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 1385، پاییز 12ي  شماره    ي دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف     ، نشریهتکانه

ها کمک خواهد کرد  هاي گروه تاین کار به انعکاس فعالی. هاي پژوهشی دانشکده تهیه کند هایی از گروه نه قصد دارد از این شماره، گزارشتکا
  .بسیار مؤثر خواهد بودنیز  پژوهشی آینده دانشجویان ي ها  براي انتخاب گرایشو 

  گروه اُنس معرّفی 

  83کارشناسی-نیا ، فرشاد عبداله83کارشناسی-شبنم حسین
shabnamh2004@yahoo.com 

هـایی   پـروژه هاي کاري گروه و  ، شاخهن مقاله پس از معرفی اعضادر ای. شماره به گروه انس اختصاص دارد این  
ها نیز پرداختـه   به روند پیشرفت و مشکالت کاري آنهمچنین . دشو کنون در دست دارند توضیح داده میکه ا 
  . شود می

  مقدمه
 در واقع از حروف اول سه کلمه اپتیـک          (ONS)  انس نام
(Optic)،   نانو (Nano)   سطح  و(Surface) است که    شده  گرفته 

این گروه اکنون . باشد نیز می اصلی گروه  شاخه کاري سه استاد   
ــنظم  6در حــدود  ــور م ــه ط ــه ب ــال اســت ک ــشکده  س  در دان

ــزار مــی  ــک ســمینارهاي هفتگــی برگ ــان. دن ــدواریم در پای  امی
هـاي فعـال دانـشکده آشـنا          نه تنها با یکی از گروه      خوانندگان  

هـاي رو بـه رشـد فیزیـک در           د بلکه به یکی از حوزه      باشن  شده
   .دنمند شو ایران نیز عالقه

  معرّفی اعضا 
د مهدوي و دکتـر      محم  سید زاد، دکتر   دکتر اعظم ایرجی  

نیا سه استاد این گروه هستند که به همـراه بـیش از        نیما تقوي 
ت  دانشجوي کارشناسی ارشد فعالی    20ي دکتري و     دانشجو 10

 البته همکـاران علمـی دیگـري نیـز از         . 1دهند  خود را انجام می   
فارغ التحصیالن دکتري و ارشدِ گروه، اساتید دانشکده فیزیـک          

 مهندسـی    مـواد و   هـاي     از جمله دانـشکده    ها     سایر دانشکده  و
همکـاري  بـا گـروه   یا مراکز دیگر در خارج از دانشگاه        شیمی و   

 ، خـود یعنـی فیزیـک سـطح       تخـصص اساتید این گـروه     . دارند
بـه کـار   تجربی و کـاربردي     اپتیک و نانو فیزیک را با رویکردي        

  . برند می

                                                        
 . اسامی دانشجویان در پایان مقاله آورده شده است-1

  

  آشنایی با فیزیک سطح 
 که به  از فیزیک ماده چگال است  اي  فیزیک سطح شاخه  

 دو 2 فرآیندهاي فیزیکی کـه در سـطح تمـاس     خواص و  مطالعه
به طور مثال بین یک گـاز   . پردازد افتد می   ق می فاز متفاوت اتفا  

 در مقیاسـی در   بررسـی ا بین مایع و جامد، یعنی  یو یک جامد    
ی ساختار و خـواص مختلـف  سـطح از            شناسای . حد آنگستروم 

  جملــه خــواص نــوري، شــیمیائی و مکــانیکی و چگــونگی      

                                                        
2- Interface   

  دکتر ایرجی زاد
   نانو فناوريفیزیک الیه هاي نازك و : زمینه تحقیقاتی

 نانو  کمیته عضو   ،استاد دانشگاه و رئیس پژوهشکده نانو     
   صنایع و معادنعلوم و وزارت تکنولوژي وزارت 

 

  دکتر مهدوي
  اپتوالکترونیک و اپتیک غیرخطی :زمینه تحقیقاتی
 عضو پژوهـشکده نـانو و رئـیس گـروه        ،دانشیار دانشگاه 

   یک و لیزر مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادناپت
 

  دکتر تقوي نیا
  اپتوالکترونیک و نانو تکنولوژي:  زمینه تحقیقاتی

  استادیار دانشگاه و عضو پزوهشکده نانو
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  از  ،آنیرفعـال کـردن     غ فعال کـردن و       تغییر این خواص مثالً   
خـواص   در بررسـی  معمـوالً  . کاري این شـاخه اسـت   هاي حوزه
کنیم امـا در   نظر می در مقیاس بزرگ از آثار مرزها  صرف    ماده  

   در سیستممثالً. هاي کوچک این تقریب درست نیست سیستم
 

  
  در آزمایشگاه فیزیک سطحتوسط پرتو الکترونی دستگاه الیه نشانی 

از  ی متفـاوت   سطح ممکن است فیزیـک کـامالً       ،دو بعدي 
رسانا  ن بلوري نیموبه عنوان مثال سیلیک . توده ماده داشته باشد   

 و  !زي دارد طح برش خاصی از این ماده خاصیت فلـ         اما س  ،است
هـایی کـه از چنـد جـنس تـشکیل              در سیستم  یا ممکن است    

 کـه تعـداد زیـادي       ونیکـی براي مثال در قطعات الکتر     (اند شده
 یـستم  بـشدت بـه   خواص س) سازند هاي مختلف آنها را می  الیه

 پـس فیزیـک سـطح      .  باشـد  ها  بـستگی داشـته      فصل مشترك 
  . هاي دو بعدي است فیزیک سیستم

  آشنایی با اپتیک
 خواص نـور و     اي از فیزیک است که رفتار و        اپتیک شاخه 

اپتیـک بیـشتر رفتـار     . دهد  کنش نور با ماده را توضیح می       برهم
از آنجائیکـه  دهد ولی  نور مرئی، فروسرخ و فرابنفش را شرح می   

 فرآیندهاي مـشابهی در امـواج    ،نور موج الکترومغناطیسی است   
اي هـــ  ایکـــس و ســایر تــابش  پرتــو   مــایکروویو، ،رادیــویی 

 بعضی از فرآیندهاي اپتیکی به      .افتد  الکترومغناطیسی اتفاق می  
هـایی از     ر نتیجـه حـوزه    طبیعت کوانتومی نـور بـستگی دارد د       

قسمت محض این   . خورد  مکانیک کوانتومی پیوند می    هاپتیک ب 
شاخه را علم اپتیک یا فیزیک اپتیک و قـسمت کـاربردي آن را    

اپتیک کالسیک به دو شاخه اپتیـک       . نامند  مهندسی اپتیک می  
اپتیک جدیـد شـامل   . شود هندسی و اپتیک فیزیکی تقسیم می 

 بیـستم مباحثی از فیزیک اپتیک و مهندسی است که در قـرن            
پتیــک بیــشتر شــامل مباحــث فیزیــک ا. بیــشتر مطــرح شــد

هایی مرتبط با خواص الکترومغناطیسی یا کوانتومی نور          قسمت
  .است

 هجري  1339( 1960 سال   دودپس از اختراع لیرز در ح     
، دیري نگذشت که انـواع لیزرهـا و قـسمتهاي جـانبی          )شمسی

آنها بسته به نوع کاربرد پا به عرصه گذاشـت و ایـن منبـع نـور       
شگاه هاي پژوهشی، در آزمای همدوس به سرعت جایگاه خود را       

ز کـرد و هـم اکنـون        بـا  صنعت، مخابرات و پزشـکی       آموزشی،  
 ایـن منـابع     شـود کـه از      یا بیمارستانی یافت می     کمتر کارخانه 

  . نوري استفاده نکند

  
  هاي نازك با استفاده از لیزر در آزمایشگاه اپتیک دستگاه ساخت الیه

   آشنایی با نانو فیزیک
هـا و   سی خواص فیزیکی نانوسـاختار  خه برر هدف این شا  

رسیدن به موادي اسـت کـه ابعـاد آنهـا حـداقل در یـک بعـد                   
 از توانـد   مـی مواد در این ابعاد خواصی دارند که .  باشد ينانومتر

بـسیاري از ســاختارهاي  . باشــدمـواد در ابعـاد بــزرگ مفیـدتر    
 بنـا بـراین در     ،ها  ابعاد نانومتري دارنـد       مثل ویروس  بیولوژیکی

 و کار داریم و سـوال ایـن        ها سر  اخه ما با جمعیتی از اتم     این ش 
اي از اتم ها با یـک اتـم و یـا تعـداد           است که آیا فیزیک خوشه    

 تالش بر این اسـت      .  نه  است؟ مسلماً  ها یکسان   بیشماري از آن  
 کنیمساختارهایی مفید تولید     این خواص را درك کنیم و          که

ــودن   ــد ب ــن مفی ــی، و ای ــاظ خــواص اپتیک ــیاز لح ،  الکترونیک
نانو یک شـاخه بـین      علوم  . است...  فوتوکاتالیستی و    ،مکانیکی  

وم بنیـادي و مهندسـی مختلـف    اي است که در آن از علـ         رشته
  . شود استفاده می... شیمی، مواد، مثل 
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  حوزه کاري گروه
هـاي    سیـستم سمت بررسـی     به   بیشتررویکرد این گروه    
 ذرات و مـواد      و هاي نـازك    الیهسطوح،  کوچک است که شامل     

 توجـه آنهـا بـه خـواص فیزیکـی ایـن        .باشـد   در ابعاد نـانو مـی     
توضـیح  در ادامـه    ردهاي خاص اسـت کـه       بها براي کار    سیستم
  . شود داده می

 چنـد   گرچـه    تجربی است      عمدتاً حوزه کاري این گروه   
زاد در ایـن زمینـه    دکتـر ایرجـی  . انـد  انجـام داده  نیز  نظريکار  

تـوان تعریـف    ک تجربی دو سو مییزیبراي ف ": دهند  توضیح می 
 .ها صرفاً به منظور تأیید مفاهیم نظري      یکی انجام آزمایش   ،کرد

به طور مثال وقتی صحبت از وجود یـک ذره اسـت فیزیکـدان              
را در شــرایط خــاص نظــري خــواص ذره و احتمــال وجــود آن 

کند و فیزیکدان تجربی با طراحـی آزمایـشی آثـار             محاسبه می 
بخش دیگري از فیزیـک تجربـی       . دهد  ن می وجودي ذره را نشا   

رفـاه  هـا بـراي       رو به سوي کاربرد دارد یعنی استفاده از دانسته        
براي مثال پدیـده  . ها بشریت و ارتقاء کیفی سطح زندگی انسان     

هایی نیز براي آن   ابررسانایی در آزمایشگاه مشاهده شده و مدل      
حمـل و  در   و حال شاخه کاربردي از این پدیده   است ارائه شده 

اسـتفاده  ... گر براي عکس بـرداري از مغـز و           نقل، ساخت حس  
گروه بسیار به  مهندسی نزدیک است و فـرد بایـد            کار .کند  می

ــا در . بــه نیازهــاي جامعــه و مــسایل اقتــصادي آگــاه باشــد  م
گروهمان کمی از فیزیک تجربی بـه سـمت فیزیـک کـاربردي             

نیازهـاي  ا  هـ  درتعریف پـروژه   و سعی داریم که      ایم کردهحرکت  
 یکـی   یـم  در واقع دو دلیـل دار      .جامعه ایرانی را در نظر بگیریم     

 هایی فارغ التحصیلی باید جایگاه    اینکه دانشجویان گروه پس از    
 پـر کننـد و دیگـر اینکـه     شود  میکم کم باز     در صنعت    را که   

حمایـت مـالی کـافی از    تجربی بسیار گران اسـت و مـا    فیزیک  
ی که باید به علوم محـض      نسوالم وزارت علوم و  ،  جانب دانشگاه 

 در نتیجه باید به سمت فیزیـک کـاربردي          نداریم و توجه کنند   
مـان را از آنجـا تـأمین      حرکت کنیم تا بخشی از نیازهاي مـالی       

کنیم و من شخصاً از این کار بـسیار راضـی هـستم و خـودم را        
هـاي   چون با این رویکرد مقدار زیـادي از هزینـه      دانم    میموفق  
 تعداد مقاالتمان را     و ه ایم ر آزمایشگاه را تأمین کرد    یقات د تحق

گـروه اسـاتید    بـراي     سـاختار   اکنون با ایجاد   ".ه ایم افزایش داد 
کار  تصحیح مقاالت و  ها،   تعریف پروژه بیشتر وقت خود را براي      
 د و دانـشجویان   نـ گذارن  مـی همکـاران   با دانشجویان دکتـري و      

ر آزمایشگاه کـار   در کنار دانشجویان دکتري د    کارشناسی ارشد 
  .دهند خود را انجام می
که دانشجویان لیسانس عالقمند هـستند کـه         از آنجایی 

 چند توصـیه   زاد ها در آزمایشگاه کار کنند دکتر ایرجی        تابستان
   :براي آنها دارند

آموزشـی  هاي  در آزمایشگاهابتدا  دانشجویان لیسانس    -1
ن ضـم بکنند چـون در آنجـا جـزوه کـار هـست و در             همکاري  

دانشجویان دکتري نیز اسـتفاده     دستیاران و   توانند از کمک      می
  . کنند

ــشجویان درس-2 ــاي  دانـ ــرتبط هـ ــشگاهی مـ ،  آزمایـ
 دوم   اول و  هاي  در سال را  نقشه کشی   کارگاه و   درس  کامپیوتر،  

  .اي به کار تجربی ایجاد کنند بگذرانند و در خود عالقه
اي هـ  مختلفی را کـه در حـوزه     هاي    دانشجویان درس  -3

تا دیـد وسـیعی     بگذرانند   ارائه می شود      تجربی متفاوت فیزیک 
کـه در   شـوند کـه بعـضی از دروس     ایشان متذکر می  .پیدا کنند 

ایـران ارائـه     سـایر دانـشگاه هـاي        شـود در   دانشکده ارائـه مـی    
  . نیست و یا به این کیفیت شود نمی

 را تقویت کنند و بتوانند پی جویی     خود خارجی زبان   -4
  . نده به راحتی انجام د به انگلیسی استه عموماًک  رالبامط

 در   حتـی اگـر     در سمینارهاي دانشکده شرکت کنند     -5
   .ابتدا متوجه نشوند

ایشان از تعداد زیادي پروژه هاي خـوب نـام بردنـد کـه              
مثـل سـاخت یـک       ،جویان کارشناسـی انجـام داده بودنـد       دانش

ی  و طراحی و ساخت چنـدین دسـتگاه الکترونیکـ   ءمحفظه خال 
 وقتـی   سـپس . براي کـامپیوتري کـردن طیـف نگـار الکترونـی          

دانشجویی زمینه تئوري کار تجربی را داشـت و توانـست چنـد         

   هاي نازك الیه
. ده بـا ضـخامت کـم   یعنی مقداري از ما ي نازك   ها  الیه

تواند در حد میکرو متر تـا نـانومتر و حتـی      اندازه ضخامت می  
بعضی از خواصی که به بر هم کنش مـاده بـا            . آنگستروم باشد 

 . شـود  مـی محیط بستگی دارد در الیـه هـاي نـازك تـشدید        
اده، هاي نازك یک ماده عالوه بر داشتن خـواص تـوده مـ             الیه

بـه عنـوان مثـال در      . باشـند  وصیات دیگري نیز می   داراي خص 
آن کارائی هستند  گاز که به فرم الیه نازك        مبحث حسگرهاي 
ه تعیـین  معمـوال پـارامتري هـست کـ     .یابد بشدت افزایش می 

ی است که به الیـه خـواص متفـاوت          حد مقدار ضخامت  کننده  
هـا در  ترابـري        الکتـرون   آزاد  طـول پـویش     بخـشد مـثالً    می

 ...ول موج نور در خواص اپتیکی وطالکتریکی، 
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   ها فوتوکاتالیست
د که وقتی در معرض نـور      ها موادي هستن    فوتوکاتالیست

   مـثال  .شود فعال میاز نظر شیمیائی گیرند سطح آنها  قرار می
 واکنش هاي شکست مولکولهاي بزرگ بـه سـبک و یـا تجزیـه              

 به همین دلیل خواص    . تسریع می شود   ها   و باکتری   ها   ویروس
 اگر این مواد روي حال خود تمیز شوندگی و ضد باکتري دارند    

بـه شـرط آنکـه نـور       (پوشش داده شـوند     ره   و پنج  سطح دیوار   
 منظــور از .نگــاه مــی دارنــدتمیــز آن را ) کــافی بــه آن برســد

هاي آلی است که به صـورت          در اینجا تجزیه مولکول    شدنتمیز
 گازهاها آنها را به  نشینند و فوتوکاتالیست کثیفی روي سطح می

 . کنند  تجزیه میH2o و Co2 مثل ئی

آزمایش ساده آموزشـی را خـودش بـه تنهـایی انجـام دهـد از                
. شـود  هاي تحقیقاتی استقبال مـی      ها در آزمایشگاه   همکاري آن 

تواننـد   بعد از آشنایی با گروه اگر در کار خود جدي بودنـد مـی      
  .کار در گروه را ادامه دهند

  پروژه هاي گروه
فعالیت تحقیقـاتی گـروه گـسترده اسـت کـه برخـی از              

  : استین شرحدهاي آنان ب پروژه
ساخت و بررسی خـواص فیزیکـی نـانوذرات          •

   هادي نیمه
ــانوذرات نیمــه هــادي   یکــی از مهمتــرین کاربردهــاي ن

پتــوالکترونیکی کــاربرد ا. کاربردهــاي اپتــوالکترونیکی آنهاســت
  به طور مثـال    مواد نورتاب . مواد نورتاب است  و  ها  حسگرشامل  

ـ گیر  مورد استفاده قـرار مـی      در مطالعات بیولوژیک   بـه ایـن   . دن
 یـا   DNAتوان بـه پـروتئین یـا          صورت که این نانو ذرات را می      

 و آنهـا را مهـر زده یـا عالمـت زده             هسایر مواد زیستی چسباند   
هاي تولیـد   یکی از روش.  دنبال کردها را مسیر آنسپس کرد و   

بـا  در آن نانوذرات نیمه هـادي روش فوتوشـیمیایی اسـت کـه         
 روش دیگـرِ  . کننـد   تاباندن نور به محلول، نـانوذرات رشـد مـی         

رهـاي  ااز کهمچنـین  . تحریـک گرمـایی اسـت   بـا    ،تولید ذرات 
آالییـدن  می تـوان بـه      شود    دیگري که روي نانوذرات انجام می     

یگر و بررسی خواص کریستالی آن بـراي رسـیدن          آنها با مواد د   
نانوذرات نیمـه هـادي کـه       . شاره کرد به حداکثر بازده نورتابی ا    

 ,CdSe  عبارتنـد از  شود معموالً در این گروه روي آنها کار می

CdS, ZnS .  
  نانوذرات فلزي انواع ساخت و بررسی خواص  •

بیـشتر مـورد   ) Ag( نقـره  ،در کار بر روي نانوذرات فلزي    
کاري که  . دنانوذرات نقره خاصیت ضد باکتري دارن     . استتوجه  

د سعی بر تولید نانوذرات نقره و قراردادن ده این گروه انجام می   
 در هـا  ارد کـردن آن وها روي سطح الیـاف پنبـه و پارچـه و           آن

 است تا خواص ضد باکتري و ضد قـارچ   ها و سایر بسترها     پلیمر
  . دنداشته باش
بررسی خـواص فیزیکـی نـانو ذرات      ساخت و    •

 و ساخت الیه هاي نازك از این مـواد     اکسیدي
  به روش هاي مختلف

ــه      ــوژي الی ــشبرد تکنول ــروه پی ــن گ ــدف ای ــاي   ه ه
ــود     ــوا و خ ــصفیه ه ــون ت ــصارفی چ ــراي م ــستی ب فوتوکاتالی

 3ییگاه تـصفیه هـوا    سـت دنیـا    دکتـر تقـوي   . تمیزکنندگی است 
هاي آلـی       که آالینده   اند براساس خواص فوتوکاتالیستی ساخته   

. کنـد   گیـرد و هـوا را تـصفیه مـی           هاي هوا را می      باکتري  و و بو 
ــه ــراي مــصارفی چــون   همچنــین الی ــازك اکــسیدي ب هــاي ن

کـه  کـاربرد دارنـد   هـاي سـخت    نور و پوشش  گاز و   هاي  حسگر
هـاي انجـام شـده        ساخت حسگر گاز متان و هیدروژن از پروژه       

خواص مغناطیـسی  . اند حمایت شدهنیز  است که توسط صنعت     
  . گیرد مورد بررسی قرار میهم ها  آن

هـاي متخلخـل      ایجاد نانوساختارها و محـیط     •
   حسگر گاز ساختبراي 

عمده فعالیت در زمینه تولیـد حـسگرها، بـراي سـاختن        
ایــن گــروه جــز اولــین .  اســتالکــلحــسگر گــاز هیــدروژن و 

  . استساخته هایی است که حسگر گاز سیلیکون متخلخل  گروه
هاي کربن براي ساخت حـسگر        خت نانوتیوپ سا •

 گاز

  
  دستگاه تصفیه هوا

                                                        
 .بررسی شده است روزنامه شریف 300در شماره  نحوه کار این دستگاه -3



 7  اُنس گروه یمعرّف

  اهمیت حسگرهاي گاز متان و گاز هیدروژن
توجه به حسگر گاز متان به دلیل نیاز داخل کـشور           

ی گاز دارند ولـی حـسگر       بسیاري از مناطق لوله کش    . است
  . جلوگیري کندگاز ندارند تا از حوادث احتمالی 

حسگر گاز هیدروژن نیاز فرداست زیرا که هیدروژن        
به عنوان یک سوخت تمیـز در تـأمین انـرژي مطـرح مـی           
باشد و تمامی فن آوري هاي مربوط به آن از قبیـل تولیـد          

