانند از ا
  .استفاده كنند

  
  منبع

Rewired nerves control robotic leg 
  

  مرجع
Hargrove, L. J. et al. New Eng. J. Med. 
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa13001
26 

  
  پروتون ترِ يفضع يآن سو

  

 يرا برا يروش يگ به تازه گران پژوهش
 يركه تحت تاث يفضع يبارها يآشكارساز

آنها با . اند يافته گيرند يقرار م يفضع يروين
 يبر پراكندگ يكه مبتن ياستفاده  از روش

اند بار  هاست، توانسته ها از پروتون الكترون
  .كنند يريگ پروتون را اندازه يفضع

ذره به  يكپاسخ  يكيبارالكتر طوركه همان
بارِ  كند، يشخص مرا م يسيالكترومغناط يدانم

بر  يفضع يروياثر ن يزن يفبه اصطالح ضع
 يرويچون ن. دهد يذره را نشان م يرو
است،  ينسبتا كوچك يروين يف،ضع

. يستن يا كار ساده يفضع يبارها يريگ اندازه
بار  ،بار يناول يبرا Qweakهم اكنون گروه 

 Physical Reviewپروتون را در  يفضع

Letters كه  يريگ اندازه ينا .اند گزارش داده
در دسترس  يها از داده% 4تنها بر اساس 
 هاي بيني يشدر توافق با پ يآنهاست، به خوب

 تواند يم يشترب هاي يلاگرچه، تحل. است ينظر
را نشان دهد كه ممكن  يبه طور بالقوه اختالف

 يدجد يزيكف يكوجود  رايب ياست شاهد
  .باشد

  

  
  

  جفرسون آزمايشگاه
  

 هاي يرا در واپاش ينقش مهم يف،ضع نيروي
بار  يريگ اندازه ياما برا كند، يم يفاا يا هسته
دارند كه در  يازن يمحققان به واكنش يف،ضع
 يرويبا ن ياسبتواند قابل ق يفضع يرويآن ن

نوعا، روش انتخاب . باشد يگريشناخته شده د
هدف  يكها از  الكترون يپراكندگ يرو،ن ينا

وارد بر  يروين تريشب. است ستهه يك يا ياتم
است، اما  يسالكترون از نوع الكترومغناط

) يليونيومم يكدر حدود (از آن  يبخش اندك
. شود يفراهم م يفضع يرويتوسط ن

 يريگ در گذشته، با اندازه يگريد يشاتآزما
 يرويبه ن يفضع يروين  نسبت سهم
و  يومهسته سز يفبار ضع يس،الكترومغناط

  .ند الكترون را بدست آورد
و ) D.Androic( يكاندرو. يد(Qweak گروه

پروتون را با استفاده از  يفبار ضع) همكارانش
 يدهقطب ينيكه از نظر اسپ يالكترون هاي يكهبار

 يرجينياجفرسون در و يشگاهاند، در آزما  شده
به  يكهبار يش،آزما يندر ا. كردند يريگ اندازه

 يدهتاب يعما يدروژناز ه يهدف كوچك

ها را به  آن الكترون هاي وتونكه پر شود، يم
سمت هشت آشكارساز كه به طور متقارن قرار 

 يمحققان برا. شود ياند پراكنده م گرفته
به دنبال  يفضع يرويمشخص كردن سهم ن

 ييربا توجه به تغ يدادهااختالف تعداد رو
 ينوجود چن. الكترون بودند ينيقطبش اسپ

كه چون  رود يجهت انتظار م يناز ا ياختالف
 يروين يگربرخالف د يف،ضع كنش برهم

 ينا يتماه. كند يرا نقض م يتهپار يادين،بن
الكترون  يكروست كه  يناز ا يتهنقض پار

 يدر راستا اش ينگرد، كه اسپ راست
 يككرده، نسبت به  يريگ اش جهت حركت

اش در دو  و تكانه ينگرد كه اسپ الكترون چپ
 يبرا يكمتر يلجهت مخالف هستند، تما

  .ها دارد نده شدن از پروتونپراك
را در  يتهنقض پار ينهمچن  Qweak گروه

كردند، كه  يريگ اندازه يليارديومم 280سطح 
موضوع دارد كه بار پروتون برابر  ينداللت بر ا

 هايي بيني يشاست، كه در توافق با پ 0.064با 
  . باشد يكه بر اساس مدل استاندارد ارائه شده م

  
  منبع

 The Weaker Side of the Proton 
  

  مرجع
)Phys. Rev. Lett. 111, 141803 (2013 

  
  بهتر يحالت كوانتوم يكساخت 

  

تا  ياز رمزنگار ي،كوانتوم هاي يفناور تمامي
 يقدق يابي و مشخصه يساز محاسبات، به آماده

ذره  يكتوابع موج  يعني ي،كوانتوم يها حالت
 يناما ا. دارد ياز ذرات بستگ يا مجموعه يا

از  ينانحصول اطم يبرا توان يتوابع موج را نم
 يماند، به طور مستق آماده شده يكه به درست آن
  . كردچشم مجسم  يشدر پ
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 يكوانتوم يكه با عنوان رمزنگار تكنيكي

 ياركه بس دهد يارائه م يشناخته شده، راه حل
 يراست، كه تصاو يككالس يبه رمزنگار يهشب

 يرها در كنار تصاو را با قرار دادن آن يسه بعد
 ي،كوانتوم يرمزنگار. كند يثبت م يدوبعد
 يقرا به طور كامل از طر يحالت كوانتوم يك

 يبرا يري،تصو هاي گيري دازهاز ان يا مجموعه
مختلف قطبش فوتون،  يها مثال حالت

اما تاكنون پژوهشگران . كند يم يابي مشخصه
 يزانم يينتع يقاطع برا ياند روش نتوانسته

به حالت  يبرگرداندن رمزنگار يكينزد
  .يابندب يقيحق يكوانتوم

  

  
)T. Sugiyama et al., Phys. Rev. Lett. (2013 

  

، كه Physical Review Lettersدر  يا لهمقا در
Takanori Sugiyama كارانش در  و هم

اند، به روابط  ژاپن گزارش كرده يودانشگاه توك
يمحاسبه دقت رمزنگار يبرا يديجد يكم 

كه  بعد از آن. اند يافتهدست  يكوانتوم
از  يها توسط تعداد از حالت يا مجموعه

 ينشدند، ا يابي هآماده و مشخص ها يريگ اندازه
 ينكند تا چه حد ا يينتع تواند يم يتمالگور
 يكمطلوب هدف نزد يها ها به حالت حالت
 يمهم هايي يتمز يها دارا پروتكل آن. هستند

اول، اگر : است يگرد يها نسبت به روش
وجود داشته  ها يريگ از اندازه يتعداد كاف
كه به  يكند كه حالت ينتضم تواند يباشد، م

زده  ينتخم يكوانتوم زنگاريروش رم
 يكنزد يبه قدر دلخواه به حالت اصل شود، يم

 يبستگ ييدوم، رابطه تنها به پارامترها. است
اند، نه  قابل استخراج يريگ دارد كه از اندازه

 يحصح ي شده حالت آماده يكه از قبل برا آن
روش بر دسته  ينا. زده شده باشند ينتخم

ت و با اس مالقابل اع ها يشاز آزما يعيوس
 يمورد استفاده برا يها روش ينتر متداول
ها  حالت يانم »يفاصله كوانتوم« يريگ اندازه

  .سازگار است
  

  منبع
Building a Better Quantum State 

  
  مرجع

Precision-Guaranteed Quantum 
Tomography 
Takanori Sugiyama, Peter S. Turner, and 
Mio Murao 

(2013)Phys. Rev. Lett. 111, 160406  
  

  !راز نو اي يهپا سه
  

اند كه  را ابداع كرده يمحققان روش يتازگ به
از فشار حاصل  يريگ تنها با بهره توان يدرآن م

را  متر يليبه قطر دو م اي صفحه ،از تابش نور
 هاي يريگ اندازه توان يكار م ينابا .ساخت معلق

 هاي يريگ همچون اندازه(باال  ياربا دقت بس
  .ممكن ساخت يزرا ن) شدت گرانش

عناصرِ  يازمندبا دقت باال، ن هاي يريگ اندازه
 يناما ا. است يادز نهايت يب يداريبا پا ينور

 يكيعناصر معموالً توسط ارتعاشات مكان
دائماً در حال ) دارنده از دستگاه نگه يناش(

 ينغلبه بر ا يراه برا يك. خوردن هستند تكان
 آويزان ،يكيعناصر اپت سازيِ يزولهمشكل و ا
است  ينور يتفاده از پرتوهابا اس ها كردن آن

در  ينور يها تله ي يافتهارتقا يها كه در مدل
 يزكوچك ن يها ساختن مهره حركت يب

 هايي سازي يزولها ينچن. شود ياستفاده م
حركت  ي مطالعه شود يباعث م ينهمچن
در . تر شود عناصر آسان ينا كوانتوميِ يكمكان
بروز  نيزما يشناور يروين يمعمول ي تله يك
پراكنده شود  يديكه نور در جهت جد كند يم

 يترزل يويور يزيكالف ي طور كه در مجله اما آن
 Giovanni( يونهگوچ جوانّي ،آمده است

Guccione (يو همكارانش از دانشگاه مل 
را  يمعلق ي ينهآ) Canberra(در كانبرا  يااسترال

بردن از فشارِ  اند كه  تنها با بهره داده يشنهادپ
 كه با فرض اين ،كند ينور عمل م ابشازت حاصل
  .نباشد يتصادف ينور يپرتوها يپراكندگ

  

  
  

با بازتابش ( يمحدب ي  گران صفحه پژوهش اين
در   ينهآ يكاند كه به عنوان  را فرض كرده) باال
جدا از هم  يكيِسه كاواك اپت ييِباال يانتها

 يك يگرسه كاواك با همد ينا. كند يعمل م
 ينرا به منظور شناورساختن ا ينور ي يهپا سه

 يرهذخ يمقدار انرژ. دهند يم يلصفحه تشك
هر  ييِانتها هاي ينهآ ينكه در ب وريشده در ن

  نسبت به طول ،كند يكاواك رفت و برگشت م
كامالً ) موج نور با طول در مقايسه(كاواك 

ها به نظر  موج طول يبرخ يبرا. حساس است
 ينپائ ياباال به سمت  ينهآ ييهر جابجا رسد يم

 يمت ينا. كند يم يجادبازگرداننده ا يروين يك
تنها چند وات  يبه ازا هاند ك محاسبه كرده

بزرگ هست  يبه حد كاف يرون ينا يزريتوانِ ل
را به شكل  متر يليبه قطر دو م ي صفحه يكتا 
 يزن يزرل يبا خنك ساز. دارد معلق نگه يداريپا
حد  صفحه را به يكيحركات مكان توان يم

 يسركوب كرد تا بتوان حالت كوانتوم يكاف
با  يسهدر مقا. موردنظر را آشكار ساخت

صورت  يكه بر اساس پراكندگ يقيتعل
 كه بين ،يقو هاي شدگي با جفت ،گيرد يم

 ،شود يحاصل م يبا پرتو نور يتحركات ينچن
به (با دقت باال  هايي يريگ بتوان اندازه بايستي

را ) دت گرانشش يريگ عنوان مثال اندازه
  .ممكن ساخت

  منبع
A Tripod of Light 
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  يزنبرگها ينجات آقا

  

را همه  يزنبرگها يتعدم قطع اصل
 گويد، ياصل م ينآن طور كه ا شناسند؛ يم

را  ييزچ. كار است خراب يرناگز يري،گ اندازه
و  ييم؛اش نما تا مشاهده كنيم يم يكار دست

. يابد يراه م مان  يريگ گونه خطا به اندازه ينا
) يدجا برو ينبه ا( شود يروزها گفته م يناما ا

 يدهد يزنبرگحد ها ازتر  كم يي،كه خطا
 Physical Reviewاز  يا مقاله. است دهش

Lettersي،تناقض ظاهر ينا يح، در توض 
 يتاصل عدم قطع يبرا يا تازه يبند فرمول
 يريگ كه در آن اثر مخرب اندازه كند يم يمعرف

وابسته بوده و با  يريگ گاه اندازه به شكل دست
  .شود يم يدهسنج يدر حالت ش ييرتغ ي يشينهب
  

  
  

/Alan StonebrakerAPS 
  

را با  يتاصل عدم قطع تر يشب ها پيشه يزيكف
 يكها به  ذره يدنرس يگ گونه توجه به چه

 شود يمثال م. كنند يحالت مشخص درك م
 يينتع يدرون جعبه را با هر دقت ي مكان ذره
 يارممكن بس يرمقاد ي تكانه، بازه يكرد؛ اما برا

 يزن يگريد يدگاهبا د شود يم. گ خواهدبودبزر
. يريگ اندازه ياثرها: كرد نگاهمساله  ينبه ا
 زند يرا مثال م يكروسكوپيخود، م يزنبرگ،ها

ذره پراكنده  يكها از  كه در آن، فوتون
هر چه . كنند يينتا مكان آن را تع شوند يم

تر باشد، مكان آن  طول موج فوتون كوچك
اش  و البته تكانه شود؛ يم يريگ اندازه تر يقدق
كه در  رسد ياما به نظر م. كند يم ييرتغ تر يشب

با  شوند، يروزها انجام م ينكه ا هايي يشآزما
 ينابودگر ،»يفضع« يريگ اندازه يا كمك دسته

 يدهد يزنبرگها بيني يشنسبت به پ يتر كم
  .است شده
 يتانيايدر بر يوركگاه  بوش، از دانش پاول
وجود  ين باور دارند كه تناقضكارا و هم ير،كب

از  يشپ. يريگ اثر اندازه يينندارد مگر در تع
به صورت  يريگ از اندازه يناش يخطاها ين،ا

حالت سامانه  ي يسهحالت به حالت و با مقا
محاسبه  يريگ اندازه يكو پس از  يشپ
 دهند يكاران نشان م هم واما بوش . شدند يم

روش  كيبا  يري،گ اندازه يخطا يينكه تع
 يمتنظ يندنوع فرآ يكمستقل از حالت، با 

كه با اصل  ييبه حدها يري،گ گاه اندازه دست
  .انجامد ياند، م در توافق يتعدم قطع

  

  منبع
rescuing Heisenberg  

  

  مرجع
Proof of Heisenberg’s Error-Disturbance 
Relation 

  
  نوبل امسال ي يزهمهم جا هاي يدهناد

  

) Gerald Guralnik( يكجرالد گورالن چگونه
  را از دست داد؟ يزيكنوبل ف يزهجا

  

  
  

روز چهارم ) يرسمت چپ تصو( يكگورالن جرالد
كه دانشمندان  يدر سرن؛ روز 2012سال  يهژوئ

  .را اعالم كردند يگزه  وجود بوزون
  

جرالد  2012سال  يچهارم جوال روز
در  يتاتاق مملو از جمع يكدر  يكگورالن

 يگزسرن مشغول لذت بردن از كشف بوزون ه
او را  يشپنجاه سال پ يكه تئور يبود؛ كشف

  .كرد يم ييدتا

 يكگورالن. رخ نداد يجشن يچهشتم اكتبر ه تا
مطلع شد  ينترنتا يقدر خانه بود كه از طر

فرانكو انگلرت  يها به نام يدانشمندان
)François Englert (يگزه يترو پ )Peter 

Higgs (را به خاطر  يزيكنوبل ف يزهجا
: يدگو ياو م. اند برده يههمان نظر يبند فرمول

 ياما كم. خوشحالم يگزانگلرت و ه يمن برا«
 پيشگان يزيكدر هر حال ف. كننده بود ناراحت

  ».تنها انسان هستند يزن
انتخاب  يلدل ينبه ا يگزانگلرت و ه احتماالً
 يگزه يدانخود در مورد م ي يهاند كه نظر شده

)Higgs field ( يكقبل از گورالن 1964را سال 
 ينوبل حداكثر م ي يزهجا(همكارش  و دو

. منتشر كردند) يردتواند به سه نفر تعلق بگ
 1962را در سال  يگزه يدانم يتكل يكگورالن

خود بدست آورده  يدكترا طعمق يقاتتحق يط
مشاور او را وادار كرد تا آن  يكبود؛ اما 
 دانم يمن نم«: او گفته بود. راحذف كند قسمت

  ».يستدرست ناما آن . اشكال آن كجاست
 ينيبعدها دوباره آن را مورد بازب گورالنيك

مواجه  يشتريب يدقرار داد؛ اما با شك و ترد
اش كرد، دائماً  ها وقت صرف مقاله او ماه. شد

اشتباهات آن بود قبل از آنكه آن  يدر جستجو
ارسال  Physical Review Letters يرا برا
 كه مقاله را فرستاد، يسرانجام در روز. كند
در حال چاپ  ي شده از مقاله كثيرت ي نسخه يك

سال  49كه  يا كرد؛ مقاله يافتانگلرت را در
  .به ارمغان آورد يشنوبل را برا ي يزهبعد جا

  

  منبع
Nobel’s sharp cuts 

  
گرم شدن سرد به  ينكه در ح يا ماده

  رسد ينظر م
  

اند كه  را كشف كرده يا ماده يگ به تازه محققان
داده و در  يبفروسرخ را فر يندورب تواند يم
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مواد  يحرارت يفحال كه گرم است ط ينع

  .سرد را داشته باشد
 يزيكف يدرس يها كه در كتاب طور همان
تر شود،  گرم يداده شده، هر چه جسم يحتوض
سربازان بر  .كند يم يلاز خود گس يشترينور ب
با استفاده از نور  توانند ياصل م ينهم يمبنا

 يزمطلق ن يكيدر تار يفروسرخ دشمنان را حت
را  يا ماده يگ محققان به تازه. كنند ييشناسا

 يبيعج يناميكيرفتار ترمود هاند ك كشف كرده
 يحال ينماده در ع ينا. دهد ياز خود نشان م

 ياگوكه  رسد يبه نظر م يطور شود يكه گرم م
 يلماده به دل ينا. در حال سردشدن است

كه با نور فروسرخ دارد  يرمعموليتعامل غ
 هاي يندر برابر دورب يپوشش مقاوم تواند يم

در  ينحساس به حرارت باشد و همچن
به  يشيو گرما يشيسرما يابزارها كردن هينهب

 21 يخدر تار ها يافته ينا يجنتا. كار برده شود
  . منتشر شد Physical Review Xاُكتبر در 

  

  
  

، نور )چپ به راست(با گرم شدن  اكسيدواناديوم دي
است كه  ينامانند  كند يم يلاز خود گس كه يفروسرخ
دهنده  نورقرمز به طور معمول نشان.باشد سردشده نمونه

  .دهنده مواد سرد است نشان يمواد گرم و نور آب
  

 يرا طراح ياند مواد دانشمندان در تالش اما
از خود  يشتريشدن، نور ب  كنند كه با گرم

هدف  ينبه ا يابي دست يآنها برا. نكنند يلگس
 يه در دماك يابندرا ب يدارند مواد يسع

را  يستهتعامل خود با نور و الكتر يمشخص
 ينچن اكسيدواناديوم يد يبترك. دهند يم ييرتغ

 يوسدرجه سلس 70 يدما درا در حدو يگذار
 يكه به طور ناگهان يطور به دهد، يم ازخودنشان
  .دهد يحالت م ييربه رسانا تغ يقاز حالت عا

 ي، دانشجو) Mikhail Kats(كتس ميكائيل
ارشد در دانشگاه هاروارد، رفتار  يسكارشنا

 يباال يبا نور را در دماها اكسيدواناديوم يد
كتس و . كرده است يگذار بررس يدما

از  يكيبار يهمنظور ال ينهمكارانش به ا
نانومتر را  150به ضخامت  يومواناد اكسيد يد

 ينشان يهال ودكب ياقوتاز  اي يهال يبر رو
  .كردند
 ياقوت- يدواناديوماكس يسپس نمونه د آنها

 ينكبود را حرارت داده و با استفاده از دورب
فروسرخ مشخص كردند كه چه مقدار نور 

 يلفروسرخ با گرم شدن نمونه از آن گس
كه با گرم شدن نمونه از  يافتندآنها در. شود يم

 يوس،درجه سلس 74تا  يوسدرجه سلس 60
 ييربه قرمز تغ ياز آب يجرنگ نمونه به تدر

با : افتد يم يبيما ناگهان اتفاق عجا. كند يم
 گراد، يدرجه سانت 100نمونه تا  يدما يشافزا

از خود ساطع كرده و در همان  ينمونه نور آب
  .ماند يم يباق يتوضع
 يدهواقعا پد ينبه نظر ما ا« گويد يم كتس

شما « افزايد ياو م. »است يجالب توجه
 يقادق يوسدرجه سلس 90كه در  يددار يجسم

به نظر  يوسدرجه سلس 50 يمامانند د
  .»رسد يم

 ينباورند كه چون ا ينو همكارانش بر ا كتس
از  كنند، يدما را پنهان م يماده به طور موثر

 ينا ينظام يماهايرو به سربازان و هواپ ينا
شدن توسط  ييامكان راخواهد داد تا از شناسا

 ينچن. مصون بمانند يحرارت يحسگرها
 يها به دستگاه تواند يم ينهمچن يا ماده
 يلرا دهد تا با گس امكان ينگرما ا يدكنندهتول

در  يشترسرد و تابش ب يطتابش كمتر در شرا
كتس . بمانند يباق يثابت يگرم در دما يطشرا
را در  يانرژ تواند يم يآور فن ينچن گويد يم

را تنها از  يشانكه دما ييفضا يها ماهواره
 كنند، ينور كنترل م يلجذب و گس يقطر
  .كند يرهذخ

اند تا بفهمند چگونه  در تالش ينهمچن محققان
با گرم شدن ساختار  يومواناد اكسيد يد

كنش  تا برهم چيند يرا از نو م اش يدرون
. داشته باشد يستهبا نور و الكتر يرطبيعيغ

با فهم ثابت  يدوارندكتس و همكارانش ام
بتوانند  يومواناد اكسيد يد يزساختار ر

ماده را  ينبش توسط اكنترل تا يچگونگ
  .يابنددر

مهندس ) Daniel Wasserman(وِسرمن  دنيل
موضوع  ينكه ا يزن ينويسبرق در دانشگاه ال

مقاله  ينا« گويد يجالب است م ياربس يشبرا
 يجالب ياربس يزيكرا به ف اي يچهدر تواند يم

