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همراه ويندوز  8باگ موجود در تعمير ويندوز 
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تعمير  7تعمير مي كنيد اگر همراه ويندوز  8ركورد بوت را در ويندوز وقتي 

نصب كنيد نمي توانيد به بارگزاري كننده  8را بعد از ويندوز  7شود يا ويندوز 

را كه به  7يعني شما باركننده ويندوز . دسترسي داشته باشيد 8ويندوز 

 .صورت متني است در انتخاب كننده خود مشاهده خواهيد كرد

تبديل كنيد به  8ما هر چقدر تالش كنيد باركننده را به صورت ويندوز ش

  .علت باگ موجود در آن نمي توانيد و موفق نخواهيد شد

 Automaticمي خواهيد با گزينه  8وقتي بعد از تعمير ركورد بوت ويندوز 

Repair  آنرا تعمير كنيد ويندوز پيغام خواهد داد قادر نيست عمل تعمير را

  .انجام دهد

دوستان اگر راه حل اين مشكل را مي دانند يعني مي دانند چگونه بارگزاري 

را به صورت ژيش فرض قرار دهيم ترجيحا به همراه لينك  8كننده وينودوز 

  .آنرا در قسمت نظرات قرار دهند) مرجع(مربوطه 

  مكاري شما متشكرماز ه
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  رامين اجالل:نويسنده

 

 

  



وقتي شما از يك پارتيشني استفاده مي كنيد كه فضاي اضافي آنرا احتياج 

نداريد يا مي خواهيد ويندوز ديگري را بر روي قسمت اضافي نصب كنيد مي 

  :آن را به دو پارتيشن قسمت كنيد 8و  7با استفاده از امكانات ويندوز  توانيد

  :براي اين كار مراحل زير را انجام دهيد

1. Control panel را باز كنيد. 

2. Administrator tools را انتخاب كنيد. 

3. Computer management را انتخاب كنيد. 

 .كليك كنيد disk managementبر روي  .4

درايوي كه مي خواهيد آن را به دو قسمت تقسيم كنيد راست كليك  .5

 .را انتخاب كنيد  shirink volumeكرده و 

را كليك كنيد و صبر كنيد تا فرآيند  shrinkمقدار آن را وارد  كنيد و   .6

 .كامل شود

بر روي پارتيشن تازه ار نوار پايين وسط كليك .(درايور را فرمت كنيد .7

با اين كار درايو شما به ). را انتخاب كنيد formatراست كرده و 

 .ويندوز معرفي مي شود

 .آن انتخاب كنيد lableيك نام براي  .8

  .شما مي توانيد به راحتي كارهاي خود را در پارتيشن تازه انجام دهيد
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پس از مطالعات طوالني مدت ) NRL(دانشمندان در آزمايشگاه تحقيقاتي نوال 

از آنجايي كه كهكشانها بزرگترين . معماي ادغام كهكشانها را حل نمودند

هرچه بيشتر درباره شكل گيري آنها  ساختارها در گيتي مي باشند، يادگيري

 .كليدي براي فهم چگونگي كاركرد هستي به شمار مي آيد

متري  8 تلسكوپدكتر فيشر و دكتر روت برگ با استفاده از داده هاي جديد 

واقع در شيلي به همراه نتايج اوليه به دست ) Gemini-South(جنوب جميني 

متري دانشگاه هاوايي و  2/2و تلسكوپ W.M.Keckمتري  10آمده از تلسكوپ 

آنها . همچنين داده هاي آرشيوي تلسكوپ فضايي هابل مشكل را حل نمودند

مقاله اي در رابطه با يافته هاي تحقيقاتي خود مبني بر تكامل كهكشانها در 

به چاپ رساندند كه پرده از اين ) Astrophysical Journal(يزيك ژورنال اخترف

  .معماي بزرگ برداشت

  

   

كهكشانها در هستي كالً به دو صورت ديده : روت برگ چنين شرح مي دهد

يكي به صورت مارپيچي شبيه كهكشان خودمان و يكي به صورت . مي شوند



بزرگترين . نندبيضي كه در آن ستاره ها در مدارهاي تصادفي حركت مي ك

كهكشانها در گيتي به صورت كهكشانهاي بيضوي بوده و براي فهم اينكه 

ميليارد سال گذشته چگونه شكل گرفته اول بايست چگونگي  15هستي در 

  .شكل گيري اين كهكشان ها را فهميد

   

  

  متري دانشگاه هاوايي 2.2تلسكوپ 

   

هكشانهاي مارپيچي باهم تئوريهاي بسيار قديمي براين استوار بوده است كه ك

كهكشانهاي . ادغام شده و كهكشانهاي بيضي را در جهان به وجود مي آورند



زماني كه . مارپيچي داراي مقادير معني داري گاز هيدروژن سرد مي باشند

آنها باهم ادغام مي شوند الگوي زيباي مارپيچي آنها در هم مي ريزد و گاز به 

مقدار گاز موجود بيشتر باشد، ستاره  هرچه. ستاره جديدي منتقل مي شود

اين غبار توسط . هاي بيشتري شكل مي گيرد و به همراه آن مقدار زيادي غبار

ستاره هاي جوان داغ شده و با موج مادون قرمز تشعشعاتي از خود ساطع مي 

  .كند

W. M. Keck-2 10-meter telescope  

دانشمندان تا اين اواخر 

تصور مي كردند كه اين 

شانهاي در حال ادغام كهك

با درخشش مادون قرمز 

به اندازه كافي بزرگ و 

متراكم نيستند تا به 

عنوان پيش سازه هاي 

اكثر كهكشانهاي بيضي 

در . در واقع مشكل در روش اندازه گيري جرم آنها بود. در جهان تلقي شوند

متد جايگزين از نور نزديك مادون قرمز استفاده مي شود كه به كمك آن 

هرچه حركات تصادفي . ات تصادفي ستارگان مسن سنجيده مي شودحرك

استفاده از نور نزديك . بزرگتر باشد ميزان جرم موجود بيشتر خواهد بود



مادون قرمز اين امكان را فراهم مي سازد تا به دورن غبار نفوذ كرده و تا حد 

  .امكان بسياري از ستارگان مسن و قديمي را مشاهده نمود

   

   

ماني اتفاق مي افتد كه كهكشانهاي مارپيچي ادغام مي شوند، چراكه تركيب ز

اكثر گاز آن به مركز گرانشي سيستم كشيده شده و يك ديسك چرخان را 

گاز از اين ديسك چرخان به درون ديسك چرخان يك . تشكيل مي دهد

ستاره جوان منتقل مي شود كه خود اين ستاره نيز بسيار درخشان بوده و 

ديسك چرخان ستاره هاي . ك مادون قرمز از خود ساطع مي كندامواج نزدي

جوان هم ستارگان مسن را روشن مي سازد و هم اينكه اگر ستارگان مسن 

  .داراي حركات تصادفي بسيار كمتري باشند آنها را مشخص مي سازد

The Gemini 8-meter 

telescope  

   

روت برگ و فيشر به جاي 

مشاهده حركات تصادفي 

ستارگان مسن در طول 

موج هاي كوتاهتر، به طور 

. موثري از غبارها براي بلوكه نمودن نور ستاره هاي جوان استفاده نمودند

نتايج جديد آنها نشان داد كه ستارگان مسن در كهكشانهاي ادغام يافته داراي 



بدين معني است كه آنها سرانجام  حركات تصادفي بزرگتري هستند و اين

  .كهكشانهاي بسيار بزرگ بيضوي خواهند شد

   

مشاهده مستقيم ديسك هاي ستاره اي با استفاده NRLگام بعدي در تحقيقات 

هر ذره يك طيف است و با . از طيف سنجي سه بعدي نور مادون قرمز است

و سن  كمك آن محققان مي توانند يك نقشه دوبعدي از حركات ستاره اي

اين نقشه به آنها اين امكان را مي دهد كه اندازه، . ستاره ها تهيه نمايند

  .چرخش، ميزان درخشش و سن ديسك مركزي را اندازه گيري نمايند

   

  سايت نجوم ايران: منبع 

  ScienceDailyخبري /ترجمه نعيمه موحدي از سايت علمي

   

   



  

از يك كهكشان ادغام شده ) راست(و مادون قرمز ) چپ(تصوير نوري : تصوير

داراي درخشش مادون قرمز، ناحيه مركزي در تصوير سمت چپ محو و 

كامال ) سمت راست(نامشخص است اما ديسك مركزي در تصوير مادون قرمز 

 تصوير نوري از: اعتبار تصوير. (درخشان بوده و به راحتي قابل رويت است

اينچي دانشگاه  88تلسكوپ فضايي هابل و تصوير مادون قرمز از تلسكوپ 

  )هاوايي
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شما . خواهيد ديد آنهارا. دقيقتربهاطرافخودبياندازيد كافي است تا نگاهي. بله

بالغ بر ميليون ها گونه مختلف جانوري و ارگانيسم زنده ... يكي از آنها هستيد

اينها موجوداتي هستند بر سياره كوچكي به نام . وجود دارد زمينبر روي 

اگر پس . اينها همان موجودات فضايي هستند. زمين، و در گوشه اي از كيهان

به دنبال بيگانگان فضايي خارج از زمين مي گرديد شايد بهتر باشد تا سوال 

 "آيا حيات در خارج از زمين وجود دارد؟ ".اول را به گونه بهتري بيان نماييم

با اينكه هنوز مدارك عيني اثبات اين موضوع وجود ندارد اما جواب اين سوال 

 ."سداينطور به نظر مي ر ": هم آنقدرها سخت نيست

استفن هاوكينگ، دانشمند بسيار پرآوازه ومشهور فيزيك نجومي در سال 

به طور رسمي اعالم نمود كه موجودات فضايي به طور حتم وجود  2010

او به سخنانش در اين حد بسنده نكرد وهمچنين اخطار داد كه ارتباط . دارند

ز كجا مي دانيم اما چطور ممكن است؟ ا. با آنها مي تواند ايده بسيار بدي باشد

كه موجودات فضايي ممكن است وجود داشته باشند و بر چه اساسي ارتباط با 

  آنها خطرناك است؟



   

هاوكينگ در برنامه اي كه از كانال ديسكاوري پخش گرديد، اعالم كرد كه 

اين خبر در . وجود زندگي هوشمند فرازميني كامالً منطقي و ممكن است

جهان انتشار يافت به طوري كه واكنش بسياري از رسانه هاي معتبر 

. گستردهاينيزدربرداشت هاي

 امكان ،اين فضايي هاوكينگهشداردادكهدرصورتشناساييزمينتوسطموجودات

 مور را ،ما   زمين در اقامت و منابع از استفاده درجهت آنها كه دارد وجود

 لش اصلي ما اين استچا ميكندكه بيان ادمه در همچنين. دهند قرار حمله

  .كه دريابيم اين بيگانگان فرازميني چگونه خواهند بود

   

  

  )تصوير گرافيكي و تخيلي از شكل ديگري از حيات در خارج از زمين(



   

در واقع بخش عمده استدالل هاوكينگ و فرضيه وجود موجودات فضايي بر 

 "زندگي"تاكنون هيچ مدركي دال بر وجود . پايه محاسبات رياضي مي باشد

اما با اين حال ، اين امر . سياره ديگري به غير از زمين يافت نشده استدر هر 

در . امكان وجود حيات فرازميني بر ساير سيارات ناشناخته را از بين نمي برد

بنابراين در ادامه اين . واقع اثبات عدم وجود موجودات فضايي غيرممكن است

حيات در ساير سيارات مقاله با علل، ديدگاه ها و جنبه هاي مرتبط با وجود 

هم اكنون و بر اساس يافته هاي فعلي، شايد تنها پاسخ به . آشنا خواهيد شد

بله ، به نظر مي رسد كه وجود  "واقع درست براي اين سوال همان گزينه 

اما هنوز نمي دانيم و براي اثبات نهايي اين فرضيات، نياز است .باشد "دارند 

  .باشيم تا با زمين ارتباط برقرار نمايندتا آنها را بيابيم، و يا منتظر 

   

   

  



انسان براي كشف بيگانگان فضايي بسيار كنجكاو است؟ اما آيا ممكن است (

در پايان، اين كنجكاوي به نابودي زمين و مرگ ما بي انجامد؟ و اگر آنها 

  )وجود دارند، آيا جهان آماده رويارويي با آنها مي باشد؟

  :حيات فرازميني

كه در ادامه مي خوانيد بر اساس ديدگاه ها و نظريات محققين و مطالبي (

  . )اخترشناسان مختلف در رابطه با احتمال وجود حيات فرازميني مي باشد

منظور آن دسته از  "موجودات فضايي "اول آنكه، زماني كه مي گوييم  -

اگرچه . تخيلي نيست-تمدن هاي پيشرفته فضايي موجود در فيلم هاي علمي

ال وجود چنين تمدن هايي نيز وجود دارد، اما تاكنون هيچگونه مدركي احتم

تخيلي باقي -دال بر اثبات آن يافت نشده و فعالً در محدوده فيلم هاي علمي

حيات خارج "پس آنچه كه مد نظر ما مي باشد، به مبحث كلي . خواهند ماند

عدم وجود  بر همين اساس اينگونه به نظر مي رسد كه. اشاره دارد "از زمين

مهم نيست اگر تاكنون با آن روبرو نشده . حيات فرازميني غير ممكن مي باشد

به اين اعداد . ايم، احتماالت چنين بيان مي كنند كه اين حيات وجود دارد

  :نگاهي بياندازيد و لحضه اي به آن بي انديشيد

   

   

  



هر ( .ميليارد ستاره وجود دارد 300فقط در كهكشان راه شيري در حدود 

ستاره مي تواند داراي صدها و هزاران جرم آسماني، سياره و قمر در منظومه 

به عنوان مثال كل منظومه شمسي ما و اجرام آن را فقط در . خود باشد

يعني خورشيد در نظر /محدوده يكي از اين ستارگان

بانانتظارميرودكهبخشوسيعيازاينستارگاندارايسياراتيباشندكهقادربهميز )بگيريد

حال در نظر بگيريد كه عدد گفته شده تنها در يك كهكشان . حيات استي 

ميليارد كهكشان در كيهان شناخته شده، وجود  300تا  100در حدود . بود

. برخيشاملتريليونهاستارهاست هر كهكشان شامل ميلياردها و . دارد

زندگي در هيچ يك از  بهراستيچطورميتوانيدباوركنيدكههيچشانسيبرايرويداد

 وجودن گردشند درحال ارگان اينست ين ترليون ها ترليون سياره كه به دور ا

 زمين بر مستقيماً را حيات خداوند كه باشيد باور اين بر اگر حتي دارد؟

 و منطقي غير حدي ،تا ما براي تنه اندازه اين با كيهاني آفرينش ،باور آفريده

  .ميرسد نظر به متكبرانه

چه از لحاظ علمي، و چه از لحاظ فلسفي، تنها با نگاهي . پاسخ مثبت است -

به عظمت آفرينش،عدم وجود حيات فرازميني امري غيرممكن به نظر مي 

كه از زمان پس از جنگ جهاني دوم با عنوان  "بيگانگان فضايي"اگرچه . رسد

UFOگر از ا.( در بين مردم شناخته مي شوند، يك مبحث پيچيده جداگانه است

عالقه مندان به اين مبحث هستيد ميتوانيد با مطالعه موضوعات پيرامون 

UFO نوشته دكتر ) اجسام پرنده ناشناخته(ها Jacques Vallee و دكتر Allen 

Hynekاطالعات ارزشمندي در اين رابطه بدست آوريد(.  