، ذخیــره ســازي هیــدروژن و )از گــاز طبیعــی(هیــدروژن 
در طبعاً استفاده از آن به عنوان سوخت مورد توجه است و      

   .  ر آن نیز ساخت حسگرهاي هیدروژن مطرح می باشدکنا

 با سـاختار     4 متريهاي نانو    سیم ساخت انواع  •
ــت و ــهیکنواخ ــد الی ــراي اي   چن ــاخت ب س

  هاي مغناطیسی حافظه
سـازي    سـازي قطعـات بحـث کوچـک         همراه بـا کوچـک    

هاي مغناطیسی براي ثبت اطالعات مطرح است کـه در            حافظه
هـاي   یسی در محیط غیر مغناطیسی یا سـیم  طآن از ذرات مغنا   

در . شـود  در بـستر غیـر مغناطیـسی اسـتفاده مـی     مغناطیـسی  
از دانـشکده مـواد   و قربانی اي که با همکاري دکتر دولتی      هپروژ

دار مـنظم   است نمونه هایی از آلومیناي حفرهبا گروه در جریان   
ی هـای  اي نبوري ایجاد شده و داخـل چنـد الیـه       با ساختار النه ز   

. شـوند  ناطیسی و غیر مغناطیسی انباشت میمتشکل از مواد مغ  
تواننـد بـه عنـوان یـک         هاي نانومتري مـی     هر کدام از این سیم    

ها در  ار کنند یعنی مقاومت الکتریکی آن  حافظه مغناطیسی رفت  
.  متفـاوت اسـت    حضور میدان مغناطیسی و غیاب میدان بسیار      

بـه ایـن    .) دتوانـد بـسیار کوچـک باشـ        میدان مغناطیسی مـی   (
هـاي محبـوس در    چون قطر این سـیم . گویند  می GMR5پدیده
ر اسـت، تکمیـل ایـن    متلومینا در حدود ابعاد پنجاه نـانو      بستر آ 

اي بـا حافظـه بـسیار بـاال      تواند منجر به ساخت نمونه     پروژه می 
  .      شود
در زمینه فیزیک   و تجربی    بنیادي   انجام مطالعات    •

  سطح
هـاي انباشـت سـطحی و         هپدیـد بررسـی   به طـور مثـال      

هـاي  ، بررسـی پارامتر   ها    اي    مهاجرت سطحی مواد در چند الیه     
همکـاري  با که این کـار      تولید سطح   باززبري سطح و    مرتبط با   

  .شود انجام میتبار  گروه دکتر رحیمی
  

بررسـی خـواص    تولید نانو ذرات با روش لیزري و         •
  اپتیکی نانو ذرات

بـراي   6 لیـزري  سـوز  کندو  روش این گروه بـا اسـتفاده از      
   .متري ساخته اندهاي نازك و ذرات نانو ایران الیهاولین بار در 

  محل کار گروه 
هـاي    ذرات و پوشـش   ، نانو   هاي نازك  الیههاي    آزمایشگاه

 سه آزمایـشگاه ایـن گـروه        اپتیک در داخل دانشکده   متري،  نانو

                                                        
 4- Nanowire 
5- Giant Magnetor Resistance   
5- Laser abilation 

در داخـل   هـا     ان از امکانات سایر آزمایشگاه    البته دانشجوی . است
 آزمایـشگاه مـشترك   شکده مثل آزمایشگاه فیزیک سـطح و        دان
آزمایـشگاه  با  همچنین  . کنند  استفاده می  )طبقه دوم دانشکده  (

خوردگی دانشکده مواد و آزمایشگاه بیوتکنولـوژي نیـز ارتبـاط           
دانشجویان با مراکـز   ها   براي آنالیز و انجام برخی آزمایش     . دندار

مثـل  هـستند    ارتباط    در همنیازشان در خارج از دانشگاه       مورد
، دانشگاه تربیت مـدرس،   انرژي اتمی سازمان   ،پژوهشکده پلیمر 
  ... دانشگاه تهران و 

بیشتر به نبـود    زاد   دکتر ایرجی در مورد مشکالت گروه،       
عـدم  ساختار منسجم کار گروهـی و تحقیقـاتی در دانـشگاه و             

هـاي کـار هـاي تحقیقـاتی و      ارتباط سیستماتیک بین فعالیـت    
ایـشان  . کننـد  اشـاره مـی   ) جامعـه (بیرون دانـشگاهی    هاي    نیاز

ی مثـل انـس کـار کننـد تـا           هـای   ها گروه  معتقد است باید سال   
هـا بـا     براي مرتبط کردن فعالیـت   .فعالیت گروهی نهادینه شود   

در هاي جامعه هم باید نشان داد فیزیک در کـشور مهـم و              نیاز
ردي ت و سوي کاربمفید است بنابر این باید سم   زندگی روزمره   

ن تحقیقـاتی ایـشا  در مورد نبودن تجهیزات    .  آن را تقویت کرد   
ــار نکــردن دســتگاه   ــر خــوب ک ــشتر ب ــدم   بی ــل ع ــه دلی ــا ب ه

مین أسـختی تـ   وب شـرکت هـاي فروشـنده و         دهی خ  سرویس
  . تأکید دارند ها   به دلیل تحریمقطعات یدکی

  مقاالت منتشر شده
 تعداد مقاالت در چند سال گذشته رشد زیادي داشته به      

اند، یعنی بـه    مقاله داشته  12 بیش از    2006 سال   طوري که در  
البته شکوفایی گروه مرهـون  . متوسط هر ماه بیش از یک مقاله      

  . سال گذشته است6کارهاي 
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  آینده گروه
این گروه امیدوار است که در آینده همکاري بین اساتید          

هـاي   ها بیـشتر شـود و بتوانـد پـروژه          دانشکده و سایر دانشکده   
همچنین نقـش یـک گـروه خـوب     . تري را به انجام برساند بزرگ

علمــی را اجــرا کننــد، مــثالً همکــاري بــین دانــشجویان       
سیستماتیک و دوستانه تر باشد و اینکه دانشجویان نه احساس          

کارهـاي  . تنهایی کنند و نه بـه اسـاتید خیلـی وابـسته باشـند             
تکراري انجام نشود و کل گروه همراه هم هدفمنـدتر و فعـالتر             

تا به حال تالش گروه بر این بـوده اسـت و امیدوارنـد بـا         . باشد
آمــوزش دانــشجویان و فــارغ التحــصیلی دانــشجویان دکتــري  

  . ها افزایش یابد کیفیت و کمیت فعالیت
  

زاد کـه در تهیـه ایـن گـزارش      در پایان از دکتـر ایرجـی      
همچنـین از   . صمیمانه با ما همکاري کردند تـشکر مـی کنـیم          

نیا به جهتِ وقتی که براي مـصاحبه   کتر تقوي دکتر مهدوي و د   
  .به ما اختصاص دادند سپاسگزاریم

  
  
    

  فهرست دانشجویان و همکاران گروه اُنس

  
  :باشد میها قابل دسترسی  ضی مقاالت منتشر شده در این آدرسفهرست بع

http://sina.sharif.edu/~iraji/   )بخش مقاالت(  
http://physics.sharif.edu/~nanolab/publications 

  :وشش هاي نانومتريآزمایشگاه نانوذرات و پ
http://physics.sharif.edu/~nanolab  

  :پژوهشکده نانو
http://nano.sharif.ir  

  ساخت و بررسی حسگرهاي گاز
 کارشناسی - دانشجوي دکتري، خانم تقوي- دانشجوي دکتري، خانم قاسم پور- همکار پژوهشی، خانم راضی-خانم دکتر رحیمی

   کارشناسی ارشد-، آقاي معتمدي همکار پژوهشی- کارشناسی ارشد، آقاي مهدوي اردکانی-انم مرتضويارشد، خ
  هاي سطح مطالعه پدیده

    کارشناسی ارشد-انم افشار ایمانی دانشجوي دکتري، خ-آقاي دکتر احدیان، آقاي رسولی
  ها فوتوکاتالیست

   دانشجوي دکتري-ي خواجه امینیانآقا

  اتسنتز نانوذر
   دانشجوي دکتري- کارشناسی ارشد، آقاي مرندي-خانم رفتاري
  ها و نانوذرات با لیزر پالسی ساخت الیه

کارشناسـی  - دانشجوي دکتري، آقاي صمد پور  - دانشجوي دکتري، آقاي بابامرادي    - دانشجوي دکتري، آقاي رنجبر    -آقاي متفرقه تیلکی  
  ارشد

  (Nano Wires)ساخت و بررسی سیم هاي نانومتري
   دانشجوي دکتري-آقاي آذریان

  هاي نازك به روش اسپاترینگ  الیههاي نانومتري و ساخت سیستم
   کارشناسی ارشد-ابیآقاي طلّ
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مشاهدات بسیار دقیقی که برندگان جـایزه توسـط مـاهواره           . تابش زمینه کیهانی در جهات مختلف اعطا شد       
COBE  شناسی نوین و تبدیل آن به یک علم دقیق داشـته   اند نقش بسیار مهمی در توسعۀ کیهان    انجام داده

  .است

هاي تـابش زمینـه کیهـانی     گیري کار بر اساس اندازه  این  
هـاي بـه    داده.  انجـام شـده اسـت   COBEتوسط ماهواره ناسـا،   
 پــشتوانۀ محکمــی بــراي نظریــه COBEدســت آمــده توســط 

شناسی به عنـوان یـک علـم دقیـق            ۀ آغاز کیهان  نقطو  بانگ    مِه
شـناختی بـا       محاسبات کیهـان    بود که  براي اولین بار  این  . است

طبــق نظریــۀ . دگیــري واقعــی مقایـسه شــ  ی از انــدازهاطالعـات 
. بانگ، تابش زمینه کیهانی میراثی از دوران اولیه عالم اسـت            مِه

 بـا  تابـان سم توان  با یک ج بانگ، عالم را می   بالفاصله بعد از مِه   
در حـین   .  درجه سلسیوس مقایـسه کـرد      3000دماي تقریبی   

وخیزهاي کوانتـومی ناشـی از خلـق و فنـاي             انبساط عالم، اُفت  
ــاد    ــد و باعـــث ایجـ ــود آمدنـ ــالء بوجـ ــازي در خـ ذرات مجـ

 .در تابش زمینه کیهانی شدند  ) هرچند جزئی (هایی    نایکنواختی
 منجـر بـه   ،هایجاد شده در تـابش زمینـ   هاي جزئی   این اختالف 

در حـین   . ها و ساختارهاي دیگر عـالم شـدند         تشکیل کهکشان 
 امـروزه    تابش زمینه .  عالم، تابش زمینه سرد شده است      انبساطِ

برنـدگان نوبـل امـسال بـا        .  کلـوین دارد   7/2دمایی در حـدود     
ــا را COBEهــاي  گیــري اســتفاده از انــدازه  توانــستند ایــن دم

هـاي    چنـین وظیفـه داشـت تفـاوت          هم COBE. محاسبه کنند 
گیـري   بسیار جزئی تابش زمینه در جهات مختلف را نیز اندازه    

 در بـازه  -نهایت کوچکی از این نـوع  هاي بی   تفاوت. کند
 سر نخ مهمـی بـراي       -یک صدم یا یک هزارم درجه     
. کننــد هــا ارائــه مــی چگــونگی تــشکیل کهکــشان

  انـدازه گرفتـه    COBEها در دما که توسط        اختالف
دهـد کـه چطـور مـاده در عـالم             شد به ما نشان می    

توانید   براي اطالعات بیشتر می    .شروع به توده شدن کرد    
   :به سایت زیر مراجعه کنید
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اند را به طـور کلـی مـورد بررسـی        شناسی که در قرن اخیر مطرح گردیده        هاي مهم کیهان     در این مقاله مدل   
  . ها از اهداف مقاله است هاي این مدل ها و شکست ها، موفقیت بیان کلی هر کدام از مدل. دهیم قرارمی

  مهمقد
یونانیان باستان بر این عقیده بودند کـه زمـین در مرکـز     

کپرنیـک ثابـت   . عالم است و سایر اجرام گرد زمین در گردشند   
کرد که خورشید در مرکـز منظومـۀ شمـسی اسـت و زمـین و             

بعدها گالیله بیـان کـرد کـه        . چرخند  سایر سیارات گرد آن می    
و قائل به   نیوتون همانند ارسط  . چرخد  زمین به دور خود نیز می     

 منجـر بـه   ،مطلق بودن فضا و زمان بود و در زمان نیوتون ایـن          
یعنی همه بر این بـاور بودنـد کـه    . دیدگاه ایستا بودن عالم شد  

عالم یا همواره در حالتی ثابت بوده است و یا در زمـانی معـین            
. ن صورت که اکنون هست خلق شـده اسـت   یدر گذشته به هم   

طبق گرانش نیوتـون سـتارگان   اگر عالم را ایستا فرض کنیم بر   
دیگـر  . باید یکدیگر را جذب کنند و عـالم ایـستا نخواهـد بـود             

  فیلـسوف آلمـانی در       1اشکال مهم این مدل را هـانریش اُلبـرز        
اگر جهان را ایستا فرض کنیم، تقریبـاً        .  مطرح کرد  1823سال  

در نتیجـه   . امتداد هر خط دید بـه یـک سـتاره خواهـد رسـید             
اُلبـرز  . مانند خورشید، نورانی به نظر برسد    تمامی آسمان باید ه   

در رد این اشکال اظهار داشت نوري که از ستارگان دور دسـت            
اما با این فرض . شود شود، بوسیله یک ماده جذب می     تابیده می 

ماده جاذب نور گداخته خواهد شد و ماننـد سـتارگان خواهـد             
یم تنها راه اجتناب از این نتیجه آن اسـت کـه بپـذیر         . درخشید

اند و نیستند بلکه در    ستارگان همواره در حال درخشیدن نبوده     
اند و هنوز ماده    زمان معینی در گذشته درخشیدن را آغاز کرده       

اما چه عاملی ستارگان را درخـشان     . جاذب گداخته نشده است   
  ]2[و]1[کرده است؟ 

                                                        
1- Heinrich Olbers 

  شناسی نوین  آغاز کیهان
هــاي فیزیــک قــرن  هماننـد بــسیاري دیگــر از دســتاورد 

  بـه طـور     2شناسی نیز ردپاي آلبرت اینشتین      یستم، در کیهان  ب
  خود را در  3اینشتین نظریۀ نسبیت عام   . شود  آشکاري دیده می  

  را 4 نیز مدل عالم ایـستا   1917 ارائه داد و در سال       1915سال  
 نـشان داد کـه   1922  در سال 5الکساندر فریدمن. پیشنهاد داد 

نده کـه از یـک   معادالت نسبیت عام یـک جـواب منبـسط شـو     
  6 هابـل 1929در سال   . دهند  شود را نتیجه می     تکینگی آغاز می  

ها کـه    از روي بررسی انتقال به سرخ طیف دریافتی از کهکشان         
ــر دوپلــر اســت دریافــت کــه ســرعت دور شــدن    بــه دلیــل اث

بـه زبـان    . هاسـت   ها از یکدیگر متناسب بـا فاصـلۀ آن          کهکشان
  :ریاضی

V Hr=  
 فاصــله از r ســرعت دور شــدن کهکــشان، Vکــه در آن 

 پـــارامتر هابـــل نـــام دارد کـــه بـــر حـــسب  Hکهکـــشان و 
(Km/s)/Mpc 7و 8 پنزیــاس1965در ســال . شــود  بیــان مــی  

ــل  9ویلــسون  ، در هنگــام مطالعــه بــر روي 10در آزمایــشگاه بِ

                                                        
2- Albert Einstein 
3- General Relativity 
4- Static universe  
5- Alexander Friedmann 
6- Edwin Hubble  
7- Mpc ≡ ــدازه ــد ان ــک، واح ــا پارس ــله مگ ــري فاص ــزرگ در   گی ــاي ب ه

  رجوع کنید]15 [براي اطالع بیشتر به مرجع.شناسی کیهان
8- Arno Penzias  
9- Robert Wilson 

10- Bell Laboratory 
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که آنتن بـه کـدام سـمت از           رادارها دریافتند که مستقل از این     
  11 رفتـه باشـد، همـواره مـوجی بـه صـورت نوفـه       آسمان نشانه 
ایــن مــوج همــان تــابش زمینــۀ کیهــانی  . شــود دریافــت مــی

)CMB(12       باشـد کـه     است که بازمانده از گوي آتشین اولیه می
هـایی کـه    امـروزه بـر اسـاس داده    .  است در کیهان منتشر شده   

 بـا   CMBدانیم که طیـف         بدست آورده، می    COBE13ماهواره  
طیف تابشی از یک جسم سـیاه بـا دمـاي    دقت بسیار باالیی بر    

 کلوین منطبق است که دلیلی بر وجود تکینگی نخستین          73/2
اولـین بـار    14بانـگ  نظریۀ مِـه ]. 3[با دما و فشار بسیار باال است      

 16مطرح شد که گاموف   1927کشیش بلژیکی در     15ترمِتوسط لُ 
 »بانـگ  مِـه «البته نام .  بیان کرد1948تر در  آن را به طور کامل  

ترین شکل ایـن   کامل. بر این نظریه گذاشته شد     17توسط هویل 
یش انفجار بزرگـی     میلیارد سال پ   14گوید که حدود      نظریه می 

 ثانیه پس از انفجـار نیروهـاي طبیعـت از          10-38 .رخ داده است  
یکدیگر جدا شدند و با گذشت زمان و سـردتر شـدن عـالم بـه           

شکل گرفتنـد و در  ر سبک  صتدریج انرژي به ماده تبدیل و عنا      
علیـرغم  . هاي بعدي سـاختارهاي کیهـان تـشکیل شـدند           دوره

بانگ وجود دارد باید گفـت کـه بـر      شواهدي که براي نظریۀ مه    
بانـگ حرفـی      خالف نام عوام پسندش به هیچ وجه در مورد مه         

م اولیه پـس از وقـوع   این نظریه به زیبایی در مورد عال      ! زند  نمی
. کند نـه خـود انفجـار     صحبت می )  بعد ثانیه به 10-38از  (انفجار  

دانـیم در   نمی! است» بانگ پس از مِه  «نام بهتر براي این نظریه،      
ها بسیار باالتر از مقداري بود که مـا   عالم اولیه، زمانی که انرژي    

برسیم؛ چه فیزیکی  آنبه ها   ایم در شتاب دهنده     امروزه توانسته 
  ]5[و]4.[حاکم بوده است

  بانگ همشکالت نظریه مِ
 همگـن  بـیش از حـد تـصور         ،هاي بزرگ    در مقیاس  عالم

 بـا ابعـاد    هـایی  اگـر بـه طـور فرضـی فـضا را بـه مکعـب         . است
یابیم کـه     میلیون سال نوري یا بیشتر تقسیم کنیم، در می        300

چگالی جرمی، چگالی کهکـشانی،     : هاي هر مکعب مانند     ویژگی

                                                        
11- Noise 
12- Cosmic Microwave Background Radiation  
13- Cosmic Background Explorer  
14- Big Bang Theory 
15- Georges Lemaitre 
16- George Gamow 
17- Fred Hoyle 

هاسـت   به طور متوسط مشابه دیگر مکعـب ... شار نور خروجی و 
ا یـک   . تـوان قائـل شـد    هـا نمـی    ز چندانی بین مکعب   و تمای  امـ

 که بوسـیلۀ مـشاهدات    COBEهاي ماهوارة     داده! شگفتی دیگر 
ند، نشان دادند که تابش زمینـۀ کیهـانی         ا هزمینی نیز تأیید شد   

البتـه بعـد از تـصحیح    (در همۀ جهات با دقت یک در صـدهزار        
د که  قدر داغ بو    عالم اولیه آن  . دماي یکسان دارد  ) حرکت زمین 

بـود، فـضا مملـوء از پالسـماي       شـده تشکیل  گازِ یونیزه   ازفقط  
بعـد از  . توانستند در آن سیر کننـد   ها نمی   کدري بود که فوتون   

قدر سرد شد که پالسما به یـک           سال عالم آن   400،000حدود  
هـاي    فوتـون . هاي خنثی تبـدیل شـد       گاز شفاف متشکل از اتم    

روي خطـوط  جا شروع بـه انتـشار      ي کیهانی از این     تابش زمینه 
هاي تابش زمینه اکنـون بـه مـا          در واقع فوتون  . مستقیم کردند 

 ،بنـابراین . دهنـد   سالگی می  400،000تصویري از عالم در سن      
دهند کـه عـالم در سـن چنـد      مشاهدات تابش زمینه نشان می 

صد هزار سالگی با دقت بسیار باالیی دمـاي یکنواخـت داشـته             
خود گذاشـته شـود   هر چیزي اگر به مدت کافی به حال         . است

در شـکل قـدیمی نظریـۀ      . به دمـاي یکنواخـت خواهـد رسـید        
ل می     بانگ، عالم آن    مه یابد که هیچ فرصتی براي    قدر سریع تحو

  دهنـد کـه    محاسبات نـشان مـی    . تثبیت یکنواختی وجود ندارد   
العات مجبور بودند بـا سـرعتی بـیش از صـد برابـر                 انرژي و اطّ

 سال بعد از    400،000 بتواند   تا عالم (!) سرعت نور منتقل شوند   
. بانگ به همگنی برسد که این یک ناسازگاري آشـکار اسـت             مه

مسئلۀ دیگـري کـه در      .  معروف است  مسئلۀ افق این مشکل به    
معـروف   18مـسئلۀ تختـی  بانگ قدیمی وجود دارد بـه    نظریۀ مه 

 بـراي  ،این مسئله بر روي مقدار دقیق چگالی جرمی عالم . است
بـراي درك   . کنـد    بـا واقعیـت بحـث مـی        بانگ  تطابق نظریه مه  