  ».يدبگشا
  

  منبع
Material looks cool while heating up 

  
كنفرانس ناسا توسط  يملغو تحر

  اخترشناسان
  

 هايِ يتناسا حول محور مامور كنفرانس
نام از  عدم ثبت يلكپلر كه به دل يمايفضاپ

از جانب  يمدر معرض تحر ينيپژوهشگران چ
 يتود، ممنوعب كنندگان قرار گرفته  شركت يرسا

  .شده را لغو كرد گذاشته
  

  
  

 يقاتروز دوشنبه در مركز تحق شناسان اختر
 يكنفرانس يبرا يفرنياناسا واقع در كال يمزا

كپلر دور  ييفضا يتدر مورد مامور يا مباحثه
 يدكه با تهد يهم جمع خواهند شد؛ كنفرانس

گرفت از  يمناسا تصم. مواجه شده بود يمتحر
با لغو حذف  المللي يننشست ب ينا يمتحر

  .يدنما يريجلوگ چينيكنندگان  حضور شركت
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كه متوجه  يدر ماه سپتامبر هنگام دانشمندان

 ياننام شش نفر از دانشجو شدند ناسا از ثبت
ممانعت به عمل  يناهل چ يمقطع فوق دكترا

 ينا. كردند يآورده است، ابراز تاسف و نگران
 متحده مصوب ياالتقانون ا يكآژانس به 

بر آنكه شهروندان  ياشاره كرد مبن 2011سال 
اجازه  يگرد هاي ليتم يبرخ يزو ن ينيچ

  .ناسا را ندارند يساتاز تاس يدبازد
كپلر كه قرار است  يكنفرانس علم دومين

 يوو ينچهارم تا هشتم نوامبر در شهر مانت
)Mountain View (يبرگزار شود، رو 

تلسكوپ متمركز است كه  ينا يدستاوردها
را كه به دور ستارگان در   يارهاكنون صدها ست

. كرده است يحال چرخش هستند، آشكارساز
نام  ثبت ازكنندگان بعد از آنكه ناسا  اما شركت

امتناع  يدادرو يندر ا ينيشش پژوهشگر چ
كنفرانس  ينكردند كه در ا يدبود، تهد يدهورز

 يندولت چ يسخنگو. كنند ينم يداحضور پ
 يدنبا يدادهاييرو يندر چن ينكهبا گفتن ا يزن
عمل  ينباشد، نسبت به ا يلدخ ياستس

  .واكنش نشان داد
  

  يمنف تاثير
از طرف  يبازخورد يناز چن پس

 يسازمانده ي يتهكم يكنندگان، اعضا شركت
كنفرانس به ناسا نامه نوشتند تا اعتراض خود 

. بار اعالم كنند تاسف يمتحر ينرا نسبت به ا
 بوديم، يامر آگاه م يناز ا اگر ما«: ها نوشتند آن

ناسا در نظر /يمزا يبرا يگزينجا يمكان
 هايي يمتحر ينچن هك هايي ياستس. گرفتيم يم

 يقاتبر تحق يمنف يريباشند، تاث  به دنبال داشته
  » .آزاد خواهند گذاشت يعلم
 Charles(توسط چارلز بولدن  يتممنوع اين

Bolden(ناسا، لغو شد پس از آنكه  ير، مد
 ي ، عضو كنگره)Frank Wolf(ك ولف فران

 يبه و يا نامه يرجينيااز و خواه يجمهور
 يبرا يمنع يچقانون ه ينبر آنكه ا ينوشت مبن

مانند  يندارد مگر آنكه مقام ينيچ ياتباع عاد
ولف . باشند اشتهدولت د يرسم يندگاننما

كنندگان  شركت يرشپذ يدر راستا ينقش مهم
 يرانمد«: گفت نيبولدن همچن. كرد يفاا ينيچ
 ي كار را بدون مشورت با اداره ينا يمزا

  ».اند ناسا انجام داده يمركز
 يقانون برا ينكنفرانس از لغو ا كنندگان تحريم

 Debra( يشردبرا ف. استقبال كردند يافراد عاد

Fischer(ييلاز دانشگاه  يشناس ، اختر )Yale 

University (نام  است كه بعد از آنكه از ثبت
 Ji(وانگ  يبه نام ج اش ينيچ يجودانش

Wang (يدشد، تهد يريدر كنفرانس جلوگ 
را از كنفرانس خارج  ودكرده بود گروه خ

خوشحال  يارمن بس«: گويد ياو م. كند يم
 يدكه در ابتدا تهد ياز كسان يگرد يكي» .هستم

 يمارس يكنفرانس كرده بود، جفر يمبه تحر
)Geoffrey Marcy (از  تياراس كارشناس برون

  . است يفرنيادانشگاه كال
از  يشناس ، اختر)Alan Boss(باس  آلن

در ) Carnegie Institution( يكارنگ ي موسسه
در مورد  Physics Worldواشنگتون با 

ها  و نقش كپلر در كشف آن ياراتس برون
 ينجااآن از  يصوت يلصحبت كرده است كه فا

  .در دسترس است
  

  منبع
Astronomers call off boycott of NASA 
conference 

  
 يچه ها، يارهس يوجو در جست يتيمامور
  يافتن يكتار ي از ماده اي چاله ياهس

  

 يگرانش ييِگرا مربوط به هم يها داده تحليلِ
 يها كپلر به دست آمده، حد يتكه از مامور

 يمجاز برا يِجرم ي بازه يبر رو يا تازه
 يكتار ي شده از ماده ساخته هاي چاله ياهس
تازه،  يِحدگذار ينر ابناب. كند يم يينتع
كه جرمِ آن در  يكتار ي ماده ي چاله ياهس

 باشد،  ينزم ي كره جرمِبرابرِ  3- 10حدود
وجود  يريدرونِ كهكشانِ راه ش تواند ينم

  .داشته باشد
 يلما تبد يبرا ييبه چنان معما يكتار ي ماده

 يكروسكوپياز ذرات م دانيم ينم يشده كه حت
اگر . يمِ ماكروسكوپاز اجرا ياساخته شده و 

داشته  يماكروسكوپ يساختار يكتار ي ماده
نسبتاً  هاي چاله ياهباشد ممكن است از س

 يهانِباشد كه در زمانِ ك يافته يلتشك يكوچك
 يدصورت با يندر ا. اند دهش يجادا ينآغاز
 يبرا يگرانش ييِگرا همبه كمك اثرِ  يمبتوان

 هاي چاله ياهس يناز ا يكي ينه،زم پس يها ستاره
كپلر  يتمامور. ينيمرا بب ينبه اصطالح نخست

 يها در اندازه هايي يارهس يوجو در جست
 يها تازه از داده يليدر تحل. است ينزم ي كره
نشده كه  يافت يا هيدپد يچه يت،مامور ينا

 ينتوسط چن يگرانش ييِگرا نشان از هم
 يلدل ينبه هم. باشد هايي چاله ياهس

 Physical Review Lettersگران در  پژوهش
 ي از بازه يگزارش كردند كه بخش ينچن

 يدهايكاند يبرا يناز ا يشكه پ يجرم
مجاز پنداشته  يك،تار ي ماده ي چاله ياهس
  .حذف شود يدبا شد يم

در حالِ چرخش از  يها كه كهكشان آن براي
 يجرمِ مشخص يدارا يدهم جدا نپاشند با

 ايِ يهمقدار، تابعِ سرعت زاو ينباشند كه ا
نشان داد كه با  ها يريگ اندازه. كهكشان است
جرمِ قابلِ  اي، يهسرعت زاو ي توجه به اندازه

 ست يارتر از آن مقد ها كم مشاهده در كهكشان
ها الزم  آن يِاز فروپاش يريجلوگ يكه برا
 يا ماده( يكتار ي از آن پس بود كه ماده. است

هنوز  يامروز ي شده شناخته يها كه با روش
 گزيني يبه عنوانِ جا) يستقابلِ مشاهده ن

اما . شد نهاد يششده پ جرمِ گم مقدار ينا يبرا
ابعاد  يزو ن يكتار ي ماده ي سازنده ياجزا
 هاي چاله ياهس. يستا هنوز مشخص نه آن

 يهانِك يبرا يقطع يها از دلِ مدل يننخست
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 يو مقدارِ جرمِ مجاز برا آيند يم يرونب ينآغاز
 يها اما بنابر داده. گسترده است يا ها بازه آن

 يِجرم ي بازه يناز ا ينيمع يرِمقاد يزيكياخترف
 ي ماده يبرا تر يشپ ها، چاله ياهس يمجاز برا

 ينكا هم. بودممكن اعالم شده  يرِغ يكتار
 يننخست هاي چاله ياهس يمجاز برا يِجرم ي بازه

  .است ينبرابرِ جرمِ زم 7- 10و  2-10 ينِب
  

  
  

NASA/Kepler mission/Wendy Stenzel 
  

از ) Kim Griest( يِستگر يمك اكنون هم
به همراه  يگو،سن د يفرنيا،گاه كال دانش
شده  انجام يها رصد يريِكارگ كارانش با به هم

مجاز را  يِجرم ي بازه ينكپلر، ا يتدر مامور
 يكپلر برا ي ماهواره. اند باز هم كاهش داده
ستاره را  150000به  يكمدت چهار سال، نزد

 ين،از زم ينور سالِ 3 قريبيت ي در فاصله
 هاي چاله ياهس يناز ا يكياگر . كرد يمشاهده م

ها  ستاره يناز ا يكياز برابرِ  يننخست
 ي،گرانش ييِگرا هم ي يدهپد يلِبه دل گذشت، يم
تر به نظر  ستاره به طورِ موقت درخشان ينا
در  يها كارانش داده و هم يستگر. رسيد يم

 يچكرده و ه رسيرسِ كپلر را به دقت وا دست
 ييِگرا هم يها كه با سنجه يافتندرا ن اي يدهپد

. داشته باشد يخوان ها هم مورد نظرِ آن يِگرانش
 يري،معناست كه در كهكشانِ راه ش ينبه ا ينا
جرمِ (ماه  ي كره ي با اندازه هايي چاله ياهس

كه تماماً از ) ينبرابرِ جرمِ زم 3- 10 يبيِتقر
 تواند يباشند، نم دهش يلتشك يكتار ي ماده

  .وجود داشته باشد
  

  منبع
Planet Search Finds No Dark Matter 
Black Holes  

  ها يلساله فس ها يليونرشد م
  

از  اي يهال يبر رو يمكلس هاي يون  رسوب
 ترين يميقد يريگ منجر به شكل ها يكروبم

از  ييها نشانه يشده است كه حاو ها يلفس
 يريگ اگرچه نحوه شكل. هستند يهاول ياتح
ها تاكنون ناشناخته بوده است،  سازه ينا

 يريگ اند سازوكار شكل پژوهشگران توانسته
  .  دهند وضيحرا ت ها يلفس ينا ينوع مخروط

  

  
  

اَشكال  ترين يمياز قد يبه دنبال شواهد اگر
 يليرسوبات فس يد،هست ينزم يبر رو ياتح

 يبرا يمكان خوب) ها يتاستروماتول( يمعدن
 3.5 يها سازه يناز ا يبعض. شروع هستند

 يستيز هاي يهساله حاصل رسوب ال يلياردم
 يفراوان هستند و اشكال و ساختارها

 ها، سازه ينا ينِتر ساده. دارند يگوناگون
) يقند كلّه( يمخروط هاي يتاستروماتول

 يزن ها ينسازنده ا يندهايفرا يهستند، اما حت
  . اند شناخته نشده يبه خوب

كه ) Alexander Petroff(پتروف  الكساندر
و  كند ياكنون در دانشگاه راكفلر كار م

 يويور يزيكالدر ف يا همكارانش، در مقاله
 يهرا ارا ها يتاز رشد استروماتول ياكس مدل

را  يياتيجز دهد يها اجازه م كه به آن كنند يم
 هاي يلفس يندهنده ا شكل يستيز هاي يهاز ال
   .بشناسند يباستان

شكل  يوقت يمخروط هاي استروماتوليت
) يليكاس يگاه يا( يمكلس هاي يونكه  گيرند يم

و به صورت  كنند ينفوذ م اليه يستبه درون ز
ها رسوب كرده و  حول سلول يمواد معدن

 يط. كنند يم يلتبد يلرا به فس اليه يستز
متر هم  يكساختارها تا  ينا ي،متماد يها نسل

 يكسانيشكل  ثرارشد كنند و اك توانند يم
رسوب آن ها مشترك  يندفرا يعنيدارند، 
كه اگر  اند يافتهپتروف و همكارانش در. است

آغاز كنند، آهنگ رسوب  يمخروط يا با سازه
  يتو استروماتول اليه يستدر مرز واسط ز

 ياداست كه خمش مرز ز ييهااز جا تر يعسر
را  يقند موضوع شكل كله ينهم. است

  .كند يسال حفظ م ها يليونم
 يقنفوذ از طر يرتصو يننه تنها با ا نويسندگان

كهن بلكه  يها سازه ينشكل ا اليه،  يستز
 يرا برا يكروبيبستر م هاي يژگياز و يبرخ

 يريگ اندازه. دهند يم يحتوض يلفس يريگ شكل
  با سن هايي يهبا استفاده از ال ها تياستروماتول

 يجهمختلف به پژوهشگران امكان داد تا نت
 ها يلفس ينمولد ا هاي اليه يستكه ز يرندبگ
ضخامت  يليمترم 1تنها  يشسال پ يلياردهام

  .يامروز يكروبيم هاي يهداشتند، همانند ال
  

  منبع
Eons of Diffusive Growth 

  
  مرجع

Biofilm Growth and Fossil Form 

  
  يانهمگام با جر

  

خون، امروزه از  يانجر ِ گيري اندازه
. آيد يشمار م به يصيمتداول تشخ هاي يشآزما

مهم  اين ،با استفاده از فراصوت يشترهرچند پ
 يها قابل دسترس از سرعت يا در محدوده

را  يگران روش پژوهش گي اما به تازه ،بوده
بر خالف  توان ياند كه با آن م ابداع كرده
 يزكمِ خون را ن سيارب هاي يانجر يگذشته، حت

  .اندازه گرفت
خون در داخل  يانجر يِموضع يريگ اندازه با

هم در  ينشيبه ب توان مي ،ندهبدنِ موجودات ز
خون و هم  يعاد يمورد كاركردها

با استفاده  توان يم. يافتآن دست  هاي يماريب
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مورد  يقاًها را عم از فراصوت داخل بافت

كار با استفاده از  ينا. سنجش قرار داد
 يبرا يصوت جدوپلرِ فركانسِ اموا ييجابجا

خون انجام  يها حركت سلول يآشكارساز
كه با سرعت  يخون ياثر برا يناما ا. شود يم

حركت  يهبر ثان متر يليكمتر از حدود ده م
 ي در مجله. يستن يريگ قابل اندازه كند يم
 Lidai(وانگ  ليداي ،يترزل يويور يزيكالف

Wang  ( و همكارانش از دانشگاه واشنگتن در
اند كه در عوض  اثبات كرده يسوري،م يالتا
كردن حجم  گرم يبرا ياز امواج صوت توان يم

كار در واقع  ينبا ا. از خون بهره برد يكوچك
حركت . كرد »يزن برچسب«خون را  توان يم
با استفاده از  يزخورده ن خون برچسب ينا

 يمت ينا. شود يم يابينور رد يهبر پا هاي يكتكن
 ييها سرعت اند هتوانست يشياسباب آزما يكبا 

اندازه  را يهدر ثان متر يليم چهارم يك يِبه كند
  .يرندبگ

  

  
  

خون   يابيِبه منظور رد گران پژوهش
را مورد  اثر فوتوآكوستيك ،زده شده برچسب

 جذب يك ،اثر يندر ا. اند ه استفاده قرار داد
ماده را  يفروسرخ به شكل موضع يپالس نور

 يامواج صوت يجادمنبسط كرده و باعث ا
 يبا دما يامواج صوت ينا ي دامنه. شود يم
 يها پالس براينبنا كند، يم ييرون تغخ ي يهاول
) شوند يده بار تكرار م يهكه در هر ثان( ينور
 ي شده گرم ي يهحركت ناح يچگونگ يماًمستق

با . دهد يرا نشان م يبه روش فراصوت
از امواج  يبعد »يفور يها عكس« ي يسهمقا
از آشكارسازها  يشيكه توسط آرا( يصوت

 شود ياده مد يماجازه به ت ينا) شود يگرفته م
از  متري يليم 1.5 يا را در لوله خون يانتا جر

كار شامل  اين. دنبال كنند ،خون گاو
در مركز  يانجر ينا يشترسرعت ب يريگ اندازه
  .شود يم يزلوله ن

به فروسرخ با  نورِ نزديك ،فراصوت برخالف
تا با  دهد ياندركنش م تر يقو يارخون بس

 يشدر عمق بآن را  توان يحال نم ينبا ا. بافت
اما چون . متمركز ساخت متر يليم يكاز 
از آن استفاده كرده وضوح  يمت ينكه ا يكيتكن

 گيرد، يم يصوت يربرداريِخود را از تصو
خون را   تا سرعت اند گران قادر بوده پژوهش
 يزمان يخودشان حت يشگاهيِآزما ي در نمونه

با ضخامت  ي تكه يكاز  يستيكه نور ابتداعاً با
 ،مرغ عبور كند ي ينهاز بافت س متري ييلم 5

  .   كنند اندازه گيري
  

  منبع
Going with the Flow 

  
  آشوب گذرا

  

 ييها پژوهشگران معموال آشوب را در سامانه
 ياد نباشن يپاشندگ يكه دارا كنند يمطالعه م

اكنون . كند ينسامانه را تام يناميكد يرويي،ن
نشان  يسيآونگ مغناط يكمحققان با مطالعه 

آشوب  يزن يپاشندگ يدارا ي درسامانه اندكه داده
 ي،نسبت به انتظار قبل ينبنابرا. كند يظهور م

  .ها دشوارتر است سامانه ينرفتار ا ينيب شيپ
  

  
  

 يهاول يطبه شرا يادز يتحساس( يا پروانه اثر
و ) سازد يبلندمدت را ناممكن م بيني يشكه پ

مهم  يها ها از مشخصه ظهور فراكتال
پژوهشگران . آشوبناك هستند يها سامانه

مطالعه  ييها رفتار را در سامانه ينمعموال ا
: كند يم ييرتغ يمادا يرهايشانكه مس كنند يم

 ياندارد  يپاشندگ يا اه سامانه ينا يناميكد
 برند يم يشا سامانه را به پمرتب يروهايين
 يها از حالت يكي). واداشته يها سامانه(

پاشنده  يا سامانه يناميكاست كه د ينمتداول ا
 يناز ب يرامونشاز پ يورود يبدون انرژ

 تواند يم يزن يا سامانه ينچن ياآ. رود يم
  آشوبناك باشد؟

 Adilson(ماتر  يلسوناز آد يا اساس مقاله بر

Motter (وسترن و  اه نورثدر دانشگ
پاشنده و واداشته  يها سامانه يهمكارانش، حت

و  يا مانند اثر پروانه(اثرات آشوب  توانند يم
 يها را نشان دهند، البته با تفاوت) ها ل فراكتا

ها عبارت بود از  مدل مورد مطالعه آن. يديكل
 ين،در معرض گرانش زم مغناطيسيآونگ  يك

ها  آن. و اصطكاك هوا يسيمغناط يروهاين
. اند يافتهرا » دوگانه يآشوب گذار«از  يا نشانه

 يمعناست كه پارامترها ينبه ا يدهپد ينا
به  يرهامس يلمانند آهنگ تما(آشوب  يفتوص

و  شوند يبه زمان وابسته م) جاذب يكسمت 
به  هاييفاز، ساختار يدرون فضا يرهايمس

فراكتال هستند اما -كه شبه آورند يوجود م
  .يستندكامال ناوردا ن ييتحت بزرگنما

از  يا در بازه گسترده تواند يم يرفتار چنين
كه در  ييها سامانه يژهو ها ظهور كند، به سامانه

 شوند؛ يآشوبناك م ي،صورت نبود پاشندگ
به سمت  يمياييش يها مثل، تحول واكنش

كه از  ييستارگان دوتا يختگيآم ياتعادل 
. هندد ياز دست م يانرژ يامواج گرانش يقطر

 دهد يگذرا نشان م بشكل از آشو ينظهور ا
 رفت، يچه انتظار م ها از آن سامانه ينكه ا

  .دارند يكمتر پذيري بيني يشپ
  

  منبع
Transiently Chaotic 

  
  مرجع

Doubly Transient Chaos: Generic Form 
of Chaos in Autonomous Dissipative 
Systems 
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  كنند يمنفرد اطالعات را حفظ م يها اتم

  

 يقه،دق ي از مرتبه يها در زمان داده سازي ذخيره
 يهاز ثان يرا كه تنها كسر كوچك يركورد قبل
  .كسته استبوده، ش

  

  
  

با  ينجاكه در ا يوممنفرد هولم يسيمغناط هاي اتم
 توانند ياند، م داده شده يشنما يرنگ يها حباب

 يرهزمان ذخ يكدر  يقهچند دق ياطالعات را برا
  .كنند يساز

  

 Natureدهم نوامبر در چهار پژوهشگران
 توانند يمنفرد م يها گزارش كردند كه اتم

زمان  يكدر  يقهچند دق ياطالعات را برا
 يلياردم يكاز  يشترمقدار ب ينا. كنند يرهذخ

 يقبل هاي يشبدست آمده در آزما يربرابر مقاد
  .منفرد است يها مربوط به اتم

اطالعات را با استفاده  يوتريكامپ هاي ديسك
 كنند يم يساز يرهذخ يسيمغناط يها از سلول