   

   

قاً دقي(هزار كيلومتر بر ثانيه 300مي دانيم كه نور با سرعتي در حدود  -

299 792 458 m / s ( در

كيهان در حال حركت مي 

حال با چند ضرب . باشند

ساده به نتايج جالبي مي 

به اين اعداد دقت . رسيم

 دقيقه 1 نوردر .كنيد

 18 با معادل مسافتي

 80 و ميليارد 1 درحدود مسافتي دريكساعت. ميپيمايد را كيلومتر ميليون

تريليون و  25در يك روز مسافتي در حدود . را مي پيمايد كيلومتر ميليون

. ضرب نماييد 365عدد بدست آمده را در . ميليارد كيلومتر را مي پيمايد 920

در ! اين فاصله عجيب و غريب مسافتي است كه نور در يك سال مي پيمايد

  .است "يك سال نوري"واقع اين همان 

ه ها، خوشه كهكشاني در فاصله بر اساس آخرين يافت. اما نكته اينجاست

آيا مي توانيد . ميليارد سال نوري دورتر از زمين شناسايي شده است 12.91

وسعت كيهان را تصور كنيد؟ يعني اگر روزگاري انسان به تكنولوژي فوق 

يعني حد نهايي (پيشرفته اي دست يابد كه بواسطه آن بتواند با سرعت نور 

ميليارد سال  13ز هم زماني نزديك به حركت نمايد، با) سرعت در كيهان



آيا براستي فكر مي كنيد كه در . طول خواهد كشيد تا به اين كهكشان برسيم

  !كيهاني با اين عظمت، زمين تنها نقطه حيات است؟

   

شمار بي نهايتي از سيارات، . امكان وجود موجودات فرازميني وجود دارد -

دارد كه بايستي ميزبان هوش منظومه هاي خورشيدي و شايد كائنات وجود 

آنها ) و البته عدم وجود(اگرچه هنوز مدركي دال بر وجود . فرازميني باشد

. همچنين من معتقدم ممكن است آنها داراي نوعي برتري به ما باشند. نداريم

اگر آنها قادر به مسافرت ميليون ها سال نوري و پيدا كردن ما باشند، بدون 

اما شايد بر . رتري نسبت به ما برخوردار باشندشك بايستي از تكنولوژي ب

اساس خودپسندي و ناداني انسان، بسياري از ما چنين حياتي را پست تر از 

فراموش نكنيد، همانگونه كه ما حيات فرازميني را با عنوان . خود بدانيم

البته . مي خوانيم، آنها نيز ما را اينگونه خواهند خواند "بيگانگان فضايي"

سان ها آنقدر هوشمند خواهند بود تا حيات فرازميني را نيز به عنوان برخي ان

چه كسي مي داند؟ ممكن است . يك موجوديت طبيعي، متفكر و زنده بدانند

و يا شايد شبيه به همان موجودات ترسناكي كه از . كامالً شبيه به ما باشند

ا هيچ كس هنوز چنين حقايقي ر. تخيلي مي شناسيم-داستان هاي علمي

نمي داند، اما حداقل اين احتمال بسيار بسيار قوي وجود دارد كه اشكال 

  .ديگري از زندگي نيز در جهان هستي است

   

   



  

  ((Ian O'Neill) هيچ چيز . تا امروز(

   

استدالل معمول پيرامون عدم وجود موجودات فضايي از آنجا سرچشمه مي  -

طور مستقيم، با ما بر روي زمين گيرد كه تاكنون هيچيك از آنها، آشكارا و به 

تمدن هاي پيشرفته فضايي شايد داليل خوبي براي . تماسي برقرار نكرده است

و يا شايد همانطور كه مي تواند براي ما اتفاق بي . انجام اين كار داشته باشند

اگر . افتد، به نقطه اي رسيده باشند كه از اكشافات فضايي نا اميد گشته اند

آنگاه كه ستاره مادر منظومه آنها درچرخه تكاملي خود به سوي  اينگونه باشد،

منجر به نابودي و توقف حيات ) زنجيره اصلي اكثر ستارگان(مرگ مي رود 

در چنين شرايطي، بسته به جرم اوليه سياره شان، آنها نيز به . آنها خواهد شد

  .گشت ستاره كوتوله سفيد، ستاره غول قرمز و يا ابرنواختر تبديل خواهند

   



ها، هيچي مدرك مسلم و قطعي UFOبدون توجه به اظهارات شاهدان عيني  -

چه در حال (كه زمين توسط بيگانگان هوشمند فرازميني مالقات گشته است 

تخيلي -اين موضوع معموالً در داستانهاي علمي. وجود ندارد) و چه در گذشته

ه شدت محتمل آمده است، چراكه زندگي در هرجاي ديگر از جهان هستي ب

  .است

   

  

  

    

  

به احتمال بسيار زياد گونه هاي بسيار متفاوتي از جانداران در جهان وجود  -

ميليون كهكشان  200از ديدگاه من، عدم وجود حيات در بيش از . دارد

از اين رو احتمال وجود . موضوعي عجيب و كامالً غيرمنطقي به نظر مي رسد

آيا ما در "باالست و شايد پاسخ سوال  حيات در خارج از كره زمين بسيار

  .اعالم نمود "خير"را بتوان با قطعيت  "جهان تنها هستيم؟ 

يكي از نكات بسيار مهم كه بايد در نظر داشت فاصله بسيار زياد بين  - 

حتي اگر تمدن هاي فني و هوشمندي از ساير موجودات زنده . ستارگان است

اشد، براي چنين تمدن هايي با در كهكشان راه شيري ما وجود داشته ب



پيشرفته ترين تكنولوژي ها، و حتي سفينه هايي با توانايي حركت با سرعت 

زماني كه آنها وارد زمين . نور، سال ها به طول خواهد انجاميد تا به ما برسند

 سياره به بازگشت در كه بود خواهد سالخورده آنقدر درآنها ما سياره گردند، 

  .يافت نخواهند خويشاوندي هيچ شان

من فكر مي كنم، تنها راه ممكن براي مالقات ما توسط موجودات فرازميني  -

از طريق فيزيك كوانتوم بوده و اين امر تنها زماني روي خواهد داد كه اين 

پس از آن، شايد . موجودات توانايي دستكاري زمان و فضا را داشته باشند

ها جهان بوده و امكان ورود به آن  بعدي ما قابل يافتن در بين ميليون3جهان 

نظريه ابر ريسمان فعلي پيشنهاد مي دهد كه . از ميان ديگر ابعاد ميسر باشد

. بعد ديگر نيز براي وقوع چنين پيشامدي نياز است 10عالوه بر بعد زمان، به 

  )نظريه بعد يازدهم(

   



 

  

  )تصوير گرافيكي و خيالي از گونه اي از موجودات فضايي(

   

ممكن  "آيا موجودات فضايي واقعيت دارند؟ "ر منظور شما اين است كه اگ -

 2است تابحال شواهدي دال بر وجود چنين موجوداتي، برخي كوچك تر از 

اگرچه، ممكن است بسياري از اين . پا ديده باشيد 20اينچ و برخي به بزرگي 

 و ، ميانديشيم جهان عظمت به زمانيكه اما باشد، دروغين و  اشتباه شواهد 

Ĥيديگر ها ناشناخته وتمام ،  بشر براي شده شناخته كهكشان ميلياردها تمام 

تي، در واقع باور اين موضوع كه كه ما تنها فرم حيات در جهان هستيم هس

اگرچه بر اساس مدارك فعلي مجبوريم جواب . غيرممكن به نظر مي رسد

ا زود با اين جانداران روبرو را انتخاب كنيم اما من اعتقاد دارم دير ي "خير"

  .خواهيم گشت



  .فكر مي كنم، همين حاال، آنها بايد جايي در حال زندگي باشند - 

   

  

   

تصويري از ناحيه مكشي / تصويري از چشمان؟ بله . / تصويري از يك پا؟ بله(

  .)كامالً صحيح است. عظيم به عنوان دهان؟ بله

/  dino/ فيلم . / نگاهي بر اين گونه بيگانگان عجيب فضايي بياندازيد (

dinosaurs (  

استيفن هاوكينگ در مستندي كه در رابطه با انواع اشكال احتمالي حيات و (

او در . موجودات فرازميني ساخته به برسي برخي از اين گونه ها مي پردازد

هرگونه بخشي از اين مستند توضيح مي دهد كه چگونه پاها مي توانند براي 

. اي از شكل حيات كه بر پوسته سخت ساير سيارات وجود دارد سودمند باشد

پاها و چشمان براي استفاده در سياره ما بهينه گشته اند، بنابراين شايد در 

برخي اشكال زندگي در جهان هاي دوردست چنين اعضايي به 

  .)پيوستهاند يكديگر



ي آيد، در اين زمان، هنوز زماني كه سخن از موجودات فضايي به ميان م - 

با اين . هيچ گونه اي از آنها يافت نشده و يا با زمين ارتباط برقرار ننموده است

حال با توجه به ابعاد بينهايت جهان، احتماالت فراواني بر حيات موجودات 

اگرچه . فرازميني در ساير كهكشان ها، مانند كهكشان كوتوله قوس وجود دارد

ثبات نشده اما دانشمندان اميدوارند در آينده نزديك چنين تاكنون وجود آنها ا

  .اتفاقي خواهد افتاد و در اين زمينه تالش هاي گوناگوني در حال انجام است

   

و لينك به  "سايت نجوم ايران"هرگونه استفاده از اين مطلب بدون ذكر نام (

  .)اين مقاله، غيرقانوني و از لحاظ شرعي و اخالقي نادرست است

  

  سايت نجوم ايران: منبع 

  ترجمه و ويرايش از شيوا خسروي

  

  

  

  

  



 بسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
 

 

 

 

 

  

 ماوراي نور

  رامين اجالل:نويسنده

 

 

  



در Chandraرصدخانه اشعه ايكس 

در چرخش  زمينارتفاع بسيار باالي 

است و با دقت بسيار زياد به 

با . تاريكترين نقاط فضا مي نگرد

 تلسكوپجستجوي ترسناك ترين و با شكوه ترين جلوه هاي گيتي، اين 

برجسته، آنچه چشمان ما قادر به ديدنش نيست را آشكار مي سازد و ما را به 

  .آنسوي روشنايي ها مي برد

Chandraپنجره اي به . بهترين عمليات اختر شناسي اشعه ايكس ناساست

  .جهاني باز مي كند كه قدرتمندترين پديده ها در تاريكي مي درخشند

  

   

  

  .براي دانلود و مشاهده فيلم مربوط به اين مقاله اينجا كليك نمايد



متني كه در حال مطالعه آن مي باشيد ترجمه گفتگوي هاي اين فيلم مي (

  )باشد

   

وقتي براي اولين بار به برخي از اين چيزها نگاه : HARVEY TANANBAUMدكتر 

نيد، ناگاهان به اين نكته مي رسيد كه شايد اين زمان، دقيقاً همان زمان مي ك

هنگامي كه آنها را . خاصي است كه اين اكتشافات اساسي بايد انجام مي گرفت

درك نماييم به درجه بسيار بااليي از دانش پيرامون خود، جهان هستي و 

  .قانون هاي فيزيكي حاكم بر جهان دست خواهيم يافت

   

Chandraگروهي از تلسكوپ هاي ( . يكي از اعضاي رصدخانه بزرگ ناساست

  )قدرتمند فضايي

هدف اين برنامه ساده اما جاه طلبانه است؛ جستجوي دقيق اعماق فضا براي 

  .اختر شناسييافتن پاسخ بزرگترين سواالت 

مادون قرمز، : نور مورد بررسي قرار داده انداخترشناسان جهان را توسط چهار 

  .گاما، نور مرئي و اشعه ايكس

   



مطالعه اجسامي نظير ستارگان توسط هر يك از اين نورها جلوه هاي جديدي 

درست مثل اين كه براي گرفتن زيباترين و . درباره آنها را پديدار مي سازد

  .تلف نگاه كنيمدقيق ترين عكس هاي ممكن، فضا را با تمام رنگ هاي مخ

براي بررسي آسمانها از طريق قوي ترين نور، اشعه ايكس، Chandraرصدخانه 

  .اختصاص يافته است

    

  

   

به ما ياد داده است كه مي توانيم با  رصدخانه چاندرا:  JEREMY DRAKEدكتر 

مكانهايي از كهكشان . را پيدا كنيمستارگاناستفاده از اشعه ايكس، محل تولد 

  .خودمان و كهكشان هاي ديگر كه ستارگان در حال شكل گيري اند



اشعه ايكس به ويژه در شكافت غبار نجومي و پيدا كردن پديده هاي شديداً 

ري دانشمندان سازمان با همكا. مخربي از جمله انفجار ستارگان مفيد است

طراحي شد Chandra، رصدخانه اشعه ايكس Smithsonianهايي از جمله ناسا و 

  .تا يك جستجوگر سياه چاله باشد و به دنبال نواحي پر انرژي فضا بگردد

، Subrahmanyan Chandrasekharپس از دريافت جايزه نوبل توسط 

لعه مي كرد، اين رصدخانه اخترفيزيكداني كه ساختار و تكامل ستارگان را مطا

  .نام گرفتChandraبه نام 

   

جوالي  23پس از گذشت زماني طوالني و پيشرفت هايي كه بود، ناسا در 

تنها هشت ساعت . به فضا فرستادColumbiaچاندرا را با شاتل فضايي  1999

بيرون فرستادند و با اين Columbiaرا از Chandraپس از پرتاب، فنرها به آرامي 

  .تلسكوپ جديد در مسير خودش قرار گرفتكار 

   

   

  



به شما خواهم گفت، هيچ چيز زيباتر از دور شدن :  EILEEN COLLINSفضانورد 

Chandraبراي انجام وظايفش نيست.  

چتر خورشيدي اش را باز نمود تا درون يك Chandraبيست و هفت روز بعد، 

به دنيايي كه رازهاي ابرسياه چاله قديمي را ببيند، نگاهي با اشعه ايكس 

  .زيادي در خود نهفته است

   

  سايت نجوم ايران: منبع 

  ترجمه نعيمه موحدي از سايت رسمي ناسا

 

 

 

 

 



 بسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
 

 

 

 

 

  

 پروژه مونتاك

  رامين اجالل:نويسنده

 

 

  



 اسرار آميز فيالدلفيا

 پروژه اسرار آميز فيالدلفيا و تونل زماني كه همچنان فعال است

“ پروژه رنگين كمان“يا  PhiladelphiaExperimentپروژه فيالدلفيا 

براي ايجاد كردن تونل 1943يكي از آزمايشات مخفي آمريكا در سال 

طرز وحشتناكي پايان يافت و اگرچه اين آزمايش به . زمان و مكان بود

اثرات آن هنوز در نقاط اطراف بندر فيالدلفيا ديده مي شود نيروي 

  .دريايي آمريكا كه مسئول اين پروژه بود همچنان آن را انكار مي كند

آزمايشي كه در فيالدلفيا صورت گرفت بعدها به طرز اسرار آميزي يا 

پيوند خورد و  1983ر سال د“ پروژه مونتاك“ پروژه مشابهي به نام 

حتي پاي انسانهاي عصر آينده و گذشته و حتي بيگانگان را به ميان 

  .كشيد

  براي مشاهده گزارش پرونده نيروي دريايي اينجا را 

پيش از جنگ و در طول جنگ جنگ جهاني دوم نيروي دريايي 

آمريكا دست به آزمايشاتي براي نامرئي كردن كشتي ها و هواپيماها 

ين نامرئي كردن به گونه اي بود كه رادارها ديگر قادر به رديابي ا. زد

اين وسايل نباشند و به اين منظور كل جرم وسيله مورد نظر بايد كامال 

فضا مي شود تا جرم آن قابل رديابي و -وارد بعد ديگري از زمان



تحت نظر بزرگترين فيزيكدانان قرن از جمله . بمباران شدن نباشد

 50اين پروژه در مساحتي بيش از “ جان ون نيومن” و  “نيكالس تسال”