ه کرد که نسبیت عام می        بعـدي  3گوید فضاي    مسئله باید توج 
اگر ایـن   . تواند انحنا پیدا کند     بر اساس مقدار چگالی جرمی می     

گـرد   و همسان) در همه جا یکسان  (را بپذیریم که عالم، همگن      
آیــد  اســت، ســه حالــت پــیش مــی) در همــه جهــات یکــسان(
  ). 1تصویر(

زه دهیــد قبــل از ادامــۀ مطلــب یــک کمیــت مهــم اجــا
فی کنم     کیهان چگـالی جرمـی آسـتانه ؛ کـه بـا           . شناسی را معرّ

  : شود رابطۀ زیر تعریف می
23 ( )( )

8c
H tt

G
ρ

π
=  

                                                        
18- Flatness problem  
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  اي میدان نرده
. اي بـستگی دارد  هـاي نـرده     ورم بـه میـدان    ساز و کار تـ    

هـاي   بنابراین بهتر است که ابتدا کمـی در مـورد نقـش میـدان             
همـۀ ذرات     در فیزیـک ذرات،     . اي در فیزیک ذرات بـدانیم       نرده

بـراي مثـال، فوتـون را    . شـوند  ها بیان مـی   بنیادي توسط میدان  
تـوان بـه راحتـی بـه عنـوان برانگیختگـی کوانتیـدة میـدان           می
تـوان بـه    همۀ ذرات بنیادي را می. رومغناطیسی تفسیر کرد  الکت

یـک میـدان الکتـرون متنـاظر بـا یـک       . این طریق توضـیح داد    
الکترون، یک میدان کوارك متناظر با یک کوارك و غیره وجـود   

 میـدان   هـا    آن تـرین   ها، ساده   در میان انواع مختلف میدان    . دارد
 تبدیالت لورنتز   اي براي هر ناظر تحت      میدان نرده . اي است   نرده

اي یـک   برانگیزش کوانتیدة یک میدان نـرده . مقدار یکسان دارد 
اي و ذره با اسپین      مثالی از میدان نرده   . ذره با اسپین صفر است    

در این  . کنش الکتروضعیف یافت    توان در نظریۀ برهم     صفر را می  
اي متناظر    اي به نام میدان هیگز و ذره        یک میدان نرده  از  نظریه  

 .کنند ون هیگز استفاده میبه نام بوز

 همان پارامتر هابل است که به عنوان معیار         Hکه در آن    
اگـر  .  ثابـت گـرانش اسـت   G. شـود   نرخ انبساط عالم تلقی مـی     

 مجموعِ کیهان از چگـالی آسـتانه  بیـشتر شـود             چگالی جرمی 
شود تا یک فـضاي محـدود حجـم     عالم بر روي خودش خَم می    

نامیـده  » عالم بسته «چنین فضایی   . اما بدون مرز را شکل دهد     
در چنـین فـضایی  پرتـو نـور کـه ظـاهراً در راسـتاي         . شود  می

در این . کند دوباره به مبدا باز خواهد گشت مستقیم حرکت می  
 خواهـد بـود و   1800 مجموع زوایـاي یـک مثلـث بـیش از      فضا

اگر چگالی ).  الف-1تصویر (رسند    خطوط موازي به یکدیگر می    
جرمی متوسط کمتر از چگالی آسـتانه باشـد، فـضا بـر خـالف               

نهایت که    یک فضاي بی  ).  ب -1تصویر(یابد  حالت قبل انحنا می   
جمـوع  در این فـضا م    . یابد   شکل می  ،شود  نامیده می » عالم باز «

 است و خطـوط مـوازي از یکـدیگر     1800زوایاي مثلث کمتر از     
اگر چگالی عالم دقیقـاً برابـر بـا مقـدار چگـالی             . شوند  واگرا می 

را شـکل خواهـد داد      » عالم تخت «آستانه باشد، آنگاه فضا یک      
).  ج-1تـصویر (کنـد  که از قواعد هندسۀ اقلیدسـی پیـروي مـی       

چگـالی آسـتانه را     پـذیر بـه       نسبت چگالی جرمی عالم مشاهده    
بـا   Ωمشاهدات داللت بر این دارند کـه  . دهند   نشان می  Ωبا

 Ωبانگ مقـدار   یک ثانیه پس از مه    .  است 1برابر با   % 5خطاي  
تر   رقم اعشار برابر یک بوده است و عالم بسیار تخت      15با دقت   

قـدر دقـت فیزیکـی        تواند ایـن       می چطور یک انفجار  . بوده است 
داشته باشد که چگالی عالم را دقیقاً برابر چگـالی آسـتانه قـرار         

  !دهد؟
 

  
  

. هاي مغناطیسی است     قطبی  مشکل دیگر مربوطه به تک    
بانگ تشکیل تعداد زیادي ذرة فوق سنگین که حامل           نظریۀ مه 

هـاي   تک قطبـی . کند بینی می هستند را پیش(!) بار مغناطیسی 
هـا یـا     برابـر جـرم پروتـون   1016غناطیسی جرمی در حـدود       م

 بایـد اکنـون بـه    ،گرم دارند و طبق این نظریـه         میلی 00001/0
ها فراوان باشند کـه نیـستند و ایـن یـک مـشکل       اندازة پروتون 

براي آگاهی بیـشتر در  . (بانگ قدیمی است    دیگر براي نظریۀ مه   
  .) عه کنیدمراج] 6[بانگ قدیمی به مرجع  مورد مشکالت مِه

  مدل عالم تورمی
بانـگ مـشکالت متعـددي        دیدیم که مـدل قـدیمی مِـه       

شناسـان را بـر آن داشـت کـه بـه       ها کیهـان    این ناکامی . داشت
در سـال    19اولـین مـدل تـورمی     . تري باشـند    دنبال مدل کامل  

ایـن مـدل بـر    . پیـشنهاد شـد   20 توسـط استاروبینـسکی  1979
ایـن  . ی بنا شـده بـود     هایی در گرانش کوانتوم     اساس ناهنجاري 

توانست مـسائلی نظیـر همگنـی،      مدل نسبتاً پیچیده بود و نمی     
همچنین در تبیین   . هاي مغناطیسی را حل کند      قطبی  افق، تک 

ــاتوان بــود  1981در  21گــوث]. 8[و]7[چگــونگی آغــاز تــورم ن
اي   پیشنهاد کـرد کـه عـالم داغ در برخـی مراحـل میـان دوره               

 ایـدة گـوث بـر مبنـاي         .توانست به طور توانی منبسط شود       می
که عـالم منبـسط    بر طبق این نظر، در حالی .  بود 22ابرسرمایش
شـد، بـه    هاي مختلفی نیز چگالیده مـی    شد، به شکل    و سرد می  

مثال آشـنا در ایـن   . کرد عبارت بهتر به فازهاي مختلف گذارمی 
شود به آب مایع      وقتی بخار آب سردتر می    . مورد بخار آب است   

اگـر بـاز هـم سـردتر شـود بـه یـخ تبـدیل         شود و   چگالیده می 

                                                        
19- Inflationary model  
20- Alexei Starobinsky 
21- Alan H. Guth 
22- Supercooling 



 13  شناسی  کیهان هاي مدل

  ساز و کار تورم
  : مناسب است به شکل زیر استاي که براي مدل عالم تورمی جدید شکل پتانسیل میدان نرده

 

یل
انس

پت
V

(Φ
)

 

 خالء کاذب(ناپایدار)

 خالء صادق

fu 

0
0 tφ 

 φاندازه میدان نرده اي
 

0φهمچنین پتانسیل یک قسمت مسطح دارد کـه در   . غیر صفر است  φاي  پتانسیل یک کمینه در جایی دارد که میدان نرده          واقـع  =
در کمینه φ چگالی انرژي ممکن را دارد، بنابراین حالتی است که  ترین   خالء لزوماً نیستی مطلق نیست بلکه حالتی است که کم           در فیزیک، . شده

اي در باالي قسمت مسطح  حالتی که میدان نرده. شود نامیده می» خالء صادق« این حالت.  نشان داده شده است    tφگیرد که با    پتانسیل قرار می  
خالء کاذب ناپایدار اسـت و  . ماند  است و ثابت باقی میfuچگالی انرژي این حالت. شود  نامیده می » خالء کاذب «نشسته،  نمودار انرژي پتانسیل    

 طول خواهد کـشید  یاديزحال اگر قسمت مسطح به اندازه کافی پهن و مسطح باشد، زمان  با این. سرانجام به سمت کمینه پتانسیل خواهد رفت 
وجـه تـسمیه   . شـود  هاي زمانی کوتاه کم نمی ویژگی اصلی خالء کاذب، چگالی انرژي مثبت است، که در مقیاس. اي به پایین بغلتد تا میدان نرده 

حـال، بـا یـک بحـث     . تـرین چگـالی انـرژي ممکـن اسـت      نیز به معناي حالتی با پایین» خالء« به خاطر موقت بودن این حالت است و     »کاذب«
جـایی کـه چگـالی انـرژي      از آن. یک سیلندر که با خالء کاذب پر شده را تصور کنید. آوریم   فشار خالء کاذب را بدست می      ،ژي ساده پایستگی انر 

fU ثابت شده، انرژي درون سیلندر از   fuخالء کاذب در   u V=آید که   بدست میVبا کشیدن پیـستون  فرض کنید که.  حجم سیلندر است 
برخالف هر مادة معمولی، علیرغم افـزایش حجـم، چگـالی انـرژي خـالء کـاذب ثابـت        . دهیم  افزایش میdVبه بیرون، حجم سیلندر را به اندازة        

fdUتغییر انرژي ! ماند  می u dV=  است که باید برابر کار انجام شده dW pdV= بنابراین فشار خـالء کـاذب   .  فشار استp باشد، که −
fp:خواهد بود  u=    ناوردا- لورنتز، مومنتوم متناظر با این چگالی انرژي و فشار را بنویسیم در خواهیم یافت که این حالت-اگر تانسور انرژي . −

0φاي با مقدار ثابت  است؛ یعنی اگر یک ناحیه از فضا یک میدان نرده            اي  دارد، براي یـک نـاظر لـورنتزي نیـز آن ناحیـه یـک میـدان نـرده        =
0φبا کـه   یابیم که نیروي گرانش بـه جـاي ایـن    چنین اگر معادالت میدان اینشتین را در این حالت حل کنیم در می هم. به نظر خواهد رسید =

توانـد   اي در یک حالت خالء کـاذب مـی    یک میدان نرده بنابراین،. شود دار می ند و نرخ انبساط عالم شتابک  جاذبه باشد به صورت دافعه عمل می      
  .  شود  نامیده می(Inflaton)اي اینفلیتون  چنین میدان نرده. فرستد یک نیروي گرانش دافعه تولید کند که عالم را به یک دورة انبساط توانی می

 
افتد کـه عـالم    ایدة گوث در مورد تورم وقتی اتفاق می  . شود  می

ابرسـرمایش طـی   . در یک حالت ابرسرمایش یافتۀ ناپایدار باشد 
گذار فازها امري معمول است؛ بـراي مثـال، آب تحـت شـرایط          

تواند مایع  مناسب حتی زیر دماي صفر درجۀ سلسیوس هم می       
رسرد شده سرانجام یخ می      ال. باشد چنین اتفـاقی   . زند  بته، آب اب

ایــدة . در مــورد کیهــان متنــاظر بــا پایــان دورة تــورمی اســت
. بانگ بسیار جـذابیت داشـت   ابرسرمایش براي حل مشکالت مِه   

 در این سناریو عالم  طور که خود گوث هم متوجه شد،    اما همان 
بعـد از یـک   . العاده ناهمگن خواهـد بـود   پس از پایان تورم فوق 

ایـن   23اي بـا همکـاري وینبـرگ        سال بررسی، گـوث در مقالـه      
» تـورم قـدیمی   «مدل گوث اکنون مـدل      . موضوع را اعالم کرد   

                                                        
23- Erick J. Weinberg  

بـه طـور     24مدل عـالم تـورمی جدیـد      ]. 8[و]7[شود  نامیده می 
بــاهم  27اشـتینهاردت  و 26آلبرخــت و 25مـستقل توســط لینـده  

ـ           . پیشنهاد شد  اي بـا   ردهدر ایـن مـدل یـک پتانـسیل میـدان ن
 خـالء   ،افت و خیزهاي کوانتومی   . شود  قسمت مسطح فرض می   

کند و میدان  کنند، خالء کاذب گذار فاز می کاذب را ناپایدار می  
این افـت  . کند اي شروع به غلتش از باالي تپۀ پتانسیل می        نرده

و خیزهاي کوانتومی حاکی از نایکنواخت بودن فرآینـد غلـتش           
 هایی در چگالی جرمیِ   به اختالل  ها در غلتش    نایکنواختی. است

                                                        
24- New Inflationary Universe  
25- Andrei Linde  
26- Albrecht 
27- Steinhardt 
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 که بذر اولیۀ ساختارهاي کنونی عالم نظیر        دنشو  نجر می معالم  
مـدل  . دهنـد  هاي کهکشانی را تشکیل مـی   ها و خوشه    کهکشان

بـا یـک بخـش     φتورمی جدید نیازمند یک پتانـسیل میـدان        
0φخیلی مسطح نزدیک     است که تا حـدي غیـر طبیعـی          =

هــاي ایــن ســناریو میــدان اینفلیتــون  در اغلــب نــسخه. اســت
هاي مـادي در تعـادل گرمـایی          تواند از ابتدا با دیگر میدان       نمی
شناختی کـه    در چنین وضعی، نظریه گذار فازهاي کیهان      . باشد

. کنـد  اساس هر دو مدل تورمی قدیمی و جدید است، کار نمـی      
این . کنش تعداد زیادي ذرات است      مند برهم تعادل گرمایی نیاز  

تواند بزرگـی   بدین معناست که تورم جدید فقط در صورتی می       
عالم ما را توجیه کند که عالم از ابتـدا بـزرگ باشـد و محتـوي      

 در ،مـشکالتی از ایـن دسـت   ] 9[و]8.[تعداد زیـادي ذره باشـد   
هاي مدل تورمی قـدیمی همگـی در     مدل تورمی جدید و نقص    

مـدل  .  توسط مدلی که لینده پیشنهاد داد حل شد        1983سال  
برخـی نـواحی میـدان      .   نامیـده شـد     28»تورم آشوبناك «جدید
. شـوند   اي به صورت آشوبناك و تصادفی دچـار تـورم مـی             نرده

چنـان میکروسـکوپی بـاقی      افتد هم   جاهایی که تورم اتفاق نمی    
افتـد بـه صـورت تـوانی      هایی که تورم اتفاق می     حوزه. مانند  می
]. 9[و]7[دهند  شوند و حجم غالب عالم را تشکیل می         رگ می بز

 هـاي وحـدتِ     اگر چگالی انرژي خالء کاذب در مقیـاس نظریـه         
گـاه ثابـت زمـانی تـورم تـوانی            باشد، آن)GeV1016 ( 29بزرگ

اي در عالم اولیـه       هاي نرده   چون میدان .  ثانیه خواهد بود   38-10
نام آشـوبناك را بـراي    توانند مقادیر دلخواهی داشته باشند،        می

در این مدل نیازي به فرض یک تابع     . اند  این مدل انتخاب کرده   
تـشکیل سـاختارهاي    . انرژي پتانسیل با بخش مـسطح نیـست       

از . بزرگ کیهان، بـه عهـده افـت و خیزهـاي کوانتـومی اسـت              
خالء تهی نیست بلکه مملـوء از       دانیم که     مکانیک کوانتومی می  

هـا را     این نوسـان  . یکروسکوپی است  م ي  )ها  نوسان (خیزهاو افت
هاي ممکـن کـه در    توان به عنوان امواجی با تمام طول موج      می

تـورم بـه سـرعت ایـن        . کنند تلقی کرد    همه جهات حرکت می   
شوند، تا  ها به اندازه کافی بزرگ می طول موج. کشد امواج را می 

ها سـرانجام   این نوسان. شوند حدي که در کل عالم گسترده می  
هـایی    اولین نوسـان  ). ایستند  از نوسان باز می   (شوند    میمنجمد  

انـد کـه بلنـدترین طـول مـوج را             هایی  شوند آن   که منجمد می  
هـاي   دهـد، نوسـان   که عالم به انبساط ادامه مـی  چنان  هم. دارند

                                                        
28- Chaotic inflation 
29- Grand Unified Theories 

شـوند سـپس منجمـد شـده و روي امـواج             جدید کـشیده مـی    
هاي  ها طول موج   اغلب نوسان . گیرند  منجمد شده قبلی قرار می    

جا کـه ایـن امـواج دیگـر حرکتـی         از آن . نهایت بلندي دارند    بی
اي را در برخـی      شـوند، مقـادیر میـدان نـرده         ندارند و محو نمی   

کننـد؛ بنـابراین      نواحی تقویت و در دیگر نـواحی تـضعیف مـی          
آورنـد کـه باعـث     اي پدیـد مـی     هایی در میـدان نـرده       ناهمگنی
تشکیل سـاختارهاي  هایی در چگالی جرمی و در نهایت        اختالل

نظریـۀ  انگیز مـاجرا؛    و حاال بخش هیجان   . شود  بزرگ کیهان می  
جاهایی از عالم را در  .  باز تولید  -وجود ابدي و عالم تورمی خود     

اي را    نظر بگیرید کـه امـواج تـازه منجمـد شـده میـدان نـرده               
چنین نواحی بسیار کمیاب هستند اما وجـود       . دهند  افزایش می 

 به  عالم جایی که مقدار میدان یک جهشِ      نواحی کمیاب   . دارند
کند، شروع به انبـساط تـوانی بـا سـرعت      اندازه کافی بزرگ می   

تـر از دیگـر        خیلی زود آن نواحی بسیار بزرگ     . کنند  فزاینده می 
شـود کـه اگـر عـالم      از این نظریه استنباط می    . شوند  نواحی می 

ه شامل حداقل یک ناحیه تورمی با اندازه کافی باشد، آن ناحیـ           
تـورم  . کنـد  بدون توقف شروع به تولید نواحی تورمی جدید می    

در هر نقطۀ خاصی ممکن اسـت بـه سـرعت پایـان بیابـد، امـا              
حجـم  . هاي متعدد دیگري به انبساط ادامـه خواهنـد داد           مکان

از یـک عـالم     . پایان رشد خواهد کرد      بی ،نهایی همۀ این نواحی   
 ،کـه خـود   هاي تورمی دیگري جوانـه خواهـد زد           تورمی حباب 
بـه شـکل توجـه    (هاي تورمی را تولید خواهند کرد   دیگر حباب 

  شود، مانند یک   خوانده می» تورم ابدي«این فرآیند که ). کنید
 30اي ادامه خواهد یافت، که یک الگوي فراکتـال      واکنش زنجیره 

به طور کُـل،  در این سناریو عالم     . کند  ها تولید می    مانند از عالم  
 خـاص از عـالم ممکـن اسـت جـایی در             هر بخـش  . ابدي است 

گذشته از یک تکینگی آغاز شده باشد و جایی در آینده به یک            
در هر صورت هیچ پایانی براي تحـول کـل          . تکینگی ختم شود  
  ]8[و]7.[عالم وجود ندارد

                                                        
30- Fractal 
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  2تصویر

  بانگ  و مِهتورم
. کنم تا حد خوبی با مدل تـورمی آشـنا شـدیم           فکر می 

هـا   بانـگ در حـل آن   تی کـه مِـه    مدل تورمی براي حل مـشکال     
ــشنهاد شــد  ــود پی ــاتوان ب ــق را در نظــر  . ن نخــست مــسئلۀ اف

بانگ قدیمی توجیهی براي همگنـی سـاختارهاي          مِه. گیریم  می
کننـد    هاي مشاهدتی داللت می     گفتیم داده . بزرگ عالم نداشت  

که شدت تابش زمینۀ کیهانی در همۀ جهات با دقـت یـک در               
 شهود بیشتر، یـک سـنگ مرمـر         براي.  یکسان است  100،000

سطح . کروي فرض کنید که با چنین دقتی تراشیده شده باشد         
در .  آنگــستروم شــکل داده شــده اســت1000مرمــر بــا دقــت 

 ابتـدا در مقیـاس   ،شناسی تورمی، همگنـی و یکنـواختی        کیهان
ط فرآینـد تعـادل گرمـایی معمـولی ایجـاد           میکروسکوپی توسـ  

کشد کـه بـه    قدر می  نواحی همگن را آن،شود و سپس تورم     می
مشکل دیگر مربوط به مسئله تختـی       . اندازة عالم کنونی برسند   

تواند توضیح دهد که چرا چگالی جرمی عالم          تورم می . باشد  می
 عقیده بر ایـن . قدر به چگالی آستانه نزدیک بوده است    اولیه این 

بوده است که نسبت چگالی مجموع عـالم بـه چگـالی بحرانـی              
  :باید در بازة زیر قرار گیرد

0.1 2.
c

ρ
ρ

≤ Ω = ≤  

هـاي    ، در زمـان   Ωعلیرغم گستردگی این بـازه، مقـدار        
1Ωاولیه خیلی محدود و مقیـد شـده بـود، بنـابراین       یـک   =

 Ωپـس، اگـر  .  تعادل ناپایدار تحول مدل استاندارد اسـت  نقطه
همیشه دقیقاً برابر یک بوده، براي همیـشه یـک بـاقی خواهـد             

اگر در عالم اولیه یک مقدار از یک فاصله داشـته،     Ωاما،  . ماند

 تقویت خواهد   با زمان  چه مثبت باشد و چه منفی      ،این اختالف 
1Ωتوان نشان داد که      می. شد با زمان به شـکل زیـر رشـد     −

3 مربوط به دورة غالب بودن تابش و    tکند که     می
2

t  مربوط بـه 
  :دورة غالب شدن ماده در عالم است

2 3( 1)
t
t

α


Ω − 


 
 

 
  