اتم  يليونم يكتا حدود  تواند يكه هر كدام م
ها  اتم يرا شامل شوند و جهت مغناطش جمع

را در  1 يا 0سلول مقدار  ينكه ا كند يم يينتع
دارند تا  يلدانشمندان تما. دارد يخود نگه م

 سازي يرهرا به منظور ذخ نفردم يها اتم
منفرد  يها محور كنند؛ اما اتم اطالعات هم

كه به  يلدل ينبه ا. هستند بيني يشپ  يرقابلغ
اطراف خود الكترون  يططور مداوم با مح

كه جهت  شوند يو موجب م كنند يمبادله م
  . كند ييرلحظه به لحظه تغ شان يسيمغناط
، )Wulf Wulfhekel(ولفهكل  ولف

كارلسروهه  يفناور ي از موسسه اي پيشه يزيكف
)KIT (تالش كرده  يدر آلمان به همراه گروه

. ها را به حداقل برساند است تا برهمكنش اتم
 يمعنصر هولم يها منظور اتم ينا يها برا آن

)Ho (قرار  يناز جنس پالت يسطح يرا رو
ها به  اتم يكك به ي يررسگروه با ب ينا. دادند

حساس، متوجه شد  يكروسكوپم يككمك 
 يجا يا به گونه ينپالت يها اتم ينها ب اتم ينا كه
ها  آن يالكترون را برا ي كه مبادله گيرند يم

شدت و جهت  يومهولم يها اتم. كند يدشوارم
مدت   يرا به طور متوسط برا يسيمغناط يدانم

ركورد  يبترت نيكه به ا كنند يحفظ م يقهده دق
  .اند بوده، شكسته يهثان يلياردمم يستدو راكه يقبل

  

  منبع
Single atoms hold on to information 

  

  مرجع
http://www.nature.com/nature/journal/v5
03/n7475/full/nature12759.html 

  
را سر به » شاه اژدها« پيشگان يزيكف

  كنند يم يستن
  

كه  يديشد ياربس يدادهايبه رو گران پژوهش
شاه «اصطالحاً  شوند، يخارج م ياز حالت عاد

نمونه،  يابر. گويند يم Dragon King((» اژدها
بازار  يمانند زلزله، سقوط ناگهان يدادهاييرو

 يس،مانند پار يشدن ابرشهر يدارپد ياسهام، 
. شاه اژدها است يكهر كدام درنوعِ خود 

تابع  يك يرا رو يدهپد ينا اند تهمحققان توانس
 يگروه. و مشاهده كنند يمترس يتميلگار تمام

كه از دل (را  يدهپد ينگران، ا از پژوهش
با استفاده از ) آيد يم يرونب يچيدهپ هاي ستميس

 يساز مدل يتر طورساده بهيكي،الكترون يمدارها
  . ند ا را مورد مطالعه قرار داده كرده و آن

  

  
  

  يدمواظب شاه اژدها باش
  

 ياالتو ا يسسو يل،در برز پيشگاني فيزيك
 يدادهاياند شروع رو توانسته يكامتحده آمر

 يكير الكترونمدا يكرا در  يدشد ياربس
 يبرا يكرده، و سپس راه بيني يشناك پ آشوب

دست  به يدادهااز وقوع آن رو گيري يشپ
قادر  يقاتشگروه باور دارد كه تحق ينا.  آورند

را در مورد اجتناب از  ياست دانش قابل توجه
شاه . بگذارد يارها در اخت» شاه اژدها«وقوع 

ط مانند زلزله و سقو يدي،شد يداداژدها به رو
 هاي يستمدر س تواند يكه م شود يگفته م ي،مال
  .رخ دهد يرانگريبا اثرات و يچيدهپ

مانند  يديشد يدادهايكه رو پژوهشگراني
 كنند يسقوط بازار سهام و زلزله را مطالعه م

 يك يحتشر يرا برا» شاه اژدها«اصطالح 
برند كه، حداقل طبق  كار مي به يدشد يدادرو

 يدادرو يكو  است بيني يشاصول، قابل پ
اصطالح را  ينا. يستن "كار خدا" يِتصادف

در موسسه  Didier Sornetteسورنت  يديهد
ابداع كرد كه )) ETH Zurich يخفدرال زور

را به  يسمانند پار ييشدن ابر شهرها يدارپد
 يانب» شاه اژدها«از  يگريعنوان نمونه د

  .كند يم
از  يتميلگار نمودار تمام يككه  هنگامي

 يفرانسه در مقابل رتبه بند يشهرها يتجمع
تمام نقاط  شود، يم يمشهرها ترس ينا يتيجمع
به  گيرند، يقرار م يمخط مستق يك يرو

 يتفرانسه، كه جمع يتختپا. يسپار ياستثنا
نمودار  يكاز آنچه كه با  يشتريب ياربس

دارد،  شود يم ينيب يشپ »يفز« يتميلگار تمام
اما اگر تمام  .است» شاه اژدها« يك ينرواز ا

موجود بود،  يساطالعات در مورد توسعه پار
 توانست يشهر م ينبزرگ ا ي اندازه يلدل
  .يايددست ب به
با هوگو  ياكنون سورنت به همكار هم

از دانشگاه فدرال  ياكاوالكانت و ماركوس اور
، )Universidade Federal da Paraíba( يباپارائ

 University(( يلندادوارد اوت از دانشگاه مر
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of Maryland از دانشگاه دوك  يهگوت يلو دان

)Duke University(  يستماست تا س يوستهپ 
شاه « يك گر يانكه نما سازندرا ب يكيالكترون
  . باشد» اژدها

  
  ناك همراه آشوب مدارهاي

است  يكيشامل دو مدار الكترون يستمس اين
. ناك هستند كه هر دو دچار نوسانات آشوب

 يكيكه  يا اند به گونه م همراه شدهمدارها با ه
آزادانه نوسان  ياز آنها به عنوان مدار اصل

به عنوان مدار  يگريكه د يدر حال كند، يم
انتخاب  يمدارها طور. دهد يتابع، پاسخ م

با هم همگام باشند،  يعياند كه به طور طب شده
هم اندازه  يباًبرق آنها تقر يانولتاژ و جر يعني

 يگاه گدار ينمدارها همچن يناما ا. هستند
 يرونب ياز همگام يمدت زمان كوتاه يبرا
ناهمگام  يدادهايرو ينكه به ا آيند، يم
  . گويند يم» حباب«
  

  
  

  يواقع يِ» شاه اژدها« يك
  

 داد، يكه رخ م يهر حباب يپژوهشگر برا گروه
 ينبرق را ب يانولتاژ و جر يفاصله ناهمگام

. كرد يم يريگ و مدار تابع اندازه يمدار اصل
 يتميلگار نمودار تمام يكگروه  ينكه ا يزمان

كه آن  ياز اندازه حباب نسبت به تعداد دفعات
برد كه  يكرد، پ يمحباب رخ داده بود ترس

دو وجود دارد  ينا ينب واضحي يِرابطه خط
بزرگتر  يدادهايكه طبق آن، احتمال وقوع رو

  . كوچكتر است يدادهايكمتر از رو ياربس

وجود  يقابل توجه يقاعده استثنا ينادر  اما
. بود يداشت كه وقوع هر از گاه حباب بزرگ

 ياربس ينكهبزرگ عالوه بر ا يها حباب ينا
 يباًبودند، تقر »يعاد« يها تر از حباب بزرگ
  .بودند يزهم اندازه ن يهمگ

  
  يعسر اگراييو

بزرگ  يها حباب ينكرد كه ا ييشناسا گروه
به  يقينگاه دق هستند و سپس» شاه اژدها«
شده بودند  يدارپد يطيآنها در چه شرا كه ينا

ها   »شاه اژدها«طبق نظر كاوالكانت، .  انداخت
نوسانگرِ  يكه پارامترها دهند يرخ م يزمان

 يكنزد ثبات يب ياربس اي يهبه ناح يمدار اصل
 افتد، ياتفاق م ينكه ا نيزما. شوند يم

عت و تابع به سر ياصل يمدارها يپارامترها
  .شوند يواگرا م

و همكارانش سپس به دنبال  كاوالكانت
 يدادهايرو يناز ا گيري يشپ يبرا ييها راه
بود كه هر گاه  ينها ا راه حل آن. گشتند يدشد

 يكشد،  يكنزد ثبات يب يهبه ناح يمدار اصل
دو مدار اول  ينرا ب تري يمدار همراه قو

  .روشن كنند
 ينب يضحممكن است رابطه وا كه ينوجود ا با
و  يمال يها مانند سقوط يدادهاييرو

گرِ همراه وجود نداشته  آشوب ينوسانگرها
 يكه رفتارها كند يباشد، كاوالكانت اشاره م

. مشاهده شده است يمال يها در بازار يمشابه
سهام  يبازارها يانب يكه برا يدر واقع، معادالت

هستند كه  يبه معادالت يهشب شوند ياستفاده م
. كنند يم يفرا توص يشآزما ينا يانوسانگره

 يبرا يشگاهكه در آزما يفونون يجه،در نت
ها بدست »شاه اژدها«از  گيري يشو پ بيني يشپ

ثبات  ينتضم يبرا يآمده ممكن است روز
 يبه مداخله برا يازن. استفاده شود يبازار مال

وقوع  ايطالزم است كه شر يكار تنها زمان ينا
  .كنند يم يبين يششاه اژدها را پ يك

پژوهش  ينا يحدر تشر يا مقاله: يدجد خبر
چاپ  Physical Review Lettersاكنون در   هم

  . شده است
  

  :يسندهنو درباره
)) Hamish Johnstonجانستون  هاميش
  . است  Physicsworld.comمجله  يرسردب

  

  منبع
 Physicists slay ‘dragon Kings‘ 

  

  مرجع
Phys. Rev. Lett. 111 198701 

  
  لمع يبرتر انقالب يهنظر 10

  

حداقل  يردر قرون اخ يعلم يها حوزه اغلب
 ينچن. اند روبرو بوده يانقالب يهنظر يكبا 

دانش كهن را  ها، يمگذار پارادا يا ها، ينوآور
. كند يم ينيبازچ يديدر چارچوب جد

موفق از آب  يزمان يانقالب هاي يهنظر
 ييها مساله يدشانكه چارچوب جد آيند يدرم

بودند را  ذيرناپ سابق حل يفكر يمكه در رژ
از  يعلم يانقالب يهده نظر ينجادر ا. حل كنند

به ) Tom Seigfried( فرايد يگتام س يدد
  .داده شده است يحاختصار توض

  

  
  

-1912 يها در سال ينلدبه گر يدر سفر يگنرو آلفرد
 يلرا در اوا يا خود درباره رانش قاره يدهاو ا. 1913
 يهكه بعدها با نظر يمطرح كرد، مفهوم 1912سال 

  .يختدرهم آم يكصفحات تكتون
  

 Claudeكلود شانن: اطالعات يهنظر. 10

Shannon) ،1948(  
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 يست،ن يهنظر ترين يدر واقع انقالب يهنظر اين

آن از قبل وجود نداشته با  مشابه  اي  يهاما نظر
شانن . شود يهنظر يناست كه منجر به ا

 يانقالب هاي يشرفتپ يرا برا ياضير يربنايز
فراهم  يكيو ارتباط الكترون يوتردر علوم كامپ

  .آورد
 John von( يمنجان فون نو: ها يباز يهنظر. 9

Neumann ( و اسكار مارگنشترن)Oskar 

Morgenstern)،1944 )مهم  ينيآفر با نقش
  )1950 يها در سال) John Nash(جان نَش 

توسعه  يعلوم اقتصاد يدر ابتدا برا يهنظر اين
بود،  يزن ياديز هاي يتداده شد و شاهد موفق

اما علم اقتصاد را به طور كامل دستخوش 
در  يتر  انقالب نكرد، بلكه به صورت گسترده

 يهنظر. به كار گرفته شد يعلوم اجتماع يرسا
از  يهم اكنون شاخه مهم ها يباز يانقالب

 يهنظر. است شناسي يستز يمطالعات انقالب
روزمره  هاي يتدر فعال يحت توان يرا م ها يباز

 اي يهنظر ينهمچن. مانند فوتبال به كار گرفت
وجود دارد، كه  ها يباز يكوانتوم يهبه نام نظر

. را دچار انقالب خواهد كرد يزيچ يبه زود
 ينهدر زم ايشه يتجان نش به خاطر فعال

 يشد، و زندگ بلنو يزهبرنده جا ها يباز يهنظر
نوشتن كتاب  يبرا ياصل يزهانگ يزاو ن يبعج

 يداما انتظار نداشته باش. قرار گرفت يباذهن ز
 يزيكتاب چ ينشده ا يلمنسخه ف يدنكه با د
  .ياموزيدب ها يباز يهاز نظر

آنتوان : احتراق يژنياكس يهنظر. 8
  )Antoine Lavoisier) ،1770يهالواز
را كشف نكرد، اما او  يژناكس يهچه الواز اگر
شدن با مواد  يبگاز با ترك ينكه ا يافتدر
 ينبه ا يهالواز. شود يباعث احتراق م يگرد

 يررا نقض كرد و مس يستونفلوژ يهنظر يبترت
  . مدرن گشود يميتوسعه ش يرا برا يديجد

 Alfred(يگنرآلفرد و: يكصفحات تكتون. 7

Wegener)،1912يلسون؛ توزو و )Tuzo 

Wilson) 1960  

رانش   1912سال  يلدر اوا يگنرچند و هر
 1960 يها را كشف كرد اما در سال يا قاره

 يهنظر ينمختلف ا يها بود كه دانشمندان تكه
جامع صفحات  يهرا كنار هم گذاشتند تا نظر

 يك يلسون،و. را ارائه دهند يكتكتون
 يكار را برا ترين ييدكل يي،كانادا يزيكدانژئوف

 يتعداد كه يانجام داد، در حال يهنظر ينارائه ا
 يفاا يا برجسته يها نقش يزاز محققان ن يگرد

  . كردند
 يمزكلركج: يآمار يكمكان. 6

 يگ، لودو)James Clerk Maxwell(ماكسول
 يالردو.ي، ج)Ludwig Boltzmann(بولتزمن

  19، اواخر قرن )Willard Gibbs(يبسگ
گرما بر اساس رفتار  يفبا توص يارآم مكانيك

 يندهايها، فرا ها و مولكول اتم يآمار
 ينداده و همچن يحرا توض يناميكيترمود

ها فراهم  وجود اتم يرا برا يشواهد محكم
نقش  يآمار يكمكان ين،عالوه برا. آورد

. اثبات كرد يزيكياحتماالت را در علوم ف
كه امروزه ( يآمار يكمكان يدجد يها توسعه

به همه ) شود يم يدهنام يزن يآمار يزيكف ياهگ
گرفته تا رفتار  يساز علم مواد و مغناط يزچ

در  يو حت شود ياعمال م ها يلاتومب يكتراف
  .كاربرد دارد يزن ها يباز يهنظر

  )Einstein)،1905 ينشتينا: خاص يتنسب. 5
 يچندان انقالب يهنظر يت،جهات، نسب يبعض از
از  ياديز يرقادم يرندهچون دربرگ يست،ن

 ينحال ا ينبا ا. است يككالس يزيكف  يممفاه
را به ماده  يفضا را به زمان و انرژ يهنظر

 يزرا ن ياتم يها و ساخت بمب دهد، يارتباط م
 دهد يامكان را م ينو به شما ا سازد يممكن م

تر  آهسته ييفضا هاي سفينهتا عمرتان در 
  .شود يسپر

  )Einstein) ،1915ينشتينا: عام يتنسب.4
خاص  يتعام نسبت به نسب يتنسب نظريه
است، چون قانون گرانش  تري يانقالب يهنظر

زمان - را در چارچوب خمش فضا يوتنن

را به كل  يزيكدانانو چشم ف. دهد يم يحتوض
و . گشايد يجهانِ در حال انبساط م يخِتار

 يعلم يها داستان يسندگاننو يبرا ينهمچن
  .آورد يم مرا فراه ها ياهچالهس يليتخ
 Max(ماكس پالنك: كوانتوم  يهنظر. 3

Planck(بوهر يلز، ن)Niels Bohr( وِرنر ،
 ين، ارو)Werner Heisenberg(يزنبرگها

، ماكس )Erwin Schrodinger(ينگرشرود
، (Paul Dirac(يراك، پاول د)Max Born(بورن

1900-1926  
را دچار  يككالس يزيككوانتوم اساس ف نظريه

 يتمتداول درباره ماه يملرزش كرد، مفاه
علت و  يها كرد، كل فلسفه يرانرا و يتواقع
 يبيعج هاي يژگيگرفت و و يدهرا ناد يمعلول

تا آن  كس يچآشكار كرد كه ه يعتدرباره طب
واقعا باورش . زمان تصور آن را هم نكرده بود

در  3شماره  يهنظر ريه،نظ ينسخت است كه ا
  .فهرست است ينا

چارلز : يعيطب ينشتكامل با گز. 2
  )Charles Darwin) ،1859يندارو

و  ياتبغرنج ح يچيدگينشان داد كه پ داروين
 تواند يم يستيز يها انواع گونه ينب يها رابطه

تنها برخواسته و  ي،طراح يچبه ه يازبدون ن
او  يهنظر. باشد يعيطب هاي يندبازمانده از فرا

درباره  يا است كه هنوز عده يانقالب يبه قدر
  .دارند يدآن ترد يتدرس

، (Copernicusيككوپرن: يدمركزيخورش. 1
1543(  
كه در  يعلم هاي يافته ينتر از باشكوه يكي

باستان بود و دو هزار سال بعد  يونانيانتصور 
گردش  يدبه دور خورش ينزم: اثبات شد

 يهنظر ينا). ياراتس يرمانند سا( كند يم
 يهنظر يناست چون اول 1شماره  يانقالب
از  يواژه انقالب ينبه نظر شما ا. بوده يبانقال

كه  يواژه تا قبل از زمان ينا( كجا آمده؟ 
ها را عنوان كتاب  واژه انقالب يككوپرن
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خود انتخاب كند به ندرت مفهوم  يانقالب
  .)را داشت يامروز

  
  منبع

Top 10 revolutionary scientific theories 
  

 يرا برا يدهاالكترون، ام يشكل كرو
  برد يم يناز ب يدجد يزيكيف هاي يهنظر

  

كه تاكنون در مورد  هايي يريگ اندازه ترين دقيق
در  يدهاييشكل الكترون انجام شده است، ترد

 آورد؛ يموجود  مانند ابرتقارن به هايي يدهمورد ا
 ياز ذرات آشكارساز يا كه مجموعه اي يهنظر

  .كند يم بيني يشنشده را در جهان پ
  

  
  

 يشگاهنما يبرا 1958كه در سال  يمشهور ي سازه
  .وكسل ساخته شده استبر يجهان

  

 ي يهبه اتفاق آرا معتقدند كه نظر دانشمندان
. ناقص است يزيكها در مورد ف آن يجار

 ي يهنظر يك يجادا يها برا تاكنون تالش
در حال حاضر . است يدهنرس يجهبه نت تر يقعم

در مورد شكل الكترون،  يشآزما ينتر حساس
را  يدجد يزيكف يتماه تواند يكه م اي يژگيو

از هر  ييها نشانه يافتنافشا كند، در جهت 
 ينا. تازه با شكست مواجه شده است يزچ

 يمورد عالقه برا هاي يدهاز ا يتعداد ها يافته
 ياز جمله برخ كند؛ يرا رد م يزيكگسترش ف
مانند  يا شناخته شده ي يدها يها از نسخه

  .»ابرتقارن«
 يقطب گشتاور دو ياز جستجو يناش يجهنت اين

 يكآشنا از  يمثال. در الكترون است كييالكتر

باشد كه  تواند يم اي يلهم يآهنربا يك ي،قطب دو
با قطب شمال و جنوب  يدمبل يهشكل آن شب

در  يها به صورت كرو معموالً الكترون. است
 يگشتاورها ياما اگر دارا شوند، ينظر گرفته م

در وسط فشرده خواهند  يكم اشند،ب يقطب دو
هادسون  يبه نام جان اي يشهپ يزيكف. بود

)Jony Hudson (لندن  ياز كالج سلطنت
الكترون  ياكه آ ينجاستسوال ا«: گويد يم

كه از چه  يستو مهم ن رسد يمتقارن به نظر م
: گويد ياو م »كنيد؟ يبه آن نگاه م يجهت

 يبرا يتخصص يروش يسي،گشتاور مغناط«
 ياكنند كه آ يفاست تا توص يشگانپ يزيكف

  ».يرخ ياارن است الكترون متق
ذرات  ي ذرات كه همه يزيكاستاندارد ف مدل

 كند، يم يفشناخته شده در جهان را توص
 يك يصفر را برا يسيعمالً گشتاور مغناط

كه  هايي يهاما نظر. كند يم بيني يشالكترون پ
 باشند، ينشده م يشامل ذرات هنوز آشكارساز

 بيني يشرا پ يبزرگتر ياربس يقطب گشتاور دو
سال در  50ان حدود پيشگ يزيكف. كنند يم

اكنون . اند بوده يقطب گشتاور دو ينا يجستجو
به  ACME يتحت عنوان همكار يگروه

از ) David DeMille( يلدم يويدد يسرپرست
 يلو جان دو) Yale University( ييلدانشگاه 

)John Doyle (يلزو جرالد گابر )Gerald 

Gabrielse (با  يشيزمااز دانشگاه هاروارد، آ
 يقبل هاي يشده برابر آزما يزانبه م يتيحساس

 يكاز وجود  ينشان يچاند و هنوز ه انجام داده
. اند يافتهدر الكترون ن يكيالكتر يقطب گشتاوردو
 چاپ يشپ يتگروه كه به سا ينا يجبر طبق نتا

arXiv  كه  رسد ينظر مفرستاده شده است، به
 cm 29-10كمتر از  يا الكترون در فاصله

از كالج ) Ed Hinds( ينزه اد. شود يم يكرو
لندن كه با هادسون در بدست آوردن  يسلطنت
 يهمكار 2011در سال  يحدود قبل ينبهتر