  .هكتار در كنار بندر فيالدلفيا شروع به كار كرد

 مرگ و او راز از پر زندگي … الكتريسيته نيكالس تسال در ميان امواج

 كه درحالي است انگيز شكبر بسيار آمريكا دولت اشتوسط جعلي

مرده است جسدش به هيچ كس نشان داده  1957سال در او شد اعالم

نيز زنده ديده اند در حاليكه  2001نشد و شاهدان عيني او را در سال 

همچنان دست به آزمايشات غير قابل بخشش و قرباني كردن انسانها 

  .مي زند

  . همكارتسالكهمسئولبرژهفيالدلفياومونتاكبود–جان فوون نيومن 

 كه ميكردند كا نپروژه روياي آلماني–دانشمند يهودي  400از بيش

  .بود آنها درميان انيشتننيز

در آزمايشات اوليه با كمك دستگاههاي بسيار عجيبي كه تسال 

ساخته بود تيم پژوهشي قادر بود وسايل كوچكي مثل ميز و صندلي را 

  .بازگرداند را آنها سپس و واردكند ناشناخته بعدي به–ناپديد كند 

اين آزمايشات پيش از آغاز جنگ جهاني دوم آغاز شده بود و كامال 

واضح است كه جنگ جهاني دوم پيش بيني شده و با برنامه ريزي 



در اين ميان تعداد كثيري از يهوديان آلمان و . قبلي صورت گرفته بود

  !آمريكا مخارج اين پروژه عظيم را مي پرداختند

ان نيروي دريايي آمريكا صورت بعد از آزمايشات اوليه كه تحت فرم

مي گرفت تصميم بر آن شد كه تعداي حيوان از جمله گوسفند و بز را 

اين . در داخل يك كشتي قرار دهند و آن را به بعد ديگري بفرستند

كشتي براي . حيوانات داخل قفسهاي فلزي و در عرشه كشتي بودند

حيوانات گم چند دقيقه كامال ناپديد شد ولي وقتي برگشت تعداي از 

قرار . شده بودند و بقيه هم آثار سوختگي روي بدنشان ديده مي شد

بر اين شد كه تا كامل شدن پروژه هيچ انساني مورد تست قرار نگيرد 

با تمام  USS Eldridgeكشتي  1943آگوست  12ولي با اين حال در 

  .خدمه اش مورد تست قرار گرفت

دستگاهها شروع . است بيفتد ملوانان خبر نداشتند كه چه اتفاقي قرار

كشتي با كليه مردان داخلش . به كار كردند و كليد ها زده شدند

تا چهار ساعت بعد كه دوباره در بندر فيالدلفيا ظاهر . ناپديد شدند

شاهدان ماجرا گزارش مي دهند كه يك هاله سبز فسفري . گشتند

  .تمام كشتي را احاطه كرده بود

تعدادي ديوانه شده ..سوختند خدمه كشتي در آتش مي 

 ي ديوارها و بدنه در تعدادي… تعدادي دچار حمله قلبي بودند..بودند



. بودند مرده خدمه بقيه. ميدادند جان زنده و بودند شده ذوب كشتي

زارشات نيروي دريايي حكايت از اين دارد كه چند ملواناني كه زنده گ

ضران ناپديد مانده بودند در عرض چند هفته در جلوي چشم حا

  ).يا بخار شدند يا به بعد ديگري انتقال يافتند. ( شدند

سوال اين بود كه در اين چهار ساعت كشتي به كجا رفته بود؟ دو 

بازمانده اي كه در اين كشتي حضور داشتند ادعا مي كنند كه در اين 

يعني از . ساله وارد شده بود 40چهار ساعت كشتي در يك تونل زماني 

“ و دقيقا در زمان آزمايش مشابهي به نام  1983به سال  1943سال 

چرا و چگونه ؟ معتقدند كه بيگانگان . وارد شده بود“ پروژه مونتاك

اگرچه گزارشات . يعني فضاييان در اين ميان نقشي فعال داشته اند

حضور چندين كشتي فضايي از انسانهاي آينده را نيز در زمان اين 

  .آزمايش تاييد مي كنند

سال بعد از آزمايش فيالدلفيا همان  40يه از اين قرار است كه قض

دانشمنداني كه نامشان ذكر شد دست به آزمايش مشابه ديگري در 

نام اين پروژه در پرونده هاي نيروي . مكاني نزديك فيالدلفيا زدند

ناپديد  1943كشتي اي كه در سال . است“ پروژه مونتاك“ دريايي 

و در زمان انجام پروژه مونتاك  1983به سال شده بود در تونل زمان 

“ و “ دانكن”در اين ميان دو نفر از خدمه به نامهاي . جهش كرده بود

باقي ماندند در حاليكه  1983از كشتي بيرون پريدند و در سال “ بيلك



بازگشت و تمام آنها جان  1943خود كشتي و ساير خدمه به سال 

  .باختند

اين دو بازمانده عضو خدمه نيروي دريايي نبودند بلكه دو محقق و 

“ نيكالس تسال”و “ جان فون نيومن”دانشمند فيزيكدان و از دوستان 

حضور  Eldridgeبودند كه به هر دليلي آن روز در عرشه كشتي 

طبق . سال در آينده سفر كردند 40داشتند و در زمان مناسب به 

دو قايق نجات را از پيش براي “ ن نيومنجان فو“ گزارشات خودشان 

وقتي ما را از “ آلبك مي گويد. گرفتن آنها از آب آماده كرده بوده است

آب گرفتند و پيش فون نيومن بردند او پير شده بود و به ما گفت كه 

مشخص است كه اين . “چهل سال است منتظر رسيدن شما هستم

كه اين دانشمندان پيش ساله در زمان با موفقيت و همانطور  40سفر 

يك نفر “ بيلك“ و “ دانكن“ به گفته . بيني كرده بودند انجام شده است

سوم هم همراه آنها بوده است ولي به سبب اشتباهي كه در ساعت 

او در هر ساعت به  1983زماني او اتفاق افتاده بود پس از ورود به سال 

  .اندازه يك سال پير مي شد و ظرف چند روز مرد

هم اكنون در نيويورك زندگي مي كنند و چند “ بيلك “ و “ كندان”

به گفته ايشان اين . مصاحبه خصوصي بدون ذكر نام انجام داده اند

با “ دانكن“ . اولين باري نبوده كه سفر در زمان صورت گرفته است

دادن مشخصات و مدارك بسياري ثابت كرده است كه براي سفر در 



ز است و بعد از گشوده شدن تونل به هر زمان تنها به سه وسيله نيا

  .زماني امكان سفر هست

. نيازي به لباس مخصوص يا هيچ گونه امكانات عجيب و غريب نيست

“ مونتاك”اين وسايل و آنتها هم روي زمين و هم مايلها زير زمين در 

آنها به مريخ  1943نشان داد كه در سال “ بيلك “ . كشيده شده اند

تا شهرهاي متروك و تونلهاي زير زميني مريخ را  فرستاده شده بودند

به گفته او مريخ هزاران سال است كه متروك شده و . بازرسي كنند

  .سكنه ندارد ولي هواي آن قابل تنفس و زندگي است

 6535نفره به همراه او به آينده و سال  20به گفته دانكن يك تيم 

آنها در . ودهآنجا سكنه اي ديده نشده ب. ميالدي فرستاده شدند

ميداني عظيم كه يك مجسمه غول آسا از يك اسب طاليي در وسط 

بنا بر اين اظهارات اين آزمايش بارها تكرا . آن قرار داشته ديدن كردند

شده و هر بار آنها در همين مكان وارد شده بودند گويي كه جاي 

  .وجود ندارد 6535ديگري در سال 

زمايشات آنها چند كشتي همچنين گزارش مي دهند كه در زمان آ

فضايي بر فراز مونتاك پديدار شدند كه قصد هيچ نوع دخالتي 

متاسفانه تونل زماني كه ايجاد شده . نداشتند فقط مشاهده مي كردند

 1943بود يكي از اين يوفو ها را به داخل خودش كشيد و به سال 



ا بودند يوفو ر 1943در اين شرايط افرادي كه در سال . انتقال داد

بودند از  1983چند يوفويي كه در سال “ دانكن“ به گزارش . يافتند

همچنين اطالعات . آينده آمده بودند تا كارها را زير نظر داشته باشند

و نقش آنها در دادن “ گري ها“ و “ اوريون“ فوق العاده سري در مورد 

اين تكنولوژي به زمينيان براي سفر در زمان وجود دارد كه قابل ذكر 

  .ر اينجا نمي باشدد

تونل زماني كه در بندر مونتاك فعال است سبب اتفاقات غير منتظره و 

از . عجيبي شده است كه حتي مردم عادي هم آن را مشاهده كرده اند

آن جمله است يافته شدن جسد هيوال يا موجود افسانه اي در سواحل 

بسياري با توجه با جريان داشتن سفرهاي زماني و آزمايشات . مونتاك

كه در اين بندر رخ مي دهد كامال طبيعي است كه تونلي در ماقبل 

تاريخ يا در زمان باستان گشوده شده باشد و اين هيوال از آن زمان به 

  .اين زمان پرتاپ شده است

اگرچه اين اولين بار نيست كه موجودي عجيب و غريب در مونتاك 

ي مشابه گاهي طبق گزارشات بارها اجساد موجودات. پيدا مي شود

كوچكتر از اين در سواحل مونتاك به گل مي نشينند و مي توان حدس 

. زد كه فقط يكي از هزار جسد از اقيانوس به ساحل كشيده مي شود

مي دهند چندين بار در زماني “ بيلك“ و “ دانكن“ طبق اطالعاتي كه 

كه آنها مشغول فعاليت در كانالهاي زير زميني مونتاك بودند 



ايي از كنترل خارج شده و از تونل بيرون مي آمدند كه منجر به هيواله

  .كشته شدن تعداد زيادي از دانشمندان شده بود

  :رجوع كنيد

  )بيعج, ناشناخته,  علم( دروازه
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 ستاره نوتروني چيست؟

  رامين اجالل:نويسنده

 

 

  



 

ستاره هاي نوتروني ستاره هاي در 

حال مرگي هستند كه به نظر 

ميرسند تقريبا از هر طبقه بندي 

آنها كوچك و ! اي حذف شده اند

برابر  1.5كيلومتر و جرم تقريبا  20بسيار چگال و با قطر تقريبا 

از اين رو يك قاشق چايخوري از اين ستاره ها بر . خورشيد ما هستند

 !!!ميليون تن خواهد داشت 100با برابر روي زمين وزني تقري

. آنها همچنين با سرعتي بسيار زياد حول محور خود گردش ميكنند

و طبق تحقيقي جديد خاصيتي بسيار ! بار در ثانيه 700سرعتي حدود 

باور نكردني ديگر در مورد آنها كشف شده؛ سطح بيروني اين ستاره 

بار قويتر از فوالد يا هر  ميليارد 10هاي متالشي شده احتمال ميرود كه 

  .آلياژ ديگر زميني باشد

   

اين ستاره ها، ستاره هاي عظيمي هستند كه نيروي جاذبه اي بسيار 

زياد را از خود نشان ميدهند و تنها اجرامي كه بيشتر از اين ستاره ها 

  .چگال و متراكم هستند، سياه چاله ها هستند

   



را درك كنند زيرا اختالالت  دانشمندان مايلند ساختار اين ستاره ها

سطحي و كوهستانهاي روي پوسته آنها امكان دارد امواج گرانشي 

ناهماهنگي ) زمان ( تابش كرده و به ترتيب ميتوانند در بعد چهارم

به خاطر فشار زياد، عيوب ساختاري و ناخالصي هايي كه . ايجاد كنند

اينكه  چيزهايي مثل صخره ها و فوالد را سست ميكنند، احتمال

كريستال هايي كه در طول دوره تشكيل عناصر به وجود مي آيند، 

 10اين پوسته ميتواند فشار خرد شدني . تغيير شكل دهند كمتر است

ميليارد برابر فشاري كه براي قالب زني فوالد به كار ميرود را تحمل 

  .كند

   

   

  نجوم ايرانسايت : منبع 

  universetoday.comترجمه طال مشهدي از سايت 
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تله پورت چيست؟ انتقال انسان و اشياء 
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Star Trek  

طرفداران سريال تلويزيوني پيشتازان فضا عالقه فراواني به درك چگونگي تله 

اي از  در اين سريال هنرپيشگان فيلم پس از قرار گرفتن در نقطه . پورت دارند

سفينه اينترپرايز كه ترانسپورتر نام دارد خود را در يك آن به اتاقي ديگر، 

  .فرستند مياي ديگر و يا كهكشاني ديگر   سياره

اند  نويسندگان داستانهاي علمي ــ تخيلي به اين تكنولوژي تله پورت نام داده 

و در آن تمام ذرات جسم انسان از يك موقعيت جغرافيايي به موقعيت ديگري 

در كهكشان ارسال شده و در مقصد همان جسم با مشخصات واقعي مجدداً 

ي در داستانها و فيلمهاي چگونگي عمليات انتقال كوانتم. شود بازسازي مي

ولي عموماً به اين صورت اتفاق . سينمايي و تلويزيوني توضيح داده نشده است

افتد كه در ابتدا اطالعات مولكولي اجسام را اسكن كرده و پس از ارسال به  مي

در مرحله . شود مقصد، اطالعات دريافت شده كامال شبيه اصل بازسازي مي

ي لزوماً نبايد از مواد جسم اصلي استفاده شود و آخر مونتاژ اطالعات دريافت

دستگاه تله . توان از اتمهايي كه به نسخه اصلي شباهت دارند استفاده كرد مي

پورت در داستانهاي خيالي شباهت كامل به دستگاههاي فكس كنوني دارد و 

تفاوت آن در توانايي اسكن اجسام به صورت سه بعدي و از بين بردن همزمان 

تله پورت كوانتومي به انتقال ذرات اطالعات . ت اصلي اجسام استاطالعا

 علت. شود مي اطالق دارند نام  Quantum bits كامپيوتري كه كيو بيت

 به بيت كيو به شده تبديل اجسام انتقال پورت تله به تكنولوژي اين نامگذاري

  . ديگراست محل يك



  

فضا موافق نيست اما در دهه علم با تئوري داستانها خيالي سريال پيشتازان 

در . اند گذشته دانشمندان قدمهاي بزرگي در بخش تله پورت كوانتوم برداشته 

شد و دليل آن عدم  ابتدا با موضوع تله پورت به صورت جدي برخورد نمي

اطمينان دانشمندان از مكانيسم اصول كوانتوم و عدم امكان اندازه گيري در 

. ت اطالعاتي اسكن شده يك اتم به مقصد بودمراحل اسكن و ارسال تمام ذرا

به زباني ساده تر آن چه كه با استفاده از تكنولوژي كوانتوم در مبدا اسكن 

سرانجام . شد قادر نبود مشابه خود را در مقصد مجدداً بازسازي كند مي

محقق و دانشمند از كشورهاي مختلف براي مشكل اسكن  6گروهي شامل 

انشتاين «آنها با استفاده از تكنيكي كه . طقي يافتندكوانتومي يك راه حل من

نام دارد به مشكالت انتقال اطالعات با كوانتوم » ــ پودالوسكي ــ روسن

  .خاتمه دادند

  

دانشمند كه چارلز اچ بنت از آي بي ام و ويليام ووتر  6اين  1993در سال 

لي خود را فيزيكدان دانشگاه ويليامز ماساچوست عضو آن بودند موافقت اصو

با امكان ساخت نوعي تله پورت جهت انتقال اشياء در صورت از بين بردن 

پس از گذشت يك سال پروژه تله پورت به صورت . نسخه اصلي ابراز داشتند

در ابتداي پروژه يك فوتون، منبع . هاي گوناگون آغاز شد آزمايشي در سيستم

  .زمايش قرار گرفتاي و يون محصور شده مورد آ  نور منسجم، چرخش هسته

اي انجام تئوري تله پورت به طريق  در مقاله  1993ويليام ووتر در سال 



تواند ضمن  به نظر او تنها اطالعات كوانتومي مي. كوانتوم را عملي دانست

جابجايي اجسام نسخه اصلي را در مقصد از بين برده و اجازه تكثير و يا كپي 

كند و  ومي اشيا را جسم تلقي مياطالعات كوانت. برداري از آن را ندهد

تفاوت بين . تواند بدون نابود كردن اصل شبيه آن را مجدداً خلق كند نمي

فكس و تله پورت در اين است كه دستگاه فكس نسخه ناقص غير دقيق و 

  . گذارد كند و نسخه اصلي را دست نخورده باقي مي مبهمي را چاپ مي

ووتر و همكارانش نشان دادند از مشكالت اصولي كوانتوم عدم توانايي در اندازه 

شود  گيري و اسكن دقيق ذرات بسيار ريز اتم در مبدا است كه سبب مي

ووتر با ارائه تئوري ديگري . مشابه جسم در مقصد دقيقاً مانند اصل آن نباشد

  كه از فرضيه 

Spooky action at a distance  

ذره را با  2الهام گرفته اعتقاد دارد اگر » شبح و روح در فاصله دورعمليات «

هم ارتباط داده و درگير كنيم، آنها در موقعيتي قرار خواهند گرفت تا مانند 

هر عمل و تغييري كه در اصل يكي از آنها وارد كنيم . يك شي عمل كنند

فاصله بين دو دقيقاً منجر به ايجاد همان تغيير در ديگري خواهد شد اگر چه 

 ذره دو ارتباط در درگيري روش  Entanglement ذره بسيار زياد باشد

  . است هم از دور اطالعاتي

 درجهت شده تقسيم  فوتون ، قسمت دو به آن تقسيم و فوتون پسازبرش

 چنين در شود مي پورت تله واقع در و درآمده حركت به ديگري مخالف



 و كرده تحريك هم را ندوم فوتو اوليه فوتون در تغييراتي هر انجام شرايطي

  .ر در آن هم مشاهده خواهد شدتغيي اثرات

ساموئل برانشتاين تئوري ووتر را تائيد كرده و آن را به گونه ديگري توضيح 

ها با يكديگر مانند رابطه  گويد فرضيه درگيري و ارتباط ذره  او مي. دهد مي

ت اخالقي طرف ديگر خود عاشقانه بين دو زوج است كه كامالً به خصوصيا

توانند به جاي ديگري به هرگونه سئوالي پاسخ دهند اگر  آشنا هستند و مي

  . چه در ميان آنها هزاران مايل فاصله باشد

، انتقال تعدادي كيو بيت 1993هاي تئوري تله پورت در سال  از ديگر موفقيت

پزشكي به با كمك فوتون از يك آزمايشگاه واقع در زيرزمين دانشكده 

اين آزمايش به نام گيسين از . كيلومتري است 2آزمايشگاهي ديگر در فاصله 

التحصيل بخش  تن از دانشجويان فارغ  20ديگر اعضاي تيم فيزيكدانان و 

گيسين يك سال . تحقيقات دانشگاه ژنو كشور سوئيس به ثبت رسيده است

يك فوتون را در پس از آن به ركورد ديگري دست يافت و توانست با موفقيت 

  .مايلي جابجا كند 4مسافت 

نيكالس گيسين در راس تيمي از 1998و سپس در سال  1997ابتدا در سال 

از (اي ديگر  بعدي به نقطه  2دانشمندان موفق به انتقال اولين حجم نوري 

  . شد) يك گوشه ميز به گوشه ديگر ميز



گاه بنگور ولز ساموئل برانشتاين پرفسور مشهور رشته انفورماتيك دانش

انگلستان انجام آزمايشهاي موفقيت آميز گيسين را قدم مهمي در رسيدن به 

  . هدف تله پورت دانست

تله پورت در صورت رسيدن كامل به اهداف آن براي انسان بسيار مفيد خواهد 

گويد با تكنولوژي فعلي تله پورت يك بعد فيزيكي  نيكالس گيسين مي. بود

رويا شباهت دارد و واقعيت اين است كه برخالف مانند مداد بيشتر به 

. كنند داستانهاي خيالي، دانشمندان حتي راجع به انتقال انسان فكر هم نمي

در آينده نزديك از كوانتوم در بخشهاي گوناگون علم و در حل مشكالت 

روزانه اشخاص و كسب و كار، كامپيوتر، تلفن راه دور، ارتباط با اينترنت، 

نيتي، نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بانكي و راي گيري هاي ام سيستم

  . الكترونيكي استفاده خواهد شد

آنتون زيلينگر فيزيكدان دانشگاه وين در اتريش از اعضاي تيم تله پورت 

او اعتقاد دارد تكنولوژي كوانتوم در آينده . بود 1997كوانتومي در سال 

خابراتي را متحول خواهد ساخت؛ نزديك ابتدا كامپيوتر و روشهاي ارتباطي و م

تغييراتي مانند ارسال پيامهاي سري سوار بر امواج فيبر نوري توسط كامپيوتر 

جهت گشودن اسامي رمز بدون ترس از دستيابي شخص و يا كامپيوتر ديگري 

  .رسد به آن رمز دور از ذهن به نظر نمي

  