بانگ  اي مِه  سنتز هستههاي که فرآیند  ثانیه، وقتی  t=1در  
. برابر با یک باشـد    1060 رباید با دقت یک د     Ωشوند،    آغاز می 

توضـیح مـسئله   . بانگ قدیمی هیچ توجیهی براي این نـدارد         مِه
در طـول دورة    . شناسی تـورمی سـاده اسـت        تختی براي کیهان  

طور که در معادلۀ قبل دیدیم      همان Ωکه    تورمی، به جاي این   
  :شود از یک دور شود، با سرعت توانی به سمت یک رانده می

inf2( 1)  H teα −Ω −  
بنـابراین، در   .  پارامتر هابل در طول تـورم اسـت        Hinfکه  

 و   تواند تقریباً از هر مقداري آغاز شود        می Ωطول مدت تورم،    
  ]9[و]7. [بساط توانی به سمت یک رانده خواهد شدبا ان

  !ز نوع تاریکانرژي ا
در . شناسی دچار تحول شـد       کیهان 1990در اواخر دهۀ    

کردنـد،    این دهه دو گروه که بر روي ابرنواخترهـا مطالعـه مـی            
گیري کنـد شـدن انبـساط عـالم بـا اسـتفاده از           شروع به اندازه  

 هر دو  1998در اوایل   . د کردن ،ابرنواخترها به عنوان شمع معیار    
 میلیـارد سـال گذشـته،       5طی  : گروه کشف وحشتناکی کردند   

تـر هـم شـده        نرخ انبساط عالم نه تنها کند نشده بلکـه سـریع          
هاي ابرنواختر تنها شاهد ما براي وجود نوع جدیـدي     داده! است

بهترین تصویر مـا از عـالم اولیـه از مـشاهدات            . از انرژي نیست  
ــابش زمینــۀ کیهــانی    ــت مــی ت  2000در ســال . آیــد بدس

اي تغییرات در تابش زمینه در پهنۀ  هاي اندازة زاویه   گیري  اندازه
د هندسـۀ  ي پژوهشگران کافی بود تـا مـشخص کنـ       برا ،آسمان

گـر تـابش       بوسیلۀ ماهوارة مـشاهده     این یافته . عالم تخت است  
بـه  ]. 10[هاي زمینی تأیید شد      و دیگر آزمایش   WMAPزمینه  

 شـبیه   -اي با فـشار منفـی        عالم به وسیلۀ ماده    رسد که   نظر می 
 ، بـر خـالف گـرانش   -تـر  نیروي پیشران تورم ولی با قدرت کـم    

 انـرژي تاریـکِ     ،این عامل که فـشار منفـی دارد       . شود  رانده می 
انرژي تاریـک متمـایز از مـاده تاریـک اسـت،            . عالم نامیده شد  

انرژي تاریک فشارِ منفی دارد و بطور یکنواخت در عالم پخـش           
که مادة تاریک تقریباً فـشاري نـدارد و در میـان      در حالی  ،شده
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یـک  . هاي کهکـشانی انباشـته شـده اسـت       ها و خوشه    کهکشان
امکان این است که فشار منفی بوسیلۀ خود خـالء ایجـاد شـده      
باشد، این وضعیتی است که اگـر خـالء چگـالی انـرژي مثبـت               

ماننـد  در این وضعیت خالء صـادق  . شود  ایجاد می  ،داشته باشد 
یک خالء کاذب که به عنوان عامل پیشران تورم در نظر گرفته            

که کامالً پایدار است و چگـالی        کند، با این تفاوت       شد عمل می  
چگـالی  . تـر هـستند     انرژي آن و فشار منفی آن بسیار کوچـک        
کـه اینـشتین ثابـت    انرژي خالء دقیقاً معادل اسـت بـا چیـزي      

ي مقابلـه بـا گـرانش مفهـوم     اینشتین بـرا . شناسی نامید   کیهان
 مقـدار ثابـت   .انرژي خالء را مطرح کرد تا عـالم را ایـستا کنـد            

امکـان دیگـري    . شناسی نیز متناسب با انرژي خالء است        کیهان
  31عنـصر پـنجم   که براي انرژي تاریـک وجـود دارد ملقـب بـه             

دهـد    انرژي را پیشنهاد می    است، که یک حالت خالء کاذبِ کم      
در . تـر   ی بسیار کنـد   ازات مکانیزم تورم است ول    که تقریباً به مو   

% 70 چگالی جرمی انـرژي تاریـک حـدود    ها   امکان  هر دوي این  
، مادة تاریک حدود )ارزي جرم و انرژي     طبق هم (چگالی آستانه   

هـا   هـا و نـوترون    ها، پروتون   و مادة معمولی شامل الکترون    % 25
عقیده بر ایـن    . شوند  چگالی آستانه را شامل می    % 5فقط حدود   

است با اضافه کردن انرژي تاریـک، چگـالی جرمـی نهـایی               که
طـور   برابر یا خیلی نزدیک به چگالی آستانه خواهد بـود، همـان   

  ]11[و]10[و]4.[کرد بینی می تورم پیش ۀرینظکه 
 توسط اینشتین به عنـوان  1918وجود امواج گرانشی در    

کنـد   بینی مـی   تورم پیش . بینی شد   یک پیامد نسبیت عام پیش    
بانـگ بایـد امـواج     ثانیه پس از مِـه 10-38یع عالم  که انبساط سر  

اگر تورم درست باشد این امواج باید       . گرانشی تولید کرده باشد   
 سال بعد در عالم پژواك کرده باشند و افـت و  400،000حدود  

ممکـن  . خیزهاي کوچکی در تابش زمینه ایجـاد کـرده باشـند          
   در مدلهایی که قبالً است فکر کنید که امواج گرانشی با حرف    

م تنـاقض دارد،  یتورمی در مورد افت و خیزهاي کوانتومی گفتـ    
گفتـیم کـه مکانیـک      . طـور نیـست     اما خواهیـد دیـد کـه ایـن        

گوید خالء تهی نیست و جفت ذرات مجازي دائماً        کوانتومی می 
یکی از ذرات بنیـادي کـه       . در حال خلق و فنا در خالء هستند       

  ةگراویتـون ذر . اسـت   32تحت تأثیر این فرآیند است، گراویتون  
). شبیه فوتـون بـراي الکترومغنـاطیس      (کوانتومی گرانش است    

. هاي مجازي گراویتون دائماً در حال خلق و فنـا هـستند             جفت

                                                        
31- Quintessence  
32- Graviton 

کـه   هاي مجازي خیلی زودتـر از آن        اما در طول تورم، گراویتون    
بتوانند دوباره در خـالء ناپدیـد شـوند دور از یکـدیگر کـشیده               

. شـوند    ناگزیر به ذرات واقعی تبدیل می      ذرات مجازي . شوند  می
عالوه بر این، انبساط سریع و شگفت آور عالم امواج گرانـشی را    

در ایـن   . هاي میکروسکوپی به ماکروسکوپی کشید      از طول موج  
هـا پمپـاژ    تولید گراویتـون فرآیند روش، تورم انرژي را به درون   

 از امواج گرانـشی را در تـابش زمینـه ایجـاد             یطیفکند که     می
بانـگ را مـنعکس        شرایط عـالم پـس از مِـه        ،این طیف . کند  یم

باید بر این تأکید کنم که مدل تورمی یـک نظریـه    ]. 3[کند  می
عالم از یک تورم بوجـود  «گزارة . است 33 بلکه یک انگاره  ،نیست
اگر هم درست باشد، پایان مطالعـه بـر روي منـشأ عـالم              » آمد

مـدل  . ایم هتر شد  کمی به منشأ عالم نزدیک    ، در حقیقت  .نیست
 دارد و بـا     سیار نزدیکی  به مدل ذرات بنیـادي       تورمی بستگی ب  

 جزئیـات مـدل تـورمی       تحول و پیشرفت فیزیک ذرات بنیادي     
هـاي   هـاي اخیـر نظریـه    اما در سـال ]. 7[تر خواهد شد   نیزکامل

 ،کننـد بـدون فـرض تـورم     اند کـه ادعـا مـی        جدیدي ارائه شده  
شأ پیدایش عـالم مـا و   هاي کیهان و من     توانند تمام مشخصه    می

اي بـه ایـن     در ادامـه اشـاره    . بانـگ را توضـیح دهنـد        قبل از مِه  
 . ها خواهم داشت نظریه

 
  3تصویر 

  اي اسی شامهشن کیهان
بانـگ چیــست؟   بانـگ چـه بـود؟ منـشاء مـه      قبـل از مـه  

شناسی وجود دارد که در دهـۀ اخیـر شـکل             اي از کیهان    شاخه
شناسـی    کیهـان .  دارد هـایی بـراي ایـن سـؤاالت         گرفته و پاسخ  

شناسی است که با چندین نظریـه     گرایشی در کیهان   34اي  شامه
ــان  ــک ذرات و کیه ــت  در فیزی ــاط اس ــی در ارتب ــه . شناس البت

                                                        
33- Paradigm  
34- Brane Cosmology  
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  یـا نظریـه     35خاستگاه اصلی این گرایش در نظریـه ابرریـسمان        
M 36  فکر اصلی این است که عـالم مرئـی و چهـار        . نهفته است

د درون فـضایی بـا ابعـاد    کـه خـو   37بعدي ما توسط یک شـامه   
در مـدل  . قـرار دارد محـصور شـده اسـت     38بیشتر به نام تـوده   

هاي دیگر ممکن است در میان توده حرکت کنند        اي شامه   توده
هـا را   هـاي دیگـر آن   کنش با توده و یا با شامه   و از طریق بر هم    

تواند ضعیف بـودن نیـروي        این مدل می  . تحت تأثیر قرار دهند   
. ایر نیروهاي بنیادین طبیعت را توجیه کند      گرانش نسبت به س   

اي ضعیف   اي سه نیروي الکترومغناطیس، هسته      در تصویر شامه  
ا گـرانش چنـین قیـدي      ام 39اند  و قوي روي شامه موضعی شده     

ندارد و بخش زیـادي از قـدرت گـرانش بـه درون تـوده نـشت         
اي سـناریوهاي مختلفـی بـراي         شناسـی شـامه     کیهـان . کند  می

-نـدال رمـدل   : ها عبارتنـد از      آن  ترین  د که مهم  ارمنشاء عالم د  
   .43اي و مدل چرخه 42بانگ ، پیش مه41، مدل سوزان40ساندارم

هـاي اخیـر موضــوعات هیجـان انگیـزي را مطــرح      مـدل 
ها بر مبنـاي نظریـۀ ابرریـسمان کـه          اند اما تمام این مدل      کرده

دانان پذیرفته نـشده و بـسیار         خود هنوز به درستی بین فیزیک     
ا با دیدِ خوش . اند  حث برانگیز است بنا شده    ب تـوان   بینانـه مـی   ام

ــه  ــدل چرخ ــر م ــت اگ ــی در   گف ــر اساس ــود تغیی ــد ش اي تأیی
چـه در   دهد چـرا کـه هـر آن      شناسی رخ می    هاي کیهان   دیدگاه

هاي با ابعاد بیشتر اسـت        اي در عالم    بینیم فقط نقطه    کیهان می 
. ینــیمب کـه مـا در عـالم خودمـان بــه صـورت سـه بعـدي مـی        

  ] 14[و]13[و]12[و
  
  
  
  

                                                        
35- Super String Theory  
36- M-Theory 
37- Membraneکه به اختصار Braneشود  نیز گفته می  
38- Bulk 
39- Localize 
40- Randall-Sundrum  
41- Ekpyrotic )Ekpyrosis       سـوزي    در زبان یونانی بـه معنـاي آتـش

ک مدل فلسفی باستانی دارد که در آن عالم از یک چرخۀ است و اشاره به ی   
شوند و دوبـاره   نهایت از تولدهاي آتشین حاصل شده، که دوباره سرد می   بی

 ).شوند سوزي دیگري متولد می از آتش
42- Pre-Big Bang 
43- Cyclic 
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او در ایـن نوشـته   . هاي دانشکده است و تقریباً از همان آغاز با تکانه همراه بوده است             محمد رفیعی از قدیمی   
هـاي   اي امیـدوارم تکانـه  . کند هاي مختلف آن را بیان می  نسلٔهاي تلخ و شیرین خود از تکانه و تجربه      خاطره

-هاي مهمی از آن یاد بگیرنـد          ه درس  تکان ٔقدیمی از خواندن این تاریخچه لذت ببرند و اعضاي فعلی و آینده           
 .ویراستار 

 هـا،  ي شـاد هـا،  يهـا، دلخـور    شکستها، ی تلخيادآوری سخت است، چه رسد به نوشتن از آن؛ شهی گذشته کردن هم   امیتأمل در ا  
 یی کـذا کی و آن حـس نوسـتالژ  می از آن نداريزی گر،ی و چه شاکمی باشیچه از گذشته راض. تسی راحت ن ،ی هرکس يبرا...  و ها  تیموفق

مـان   اش مو را بر بدن  آوردنادی وجود دارد که به »ناب «يا  لحظات گذشته خاطره نیتر   و تلخ  نی در بدتر  شهیهم. کند ی را رها نم   مان  قهی
  .کند ی مخیس

 قـرار شـد از   یوقتـ .  زجرآور استک،ی رمانتيها هی روحي برای تا قسمتی کم،ییدا خاطرات در لحظات جگونه نی و هجوم ا انباشت
خـاطره  . دیـ آ ی چـشمت مـ  شیات پ تک لحظات گذشته  آنجاست که تک؛يآغازی را ب  يگری ِ د  ی زندگ گر،ی د یی و در جا   يگذشته جدا شو  

 دیـ البتـه با . گـر ی و درشت دزیها و هزاران خاطره ر دنها، دل کن ها، عاشق شدن     دِپ زدن  ها، یعالفها،     رفتن رونی ب ها، ی دشمن ها، یدوست
 لحظـات سـخت   دیـ با. گـر ی و تو هم به سمت دروند ی می کره خاکنی از ا یهات به سمت     که هر کدام از گذشته     ینی و بب  ی باش يترم آخر 
 تـا درك و  ینـ یگـاه بب  را تـو فرود سی بغل کردن و فشرده شدن و چـشمان خـ  دیات، با  با گذشتهی خداحافظ،ی را تجربه کن   یخداحافظ

 و از ي تـراژد کی ينگر اجزادگاهی از دیزندگ:  داردبای زاری بسيا  جمله- مرد محبوب من-نی چاپلده؛ی چه فایول. ی کن دای بهتر پ  يشهود
  .  استي کمدکی ،ينگر  کلدگاهید

ام و   همراه آن بودهی از هر کسشتریب. ام ام، هم نبوده ها هم با او بوده   سال نیدر تمام ا  . هاست   از همان گذشته   یکی من،   ي برا تکانه
چـه همـراه    آن. ها و اتفاقـات  ها و نوشته  ناميادآوری. يادآوری ی است، نوعيا گونه  خاطره جا  نیام در ا    نوشته. ام   با آن بوده   ها یلیکمتر از خ  

قـدر   گرنـه آن و.  اسـت » از خـروار یمشت«قط  که قصدم فدیری خرده مگ آورم یها را نم     همه نام  که  نیاز ا . ام   و خوانده  دهی چهار نسل د   نیا
ي آنچه خواندید برداشت  در آخر این نوشته با نگارنده موافق خواهید بود که همه . قلم و دست ناتوان شود    نی نوشت و گفت که ا     توان یم

  .ام است شخصی
  

 قـدم را  نی مسئول آن، اولری مدنی اول،ی همدانمای تکانه همراه ن ری سردب نیاول. بود ی نم ي »نی گلچ ایلع« وجود نداشت اگر     يا  تکانه
انـد تـا حـاال اسـم او را هـم        که تو تکانـه بـوده  ی از کسان  یلی متأسفانه خ  داد، ی گروه را انجام م    کی کار   یی به تنها  نی گلچ ایلع. برداشتند

 داد کـه بخـش   رونیـ هـار شـماره ب   چنسل اول تکانه.  می کنمی نوشته را به او تقدنی نخواهد بود اگر کل ا  ربط ی ب نی هم يرا ب اند،  دهینشن
 و گـزارش  2 و 1 يهـا   در شـماره یمی صـحبت دکتـر صـم   يپـا ، 2 در شـماره   ی همدان مایسرمقاله ن .  بود نی گلچ ایاش بر دوش لع     عمده

 هـم از همـان   کیزیف يچا.  استی شماره خواندن12 هنوز هم پس از مایسرمقاله ن.  بودند یدن خوان اری بس می برا ی دکتر روحان  کیزیف يچا
  )ست؟ی که وشنا چیدان یتو چه م( ... منسوخ شده است مثل وِشنايها گذشته
 حضور نسل اول نی آخر4 زد؛ در واقع شماره ییگرا  تکانه دست به جوان   گذشت، ی شماره م  نی دو سال از اول    باًی که تقر  4 شماره   از

 مـا ی و نایـ لع. برگـزار شـد  !) امرزاد؟ی بشیخدا( 232نام  به ی در اتاق  ی ماندن ادی ب يا   جلسه 82تابستان سال   .  حضور نسل دوم بود    نیو اول 
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شـان   شان پروردند و با جان  را که با جانی تنِ ساقه گلينازك آرا). یمیو البته سامان مق   ( دادند   يا80 مشت   هی لیحومجله را کُمپِلت ت   
 يادیـ  زیسـع . م چاپ منظم مجله بـود  هاش می تصمنیاول.  شماره چاپ کرد4 ینسل دوم بطور رسم.  نسل دوم دادند  لیدادند آب، تحو  

از .  دارمادیـ  از جلـسات آن دوران ب يادیـ  و درشت ززیخاطرات ر.  وقت مجله را چاپ کنند  سرِ ندشمار گذاشتند تا مجبور شو    کردند، روز 
  ....  وها ییرایها و پذ  گرفته تا جشنها یقهرها و آشت

 خـاطره  می برایلی انجام دادم خ- تکانهی علمری دبنی اول-صلح زاده که همراه فاطمه م    ي و دکتر اجتهاد   ي مصاحبه با دکتر منصور   
 در شـماره  ي جعفـر هی نجیِکیزی فکی ي روزهانیآخر).  نسل چهارم چاپش کنددوارمی هرگز چاپ نشد، امی دومنیا( و جذاب بود     زیانگ
 . بـود ی خواندنیلی خ7ه  در شماری رهام فرزامحضور در کالس مقاله. گهی می چی و بفهم ی تا درك کن   یاش ب ي سال آخر  دی را حتما با   6
  !یواش یواش باید عادت کنیم که دکتر نجیه جعفري صدایش کنیم؟.  آن زمان بودانی دانشجونیتر  از فعالهینج

 چـک و چونـه زده شـد و    یکلـ  . بـشود جـاد ی ايرییوقتش بود که تغ.  اتفاق بزرگ افتادکی دوران گذار نسل دوم به نسل سوم  در
 8شـماره  . میانـد، احـساس غـرور کـرد      شگفت زده شـده ی که همگمیدی را ددی و اساتانیالعمل دانشجو  کار و عکسجهیآخر نت در  یوقت

 کـار  نیـ  اي بـرا یلـ ی خییایجالل نوروز عل.  انتظارش را نداشتکس چی که هيزیچ.  آمدرونی بی گالسه و رنگ  يبا جلد .  بود ینقطه عطف 
 ترجمه  جهاني کشورهای علمتیوضع را تحت عنوان چری از نی جنجاليا   مقاله بیو فاطمه نا   ي صابر دیدر آن شماره سع   . دیزحمت کش 
  .  بودندی ماندنادی باری بسه دورنی در ای  مونا شاهيکاتورهایکار.  بودی خواندنیلیکردند که خ
 نی مجلـه و همچنـ  ي محتـوا ي را بـر رو ری تـأث نیشتری بتوان گفت که بدیشا.  بودي نسل و نسل بعد   نی پدر خوانده ا   ي جعفر اکبر

 یشاهد بودم که گاه.  هم هستبی و فاطمه ناییای جالل نوروز عل  ونی دوره مد  نیعالوه بر آن تکانه در ا     .  دو نسل او داشت    نی ا يها  بچه
ر فاطمـه هـم چـه د   .  گذاشـت  ی مجله مي از وقت امتحان خود برایخانه برسد و حت  سر وقت به چاپمجله تا کرد یجالل تا صبح کار م 

  . را صرف مجله کرديادی وقت زي دوره و چه دوره بعدنیا
 مجله یلی بحث تعطي بود و چند بارافتهیها کاهش   تعداد آدم . بود یدوران سخت .  وارد شد  کیزی ف ی سوم تکانه در سال جهان     نسل

مـسعود  . ردیـ  تکانـه را بگ یلـ ی تعطي جلوتوانست ی هرگز نم یی موثر بود، گرچه به تنها     یلی آن دوره خ   ی رجب هی سا يها  تالش.  آمد شیپ
ـ  دانم ی نم،یآموزش دوره کارشناس نوشتند با عنوان   یقی تحق يا   مقاله 9زاده در شماره     ی و اورامان حاج   یپورموس  ی چقدر خوانده شـد ول

 کیـ زی داشت درباره فيدی مطلب کوتاه و مف10 هم در شماره ي موسونیحس.  داشتی خوبيها  بود و حرف   ی خوب اریبه نظرم تالش بس   
  .یمحاسبات

 از ياری بـس رند،ی را بگ ها ی شلختگ ي منظم وارد شدند، آمده بودند تا جلو       یلی خ ها ینسل چهارم . ، ورود نسل چهارم بود    11 شماره
 يها  نسلاتی از تجربی است که هر نسلنی من ادیام.  دارد ری تقد ي جا اریشان بس   نظم.  و مدون کردند   ی کتب ،یها را از حالت شفاه      حرف