چرا . تعجب است يجا«: گويد يداشته است، م
  »همچنان صفر است؟ ينزم يمقدار رو ينا

 يعتر حال كاوش طبد ها يشآزما اين
 يكبر طبق مكان. الكترون است يك يكوانتوم
ها،  ذرات، از جمله الكترون ي همه ي،كوانتوم

 ياز ذرات مجاز يكه ابر شوند يموجب م
شود كه به طور مداوم به  يلها تشك اطراف آن
مدل  يناگر ا. رود يم ينو از ب آيد يوجود م

 ي،مجاز راتذ يناستاندارد درست باشد، ا
 ياما اگر ذرات. خواهند بود يمعمول يذرات

جا وجود داشته باشد،  نامتعارف در خارج آن
ها به  اطراف الكترون يمجاز يابرها يندر ا

ظاهر خواهند شد و موجب  يطور ناگهان
 يگرد يبه عبارت. كه ابر نامتقارن گردد شوند يم

 يكيالكتر يقطب گشتاور دو يك يجادموجب ا
  .شوند يم

عدم تقارن،  ينا يتجودر جس پژوهشگران
كنند كه  يتا بررس چرخانند يها را م الكترون

كه توپ  يدر حال. يدهكش ياها گرد هستند  آن
تخم مرغ تلو تلو  چرخد، يهمواره م يلياردب
با  يالكترون ياتفاق برا ينهم. خورد يم

. دهد يرخ م يزن يكيالكتر يگشتاور دوقطب
 يها ها را در مولكول الكترون ACMEگروه 

 ينكرد كه جرم سنگ يبررس يمتور يدمونواكس
 شود يمنحصر به فرد آن باعث م هاي يژگيو و
هادسون كه . تر شود واضح يتلو خوردگ ينتا ا

به نام  يگريخود از مولكول د هاي يشدر آزما
: گويد ياستفاده كرده است، م يمترب يدفلور

 سياراند، ب ها انتخاب كرده كه آن ينوع مولكول«
كاش . كنم يحسادت م يكم. استهوشمندانه 

 يها در نسل» .به آن فكر كرده بودم يزمن ن
منفرد  يها بر اتم يربه دنبال تاث ها يشآزما يقبل

 ياركار  را بس ين،بودند كه معلوم شد ا
 ACMEپژوهشگران  . كند يتر م سخت
 سنج يفبا اتكا بر ط يقيدق هاي يريگ اندازه

متوجه هر تا بتوانند  دندبدست آور يكروويوما
 يجتالش كردند تا نتا يشوند و به سخت يلنگ
هر  ياو  يسيمغناط هاي يدانم يراز تاث يعار
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 تواند يباشد كه م يگريد يگونه آلودگ

  .كند يجادا يستماتيكس يخطاها
 هاي يهبه نظر يقابل توجه ي ضربه يجنتا اين
ابرتقارن كه  يژهبه و زند؛ يم يدجد يزيكف

در  يا ناخته شدهش ي  هر ذره دهد ينشان م
ابرتقارن دارد كه  يدوقلو ي ذره يكجهان، 

: گويد يم يندزه. هنوز كشف نشده است
 ياربس ياست و به نوع يفظر يارابرتقارن بس«
 ياريكه بس اي ونهبه گ شود ياحساس م يعيطب

اما اگر آن » .كنند ياز مردم شروع به باور آن م
ذرات دوقلو  ينا ي وجود داشته باشد، همه

در ابر  يمجاز يها به عنوان فانتوم ديبا
شوند و به  يدارها پد اطراف الكترون يالكترون

قابل  يكيالكتر يقطب گشتاور دو يكآن 
تا به  يزيچ ينفقدان چن. دهند يريگ اندازه
قرار  ينسبتاً سخت يتابرتقارن را در وضع حال،

  .داده است
 يهنظر ينا ي يهاول يها از مدل يبرخ اگرچه

رد شده است، اما  ها يريگ اندازه ينتوسط آخر
 يقطب وجود گشتاور دو تري، يچيدهپ يها مدل
كه  كنند يم بيني يشرا پ يكوچك يكيالكتر

 يشگانپ  يزيككه ف ييدر جستجوها تواند يم
مانده  ياند، از نظرشان مخف تاكنون انجام داده

استاد ) Eugene Commins( مينزكا يگنا. باشد
كه  يفرنيانشگاه كالاز دا يزيكف ي بازنشسته

 يقطب وجود گشتاور دو يجستجو برا ينآخر
شما «: گويد يها را انجام داده است، م در اتم

 يجاداز ابرتقارن ا ييها مدل وقفه يب توانيد يم
را  يمدل تواند يخوب م پرداز يهنظر يك. يدكن

كه  يكند، در حال اعساعت ابد يمظرف مدت ن
ل سال طو 20حدود  يشگرآزما يك يبرا
  ».تا آن را رد كند كشد يم

از اهداف  يكيذرات ابرتقارن  جستجوي
بزرگ  يهادرون ي برخورد دهنده ياصل

)LHC (ذرات  ي شتاب دهنده يناست؛ بزرگتر
به  يكنزد ييها ها را در سرعت كه پروتون يادن

 يسفرانسه و سوئ يردر ز يسرعت نور در تونل

 يا شتاب دهنده به اندازه ينا. كوبد يهم م  به
ترا الكترون  دودح هايي يبزرگ هست كه انرژ

كه  يانرژ ي ولت را كاوش كند؛ همان محدوده
تا . رود يذرات ابرتقارن بكار م بيني يشپ يبرا

 يدياز وجود ذرات جد يا نشانه يچكنون ه
گم  ي قطعه يننشده است، به جز آخر يدهد

 يعنيذرات  يزيكمدل استاندارد ف ي شده
  .يگزبوزون ه

  
  منبع

Electron appears spherical, squashing 
hopes for new physics theories  

  
  مرجع

http://arxiv.org/abs/1310.7534 
  

  يا چندذره هاي يستمگذار از س
  يا ذره به بس

  

 اين ،يريداز ذرات را در نظر بگ هنگردي
بزرگ باشد تا بدون توجه  يدهنگرد چقدر با

را با  بتوان كل سيستم ،به تعداد ذرات آن
) many-body( يا ذره بس ياتاستفاده از نظر

است مهم در  يپرسش ينكرد؟ ا يفتوص
به  توان يم يه چگال كه به دشوارماد يزيكف

از  روهيگ يگ تازه اما به. آن پاسخ داد
» چند«گذار از حالت  ،گران در آلمان پژوهش

مشاهده  يشيرا در آزما يا ذره» بس«به  اي ذره
 يونيِفرم يها منظور از اتم ينها به ا آن. اند كرده

به  تواند يم يجنتا ينا. اند فراسرد استفاده كرده
 ينو همچن يا چندذره هاي يستمس يساز مدل

 انتوميكو يكمكان هاي يستمس ي به مطالعه
  . كمك كند يكمزوسكوپ

  
  يچيدهپ هاي اندركنش

با  يستميس( يا ذره بس هاي يستمس ي مطالعه
از مسائل  توان يرا م) يادز يارتعداد ذرات بس

رفتارِ  توان يهرچند م: دانست يزچالش برانگ

خود و به  يخودهر ذره را به  ياسِمق كوچك
كه  ،مقياس اما رفتار بزرگ ،كرد يينسهولت تع
و ذرات با (شده  يلاز ذرات تشك از تركيبي
 ياربس تواند يم) دارند نشاندرك يكديگر

 يها آوردن جواب در واقع بدست. باشد يچيدهپ
با تعداد  هايي يستمس يبرا يعدد يا يليتحل
از  يكي. يستاز سه ذره ممكن ن يشترب

 يماست كه فرض كن ينا رو يشپ ياه حل  راه
 يلذره تشك نهايت ياز ب هايي يستمس ينچن

 يهامتغير ،يمشكل عمل كن يناگر به ا. اند شده
 يوستگيبه پ ياز حالت گسستگ يستمس ينا

. تر شود آسان ياربس يستمس ي و مطالعه يدهرس
گذار از  ينا يچه زمان يقاًدق كه يناما دانستن ا

  مهارت دهد يرخ م يوستهحالت گسسته به پ
در گذشته مجموعه مطالعات . طلبد يم ياديز

همچون  هايي يستمبا استفاده از س يشگاهيآزما
حاصل  يجوم انجام شده بود اما نتايقطرات هل
  .نبودند يقاطع يجاز آن نتا

  
  يفرم يايدر در اي طرهق

آندره ونز  ،) JochimSelim( يوخيم سليم
)Andre Wenz ( و همكارانشان از دانشگاه
ماكس  يِا هسته يزيكف ي و موسسه يدبرگها

 اين ،پالنك كه هر دو در آلمان مستقر هستند
به  يا چندذره هاي يستمگذرگاه كه از س

 يك ي را با مطالعه شود يم يمنته يا ذره بس
فراسرد  هاي از اتم بعدي يك شبه يستمس

 يها ها از اتم منظور آن ينبه ا. اند مشاهده كرده
 ينا. اند استفاده كرده يكسان  يونيِفرم يومهل

اندركنش  يِدارد به چگونگ ينگاه ها يشآزما
تك اتم  يكبا  يومهل يها اتم ي يندهتعداد فزا

است  يونيفرم ياتم ناخالص ينا. »يناخالص«
داشته  بقيهنسبت به  يمتفاوت ينيِحالت اسپكه 

 ييها اتم(غالب  يها سنجش رفتار اتم يو برا
 ينا. رود يبكار م) است يشتركه تعدادشان ب

 اي يجهبه نت يستمس يژ انر يريگ با اندازه يمت
 يستمس يك هاي يژگيو  :يافتدست 
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) معروف است يفرم يايكه به در( يا ذره بس
كه حدود چهار  هدد يخود را نشان م يزمان

  .اتم غالب حضور داشته باشند
  

  
  

  يا ذره بس هاي يستمس يلتشك ي مطالعه
  

شامل شش اتم  يستمياز س يشآزما ينا در
ها  از آن كيياستفاده شده است كه  يومهل

اصل  ي غالب بواسطه يها اتم. است يناخالص
اصل . اندركنش ندارند يگربا همد يطرد پائول
 يذرات( يكسان يوندو فرم ينكهاز ا يطرد پائول

 يبتوانند حالت كوانتوم) يحصح يمن ينبا اسپ
 جلوگيري ،كنند شغالرا همزمان ا يكساني

 يوجود چنانچه اتم ناخالص ينبا ا. كند يم
آن  يداشته باشد اصل طرد پائول يمتفاوت نياسپ

اتم  ينبنابرا. دهد يقرار نم يررا تحت تاث
به (ذرات غالب  يبا تمام تواند يم يناخالص

 يمتنظ. اندركنش داشته باشد) شكل همزمان
 يها غالب و اتم يها اتم ينب يها اندركنش
بنام  اي يدهبا استفاده از پد( يناخالص
 ينا يمبه ت) فشباخ يسيمغناط يدهايتشد

به  يا تقاطعِ چندذره ينتا ا دهد ياجازه را م
متفاوت  يِاندركنش يها را در شدت يا ذره بس

با تعداد  ييها نمونه ي با مطالعه. جستجو كنند
را به  يستمس يانرژ توان مي ،ذرات مختلف

. كرد يينغالب تع يها اتم تعداداز  يعنوان تابع
 يرِمتغ يها شدت يبه ازا ها يانرژ ينا

در . شوند يمشخص م اي ذره ينب يها اندركنش
به رنگ ( يناخالص يها شامل اتم سيستم ،ابتدا
بدون ) به رنگ سبز(اتم غالب  ينو چند) يآب
شكل را (وجود دارند  ياندركنش گونه يچه
 ينرا ماب يسپس محققان اندركنش). ينيدبب

 يدانم يكو سبز با اعمال  يآب يها اتم
با  يستمس يانرژ. زندسا يوارد م يسيمغناط

با ( يناخالص يها اتم ينيِحالت اسپ ييرتغ

 ينمع) يوييپالس با فركانس راد يكاستفاده از 
به عنوان  يدر انرژ ييجابجا ينو ا شود يم
 يها اگر اتم. كند يسنجش عمل م يبرا ياريمع

 يا ذره بس يستمس يكعنوان  هغالب قبالً ب
با  يناخالص هاي گذار اتم ،عمل نكرده باشد

رخ خواهد   يژهفركانس و يكپالس در  ينا
 ينغالب فركانس ا يها در حضور اتم. داد
توماس  ي به گفته. شود يگذار جابجا م يِانرژ

 ،يمت ينا يگرعضو د) Thomas Lompe(لمپ 
 يِفناور ي كه اكنون در موسسه كسي
: متحده مستقر است ياالتدر ا چوستماسا

 ينكه ا نيمدا يم يا ذره بس يستمس يك يبرا«
با . رخ دهد يستيبا  يگذار در چه فركانس

 يشگاهيآزما يجفركانس با نتا ينا ي يسهمقا
 يستمس ينا ياببرد كه آ ينكته پ ينبه ا توان يم

  ».نه يا يدهرس يا ذره بس ي قبالً به محدوده
  

  طراح سيستم
 يكه به ازا يافتنددر گران پژوهش
و متوسط تعداد چهار  يفضع يها اندركنش

 ي يهتا از نظر دهد يرا م ينتضم ينتم اا
استفاده  يستمرفتار س يفتوص يبرا يا ذره بس
 physicsworld.comطور كه ونز به  آن. يمكن
آور بود  بدست آمده شگفت ي نتيجه ،گويد يم

خود را  ي محققان مطالعه يموضوع وقت ينو ا
. واضح نبوده است يلحاظ نظر شروع كردند به

آنان » طراح«فراسرد  يستمخود س ،او يانبه ب
 يستمس ينا. آيد يآورد به حساب م دست يك

مفهوم كه  يناست به ا »يمقابل تنظ«
بر  يكنترل كامل كه ينگران با وجود ا پژوهش

قادرند تا  ،دارند اي ذره ينب يها اندركنش يرو
 يا ذره تراز تك يك يآن را بر رو ي اندازه

 يِساز كه مدل دهد يم يحونز توض. كنترل كنند
 يوقت(متوسط  يكمزوسكوپ هاي يستمس ينچن

) يا ذره است و نه بس يا نه چندذره يستمكه س
 ينچن ي مطالعه. است و هم دشوار  هم مهم

هم  توان يكه در آن م يميدر رژ هايي يستمس

آن را كنترل  هايتعداد ذرات و هم اندركنش 
. شود يآورد مهم محسوب م دست يككرد 
از  يستميس اولين ،آنان  يستمس ينهمچن
اتم  يكفراسرد بود كه در آن  يها اتم

با چند اتم غالب اندركنش داشته  يناخالص
دو و  هاي يستمگذشته در س هاي يشآزما. است
ور در  غوطه يِبا هزاران اتم ناخالص يبعد سه
غالب انجام شده  يها از اتم يبزرگتر يها ابر
 دو و سه يِا ذره بس هاي يستمبه زبان س. بود
كند كه حداقل تعداد  ونز تصور مي ،يبعد

ها  اتم يظهور رفتار جمع يبرا يذرات ضرور
احتماالً باالتر خواهد رفت اما ممكن است 

  .باشد يذره كاف 10تعداد 
بر  هايي سازي يهشب يمت ينحال حاضر ا در
ماده چگال را با استفاده از  ي شبكه يك يرو
راسرد ف يها پر شده با اتم ي چندگانه يها تله

ها نشانگر  تله يناز ا يكهر . دهد يانجام م
ونز  يشنهادبه پ. است يثابت يِا شبكه ي نقطه
در دراز مدت  يا چندذره هاي يستمس ينچن
كار  ينا. هستند يدمف گي ابرشاره ي مطالعه يبرا

و  ياتم يها ها در هسته به فهم بهتر رفتار هسته
 يزيكيِف هاي يستمس هاي يژگيو يشآزما

كمك خواهد كرد؛ همچون  محدود
كوچك كه  يستورهايها در ترانز ساز ناخالص

مورد استفاده قرار  ها يانهدرحال حاضر در را
  .گيرند يم

 يافتهانتشار  ينسسا ي در مجله يقتحق اين
  .است

  
  يسندهنو ي درباره
) Tushna Commissariat( يسريايكام تاشنا

  . است physicsworld.comگزارشگر 
  

  منبع
When few becomes many: forming a 
Fermi sea 
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در  تر يشب يها به داده يابي دست

  ها اطالعات فوتون يِبازخوان
  

حالت  يينِتع يبرا يننو يبه روش گران پژوهش
اطالعات  يِها و بازخوان فوتون يِكوانتوم
 ينبا ا. اند يافتهها دست  در آن شده يرمزنگار
 يها به اطالعات موجود در نوفه توان يروش م

 يزن يكوانتوم يها يزوخ از افت يناش
  .داشت يرس دست
در  يكاربرد ي هر طرح و نقشه تقريباً

و  يچون رمزنگار هم ي،ارتباطات كوانتوم
استوار است كه  يهپا ينبر ا ي،دورترارسان

ها اطالعات را اندوخته و حمل كرده و  فوتون
 يابياطالعات را دوباره باز ينا» رمزگشاها«

لت حا يينِتع يرمزگشاها برا ينا. كنند
را  يگوناگون هايفوتون، ترفند يك يِكوانتوم
احتمال وجود دارد كه  يناما ا بندند يبه كار م

 يزهايوخ افت ي يژهو يها جنبه يبرخ
رمزگشاها پنهان بماند و  ينا يداز د ي،كوانتوم

درواقع . است يندفرآ يندر ا يجرا يمشكل ينا
 يدر سرشت موجودات كوانتوم» نوفه« يا گونه

 ينموجودات، با وجود ا يناست و انهفته 
. جا كنند اطالعات را جابه توانند يها م نوفه

گاه  از دانش) Felippe Barbosa(باربوسا  يليپهف
كارانش در  به همراه هم يلسائوپائولو در برز

 Physical Reviewها كه در  از مقاله يا رشته

Letters  وPhysical Review A  به چاپ
 يِحالت كوانتوم يينِتع يبرا اند، يدهرس

. اند كرده يهارا يتر روشِ كامل ها، فوتون
خواهند  يندهدر آ يارتباط ينِنو يها روش

اطالعات كه توسط  يِفزون ينتوانست ا
را به  شوند يجا م جابه يكوانتوم يزهايوخ افت

 ينشده توسط ا و ترفند ارائه يرندكار گ
 »يدگرتشد يِآشكارساز«گران كه  پژوهش

 اين يبرا يانيكمك شا شود، يم يدهنام
  .خواهد بود يننو يها روش

  
  

F. A. S. Barbosa et al., Phys. Rev. Lett. (2013(  
  

 يِحالت كوانتوم يينِتع ياستاندارد برا روشِ
 يكها را با  آن ي ست كه دامنهها آن ا فوتون
 يندر ا. كنند يم يسهمرجع مقا يِنور ي چشمه

 ينهومودا يِآشكارساز«روش كه 
)homodyne( «توان ينم شود، يم يدهنام 

 ينابِب يانِچگونه م يداد كه انرژ يصتشخ
پخش شده است،  يكوانتوم يزهايوخ افت

 يك يسپردن به نوا درست مانند گوش
  شدت يانِتفاوت م توان يماركستر كه در آن ن

متفاوت را  يقيِآالت موس) برآمده از يصدا(
اند كه  كارانش نشان داده باربوسا و هم. يافتدر

را به طورِ مناسب  يدگرياگر كاواك تشد
 ينا يانِها را از م كرده و در ابتدا فوتون يمتنظ
قابلِ  يانرژ يعِتوز ينگاه ا بگذرانند، آن اككاو

 ينكه ا يشيدر آزما. هد شدخوا يآشكارساز
كه در  شود ياند نشان داده م گروه انجام داده
كه  ييها فوتون ين،هومودا يِروشِ آشكارساز

 يها مشخصه يها دارا آن يِكوانتوم يها حالت
به نظر  يكسانمتفاوت است،  ياندك يِا نوفه

 يِروشِ آشكارساز كه حاليدر رسند، يم
بودنِ  تفاوترا دارد كه م ييتوانا ينا يدگرتشد

  .دهد يصها را تشخ حالت ينا
  

  منبع
Photon Reader Loses Less in Translation  

  
  آن يبفوتون بدون تخر يآشكارساز

  

اصل است كه  ينكوانتوم ا يهنظر ياز مبان يكي
را  يش هاي يژگياز و يك يچه نيدتوا ينم

 يقرار دادن خود ش يربدون تحت تأث

 يآشكارساز يقت،در حق. يدكن يريگ اندازه
آن بوده  يبتخر يوجود فوتون تاكنون به معنا

 يرا برا يروش پيشگان يزيكف حال، ينباا. است
بدون  ي،مرئ ورن يها فوتون تك يآشكارساز

 ينا يگرد يبرخ. اند كرده يشهادها پ آن يبتخر
اند،  انجام داده يكروويوما يها كار را با فوتون

 يفيكار در ط يناست كه ا يبار يناول يناما ا
 ينترنتا« يبرا تواند يانجام شده است كه م

  .باشد يتحائز اهم يندهدر آ »يكوانتوم
  

  
  

ها معموالً مستلزم  فوتون هاي يژگيو گيري اندازه
عبور  يرمس يدجد اي يلهها است، اما وس جذب آن

دهد،  ييرها را تغ كه حالت آن آن يها را ب آن
  .كند يم يآشكارساز

  

ذرات نور،  تك يآشكارساز يمعمول برا روش
 ياست كه انرژ يها با سنسور انداختن آن يرگ

ذره  يندفرا يناما در طول ا كند يآن را جذب م
 يراخ يها در سال. شود يم يبتخر

استخراج  يرا برا ييها روش پيشگان يزيكف
ذره  ياز اطالعات از حالت كوانتوم يبخش

 كه  يندادنِ ا نمثال نشا ياند، برا ابداع كرده
 يگرد يياز جا يشترب يياحتمال بودن در جا
به  كارها است كه از راه يا است، كه مجموعه