ورت نور از يك پس از موفقيت تيم فيزيكدانان دانشگاه ملي اتريش در تله پ



آزمايشگاه به آزمايشگاه ديگر دكتر ديويد وايت هاوس، سردبير بخش اخبار 

علمي بي بي سي به تعدادي از سئواالت شنوندگان خود در مورد جابجايي به 

  .راه دور پاسخ گفت

  

  جابجايي نور چه اثري بر زندگي مردم دارد؟ 

با به كارگيري انرژي  كامپيوترهاي بسيار سريع آينده بر اساس تشعشات نوري

اتم و يا مكانيسم كوانتوم طراحي خواهند شد و استفاده از نور و كوانتوم 

  .سرعت كامپيوترها را بيش از يك تريليون بار افزايش خواهد داد

  

  تله پورت انسان در سريال 

Star Trek  

  هاي دانشمندان فيزيك دارد؟  شود و آيا شباهتي با موفقيت چگونه انجام مي

آن فيلم بدن انسان به ميلياردها ذره اطالعاتي تبديل شده و پس از تله در 

ها مجدداً بازسازي شده و شخصيت و هويت هنرپيشه  پورت، در مقصد كيوبيت

اين تئوري هيچ شباهتي . دهد اصلي از بين رفته و كپي آن به زندگي ادامه مي

بتوانيم اشياء را  با فرضيه هاي دانشمندان نداردآيا زماني خواهد رسيد كه ما

  به حركت در آوريم؟ 



رسد جابجايي فوتون كه  به نظر مي. با تكنولوژي موجود جواب منفي است

در چند سال آينده ما . فاقد وزن است بيشترين موفقيت ما تا امروز بوده است

قادر خواهيم بود يك اتم را تله پورت كنيم، برخي از دانشمندان از آن هم 

گويند در آينده نه چندان دور ما شاهد جابجايي ويروس از   فراتر رفته و مي

  .اي ديگر خواهيم بود يك نقطه به نقطه 

  

  آيا سرانجام روزي خواهد رسيد تا انسان تله پورت شود؟

براي تله پورت انسان به دانشي بيش از آنچه كه اكنون در اختيار است احتياج 

بدانيم تا مقدمات تله پورت ما بايد موقعيت دقيق هر اتم انسان را . داريم

صفر در مقابل آن  19با  1اين تعداد اتم شايد بيش از عدد . انسان فراهم شود

براي جابجايي چنين اطالعاتي با سريعترين سيستم ارسال موجود ما به . باشد

ميليارد سال  15زماني بيش از عمر كهكشان خود نياز داريم كه در حدود 

ورت انسان، مسائل حقوقي آن است به طور مثال از مشكالت ديگر تله پ. است

اگر قرار باشد پس از تله پورت اصل نابود شود، آيا از بين بردن اصل جنايت 

تواند تطابق كامل ميان نسخه  شود؟ و يا چه كسي و يا سازمان مي تلقي مي

  اصلي و بازسازي شده را تضمين كند؟

فضا احتماالً بايد زمان زيادي به هرحال دوستداران سريال تلويزيوني پيشتازان 

  .را در انتظار باشند تا روياي تله پورت به واقعيت بپيوندد

   



  cph-theory.persiangig.ir:منبع 

  ارسال شده توسط بهزاد طهماسب زاده

به صورت  "تله پورت"در اين سايت مطالبي درباره اين تئوري : توضيح(

براي : رهايي از قفس-1از  اين داستانها عبارتند. داستانهايي وجود دارد

-2.پيگيري نحوه عملكرد و ساخت يك دستگاه براي انتقال و نكات علمي

انقال -3.ارتباط تله پورت و انتقال در زمان بررسي شده است: انتقال در زمان

انفجار بزرگ  -4براي بررسي ارتباط تله پورت و انتقال بين ستارگان : در مكان

راه -5"ارائه شده براي اولين بار"شمهاي زمان بررسي انفجار بزرگ توسط چ: 

امكان فرزند دار شدن : نسل رباتها -6.يك داستان درباره  تله پورت: والدين

-7."نكته انحرافي"و ارتباط آنها با موجودات فضايي   "براي اولين بار"رباتها 

ي در تما م اين داستانها سع. ادامه نسل رباتها: وقتي رباتها خشمگين مي شوند

شده به بررسي علمي و تخيلي تله پورت از مناظر گوناگون توسط اينجانب 

 .)پرداخته شود "رامين اجالل"
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 يوفو در نصف جهان

  رامين اجالل:نويسنده

 

 

  



برداري  طور اتفاقي از يك يوفو در ايران فيلم يك توريست ژاپني به

ابتدا متوجه اين يوفو نشده؛ اما پس از گويد كه  او مي. كرده است

تماشاي دوباره فيلم، حضور يك جسم پرنده ديسك شكل در باالي 

شيئي . اهللا در اصفهان به چشمش خورده است گنبد مسجد شيخ لطف

اي  شود، ديسك شكل ، نقره كه در اين فيلم در باالي مسجد ديده مي

شود  و شنيده ميهمچنين در ويدئ. و بدون هر گونه بال و چراغ است

كاررفته در ساخت اين  كه راهنماي گردشگران در حال تشريح هنر به

 زير كليك كنيد لينكبراي دانلود روي  .مسجد قديمي است

http://danestaniha.hmg.ir/media/SN/videos/209.flv   
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 بادهاي فضايي و ديسك هاي نخاله اي

  رامين اجالل:نويسنده

 

  
 

    



 debrisديسك هاي نخاله اي يا 

discs  كه مكاني است احتمالي 

براي شكل گيري سيارات در اطراف 

ستارگان ديگر، گاه گاهي اشكال 

قابل  اين پديده توسط اثرات گازهاي بين ستاره اي. عجيبي به خود مي گيرند

اين "از مركز پروازهاي فضايي گودارد ناسا،  به گفته جان دبيس  .توضيح است

اين  .صفحات حاوي اجسامي شبيه به آستروئيدها و دنباله دارها هستند

اين اجرام . اجسام احتماال رشد نموده و يك سياره را به وجود مي آورند

كوچك غالباً باهم برخورد مي كنند و يكي از اثرات جانبي اين برخوردها توليد 

همان طور كه يك ستاره در كهكشان حركت مي  ".حجم زيادي از غبار است

ود آمدن يك نوع كند با ابرهاي گازي ضخيم مواجه مي شود و با عث به وج

  .مي گردد) interstellar wind(باد ستاره اي 

كشش ناشي از گازهاي بين ستاره اي ذرات غبار را برمي ": وي ادامه مي دهد

ذرات كوچك همراه با جريان حركت كرده، . دارد و آنها به سفر ديگري مي برد

ان به آرامي از سرعتشان كاسته مي شود و به تدريج از مسير اصلي حركتش

نيروي حاصله تنها كوچكترين ذرات را تحت تاثير قرار  ".منحرف مي شوند

  ).تقريبا به اندزه ذرات مه( مي دهد، ذراتي كه تنها يك ميكرومتر قطر دارند 

  فضايي هابل براي تشخيص تركيبات تلسكوپدر مطالعه اي كه با استفاده از 

 340در فاصله Orion، واقع در صورت فلكي HD 32297 غبار ستاره ي

سال نوري دورتر، انجام گرفت دبيس و همكارانش متوجه شدند كه قسمت 



كه از نظر اندازه قابل مقايسه با منظومه شمسي  –جلويي صفحه نخاله اي 

  .منحرف شده و دچار يك خميدگي و تغيير شكل گشته -است

   

ر نشان داده ابرهاي گازي بين ستاره اي در تحقيقات ديگ": دبيس اشاره نمود

اجزا طوري كنار هم قرار گرفتند كه من . مجاورت آن وجود داشته است

  ".متوجه شدم كشش گازي توضيح خوبي براي آنچه رخ داده است مي باشد

همان طور كه ذرات غبار به بادهاي بين ستاره اي پاسخ دادند، ديسك هاي 

ر گفته و به اشكال خاص و بي نطيري تبديل مي نخاله اي نيز تحت تاثير قرا

  .شوند

   

از انستيتو ) Alycia Weinberger(بنا به گفته آليسا وين برگر 

Carnegieكشش ناشي از گازهاي بين ستاره اي تنها حواشي را ": واشنگتن

ستاره به طور كامل بر مواد اعمال   جاهايي كه جاذبه. تحت تاثير قرار مي دهد

  ".نمي شود

ميليون سال مي باشد و شبيه به  100سن منظومه هاي مطالعه شده حدود 

. منظومه شمسي خودمان اندكي پس از شكل گيري سيارات بزرگ مي باشد

هرچند هنوز به سواالت زيادي پاسخ داده نشده اما فهم بهتر از پروسه اي كه 

نواحي خارجي صفحات را تحت تاثير قرار مي دهد راه را براي شناخت 

گونگي شكل گيري سيارات يخي غول پيكر مثل اورانوس و نپتون و نيز چ



) Kuiper Belt(  كه به نام كمربند كوپر –مخزن اجرام يخي كوچكتر 

  .در منظومه شمسي روشن خواهد نمود –شناخته شده اند 

   

ما انتظار داريم كه گازهاي بين ستاره اي در هركجا وجود ": دبيس مي گويد

مهم است كه اكولوژي اين صفحات نخاله اي را قبل از  پس. داشته باشند

اين مدل تعداد . نتيجه گيري هاي اينچنيني مورد توجه و مطالعه قرار دهيم

يك  ".زيادي از اشكال غير عادي صفحات را كه مي بينيم توجيه مي كند

ژورنال ) شهريور 10(مقاله در توضيح اين مدل در نسخه اول سپتامبر 

  .به چاپ خواهد رسيد) Astrophysical Journal(اخترفيزيك 

   

  سايت نجوم ايران: منبع 

  ترجمه نعيمه موحدي از سايت رسمي ناسا

  



  

   

وسعتي برابر پهناي مدار HD 61005 قسمت زردرنگ صفحه داخلي ستاره ي

و Puppisاين ستاره در صورت فلكي . ميليارد مايل، دارد 5.4نپتون، حدود 

اين تصوير رنگي كاذب كه . از ما واقع شده استسال نوري  100در فاصله 

توسط تلسكوپ هابل تهيه شده نور ستاره را طوري نشان مي دهد كه جزئيات 

انستيتو علوم (هينس / ESA/ناسا: اعتبار تصوير. صفحه قابل مشاهده باشد

  ).دانشگاه آريزونا(و اشنايدر ) فضايي نيومكزيك

  :وز آمد توجه كنيدبه آيه اي روز بعد در آيه امر: توضيح(

   11آيه , سوره فصلت



ُثم اسَتوى إَِلى السماء وهي دخَانٌ َفقَالَ َلها ولْلأَرضِ ائْتيا طَوعا أَو كَرْها 

  طَائعينَقَاَلتَا أَتَينَا 

آسمان كرد و آن بخارى بود پس به آن و به ] آفرينش[سپس آهنگ 

  پذير آمديم زمين فرمود خواه يا ناخواه بياييد آن دو گفتند فرمان

   .)مي بينيد همان مطالب باالرا مي فرمايد
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  نشانه هايي از حيات در مريخ
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نورد  مريخسنگ هايي كه توسط 

روح مورد آزمايش قرار گرفته اند 

مداركي دال بر محيطي مرطوب، 

غيراسيدي و مناسب براي حيات در 

اين موضوع پس از چهار سال تحقيق، آناليز و . ه مريخ را نشان مي دهندگذشت

تجزيه تحليل سنگ ها و مواد معدني مريخ توسط گروهي از دانشمندان تاييد 

  .شد

 مريخ نورد، در يكي از آزمايشات صورت گرفته توسط  2005در اواخر سال 

كربنات نشان داده شد كه ناشي از شرايط مرطوب و  روح، غلظت بااليي از

مطالعات و يافته هاي جديد  اما . نزديك به خنثي اما تركيب شده با اسيد بود

پيش از اين نيز مريخ نوردهاي  .نشان از آب خالص و غيراسيدي مي دهند

ولي با . ناسا نشانه هاي ديگري از شرايط حيات و آب در مريخ را يافته بودند

حال داده هاي بدست آمده از اين تحقيقات شرايطي را نشان مي داد كه اين 

به بيان ديگر، شرايط حيات در مريخ در . دال بر محيط هايي اسيدي بود

محيطي قطعاً اسيدي تصور ميشد كه از اين رو مريخ سياره اي با شرايط 

  .سخت و نادر براي حيات در نظر گرفته ميشد

  

   



. تلف آزمايشگاهي شناسايي كربنات را تاييد كردمطالعات و آزمون هاي مخ

  . ژوئن در ژورنال علوم به چاپ رسيد 3اين كشف در 

به گفته استيو اسكوايرز از دانشگاه كرنل در ايتاكا، اين يكي از با ارزشترين 

اسكوايرز محقق اصلي مريخ . يافته هاي علمي توسط مريخ نوردها بوده است

او ادامه مي . نويسندگان اين گزارش جديد استنوردهاي روح و فرصت ، و از 

برون زد ميزان قابل توجهي از رسوب كربنات خود نشان دهنده و  ": دهد 

گوياي شرايطي كامالً مناسب براي حيات است كه روزگاري در اين سياره 

  ". وجود داشته است

   

  

آغاز  2004ماموريت خود را در ژانويه ) Spirit(مريخ نورد ناسا ملقب به روح 

  )موزه علوم طبيعي/ ناسا : اعتبار تصوير. (نمود



  براي ديدن تصوير در اندازه واقعي اينجا كليك نماييد

   

بر اساس تحقيقات مريخ نورد روح بر روي سنگ هاي مريخي، و همچنين 

ناميدند ، در طي مسير Comancheونه هايي كه دانشمندان آنرا يكي از نم

،ميزان كربنات Plate plateauتا مجاورت Husband Hillمريخ نورد از 

برابر  10مواد بوده، كه اين مقدار  4/1آهن منيزيم اندازه گيري شده در حدود 

بيشتر از تمام كربنات شناسي شده از مطالعات قبلي در سنگ هاي مريخ مي 

  .باشد

ديك موريس، مولف ارشد اين گزارش و يكي از اعضاي تيم تحقيقاتي مريخ 

ما براي تاييد قطعي و رسيدن به ": نوردها در مركز فضايي هيوستن ميگويد

اسپكترومتر و كار بسيار حساس و  3اين نتايج ازتركيب نتايج بدست آمده از 

ات روش هايي تركيبي تجهيز": او ادامه ميدهد  ". دقيق تيم استفاده نموديم

بسيار خوب و چندگانه اي در تاييد كربنات آهن منيزيم و تشخيص ميزان آن 

  ". در اختيار ما قرار مي دهند

نشست كربنات در حجمي عظيم براي سالها در مريخ مورد جستجو قرار 

كانال هاي . گرفته بود اما موفقيت چنداني در كشف اين ماده كسب نشده بود

اثر جريانات آب در سطح مريخ ايجاد شده است ، و با توجه  بيشماري كه در

به گرماي گلخانه اي ناشي از جوي ضخيم تر، نشان مي دهد كه سياره در 

چنان حدس ميزنيم كه اتمسفر مريخ در گذشته . گذشته گرمتر بوده است



داراي درصد باال و غني از دي اكسيد كرين بوده چرا كه اين گاز تقريباً تمامي 

  %).95در حدود . (سفر بسيار نازك و جديد مريخ را نيز تشكيل ميدهداتم

   

  

كار 

ازمري وچندينسالهيكتيمتحقيقاتيبررويدادههايبدستĤمدهوجمعĤوريشده طوالني

نشان داد برون زدگي كه )  2005 دادههايبدستĤمدهدراواخرسال(  خنوردروح

خوانده ميشود حاوي مواد معدني است كه وجود ) Comanche(كمانچي 

رطوبت و آب ، محيط غير اسيدي و مناسب براي زندگي را در گذشته هاي 

  ) دانشگاه كرنل/ناسا: اعتبار تصوير. (سياره مريخ تاييد مي كند



  تصوير در اندازه واقعي اينجا كليك نماييد براي ديدن

   

كشف اين موضوع كه بيشتر دي اكسيد كربن سياره كجا رفته است موضوع 

برخي تئوري ها گوياي اين موضوع است كه . بسيار مهمي به شمار مي آيد

برخي ديگر بر اين گمان هستند كه دي اكسيد . ممكن است به فضا رفته باشد

ا آب تركيب شده كه خود باعث ايجاد مواد معدني كربن در شرايطي خاص ب

جهت مطالعه . (فعلي شده و به اين صورت از اتمسفر سياره خارج شده است

  . )بيشتر در اين باره به اين مقاله مراجعه نماييد

تجهيزات طيف سنج اشعه ايكس ذره آلفا، متعلق به مريخ نورد روح، درصد 

كربن و اكسيژن است را تشخيص بااليي از عناصرسبك، گروهي كه شامل 

  .داده كه به تعيين كميت محتواي كربنات كمك نمود

  