 خواهد شد تکانـه را در دسـت   دایپ! ی زود نسل پنجمای رید. میا  شماره، دو شماره از نسل چهارم تکانه خوانده     نیابا  . اده کند قبلش استف 
 باشـد و  ی چرخشدی باها تی مدیرکه نیا.  بودی خوباریتجربه تکانه، تجربه بس! دیای نی هرگز نسل پنجم   دی شا دیدیخدا را چه د   . ردی گ یم

 بـودن  ی چرخـش نیـ  خودبخـود ا ،یی خاص دانـشجو طی شرالیدر تکانه به دل  . رندی را را در دست بگ     ار و ک  ندیای ب يدی جد يها  هر بار آدم  
  .شد ی مجله مشرفتی باعث پنیو هم.  نو داشتيها  نو و آرمانيها دهیهر نسل با خود ا. شد ی متیرعا

 ي نـسل اول، بـه کـار   یول.  مشکل بودشی سال پ5 يها  آدمي، برا12 تصور شماره دی شماره چاپ شده، شا12 اوصاف نی تمام ا با
زیبـایی کـار   .  دانشکده کردهی از نشرتوان ی را نم  یقی دق فی که تعر  دهد ی نسل، نشان م   4 نیتجربه ا . داشت نانیکه شروع کرده بود اطم    

  .رود میدر نشریه هم شاید براي همین باشد که هرنسلی براي خود تعریفی دارد و بنا بر آن و تجربیات گذشته پیش 
  

دف علم کشف قوانینی اسـت کـه بـه مـا اجـازه شـرکت در           این درست است که ه    
  .دهد، اما این تنها هدف علم نیست  را میها رویداد و پیشگویی هارویداد

 آلبرت اینشتین                           



 1385، پاییز 12ي  شماره    ي دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف     ، نشریهتکانه

   کتابیمعرف
  85کارشناسی ارشد- ی رجبهیسا

sayeh.rajabi@gmail.com  

The Elegant Universe  

Superstrings, Hidden Dimensions and  
the Quest for the Ultimate Theory  

   
 مخاطـب   ي کتاب را بـرا    نی ا نی گر انیبرا

 کـه دوسـت     ی مخاطب عام  ی حت سد؛ینو یعام م 
در !  بخنـدد ی خواندن کتـاب گـاه     نیدارد در ح  

 - آنیی انتهايها ادداشتیسراسر کتاب ـ به جز  
. کنـد  ی اسـتفاده نمـ  یاضـ  ریٔ رابطـه کی از  یحت

 از متخصـصان    ياریکتاب را قبـل از چـاپ، بـس        
 مهـم آن را     اتینـشر . انـد    خوانده سمانی ر ٔهینظر
 1مزی تـا   سـاندي  ٔاند و باالخره مجله      کرده یمعرف

 نـگ یوک  ها  2» زمـان  ٔخچـه یتار« ٔمرتبه  آن را هم  
  .کند ی میمعرف

اکنـون در دانـشگاه        هم ن،ی گر انی اما برا  و
.  اسـت یاضی و ر کیزیاستاد ف ) وركیوین (ایکلمب

 ي فضاها يا  نهی تقارن آ  ٔنهی در زم  شی به خاطر کارها   شتریاو را ب  
Calabi-Yau بـاور  دی شـا دیخوان ی کتاب را م   یوقت. شناسند ی م 

 در سراسـر  نیگـر  ! هم هـست  دانیاضی ر اش  سندهی که نو  دینکن
 بــزرگ آورده کــه يکارهــا سمانیــ از رییهــا قــول کتــاب نقــل

 در  کتـاب  .  است  4  و کامران وفا    3تنیها از ادوارد و      آن نیشتریب

                                                        
1- Sunday Times 

2- Stephen W. Hawking, “A Brief History of Time”, 
Bantam Books, 1998 

او .  استکیزی استاد فنستونی در حال حاضر در دانشگاه پر     تنیادوارد و  -3
 ی آن، بعض ازشتری بی و حتدانند ی مسمانی رٔهی نظر کدانیزی ف نیتر  را بزرگ 
 .کنند ی مسهی مقانینشتیاو را با ا

 التیتحـص .  البـرز تهـران اسـت      رسـتان ی دب لیالتحـص   کامران وفا فـارغ    -4
 دانـشگاه  کیـ زی انجام شده و در حال حاضر استاد ف  کای او در آمر   یدانشگاه

 داشـته اسـت و      سمانیـ  ر ٔهیـ  در نظر  ی مهمـ  اریاو سـهم بـس    . هاروارد است 
 کـه بـا    ی کـار مـشترک    – هاسـت   چالـه   های کـارش مربـوط بـه سـ        نیتر  مهم

 یپنج بخش نوشته شده است که هر بخـش    
 يبخـش اول مـرور   . شامل چند فصل است   

 ٔهیـ  است کـه بـه نظر   ستمی قرن ب  کیزیبر ف 
 نی ظهور ا  لی و دال  شود ی م ی منته سمانیر

در . کند ی می را به طور خالصه بررس    هینظر
 ستمیـ  قـرن ب ی انقالبيها هیبخش بعد، نظر  

بــه طــور ) ی کوانتــومکیــ و مکانتینــسب(
 نینشتیبا ا . شوند ی داده م  حی توض تر  فصلم

 تی و در دو فـصل بـه نـسب         کنـد  یشروع م 
ــ در فــصل بعــد . پــردازد یخــاص و عــام م

 و در شــود ی مطـرح مــ ی کوانتــومکیـ مکان
 کـه   گـردد  ی مـ  يا  هیـ نبـال نظر   به د  تینها

 بـه  ازیـ ن.  عام را در بر داشته باشـد     تی و نسب  ی کوانتوم کیمکان
 بـه آن را  دنی رسـ ي برا مانده  ام ناک يها   و تالش  يا  هی نظر نیچن

 صـفحات   نی را که در آخـر     يزیانگ  جانی ه ریتصو. دهد یشرح م 
 نیـ  ا يها  به نظرم تمام حرف   . دینیب ی م ری بخش آمده، در ز    نیا

 . شکل خالصه شده استنی در ایبفصل به خو

                                                                                      
Strominger آمد چهـار سـال      رانی که به ا   ي بار نیآخر.  داده است  م انجا 

 . داشتی ما هم سخنرانٔ بود که در دانشکدهشیپ
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 آن   فضا زمان، ناهمواريیوستارپتر نگاه کردن به   دقیق و دقیقبا

شود  قدر ناهموار می  فواصل بسیار کوچک فضا آندر .شود آشکار می
 .توان در مورد آن به کار برد که معادالت گرانش اینشتین را نمی

 و  پـردازد  ی مـ  سمانی ر ٔهی در بخش سوم کتاب به نظر      اما
بـا  . کنـد  ی مـ انیـ  بیاضـ  ری ٔ رابطـه  کی ی آن را بدون حت    یمبان

 سمانیـ  ابرر ٔهیـ  نظر سمان،یـ  ر ٔهیـ   بـه نظر    5واردشدن ابرتقـارن  
 بخـش بـه آن پرداختـه        نی ا ي که در فصل بعد    شود یساخته م 

 فصل کی از چهار، در     شتری ابعاد ب  زیانگ  جانیبحث ه . شده است 
ل از کتـاب را    فص نی اگر فقط هم   یحت. شود یجداگانه مطرح م  

 فمیراستش مـن حـ    . [دیبر ی م ی پ سندهی نو تی به خالق  دیبخوان
 کـه   یوقتـ !]  بحث رو بهتـون نچـشونم      نی از ا  ی کم هی که   ادیم
 کی صحبت کند، با     مینیب ی از ابعاد باالتر از آن چه م       خواهد یم

 کننـد  ی مـ ی آن زندگدر که ی با موجوداتيبعد  کی يایمثال دن 
 دو نفر يها تالش. دیگو ی مLineland و به آن  کند ی م ریرا تصو 

 يتـر را بـرا       بـزرگ  ي سـرانجام وجـود فـضا      ای دن نیاز ساکنان ا  
 .Kaluza K و Linstein دو نفـر  نیـ ا. کنـد  ی معلوم مـ گرانید

Line6! نام دارند   
                                                        

هـا   و بـوزون  ) حیصـح   مـه ی ن نیذرات با اسپ   (ها  ونی فرم نی تقارن ب  ینوع -5
 .است) حی صحنیذرات با اسپ(
6- Linstein   همان Einstein يبعد  کی يدمان است منتها در فضا     خو !

 متنـاظر اسـت بـا دو نفـر بـه      يبعد کی ي در فضاKaluza K. Lineاما 
 ٔ دو نفـر دربـاره     نیـ ا!! ي چهاربعـد  ي در فـضا   Klein و   Kaluza يهـا   نام

)  پـنجم ی بعد اضـاف يساز در واقع فشرده( از چهار    شتری ابعاد ب  يساز  فشرده
 Kaluza ٔهیـ نظر:  معـروف شـد   دادند که به نـام خودشـان  ئه ارايا هینظر

Klein!  

 يهـا   کـه بـا درس  ی کساني آمده، برانجای چه که تا ا    آن
  آشـنا هـستند،   کارشناسـی ٔ دوره تی و نـسب   ی کوانتـوم  کیمکان

 حتمـاً از    دیا  ها را نگذرانده     درس نیالبته اگر ا  . کامالً ساده است  
 د؛یـ ریگ ی مـ ادیـ  يادیـ  زيزهای کتاب چيها  بخشنیخواندن ا 

 . استی خوباری معلم بسنی گرانیبرا
ــاه در ــارم مف ــختمی بخــش چه ــر  س ــيت  داده حی توض

 ، کوانتومی ٔ و فضازمان، هندسه   سمانی ر ٔهیارتباط نظر .  شوند یم
 از نی که خـود گـر  يا نهی کشف تقارن آي ـ ماجرا يا نهیتقارن آ

 و ها ی دوگانشودـ، ی داده م  حی آن است مفصالً توض    گذاران  انیبن
 چی کـه هـ    نیـ ا. شود ی م انی بخش ب  نی در ا  M ٔهی نظر تیدر نها 

ها   وقتی بعضرود، ی به کار نم می مفاه نی ا فی در توص  یاتیاضیر
 از کتـاب را   قـسمت نیـ فکـر کـنم اگـر ا   . کند یکار را سخت م   

 که االن هنوز بـاز    ی مهم یلی خ يها  دهی با ا  دی بخوان قی دق یلیخ
 و ها اهچالهیس. دی آشنا شواند، دهی نرس یی نها نیهستند و به تکو   

 بخش آورده نی هم در ایشناس  هانی ک ر د سمانی ر ٔهی نظر يردپا
 يبنـد   جمـع  یعالوه بر بخش پنجم کتاب که بـه نـوع         . اند  شده
هـا     فرمول هـم در آن     گری که حاال د   ییاه  ادداشتی است،   یینها
 نیــدر ا.  کتـاب آورده شــده اســت ي در انتهــاشــود ی مــافـت ی
 ي مختصریاضی ر حاتی هر فصل جداگانه توض    ي برا ها  ادداشتی

 .داده شده است
 خونـدن   ي بـرا  ی بـدموقع  سط درس و مشقتونه   و االن که    دیشا
 احتمـاالً از  نی گريها  کتاب باشه، چون فکر کردن به حرف   نیا

 شونی که کار و زندگ  ییها  اما به اون  . اندازدتون ی م یکار و زندگ  
 کـنم  ی مـ  هی باشه توصـ   زهای چ نی قراره هم  ای زهاستی چ نیهم

 .ن بشThe Elegant Universeوارد 
  
 :مشخصات کتاب  •

Brian Greene, “The Elegant Universe: 
Superstrings, Hidden Dimensions and the Quest for the 
Ultimate Theory,” Vintage, 2000. ISBN: 0375708111.  
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در این مقاله سعی شده است که شاخه        . هاي برگزیده درس فیزیک معاصر است       یکی از گزارش  این نوشته     
بررسی مختصر پدیده ابررسانایی و بیان کاربردهـاي ایـن   . شودابررسانایی به طور کلی و به زبان ساده معرفی        

  .هاي مقاله است شاخه از فیزیک از ویژگی

   آني و کاربرد هاییابررسانا
 زمانی که بشر از فلزات رسانا براي به جریـان درآوردن   از

بار الکتریکی سود جست، فکر کاهش مقاومت الکتریکی در وي        
منجر انجام شد که     بسیاري   هاي   تالش ، آن پیدر  . گرفت شکل

هـایی بـراي    به کشف فلزاتی بـا رسـانندگی بـاالتر و یـافتن راه        
هـا و کـاهش    با وجود این تـالش . کاهش مقاومت فلزات گردید  

  از بین بردن کامل آن رؤیایی بیش نبود        ، مالحظۀ مقاومت  بلقا
اي بـر    کـشف ابررسـانایی افـق تـازه        1911 کـه در سـال      تا این 

 وضـعیتی اسـت کـه در آن    ابررسـانایی . اختمحققان پدیدار س  
گونـه    ماده در عین حال کـه دیامغنـاطیس کامـل اسـت هـیچ             

همـۀ  . دهد مقاومتی در برابر جریان الکتریکی از خود نشان نمی   
تنها مواد خاصی   . توانند در چنین وضعیتی قرار گیرند       مواد نمی 

ابررسـاناها کاربردهـاي   . شـوند  در دماهـاي ویـژه، ابررسـانا مـی    
بردها آغـاز  راوانی در علم و صنعت دارند که بحث را با این کا      فر
 :کنیم می

 یکـ ی الکترانیـ عدم وجود مقاومت در برابر عبـور جر         •
 يهـا  می سـاخت سـ  ي منجر به استفاده از آنها برا      ،در ابررساناها 
 سـاخته   نوعها در دو     می س نی شده است، ا   انی جر ةانتقال دهند 

 بـه کـار رفتـه در سـاختار     ينااند که هم از نظر نوع ابررسا    شده
موتورهـا  .  هم متفاوتندبا ساخت   يها  ها و هم از جهت روش      آن

کنند نسبت  ی ابررسانا کار ميها می که با س  ییها  دستگاه ریو سا 
 بـاالتر،  یکـ ی تـوان الکتر ،ی مـس يهـا  میبه انواع مشابه آنها با س 

 . دارنديتر  کوچکة کمتر و اندازياتالف انرژ
هـا در برخـورد      ررساناها، استفاده از آن    اب گریکاربرد د   •
) CERN(اي اروپـا       ، در مرکز تحقیقات هسته     LHCيها دهنده

 را شـتاب  ی اتمـ ریـ هـا ذرات ز  دهنـده  در این برخـورد . باشد  می

.  بـه سـرعت نـور، برسـند        کی باال، نزد  ي تا به سرعتها   دهند یم
 را میـسر  ر امـ نیـ  از ابررسـاناها ا ی ناشـ یسی مغناط ي ها دانیم
 . زندسا یم

  نیـز در صـنعت حمـل و نقـل       را  به تازگی ابررساناها      •
سـازي    بـا معلـق  1997هـا در سـال    ژاپنـی . کننـد  استفاده مـی  
ي بسازند که  به کمک مواد ابررسانا، توانستند قطار     1مغناطیسی

اي موفقیت آمیز امتحـان   آن را به گونه   . ها معلق است    روي ریل 
ـ       س قطـار و   از تمـا ناشـی  اصـطکاك   رنمودند و بدین ترتیـب ب

 . ها فائق آمدند ریل
 ۀتوســع. هاسـت  یکـاربرد دیگـر ابررســاناها در کـشت     •
 ، به سمت انـواع تمـام الکترونیـک      ها ی باعث شده کشت   يفناور

 بـه کـار   ي مـورد نیـاز بـرا   يپیش بروند، در حـال حاضـر انـرژ      
مین أ تـ ی بـا سـوخت بنزینـ   ي از موتورهاها یانداختن این کشت  

در نتیجـه   . آور اسـت    سرسـام  ی تخمینـ  يهـا   و هزینـه   شود یم
 در ی آمریکـا از فیزیکـدانان ابررســانای  ی دریــایي نیـرو ازمانسـ 

ایـن  .  کـرده اسـت   يهاي جدید دعوت به همکار      ساخت کشتی 
 هـاي  جـم سیـستم  ح دارنـد و  ي کمتـر  يها اتـالف انـرژ      کشتی

 .هاکوچکتر است کنترل کننده در آن
ــ   • ــانش در عرص ــاالخره ورود ابررس ــکۀب  را آن ،ی پزش

ــ.اســت دگرگــون ســاخته ــانایی یک  در ی از کاربردهــاي ابررس
باشد که اساس آن بر مشخص کردن مکـان   می MRI2 ی پزشک
 هیدروژن درون بدن انسان و در نتیجه گرفتن تـصاویر           يها اتم

 ابررسـاناها  ی کار از میدان مغناطیسین ايبرا. از داخل آن است 
 ۀینـ  هز ي بـرا  2002 کـه در سـال       یتخمینـ . شـود   استفاده می 

                                                        
1- Magnetic Levitation  
2- Magnetic Resonance Imaging  
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 نیـ دهـد ا  ینشان مـ   شد، برآورد مرتبط با ابررسانش     يها پروژه
 بـه  2020 دالر و در سال    اردیلی م 5 به   2010ها در سال     نهیهز
 مطالعـه،   تیـ  موضـوع اهم   نیـ ا .دی دالر خواهد رس   اردیلی م 38

 دهـد  ینشان مـ  را به وضوح     یی ابررسانا نهیپژوهش و کار در زم    
    ]3.[)1ردامون(

 
 1تصویر 

  ابررساناییر تاریخگذري ب
 

دانشمند هلندي، براي اولین بار       3اونس،  1911در سال   
 1908او هلیـوم را در سـال   .  ابررسانایی را مشاهده کـرد  ةپدید

مایع کرد و سپس در حالی که مشغول سـرد کـردن جیـوه بـا               
وقتی دماي جیـوه    که   مشاهده کرد    ،استفاده از هلیوم مایع بود    

اومت آن به طـور ناگهـانی صـفر         رسد مق  کلوین می  4به حدود   
او بـه خـاطر ایـن    . گـردد  شود و در واقع جیوه ابررسـانا مـی     می
تـا  .   مفتخر به دریافت جـایزه  نوبـل شـد    1913 درسال   شفک

هـایی در زمینـه ابررسـانایی شـکل        پیشرفت 1933حدود سال   
 4هاي مایـسنر  گرفت ولی در این سال دو دانشمند آلمانی به نام 

ف بزرگی کردند که میدان مغناطیـسی از داخـل   کش 5و اُشنفلد 
این پدیده، که اثر مایـسنر نـام گرفـت،          . کند  ابررسانا عبور نمی  

تواند یک ماده مغناطیـسی را   بسیار قوي است به طوري که می      
با استفاده از همین اصـل      . در برابر یک ابررسانا به پرواز درآورد      

                                                        
3- Onnes  
4- Meissner 
5- Oschenfeild  

ه قابل قبول   اولین نظری . دنشو  ساخته می  6قطارهاي مغناطیسی 
ــه ابررســانایی در ســال  ــشمند  1957در توجی  توســط ســه دان

ایـن  . ارائه شـد  ،  9 و شریفر  8 ، کوپر  7هاي باردین   آمریکایی به نام  
 سـه   نیـ  ا نـام اول  حـرف    به خاطر    - نام گرفت  BCS نظریه که 
 ياژهـا ی را در عناصـر و آل یی ابررسـانا دهیـ  پد تواند یم- دانشمند

 یوف هـستند بـه خـوب   ساده که به ابررسـاناهاي متعـارف معـر     
 یی ابررسـانا  حی توضـ  يبـرا  نظریـه  نی حال ا  نیبا ا .  دهد حیتوض

 گـر ی که بعداً توضـیح داده خواهـد شـد و د    (HTSC)دماي باال   
بـاردین، کـوپر، و     . ستی ن ی کاف یی متفاوت ابررسانا  يها ستمیس

 این نظریه به جایزه نوبـل دسـت         ئۀ با ارا  1972شریفر در سال    
ـ      شنهادی پ 10تلی، ل 1964در سال   . یافتند  زیـ  ن ی داد که مـواد آل

 ۀ دهـ کیـ  کـه  1980 دهه لی در اوا11گارد بک. ابررسانا هستند 
 ابررسـاناها را بـه     نی بود، توانست ا   یی علم ابررسانا  ي برا رینظ یب

 به  یی به علم ابررسانا   يدی بسازد و شاخه جد    زی آم تیطور موفق 
ف  کـش 1986پس از آن در سال  . اضافه کندی آلیینام ابررسانا 

 13 و مـولر   12بدنورز.  شکل گرفت  یی ابررسانا نهی در زم  يرینظ یب
 را در یی ساختند که ابررسـانا    یکی سرام بی ترک کی سیدر سوئ 
ــا ــا ییدم ــداکثر دم ــاالتر از ح ــي ب ــیب شی پ ــده توســط ین  ش
 رااي که این کـشف       نکته. داد ینشان م )  کلوین BCS)30هینظر
ي در  هـاي اکـسید     کـرد ایـن بـود کـه سـرامیک          العاده می  فوق

هـا را بـه عنـوان      دماهاي معمولی عایق هـستند و محققـان آن        
 ولـی بـا کمـی       .گرفتنـد  اي براي ابررسانایی در نظر نمـی       گزینه

در دماهـاي پـائین ابرسـانا    و کننـد   آالیش حالت فلزي پیدا می  
 شـد ایـن دو      عـث کشف اولین ابررساناي دماي باال با     . شوند  می

 ]3.[ندنفر در سال بعد جایزه نوبل دریافت کن

  )II )Type I & II وI   نوعابرساناهاي
 فلز خـالص    30. ابتدا در عناصر فلزي پیدا شد      ابررسانایی

ایـن  . دهـد  وجود دارد که خواص ابررسانایی از خود نـشان مـی        
                                                        

6- Magnetic Levitation Train 
7- Bardeen  
8- Cooper 
9- Schrifer  

10- Bill Little 
11- Bechgaard  
12- Bednorz  
13- Muller  
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دمـاي بحرانـی ایـن      . شوند  نامیده می  Iعناصر ابررساناهاي نوع    
 BCSنظریـه   . مواد بسیار پایین و نزدیک به صفر مطلـق اسـت          