اما . شود يشناخته م يفضع يريگ نام اندازه
 يها مقدار اطالعات آن ي،كار ينانجام چن يبرا

منتقل  يرا كه توسط خود حالت كوانتوم
  .دهند يكاهش م شود، يم

Stephan Ritter پيشگان يزيكاز ف يكي 
 يكوانتوم يكاپت ينهمؤسسه ماكس پالنك در زم

 انيسندگاز نو يكي، آلمان و Garchingدر 
در عوض روش  گويد، يمقاله م ينمشترك ا

اصالً فوتون وجود  ياكه آ كند  يمعلوم م يدجد
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 ياطالعات كوانتوم يكه مابق حال يندارد، درع
 يناو چن. گذارد مي ينخورده بر جا را دست

از فوتون  يپژوهشگران رد: دهد يم يحتوض
 كنند، يرا مشاهده م) اطالعات يحاو »يپاكت«(

چه را كه داخل آن است،  كه آن آن يو ب
  .دهند يبخوانند، آن را عبور م

مانند  ييكاربردها يبرا تواند يامر م اين
ها را با  كه انتقال داده ي،كوانتوم يها شبكه

 كند، يم ينتضم شكست يرقابلغ يرمزگذار
 يها باشد، اما مستلزم آن است كه حالت يدمف

. حساس بدون اختالل منتقل شوند يكوانتوم
 هاي يتاطالعات را در ب يكوانتوم يها شبكه

كه  كنند، يم يها رمزنگار يوبيتك يا ي،كوانتوم
زمان اشغال  حالت را هم ينچند توانند يم

 يها ها در آنِ واحد در جهان آن يراكنند، ز
 يمجزا در حال زندگ هايي يخچهبا تار يمواز
حامل  هاي يتبر خالف ب ين،بنابرا. اند بوده

 ها يوبيتمعمول، ك يها يانهاطالعات در را
» صفر«از  شينه در آنِ واحد در برهم توانند يم

 ها يوبيتاما هر گونه اختالل ك. باشند »يك«و 
دو حالت وادار  يناز ا يكيرا به انتخاب 

  .كند يتر آن را پاك م و اطالعات كامل كند، يم
  

  يكياپت ترفند
داده  يحتوض Scienceها، كه در  آن يشآزما در

 يكياپت يا كاران، حفره و هم Ritter 1شد،
دادند، كه تنها  يبمقابل هم ترت ينهشامل دو آ

 ينفاصله داشتند، بد يكديگراز  متر يليم يمن
 يربا مقاد ييها فوتون توانستند يها م آن يبترت
ها محبوس  آن يانرا م اي يژهو »يدتشد« يانرژ
را با  ياتم گروه، تك ينداخل آن، ا. دكنن

از  يكيانداختند،  يرلت گاز دو حا ينهش برهم
 يناتم در ا. داشتند يدكه با حفره تشد ييها آن

با  ييها مانع از ورود فوتون يدحالت تشد
  .شود يم يهمان انرژ
گروه فوتون را به حفره پرتاب  ينكه ا هنگامي

دوگانه اتم موجب شد دو اتفاق  يتكردند، ماه

 يها جهان«از  يكيدر . دهد زمان رخ  هم
كه در آن  يجهان آن(آن،  ينه مبره »يِمواز

فوتون وارد ) كرد يم يدفوتون با حفره تشد
به  ها ينهاز آ يكيفوتون از خارج از : شود ينم
 يدر جهان مواز. شود يم دهبازپس ز يرونب
 ينهدو آ ينب شود، يفوتون وارد حفره م يگر،د

 يقيو سپس دوباره به همان طر كند، يجهش م
 يحالت كوانتوم .شود يكه وارد شده، خارج م

اما  گيرد، يقرار نم يرفوتون تحت تأث يكل
 ينفاز ب: گيرد يقرار م يرحالت اتم تحت تأث

نشده به اندازه  شده و جفت جفت يها حالت
داد  يحتوض Ritter. شود يجا م درجه جابه 180

 ييجا جابه ينكه پژوهشگران با مطالعه ا
  . كنند ييفوتون را شناسا يرمس توانند يم

Serge Haroche ،پيشگان يزيكاز ف يكي 
 ياست، كه در روش يسدانشگاه فرانسه در پار

از  ي، به عنوان بخش1990مشابه در دهه 
نوبل سال  يزهجا يافتكه منجر به در يپژوهش
حال، او و  ينبا ا. است يشگامشد، پ 2012
العاده با  فوق يكارانش توانستند تنها به كار هم

كه  يابند،دست  يوروويكها در بازه ما فوتون
  .يستمناسب ن يارتباطات كوانتوم يبرا

Philippe Grangier ،پيشگان يزيكاز ف يكي 
 گويد ي، فرانسه مPalaiseauدر  يكمؤسسه اپت

جعبه ابزار مناسب  Ritterممكن است روش 
دهد،  را شكل  يتكراركننده كوانتوم يجادا يبرا

 يندهدر آ يكوانتوم ينترنتا يكه مؤلفه اصل
  .است

از  يكي، Gilles Nogues درهرحال،
، Granobleدر  Neelمؤسسه  پيشگان يزيكف

 هاي  يشدر آزما Harocheفرانسه، كه با 
 گويد يداشت، م يكار هم يكروويوما-فوتون

 يبرا. است يدهبه اتمام رس يمرحله تا حد ينا
الزم است ابزار مربوطه  ي،هر كاربرد كوانتوم

ها كار كند،  حالت از اي ينه ها در برهم با فوتون
آن را نشان  Ritterاست كه گروه  يزيكه چ
كه تنها صفر و  يتا زمان«: گويد ياو م. اند داده

 هاي يريگ اندازه گيريد، يرا اندازه م يك
اما به محض . كننده هستند خسته يرمخربغ
آن  يكوانتوم يِنه ها به صورت برهم كه از آن آن

  .»شوند يجذاب م كنيد، يدو مقدار استفاده م
  
  Elizabeth Gibney: يسندهنو
  

  منبع
Photons detected without being 
destroyed 

  
  ها مرجع

1.Reiserer, A., Ritter, S. & Rempe, G. 
Science 
http://dx.doi.org/10.1126/science.124616
4 (2013). 
2.Nogues, G. et al. Nature 400, 239–242 
(1999). 

  
  مانند؟ يها چطور خشك م پروانه

  

 هاي مانند بال –ناهموارند  يكه اندك سطوحي
هموار  آب را بهتر از سطوح بسيار –پروانه 
است كه در  يپژوهش يجهنت ينا. كنند يدفع م
  .است يدهبه چاپ رس يچرن يهنشر

  

  
  

از دانشگاه بوستون و ) James Bird(برد  جيمز
با  يليكونيس يفرهايو يهمكارانش، آب را رو

و پاشش قطرات را  يختنداوت رمتف يها بافت
كه به سطوح  يقطرات آب. كردند يلمبرداريف

به باال  يدنقبل از جه كنند، يهموار برخورد م
كه به  ياما قطرات. آيند يبه شكل بشقاب در م

از هم  كنند، يبرخورد م دندانه انهدند يفرهايو
و قبل از جدا شدن از سطح،  شوند يجدا م

  .با آن دارد يتماس مختصر
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تا به  دارد يقطرات را وا م ياردارش بافت

تماس  كه يسرعت سطح را ترك كنند، به طور
 ينا يجنتا. شود يكم م ياربس يفرآب و و ينب

رگدار  يها كه چرا بال دهد يم يحپژوهش توض
خشك  يبه خوب) Morpho(مورفو  يها پروانه

  . مانند يم
  

  منبع
How butterflies stay dry 

  
  مرجع

Reducing the contact time of a bouncing 
drop 

  
  يآمار يفضع ياستانداردها

  در علم يريتكرارناپذ يبرا يعامل
  

والن جانسون  ي كه روش نوآورانه طور نآ
)Valen Johnson ( از دانشگاه تگزاسA&M 

در علم  يريآفت تكرارناپذ يدشا دهد، ينشان م
 يها از استفاده دانشمندان از آزمون يناش
  .باشد يفضع يآمار

: كرد يسهقدرت دو نوع آزمون را مقا جانسون
كه مشخص ) Frequentist( گرا يآزمون فراوان

تا چه حد  يافته يك يرخداد شانس دكن يم
) Bayesian( يزياست و آزمون ب يرمحتملغ

در  شده يگردآور يها كه با در نظر گرفتن داده
 يككه  گيرد ياحتمال را اندازه م ينمطالعه، ا

 ينا يجقدرت نتا. دفرض خاص درست باش
دو  ينا يرانشده بود ز يسهدو آزمون قبال مقا

  .دارند متفاوت يباتقر يروش سواالت
 يجكرد كه نتا يجادرا ا يجانسون روش بنابراين
مقدار  يي،گرا در مورد روش فراوان(ها  آزمون

P يمارا مستق) يزب يبضر يزي،و در روش ب 
 يها برخالف آزمون. كرد يسهقابل مقا

رد  يگرا كه از محاسبات هدفدار برا فراوان
 يها آزمون كنند، يباطل استفاده م يهفرض يك

 يهتا فرض خواهند ميگر  زموناز آ يزيب

اما . يازمايندو آن را ب يفرا تعر يگزينيجا
را  يقدرتمند و همگن يزيجانسون آزمون ب

را به  يگزينجا يهتوسعه داده است كه فرض
 يناحتمال ا«تا  كند يم يفاستاندارد تعر يشكل

از  يگزينجا يهبه نفع فرض يزب يبكه ضر
حد  ينا .شود يشينهب» فراتر رود يآستانه خاص
انتخاب كرد كه  يبه نحو توان يآستانه را م

 يهگرا هر دو فرض و فراوان يزيب يها آزمون
  .رد كنند يكسان، يجباطل را با نتا

آزمون استفاده كرد تا  ينجانسون از ا سپس
او . كند يسهمقا يزب يبرا با ضرا P يرمقاد
  0.05 يمساو- كمتر Pكرد كه مقدار  يافتدر
همچون علوم  ييها زهكه معموال در حو(

 يري،عدم توان تكرارپذ يلبه دل ياجتماع
متناظر ) فرض يكاز  يانياست بر پشت يمدرك
 يمدرك كهاست  5و  3 ينب يزيب يببا ضر
  .است يافته يكاز  يبانيپشت يبرا يفضع
  

  غلط هاي مثبت
 17-25٪كه در واقع  كند يحساب م جانسون
او از ]. 1[غلط هستند  هايي يافته چنين

 P يركه از مقاد كند يم يتحما يانشمنداند
 يو كمتر برا 0.005همچون  تري يقو
 كند يو فكر م كنند ياستفاده م ها يافته يبانيپشت

 تواند يم 0.05كه استفاده از مقدار استاندارد 
 –در علم باشد  اپذيريمسئول عمده در تكرارن

و  يضهمچون تبع ياز موارد يشترب حتي
مطالعات «: گويد يون مجانس. يرفتار علم سوء
كمتر  يا p 0.005 يرهستند كه مقاد ياندك ياربس

  ».يرندتكرارناپذ يدارند ول
گفتند كه اگرچه  ياضيداناناز ر بعضي

استفاده از  ياز محققان برا ياديدرخواست ز
مقاله  ين، ا]2[شده است  يدترشد يها آزمون
مهم دارد كه  يندر درك ا يسهم مهم يدجد

  .انگارانه است سهل 0.05استاندارد 
 يكرزجان واگنم- يكار شناسي، روان رياضي

)Eric-Jan Wagenmakers ( از دانشگاه

 يگرد يكبار] مقاله ينا[«: گويد يآمستردام م
در علوم  يجرا يكه استانداردها دهد ينشان م
قبال . مداراگر هستند يبه نحو خطرناك ي،تجرب

 يآمار يدر مورد سوءاستفاده از روندها
 يجكسب نتا ايبر) p-hacking(دارد استان

مقاله . مطرح شده بود يمباحث يزمطلوب ن
 Pكه در مورد مقدار  دهد يجانسون نشان م
  ».وجود دارد يمباحث نادرست

طرزفكر  ييردانشمندان اشاره دارند كه تغ ديگر
وفادارند، دشوار  0.5كه به آستانه  يدانشمندان

اجبار كار  يناز تبعات ا يكيمثال  يبرا. است
 يجهو در نت يدترشد يها به استفاده از آستانه
  .است يشترصرف زمان و پول ب

 يها از روش يا دهه، خانواده ينچند يط«
هنوز هم در  ياما به نحو اند يافتهتوسعه  يزيب

 ييگرا فراوان هاي يافتحال استفاده از ره
) John Ioannidis( يديسجان اون» .يمهست
 يلد كه دالدر دانشگاه استنفور يپزشك

 ينا يانضمن ب كند، يرا مطالعه م يريتكرارناپذ
مقاله شانس  يندارم كه ا يدام«: افزايد ينكته م

  ».داشته باشد يادن ييرتغ يبرا يشتريب
  

  منبع
Weak statistical standards implicated in 
scientific irreproducibility 

  
  مراجع

1.Revised standards for statistical 
evidence 
2.The False-positive to False-negative 
Ratio in Epidemiologic Studies 

  
  »!ين؟كجا بود«: ها سوال از فوتون

  

 يشاز آزما يديجد ي نسخه پيشگان فيزيك
 ينا. اند كرده يشكاف را طراح-معروف دو

را  اي يدهپد سازد يمحققان را قادر م يشآزما
 يبو غر كه به نظر عجيب ،مشاهده كنند

-دو يشگران آزما پژوهش ينا. رسد يم
 يرهاياز مس يكي را در طول  يا شكافه
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 دهكر تعبيه ،يگربزرگ د ي شكافه- دو يشآزما

 ييها فوتون: اند يافتهدست  يجالب ي يجهو به نت
نه به  اند يمودهاسباب را پ يناز ا يكه بخش

اند و نه از آن خارج  داخل شده يستمس
 يرِاثر را با اتكا به تفس ينبتوان ا يدشا. اند شده

بار  ينكه اول يا كمتر مورد استفاده قرار گرفته
بهتر  ،كوانتوم شده يكاز مكان 1964در سال 
  .درك كرد

 ِ يدوگانگ يشنما ينتر و كامل ينتر ساده شايد
. باشد يشكاف- مشهور دو يشذره آزما-موج
كه به (ها  ها و الكترون همچون فوتون يذرات

- با عبور از دو) شوند يم يلشكل پراكنده گس
كه  يو زمان كنند يشكاف همانند امواج رفتار م

 يپرده آشكارساز يبه شكل منفرد بر رو
  .آورند يم يدرا پد خليتدا الگوي ،شوند يم
  

  
  

  شكاف- معروف دو يشاز آزما يهنر يريتصو
  

توسط  يشآزما ينكه از ا يا نسخه ينآخر در
و همكارانش ارائه ) Lev Vaidman( يدمنلو و
زنر به عنوان اسباب - سنج ماخ از تداخل ،شده
ها به عنوان ذرات  و از فوتون شكافي- دو

 يكاز  يكيسنج اپت تداخل. اند استفاده كرده
 يپرتوها: كند يپرتو استفاده م ي شكافنده

سپس  ،كند يم يمر تقسيرا به دو مس يفوتون
آشكارساز  يككرده و به  ها را تركيب آن

 يناز ا يكاختالف در طول هر . كند يارسال م
و تداخل پرتوها  يببازترك يچگونگ يرهامس

اختالف شدت  ينا. كند يم يينرا تع
شده توسط آشكارساز را تحت  يريگ اندازه

  .دهد يقرار م يرتاث

  ممكن يرمس سه
زنرِ - سنج ماخ تداخل يك يشآزما ينا در

سنج  تداخل يرهاياز مس يكيدر  يداخل
 يپرتو كه طوري ،قرار گرفته است يرونيب

خود در طول اسباب  يربه مس شده يببازترك
 رسد يو به آشكارساز م دهد يادامه م يخارج

فوتون سه  يك ينبنابرا).  ينيدرا بب يرشكل ز(
ساز  آشكارود از منبع تا خ روي يشپ يرمس
نكته است  ينبه ا بردن يپ يشهدف آزما. دارد

به  يدنرس يرا برا يرها كدام مس كه فوتون
 يك ينا. كنند يآشكارساز انتخاب م

و با  شود يم يدهنام »يفضع يريگ اندازه«
چون شامل  استسازگار يكوانتوم يكمكان ينقوان

  .يستن يفوتون خاص يچه يرمس يريگ اندازه
  

  
  

 يك يافتناحتمال  ،بردار دوحالته يِبند فرمول در
و ) به رنگ قرمز(از منبع  رونده يشفوتون با موج پ

) به رنگ سبز(رونده از آشكارساز  موج پس يك
باشند  يرصفرغ ها ينا يتنها اگر هردو. شود يم يفتعر

  .شود يم يافتفوتون  يك
  

 هاي يريگ به منظور انجام اندازه گران پژوهش
سنج را به شكل  تداخل هاي ينهآ تمامي ،خود
در  يكهر (اند  به ارتعاش واداشته يجزئ

به  ينهآ يكچه  چنان). متفاوت يفركانس
كه از  يهر نور طول مسيرِ ،آيد يم ارتعاش در

 ينا. كند يم ييرتغ شود يم يدهبازتاب ينهآن آ
كه پرتو  يزمان(فاز  ختالفتا ا شود يباعث م
دگرگون شده و شدت در ) شود يم يببازترك

در فركانس  ينهچون هر آ. كند ييرآشكارساز تغ
 گيريِ با اندازه ،كند  يارتعاش م يمنحصربفرد

 يكدر (شده  يدرشدت آشكارساز كه ينوسانات
دارد كه  ينوجود دارد نشان از ا) يژهس وفركان
  .اند تماس داشته اي يژهو ي ينهها با آ فوتون

سنج  را در طول تداخل يرگران دو مس پژوهش
 يببازترك ياند كه وقت داده يشچنان آرا يداخل

 ينبنابرا. به شكل مخرب تداخل كنند شوند يم
را  يتداخل سنج داخل تواند ينم ينور يچه

انتظار را داشته  يناست اممكن . ترك كند
كه در شدت  يكه تنها نوسان يمباش

 اي ينهاز آ شيشده وجود دارد نا يآشكارساز
اما  ،را دور زده يباشد كه تداخل سنج داخل

مطابقت  ،اند يافتهگران  چه پژوهش با آن اين
  .ندارد

  
  يبو غر  يبعج گيري نتيجه

شده در  يكه آشكارساز يواقع شدت در
سنج  از تداخل يرونب ي نهيآ ينفركانس هم

شدت در  يناما ا كند ينوسان م يداخل
 يزن يتداخل سنج داخل هاي ينهآ يها فركانس
شدت در  ينوجود ا ينبا ا. كند ينوسان م
خارج  ياكه نور را به داخل  هايي ينهآ  فركانس
نوسان  ،دارند يمعطوف م يسنج داخل تداخل
 گيريِ يجهنت يكاوصاف به  ينبا ا. كند نمي
ها  از فوتون يبرخ: رسيم يم يبو غر يبعج

از  شوند يم يافتكه توسط آشكارساز در
اما هرگز به  ،اند عبور كرده يسنج داخل تداخل

  !اند آن داخل نشده و هرگز آن را ترك نكرده
 يربه تفس يجنتا  ينباورند كه ا ينبر ا محققان

 يِبند فرمول(كوانتوم  ي يهخالف عرف از نظر
 يرتفس ينا. بخشد ياعتبار م) بردار دوحالته

آهارانوف  ياكيرتوسط  1964بار در سال  يناول
)Yakir Aharonov, (برگمن  پيتر)Peter 

Bergmann (يتزلبوو يلو جو )Joel 

Lebowitz (ينبر اساس ا. بود هشد يشنهادپ 
 يكذره در  يك احتمال يافتن ،يبند فرمول
 يكي: ضرب دو بردار است حاصل يژهمكان و

 يكيدر زمان از طرف منبع و  رونده يشپ
  .آشكارساز يرونده در زمان از سو پس
تماس  ينهآ يكبا  يفوتون تنها و تنها زمان يك

امواج در آن نقطه  ينا يكه هر دو كند يم يداپ
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سبب  يسنج داخل تداخل .باشند يرصفرغ
سنج را  تداخل ينكه ا يتا هر موج شود يم

كه به  يموج. صفر باشد يناًع كند يترك م
صفر  در خروجي ،رود يم  يشسمت جلو پ
آنجا  تواند نمي يفوتون يچه يناست و بنابرا

 يكه به سمت عقب به سو يموج. شود يافت
ورود به  يردر مس شود يم يشسنج پ تداخل
 يچپس ه. صفر خواهد بود ياخلسنج د تداخل
 ينبا ا. شود يافت ينجاا تواند ينم يفوتون

 يهم موج يسنج داخل وجود در درون تداخل
و هم آن كه به  رود مي يشكه به سمت جلو پ

ها  فوتون ينصفرند بنابرا يرغرود يم عقب سمت
  ).ينيدشكل را بب(قادرند از بازوها عبور كنند 

  
  يحاتو توض مشاهدات

بردار  يِبند كه فرمول كند يم يدكتا ويدمن
از  يمتفاوت هاي گويي يشدوحالته در واقع پ

 ينكه توسط ارو( يكوانتوم يكمكان يافتره
به ) ارائه شده 1920 ي در دهه ينگرشرود

 رسد يوجود به نظر م ينبا ا. دهد يدست نم
به شدت متضاد با منطق  يشآزما ينا يجنتا

ز روش ا ستفادهآن با ا سازي ياست و منطق
 توانيد يم«: يدمنو ي به گفته. دشوار است يسنت

 يمشاهدات توانيد يو م يدكن يفها را تعر ثابت
 يِبند چه با استفاده از فرمول آن ي را درباره

» .يدرا داشته باش آيد يبردار دوحالته بدست م
كوانتوم  يكنخواهد بود كه مكان يزيچ يناما ا«

  ».دهد يحوضآن را ت ياناستاندارد نتواند در پا
از ) Onur Hosten(اونار هاستن  يانب به

 ينكه در ا يندر اوربانا شامپا يلينويدانشگاه ا
را  چه آزمايش ،شركت نداشته است يشآزما

دوحالته در نظر  يِبند با استفاده از فرمول
 يكمكان يافتو چه با استفاده از ره يريدبگ

 يجادا يقتحق يناثر با ا اين ،يسنت يكوانتوم
به  يفضع يريِگ اندازه يك مكه انجا شود يم

 ها ينهنوسانات آ. كند يرا مختل م يستمناچار س
 ،دهد يم ييررا تغ  يرهاخود طول مس يبه خود

 يردو مس ينكه ب يتداخل مخربِ كامل بنابراين
وجود دارد را به هم زده  يداخلسنج  از تداخل

تا به  دهد ياجازه را م ينو به توابع موج ا
وجود احتمال نشت  ينبا ا. نشت كنند يرونب

به شكل موثر صفر است  يرونفوتون به ب يك
احتمال با مجذور تابع موج متناسب است  يراز

به  يلاز خود تابع موج تما تر يعسر يارو بس
از نظر « : تن هاس ي به گفته. صفر شدن دارد

 شود يحاصل م يجينتا ينچراچن كه اين درك،من
اما «: افزايد يم يو» جذاب است يارواقعاً بس

 يريِگ اندازه يكجالب هست كه  يزن ينا
  ».دهد يرا م يا كننده نگران يها پاسخ يفضع

 يويور يزيكالف ي پژوهش در مجله ينا نتايج
 گاهيپا يآن بر رو چاپ يشوپ يابد يم انتشاريترزل

arXiv به  يفضع هاي گيري اندازه. قرار دارد
  :شرح داده شده است يرز ي در مقاله يلتفص

"" by Aephraim In praise of weakness
Steinberg, Amir Feizpour, Lee Rozema, 
Dylan Mahler and Alex Hayat of the 

University of Toronto 
  

  يسندهنو ي درباره
از  يعلم ي يسندهنو) Tim Wogan(وگان  تيم

  .انگلستان است
  

  منبع
Physicists ask photons 'Where have you 
been'? 