از  2010آپريل  28اين تصوير توسط دوربين پانوراميك مريخ نورد فرصت در 

  .دهانه انديور گرفته شد



  تصوير در اندازه واقعي اينجا كليك نماييدبراي ديدن 

. ماهه در مريخ فرود آمدند 3براي يك ماموريت  2004مريخ نورد ها در ژانويه 

مارچ قطع شده و در وضعيت خواب زمستاني و كم  22ارتباط اسپيريت از 

فرصت در حال پيشرفت پيوسته به سمت . قرار دارد) low-power( توان 

  . يك دهانه آتشفشاني عظيم است

   

  سايت نجوم ايران: منبع 

  JPL/ NASAترجمه مهدي خسروي از 

 براي اطالعات بيشتر به اين آدرس مراجعه نماييد 

: http://www.nasa.gov/rovers 
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دروازه هاي پنهان در ميدان مغناطيسي 

 زمين 

  رامين اجالل:نويسنده

 

  
 

    



 

-يكي از موضوعات بسيار جذاب در فيلم ها و داستان هاي علمي

آنها . مي باشند) دروازه ها و يا مدخل هاي عبور(ها "پورتال"تخيلي 

در نقطه اي از فضا و يا زمان باز مانند دريچه اي مرموز و شگفت آور 

. شده و مسافران را با نقطه اي ديگر در دوردست ها پيوند مي دهند

يك مدخل خوب، درواقع مي تواند يك راه ميانبر، يك راهنما يا دري 

...اگر براستي آنها وجود داشتند. به نقطه اي ناشناخته در جهان باشد  

مي دهد كه آنها تقريباً  شايد تعجب كنيد، اما تحقيقات جديد نشان

و يكي از دانشمندان دانشگاه آيوا در پروژه اي كه از . وجود دارند

طرف ناسا سرمايه گذاري شده است موفق به كشف روشي براي 

  .شناسايي و پيدا نمودن آنها شده است

باره مي  اين جك اسكادر، فيزيكدان پالسما و محقق دانشگاه آيوا در

 اينها .ناميم مي الكترون انتشار مناطق يا ايكس، نقاط ر آنها ما": گويد



با ميدان  زمين مغناطيسي ميدان آن در كه هستند مناطقي

مغناطيسي خورشيد اتصال برقرار نموده، و مسيري پيوسته را از 

ميليون مايل  93سياره ما به اتمسفر خورشيد، در فاصله اي معادل 

   ."دورتر ايجاد مي كند 

   

متعلق به سازمان فضايي آمريكا، و THEMIS مشاهدات فضاپيماي

كه اين  ، چنين نشان مي دهدCluster probes فضاپيماي اروپايي

آنها . ها بار باز و بسته مي شوند-دروازه هاي مغناطيسي روزانه ده

معموالً در مكاني در فاصله ده ها هزار كيلومتري از زمين شناسايي 

شده و در نقطه اي واقع گشته اند كه در آن ميدان مغناطيسي اطراف 

اغلب اين . زمين، با بادهاي خورشيدي برخوردي ناگهاني و شديد دارد

روازه ها كوچك و كوتاه مدت بوده اما در اين ميان برخي از آنها نيز د

مقادير بسيار عظيمي از ذرات پر . وسيع و در حالت پايدار مي باشند

انرژي مي تواند از طريق اين دهانه ها جريان يابد، جو بااليي زمين را 

گرم نمايد، باعث ايجاد طوفان هاي مغناطيسي گردد، و شفق هاي 

  .يار درخشاني را نمايان گرداندقطبي بس

   



با پشتيباني سازمان ملي فضانوردي  Iowaيكي از محققين دانشگاه 

روشي را براي فضاپيماهاي اكتشافي ابداع نمود كه ) ناسا(آمريكا 

بوسيله آن قادر به شناسايي درواره هاي مغناطيسي پنهان در اطراف 

اين دروازه ها ميدان مغناطيسي سياره ما را به . زمين خواهند بود

وريت فضايي مام. ميدان مغناطيسي خورشيد مرتبط مي سازند

MMS بهبرسيايندروازههاخواهدپرداخت.  

اگر قادر به مشاهده ويديو نيستيد و يا از اينترنت هايي با سرعت  ( 

پايين استفاده مي كنيد مي توانيد فايل مربوطه را از طريق لينك 

براي دانلود ويديو اينجا كليك  . نماييد دانلود طورمستقيم به و مقابل 

  ) .نماييد

   

ناسا هم اكنون در حال برنامه ريزي براي ماموريت فضايي به نام 

"MMS"  به مرحله پرتاب رسيده و هدف از  2014است كه در سال

 به  MMSدر اين ماموريت چهار فضاپيماي. پديده استآن برسي اين 

 مغناطيسي، وسنسورهاي  انرژي پر ذرات هاي ساز آشكار كمك

 به تا مينمايند احاطه را مدخلها واين رقرارگرفته درمگنتوسف

و دانش  نجومن گامي بزرگ در علم اي. پيببرند آنها عملكرد چگونگي

  .كيهاني ما به شمار مي آيد



   

 كردن پيدا: دارد وجود مشكل يك فقط ": ميكند نشان خاطر در اسكا

 بدون.هستند گريزان و ،ناپايدار ،نامرئي مغناطيسي مدخلهاي.  آنها

وند و هيچ نشانه راهنمايي براي هدايت ميش وبسته باز هشداري هيچ

  ."ما به داخل آنها وجود ندارد

واقع نشانه هاي راهنما وجود دارد، و اسكادر آنها را يافته در ) اما(

  .است

   

  

  نمايش پورتال يا نقطه ايكس

   



. پورتال ها از طريق فرايند اتصال مجدد مغناطيسي تشكيل مي شوند

خطوط نيروي مغناطيسي از خورشيد و زمين بصورت ضربدري بهم 

 Xنقاط. پيوندندآميخته و براي ايجاد اين دروازه ها به يكديگر مي 

 ميدانهاي ناگهاني پيوستن هم به. درمحالتصاآلنهاواقعشدهاست  

 شده، كس هاي نقط از باردار ذرات فوران باعث ميتواند مغناطيسي

  .نمايد راايجاد "الكتروني انتشار منطقه" ويك

   

  

نمونه داده هاي بدست آمده از  از

فضاپيماي قطبي ناسا در سال 

كه سرنخ هايي حياتي در  1998

يافتن نقاط ايكس مغناطيسي 

  .ارائه داد

  

اسكادر براي يادگيري نحوه وقوع اين رويدادها و شناسايي مكان 

دقيق آنها به برسي داده هاي بدست آمده از يك كاوشگر فضايي كه 

سال در مدار زمين در حال گردش بوده است  10به مدت بيش از 

 دراواخردهه ": او در اين باره چنين توضيح مي دهد. پرداخته است



سال ) فضاپيماي پوالر/ Polar spacecraft( ناسا،فضاپيمايقطبي90

اين فضاپيما در طي . برد هاي زيادي را در مگنتوسفر زمين به سر مي

  ".ايكس فراواني مواجه گرديد-ماموريت خود با نقاط

از آنجا كه سنسورهاي فضاپيماي پالر شباهت زيادي به سنسورهاي 

MMS  در اين  ايكس نقطه يك ببيند تا  گرفت درتصميم دارد،اسكا

 ": او در اينباره مي گويد. فضاپيماي ناسا چگونه مشاهده گشته است

با بكارگيري داده هاي فضاپيماي پوالر، ما موفق به يافتن پنج تركيب 

ساده از ميدان مغناطيسي و اندازه گيري ذرات پرانرژي شديم كه به ما 

ك در واقع ي. نقطه ايكس و منطقه انتشار الكتروني را نشان ميدهد

فضاپيماي واحد، با تجهيزات مناسب، قادر به انجام اين اندازه گيري ها 

  ".مي باشد

 گردهاي مدار ازمجموعه عضو يك تنها تكه معناس بدين اين 

MMS   خود شناسايي امكانات و تجهيزات بكارگيري با تا كافيست 

 مجموعه فضاپيماهاي ساي به وهمچنين شده پرتال يافتن به موفق

برنامه ريزان اين ماموريت مدت ها تصور مي كردند كه . دهد اطالع

MMS   بيشتر حتي يا سال يك معادل زماني حداقل به است ممكن 

 بر مطالعه آغاز و مدخلها اين شناسايي به تاموفق باشد داشته نياز

  . شود آنها روي



 و شده كوتاه روسه راينپ اسكاد فعاليتهاي و مطالعات لطف مابه

خواهد داد تا بدون هيچگونه تاخيري مطالعات خود را زه اجا  MMS به

  .آغاز نمايد

   

اين يك ميانبر ارزشمند ازميان بهترين دريچه هاي داستان هاي 

و با . تخيلي است، اما اين بار مي دانيم كه آنها واقعي هستند-علمي

  .نشانه هاي جديد راهنما، ما مي دانيم كه چگونه آنها را بيابيم

   

اده از اين مطلب تنها با ذكر سايت نجوم ايران و لينك هرگونه استف(

  )به اين مقاله مجاز است

   

  سايت نجوم ايران: منبع 

  ترجمه شيوا خسروي از سايت رسمي ناسا
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 خستين نور در عالم ن

  رامين اجالل:نويسنده

 

  
 

    
 



آسمان شب با هزاران نقطه نوراني 

تزئين شده است و تريليون ها ستاره 

در گروه هايي بنام كهكشان در سر تا 

ستاره ها . سر عالم پراكنده شده اند

ابتدايي ترين و رايج ترين اجرام درعالم اند كه دراندازه هاي گوناگوني پيدا 

اهي هم با كمي گ –آنها كره هاي عظيمي از گاز هيدروژن و هليم . ميشوند

هستند كه در ابرهاي چرخان وسيعي بنام  -عناصر سنگين تر

  . شكل گرفته اند) nebula(سحابي

در طي چند ميليون سال گرانش سبب ميشود مواد در بخش هاي مختلف 

. سحابي با هم بياميزند و تكه هاي بزرگتر و سنگين تري را شكل دهند

ر گرانش جرم خودش فرو سرانجام اين بخش سحابي به تدريج تحت فشا

وقتي چگالي و دماي هيدروژن در بخش مركزي تكه اي از سحابي به . ميريزد

آغاز ) fusion(هسته اي به نام همجوشي - قدر كافي زياد شود واكنش گرما

ميشود كه طي آن چهار هسته اتمي هيدروژن بهم جوش ميخورند و يك 

درصد كمتر از  7/0جرم يك هسته هليم . هسته اتمي هليم شكل ميدهند

  .اين جرم گمشده به انرژي تبديل ميشود. جرم چهار هسته هيدروژن است

   

اين اثر فوق العاده كه بيشتر شبيه به نبردي عظيم در يك اتاق كوچك بازي و 

يا برگزاري يك مهماني بزرگ در فضايي به كوچكي يك قفسه ميباشد، باعث 

در زير .( كيهان ميگردد آزادسازي و پراكنده شدن اين انرژي عظيم در



يكي . تصويري بسيار شگفت انگيز از منار مخروطي سحابي عقاب را مي بينيد

سحابي عقاب كه . ديگر از شاهكارهاي آفرينش كه انسان را به تحير وا ميدارد

در واقع يكي از جوانترين سحابي ها به شمار مي آيد از گازها و غبار ستاره اي 

ن يكي از مشهورترين ستون هاي آفرينش شناخته شكل گرفته است و به عنوا

  ).شده است

   

اين زماني است كه ستاره اي متولد ميشود و بالفاصله شروع به انتشار انرژي 

و , به صورت گرما حس ميكنيم, ما اين انرژي را به صورت نور ميبينيم. ميكند

, همچون پرتو ايكس و پرتو فرابنفش, به شكل ديگر صورت هاي تابش

هر ثانيه ميلياردها بمب هيدروژني درون , در حقيقت. ارش ميكنيمآشك

البته ستاره ها منفجر نميشوند چون فشار انفجار   .خورشيد منفجر ميشوند

در هسته شان كامال با فشار گرانشي جرم , رو به بيرون, همجوشي هسته اي

  .در تعادل است, رو به درون, عظيم اطراف هسته

   



  

   

   

-300حدود , نخستين نور در عالم در زمان تولد نخستين نسل از ستاره ها

آن ها ستاره هاي . منتشر شد Big bangهزار سال پس از انفجار بزرگ  200

تنها عناصر توليد شده در عالم  -پر جرمي بودند چون فقط از هيدروژن و هليم



ه ها فقط عمر نخستين نسل ستار. تشكيل شده بودند -پس از انفجار بزرگ

به ترتيب , چند صد ميليون سال بود كه در اين مدت همه عناصر سنگين تر

  .تا آهن در هسته آنها توليد شدند, وزن اتمي شان

وقتي سوخت هسته ستاره به اتمام ميرسد نيروي همجوشي هسته اي در 

مركز ديگر قادر نيست در برابر وزن بسيار زياد مواد اطرافش مقاومت كند و 

دما درون هسته افزايش ميابد و . اگهان بر سر خودش فرو ميريزدستاره ن

از هم ) supernova(ناگهان ستاره در انفجار مهيبي بنام انفجار ابرنواختري 

. اين انفجار چنان درخشان است كه در سرتاسر عالم ديده ميشود. ميپاشد

تاره هسته س, چون نسل اول ستاره ها بسيار پر جرم بودند پس از ابرنواختر

  .تبديل به سياهچاله چرخان پرسرعتي شدند

   

در اين مرحله عناصر سنگين تر از آهن خلق ميشوند كه همراه با باقي مانده 

كه در طول عمر ستاره در هسته شكل , هيدروژن و هليم و عناصر سبك تر

در اطراف ) planetary nebula(به صورت يك سحابي سياره نما , گرفتند

  .پراكنده ميشوند

  :فرآيند شكل گيري ستاره هاي نسل دوم در حالي در اين سحابي آغاز شد كه

عناصر سنگين تر از هيدروژن و هليم كمك كردند كه واكنش اتمي  -1

كه اكنون عالم را پر , همجوشي زودتر رخ دهد كه سبب شود اين ستاره ها

  .از ستاره هاي مادرشان بسيار سبك تر باشند, كرده اند



ن تر سياره هايي را در گردش به دور ستاره ها تشكيل دادند عناصر سنگي -2

  .و منظومه هاي خورشيدي شكل گرفتند

   

  نوشته شيما نامي از سايت نجوم ايران
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تصويري از يك آشكارساز زيرزميني ماده 

  تاريك در ايتاليا

  رامين اجالل:نويسنده

 

  
 

    



 

  

واقع شده  DarkSideساسو ايتاليا آشكارساز  حدود يك مايل در زير كوه گران

هاي ضعيف توليدشده توسط ماده تاريك، طراحي  كه براي گيراندازي سيگنال

 .شده است

گريزپايي هستند كه دانشمندان معتقدند تا حدودي مسوول ماده تاريك ذرات 

  .روند شمار مي كشش گرانشي جهان به

المللي گسترده، محققان هنوز در جستجوي ماده تاريك  رغم تالش بين علي

  .كند طور مكرر با ماده استاندارد تعامل برقرار نمي هستند، زيرا به



ها كره  ت كه يكي از آنشامل دو اتاقك اس DarkSideآشكارساز زيرزميني 

اين . اند حسگر كوارتز آن را احاطه كرده 100متر بوده و  3.962بيروني با قطر 

  .كنند گيري مي حسگرها تشعشع زيرزميني را اندازه

حسگر مشابه  38اتاقك دوم يك سيلندر دروني مملو از مايع آرگون است كه 

  .ز در آن وجود دارنداند، ني شده  هاي نور تعبيه كه براي گيراندازي جرقه

هاي نور در صورتي كه يك ذره ماده تاريك با يك هسته آرگون برخورد  جرقه

  .شوند كند، توليد مي 

  :رجوع كنيد

  ايتاليكدرايمادهتارينيرزميكĤشكارساززيازيريتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
 

 

 

 

 

  

  

 هاي هنگ كرده به سادگي بستن كليه برنامه

  رامين اجالل:نويسنده

 



دهد،  كاربران در محيط ويندوز رخ مياي كه براي  يكي از مشكالت روزمره

در اين . افزاري است هاي نرم ها و ناسازگاري باگ  ها به علت هنگ كردن برنامه

اي  راه عمده. گيرد قرار مي Not Responding بر روي  مواقع وضعيت برنامه

و وادار كردن  Task Manager كه در اين خصوص وجود دارد استفاده از

در اين ترفند قصد داريم راه . باشد مه به بسته شدن ميپروسه مربوط به برنا

توانيد تنها با اجراي  گيري از آن مي كاربردي را به شما معرفي كنيم كه با بهره

اين ترفند . ها را ببنديد هاي هنگ كرده مربوط به برنامه يك فايل، كليه پنجره

  .باشد هاي ويندوز عملي مي بر روي كليه نسخه

  :دين منظور

 ، عبارتRunرا فشار دهيد و در محيط  Win+R ابتدا كليدهاي تركيبي

notepad افزار را وارد نماييد تا نرم Notepad ويندوز باز شود. 