در .  دهـد  توضـیح تواند ابررسانایی در این مواد را به خـوبی           می
 بیـسموت بـه عنـوان       - براي اولین بار آلیـاژ سـرب       1930سال  

پـس از آن آلیاژهـاي دیگـري نیـز پیـدا          . ابررسانا شناخته شـد   
ایـن دسـته از     . دادنـد  شدند که ابررسانایی را از خود نشان مـی        

حرانـی ابررسـاناهاي    دمـاي ب  .  نام دارند  IIمواد ابررساناهاي نوع    
 و نیز اثر مایسنر در این مواد خود را          ت بیشتر اس  I از نوع    IIنوع

 ]                                          3.[دهد  دیگري نشان میۀبه گون

 BCS  نظریه
 ۀ بـه خـوبی توسـط نظریـ        I ابررساناهاي نوع    هاي ویژگی

 نظریـه،  بنـاي ایـن  . انـد  سازي شـده  باردین، کوپر و شریفر مدل 
هـاي نزدیـک بـه سـطح انـرژي فرمـی بـا               کنش الکتـرون   برهم

کـنش را    این بـرهم   .باشد نوسانات بلوري و جفت شدن آنها می      
Phonon Interactionهـــاي حاصـــل را   گوینـــد و جفـــت

فونون کوانتاي انرژي نوسانات بلوري    . (نامند  کوپر می  هاي جفت
 ] 5.)[است

 
  2تصویر

  کوپرتجف
 
 :                                                                                                 کنید  پر  را مشاهده می شکل یک جفت کودر

 
 3تصویر

 

  نـانومتر 100 دو الکترون در جفت کوپر از مرتبـه          ۀفاصل
 4/0  تـا 1/0( برابر فواصل اتمی در بلور         1000است که حدوداً    

هـا در     نـسبتاً زیـاد، الکتـرون      ۀلیل این فاصل  به د . است) نانومتر
کافی است نیروي جاذبۀ کوچکی     .  کمی دارند  ۀجفت کوپر دافع  

.                                                                              حاصــل شــوداربــین ایــن دو برقــرار گــردد تــا جفتــی پایــد 
 غیـر مـستقیم   ۀبهاي زیر چگونگی به وجودآمدن این جاذ    شکل

 .              دهند را نشان می
 

 
 بار مثبت القا می کند و ي بلورشبکه گذرنده در الکترونی -4تصویر

 .کشد  را به باال میها یون

                              

 
 را دیگري  مثبت القایی عالوه بر الکترون مولد الکترونبار -5تصویر

 . جذب می کنداست قابلنیز که در حال عبور در جهت م

  
ـ      صد  چند ۀ فاصل در  ، غیرمـستقیم  ۀنـانومتري ایـن جاذب

.                                                                                            آیــد کنــد و جفــت کـوپر بــه وجـود مــی   دافعـه را خنثــی مـی  
هـا   ونهاي کوپر رفتار بوزونی دارند و بر خالف تک الکتـر         جفت

توانند در سطوح انرژي مشابهی چگالش        که فرمیون هستند می   
هـا سـقف انـرژي        هاي کوپر نسبت به تک الکتـرون       جفت. یابند

ــاقی   پــایین تــري دارنــدو در بــاالي خــود یــک گــاف انــرژي ب
 در دماهـایی کمتـر از دمـاي       .)meVچنـد در حدود (گذارنـد  می

املین بحرانی که انرژي گرمایی از این گاف کـوچکتر اسـت، حـ    
 . شوند  صفر روبرو میمتبار با مقاو

 :     شدندBCS  هی که منجر به نظريشواهد
 پی بردن به وجود گاف انرژي. 1
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و شریفر بر پایه دو مشاهده به وجود گاف          ،کوپر ،باردین
 :انرژي پی بردند

ـ     ) الف مـثالً در   (یتغییر ناگهانی مقاومت در دمـاي بحران
 )جیوه

 
 6تصویر

                      
انــادیم در  وةافــزایش نمــایی ظرفیــت گرمــایی ویــژ) ب

گواه این بود که انرژي گرمایی صرف    ،نزدیکی دماي بحرانی آن   
  .شود ها از گاف انرژي می رد نمودن الکترون

 

 
  7تصویر

 
 ایـن سـه دانـشمند       ي وجود گاف انـرژ    هیر پا ب ، ضمن در
 ینـ یب شی گاف را مطـابق شـکل پـ       يانرژ  و ی بحران يرابطه دما 
  .نمودند

 
 8تصویر

               
 بـار   نی حـامل  ی رفتـار بـوزون    انگری ب يوجود گاف انرژ  .  2

 يهـا  از آنجـا کـه جفـت      . کند ی م ی را نف  یونیاست و رفتار فرم   
 دارند، کوپر مدل جفـت کـوپر را مطـرح       ی رفتار بوزون  یالکترون
  .کرد

 کیـ  مختلـف    يها  زوتوپی ا TC متفاوت بودن    لیبه دل . 3
 خـواص نوسـانات بلـوري و        ونی جفت کوپر مـد    لیعنصر، تشک 

این خاصیت بسیار مهـم  .  بار است  نی با حامل  یکنش فونون  برهم
 14یشرولـ در ابررسانش براي اولین بار توسـط ف       » اثر ایزوتوپ «

 .نشان شد خاطر

 سنری مااثر
 فـاز   رییـ  بـه ابررسـانا تغ     بهنجـار  از حالـت     يا   ماده یوقت

 نیا. دی نمایود طرد م  را از داخل خ    یسی مغناط دانیدهد، م  یم
توان تنها بر اساس   ی اثر را نم   نیا. نامند می سنری را اثر ما   دادیرو

عـدم   لیـ  در آن بـه دل     یکـ ی الکتر انیـ  کـه جر   يا خواص مـاده  
 ری زتصاویر در.  نمود هی، توج کند ی م لی م تی نها ی به ب  ،مقاومت
  :دیکن ی را مشاهده میسی مغناطدانی طرد متیدو وضع

 
 9تصویر

 
                                                        

14- H.Flohrich   
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 دانیــ در می بحرانــي دمــاي بــااليدمــا را در يا مــاده 
ـ ي دمـا ریـ سپس دما را بـه ز  .میده ی قرار م یسیمغناط  ی بحران
در اطراف ابرسـانا میـدان    و. میکن ی مجادی را ایی ابررسانا وبرده  

  .آوریم مغناطیسی به وجود می

 
  10تصویر

 
.  نمـود  هیتوان بر اساس قانون لنز توج      ی اول را م   تیوضع

 کـه توسـط   یلـ یخواص ابررسانا و دال فقط بر اساس   ی دوم یول
 و  یی تقابـل ابررسـانا    سنریـ ما. گردد ی م هی ارائه شد توج   سنریما

 به همسو نمـودن  یسی مغناطدانی م لی تما یۀ را بر پا   سیمغناط
 دو الکتـرون در   نیاسپ نکهیبا توجه به ا   .  نمود هیها توج  الکترون

 که بـه  ي با گشتاوریسی مغناطدانیجفت کوپر ناهمسو است م   
لـذا اگـر     .هـا را بـشکند      جفـت  نیـ  دارد ا  لیکند م  یها وارد م  آن
 از  یی تجاوز کند ابررسانا   BC ی از مقدار بحران   یسی مغناط دانیم
 بـه  B < BC شـرط  یی وقوع ابررسـانا ي برانیبرابنا .رود ی منیب

  .شود ی اضافه مT < TCشرط  

 
 11تصویر

 II نـوع    ي نمـودار ابررسـاناها    دیـ نیب ی کـه مـ    طـور  همان
 ي کـه ابررسـانا    ردیگ ی نشأت م  نی تفاوت از ا   نیا.  است متفاوت

 دانیــدهــد م ی نــشان مــریــگونــه کــه شــکل ز  همــانII نــوع
کنـد، بلکـه     ی را به طور کامل از درون خود طرد نم         یسیمغناط

کــه بــه آن . دهــد ی بــه آن اجــازه ورود مــی خاصــيدر نوارهـا 
 .  گویند15شاره گرد

 
  12تصویر

  :می از روبه رو به آن نگاه کناگر

 
 13تصویر

 
 یسیـ  مغناطدانیـ  دمـا و م    شی بهنجار با افـزا    هاي  مغزي

         Bc-T توان نمـودار   ی م ها  طرح نیامبناي   بر .شوند یتر م   فشرده
 ي ابررسـانا قـت یدر حق.  نمـود هیـ توج  را II نوع   ي ابررسانا يبرا

 از ابررسـانا    یها شاهد مخلوط     آن نیدارد که در ب    BC دو   IIنوع  
 ]5.[میست هبهنجارو ماده 

 
 14تصویر

 

   HTSC- باالي دماییابررسانا

 (High Temperature Superconductivity)  
 تنهــا در فلــزات و یی ابررســانا1980 اول دهــه مــهی ندر

 سـرد شـده   نی کلـو 23 کمتـر از     يکه تا دمـا    -ي فلز ياژهایآل
 نیی همه ابررسـاناها پـا     یمشکل اصل .  مشاهده شده بود   -بودند

                                                        
15- Vortex 
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 ي حـد بـاال    زی ن ي نظر يها ینیب شیپ .ها بود  گذار آن  يبودن دما 
. ادد ی گـذار ابررسـاناها بـه دسـت مـ          ي دمـا  ي را برا  نی کلو 30
 شـناخته شـده در آن       ي ابررسـاناها  نیی گذار پا  ي دما نیچن هم

 لیـ  دل نیبـه همـ   . ها بود  ینیب شی پ نی بر صحت ا   يدأییزمان ت 
 نـشان  نـه ی زمنی کار در اي برايادیدانشمندان عالقه و توجه ز   

 شلیـ  راوو و ميها  دو دانشمند به نام  1984در سال   . دادند ینم
 از النتـانوم،  یبـات یک سـاخت تر ياز دانشگاه کن فرانـسه بـر رو    

 مـواد  نیـ هـا ا   اگـر آن  . کردنـد  ی کـار مـ    ژنی، مس و اکـس    میبار
 سرد کرده بودند، ممکن     نی کلو 40 حدود   ي را تا دما   یکیسرام

 یکی الکترانی مواد در برابر شارش جرنیبود مشاهده کنند که ا    
 لیـ  امـا در آن زمـان دال  ؛دهند ی از خود نشان نم  ی مقاومت چیه

 نیـ از ا.  واداردیشی آزمانی را به چنها آن وجود داشت که    یکم
 1986 در سال  نکهیتا ا .  نشد يادیها توجه ز   کی سرام نیرو به ا  

نـصر   چهار عنی از ایبیجرج بدنورز و رابرت مولر با ساخت ترک     
)La2-xBaxCuO4 (  36 ی بحرانــي بـا دمـا  ییتوانـستند ابررسـانا 

 ی بررسـ  ي بـرا  ی در سـطح جهـان     یعیتالش وس .  بسازند نیکلو
 بـا   ی بـاال آغـاز شـد و مـواد مـشابه           ی بحران ي مواد با دما   گرید

 اریها با کشف بـس   کوشش نیا . باالتر کشف شد   ی بحران يدماها
 بـه   YBa2Cu3O7  بی در ترک  نی کلو 90 حدود   ییمهم ابررسانا 

ـ ي در آن است کـه دمـا   بی ترک نی ا تیاهم. بار نشست   ی بحران
 ي بـرا جهی نتدر است و شتری بعی ماتروژنی نی بحرانيآن از دما  

 مینسبت بـه هلـ  ( ارزان عی ماتروژنی از نتوان یسرد کردن آن م 
بهـره  ) شـد  ی سرد کردن اسـتفاده مـ      ي که تا آن زمان برا     عیما

 است کـه از  BSCCOاي دماي باال   سانرخانواده دیگر ابر  . گرفت
Bi،Sr،Ca،Cu،O       زي که تـشکیل     ساخته شده است و در سه فا
 ي دما نیباالتر.  دارد کلوین 110 و   80،  20شود دماي گذار      می

 اسـت کـه در      نی کلـو  138  که تا کنون شناخته شـده،      یبحران
به دسـت   )  ابررسانا وهی مس ج  دیاکس (ی دار مس  وهی ج باتیترک

کلوین رسـیده   165ر این دماي گذار به      و تحت فشا  . آمده است 
 مواد در دهه گذشته نشان      نی ا ي انجام شده رو   قاتیتحق. است

 نیـ  ماده وجود دارند که ا50 از شی بنکهیدهد که با وجود ا   یم
 بـات ی ترک نی همه ا  یگذارند، ول  ی م شی را به نما   یینوع ابررسانا 
 یگـ  دارند و همهی الهی اليساختار بلور : مشترکند زیدر چند چ  

و بـه   (  صفحات اکسید مـس  در سـاختار خـود هـستند            يدارا
 .)شوند ی نیز شناخته م   ی مس ي به عنوان ابررساناها   لی دل نیهم
 مس وجـود دارد  دی چند صفحه اکسای کی مواد نی ساختار ا  رد

ــا عناصــر  ــه ب ــاريک ــد ب ــاکی ومی مانن ــ آال...، عناصــر خ  دهیی
 باال در   ي دما یی ابررسانا افتنی ي برا شتری ب يها شیآزما.اند شده

اخیـراً کتـاب    ] 8[و]7.[چنان ادامه دارد    هم  مواد گری د يها گونه
هاي ابررسانایی دماي باال توسط زهـرا یمنـی و دکتـر              پیشرفت
د اخـوان بـه چـاپ رسـیده اسـت کـه جزئیـات نظـري و                 محم 

 ]9.[کاربردهاي این مواد را با تفصیل گزارش کرده است

BCSباالي دمایی و ابررسانا  
  BCS قبل گفته شـد، نظریـه    يها  که در بخش   رطو  همان

 نیـ امـا ا  . رود ی به کار م   نیی پا ي در دما  یی ابررسانا هی توج يبرا
طبـق  .  باال ناموفق بوده است    ي دما یی ابررسانا هینظریه در توج  

 یی نظریـه، ابررسـانا  نیـ  به عمـل آمـده توسـط ا    يها ینیب شیپ
 ی در حـال نیو ا. د رخ دهنی کلو30 باالتر از ي در دما  تواند ینم

 بـه   زیـ  ن نی کلو 100 باالتر از    ی بحران ياست که تا کنون دماها    
 لی تـشک لهی را به وسـ  نیی پا ي در دما  ییابررسانا. اند دست آمده 

 جـاد یفونـون ا  -کـنش الکتـرون   که در اثر برهم( کوپر يها جفت
 زیـ  بـاال ن  ي دمـا  ییدر ابررسـانا  . میدهـ  ی مـ  حیتوضـ ) شـوند  یم

 هـستند، امـا   ییرنده ابررسـانا  آو د کوپر عامل به وجو    يها جفت
تواند تنهـا، بـرهم کـنش      یها نم   جفت نی به وجود آمدن ا    لیدل

 افتنیـ  ي بـرا  قـات یدر حال حاضـر تحق    .  فونون باشد  -الکترون
 چیاما هنوز به ه     باال ادامه دارد،   ي دما یی ابررسانا ي برا یهیتوج

 کـه   یمسئله مهمـ  . میا افتهی دست ن  نهی زم نی در ا  ینظریه کامل 
  است که ما،  نیا  باال وجود دارد،   ي دما ي با ابررساناها  اطتبدر ار 

ـ  ي کمتر از پنج سال، از دما      یدر مدت زمان    نی کلـو 23 ی بحران
 موضـوع   نیـ و ا . میـ ا  افتـه ی دست   نی کلو 165 باالتر از    يبه دما 

 ک،ی نزد ندهی اتاق  را در آ     ي در دما  یی به ابررسانا  یابی دست دیام
 ]10.[ دهدی مشیارافزایبس

 وز ابررسانایی مرمانواع
 کشف پدیده ابررسانایی دمـاي بـاال دنیـاي ابررسـاناها       با

چنـان توسـط     ابررسانایی دماي بـاال هـم     . اي شد  وارد عصر تازه  
هــاي فعلــی قابــل توضـیح نیــست، امــا ایــن پدیــده در   نظریـه 

هـاي فرمیـون     ابررساناهاي فرو مغناطیس، مواد آلی و سیـستم       
 شـدن   رساناساختار ابر سنگین مرموز وغیر قابل توضیح است و        

 ]12[و]11.[ها از جمله سؤاالت روز فیزیک است آن
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  آلییابررسانای

  C60 
هاي کربن که به شکل توپ فوتبـال قـرار        از اتم  مولکولی

ایــن مـاده در ترکیــب بـا فلــزات قلیـایی ابررســانا    . گیرنـد  مـی 
 مـاده در شـرایط معمـولی داراي         ایـن  K3C60مـثالً    .سازد می

توانـد   اما در فشار زیاد می    . کلوین است 15 دماي بحرانی حدود  
در فشار زیاد به دلیل متراکم      . (کلوین ابررسانا شود   40تا دماي 

هـا تـشکیل جفـت کـوپر         شدن ماده و محدودتر شدن الکترون     
 ابررسـاناهاي آلـی پـایین بـودن         ةمزیت عمد .) شود  تر می  آسان

دو ایـن  . چگالی و باال بودن میـدان مغناطیـسی بحرانـی اسـت          
امـا پـایین   . شـود  خاصیت موجب توجه بسیار به این مـواد مـی      

هـا مـشکل بزرگـی در راه سـاخت      بودن زیاد دماي بحرانـی آن    
هـاي سـنتز     گرچه به دلیل بـاال بـودن قـدرت روش         . هاست آن

چنـین بـاال     هم هاي ممکن آلی و    شیمیایی و تعداد زیاد ترکیب    
ها امید بـه    رفتن متوالی دماي بحرانی کشف شده براي ابررسانا       

ساخت ماده ابررساناي آلی را که در شرایط فشار عـادي بتوانـد     
ساخت و نگهداري شـود     ) کلوین 77باالتر از   (در نیتروژن مایع    
 . افزایش داده است

 نی سنگونی فرميها ستمیس
.  هـستند می یا سرمی اوران يها  از اتم  یکی ي  مواد دارا   نیا

 که ندی گوی منی سنگ ونی فرم ستمی س لی دل نی مواد به ا   نیبه ا 
 بـا بلـور ،      ی برهم کنش خاص   لیالکترونها در ساختارشان به دل    

.  شـوند ی مـ ي عـاد ي جرم موثر چند صد برابر الکترونهـا       يدارا
 و خـواص  شـود  یها در آنها م    باعث کاهش سرعت الکترون    نیا
 ي دمـا  ادیـ  بـودن ز   نییاز جملـه پـا    .  دهـد  ی به آنها م   ي ا ژهیو

 تیـ  ظرفیو کـاهش تـوان  ) نی کلو5/0د  حدويبرا( آنها  یبحران
ـ  ي دمـا  ریـ  ز ییگرما  کـاهش در   نیـ ا(  نـسبت بـه دمـا      ی بحران

 نی ا يها  تنها تفاوت الکترون   .) است یی متعارف نما  يابررساناها
بجز .  آنهاست ادی ز اریبس موثر   جرم ،متعارف يمواد با ابررساناها  

 و نحـوه  لیـ دل. کننـد  ی آزاد رفتار م   يها ها مثل الکترون    آن نیا
االت ؤ و از جمله سـ ستی مواد شناخته شده ن    نیابررسانا شدن ا  

  .                                                                                                         استکیزیروز ف

      سی فرومغناطيابررساناها
 کـه  یی، سـاخت مـاده ابررسـانا   یی زمان کشف ابررسانا از

 و کـدانان یزی في باشـد از آرزوهـا    سی فرومغنـاط  تیخاص يدارا

 که تحت   ی ماده ابررسانا هنگام   کیچون   . بوده است  نیمهندس
 از  رد،یـ  بزرگتر از میدان بحرانی خود قـرار گ        یسی مغناط دانیم

 سی مغنـاط و فر ي ابررسانا کیشود، اما    ی خارج م  ییفاز ابررسانا 
 1957ل  در سـا  .  داخلی خود همساز است    یسی مغناط دانیبا م 
 احتمـال وجـود      نزبـورگ ی گ یتالی به نام  و    ی دانشمند روس  کی

اما دو سـال بعـد برنـد        .  را مطرح کرد   سی فرومغناط ییابررسانا
 مقـدار  ی لوس آالموس نشان داد که حتـ     شگاهی در آزما  اسیمات
 کـه  ی ماده ابررسانا، زمـان   کی در   سی فرومغناط ی  ناخالص  یکم

 یی کامل  ابررسانايابود موجب نردیگ  قرارسیدر فاز فرومغناط  
این مسئله توسـط ابریکـوف و گورکـف بـا نظریـه             . خواهد شد 

 2000امــا در حــدود ســال . پـردازي بــه اثبــات رســیده اسـت  
 ی در بعـض   یی و ابررسانا  سی فرومغناط زی مسالمت آم  یستیز هم

 7/8 ي مـاده در دمـا  نیـ ا. شد دهید ErRb4B4مواد از جمله در  
 سرد  نیکلو1 ي که آن را تا دما     یزمان. شود ی ابررسانا  م   نیکلو
 يهـا  ی حالـت دو قطبـ     نیـ در ا . افتـد  ی مـ  ی اتفـاق جـالب    میکن

هـا بـه     شوند، اما دامنه آن    یهم جهت م    درون ماده،  یسیمغناط
 ییهـا   که بـه دسـته     ی معن نیبه ا  .کند ی م ریی تغ ینوسیطور س 

در ) مطابق شکل  (یشوند و به طور متوال     ی م میقس برابر ت  بایتقر
 قـرار  یسیـ  مغناطيها ی دو قطبنیی جهت باال و پا   هر دسته در  