  
 يها حمله يايياسب در يبسر عج

  !پوشاند يآن را م يدزدك
  

مانع انتقال  ياييخاص سر اسب در شكل
 ينو به ا شود يتالطم آب به سمت شكارش م

است،  يشكه در پ يا طعمه از حمله يبترت
  .ماند يم خبر يب

بدون جلب  تواند يكوتوله م يايياسب در يك
به شكار خود  يا به طور قابل مالحظهتوجه 

 يككمتر از ضخامت  يا شود؛ فاصله يكنزد
شكل  ي به واسطه ينو ا يپن يك ي سكه

مانند آن هنگام حركت در آب  خاص سر اسب
از دانشگاه ) Brad Gemmell(برد جمل . است

 هاي هاز طعم ياگر برخ«: گويد يتگزاس م
 يپوستان كوچك مانند سخت يوان،ح ينا ياصل

، حدود دو تا سه )copepods(به نام كوپِپاد 
 توانند يقبل متوجه خطر شوند، م ثانيه يليم

كوتوله قادر  يايياسب در يكاما » .فرار كنند
حمله  يهثان يليم يكو در  تر يعسر ياست حت

 ي موجود حمله ينا ينكها يبرا. كند
به  يقيبه طر يدباشد، با اشتهد آميزي يتموفق

  .شكار خود برسد يمتر يليم يكحدود 
  

  
  

را  يايياسب در ي حقه يديجد تصويربرداري
نوامبر  26جمل و همكارانش . سازد يآشكار م

گزارش كردند،  Nature Communicationsدر 
 يكار نزدبه شك يوانح ينكه سر ا يهنگام

اش  نوك پوزه ياز آب باال اي يهناح شود، يم
حقه كوپِپادها را كه  ينو ا ماند يم يساكن باق
 يدرك صدا يبرا خود يها شاخك يبه موها

 آيد، يم يانشكارچ يكه از جلو يحركت آب
  ). ينيدرا بب يلمف( دهد يم يبهستند فر يمتك

 ياييدر يها از قضا، اسب«: گويد يم جمل
هستند  ياييشناگران در ينكوتوله جزء كندتر

از موجودات  يكياز  توانند يحال م ينكه در ع
» .كنند يهدر فرار كردن تغذ يارهس ينتوانمند ا

طول  500حدود  يبا سرعت توانند يكوپِپادها م
كه  ياز خطر فرار كنند در حال يهبدن در ثان

طول بدن در  30 يال 20حدود  عتيبا سر يتاچ
پوستان  سخت ينا. حركت كند تواند يم يهثان

طول دارند و  متر يليتا دو م يككوچك تنها 
اما در  كنند؛ يم يرا ط يكمتر يارمسافت بس

  . دارد يتاست كه اهم متر يليها م آن يايدن
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) Sam Van Wassenbergh(ون واسنبرگ  سم

 يكدر بلژ) Ghent University(گنت ازدانشگاه
 يردرگ ياييدر يها كوپِپادها و اسب«: گويد يم

كوپِپادها در  قدرت».هستند يينما قدرت ي مسابقه
شدن  يكنزد يها از خطر با روش جستن ييرها

با . شود يم يدهسنج ياييدر يها به شكارِ اسب
 ايييدر يها اسب ي،كوتاه يها پوزه ينوجودچن

 يها كه پوزه ييها با گونه يسهكوتوله در مقا
دارند تا قبل از حمله به  يازدارند، ن يدارزتر

  . شوند يكترشكار خود نزد
 يازنبرد به كوپِپادها امت يدانآب در م جريان

و كوپِپادها هردو در  يايياسب در. دهد يم
و مواج، در عمق  ياييدر  علف يدارا يمناطق
 يزندگ يبارائك يايو در يكمكز يجخل
تالطم آب را كاهش  ياييدر يها علف. كنند يم
متوجه  يكوپِپادها به راحت ينبنابرا. دهند يم

كه از طرف  يآب يرعاديغ يانجر
  .شوند يم آيد، يكنندگان م حمله
 ينا توانند يم ها يماه يركه سا گويد يم جمل
پوستان ترسو را در آب آرام از هر سه  سخت

كه  ير شكار كنند در حالبا يكبار حمله، تنها 
 ياييدر يها اسب يبرا يتموفق ينا يزانم

  . است% 94كوتوله حدود 
  

  
  

در آب  يا به گونه) سمت چپ( يايياسب در سر
در ) رمزرنگ ق( يچندان يكه آشفتگ كند يحركت م

 يايداش به وجود ن پوزه يآب موجود در باال يانجر
 يكه ماه يدر حال. تا شكار از وجودش خبردار شود

  .كند يآب را آشفته م يانآبنوس جر
  

كار را انجام  ينا توانم يمن نم«: گويد يم او
كه در  ياريبس يها پس از تجربه يحت» .دهم
 يها در ظرف يپتكردن كوپِپادها با پ يبتعق

جمل و همكارانش . بدست آوردم يشگاهزماآ
از روش  ياييكشف راز اسب در يبرا

 يبر مبنا يسه بعد يهولوگراف يربرداريتصو
انِ در حال يوتوان به ح كم يزرل يكتابش 

 تحليل و يهبا تجز. حمله استفاده كردند
 يحركت آب هنگام حركت دزدك يچگونگ
آرام  و  يبه سمت شكار، مكان يايياسب در
  .اش آشكار شد پوزه يك درست در باالخطرنا
 يككه پژوهشگران  يزمان يحت يهناح اين

مرده را در آب رها كردند،  يايياسب در
 يدگرفتند كه تول يجهنت ينبنابرا. مشاهده شد

 يشكل سر آن است نه عمل يلبه دل يهناح ينا
  .آن انجام دهد يجادا يبرا ياييكه اسب در

آرام و  ي يهناح ينكه ا يهر حال هنگام به
مناسب  يتدر موقع شود، يم يلكشنده تشك

. كند يم يشرويپ يايياسب در ي حمله يبرا
چرخان  كنندگان يهكه تغذ ياييدر يها اسب
با چرخاندن سر به طرف باال  شوند، يم يدهنام

: گويد يجمل م. كنند يحمله م يبه طور ناگهان
 ي در محدوده يياياسب در يككه  يهنگام«

 يچكوپِپاد ه يكشته باشد، مناسب قرار دا
  ».نخواهد داشت يشانس

  
  منبع

Odd head of seahorse cloaks its sneak 
attacks 

  
  مرجع

http://www.nature.com/ncomms/2013/13
1126 
/ncomms3840/full/ncomms3840.html 

  
  تا يدبده يدها

  !يدشو يزهدالر جا 50000برنده 
  

متحده  ياالتدر ا يجيترو يموسسه علم يك
 يسع SPARKبه نام  يا با طرح مسابقه يكاآمر

 يرا بر مبنا ييدجد يآموزش يها دارد بسته
 ينا. كودكان فراهم آورد يبرا يميعلم ش

 يبرتر يها و طرح ها يدهموسسه به دنبال ا
كودكان را  يعلم يِاست كه كنجكاو

 رححال كه با ط ينو در ع انگيزد يبرم
 كند، يها را سرگرم م آن يجيمه هاي يباز

در آنها پرورش  يزرا ن يدوست علم يهروح
  .دهد يم

به كودكان كمك  يميه شمجموع يش،پ ها سال
خود رفته و  هاي يتا به دنبال كنجكاو كرد يم

. اكتشاف را در خود پرورش دهند يهروح
دانشمندان اغلب سرچشمه عالقه خود به علم 

 يكه در كودك يميش يآموزش يها را به بسته
البته، . دهند ينسبت م كردند ياز آنها استفاده م

ها تن يآموزش هاي ستهب ينواضح است كه ا
علم  يايكه باعث ورود كودكان به دن يا تجربه

كودكان با كاوش در اجزا . شود نبوده است
دورانداخته  يكيالكتر يلوسا دهنده يلتشك

. كردند يبا علم ارتباط برقرار م يشده به نوع
 كردند يساعت را از هم جدا م يها آنها قطعه

چگونه زمان را  يداخل يها دنده تا بفهمند چرخ
با برگرداندن  ينهمچن. دهد ينشان مبه آنها 

آن  يرها به دنبال موجودات زنده ز سنگ
  .كردند يم يها را بررس و رد مورچه گشتند يم
در  يها با سرعت رو به رشد تجربه ينا اما

 يميايياكنون مواد ش هم. اند حال كاهش
 يميش يآموزش يها در بسته انگيز يجانه

 يمترهستند، و كودكان ك يرقانونيغ يككالس
و  كنند يم يها باز در كنار نهرها و رودخانه

 يآور خانه جمع يپشت ياطها را از ح سوسك
به تمام  بتاكنون نس اگرچه هم. كنند يم

به اطالعات  يشتريب يگذشته دسترس يها نسل
و  يهاما خطر از دست دادن روح يم،دار
اطالعات را بامعنا  ينا يكه محتوا اي يزهانگ

  .وجود دارد يا دورهاز هر  يشب يزكند ن
كودكان  يلتما يا فراموش شده ياتتجرب ينچن

 يشرا افزا يدنكردن و سوال پرس يبه باز
كه با  دهد يامكان را م ينو به آنها ا دهد يم

كردن ابزارها و  يبند كردن و سرهم يرتعم
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. با طرح معما از كاوش لذت ببرند ينهمچن
وش را كا هايي يتفعال ينچن كودكان كه يستن مهم
 يها را به عنوان نوع آن صرفا يابنامند  يعلم
. يرنددر نظر بگ كند يكه اطراف را شلوغ م يباز

 يادينآنها سواالت بن ها يتفعال يندر خالل ا
كه بشر با  يسواالت اساس يو تا حد يكودك

 يلهوس ينا: كنند يم يآنها روبرو بوده را بررس
  كند؟ يطور كار م ينو چرا ا كند يچطور كار م

  

  
  

 يعلم يقيو تحق يبسته باز يبرا رقابت
)SPARK (تا  كشد يداوطلبان را به چالش م

دوباره  21قرن  يرا برا يميش يجعبه آموزش
 ياتاز تجرب يديكنند و مجموعه جد يبازساز
و عالقه  يتكنند كه خالق يجادرا ا يتهاو فعال

به دو  يزهجا ينا. كند يتكودكان به علم را تقو
برتر كه  يزهجا. شود يم ااهد ها دسته از طرح

 يهطرح اول  يندالر است به بهتر 50000مبلغ 
 يزدوم  و سوم ن هاي يزهجا. اهدا خواهد شد

دالر خواهد  10000دالر و 25000مبلغ يبترت به
 يزن يرشدهطرح تقد 5به حداكثر  ينهمچن. بود

  . شود يدالر اختصاص داده م 5000مبلغ 
ما . يممند عالقه مييش يبه علم نهفته در ورا ما

 يآموزش يها بسته يبه دنبال زنده كردن جادو
-1960 يها كه بذر آن در سال يمهست يميش

 هايي يدها يافتنهدف ما . كاشته شد 1940
 يرساله را درگ 8كودكان  تواند ياست كه م
. به فكر وادارد يزها را ن ساله 88 يكرده و حت

ا به كه كودكان ر يمهست هاي ايدهما به دنبال 
. كند يقو پرسش تشو يتكاوش، خالق

كه  ينكودكان درباره ا يكه كنجكاو هايي يدها
  .يزدرا برانگ كنند يكار م يزهاچگونه چ

درباره مسابقه  يشتركسب اطالعات ب براي
SPARK يريدتماس بگ يربا  آدرس ز.  

mailto:SPARK@societyforscience.orgSP
ARK@societyforscience.org 

رقابت  يندرباره ا يشتراطالعات ب يزن ينجاا در
  .ينيدرا بب

  

  منبع
Send SPARK your idea for a modern 

science kit and you could win $50000! 
  

در مقدار طول عمر نوترون  يناهمخوان
  هنوز حل نشده است

  

 يريگ اندازه يها از روش يكيوجود بهبود  با
 يناش يطول عمر نوترون، هنوز عدم همخوان

  .مختلف پابرجاست يها از روش
  

  
  

 يحداقل برا  اتم، پروتون ي خارج از هسته در
نوترون  يكاما . ماند يم يباق يدارسال پا 1034
 يقبل از واپاش يقهدق 15 تواند يتنها م يمنزو
 يآنت يكالكترون و  يكپروتون،  يكبه 
 يشناسان برا ستاره. بماند يپابرجا باق ينو،نوتر

در زمان مهبانگ،  يا نرخ سنتز هسته ي محاسبه
 يازطول عمر نوترونِ آزاد ن يقدق قداربه م

از آن  يزن ياديدارند و متخصصان ذرات بن
در مدل  ياساس يكردن پارامترها يدمق يبرا

حال هنوز  يناما با ا. كنند ياستاندارد استفاده م
طول عمر  يشده برا يريگ در مقدار اندازه

 يشگاهيآزما يها روش ي نوترون به واسطه
تفاوت وجود  درصد يكمورد استفاده حدود 

 Physicalدر  يپژوهشگران به تازگ. دارد

Review Letters ينگزارش كردند كه در آخر 
طول عمر  يريگ اندازه يانجام شده برا يشآزما

مراه ها ه از روش يكينوترون كه با بهبود 
به صورت حل  يناهمخوان ينبوده، همچنان ا

  .مانده است ينشده باق
طول عمر نوترون از دو  يريگ اندازه براي

در روش . شود ياستفاده م يروش تجرب
 يها ، نوترون)bottle method( »يبطر«

 هاي يدانكه با استفاده از م يا در تله يانرژ كم
مواد  يدارا هايي يوارهد ياو  يسيمغناط
است،   ساخته شده) Be( يليمتابنده مانند برباز
طول عمر  وشر يندر ا. گردند يم يدمق

كه  يبا شمارش تعداد ذرات ينوترون به سادگ
 يثابت، باق سازيِ يرهزمان ذخ يكبعد از 

به نام  يگريدر روش د. شود يم ييناند تع مانده
از  اي يكه، بار)in-beam method(» در پرتو«

مقدار آن مشخص  يقاًكه دق يها با شار نوترون
 كنند يعبور م ينمع يحجم يانشده است، از م

طول عمر نوترون با شمارش تعداد  و
  . آيد يبه دست م يمحصوالت واپاش

دو روش  ينطول عمر حاصل شده از ا مقدار
باهم ) 2.9 ياربا انحراف مع يا( يهثان 8حدود 

را  يناهمخوان ينپژوهشگران ا. تفاوت دارند
. دانند يحل نشده م يستميس يطاهااز خ يناش
روش  يلند،مر NISTها در گام اول در مركز  آن
 تر يقدق يرا با بكار بردن شار نوترون» در پرتو«
از ) ياصل يشدر آزما يتن عدم قطعيبزرگتر(

كردن  يبرهبازكال ي يلهبه وس 2005سال 
خود، بهبود  ينوترون ياصل يآشكارسازها

ترون را دوباره سپس طول عمر نو. اند يدهبخش
 يزانبه م» در پرتو«با استفاده از روش 

887.7±2.3s  به دست آوردند كه با مقدار
 مادارد؛ ا يهمخوان يقبل ي شده يريگ اندازه

 يلبه دل يگرآن با روش د يعدم همخوان
 يشتر، ب3.8آن به مقدار  يارانحراف مع يشافزا

  .شده است
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  منبع

Discrepancy in Neutron Lifetime Still 
Unresolved 

  

  مرجع
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i22/
e222501 

  
  دلخواه از مغز يبرداشتن مناطق

  

 يريگسسته در برابر تفس- شبكه تفسير
-مناطق يكردچرا رو: مغز يتاز فعال يهنجار

 يلتحل يبرا تواند يدلخواه پراكنده م
 ينگو باشد؟ در ا پاسخ يوستهپ هاي يناميكد

و با استفاده از  يبا ارائه معادالت يسندهمقاله نو
  يژهكه به و ييها مشابه روش هايي يكتكن

 يكضا، در مكانمتمركز در ف و گسترده هاي حالت
كه  دهد يمربوط است، نشان م يكوانتوم

 يريبه تفس تواند يمغز م يچيدهپ هاي يناميكد
 هاي حالت  يژهاز و ياندكتعداد يساز مدلبر يمبتن

  .يابد يلمتمركز در مغز تقل يغالب در نقاط
  

  
است هم » متمركز«مغز انسان هم  فعاليت

 يدر سطح متمركز، كاركردها. »يرمتمركزغ«
 يمربوط به نواح) يناييمثال، ب يبرا(متفاوت 

است كه  يدگاهيد ينا. از مغز هستند اي يژهو
جراحات  يراتتأث ينهتوسط مطالعات در زم

 ينچن اما هم. شده است يتمغز حما يموضع
كه در  ست،ا» كوچك-جهان«شبكه  يكمغز 

با  ياندك يآن هر بخش تنها با ارتباطات عصب
هر : اصله داردف يگرد يها از بخش يكهر 

 يسراسر يدر قالب ادراك يپاسخ موضع

مغز را تحت  يتكه كل فعال شود يمجتمع م
 يمغز سع يكنون يها مدل. دهد يقرار م يرتأث

مناطق «از  يدارند، با برداشتن مجموعه كوچك
دوگانه را در  يتماه اين) هاROI(» دلخواه
الزم است : حفظ كنند يسراسر يا شبكه
مهار رفتار كل  يمغز، برا يها حوزه ينتر فعال

مثال در طول  يشوند، برا يساز مغز مدل
  .يژهو اي يفهوظ ياجرا
 يتجرب ينوعاً به روش ييهاROI چنين

 يمثال، بر مبنا يبرا( شوند يبرداشته م
-يدتشد يربردارياز تصو يمشاهدات
بسته  هم به ياز كاركردها يكاركرد- يسيمغناط

در  ينسونراب يترپ ي، اما كارها)مغز يتدر فعال
 Physicalكه در  يا،استرال يدنيدانشگاه س

Reviwe E يكردگزارش شده است، رو 
 يسندهنو. كند يم يشنهادرا پ مندتري ظامن

كه  كند يم يلاز معادالت را تحل يا مجموعه
 يرا بر اساس محرك ورود يواكنش عصب

ارتباط  يسخاص و بر اساس ماتر يحس
 هايي يكتكن با استفاده از. دهد يشرح م يعصب

گسترده  هاي حالت يژهكه به و ييها مشابه روش
 انتوميكو يكو متمركز در فضا، در مكان

 هاي يناميككه د دهد يمربوط است، نشان م
 يساز بر مدل يمبتن يريبه تفس تواند يم يچيدهپ

 يغالب در نقاط هاي حالت يژهاز و يتعداد اندك
را آن  يلدل يجنتا. يابد يلتقل) هاROI(متمركز 
 يبتقر ييها به تنهاROIدر  ها يناميككه د
 يحتوض كند، ياز رفتار مغز را ارائه م يخوب
ها بر ROIانتخاب  يبرا يو روش دهد مي
كه ممكن است  كند، يم ياناول ب-اصول يمبنا

  .شود يمغز منته يبرا يبهتر يها به مدل
  

  ينسونراب. يا. يپ: نويسنده
  

  منبع
Picking the Brain 

  مرجع
Discrete-network versus modal 
representations of brain activity 

  واقعاً وجود دارد؟ »ياضاف« يترونِپوز
  

كه توسط  يديجد يِلعات نظراساس مطا بر
 يافتهگران انجام  از پژوهش المللي ينب يمت

كه توسط دو  »ياضاف« يترونپوز: است
شده و   يريگ مستقل اندازه ييفضا يتمامور

 ي به ماده پيشگان يزيكاز ف يتوسط برخ
 ،اخترها نسبت داده شده بود تپ يا يكتار

 يكگران  پژوهش اين ،درعوض. وجود ندارد
 يترونيشار پوز يبرا» مستحكم« يحد باال

  اندركنش ي شار بواسطه ينا. اند محاسبه كرده
 يرامونيبا گاز پ) باال يبا انرژ( يهانيك يپرتوها