 :نماييد Paste و Copy كد زير را Notepad در محيط

taskkill /f /fi "status eq not responding" 

 .كليك كنيد Save as بر روي File اكنون از منوي

در صفحه دسكتاپ ويندوز ذخيره  .bat سپس فايل را با نام دلخواه و پسوند

  .(Mohammad.bat به عنوان مثال) نماييد

اكنون در صورتي كه يك يا چند برنامه هنگ كرد، كافي است به صفحه 

 .دسكتاپ مراجعه كنيد و بر روي اين فايل جديد ايجاد شده دوبار كليك كنيد



 .شود ها بسته مي هاي هنگ كرده برنامه تمام پنجرهبا اجراي اين فايل، 

  متوسط :سطح ترفند

 

 وب سايت ترفندستان: منبع ترفند
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ي اخير  هاي باز شده پاك كردن ليست فايل

  2013در آفيس 

  رامين اجالل:نويسنده



، ليست 2013ي آفيس  افزارهاي مجموعه در صورت اجراي هر يك از نرم

 افزار در سمت چپ پنجره در قسمت هاي باز شده توسط نرم لآخرين فاي

Recent اين ليست با كليك بر روي منوي. شود نمايش داده مي File  نيز

در صورتي كه تمايلي نداريد اين ليست نمايش داده شود . قابل مشاهده است

  .ي حذف اين ليست خواهيم پرداخت در اين ترفند به نحوه

  :بدين منظور

به عنوان )ي آفيس را اجرا نماييد  افزار مورد نظر خود در مجموعه ابتدا نرم

  .(Word 2013 مثال

 .را انتخاب كنيد Options كليك كرده و File سپس بر روي منوي

كليك  Advanced ي باز شده از قسمت سمت چپ بر روي اكنون در پنجره

 .كنيد

 Show this number of ي ، گزينهDisplay ي سپس در محدوده

Recent Documents  تنظيم نماييد 0را بر روي.  

 .كليك كنيد OK ي اكنون بر روي دكمه

  .ي اخير ناپديد خواهد شد هاي باز شده با اين كار ليست فايل

 

 مبتدي: سطح ترفند

 

 وب سايت ترفندستان: منبع ترفند
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بعدي در   مشاهده صفحات وب به صورت سه

 !مرورگر فايرفاكس

  رامين اجالل:نويسنده

 



 :بدين منظور

بعدي ببينيد،   اي كه دوست داريد آن را به صورت سه  كافي است در صفحه

، Firefoxكه از منوي   را فشار دهيد و يا اينCtrl+Shift+Iكليدهاي تركيبي 

عامل   در سيستم(را انتخاب نماييد Inspectرفته و Web Developerبه 

Macتوانيد از كليدهاي تركيبي   ميCommand+Shift+M استفاده

  ).نماييد

  .كليك كنيد3Dشود بر روي دكمه   در نواري كه در پايين مرورگر نمايان مي

توانيد اين   اكنون مي. كند  بعدي پيدا مي  خواهيد ديد كه صفحه حالتي سه

  .هاي مختلف ببينيد  صفحه را توسط ماوس بچرخانيد و آن را از زاويه

پذير   فايرفاكس امكانبه باالي مرورگر  11دقت كنيد اين ترفند فقط در نسخه 

  .است

در مرورگر شما وجود ندارد، بايستي درايور 3Dهمچنين در صورتي كه دكمه 

روزرساني نماييد تا مرورگر از قابليت   كارت گرافيك خود را به

WebGLپشتيباني نمايد.  

  ترفندهاي كاربردي ويندوز: گردآوري»  

  مبتدي: سطح» 

  سايت ترفندستان: منبع» 



لرَّحمنِ الرَّحيمِبسمِ اهللاِ ا  
 

 

 

 

 

  

  

تغيير آيكن درايوها از طريق رجيستري 

 ويندوز

  رامين اجالل:نويسنده

 



 :بدين منظور

 .باز شود Run پنجرهرا فشار دهيد تا  Win+R ابتدا كليدهاي تركيبي

بزنيد تا وارد محيط ويرايشگر  Enter را وارد نموده و regedit سپس عبارت

 .رجيستري شويد

 :اكنون به مسير زير برويد

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Window

s\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons 

 

 بر روي New راست كليك كرده و از منوي DriveIcons اكنون بر روي

Key كليك كنيد. 

به . براي عنوان اين كليد جديد ايجاد شده، بايستي نام درايو را وارد كنيد

 C را داريد، عنوان اين كليد جديد را C عنوان مثال اگر قصد تغيير آيكن درايو

 .قرار دهيد

راست كليك كرده و  (C در اين مثال) حاال بر روي اين كليد جديد ايجاد شده

New > Key را انتخاب نموده و نام اين كليد جديد را DefaultIcon  قرار

 .دهيد

 .كليك كنيد DefaultIcon اكنون بر روي

 .دوبار كليك كنيد (Default)از قسمت ديگر پنجره بر روي مقدار 

بايستي آدرس فايل آيكن بر روي هارد را  Value data اكنون در قسمت



داشته  .ico يكن شما بايستي پسونددقت كنيد آ. كنيد OK وارد نموده و

 .باشد

خواهيد ديد كه آيكن درايو مورد نظر  Computer حاال در صورت مراجعه به

 .تغيير كرده است

توانيد از سايت  مي ico براي تبديل تصاوير خود به فرمت

www.icoconverter.com نماييداستفاده. 

 

 پيشرفته: سطح ترفند

 ترفندستان: منبع 
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 ميانبرهاي مفيد

  رامين اجالل:نويسنده

 

 



استفاده از ميانبرها و كليد هاي تركيبي ميتواند سرعت عمل شما را در كار با 

 .افزايش دهد 8ويندوز 

 :عبارتند از 8مهم ترين ميانبرهاي ويندوز 

Win + H: گذاري منوي چارم دسترسي به قسمت اشتراك 

Win + I:  دسترسي به بخش تنظيمات)Settings (منوي چارم 

Win + K: هاي منوي چارم دسترسي به بخش دستگاه 

Win + Q: ها جستجوي اپليكيشن 

Win + F: ها جستجوي فايل 

Win + W: جستجوي تنظيمات ويندوز 

Win + X: عامل  ابزارهاي متداول مديريت سيستم دسترسي به 

Win + E: اكسپلورر در محيط دسكتاپ اجراي فايل 

Win + O:  عمودي و افقي(قفل نمودن جهت صفحه( 

Win + R:  اجراي پنجرهRun 

Win + L: قفل نمودن ويندوز 



Win + Print Screen: سازي  نمايش و ذخيره گرفتن عكس از صفحه 

 Picturesدر بخش  Snapshotsها در فولدر  كس

Win + 1,2,3,4,5,6,7,8,9:  با فشردن هريك از اعداد، نرم افزاري متناظر

 .شود است اجرا مي  پين شده Taskbarا آن كه در 

Ctrl + Shift + Delete:  اجراي ابزار مديريت وظايف)Task Manager( 

  :رجوع كنيد

http://www.sarzamindownload.com/contents/1534/ 
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آيا جهان ما يكي از ميلياردها جهان ديگر 

 است؟

  رامين اجالل:نويسنده

 



دانشمندان دانشگاههاي كارولينالي شمالي و كارنگي ملون موفق به شناسايي 

شناسان با بررسي  كيهان. اولين گواه قطعي از وجود جهانهاي ديگر شدند

اند كه اين نقشه  گرفته هاي فضاپيماي پالنك نتيجه اي از جهان از داده نقشه

توانند توسط كشش گرانشي جهانهاي  هايي است كه تنها مي نشانگر ناهنجاري

  .ديگر ايجاد شده باشند

 

ميليارد سال پيش  13�8هاي بيگ بنگ در  دهنده تابش اين نقشه نشان

. موسوم به تابش زمينه كيهاني است كه هنوز در جهان قابل مشاهده است

بيني كرده بودند كه اين تابش بايد بطور مساوي توزيع شده  دانشمندان پيش

باشد؛ اما اين نقشه تمركز بيشتري از آن را در نيمه جنوبي آسمان و يك نقطه 

 .يزيك قابل توضيح نيستسرد را نشان داد كه با درك كنوني از ف

 



 

الئورا مرسيني هيوتون، فيزيكدان نظري دانشگاه كاروليناي شمالي و ريچارد 

بيني كردند كه  پيش 2005هولمان، استاد دانشگاه كارنگي ملون در سال 

ناهنجاريها در تابش وجود داشته و در اثر كشش از سوي جهانهاي ديگر ايجاد 

هاي پالنك را برسي كرده، بر اين باور  ون دادهاكنون كه مرسيني هيوت. اند شده

  .است كه فرضيه وي درست بوده است

 

دهد كه تعداد نامحدودي از جهانهاي ديگر در خارج از  هاي وي نشان مي يافته

اگرچه برخي دانشمندان در مورد نظريه جهانهاي ديگر . جهان ما وجود دارد

به جلو در جهت تغيير ديدگاه تواند گامي رو  ها مي ترديد دارند، اين يافته

 .فيزيك باشد

 

بر اساس محاسبات الئورا مرسيني عالم نمي بايست وجود داشته : بيگ بنگ

باشد، بر طبق احتماالت لورا شانس براي شروع كائنات با بيگ بنگ برابر است 

ايده اي دارد “ لورا”اما . صفر در مقابلش بعبارتي تقريبا صفر است123با يك و 

نگ را به عنوان راهي براي يك شرط بندي مطمئن ارائه ميكند و كه بيگ ب

اين ديدگاه وي نشان دهنده اين واقعيت  .است“ نظريه ريسمان”آن بر طبق 

است كه در كنار سه بعد رايج فضا ،هفت بعد پنهان ديگر وجود دارد و بسيار 

پردازان  نظريه. تنگاتنگ در هم تنيده شده اند كه نمي توانيم آنها را ببينم

ريسمانها با تنها يك جهان سه بعدي كار را تمام نميكنند بلكه با بسيار بسيار 

در واقع ، نظريه پردازان ريسمانها . جهان سه بعدي ممكن سر و كار دارند



روش ممكن براي چيدمان اين ابعاد وجود  500دريافته اند كه ده به توان 

ي به دفعات بزرگتر نسبت به صفر در مقابلش رقم 500دارد و آن يك است با 

و اين تنها راهي است كه ما ميتوانيم در مورد منشاء . احتمال بيگ بنگ

اگر جهان در . است ”multiverse“ يا) جهان هاي موازي( كائنات بپرسيم 

اين حادثه به وجود آمده باشد بايد حاوي بيگ بنگ هاي بسيار و جهان هاي 

  .بسياري باشد و محتمل تر است

 

ن جهان مكاني نيست كه بتوانبم برويم، چيدمان ابعاد آن هم كامالً در آ

متفاوت از جهان ما خواهد بود، اما يك راه وجود دارد كه بتوانيم حضور آن را 

حس كنيم اگر دو جهان به اندازه كافي به يكديگر نزديك شوند جاذبه 

كشاند گرانشي شان هر چيزي را با جرمشان به سمت لبه هاي مربوطه خود مي

و به همين دليل است كه ما نقطه سرد را مي بينيم و به همين دليل است كه 

كهكشان هاي را به سمت خود مي كشاند و به حركت در مي “ انرژي تاريك“

آورد در واقع اين جهاني ديگر است كه بر روي جهان ما فشار وارد ميكند و به 

  .سوي خودش مي كشد

  :رجوع كنيد

http://www.h-n-1386.blogfa.com/ 
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!وجود نوع ديگري از ماده تاريك  

رامين اجالل:نويسنده  

 

 

 

  



هاي تاريك،  هايي ميان ذره ي تاريك، وجود برهمكنش در نوع جديدي از ماده

اين قالب براي ماده تاريك، با قالب معمولي . آورد در مي آن را به شكل ديسك

  .مانند متفاوت است توپ

  

ي موجود كيهان شناختي، كهكشان ما، مانند ديگر  طبق پيشنهاد نظريه

مانند قرار  ي تاريك با شكلي توپ ي متراكمي از ماده ها، ميان توده كهكشان

ك در اين داربست پنهانِ ي تاري هاي ديگري از ماده با اين وجود، شكل. دارد

، Physical Review Letterي جديدي در نشريه  مقاله. اند گرانشي پنهان شده

ي  اين نوع از ماده. بيني كرده است وجود نوع جديدي از ماده تاريك را پيش

هاي قوي است كه آن را به شكل يك جسم بزرگ به  تاريك، داراي برهمكنش

رد اين ديسك سياه با ديسك هاي مجاور احتمال دا.  آورد شكل ديسك در مي

هايي مانند راه شيري همپوشاني داشته باشد و  ي معمولي در كهكشان از ماده

 .يا به طور كامل خميده شود

  



ي  ي تاريك، فرض بر اين است، كه ماده هاي ماده به طور معمول، در مدل

م اكنون ي مورد توجه كه ه گزينه. تاريك از يك نوعِ ماده تشكيل شده است

ي سرد و نسبتاً سنگيني است كه تنها به طور ضعيف با ديگر  وجود دارد، ماده

اين نوع از . كند بر همكنش مي) شود كه شامل خود اين ماده هم مي(ها  ماده

شود  ها ديده مي ها در كهكشان ي تاريك، در توزيع سرعتي كه براي ستاره ماده

آيد در  زمينه ميكروموج كيهاني مي هايي كه از پس نقش دارد، و نيز با داده

ي تاريك  تواند از سهم ديگر انواع ماده اما اين پيروزي نمي. تطابق است

  .جلوگيري كند

  

هاي اضافي كه به  و همكارانش از دانشگاه هاروارد، ذره) JiJi Fan(فن  جي جي

ها  آن. ي تاريك كاوش كردند طور جزئي برهمكنش دارند را در مخلوط ماده

مقداري كه -)درصد 5حدود (زدند كه بخش كوچكي از ماده تاريك تخمين 

ي  بيشتر از اين نوع ماده -ي معمول باريوني قابل مقايسه است با ماده

ها، وجود پروتون سنگين تاريك و  در مدل آن. برهمكنشي تشكيل شده است

الكترون سبك تاريك كه در نوعي از برهمكنش تاريك الكترو مغناطيسي 

هاي واكنشي مانند تابشِ ترمزي و  فرايند. كنند فرض شده است شركت مي

ي كافي اين امكان را به اين بخش از ماده تاريك  پراكندگي كامپتون به اندازه

سازي  امكان آشكار. دهد تا سرد شوند و به داخل ديسك فرو بپاشند مي

انشي هاي گر به طور مثال، اثر. هاي گوناگون وجود دارد ديسك تاريك، از راه

همچنين . ايي در آينده نشان داده شود هاي ستاره ها ممكن است در كاوش آن



هاي كيهاني اين امكان وجود دارد كه  هاي مربوط به پرتون در مشاهده

  .هاي ديسك تاريك ديده شود ايي از خودنابودي ذره نشانه

http://bigbangpage.com/  
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دهند، اما تأثير اين  هاي هوميوپاتي مي ها خبر از مؤثر بودن دارو هوميوپات

شوند  چون آنها تا حدي رقيق ميبرانگيز است،  داروها در پزشكي بسيار بحث

 .كه نهايتا ماده مورد نظر براي مقابله با بيماري در آنها وجود ندارد

به گزارش خبرنگار سايت پزشكان بدون مرز به نقل از دويچه وله ، بيش از 

، نويسنده و )Samuel Hahnemann(سال پيش ساموئل هانمان  200

درماني  هوميوپاتي كه همسان فلسفه. پزشك آلماني هميوپاتي را كشف كرد

اي از تالش  شود بر اين پايه است كه عاليم يك بيماري نشانه نيز ناميده مي

اي كه در بدن  بنابراين در هوميوپاتي هر ماده. بدن براي غلبه بر بيماري است

هاي بيماري ايجاد كند، در مقادير كم در صورت تجويز به  سالم يكسري نشانه

  .عاليم بيماري، وي را درمان خواهد كردفرد بيمار با همان 

برانگيز بوده  اما اين روش درماني از همان زمان در علم پزشكي بسيار بحث

هايي كه در مورد اين طب تكميلي از لحاظ علمي قابل  يكي از نكته. است

. سازي و محتواي نهايي داروهاي هوميوپاتي است توجيه نيست، نحوه آماده

دادن منظم ظرف حاوي دارو تهيه  هاي توأم با تكان دنش اين داروها با رقيق

هاي شديد را  اين عمل يعني رقيق كردن متوالي همراه با تكان. شود مي

  .نامند دار كردن مي توان

سازي دارو در نهايت مقدار ماده بنيادي در دارو بسيار ناچير  در اين شيوه آماده

پي ماده ديگر چيزي از  در يكردن پ است و حتي در بيشتر موارد به دليل رقيق



به همين دليل بسياري از منتقدين . ماند ماده بنيادي در دارو باقي نمي

  .ي علمي ندارد هوميوپاتي معتقدند كه اين روش درماني پايه

  تالش براي اثبات تأثيرگذاري داروهاي هوميپاتي با فيزيك كوانتوم

يوپاتي دارند، سعي برخي از پزشكان و روانشناساني كه ديدي مثبت به هوم

اند كه با استفاده از فيزيك كوانتومي تأثيرگذاري داروهاي هوميوپاتي را  كرده

آنها اعتقاد دارند كه تواتر يا فركانس الكترومغناطيسي خاص ماده . ثابت كنند

  .ماند در داروي هوميوپاتي باقي مي رغم فرآيند رقيق كردن   بنيادي به

اند كه  فرد واقعا موفق شده منحصربه  فيزيكدانان در چندين پژوهش

هاي  خصوصيات يك ذره بنيادي را به ديگري منتقل كنند، به طوري كه اتم

  .اين ذرات در واقع درهم ادغام شوند

، روانشناس آلماني از دانشگاه ويادرينا )Harald Walach(هارالد واالخ 

)Viadrina ( بنا . داده استدر فرانكفورت اين نظريه را به هوميوپاتي تعميم

بر عقيده او اين امكان وجود دارد كه خصوصيات يك ماده به حالل منتقل 

شود و در آن بماند، حتي زماني كه ديگر ملكولي از اين ماده در حالل موجود 

  .نيست

  درماني بكاربردن نام دانشمندان براي حمايت از همسان

اين روش درماني از تر جلوه دادن  بسياري از طرفداران هوميوپاتي براي جدي

، فيزيكدان اتريشي در )Anton Zeilinger(آنتون تسايلينگر  هاي گفته



او يكي از فيزيكداناني است كه موفق شده . جويند دانشگاه وين سود مي

  .خصوصيات يك ذره بنيادي را به ديگري منتقل كند

اه نظر اند اين است كه هيچگ اي كه تمام اين افراد از آن غافل مانده اما نكته

او در گفتگو با سايت خبري . اند شخصي تسايلينگر را در اين زمينه نپرسيده

شود از  اينكه ميان كار من و هوميوپاتي ارتباطي ديده مي«: گفته“ زوددويچه”