 طـول   لیـ  کـوپر بـه دل     يهـا    حالـت جفـت    نیـ در ا . رنـد یگ یم
در . ( نسبت به طول هر دسته، شکسته نخواهند شد         ادترشانیز

ــکوپ ــاد ماکروس ــا ،یابع ــنی ــواد آنت ــاطی م ــ دسی فرومغن  دهی
 م،ی سـرد کنـ  نی کلـو 8/0 مواد را تا    نی که ا  ی زمان اما) شوند یم

جهـت شـده و فـاز           مـاده  هـم     یسیـ  مغناط يها ی قطب تمام دو 
 . کنند ی را نابود مییابررسانا

 
 15تصویر

 ابعـاد   در ن،ی کلـو  1 تـا    نی کلـو  8/0 هر حال در بـازه       به
 سی و فـاز فرومغنـاط     یی ماده، فاز ابررسانا   نی در ا  یکروسکوپیم

 يآورند کـه روز    ی را به وجود م    دی ام نیو ا  زمان وجود دارند   هم
و                                                                   دو فاز را همزمان داشـته باشـند      نی ساخت که ا   يدبتوان موا 
 بـاال اتفـاق    ي و در دمـا    ی حالت در ابعاد ماکروسکوپ    نیبعالوه ا 
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 ری مقـاد  دی ما قادر به تول    ،يا  ماده نیدر صورت ساخت چن   . افتد
  بـود  میفاده از آن خـواه     بـا اسـت    یسیـ  مغناط دانی م ادی ز اریبس
 و فـشار   ی   نسبت به ناخالص     ErRb4B4  و  ZrZn2 مانند   يمواد(

ــ ــد شیبــ ــساسند از حــ ــاخت آنحــ ــوار   و ســ ــا دشــ هــ
  ] 16[و]14[و]13[.)است

 در یی ابررسـانا  يمرزهـا  شایان ذکر اسـت کـه        ،در پایان 
 ي هـا هیـ نظر. حال حاضر به سـرعت در حـال گـسترش اسـت          

بـا ایـن    . ستندیـ  ن ییابررسانا دی انواع جد  حیموجود قادر به توض   
اي    توضیح پدیدة ابررسـانایی در قالـب نظریـه         رايبحال تالش   

هـاي    هـاي اخیـر فعالیـت        سـال  در. چنـان ادامـه دارد      واحد هم 
اي در زمینۀ ابررسانایی دماي باال در دانشکده فیزیـک            گسترده

 اولـین کنفـرانس     1378در مهرمـاه سـال      . ه است تصورت گرف 
در دانـشکده فیزیـک   ) MSM99( ررسـانا مـواد مغناطیـسی و اب  

در این کنفرانس چهارصـد مقالـه از پنجـاه کـشور            . ر شد ابرگز
دو جلـد مجموعـه مقـاالت ایـن کنفـرانس در            . جهان ارائه شد  

ریاست این کنفرانس را    . کتابخانه دانشکده فیزیک موجود است    
د اخوان به عهـده داشـت        مـضافاً، از شـروع مجـدد       . دکتر محم

ــت ــ فعالی ــاطیس آزمای ــاتی مغن ــال ) MRL( شگاه تحقیق در س
، موضوع ابررسـانایی دمـاي بـاال توسـط دکتـر اخـوان و          1373
 تجربـی و محاسـباتی بـه طـور          هاي  نهشان در زمی    جویان  دانش

صـد    گسترده تعقیب شده است و نتایج این تحقیقات طی یـک          
هـاي   کنفـرانس  مقاله در صد یکو بین المللی  مقاله در مجالت    

عالقمنـدان بـه موضـوع     . ه اسـت  دمللـی ارائـه شـ     ملی و بین ال   
 از MRLتوانند با مراجعه به آزمایشگاه     ابررسانایی دماي باال می   

ــع شــوندیکــم و کیــف کــار و موضــوعات تحقیقــات  .  روز مطل
همچنین، براي مطالعه جزئیات بیشتر در ارتبـاط بـا کنفـرانس      

MSM99   توانیـد بـه    هاي تحقیقاتی ابررسانایی مـی     و یا فعالیت
. دیـ  تکانه مراجعـه کن    9و8هاي    مصاحبه دکتر اخوان در شماره    

» سانایی دماي بـاال   ردو دهه ابر  « نامه  که یک ویژه    نکته آخر این  
 ایران با ویراستاري دکتر اخوان در     زیکتوسط مجله پژوهش فی   

از . دست تهیه است که در پاییز امسال به چاپ خواهـد رسـید            
و پـانزده مقالـه داخلـی    قرار اطالع پـانزده مقالـه بـین المللـی          

 ! آن را از دست ندهید. نامه خواهد بود محتواي این ویژه
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   ورزي و معادالت دیفرانسیل عشق
  استیون استرگتز

 بـوده  MIT عـضو دانـشکده ریاضـیات    1989-1994 از سال  او. استیون استرگتز  استاد دانشگاه کرنل است      
 در  .چنین به عنوان معلم نمونه دریافت داشـته اسـت           ه و هم  هاي بسیاري به عنوان محقق نمون       او جایزه . است

   .خوانید ده است را میهاي آموزشی وي که در مجله ریاضیات چاپ ش ادامه یکی از مقاله

  مقدمه
هدف از نوشتن این مقاله پیشنهاد یـک روش غیرعـادي          
تدریس مطالب استاندارد درباره معادالت دیفرانـسیل معمـولی         

این رهیافـت، ریاضـیات را بـه موضـوعی کـه        . جفت شده است  
د مـرتبط  اکنون در ذهن بـسیاري از دانـشجویان وجـود دار            هم
به نظر . ورزي بین دو نفر تحول زمانی یک فرآیند عشق  : کند  می
رسد که دانشجویان از موضوع لذت ببرند، و نقش فعـالی در     می

  .ساختن، حل و تفسیر معادالت داشته باشند

  :توصیف مدل
هدف بررسی عشق بین رومئو و ژولیـت بـا یـک روایـت             

ایـن  . یگرنـد رومئو و ژولیـت عاشـق یکد  . جدید از داستان است  
تر است و در آن رومئو به عنـوان یـک          روایت به واقعیت نزدیک   

یعنی وقتی ژولیـت او  ! شود ثبات در عشق معرفی می      موجود بی 
شود ولـی وقتـی    تر می   عالقه  دارد، رومئو بی    را بیشتر دوست می   

! شـود  تر مـی  که ژولیت او را کمتر دوست داشته باشد، او عاشق        
یعنی . یت بازتابی از عالقه رومئو است  بر خالف رومئو عالقه ژول    

کنـد، او     هر چقدر که رومئـو اظهـار عالقمنـدي بیـشتري مـی            
عالقگـی از خـود نـشان         شود و هر وقت کـه بـی         عالقمندتر می 

یک مدل ساده بـراي توصـیف       .شود  عالقه می   دهد، او نیز بی     می
  :این داستان عاشقانه

bR
dt
dJaJ

dt
dR

=−=   ,  
یا نفرت رومئو   (  عشق رومئو به ژولیت      tR)(که در آن    

یا نفرت ژولیـت بـه      ( عشق ژولیت به رومئو      tJ)(و!) به ژولیت 
تواند مثبت یـا منفـی     میR و   Jعالمت  .  است tدر زمان   ) رومئو

 پارامترهـاي  aوb. باشد که به ترتیب نشانه عشق و نفرت اسـت         

هـاي ایـن معـادالت     جواب. گار باشند اند تا با داستان ساز      مثبت
اي از  هاي یک نوسانگر هارمونیـک اسـت و بنـابراین دوره      جواب

البتـه دسـت کـم در یـک     ! کنند  بینی می   عشق و نفرت را پیش    
به عنوان یـک تغییـر   . افتد زمان اتفاق می    چهارم دوره عشقِ هم   

ممکن، امکان دارد استاد بخواهد درباره سیـستم خطـی مرتبـه      
  :تري بحث کند یدويِ کل

JaRa
dt
dR

1211 +=  

JaRa
dt
dJ

2221 +=  
,),2,1(پارامترهاي =kia ik توانند مثبت یا منفی باشـند      می .

ها بستگی به خصوصیات افـراد     در واقع مثبت یا منفی بودن آن      
یکــــی از دانــــشجویان . معرفــــی شــــده در داســــتان دارد

0, 1211 >aa  ات مربوط به یک رومئويِ رمانتیک و        را مشخص
یعنی فردي که نه تنها عالقه طرف مقابـل باعـث          . فداکار نامید 

شود، بلکه خود نیز ایـن عالقـه را تـشدید       اش می   افزایش عالقه 
هـاي ممکـن دیگـر و تفکـر دربـاره             گـذاري حالـت     نام. کند  می

بـه  . کننـده اسـت   هاي مختلف سرگرم   هاي عاشقانه زوج    ویژگی
0 ,0مثال براي یک عاشق محتاط،      عنوان   1211 >< aaاست .

 ا خصوصیات عاشق محتاط و فرد دیگري  آیا یک زوج از فردي ب     
توانند به عشق واقعـی دسـت         عاشق رمانتیک می   ا خصوصیات ب

تـوان جمـالت  غیـر خطـی را نیـز وارد کـرد تـا از                   یابند؟ مـی  
شـعرا پیـشنهاد   .  از حد یا تحقیر جلوگیري کـرد     دلسوزي بیش 

موسـم بهـار،    ( .کنند که این معادالت غیر خودگردان باشند        می
  ) 1!شود خیال مرد جوان، به آسانی به تصورات عشق تبدیل می

Strogatz, S. H. Love affairs and differential 
equations; Mathematics Magazine, vol. 61, p. 35(1988)

                                                        
   Tennyson شعر از -2
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  )2(تاریخچۀ جوایز نوبل در فیزیک 
  کارلسون. اریک ب

  84کارشناسی- ترجمۀ ارغوان شفیعی
arsh_214@yahoo.com 

هاي سایت رسمی جوایز نوبل، که در آن به مرور جوایز نوبل فیزیک            اي است از یکی از مقاله       این نوشته ترجمه  
ي فیزیک نیست، ولی      ل فیزیک، تاریخچه  ي جوایز نوب    هرچند که تاریخچه  . از آغاز تاکنون پرداخته شده است     

تواند شرح نسبتاً     هاي برندگان نوبل می     ها و آزمایش    این حقیقت که بیان اندیشه    «ي مقاله،     ي نویسنده   به گفته 
انـد بیـشتر      منسجمی براي پیشرفت فیزیک باشد، خود بیانگر این است که جـوایز نوبـل فیزیـک توانـسته                 

کنـیم، پوشـش    گی مـی حورکننده به سمت درك دنیایی که در آن زنـد هاي اساسی را در این سفر مس      قسمت
.         خـوانیم  و در این شـماره قـسمت دوم مقالـه را مـی     ي قبل چاپ شد این مقاله در شماره     اول  قسمت» .دهند

   .از رهام رهنماي فرزامی به خاطر معرفی این مقاله سپاسگزاریم

  از فیزیک کالسیک تا فیزیک کوانتوم
ال هرتـز بـا   فرانـک و گوسـتاو ِ   هاي بعدي جیمز    آزمایش

الکترونی کـه بـه یـک اتـم     (نشان دادن عکس اثر فوتوالکتریک    
 بـا انـرژي خـاص از آن بایـد     یزند براي ایجـاد فوتـون      ضربه می 

 هـاي   حـرف  کلـی    عتبـار ا.) ي مشخص باشـد   داراي حداقل انرژ  
ور طـ  و هرتـز بـه       فرانـک .  نـشان داد   hپالنک را در مورد ثابت      

 بـه   1926 را دریافت کردند کـه در سـال          1925 نوبلك  مشتر
 ةکه نیمـی از جـایز  (زمان آرتور اچ کامپتون       هم.  شد ها اعطا   آن

هـاي    اتالف انرژي در پراکندگی فوتـون     )  را دریافت کرد   1927
هـاي   نشان داد که فوتوناشعه ایکس در ذرات را بررسی کرد و       

ابـر انـرژي نـور     تـر از ده هـزار بر         که انرژي بیش   اي  اشعه ایکس 
 دیگـر   نـیمِ . کننـد   تومی مشابهی پیروي می   ندارند از قوانین کوا   

وي روشـی را بـراي   . به چارلز تی آر ویلـسون اعطـا شـد     جایزه  
مشاهده پراکندگی ذراتی با انرژي باال ارائـه کـرده بـود کـه در          

  . هاي کامپتون مورد استفاده قرار گرفت بینی یید پیشأجهت ت
عرصه براي   عنوان پس زمینه     به انرژي    کوانتشِ مفهومبا  

.  میکروفیزیـک آمـاده شـد      ۀروي به سوي جهان ناشـناخت       پیش
 با مـدل   دانان قبل از او،   مانند سایر فیزیک  نیز  نیلز اچ دي بوهر     

وي . کرد  کار می چرخند،    ها گرد هسته می     که الکترون اي    سیاره
دریافت که توجیه گسیل خطوط طیفی تیز توسط اتم تنهـا در       

یی  مـدارهاي مانـا    هـا در     رونپذیر است کـه الکتـ       انصورتی امک 
شـوند    مـی  مـشخص  هاي کوانتید  زاویه   تکانه   که توسط  بچرخند

 .)شود میتقسیم π2 که بر h ضرایب صحیحی از ثابت پالنک    (
  بـا انـرژي    ییگـسیل پرتـو   متنـاظرِ    که   ν  گسیلی هاي  بسامدو  
νhــا تفــاوت بــین ســطوح  براو  اســت ــر ب  ةکوانتیــدانــرژي ب

 نـسبت بـه     تـر   پیشنهاد او یک گذار انقالبی    . باشد   می ها  الکترون
اگرچه این پیشنهاد فقط .  پالنک از فیزیک کالسیک بود     ۀفرضی

هاي طیف نوري را در شکل        ترین ویژگی   توانست بعضی از ساده   
ش ع شد کـه رو  مورد قبول واق سریعاً،ي خود توضیح دهد     اولیه

 فیزیـک   ةاو جـایز   . شـروع صـحیحی باشـد      ۀتواند نقط   بوهر می 
 و ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه بــراي  را دریافــت کــرد1922

تـري   پیشرفت بیشتر در بیان نظري دنیاي ذرات، بحـث عمیـق        
که تا آن زمان به صورت دو مقولـۀ         (اي    در خواص موجی و ذره    

ي  ویکتور دوبـرو 1923در سال . الزم است) شدند جدا بحث می 
پیشنهاد کرد که ذرات مادي نیز ممکن است خواص مـوجی از            

ــد ــشان دهن ــشان دادهقــبالَ. خــود ن ــواج    ن ــود کــه ام  شــده ب
اي به صـورت فوتـون نـشان         الکترومغناطیسی از خود نمود ذره    

 داد  ارائـه بیان ریاضیاتی را براي این رفتـار دوگانـه  و  ا. دهند  می
 ة براي ذر   »برويطول موج دو  «   هابعدبود که   چه    مل آن که شا 

ویسون نشان داد کـه     ی د ۀهاي اولی   آزمایش. متحرك نامیده شد  
توانند اثرات بازتابی مشابه امواجی که   ها در حقیقت می     الکترون
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تکرار این . زنند را از خود نشان دهند به یک کریستال ضربه می    
بینـی شـده      ها طول موجی را که توسط دوبروي پـیش          آزمایش

فرزند جـی  ( بعد جورج پی تامسون    چندي. کرد بود تصدیق می  
تـري در ارتبـاط بـا         هاي بسیار پیـشرفته     آزمایش) جی تامسون 
هاي نازك فلزي انجام      هایی با انرژي باالتر به ورقه       نفوذ الکترون 

دوبروي در سـال    . داد  داد که به وضوح اثرات پراش را نشان می        
و اش مورد تقـدیر قـرار گرفـت و دیویـسون            براي نظریه  1929

 فیزیک  ة جایز 1937تامسون بعدتر به صورت مشترك در سال        
فرمـول بنـدي یـک نظریـه      چه باقی ماند  آن .را دریافت کردند  
بـراي جانـشینی مکانیـک کالسـیک بـود بـه            جدید و سـازگار     

هـاي مربوطـه معتبـر     هاي اتمی و تابش     اي که براي پدیده     گونه
اساسـی  ي پیـشرفتی     دوره 1926 تا   1924هاي بین     سال. باشد

ندیـشه  ا ارویـن شـرودینگر      1926 بعدتر  در     .در این زمینه بود   
 اي بنیـــادي بـــا عنـــوان دوبـــروي را گـــسترش داد و مقالـــه

»Quantization as an eigenvalue problem«  نوشت و آنچه 
. شـود بـه وجـود آورد        نامیده مـی   » مکانیک موجی « را امروزه   

دیگـري را  یکسال پیش از آن هایزنبرگ روش ریاضی متفـاوت       
شد کـه وي    نامیده می »مکانیک ماتریسی «وع کرده بود که     شر

را به همان نتایجی که بعدها توسط شرودینگر نـشان داده شـد    
مکانیک کوانتـومی جدیـد هـایزنبرگ و شـرودینگر بـه            . رساند

ــصویر   ــادي از ت ــدارهاي شــهوديمفهــوم یــک عزیمــت بنی  م
بیعـی در   و به عدم دقـت ط      کالسیک براي موضوعات اتمی بود    

شـوند   گیـري مـی    زمان اندازه  هایی که به طور هم     صحت کمیت 
 ةهایزنبرگ جـایز  . )اصل عدم قطعیت هایزنبرگ   (کرد   اشاره می 

 مکانیک کوانتـومی دریافـت      ۀ را براي توسع   1932 فیزیک سال 
حـال آنکـه یـک سـال     )  به او اعطا شد 1933 که در سال  (کرد  
.  کـرد  قـسیم ت شرودینگر جایزه را بـا پـل دیـراك           ،1933 ،بعد

هـاي بـه    ی شرودینگر و هایزنبرگ براي سرعت     مکانیک کوانتوم 
هاي مربوط بـه حرکـت مـداري الکتـرون            پایین و انرژي   تنسب

نی ها در مورد قـوانی   ر اتم معتبر بود، ولی معادالت آن      ظرفیت د 
هاي باال تعیین کرده بود قانع       که اینشتین براي ذرات با سرعت     

اي به وجـود آورد کـه        ته تغییریاف دیراك فرمالیسم  .کننده نبود 
  و نشان داد    شده بود ن نتایج نسبیت خاص اینشتین لحاظ       آدر  

وارد مربوط بـه چـرخش ذاتـی        اي نه تنها شامل م     چنین نظریه 
 مغناطیـسی   قطبـی  شتاور دو گـ و بنابراین توضـیح      (ها الکترون

 )ها و ساختار ریز مـشاهده شـده در طیـف اتمـی         ذاتی الکترون 
هاي مشابه    جدید و متفاوتی را با جرم      د ذرات شد، بلکه وجو   می

. ذره نامیـده شـدند   کرد که پـاد  بینی می و بارهاي مخالف پیش   

اي که کشف شـد پـادالکترون بـود کـه در سـال               ذره لین پاد او
و نام پـوزیترون را از       توسط کارل اندرسون مشاهده شد       1932

  .)1936 فیزیک ةنیمی از جایز( آن خود کرد
 نظریه کوانتوم با جوایز نوبـل       ۀوسعدر ت سهیم   افراد ۀبقی

  هایزنبرگ در  باشرم،  ماکس بورن . مشخص شدند  هاي بعد  سال
بندي ریاضی و تفـسیر       مهمی در فرمول   همسیست،  اوائل دهه ب  

 فیزیـک   ةاو نیمـی از جـایز     . فیزیکی کارهاي هایزنبرگ داشـت    
.  را براي کار بر روي تعبیر آماري تابع موج دریافت کـرد        1954
 یـک  تنهـا یعنی این اصـل کـه   ( لی اصل طردش را ؤنگ پا ولفگا

ـ ) توانـد وجـود داشـته باشـد       الکترون در هر سطح انرژي می      ر ب
مـشخص شـد   داً بع. گذاري کرد نظریه قدیمی کوانتوم بوهر پایه 

که این اصل مرتبط است با تقارن تابع مـوج ذراتـی بـا اسـپین       
هـا و   نکنون به عنوان تفاوت میان فرمیـو ، آن چه ا  نیمه صحیح 

 صحیحی   شان مضرب   اسپینکه  ذراتی   -ها بوزون
π2
h  اسـت - 

ثیر عمیقـی در بـسیاري از      ألی تـ  اؤطرد پـ  اصل  . شود نامیده می 
 نوبـل در فیزیـک را در        ةلی جایز ؤهاي فیزیک داشت و پا     زمینه
  . دریافت کرد1945سال 

 جدیـدي را در     هـاي   هـاي الکتـرون افـق       اسـپین  ۀمطالع
تاور مغناطیسی  هاي دقیق براي تعیین گش     روش. شودگفیزیک  

هـا و هـم    هاي سـی و چهـل بـراي اتـم     ه در دهدار  اسپینذرات  
، رابی، بالچ   نتوسط استر ( .نها گسترش پیدا کرد   آچنین هسته   

 رسـیدند کـه     یها به چنـان دقتـ       آزمایش 1947در  . )و پورسل 
کوش توانست بیان کند که گشتاور مغناطیـسی یـک الکتـرون        

، هرچنـد  بینی شـده توسـط دیـراك را نـدارد      مقدار پیش اًقدقی
مـسئلۀ  مـب   زمـان بـا آن ویلـیس لَ        هم. تفاوت بسیار اندك بود   

ــرهم ــشابه بـ ــنش مـ ــپین کـ ــداناسـ ــرون و میـ ــاي   الکتـ هـ
 سـاختار ریـز امـواج نـوري         ۀ مطالع وسیلۀالکترومغناطیسی را ب  

چنـین متوجـه شـد کـه         او هم .  مورد بررسی قرار داد    هیدروژن
دیـراك را   تعیین شده توسـط      مقدار   اًدقیق ساختار ریز    افتشک