 ينگران ا پژوهش يانبه ب. آيد يخود بوجود م
 Payload(پامال  يشكه توسط آزما شاري ،يمت

for Antimatter/Matter Exploration and 

Light-nuclei Astrophysics (سنج يفو ط 
 زير ،شده يريگ اندازه) AMS(آلفا  يسيِمغناط

  .گيرد يحد قرار م ينا
  

  يحتوض يرقابلغ مازادهاي
در . ها هستند پادذرات الكترون ها پوزيترون

از  انگيزي يجانه هاي پامال داده ، 2008سال 
 يشنهادها پ داده ينا. اش منتشر ساخت ماهواره

جوِ  يكه باال( هانييك يكه پرتوها دادند يم
 يبا انرژ هاي يتروناز پوز) وجود دارند ينزم
جالب  يجهنت ينا. برخوردارند يمازاد يباال

 يپرتو ياتچون بر اساس نظر دتوجه بو
 يشبا افزا يستيبا ها يترونكسر پوز يهانيك

 ،كه ينآور ا اما شگفت. كند يداافت پ يانرژ
 يليرا دل ياضاف هاي يترونوجود پوز توان مي

به حساب  يكتار ي ذرات ماده يِبر نابود
 يبر رو يدهاحال شك و ترد ينبا ا. آورد
گمان بر  وشد  يرپامال سراز ي يهاول يها داده

 يارماهواره با تعداد بس ينا يدبود كه شا ينا
كه به آشكارسازش  ييها از پروتون يتر بزرگ

  . سردرگم شده است رسد يم
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 يتوپر ييتلسكوپ فضا 2011در سال  سپس
كه با (پامال  ي يافته بر اين ،يفرم يگاما

همان سال انجام  يلدر آور AMS يهمكار
 يترونصحه گذاشت و در واقع پوز) شده بود

 پامال تحليل ،پس از آن. كرد ييدمازاد را تا
بودن  كه اضافي ،را يشها از داده يا تازه
دو . ارائه داد ،كرد يم ييدرا تا ها يترونپوز

وحود  ياضاف يترونپوز يابر يرفراگ توضيح
 ،يكتار ي ذرات ماده ينابود كه ينا يكي: دارد

باال را  يبا انرژ هاي ها و پوزيترون الكترون
در  ها يترونپوز كه ينا يگرو د كنند يم يدتول
  . شده باشند يداخترها تول تپ

  
  يهانيك يپرتوها ترسيم

 ي از موسسه) Kfir Blum(بلوم  يراكنون ف اما
واكسمن  يو ال ينستونپر ي يشرفتهمطالعات پ

)Eli Waxman (يزمنوا يعلم ي از موسسه 
كه در واقع  كنند يموضوع بحث م ينبر سر ا

 ي به گفته. ندارد وجود يمازاد يترونپوز يچه
 ياندر م يترونيمشاهدات پوز كه  ينآنان ا

ها در  كه آن يردگ يقرار م يا محدوده
خوب و  يامر اند يدهمحاسباتشان به آن رس

 هاي يترونپوز يحد باال برا ينا. مثبت است
 يكه پرتوها شود يم يجادا يباال زمان يبا انرژ

 در. برخورد كند يطيمح يهانيبا ماده ك يهانيك
كه  كنند يم يشنهادمحققان پ ينواقع ا
 امانج يترونپوز يكه بر رو هايي يريگ اندازه
را  يهانيك يانتشار پرتوها فيزيك ،شده

  .اخترها تپ يا يكتار ي نه ماده –كند يم برجسته
  

  
  

مازاد را  يترونپوز AMS-02و ) سمت چپ(پامال 
  .اند گزارش كرده

  

 ،اند ها انجام داده كه آن ي ا مطالعه در
كه  گيرند يرا در نظر م گران چيزي پژوهش

شار  يحتوض يمدل قابل اعتماد برا ينتر ساده
كه آنان در  يمنبع. شود يم يدهنام يترونيپوز

 ياباال  يبا انرژ يهانيك يپرتوها گيرند ينظر م
است كه با گاز و مواد  »يهاول« يهانيك يپرتوها

كه به وفور در كهكشان وجود دارد  يگرد
آن گونه كه بلوم به . كند ينش ماندرك

physicsworld.com آنان  يهنظر ينا گويد يم
را از مقدار  يقيتا محاسبات دق سازد يرا قادر م

و  »يهثانو« يبرخوردها ينكه در ا يترونيپوز
ذرات  يگراز د ياديز ياربس يها نمونه

 مانندها ه ها و هسته همچون پادپروتون(
به . نجام برسانندبه ا شوند يم يدتول) ها بورون

منبع  يبه سادگ توانيم يم كه ينبا ا«: بلوم يانب
شار  بينيِ پيش ،يمرا محاسبه كن ها يترونپوز
 يبرا» .دشوارتر است ينها در زم آن يِواقع

 اي يهبه نظر هايي بيني يشپ ينآوردن چن فراهم
انتشار  يِتا چگونگ يازمنديممستحكم ن

داده و  يحدر كهكشان را توض يهانيك يپرتوها
است كه در حال حاضر وجود  يزيچ ينا

  .ندارد
  

  درك شده يفكه به شكل ضع انتشاري
 ي مسئله يك ينا كند يكه بلوم ادعا م طور آن
درك  ياست كه هنوز به درست يچيدهپ يِنظر

با عدم وجود «: او ي به گفته. نشده است
 يانتشار پرتوها ي قابل اعتماد درباره اي يهنظر
 يمانجام ده توانيم يكه م يكار بهترين ،يهانيك
با (را  يمستحكم ياست كه حد باال ينا

 ها يترونشار پوز يبرا) البا يناناطم يبضر
 شده يريگ اندازه يترونيشار پوز. يمكن بيني يشپ

 ييحد باال ينا يرز AMS02توسط پامال و 
قرار گرفته و چنان با آن سازگار هستند كه 

ر كه بلوم طو آن» .وجود ندارد يمازاد يچه
كه بر  يياغلب ادعاها دهد يم يحتوض
 ي يهدارند بر پا يهتك »ياضاف« يترونپوز
 ياز انتشار پرتوها  سوداگرانه ينظر يها مدل

مسئله به  ينبنا شده و چون خود ا يهانيك

از  ياريها از بس مدل اين ،درك نشده يخوب
بر  ياگر سع. اند بهره برده يساز ساده ياتفرض

ادعا شده دست » مازاد« ينبه كف اباشد تا  ينا
چندتا  يا يكبه  يشهموضوع هم اين ،يمكن يداپ

 يابد؛ يتنزل م يساز ساده ياتفرض يناز ا
 يدر جهان واقع يقتاًكه ممكن است حق يزيچ

  .نباشد يحصح
كه روش  كند يخاطرنشان م ينهمچن يمت اين
 يكه در شارها ييها ها در مورد پادپروتون آن

بكار  شوند يم يدتول يزن ييهانك يپرتوها
 ينمحاسبات در ا ينا ينتفاوت ب. رود يم

 شان يها انرژ نهفته است كه پادپروتون يقتحق
در  ،دهند ينم ييررا با عبور از كهكشان تغ

 ي به گفته. دهند يم ييرتغ ها يترونپوز كه حالي
 ،يساز ساده يناز ا اي يجهبه عنوان نت«: بلوم
 يبجا(ها را  روتونپادپ يشار واقع توانيم مي
با » .يممحاسبه كن يقبه طور دق) حد باال يك

 يبرا يتواقع يناز ا يمت ينكه ا يحتوض ينا
به محاسباتش استفاده كرده  يدناعتبار بخش

شار  يقتدر حق«: افزايد يم يو. است
با  يبخوب شده يريگ اندازه يها پادپروتون

گران قبالً  پژوهش» .ما توافق دارد هاي بيني يشپ
 يها داده يرا برا يمشابه يمحاسبات حدباال

طور كه  و آن  اند پامال انجام داده 2009سال 
 يقكه از طر يبعد هاي تاييديه ،كنند يم يانب

AMS-02 يبرا يا حاصل شده تنها پشتوانه 
  . آيد يها به حساب م آن ي ظريهن

  
  شدن محبوس  زمان 

 يدجد ي يهنظر ينا ياكه آ پرسيم يم وقتي
با  ها يترونكسر پوز يشافزا ييِچرا دتوان يم

 ينبلوم ا به بيان ،دهد يحرا توض يانرژ
 ينبه ا يگريي د اشاره توان يموضوع را م

 يهانيك يجالب دانست كه پرتوها يژگيو
همانطور كه در «. يابند يچگونه انتشار م

هرچند ( راه يك ،يما مان نشان داده مقاله
 ينچن به يابيدست يبرا) يستراه ن ينتنهاتر
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 يانتشار پرتوها يچگونگ]از رفتار  ينوع
خواهد بود كه زمان  يدر صورت[ يهانيك

در كهكشان با  يهانيك يمحبوس شدن پرتوها
از  تر يعسر ياربس - يابدكاهش  يانرژ يشافزا
كسر  ،متوسط ي يهثانو  يترونپوز يككه  يزمان

  » .خود را از دست بدهد يانرژ زا قابل توجهي
 يها به روش يمت ينا ي يهربلوم نظ يانب به

. قابل آزمودن است يشآزما يقمختلف از طر
در  يحت AMS-02 ي يندهآ يها اوالً داده

شار مشاهده  كه ينلحاظ ا باال به هاي يانرژ
 يها باق مستحكم آن ياز حد باال تر يينشده پا

 ي به گفته. خواهد شد ينه بررس يا ماند يم
 يننشان از ا يآت يها داده يتاگر در نها«: بلوم

به باالتر از حد ما  يترونباشد كه شار پوز
 ينا. شود يفوراً رد م يهثانو تفسير ،يدهرس

 ينا يخواهد بود و به معنا يآور خبر شگفت
الزم  يبيو غر يبو عج يگانهاست كه منبع ب

اما . خواهم شد زده يجانكه ه يكيمن . است
 يرو برنخواهد بود كه بخواهم  ييجا ينا

» .كنم گذاري يهسرما يمكه اكنون دار ييها داده
كه  دهد يم يحتوض ينهمچن يو

 يپرتوها ي هسته ي يندهآ هاي يريگ اندازه
همچون ( يهثانو يواكتيوراد يهانيك
اطالعات ) ينيومو آلوم يليومبر هاي يزوتوپا

 يپرتوها يشدگ را به زمان حبس يمستقل
 برايموضوع  ينا« . خواهد افزود يهانيك
 يا يمدار يسازگار يرتصو ياآ كه ينا به بردن يپ
 يترونپوز يها در تقابل با داده تواند مي ،نه

 يشآزما يبرا توان يها م داده يناز ا. يردقرار گ
 يدر مورد يحت يهمنبع ثانو ي يهفرض ييِنارسا

 ،نقض نشود يترونيشار پوز يكه حد باال
 يها رو داده استفاده كرد و از اين

  .هستند ييدبخشام يوايزوتوپيراد
  

  منبع ابرنواختر؟
 ،)Subir Sarkar(سركار  يرسوب يانب به

از دانشگاه آكسفورد در انگلستان  پردازي نظريه

 ،است  شركت نداشته يركه در پژوهش اخ
 يناز همه جالب باشد ا يشب تواند چه مي آن
پرسش  ينبه ا توانند يها م آن يات كه آاس

 ي يهمبدا ثانو« يِمنبع واقع: پاسخ دهند كه
 ي به گفته يست؟چ »يانيهپرتو ك هاي يترونپوز
منبع را  اين ،گروه او يقبر اساس تحق يو
دانست كه  يابرنواختر يايبقا يباًتقر توان يم

باال  يبا انرژ يها پروتون يافتنموجب شتاب 
 يطيمح ي ها با ماده پروتون ينشده است و ا

ها هم شتاب  كه آن( ها يترونساخت پوز يبرا
: سركار ي گفتهبه . اند اندركنش داشته) اند يافته

فراهم  ها  يترونكسر پوز يكه برا بيني يشپ«
كه  يمستقل هاي يريگ بر اساس اندازه( يما كرده

الكترون توسط /يترونشار پوز يبر رو
 هاي يافتهبا  )انجام شده يفرم ي ماهواره

AMS-02 سازگار است.«  
موضوع  ينبلوم و همكارانش با ا كه ينا با

 يااخترها  موافقند كه در اصل ممكن است تپ
شده  يريگ بتواند در شار اندازه يكتار ي ماده
نكته  او بر اين ،سهم داشته باشد يشگاهيآزما

و (خوب  ينظر يلدل يككه  كند يم يپافشار
 يكه بر وجود سهم مهموجود دارد ) ينه قطع

 شك و ترديد ،ياضاف ي گانهياز چنان منبع ب
: كند يم گيري يجهطور كه بلوم نت آن. دارد

 يندفرآ يكآور خواهد بود اگر  كامالً شگفت«
 ي ماده يهمچون نابود(كامالً نامربوط  يزيكيِف

سهم داشته باشد؛  يترونيدر شار پوز) يكتار
 شود يعث مكه با يبرابر مقدار يقاًهم دق آن

 ي يهثانو بيني يشبا پ يشده به خوب شار مشاهده
توافق ) ينظر از اتالف انرژ با صرف(خالص 

  .داشته باشد
 يترزل يويور يزيكالي ف در مجله يقتحق اين

  .است يافتهانتشار 
  

  : يسندهنو ي درباره
) hna CommissariatTus( يسريايكام تاشنا

  .است physicsworld.comگزارشگر 

  منبع
Does the positron 'excess' really exist? 

  
 يسه روش افشا: پژوهش ياصول اخالق

  يتقلب علم
  

اغلب  يظن نسبت به تقلب علم سوء ارشگز
در . ها مؤثرترند راه ياما برخ. دشوار است

 يكه بر مبنا ياز افراد يتسه روا ينجاا
اند، آمده است كه  سوءظن خود اقدام كرده

  .باشد يا نكات ارزنده يحاو تواند يم
  

  
  

 يا دهند يكار اشتباه انجام م يشتريافراد ب آيا
 گويند؟ يسخن م ردهپ يب يشتريافراد ب ينكها

شده به  يرفتهپذ يتعداد برگشت مقاالت علم
 يردست بردن در تصاو ي،سرقت علم ي واسطه

گذشته ده  ي دهه يآشكار در ط يساز داده ياو 
در مورد  يكه نگران يهنگام. برابر شده است

به  يبستگ رسد، يم يبحران ي نقطهبه  يكار كس
 ميدارد كه تصم ياناطراف ياهمكار، مشاور 

گام فراتر  يك ينكها ياسكوت كنند و  يرندبگ
قابل  يسككار دوم با ر. نهند و آن را افشا كنند

به ندرت آسان  يزن يرهمراه است و مس يتوجه
 ي و از ادامه آورند يخود را م يلدال يبرخ.است

هرگز  يگرد ي؛ اما برخكشند يكار دست م
 رسد، يو آنچه كه به نظر م. شوند ينم يمتسل
. است يشروند رو به افزا ينت كه ااس ينا

 يقخود را از طر هاي يناظران ناشناس نگران
در . كنند يم يانب يعموم يها و انجمن ها يميلا
 يكامالً متفاوت از افراد گزارش سه Nature ينجاا

خود اقدام كردند،  يها ظن سوء يكه بر مبنا
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موفق، هر كدام  يرغ ياموفق .  كند يم يانب

  .آموزنده باشد تواند يكه م است يشامل نكات
  

  
  

  تحليلگر
خود را ) Uri Simonsohn( يمونسونس يوري

. افشاگر يكتا  داند يها م داده يلگرتحل يشترب
در  يپژوهشگر اجتماع يككار او به عنوان 

 يها داده يقدق يشامل بررس يلوانيادانشگاه پنس
ها و مدارك  خانه يمتاز ق شود؛ يم يگانيبا

 يرشگرفته تا پذ ها يمربوط به حراج
، او  سابقه ينكه ا كند ياو گمان م. ياندانشجو

در  يساختگ يدادن الگوها يصرا مستعد تشخ
او . روانشناسان ساخته است يرسا يجنتا
كار  يگانيبا يها كه با داده يافراد«: گويد يم
ها را با دقت  عادت دارند كه داده كنند، يم

  ».نگاه كنند ياربس
كه به طور  يشد تا هنگام باعث ينشب همين
 Dirk( يسترزاسم يراكد يها با مقاله يتصادف

Smeesters ( از دانشگاه اراسموس روتردام
)Erasmus University Rotterdam ( هلند و

از دانشگاه ) Lawrence Sanna(لورنس سانا 
برخورد كرد، درنگ  2011در سال  يشيگانم

به  ينها به نظر بهتر از آ در هر دو، داده. كند
ها  باشند؛ آن يكه بتواند واقع رسيدند ينظر م

 يآمار يجاز حد بزرگ و نتا يششامل اثرات ب
 يكمتوجه شد كه در  يمونسونس. بودند يمهم
سانا كه داوطلبان در آن ظاهراً به  يشِآزما
شده بودند،  بندي يمتقس يمختلف يها گروه
مشابه،  يبيبه طرز عج يارِبا انحراف مع يجنتا

 يز،ن يسترزكار اسم يجمده بود و در نتابدست آ
و  يحاز اعداد صح يكم و مشكوك يفراوان
را مشاهده  ها يانگينم ينب يرعاديغ يشباهت
كم و  ياراگر اختالل بس«: گويد ياو م. كرد
باشند،  يناناز حد قابل اطم يشها ب داده
 يها چرا كه داده. باشند يواقع توانند ينم

  ».با خطا همراه هستند يواقع
مكرر  سازي يهشب يقظن خود را از طر سوء او

گزارش  يجنتا يندكرد تا بب يبررس ها يشآزما
سپس . شده تا چه حد نامحتمل هستند

 يها مقاله يرسا يخود را رو هاي تحليل و يهتجز
تكرار و  يسندگانمنتشر شده توسط همان نو

 يسپس كنترل منف. يافترا  يكساني يالگوها
 يالگو يچه داد ين مرا انجام داد كه نشا

روانشناسان كه از همان  يردر كار سا يمشكوك
. وجود ندارد كردند، يساختار استفاده م

تماس گرفت و  يسندهبا هردو نو يمونسونس
 يگزينجا يحاتها وقت صرف كرد تا توض ماه
. بود، رد كند يافتهرا كه  هايي يناهمخوان يبرا

 ينهگز يككه تنها  يدرس يجهنت ينسرانجام به ا
. هاست داده يمانده و آن دستكار يباق
كه  ييها او باعث شد تا دانشگاه هاي يگيريپ
 يزدو نفر در آن مشغول به كار بودند، ن ينا

ها از  را آغاز كنند و سرانجام آن هايي يبررس
  . كردند يريگ كار خود كناره

  

  
  

  آرمانگرا
 1999در سال  يروز) Helene Hill( يله هلن
 يكنزد يبه بازنشستگ كرد يم كه فكر يهنگام

به  يانهمخف يگرفت نگاه يمتصم شود، يم
. يندازدب يشگاهظروف كشت همكارش در آزما

از دانشگاه  يتابش شناس يستز يكاو كه 
 يويوركدر ن يوجرسين يو دندانپزشك يپزشك

 Anupam( ييايشبود، در آن زمان با آنوپام ب

Bishayee (ياثر تماشاچ«موضوع  يرو«، 
ها در معرض  كه به موجب آن سلول اي يدهپد
قرار داده ) يتابش ينجادر ا(عامل  يك
 هايي يهها اثر همسا آن. كرد يمطالعه م شوند، يم

او . كردند يم يرا كه تحت تابش نبودند، بررس
 يشايي،روش به ب يندر حال آموزش ا

 يندكترا بود و با ا قمقطع فو يدانشجو
اندازه موفق او تا چه  يندبب خواست يم ي،بررس

ها  آن ظرف«: گويد يم يله. عمل كرده است
بر  يمبن يبعدها گزارش يشاييبود اما ب يخال

ها ارائه  آن  ي شمارش شده يها تعداد سلول
  ».كرد
تقلب  ينا يچهارده سالِ بعد را صرف افشا او

 هاي يتهخود را در كم يتشكا. نمود يعلم
 ي، دفتر نظارت بر درست دانشگاه ينظارت

 يمتحده و دو دادگاه قانون ياالتا يها ژوهشپ
رد  يابيپس از ارز يمطرح كرد كه همگ يگرد

او هزاران دالر و  يبرا ها يگيريپ ينا. شدند
 يشب يانجستجو م براي يشماريب يها ساعت

 يبرداشت و حت ينهسند هز 30,000از 
از دست دادن كارش  يمتبه ق توانست يم

سال دارد،  84 اما هنوز او كه اكنون. تمام شود
: گويد يندارد و م ينينش عقب يبرا يليتما يچه
 تواند يكه م يشخص موظف است در صورت«

  ».كار درست را انجام دهد
از  يگرد يكياز آن مشاهده، او و  بعد

گرفتند كه  يممقطع فوق دكترا تصم ياندانشجو
را با عكس  يشاييب هاي يشآزما يبه طور پنهان

كه  يهنگام. نترل كنندك يشها گرفتن از نمونه
ها او را  را گزارش كرد، آن يشآزما يجاو نتا

 ي يتهكردند و كم يجمتهم به دست بردن در نتا
 يترا مطلع ساختند؛ اما در نها اهدانشگ ينظارت



 52  1392زمستان؛پنجمو، سال بيستچهاردهمشماره  ،انجمن فيزيك ايرانخبرنامه

  
نتوانست  يله ينبودن شواهد كاف يلبه دل
كار  يجنتا يشاييب. خود را ثابت كند يادعا

كرد و نام  مقاله منتشر  يكخود را در قالب 
را به  يلو ه) Roger Howell(راجر هول 

به عنوان استاد راهنما و همكارش ذكر  يبترت
  ).ينيدرا بب ينجاا(كرد 
قانع ها را  تا آن كرد يم يل همچنان سعياما ه

 ينيرا مجدداً مورد بازب يشاييب يها كند كه داده
 يگريد يسرانجام او از طرح دعو. قرار دهند
كمك گرفت كه مستلزم  qui tamبه نام 