متأسفم كه در توجيه اين روش درماني از نام من . اساس است لحاظ علمي بي

  ».شود استفاده مي

ي علمي به هوميوپاتي  ي بخشيدن وجههكارشناسي ديگر كه نامش برا

پزشك آلماني، از دانشگاه مونيخ ) Klaus Linde(شود كالز لينده  استفاده مي

هاي مختلفي كه در زمينه تأثيرگذاري  پژوهش 1997او در سال . است

هوميوپاتي صورت گرفته بودند را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد 

مقابله با بيماري تنها محدود به تأثيري كه به كه تأثير هوميوپاتي در 

  .شود نيست نسبت داده مي) Placebo(داروها  شبه

هاي مختلف از سوي طرفداران  از آن پس نتايج اين بررسي در موقعيت

. شود هوميوپاتي به عنوان مدركي براي اثبات تأثيرگذاري اين روش ارائه مي

متأسفانه «: گفت) Lancet(ست به مجله الن 2005اما كالز لينده در سال 

. گيرد ها مورد سوءاستفاده قرار مي بررسي ما در اين زمينه از جانب هوميوپات

اما او در عين » كنيم ما غيرموجه بودن هوميوپاتي از لحاظ علمي را تأييد مي

هاي مختلف  حال معتقد است كه با توجه به نتايج مثبتي كه در درمان بيماري



تواند تأثيرگذاري اين روش را به طور  ارش شده است نميتوسط هوميوپاتي گز

  .كامل غيرممكن بداند

  ش دادن به بيمار نظير وقت گذاشتن و گو تأثير بي

دهند كه هوميوپاتي تأثيري فراي تأثير  بسياري از پزشكان احتمال مي

به نظر كالز لينده مجموعه عوامل بكار برده شده در . داروها داشته باشد شبه

پرداختن . ره درماني هوميوپاتي براي بهبود بيمار تأثيرگذار استيك دو

جانبه به وضعيت جسمي و روحي بيمار يكي از دالئل موفقيت دوره  همه

  .درماني هوميوپاتي است

پزشكان هوميوپات معموال زمان بيشتري را نسبت به پزشكان ديگر براي بيمار 

هاي بيمار در  به حرف دادن همين وقت گذاشتن و گوش. گيرند در نظر مي

  .تواند تأثير بسزائي بگذارد بهبودي او مي

شود كه آيا بهتر نيست كه داروهاي هوميوپاتي  در اينجا اين سؤال مطرح مي

كه تقريبا هيچ ماده بنيادي در آنها وجود ندارد را كنار گذاشت و در عوض 

بيشتري همه پزشكان تالش كنند توجه بيشتري به بيمارانشان كنند و زمان 

  براي گفتگو با آنها در نظر بگيرند؟

اما بايستي به اين نكته نيز توجه داشت كه بسياري از افراد كه براي درمان 

اند، معتقدند كه داروهاي  هاي خود به پزشك هوميوپات مراجعه كرده ناراحتي

كالز لينده قصد دارد ارتباط بهبودي . هوميوپاتي براي آنها مؤثر بوده است

را با سبك برخورد شكيبانه پزشكان هوميوپات و داروهاي هوميوپاتي  بيماران



اما او براي انجام چنين پژوهشي به پول و همكاري . مورد بررسي قرار دهد

  .بيماران احتياج دارد

  :منبع

  سايت پزشكان بدون مرز

/  
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براي اولين بار آزمايشي مبتني بر سرن طراحي شده تا چگونگي برهم كنش 
 .پادماده با گرانش را دقيقا بررسي كند

بر طبق نظريه هاي معمول، خواص گرانشي پادماده ها بايد تقليدي از خواص 
اگر آزمايش ها اختالفي از اين خواص را نشان دهند بايد . گرانشي ماده باشد

  . در انتظار فيزيك جديدي باشيم

تا كنون كسي نتوانسته است چگونگي برهم كنش پاد ماده را آزمايش كند اما 
  . نين قصدي داردچ) ALPHA(آزمايش آلفا 

اين را ژول فاجانز، عضو آلفا و استاد دانشگاه » اين به نوعي تصادف بود«
ما قصد نداشتيم گرانش را «: او همچنين اضافه مي كند. كاليفرنيا مي گويد

بررسي كنيم اما بعد پي برديم داده اي كه از پادهيدروژن هاي به دام افتاده 
با اينكه حساسيت آزمايش . »ستجمع كرده ايم نسبت به گرانش حساس ا

فعلي به اندازه كافي باال نبوده تا اثر بي ابهامي را ببيند اما اين اولين قدم براي 
  . مطالعات دقيق تر است

هدف اصلي آزمايش آلفا به دام اندازي و مطالعه اتم هاي پاد هيدروژن مي 
نگهداري  اتم هاي پادهيدروژن بوسيله نيروهاي مغناطيسي در لوله اي. باشد

پاد اتم را به دام انداخته  500بيش از  2010فيزيكدانان در آلفا از . مي شوند
دقيقه در دام نگه داشته و وقتي ميدان مغناطيسي خاموش  16آنها را تا . اند

مي شود پاد اتم ها سقوط كرده و شناساگر فوق العاده حساسي آنها را دنبال 
. ه و حذف مي شوند را ثبت مي كندكرده و جايي كه با ماده برهم كنش كرد

  )اصل خبر(
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ذره اي كه جرم سكون حقيقي بزرگتر براساس نظريه نسبيت اينشتين، هيچ 
از صفر داشته باشد نمي تواند در فضا با سرعتي بيش از سرعتي بيشتر از نور 
حركت كند چرا كه براي رساندن چنين ذره اي به نور، بي نهايت انرژي الزم 

با ). جرم سكون فوتون صفر است و بنابراين مشكلي با اين مساله ندارد( داريم 
يان شد مي بينيم كه محدوديت رسيدن به سرعت نور اساسا توجه به آنچه ب

در اين مقاله برخي از اين حالت هاي شگفت انگيز را با . ممكن و ميسر نيست
 .هم مرور مي كنيم

  

در اين عكس تابش آبي رنگ اسرار آميز چرنكوف را در قلب نيروگاه پژهشي 
اين تابش اسرار . واقع در آزمايشگاه ملي ايداهوي آمريكا مشاهده مي كنيد



آميز از الكترون هايي گسيل مي شوند كه با سرعتي فراتر از سرعت نور در 
اين الكترون ها پر از انرژي . حال عبور از آب محفظه استخري نيروگاه هستند

  .فروپاشي هسته اي راديواكتيو در قلب نيروگاه حاصل مي شوند

  تابش اسرار آميز چرنكوف    - ００００
ه اي با جرم حقيقي بزرگتر براساس نسبيت خاص هيچ ذر

كه يك ثابت  -از صفر نمي تواند به سرعت نور در خال
بر اين اساس اولين گزينه اي كه براي . برسد -جهاني است

سبقت گرفتن از نور به ذهن مي رسد آن است كه سرعت 
نور را كم كنيم و اين اتفاقي است كه بطور طبيعي در 

مثال سرعت نور بعنوان . تمامي اجسام شفاف رخ مي دهد
درصد سرعت نور در خال است و بنابراين  75در آب تنها 

هيچ محدوديتي براي عبور اين سرعت از نگاه نسبيت 
  .خاص اينشتين وجود ندارد

يك فيزيكدان روس بنام پاول الكسويچ  1934در سال 
چرنكوف براي نخستين بار موفق شد اين نوع سبقت 

چرنكوف . مشاهده كندگرفتن ذرات از نور را بطور تجربي 
در آزمايش خود مشاهده كرد چنانچه يك بطري شفاف پر 
از آب را در معرض تابش هاي راديواكتيو بتا قرار دهيم، 
نور آبي رنگ اسرار آميزي از آب درون بطري گسيل مي 

  .شود
منشا اين نور آبي رنگ اسرار آميز براي فيزيك دان ها به 

قريبا سه سال بعد دو معمايي تبديل شده بود تا اينكه ت
فيزيكدان به نام هاي ايليا فرانك و ايگور تام با استفاده از 



معادالت نسبيت خاص اينشتين موفق شدند منشا نور آبي 
آنها نشان دادند كه هر وقت . اسرار آميز را توضيح دهند

يك ذره باردار با سرعتي بيش از سرعت نور در محيط 
خود را بصورت طيفي شفافي حركت كتد، بخشي از انرژي 

محاسبات فرانك و تام نشان . از فوتون ها گسيل مي كند
داد كه فوتون هاي تابش اسرار آميز در امتداد يك مخروط 

. ( نوري از ذره باردار در حال حركت گسيل مي شوند
دقيقا همانند مخروط ماخ كه وقتي يك هواپيماي مافوق 

كت مي صوت با سرعتي فراتر از سرعت صوت در هوا حر
 ).كند شكل مي گيرد

بدين ترتيب مشخص شد كه نور آبي رنگ اسرار آميزي كه     - １１１１
چرنكوف در آزمايش خود مشاهده كرده بود در واقع از 
الكترون هايي گسيل مي شده كه با سرعتي بيش از 

به مناسبت . سرعت نور از آب درون بطري عبور مي كردند
 1958 اين كشف بسيار مهم جايزه نوبل فيزيك در سال

  .بطور مشترك به چرنكوف، فرانك و تام اهدا شد

  

 ميان بر زدن از درون ابعاد باالتر هستي -2



كل هستي يا كائنات از ابعاد  Mبراساس نظريه ريسمان ها و خصوصا نظريه 
در اين . مكاني باالتري، فراتر از سه بعد مكاني جهان ما تشكيل شده است

ديدگاه، جهان ما در واقع يك ابر رويه يا ابر سطح سه بعدي است كه در 
در . شناور است - موسوم به ابر فضا –گستره ي بي پايان ابعاد باالتر هستي 

دان دانشگاه هاوايي آمريكا بر مبناي وجود هاينريش پاس، فيزيك 2006سال 
« اين ابعاد باالتر ، ايده حيرت انگيزي را براي ارسال ذراتي موسوم به 

از نقطه اي از جهان به نقطه اي ديگر از آن با سرعتي » نوترينوهاي خنثي 
كه  -در نظريه هاينريش پاس چنانچه جهان ما. فراتر از سرعت نور مطرح كرد

در ابعاد باالتري به  -ت كيهان شناسي هندسه اي تخت داردبراساس مشاهدا
شدت انحنا دارند شناور باشد مي توان از طريق ميان بر زدن از درون ابعاد 
باالتر با سرعتي حتي سريعتر از نور از بخشي از جهان به بخش ديگري از آن 

  .رسيد
  

كه براي تحقق البته هر ذره اي را نمي توان به اين سفر فرانوري فرستاد چرا 
ايده هاينريش پاس پيش از همه به ذراتي احتياج داريم كه بتواند از سه بعد 

اما آيا چنين ذراتي وجود . مكاني جهان ما خارج شده و وارد ابر فضا شوند
  دارند؟

براساس نظريه ريسمان ها كه ذرات بنيادي در واقع بصورت ريسمان هاي 
ريسمان ها مي توانند باز يا مانند  اين. بسيار كوچك و مرتعش انرژي هستند

دو انتهاي ريسمان  Mطبق نظريه ريسمان ها و نظريه . يك حلقه بسته باشند
هاي باز همواره بايد به ابر سطح يا همان جهاني كه به آن تعلق دارند متصل 
باشند و همين مساله سبب مي شود كه اين نوع ريسمان ها هيچ گاه نتوانند 

از آنجايي كه تقربيا . ه و وارد ابعاد باالتر ابر فضا شونداز جهان خود جدا شد
تمامي ذرات بنيادين جهان ما از نوع ريسمان هاي باز هستند، اين ذرات 



همواره به جهان ما مقيد بوده و امكان خروج از جهان و ورود به حوزه ابر فضا 
 .را ندارند

  
ي از اين استثناها، يك. با اين حال استثناهايي هم در اين موارد وجود دارد

نوترينوهاي خنثي در واقع ريسمان . هستند» نوترينوهاي خنثي « ذراتي بنام 
هاي مرتعش بسته اي هستند كه بر خالف ريسمان هاي باز، دو سر ابتدايي و 
انتهايي ندارند كه به جهان ما مقيد باشند و بنابريان مي توانند آزادانه از ابعاد 

اين . ه و وارد حوزه اسرار آميز ابر فضا شوندسه گانه جهان ما خارج شد
نوترينوهاي خنثي در صورت وجود به هيچ يك از سه خانواده شناخته شده 
نوترينوها تعلق نداشته و آشكارسازي غير مستقيم آنها از طريق فرايند تبديل 

 .نوترينوها به همديگر وجود دارد

  
ت صورت گرفته در ژاپن و برمبناي قوانين فيزيك كوانتومي و بر طبق آزمايشا

آمريكا مي دانيم كه نوترينوها مي توانند از نوعي به نوع ديگر تبديل شوند، بر 
همين طبق، هاينريش پاس و همكارانش پيشنهاد آزمايشي را ارائه دادند كه 

در اين . مي تواند امكان سفر با سرعت فرا نوري را بطور تجربي نشان دهد
هاي معمولي از يك مركز تحقيقاتي واقع در قطب آزمايش، باريكه اي نوترينو

هنگام عبور باريكه . جنوب به سوي آشكارسازي روي خط استوا ارسال خواهد 
از ميان كره زمين، بخشي از نوترينوها به نوترينوهاي خنثي تبديل خواهند 

از آنجايي كه اين نوع نوترينوها قادرند از ميان ابعاد باالتر فراسوي جهان . شد
، .ميان بر بزنند بنابراين زودتر از بقيه به آن سوي كره زمين خواهند رسيدما 

همين كه اين . به گونه اي كه گويي از نور هم سريع تر حركت كرده اند



نوترينوها از آن سوي زمين خارج شده و وارد اتمسفر شوند، دوباره تغيير نوع 
بدل خواهند  - دكه قابل آشكارسازي هستن -داده و به نوترينوهاي معمولي

نتيجه اينكه آزمايشگران در كمال تعجب مي بينند تعدادي از نوترينوها . شد
مسير خود را حتي سريع تر از نور طي كرده اند، اما بايد توجه داشت كه در 
اينجا هم نسبيت خاص اينشتين نقض نشده است چرا كه نوترينوها عمال با 

عاد باالتر ابر فضا ميان بر زده و به تبديل شدن به نوترينوهاي خنثي از درون اب
 .اين ترتيب از نور هم پيش گرفته اند

هر چند آزمايش پيشنهاد شده هاينريش پاس فراتر از توانمندي فناوري فعلي 
. سال آينده ميسر خواهد شد 50ميباشد اما احتماال اين آزمايش طي 

شگاه فيزيك خوشبختانه با راه اندازي يك باريكه جديدي نوترينو در آزماي
احتماال تا حدود سه سال آينده پاسخ اين پرسش مهم  CERNذرات بنيادي 

و اما شرط دو آن است كه همان طور كه هاينريش پاس . را خواهيم يافت
فرض كرده جهان ما واقعا در ميان ابعاد باالتر و به شدت خميده اي شناور 

  .اما آيا واقعا چنين است؟ هنوز نمي دانيم. باشد
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هاي  طالي موجود در زمين از برخورد ستاره

 مرده به وجود آمده است

رامين اجالل:نويسنده  

 

 



با تركيب كردن مقدار طالي تخميني توليد شده توسط تك انفجار كوتاه پرتو 
گاما، با مقداري كه از انفجارهاي پرتو گامايي كه در طول عمر كيهان رخ 

ي طالي موجود در  گيرند كه ممكن است همه اند، پژوهشگران نتيجه مي داده
 .كيهان از انفجارهاي پرتو گاما به وجود آمده باشد

  
ه زيباييش، استفاده از آن ب: دهيم ها به داليل زيادي به طال ارزش مي  ما انسان

هايي از زمين كمياب  طال در بخش. عنوان جواهر و به خاطر كمياب بودنش
  .است زيرا در كيهان نيز كمياب است

  
تواند از درون يك ستاره به  بر خالف عناصري همچون كربن و آهن، طال نمي

شبيه چيزي كه  -تري توليد شود بلكه بايد طي يك فرايند عظيم. وجود بيايد
مشاهدات اين . اتفاق افتاد) GRB(انفجار پرتو گاما ماه پيش به عنوان يك 

GRB ي نوتروني به وجود  كند كه اين انفجار از برخورد دو ستاره اثبات مي
نظير ناشي از اين انفجار كه تا چند روز ادامه  به عالوه درخشش بي. آمده است

دهد كه در اثر آن مقادير قابل توجهي عناصر سنگين  داشته، نشان مي
  .اند   طال به وجود آمدههمچون 