سـبب  این نتایج     . ندارد و مقدار قابل توجهی با آن تفاوت دارد        
گاه کاربرد    که تکیه اي    پایه  مفاهیم نظر کلی در   یک تجدید شد  

کوش و لمب   . صورت گیرد هستند   کوانتوم در الکترومغناطیس  
  .  دریافت کردندرا 1955 فیزیک ةهرکدام نیمی از جایز

ذرات بـاردار  کنش   برهم QED یبا توجه به نظریه اختالل    
تفـسیرهاي  . گیرد هاي مجازي صورت می  از طریق تبادل فوتون   

شـد، امـا      تنهـا شـامل تبـادل یـک تـک فوتـون مـی              تر قدیمی
 کـه در حقیقـت      شوینگر و ریچارد فاینمن دریافتنـد      ،توموناگو
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 -پراکنـدگی الکتـرون   کـه    چـرا . تـر اسـت    مساله بسیار پیچیده  
 دیـد   از.  چندین فوتون باشد   ۀالکترون ممکن است شامل مبادل    

توسـط  وجود نـدارد، بلکـه همیـشه        تنها  اي   ها یک بار نقطه    آن
اطراف خود تشکیل   که    ذره  پاد -ذرههاي مجازي    ابري از جفت  

به طوري که گـشتاور مغناطیـسی آن       شود    پوشیده می دهد   می
. باشد  کمتري اثرگذار میۀلنی تا فاصلتغییر کرده و پتانسیل کو

   هـاي بـه     به این دیدگاه انجام شد با داده    همحاسباتی که با توج
مب تا حد خوبی مطابقـت      کوش و لَ   هاي  دست آمده از آزمایش   

 QED جدیـد  ۀرسـد کـه نظریـ      و اکنـون بـه نظـر مـی         کرد می
، شـوینگر و فـاینمن      تومونـاگو .  موجود باشـد   ۀترین نظری  دقیق

چنـین     هـم  . را دریافت کردند   1965 سال    فیزیک بلنو مشترکاً
بدسـت آمـدن توجیهـاتی بـراي         سـبب    QEDروي در   این پیش 
هاي مجازي در   ذره فکر خلق جفت. با انرژي باال شد  هاي    پدیده

حالت خالء از یک میدان کوانتیده، یک پایـه اصـلی در نظریـه              
 هاي قـوي، کرومودینامیـک کوانتـومی        کنش  میدانِ جدیدِ برهم  

(QCD) میـدان   ۀ دیگر مکانیک کوانتـومی و نظریـ       ۀجنب.  است 
کـه  خواص تقـارنی  . هاست میدان  و  کوانتومی تقارن توابع موج   

اصـل  پـشت  در وجـود دارد  طی فرآیند تبادل ذرات یکسان    در  
  تقـارن  امـا    ،لی که در باال به آن اشاره شد نهفته اسـت          پاؤطرد  

در . هـستند  تبدیالت فضایی نیز به همان اندازه مهـم    نسبت به   
لی و چن نینگ یانگ خاطرنشان کردنـد  داوو نگ و تی س 1956

نعکاس  ا مانندهاي فیزیکی، تقارنی     ومی ندارد برهم کنش   زکه ل 
هـاي   ممکـن اسـت در دسـتگاه      و  (اي از خود نشان دهنـد        آینه

 این بـدان معناسـت   ).گرد متفاوت به نظر آیند گرد و چپ  راست
با نمـاد  و شود،  نامیده می »پاریته«تابع موج کهاز   اي  که ویژگی 

P   شود، وقتـی کـه سیـستم تحـت یـک چنـین                نشان داده می
اي   مانـد و ویژگـی انعکـاس آینـه          کنشی است پایسته نمی     برهم

کار لی و یانگ نقطـه آغـاز یـک         . دباشممکن است تغییر کرده     
جستجوي شدید براي یافتن چنـین اثراتـی بـود و خیلـی زود               

µπ و واپاشـی   βنشان داده شد که واپاشی      کـه هـر دو   →
 پایـستار  -انـد، پاریتـه   ایجـاد شـده  » کنش ضعیف برهم«توسط  
.  شـدند  1957لی و یانگ برنده مشترك نوبل فیزیـک         . نیستند

ها در مکانیک کوانتومی به جـایگزینی یـک ذره بـا              دیگر تقارن 
 نشان داده   Cبا نماد    (شود  اش، که مزدوج بار نامیده می       پاد ذره 

هایی که لی و یانگ بحـث         در وضعیت . اند  مرتبط شده ) شود  می
اند، کشف شد که اگر چه پاریته در تبدیالت رادیـو اکتیـو      کرده

ا هنوز یک تقارن از ایـن لحـاظ کـه ذرات و             پایسته نمی  ماند ام
کننـد   اي دقیقاً متضاد هم پاریته را نقض مـی   پاد ذرات به شیوه   

داد   نتایجی مـی C×Pد و بنابراین عملگر ترکیب یافته     وجود دار 
ا طولی نکشید که جیمـز  . کرد چنان تقارن را حفظ می  که هم  ام

 یافتند  Kهاي    کرونین و وال فیچ یک حالت واپاشی میان مزون        
.  کمـی  نـدازه ا فقـط تـا      هبتّل ا کرد،  که حتّی این را هم نقض می      

 جایزه 1980و در  این را کشف کردند      1964کرونین و فیچ در     
هـاي    پیامـد . نوبل فیزیک را به صورت مشترك دریافت کردنـد        

شامل سؤاالتی دربـاره تقـارن      (ها    نتیجۀ بدست آمده توسط آن    
 Tهاي طبیعی تحت معکوس شدن زمان، که این تقارن            فرآیند

هنـوز هـم مـورد بحـث هـستند و بـا برخـی        ) نامیده شد، بـود  
هستند، بـه ایـن دلیـل    هاي عمیق فیزیک نظري در تماس    پایه

  . همیشه برقرار باشدP×C×Tرود تقارن  که انتظار می 
میدان الکترومغناطیسی ویژگی شناخته شده دیگري بـه        

دارد، به این معنی کـه معـادالت میـدان    » اي  تقارن پیمانه «نام  
ــکل ــی  ش ــظ م ــان را حف ــسیل  ش ــر پتان ــی اگ ــد حت ــاي  کنن ه

 یـا همـان     الکترومغناطیسی در ضرایب فـاز کوانتـومی خاصـی        
ایـن امـر مـشهود نبـود کـه بـرهمکنش            . ها ضرب شوند    پیمانه

ا در کـاري کـه             ضعیف نیز باید این ویژگی را داشـته باشـد، امـ
الم و واینبرگ در دهۀ        اي  انجام دادند و نظریه   ،1960گالشو، س

هــاي ضــعیف و   بنــدي کردنــد کــه بــرهمکنش    را فرمــول
 یـک اصــل  داد الکترومغناطیـسی را در یـک مبنــا توضـیح مــی   

این سه نفر به طور مشترك نوبـل فیزیـک   . راهنما وجود داشت  
 توضـیح وحـدت یافتـه، و بـویژه          اير را دریافت کردند ب    1979

شـان در مـورد یـک نـوع خـاص از بـرهمکنش             بینی  براي پیش 
شـود، و   گري مـی  واسطه» هاي خنثی جریان«ضعیف که توسط    
  . ها یافت شده است اخیراً در آزمایش
) 1999سـال (ایزه نوبل فیزیک در قرن بیـستم     آخرین ج 

ها روش بـاز   آن. به طور مشترك به ت هوفت و وِلتمن اعطا شد   
تی که  بهنجارش نظریۀ الکترو ضعیف، که در آن الزم بود جمال         

کنند حذف  نهایت میل می    ی به بی  در محاسبات کوانتوم مکانیک   
کنش  مسئله مشابهی را براي بـرهم   QED(شوند را نشان دادند     

 ترِ   محاسبات جزئی   داد کانمها ا   کار آن ). کولمبی حل کرده بود   
 انجـام   برهمکنش ضعیف در برهمکنش کلی ذرات را       مربوط به 

 اي ناوردایی پیمانـه  بر  مبتنی  هایی که     ، که کارآمدي نظریه   شود
ثابـت   فیزیـک اساس  هاي    را براي همه انواع برهمکنش     هستند

  . کند می
ــومی و گــسترش ــه مکانیــک کوانت ــه نظری ــدان  آن ب  می

. ترین دستاوردهاي قـرن بیـستم اسـت         کوانتومی یکی از بزرگ   



     ) 2(  فیزیک در نوبل جوایز تاریخچۀ
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  دوره مسائل تحقیقاتی روز فیزیک
  

          هـایی بـا عنـوان    انجمن فیزیک ایـران و دانـشکده فیزیـک دانـشگاه صـنعتی شـریف در نظـر دارنـد دوره                    
 همچنین بررسی مـسائل مطـرح فیزیـک در         ها و   ترین روش   جهت آموزش پیشرفته  مسائل تحقیقاتی روز فیزیک     

  .هاي مختلف بصورت کارگاه آموزشی ارائه نمایند حوزه
 تخلخـل در  - مـاده چگـال نـرم   -در بیوفیزیکدینامیک مولکولی و کاربردهاي آن اولین دوره تحت عنوان   

 در دانـشکده  1385 آبان ماه 11و10اي و کنترل ترافیک، در روزهاي  هاي دانه  محیط- کریستال مایع-مقیاس نانو 
هـا اعـالم خواهـد شـد      هاي بعدي که به زودي تـاریخ آن  عناوین دوره. فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد     

  :عبارتند از
  

  Nanophysics and Nanotechnology                  نانو فیزیک و نانو تکنولوژي) 1
 Engineering of Economy and Econophysicsمهندسی اقتصاد و فیزیک اقتصاد                    ) 2

 Cosmology and Structure Formationشناسی و تشکیل ساختار                                 کیهان) 3

  Conformal Field Theoryهاي همدیس                                                      نظریه میدان) 4
  Strongly Correlated Systems                                             هاي همبسته قوي     سیستم) 5

  
  :براي اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت زیر مراجعه نمایید

www.psi.ir/?spc   
  

ها همراه با کارگاه آموزشی و کار بـا کـامپیوتر خواهـد بـود کـه بعـد از تـدریس            نحوه اجراي اکثر این دوره    
اولویت پذیرش متقاضیان با اعضاء هیئت علمـی  . طریق شرکت کنندگان آموزش عملی خواهند دید     ها، بدین     روش

ال در حـوزه     تـیم . ها و مراکز تحقیقاتی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی خواهد بود   دانشگاه هـاي   هـاي تحقیقـاتی فعـ
 و یـا بـا   spc@psi.ir: ست الکترونیکیتوانند با پ باشند می هایی در آینده می  مختلف که عالقمند به ارائه چنین دوره      

  .  تماس حاصل نمایند021-88950383: شماره تلفن

این نقشۀ مسیر از فیزیک کالسیک به فیزیک کوانتـومی      
نوین، براي ما منجر به یـک راه طـوالنی بـه سـوي یـک بیـان                  
وحدت یافته و بنیادین از ذرات و نیروهاي متفاوت در طبیعـت        

ا هنوز خیلی چیزها براي انجام دادن ب         اقی مانده و هدف    شد، ام
براي مثال هنوز ایـن بـاقی مانـده کـه، بـین           . خیلی فراتر است  

اي قوي با گـرانش وحـدت     نیروي الکترو ضعیف و نیروي هسته     
ا باید خاطر نشان کرد که توضیح کوانتومی عالم         . ایجاد کنیم  ام

محاسـبۀ خـواص شـیمیایی      : ریز کاربرد مهم دیگري هـم دارد      
هـا هـم    اوقات به زیـست مولکـول   گاهی  (هاي مولکولی     دستگاه

 .و ســـــاختار مـــــاده چگـــــال) یابـــــد توســـــعه مـــــی
  
  

  



 1385، پاییز 12ي  شماره    ي دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف     ، نشریهتکانه

  ی درسيها مقاله
  82کارشناسی-امیرمسعود پورموسی

ampbox@gmail.com 

ـ در ا. دهند ی ترم به استادان ارائه مانی پا ٔ به عنوان پروژه   انی است که دانشجو   ییها   مقاله ٔ نوشته درباره  نیا  نی
ـ ٔ از آمـوزش دوره یها را به عنوان بخش  نوع از مقاله   نی ا تی اهم میخواه ینوشته نخست م   ـ تحل ی کارشناس  لی

ـ  ییهـا   دهی فا چهها در تکانه       مقاله نی که چاپ ا   میپرداز ی م نیسپس به ا  . میکن  ان،ی دانـشجو  ي بـرا  توانـد  ی م
  .استادان، و خود تکانه داشته باشد

  مقدمه
 هـستند کـه   ییهـا  هـا مقالـه    از آنیبعـض . شـوند  ی نوشـته مـ  ی مختلفـ يهـا   بـه مناسـبت  شوند، ی که در تکانه چاپ م  ییها  مقاله

 پواسون ٔ کروشهٔرابطه «ٔ، مقاله11 ٔمثالً در شماره. اند  به قصد چاپ در تکانه نوشته – ستندیو ثابت تکانه ن   که عض  – مانیها يا  دهدانشک  هم
 تکانـه و در جلـسات   يسـاز   آمـاده انی و در جرسندینو ی تکانه ميها را اعضا  از مقالهگری دیبرخ. هاست  مقالهنی از ااي  نمونه» و جابجاگر 

 و چنـد  »دهیـ چی پيهـا  ستمی با سی مقدماتییآشنا« و   »کیزی نوبل در ف   زی جوا ٔخچهیتار «لی از قب  ییها  مقاله. رندیگ یشکل م  آن   یهفتگ
  . گونه بودندنی شدند، اچاپ تکانه 11 ٔ که در شمارهگر دیٔمقاله

 کـه بـه عنـوان       ییها  هاست؛ مقاله    از مقاله  يگری نوشته نوع د   نی موضوع ا  یول 
رائه شدن به اسـتاد   و پس از اشوند ی مختلف نوشته ميها  درسي ترم براان پای ٔپروژه

 دسـت وجـود     نی تکانه، دو مقاله از ا     11 ٔدر شماره . شوند ی م شنهادیدرس، به تکانه پ   
 درس يهـا   از گـزارش  یکـ ی بـود کـه بـه عنـوان          يا   نام مقاله  »يانبرك نور «داشت؛  

 يهـا   روش« به درس    زی ن گر دی ٔمقاله.  1 نوشته شد  زریتوسط گروه ل  »  معاصر کیزیف«
  . نام داشت»يدی  ثابت خورشيریگ اندازه« و شد یط م مربو»کیزی در فیتجرب

 را بـه  -ی درسـ هاي مقاله -ها  نوع از مقالهنی اتی اهممیخواه ی نوشته م نی ا در
 کـه  میپـرداز  ی منیسپس به ا. می کن لی تحل  کارشناسی ٔ از آموزش دوره   عنوان بخشی 
   . استادان، و خود تکانه داشته باشدن،ای دانشجوي براتواند ی مییها دهی در تکانه چه فای درسيها چاپ مقاله

  ی کارشناسٔ از آموزش دورهی به عنوان بخشی درسيها مقاله
 ان پایٔ پروژهانی از دانشجوکنند، ی ارائه می کارشناس انی دانشجو ي که برا  ییها   در دانشکده وجود دارند که در درس       يادیاستادان ز 

هـا    مقالـه نیـ ا. شـود  ی نوشـته مـ  انی توسـط دانـشجو   درسیٔ مقالهيادی هر ترم تعداد زانی در پا  نیبنابرا. خواهند ی م  درسی ٔ مقاله ایترم  
  : دارندی مشترکيها یژگیو

  .سندیها را بنو  آندی حتماً باان درس هستند و دانشجویٔجزء نمره  •
  .است) به شکل کنفرانس (ی شفاهزی نی و گاهی فقط کتبی ارائه گاهنیا. شوند یبه استادها ارائه م  •

                                                        
ده بودند و هـر گـروه    شمی نفره تقس6 تا 4 يها  به گروه– آن را ارائه کرد 85-1384 اول سال می در نی که دکتر ارفعی درس- معاصر  کیزی درس ف  انِیدانشجو -1

 .نوشتند یم) شده نییتع شیبا موضوعات ازپ (کیزی فيها  از شاخهیکی ٔ دربارهییها مقاله

ـ        مقاله نینوشتن ا   شـود  یهـا باعـث م
ـ  انیدانشجو  مطالـب مختلـف و      می تنظ

 یی توانـا  .نوشتن مقاله را تجربه کننـد     
 واضـح بـا سـاختار       ٔ مقالـه  کینوشتن  
 است کـه    ی مهم اری مهارت بس  ،منطقی

 صـراحتاً   ی از دروس رسم   کدام  چیدر ه 
  .شود یبه آن پرداخته نم
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  . به آن استکی نزدای درس  محتوائها درباره  مقالهنیضوع امو  •
 می مطالب از منابع مختلـف و تنظـ  ي فقط گردآوریگاه.  ندارندانی از دانشجویعیها انتظار کار بد     مقاله نیمعموالً استادان در ا     •

  . استی مقاله کافکیآن در قالب 
  :رسد یبه ذهن ما م که ییها دهی فاست؟ی چی درسيها  نوشتن مقالهٔدهی فایول
 انیدانـشجو . رنـد ی بگاد بهتر ی– خود را ٔ حداقل موضوع مقاله   – را   ی مطالب درس  انی دانشجو شود یها باعث م     مقاله نینوشتن ا   •
  .کنند ی فکر مشتریاند، احتماالً ب  کردههی تهیی که خودشان به تنها مطالبیٔدرباره

 يهـا  دهیـ  کـار فا نیـ ا.  درس مراجعه کنندی از منبع اصلری غيگریبه منابع د انی که دانشجوشود یها باعث م  مقالهنینوشتن ا   •
  .ستیاش ن  مجال نوشتن دربارهجا نی دارد که در اياریبس

 ٔ مقالـه کیـ  نوشـتن  ییتوانا.  مطالب مختلف و نوشتن مقاله را تجربه کنندمی تنظانی دانشجوشود یها باعث م  مقاله نینوشتن ا   •
  .شود ی صراحتاً به آن پرداخته نمی از دروس رسمکدام چی است که در هی مهماری مهارت بس،واضح با ساختار منطقی

   اگر در تکانه چاپ شوند؟شود یچه م
چـاپ  . کننـد  (!) يسـاز  نـه ی چاپ در تکانه بهي خود را برا  ی درس يها   است از خوانندگان تکانه تا مقاله      ی نوشته در واقع دعوت    نیا
  :اند از ها عبارت  از آنی داردکه بعضی گوناگونيها دهی در تکانه فای درسيها مقاله

  .شود ی مشتری بهتر، بيها  نوشتن مقالهي براانی دانشجؤزهیانگ  •
  !شود ی آن مي اعضاقیتر از عال  گستردهی کمدیآ ی که در تکانه می موضوعاتٔرهیدا  •
 ی درسـ يهـا   نوشتن مقالـه ي برای مناسباری معشوند، ی مدهی چاپ برگزي با نظر استادان براانی دانشجو يها  از آن جا که مقاله      •
  .ی در مجالت پژوهشيا  حرفهيها  نوشتن مقالهي باشد براي آغازتواند ی مقاله در تکانه مکیچاپ . شود ی مجادیخوب ا
 يهـا  ره مستعد در دوانی جذب دانشجوي برايشتری بخت بشود، یشان در تکانه چاپ م   مربوط به درس   يها   که مقاله  یاستادان  •

 در سـطح  – ستیـ شـان هـم ن    بـه موضـوع پـژوهش   ارتبـاط   که احتماالً بـی   – موضوع درس آنان     رایز. (کنند ی م دای پ یلی تکم التیتحص
  .) شده استی به زبان ساده معرف،یرشناس کاانی دانشجونی در بژهدانشکده، به وی

 که سـراغ  داند ی داشت، مازی نیی به راهنمايدبت خورشی  ثا ٔ درباره یمثالً اگر کس  . شود ی م شتری ب انی دانشجو نی ب یارتباط علم   •
  . برودانی از دانشجوکیکدام 

 تیـ فی کجـه ی و در نتشـود،  ی مـ شتریـ  بـه آن ب دهی رسـ يها  است که تعداد مقاله   نی تکانه هم ا   يها برا    مقاله ن چاپ ای  ٔ ساده ٔدهیفا
  .رود ی اعتبار تکانه باالتر متاًی آن و نهايها مقاله

 الزم نباشـد  دوارمیـ ام! (دیـ  کنی چاپ در تکانه معرفيها را برا  و آندیری بگي خود را جد ی درس يها  مقاله! تن بود  از ما گف   خالصه
 ینترنتـ ی بـه گـروه ا  ای  2دی تکانه شرکت کنيها  از جلسهیکی است در ی مقاله را به تکانه ارائه داد؛ کاف    شود یطور م    بدهم که چه   حیتوض

  !دیموفق باش.) 3دی بزنلیمی  ااهویتکانه در 

  يسپاسگزار
  . سپاسگزار استاری نوشته را فراهم کرد، بسنی نوشتن اي برای اصلٔزهی و انگدهی که ای فرزامي از رهام رهنماسندهینو
  
  
  

                                                        
اگـر  . شـود  ینصب مـ )  اتاقنی حداقل به برد اای( دانشکده يها به بردها  آني برگزاری و آگهشوند یبرگزار م) 119(برنامه   تکانه معموالً در اتاق فوق     يها  جلسه -2

 .دی تکانه صحبت کني از اعضایکی با دیتوان ی مد،یها را ندار ر در جلسهفرصت حضو
  . استگانیعضو شدن راحت و را. دی نخست در آن عضو شودی گروه، بانی در اغامی فرستادن پيبرا.  واقع استری زی در نشاناهوی تکانه در ینترنتیگروه ا -3

http://groups.yahoo.com/group/takane_magazine 
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