 ي ينهسال و صرف هز ينگذشت چند
: گويد يم يله. او بود يبرا يدالر 200,000

 يننكه من چنيفرزندانم از ا كنم يمن فكر نم«
 ياددست بدهم، زاز  ينگونهرا ا يمبلغ

دارم  يفهاما احساس كردم وظ. خوشحال شوند
  ».ادامه دارد يگيريپ ينمتا بب
به نفع  2010دادگاه در اكتبر سال  يتنها در
درخواست  2011داد و در سال  يرا يشاييب
اما او . رد شد يزن يدنظردر دادگاه تجد يله

 يدهرس يجهبه نت هايش يگيريمعتقد است كه پ
 هاي يادداشتبه  يدسترس ي ازهبه او اج. است

هول داده شد و او توانست  يشگاهده سال آزما
كه بدست آورد، دست بردن در  ييها با داده

را آشكار كند و تاكنون در تالش بوده  يجنتا
را اثبات و  ها يبررس ينا ي يجهاست تا نت
 Robert(رابرت جانسون . منتشر كند

Johnson (دانشگاه روتگرز  ياستر)Rutgers 

University(به او  يل،ه ي، محل كار فعل
در اثبات  يتموفق  هشدار داده است كه عدم

 يااو و  يانضباط يهبه تنب تواند يم ايشادعاه
 يلاما ه. حذفش از دانشگاه منجر شود يحت

من «: گويد يهمچنان مصمم است و م
آن تمام . كار را به اتمام برسانم ينا خواهم يم

  ».ساخته است ذهن مرا به خود مشغول

  
  

  ناشناس
 يا تازه يزاز جانب افراد ناشناس چ تذكر

با نام  يتاكنون شخص 2010اما از سال . يستن
) Clare Francis( يسفرانس يمستعار كالر

 life-science يراستارانبه و يميلصدها ا
و  يبر آنكه به سرقت علم يفرستاده است مبن

. دست بردن در نمودارها مشكوك است يا
 شماري انگشتاو منجر به تعداد  هاي ميليا

اصالح مقاالت شده است؛ اما  يابرگشت 
اغلب با انبوه تذكرات او روبرو  يراستارانو
 يياز موارد راه به جا ياريكه در بس شوند يم
  .برد ينم
است  يختهرا برانگ يبحث يسهر حال فرانس به
تا چه حد به تذكرات  يراستارانبر آنكه و يمبن

به لطف  ينو ا كنند يشناس توجه مافراد نا
كه به عموم اجازه  هاست يتسا گسترش وب

داده است تا در مورد مقاالت منتشر شده نظر 
) Sabine Kleinert( ينرتكل ينساب. دهند

نظرات  يراخ فزايشا COPEارشد  يراستارو
 »يسفرانس يكالر ي يدهپد«افراد ناشناس را 

طور  به يراستارانو 2011تا سال . نامد يم
از دست او خسته شده بودند و  اي يندهفزا
قرار  يرا مورد بررس يشاز ادعاها ياريبس
) Eric Murphy( يمورف يكار. دادند ينم
 يمن مشكل«: گويد يم Lipidsارشد  يراستارو

اما . نظرات را نگاه كنم ينگونهندارم كه ا
بعالوه » .دوست ندارم افراد وقتم را تلف كنند

و  اند يرمستقيمغ يسفرانساز نظرات  ياريبس

از  ياريبس. ها دشوار است دنبال كردن آن
اند كه  هشدار داده يسبه فرانس يراستارانو

در  ياو را با احتمال كمتر يها درخواست
 يرو. كنند يم ينظرات بررس يربا سا يسهمقا

 يميليا Wiley'sاز ) Roy Kaufman(كافمن 
كه  مكني ينم ينبر آنكه تضم يبه او فرستاد مبن

. يمقرار ده ينظرات شما را مورد بررس ي همه
 ينرا منتشر كرد و به ا يادداشت ينا يسفرانس
شد كه تا چه حد  يختهبحث برانگ ينا يبترت
  . شود يدگيرس يموارد ينبه چن يدبا

 يتا حدود يراستاراندو سال بعد نگرش و طي
در  COPEبه عنوان مثال . كرده است يداپ ييرتغ
خود  يتسا را در وب ييمودهارهن ينهزم ينا

. پاسخ به نظرات منتقدان قرار داده است يبرا
كار او ابراز  ي نسبت به نحوه ياما برخ
ها مطرح  آنچه كه آن. كنند يم يتينارضا

لحن  يت،بودن هو ناسدر مورد ناش كنند يم
از . اوست ي رد شده يلدال يگريو پ يتهاجم
از  )Virginia Barbour(باربر  يرجينيانظر و
COPE يبرا يروش مناسب يس،فرانس ي يوهش 

جبران از  يبرا. يستن يرينسا يالگوبردار
ناشناس  ي كه به واسطه يدست رفتن اعتماد

تذكرات  يدبا آيد، يم يدبودن فرد منتقد پد
. و مؤدبانه باشند يات، همراه با ذكر جزئيقدق

استانداردها را  يناوقات ا يگاه يسفرانس
  .يستن ينگونهاغلب ااما  كند، يم يترعا

من لحن «: نويسد يدر پاسخ م فرانسيس
آنچه را كه  كنم يبلكه تالش م. ندارم يخاص

كه به  يهنگام افزايد ياو م» .دهم شرح  بينم، يم
كه  ييكه نمودارها فرستم يم يميلا يراستارانو

استخراج، به  يگريد يها از ژورنال بينم يمن م
باعث  اند، شده يمتصل و دستكار يكديگر

ژورنال  ياغلب با دقت رو اه تا آن شود يم
  .خود متمركز شوند

هر دو موافقند كه با  يسو فرانس ويراستاران
به مقاالت از سرتاسر جهان  يدسترس يشافزا

 ينآنال يبه ابزارها يدسترس ينو همچن
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 ير،تصاو يدستكار ياو  يسرقت علم يصتشخ

در . است يتعداد منتقدان ناشناس رو به فزون
 يلتبد PubPeerبه نام  يتيسا حال حاضر وب

ناشناس با  افرادثبت نظرات  يبرا يبه مكان
  .شده است يسمشابه روش فرانس يروش

  
  منبع

Research ethics: 3 ways to blow the 
whistle  

  
چگونه  دهد يم يحتوض يساز يهشب

ناگهان به  يع،ذرات معلق ما يها مخلوط
  شوند يم يلجامد تبد

  

در  يا از ذرات دانه يمعلق برخ مخلوط
در  يالس ي كه ماده شود يباعث م يعاتما

دست  يعمانند حركت سر( يبرش يرويمقابل ن
نشان  يا منتظره يرغ يها عكس العمل) يعدر ما
 يطيشرا ينمواد در چن يمثال، برخ يبرا. دهد

 يعكه ناگهان از حالت ما شوند يم يظچنان غل
رفتار با علم  ينا. شوند يم يلبه جامد تبد

پذير  كامالً توجيه يسنت ياالتس يناميكد
 يويوركن كالج يتيدر س پيشگاني يزيكف. يستن
  ياده و مدلرا مورد مطالعه قرار د يتخاص ينا

 هاي يشاز آزما ياريبس يگو جواب كهاند ساخته
   .مورد است ينگوناگون گذشته در ا

  

  
  

  شوند يم يبرش يندگكن يظموجب غل درهم هاي يرهزنج

 يببرگرفته از ترك يدي،جد سازي شبيه
 تواند يم ي،ا دانه يناميكو د ياالتس يناميكد

 يظدرباره قدرت غل يا اطالعات برجسته
 يزياثر شگفت انگ -  يوستهناپ يبرش يكنندگ

ناگهان مانند  ياالتس يبرخ شود يكه باعث م
مدل كه  ينا. فراهم كند - جامد رفتار كنند

ساخته شده،  يكاآمر يدرگران پژوهش  توسط
است، و  يديكل يمنطبق بر مشاهدات كاربرد

به دانش پژوهان كمك خواهد كرد به فنون 
 يدادست پ يبرش يكنندگ يظغل يةبر پا يا تازه
) ژاكت ضد گلوله(مانند ساختن زره  -كنند

 يزر يارمخلوط ذرات جامد بس.  يرانعطاف پذ
 يا گستره توانند يماند  پراكنده شده يعكه در ما

 پژوهان يزيكرا بروز دهند كه ف خواصاز 
 يناميكبه طور كامل آن را توسط د توانند ينم
 يتخاص ترين يژهو. درك كنند يسنت ياالتس
 يواكشسان ياست كه دارا ينها ا آن
ها  از مخلوط يبرخ: يستندن يثابت) يسكوزيتهو(

هل داده  يازده  هم به يشتريكه با شدت ب يزمان
 يكه برخ يد، در حالشون يم تر يقشوند، رق يم
 يكس يننخست ينشتينآلبرت ا. تر يظغل يگرد

ذرات معلق را در  يرتأث 1906بود كه در 
كرد و از آن موقع تاكنون  يابيارز يواكشسان

اما . اند ارائه شده يمتعدد ينظر يها مدل
 يكنندگ يظنتوانسته است غل ها يناز ا يك يچه

 يجامد شدن ناگهان مثل(يوستهناپ يبرش
 ينشاسته ذرت در آب كه به سادگ طمخلو

در .  كند يفرا كامال توص( قابل مشاهده است
 Ryohei( يتوس يوهير يد،پژوهش جد ينا

Seto (كالج  يتيو همكارانش در س
به ) City College of New York(يويوركن

-مخلوط  دقت كردند  يك ياصل يعتطب
 ينا. يعما يطحجامد در م يها از دانه يمخلوط

 يشانها را بر آن داشت كه گمان ها نمشاهده آ
با هم  يا دانه يزيكو ف ياالتس يناميكرا در د

 ياالت،س يناميكد يها در مدل. كنند يبترك
ذرات معلق اجازه برخورد ندارند، و تمام 

انجام  يالس يطها با وساطت مح برهم كنش
 يا ي،ا دانه يزيكدر مقابل، در ف. پذيرد يم
است  يگاز محيط، ياوجود ندارد، و  يطيحم

 يزيكه در برابر تماس ذرات مقاومت ناچ
 يزيكف ياسِمق بزرگ يناميكد ينبنابرا. دارد
 يلها تشك دانه يانم يها از برهم كنش يا دانه

  .شده است
  

  يرون هاي زنجيره
كه  شود يم يجادا يلدل ينعمدتاً به ا واكشساني

كه  يكم، در حال يبرش يتحت فشارها
به  خواهد يم يعما شود، يمخلوط جا به جا م

ذرات جامد جا  يانو با فشار خود را م يسخت
ذرات  ينب يميمستق يها در واقع، تماس. دهد

. كند يم يشتررا ب يوجود دارد كه واكشسان
 يگاه شوند يذره وارد م يككه به  يروهايين

 ينبد شوند؛ يمنتقل م يبه ذره بعد يماًمستق
كه  شود يم يجاداز ذرات ا اي هيرصورت، زنج

 يناما از آنجا كه ا. كنند يبا هم حركت م
 يرپراكنده و كوتاه هستند، تأث يرون هاي يرهزنج

  .مخلوط ندارند ياسِمق بر رفتارِ بزرگ يچندان
 يشترب ياز حد يبرش يرويكه ن يهنگام اما

هل داده  يكديگربه سمت  يشترشود، ذرات ب
 يشترها ب آن ينب يممستق يشده، تماس ها

با  يعكه ما شود يمانع از آن م ينو ا شود يم
امر  ينا. شود يذرات جار ينب يسرعت كاف

از ذرات  يشتريب هاي يرهكه زنج شود يباعث م
درازتر  ها نجيرهز ينبا هم حركت كنند و ا

در  ها يرهزنج ينا ي،در نقطه خاص. شوند
قفل  يكديگرو به  كنند يم يرگ يكديگر

 شكلي يبه جامد ب يللوط تبدو مخ شوند يم
 يعذرات آن را ما ينب يخال يكه جاها شود يم

  .پر كرده است
در  يتراكم يگونه رفتارها ينكه ا يحال در
مدلِ  يندرك شده، ا يبه خوب يا دانه يزيكف

است كه ابتدا  يمدل يناول يويوركيگرِ ن پژوهش
ذره معلق شروع  يك يبر رو يهاول يروهاياز ن
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به جامد را  يععبور از حالت ماكرده و سپس 

از   ما«گويد، يم يتوس. كرده است يحتشر
پژوهانِ  يزيككه  ف يا  يهاول هاي يهفرض

با آن آشنا هستند شروع  ياالتس يناميكد
را وارد  يا تماس ذره هاي يهكرده، سپس نظر

 يهعار يا دانه يزيكرا از ف يآنگاه مدل. يمكرد
كار  يننابر اب. يمكن يحتا تماس را تشر يمگرفت
  .»پل زده است) يزيكف(دو جستار  ينما ب

كه در  هايي يشاز آزما يا گستره يجنتا 
بدست آمده بودند،  يگوناگون هاي يشگاهآزما
 يتوس. به دست آمد يتبا موفق يزمدل ن ينبا ا
كه سابقاً به طرق  يجيكه نتا دهد يم يحتوض

 ينشده بودند اكنون با مدل ا يرمختلف تعب
  .اند كرده يداپ اي يگانه يهجگروه، تو
در دانشگاه ) Heinrich Jaeger(جاگر هاينريك

 يرتحت تأث)University of Chicago( يكاگوش
من نسبت به «. گروه قرار گرفته است ينكار ا

مشتاق هستم، چرا كه دو  يارمقاله بس ينا
كرده  يبمختلف ترك يدگاهرا از دو د يشهاند

جامد بر  يها نشكه از ك يا دانه يدگاهد: است
 ينپردازد به ا يكند و سپس م يجامد شروع م

خواهد  يشاضافه شود، چه پ يعما يكه وقت
مخلوط معلق كه از  يِرئولوژ يدگاهآمد، و د

 ينكهبه ا انديشد يو سپس م كند يشروع م يعما
  ».افتد يم يچه اتفاق يد،ذرات را وارد كرد يوقت

كار،  ينا كه كنند  يو جاگر هر دو اظهار م سيتو
 يزن يفن يكاربردها ي،علم يتجذاب يسوا
به طور  يوستهناپ يبرش يكنندگ يظغل«. دارد

 يدهمشكل د يكمعمول در صنعت به چشم 
ذرات  يها مخلوط ينا يداگر بخواه. شود يم

و آنها  يد،لوله حمل كن يقرا از طر يظمعلق غل
. فاجعه بالقوه است يك ينناگهان قفل كنند، ا

رفتار را به  ينا يممهم است بتوان اريبس ينبنابرا
كه  كند ياو اضافه م. »يمكنترل كن يشكل مناسب
وجود دارند،  يزن يگريمطلوب د يكاربردها

 يا يرضد ضربه انعطاف پذ يها مانند ژاكت
به هنگام تحرك آرام، «. محافظ يها لباس يگرد

 يها ضربه يول كنند، يرفتار م يعمواد مانند ما
را فعال  يبرش يكنندگ يظغل ندتوان يم يناگهان

 يلكنند، كه فورا مواد را به فرم شبه جامد تبد
  .»كند يم
  

  منبع
Model explains why liquid suspensions 
suddenly turn solid 

  
  مرجع

Physical Review Letters 
  

به عنوان  يانتخاب دكتر رضا عسگر
  پژوهشگر برتر كشور

  

 يسبا هفته پژوهش و با حضور رئ همزمان
از  ي،و فناور يقاتعلوم، تحق يرجمهور و وز

 ي،پژوهش يرانگران، مدنفر از پژوهش 72
 يعلم يها و قطب يعلم و فناور يها پارك

  .شد يلبرتر تجل
دكتر رضا  يمراسم از جناب آقا ينا در

 يهبه عنوان پژوهشگر برتر علوم پا يعسگر
  . شد يرتقد

مجله پژوهش  يريهتحر يئتعضو ه ايشان
شاخه ماده چگال انجمن  يسرئ يزيك،ف
ختار نانوسا يعضو قطب علم يران،ا يزيكف

و عضو وابسته مركز  يفشر يدانشگاه صنعت
  .هستند) ICTP( ينظر يزيكف يالملل ينب

عنوان را به  ينكسب ا يزن يرانا يزيكف انجمن
  .يگويدم يكتبر يشانا

  
  منبع خبر

http://www.msrt.ir/SitePages/NewsDetail
s.aspx?NewsID=5023 
http://physics.ipm.ir/awards.jsp 

  
  

  ي ملّيها همايش
  

  يررسميآموزش غ يشهما
  ها و مراكز علم در موزه

  

 يرانا ياسالم يجمهور يعلوم و فناور موزه
آموزش «موزه با عنوان  يشهما ينسوم
را در » ها و مراكز علم وزهدر م يررسميغ

برگزار  1392آبان ماه سال  28تا  26 يختار
 يرمد يگال يورنزوبا حضور ف يشهما ينا. كرد

 ينچيلئوناردو داو يعلوم و فناور يموزه مل
  .شدان باستان برگزار يردر موزه ا يتالياا

  
  ها ها و كاربرد آن كنفرانس شتابدهنده

  

ها و  شتابدهنده«كنفرانس  يركبيردانشگاه ام
  1392آذرماه  7و  6 يخرا در تار  »ها كاربرد آن

  .دركبرگزار 
  

  نور يامدانشگاه پ يزيكف يشهما ينششم
  

نور  يامدانشگاه پ يزيكف يمل يشهما ششمين
 يامدر دانشگاه پ 1392بهمن  30و  29 يزهارو

  .نور اصفهان برگزار شد
  

  يزيكف يراندب ينشست علم
  ياريچهار محال و بخت

  

استان  يزيكف يراننسشت دب 9/8/92 يختار در
با  يربا حضور دب ياريمحال وبخت يچهار

در  يمعتمد ياراسفند  يآقا  يزيكسابقه ف
شهركرد  يتوترب يممحل پژوهشكده تعل

 يزيكجلسه  سرگروه ف يندر ا.  زار شدبرگ
مقدم به  يرمقدم، ضمن خ يلخل ياستان، آقا

از  يا گوشه يانب نشست و  ي يژهو يهمانم
از عملكرد گروه  يگزارش يشانا ينامهزندگ

 يننشست همچن يندر ا. را ارائه كردند يزيكف
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كل آموزش  يرمد يميان،كر يدر حضور آقا

 يسرئ  ا،ين ياسالم يوپرورش استان، و آقا
 يرانازدب يكياستان، از  ياندانشگاه فرهنگ

به   ي،نظر ياستان،  آقا ي بازنشسته يزيكف
 و يرصادقانه تقد تپاس پنجاه سال خدم

گرم  يانبا ب يمعتمد يدر ادامه آقا.  تشكر شد
شور از خاطرات خود  يبرخ يانب و يمانهصم و
انتخابات . يختندهمكاران  برانگ يندر ب ياديز

در  يزاستان ن يزيكانجمن ف يوراش ياعضا
  .صورت گرفت ييگردهما ينهم
  

  يزيكف يشهما
  نور، مركز كرج يامدانشگاه پ

  

نور مركز كرج  يامدانشگاه پ يزيكف انجمن
 يندر ا 1392آذر ماه  20در  يزيكيف يشهما

دارد كه  يدانجمن ام ينا. درك دانشگاه برگزار 
 زين يگرد يرا در سالها يشهما ينبتواند ا

 يشهما يكرا به صورت  برگزار كند و آن
دكتر .  دانشگاه قرار دهد ينا يمساالنه در تقو
 يدانشگاه صنعت يزيكف داستا يرضا منصور

  .بود يشهمااين  يران اصلنسخ يفشر
  

  روزه كيمدرسه 
  »باال هاي يانرژ يزيكها در ف تقارن«

  

 يها پژوهشگاه دانش يزيكف پژوهشكده
 يزيكها در ف تقارن«روزه  يكمدرسه  يادي،بن

 1392ماه  يد 5 يخرا در تار» باال هاي يانرژ
  .درك برگزار 

  
  
  

  ديگر خبرها
  

استاد دانشگاه واترلو،  يقچهار ماه تعل
  يدرصد 11 يتقلب يبرا

  

كانادا،  ياستاد دانشگاه واترلو ي،دكتر ل آقاي
اش با  مقاله يدرصد 11 يهمپوشان يبرا

از كار و عدم  يقبه چهار ماه تعل يگر،د يا مقاله
  .محكوم شد ش يشگاهبه آزما يامكان دسترس

  .ينيدرا بب يروبگاه ز يشترب يآگاه براي
-http://www.uwimprint.ca/article/2553

accused-professor-uw-for-in-verdict  
  

 ICTP يزهبرنده جا  فرزان، ياسمندكتر 
  2013در سال 

  

 يزيكف يالملل ينمركز ب 2013سال  جايزه
 يرانيدان ا يزيكبه ف) ICTP(عبدالسالم  ينظر

 ي يتهكم. فتفرزان تعلق گر ياسمنخانم دكتر 
دكتر فرزان از پژوهشگاه  ،مركز ينا يزجوا

  يتاو دكتر پاتچان يرانا ياديبن يها دانش
 يقچوالالنگكرن از بانكوك را مشتركا ال

 ينا يارزش ماد. دانستند يزهجا ينا يافتدر
است كه به همراه مدال و  يورو 3000 يزهجا

 يسسال تاس يندر مراسم پنجاهم يادبوديلوح 
برگزار خواهد شد  2014ه در اكتبر مركز ك ينا

  .يشودم يمبه برندگان تقد
  

 يزيكف ياندانشجو يبرا  »يرونيب« يزهجا
  يكادر امر يلدر حال تحص يرانيا

  

 يكاامر يزيكانجمن ف يرانيا دانان يزيكف شاخه
)IrAP (يدانشجو يكرا به   »يرونيب« يزهجا 
در  يلدر حال تحص  )تبار يرانيا يا( يرانيا

 ييدر گردهما يزهجا ينا. كند مياعطا  يكاامر
به  يموردر بالت يكاامر يزيكماه مارس انجمن ف

در  يشترب يآگاه يبرا. برنده اهدا خواهد شد

شاخه مراجعه  ينا يهاطالعبه  يزهجا ينمورد ا
  .يدنك
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