  

مشاهدات جديد تاييد مي . تصويري هنري از برخورد دو ستاره نوروني به هم
كند كه برخوردهاي ستاره هاي نوتروني انفجارهاي كوتاه اشعه گاما توليد مي 

نتيجه . چنين برخورد عناصر سنگين نادر، از جمله طال توليد مي كنند. كنند
ي طالي موجود در كيهان از انفجارهاي پرتو  همهگيريم كه ممكن است  مي

  .گاما به وجود آمده باشد

زنيم كه  ما تخمين مي«: ي برگر از مركز اختر فيزيك دانشگاه هاروارد به گفته
برابر جرم  10ي نوتروني به بزرگي  مقدار طالي توليد شده از برخورد دو ستاره

ي ناشي از يك انفجار با انفجار پرتو گاما، يك درخشش پر انرژ» .ماه است
برگر و . شود انرژي بسيار باالست كه اغلب در فواصل دور كيهاني يافت مي

ميليارد سال  3�9ي  را كه در فاصله 130603Bهمكارانش، انفجار پرتو گاماي 
ترين انفجارهايي است كه تا كنون  اند كه از نزديك نوري از ما قرار دارد، يافته

  .ديده شده است



كه بستگي به اين  -بلند و كوتاه: ي پرتو گاما عموما دو نوع هستندانفجارها
 130603Bانفجار پرتو گاماي . انجامد دارد كه انفجار تا چه مدت به طول مي

ي پرسرعت ناسا آشكار شده به مدت دو دهم  كه در سوم ژوئن توسط ماهواره
شوند،  پديد مياگرچه انفجارهاي پرتو گاما خيلي زود نا. ثانيه به طول انجاميد

اين نوع . به آرامي و به شكل تابش فروسرخ ناپديد شد 130603Bانفجار 
نوعي كه معموال پس از » پس درخشندگي«درخشش و رفتار، همانند يك 

در . آيد، نبود پرتاب جت پرسرعتي از ذرات به محيط اطراف به وجود مي
عناصر  اي رفتار كرد كه گويي از به گونه 130603Bعوض پس درخشنگي 

توانند از مواد  اين عناصر راديواكتيو مي. راديواكتيو خارجي به وجود آمده است
شوند به  سرشار از نوتروني كه از برخورد ستارگان نوتروني به بيرون پرتاب مي

اين عناصر باعث واپاشي راديواكتيو گشته و منجر به درخشش . وجود بيايند
  .است اين تيم مشاهده كردهدرست همانند چيزي كه . شوند فروسرخ مي

  
فاي فانگ، دانشجوي فارغ التحصيل مركز اختر فيزيك هاروارد و - ون

هستيم كه به انفجار “ تفنگ آتشين”ما به دنبال يك «: گويند همكارش مي
ي نوتروني به وجود آمده، ربط پيدا  پرتو گاماي كوتاهي كه از برخورد ستاره

  ».است همان تفنگ آتشين 130603Bانفجار . كند

است كه حدود يك صدم جرم خورشيد، از انفجار پرتو  اين تيم محاسبه كرده
با تركيب . شود كه مقداري از اين ماده طال است گاما، ماده به بيرون پرتاب مي

كردن مقدار طالي تخميني توليد شده توسط تك انفجار كوتاه پرتو گاما با 
اند،  ل عمر كيهان رخ دادهمقداري كه از انفجارهاي پرتو گامايي كه در طو

ي طالي موجود در كيهان از انفجارهاي  گيريم كه ممكن است همه نتيجه مي



همانطور كه كارل سيگن «: ي برگر به گفته. پرتو گاما به وجود آمده باشد
ي ما از غبار ستارگانيم و جواهرات ما نيز ازغبار برخورد  گويد، همه مي

  ».ستارگان است

  :رجوع كنيد
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اين  .تلسكوپ فضايي هابل براي اولين بار يك سياره آبي رنگ را مشاهده كرد 
 .رنگ سياره ي ما ديده شود نام دارد و در فضا هم HD 189733b سياره

 

و يك غول “ مشتري داغ”دارند كه اين سياره از نوع يك دانشمندان عقيده 
گازي است كه به ستاره اش بسيار نزديك است و دماي آن به هزار درجه 

روز زميني يك بار به دور ستاره اش  2�2اين سياره هر  .سانتيگراد مي رسد
  .سال نوري از زمين واقع شده است 63چرخد و در فاصله  مي

 

، يك غول گازي بزرگ در مداري  HD 189733b هتصويري هنري از سيار
درجه ي سانتيگراد و  1000بسيار نزديك به ستاره اش و با دمايي بيش از

 .كيلومتر بر ساعتي كه روي آن مي وزد 7000طوفانهاي 



سان سيارات بزرگ و گازي هستند كه  هاي گازي و يا سيارات مشتري غول
مشتري، زحل، اورانوس . اند ل نشدهعمدتاً از سنگ و يا مواد جامد ديگر تشكي

عالوه بر اين، . و نپتون چهار غول گازي منظومه خورشيدي ما هستند
اند كه اطراف  هاي گازي فراخورشيدي بسياري تاكنون شناخته شده غول

يكي از اين  HD 189733b اند و سياره هاي ديگر در حال گردش ستاره
باران هاي شيشه اي و . غولهاي خورشيدي فراخورشيدي محسوب مي شود

 .كيلومتر بر ساعت روي اين سياره مي وزد 7000بادهايي با سرعت 

 

تلسكوپ فضايي هابل و ساير تلسكوپهاي فضايي مطالعات وسيعي روي اين 
سياره و اتمسفر آن انجام داده اند و مشخص شده است كه اتمسفر اين سياره 

اوليه با روشهاي  مشاهدات. به طور چشمگيري قابل تغيير و عجيب است
مختلف نشان دهنده رنگ آبي پراكنده اين سياره بود اما مشاهدات اخير 

 .تلسكوپ هابل اين رنگ آبي را تأييد مي كند



 

 رنگ تعدادي سياره همانطوري كه در محدوده ي طيفي ما ديده مي شوند

 به گفته فردريك پونت از دانشگاه اكستر انگلستان، منجمان بر اين باورند كه
هاي  اين رنگ به دليل تركيبي از انعكاس ابرهاي سيليكات و جذب توسط اتم

دانستن اين كه دقيقا چه چيزي باعث رنگ جو يك . آيد سديم به وجود مي
. سياره شده بسيار سخت است، حتي براي سياره هاي سامانه ي خورشيدي
 .ولي تصويري كه از سياره داريم مي سازيم بزودي كامل مي شود

 



تر به ستاره  برابر نزديك 30يت سياره مورد مطالعه به طور باورنكردني موقع
تيم ايوانز از . ميزبانش در مقايسه با موقعيت زمين نسبت به خورشيد است

ما هنگامي كه اين : دانشگاه آكسفورد بريتانيا، و رهبر اين پژوهش مي گويد
از اين راه . يمسياره از مقابل ستاره اش گذشت،طيف آبي رنگ را مشاهده كرد

به رنگ آبي است، زيرا سيگنال  HD 189733b توانستيم دريابيم كه سياره
  .هايي كه در رنگ هاي ديگر مي آمد در طيف ثابت مي ماند

  :رجوع كنيد
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كنند با اين  دانشمنداني كه در حوزه نوظهور اسپين ترونيكس تحقيق مي

مشكل مواجه هستند كه اسپين الكترونها در اثر تاثير ميدانهاي مغناطيسي 

نخستين بار موفق يك گروه از محققان براي . شود ذرات نزديك ، ضعيف مي

شدند نه تنها فرآيند تضعيف اسپين را در عمل مشاهده كنند، بلكه در عين 

اي تازه  اسپين ترونيكس حوزه. حال راهي براي مقابله با آن را تكميل كنند

است كه در آن بجاي استفاده از بار الكترونها از اسپين مهندسي الكترونيكدر

 .شود عات يعني صفر و يك استفاده مياي اطال آنها به عنوان واحدهاي پايه

 

شود و اسپين پايين به منزله صفر  در نظر گرفته مي 1اسپين باال به عنوان 

مقصود از اسپين نيز نحوه چرخش ابر الكتروني در فضاي اطراف هسته . است

هاي ساعت يا در خالف آن باشد محور  اگر چرخش در جهت عقربه. است

فيزيكال "به نوشته نشريه علمي . شود ن فرض ميچرخش يا اسپين باال يا پايي

 "هاي كوانتومي نقطه"و همكارانش در بررسي  "اف براون پي" "ريويو لترز

اي اتمها كه در فضايي به ابعاد چند نانومتر در كنار هم جاي  يعني خوشه

 .اند، پديدار كاسته شدن از اسپين الكترونها را مشاهده كردند گرفته

 

هايي از جنس آرسنيد  هادي هاي نيمه ررسي اسپين الكتروناين محققان در ب

اينديوم و آرسنيد گاليم مشاهده كردند كه اسپين اوليه الكترونهاي اينگونه 

ها است  اين اسپيننيم عمرنانو ثانيه كه معادل 0.5هاي كوانتومي در مدت  نقطه

يابند و آنگاه در اين تراز تا  از مقدار اوليه خود به حد يك سوم كاهش مي

اند كه اگر  اين محققان در عين حال دريافته. مانند نانو ثانيه باقي مي 10مدت 



ها  هزارم تسال به اين نقطه 100استاتيك ضعيف به ميزان  ميدان مغناطيسييك

اين قبيل ميدانها را . توان از تضعيف اسپين جلوگيري كرد اعمال شود مي

حضور ميداني از اين نوع . توان با كمك يك آهنرباي ضعيف ايجاد كرد مي

نانو ثانيه افزايش يابد و به اين  4شود نيم عمر اسپين الكترون تا  باعث مي

دار اسپين در دستگاههاي الكترونيك آينده را گيري از پدي ترتيب امكان بهره

 .باال ببرد

 منبع
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به رهبري پروفسور ميخائيل لوكين و  MITانشمندان دانشگاه هاروارد و د
هايي را  ها به يكديگر، مولكول شدند با پيوند دادن فوتون  والدن وولتيك موفق

  .براي ايجاد وضعيت جديدي از ماده شكل دهند

  
، اين وضعيت )ايسنا(به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .جديد همواره در حد نظريه وجود داشته است

  
اي در خصوص  شده چنددهه گفته لوكين، كشف جديد با تفكر تثبيت به

  .ماهيت نور در تضاد است



ها به عنوان ذرات بدون جرمي توصيف  هاي مديدي است كه فوتون مدت
كنند و چنانچه فردي دو پرتو ليزر را  اند كه با يكديگر تعاملي برقرار نمي شده

  .كنند خالل يكديگر عبور ميها به سادگي از  ه سمت يكديگر بتاباند، آنب

رفتاري متفاوت از ليزرهاي معمولي دارند و  "هاي فوتوني مولكول"با اين حال 
  .هاي تخيلي وجود دارند مانند نوري هستند كه بيشتر در داستان

  
بسياري از خواص نوري كه محققان از آن آگاهي دارند، از اين واقعيت ناشي 

  .ها با يكديگر تعاملي ندارند و اين كه آن ها بدون جرم بوده شود كه فوتون مي

  
اند، خلق نوع خاصي از  آنچه دانشمندان در مطالعه جديد خود صورت داده

كنند  ها به قدري قوي با يكديگر تعامل برقرار مي محيط است كه در آن فوتون
ها در واقع، شروع به پيوستن به يكديگر براي  آن. كه گويي داراي جرم هستند

  .كنند ها مي ولكولدهي م شكل

  
هاي طوالني است كه از لحاظ تئوري  اين نوع وضعيت پيوستگي فوتوني مدت

  .بحث شده و تاكنون مشاهده نشده بود

  
هاي بدون جرم به يكديگر، لوكين و همكارانش به  براي به هم پيوستن فوتون

  .نهايت تكيه كردند اي از شرايط بي مجموعه



درون اتاقك خال كار خود را آغاز كردند،  هاي پمپاژشده به محققان با اتم
ها تا چند درجه باالتر از صفر مطلق  كردن ابر اتم سپس از ليزر براي خنك

  .استفاده كردند

هاي منفرد  ن ها سپس فوتو نهايت ضعيف، آن هاي ليزري بي با استفاده از پالس
  .ها شليك كردند را به درون ابر اتم

  
ها را در طول  شود، انرژي آن اتم هاي سرد مي اتمزماني كه فوتون وارد ابري از 

ها  توجه فوتون كند و اين امر موجب كندشدن قابل مسيرش تحريك مي
  .شود مي
  

كنند، اين انرژي از اتمي به اتم  ها از خالل ابر حركت مي زماني كه اين فوتون
  .شود شود و سرانجام با فوتون از ابر خارج مي ديگر منتقل مي

  
اين . شود شود، ماهيت آن حفظ مي فوتون از اين محيط خارج ميهنگامي كه 

  .توان مشاهده كرد همان اثري است كه در انكسار نور در ليوان آب مي

  
دهد و در درون آب  اش را به محيط مي شود و بخشي از انرژي نور وارد آب مي

 شود، اند، اما زماني كه از محيط خارج مي نور و ماده به يكديگر جفت شده
  .هنوز هم نور است



  
نهايت است  شده در اين آزمايش نيز بدين صورت اما اندكي بي فرايند مشاهده

توجي كند شده و انرژي زيادي در مقايسه با انكسار  و در آن نور به طور قابل
  .شود ساطع مي

  
زماني كه لوكين و همكارانش دو فوتون را به درون ابر شليك كردند، آن دو با 

ها  اين مولكول. عنوان يك مولكول منفرد از محيط خارج شدنديكديگر و به 
  .تر مشاهده نشده بودند هرگز پيش

  
هاي  شود و اتم نام دارد و در آن يك اتم تحريك مي Rydbergاين اثر انسداد 

  .توانند به همان درجه تحريك شوند مجاور نمي

  
، نخستين شود در عمل اين اثر بدين معناست كه فوتون وارد ابر اتمي مي

كند اما بايد پيش از اين كه دومين فوتون  فوتون يك اتم را تحريك مي
  .هاي مجاور را تحريك كند، به سمت جلو حركت كند اتم

  
دهند،  كشند و هل مي نتيجه اين است كه دو فوتون يكديگر را از خالل ابر مي

  .شود شان از اتمي به اتم بعدي تحويل داده مي زيرا انرژي

  
اين . شود گري مي عامل فوتوني است كه توسط تعامل اتمي ميانجياين يك ت



شود كه اين دو فوتون مانند يك مولكول رفتار كنند و هنگامي  امر موجب مي
هاي منفرد و با يكديگر  شوند، به عنوان فوتون ها از محيط خارج مي كه آن

  .شوند خارج مي

ها بهترين  ، زيرا فوتوناين اثر غيرمعمول بوده و داراي كاركردهاي عملي است
  .ابزار براي حمل اطالعات كوانتومي هستند

  
براي ساخت يك رايانه كوانتومي محققان به ساختن سيستمي نياز دارند كه 

هاي منظقي كوانتومي حفظ  بتواند اطالعات كوانتومي را با استفاده از عمليات
  .و پردازش كند

  
كوانتومي تعامالتي را بين با اين حال، چالش اينجا است كه منطق 

هاي كوانتومي بتوانند براي  طلبد، به طوري كه سيستم هاي منفرد مي كوانتوم
موفقيت جديد اين عمل را تسهيل . اجراي پردازش عملياتي سوئيچ شوند

  .بخشد مي

  
هاي اتالف نيرويي كه سازندگان  اين سيستم حتي با در نظرگرفتن چالش

  .تواند در محاسبات كالسيك كارآمد باشد يتراشه با آن مواجه هستند، م

  
هايي هستند كه به  در حال طراحي سيستم IBMها شامل  تعدادي از شركت



هاي الكتريكي  هاي نوري را به سيگنال اند و سيگنال روترهاي نوري متكي
  .هايي مشكالت خاص خود را دارند كنند، اما چنين سيستم تبديل مي

  
تواند روزي براي ساخت  و همكارانش ميلوكين معتقد است فناوري وي 

  .بعدي پيچيده مانند بلورها از نور به كار رود هاي سه سازه

  
 .منتشر شد Natureجزئيات اين موفقيت علمي در 

  

  :رجوع كنيد

http://www.hupaa.com/20130928093058001-ايجاد-شكل/
 جديدي- از-ماده
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براي حل اين مشكل پس از تست كردن انتن مركزي و اطمينان از صحت آن 

  :در صورت باقي ماندن مشكل به طور زير عمل كني

ثابت ماندن تصاوير را آنتن مركزي را طوري تنظيم كنيد كه حداقل  .1

 داشته باشيد

  : در صورت باقي ماندن مشكل مراحل زير را انجام دهيد .2

 ابتدا گيرنده خود را ريست كنيد .3

سپس آنتني را همراه با دستگاه  در بسته آن موجود بوده است  به  .4

رايانه خود متصل كنيد و دستگاه خود را با استفاده از آن مورد 

 استفاده قرار دهيد

 ها خود را جستجو كنيدكانال  .5

پس از پيدا شدن كانال ها ي گيرنده انها را ذخيره كنيد و عمليات را  .6

 .به پايان ببريد

حال انتن مخصوص گيرنده را جدا كنيد و آنتن  مركزي را به  وصل  .7

 كنيد

در صورت پيدا شدن تعداد كمتري كانال عمليات باال را در يك روز  .8

 .آرام و آفتابي انجام دهيد

 .اميدوارم مشكل حل شده باشد

  

  


