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 نوبت نسل هفتم هم رسید....  یادداشت سردبیر:

یره شررایه اناشره دایرعکس رنر   ل  رورعو  ل درو. یاد ره          بود که برای  یلیریب برا      98 پاییز

دوشررا یل ررع ل  ررر ا      بررود   ی  روررع ل ای ررای   ل  روررع دل شفررا کرره  ررررو  کررا   بررا   

رررو   شررع کرره بگررع ی   سشرر ب یررد  ررا  ی  ل لدک برره دیشرررنع       شررعک کرره بشرروشن   ییررب 

ی ل  برره بگررع یرره شرررایه دیشررر وی     دی  ؛ شرررایهفهنیررعک کرره دیشرررنع  یرره  برراردا  فیزیررد 

باشا رره  فررو  هررا  کرره برره فگاییرر    بررا ییرربدوشررعک دایررعک ل  رر  شرررایه  ل  رر  هررا  بگررع  نا  شرر

ییرب  بشرویک درودک هرا ر رو  ی       بره فنرا ییرب شمرودک کره     دلشرا ررای    شن لی  دیو  رالقه دیش ا 

رنروی  یره ر رو ی  دیشررنع       بره دلشسر ا   شنر  درارا برود کره دیور      ییرب  شرایع بره     ررا شرایه ب

ییم رره هررا رنررع لقرر  یرره بررا  کرره  ارروشا اررو  شرررایه دیشرررنعک بنررنا   کررا یی   رر فیزیررد ررره 

کرادک اروو شراک       رگ   ر   شرع   با رزی   ر    -روسره رنرو   اناشره    -رایهروسا   ابوط به ش

 کنا   

هررا   ررر انررایب    ثرره کررال فنررا فگاییرر  اررو شرررایه ی  رنررع اررا  سرر وه   و شرر   بررای   ررب 

شررالش شررع کرره  یرررح بهرررو   ررا     دیشررر وها ل ی  یرراب  اایعی رری   بگ رر    اررع ی  شحررو 

 و هرا  دیشررنع   یررح بهررر    بچررهرنرع ارا ی    برا   هرا  رنررعبا  کرادیا    شقعشرو   ر   دیشر یا ل   

  یا کره شرایع ییرب  ررنال      برود بره ییرب ش ی ره   ریع     ف ریا    شظایانوشرو ا ل یکراد ررع   بحث 

ل بررا رنررح   دوی رر  کرره یل  دینررو   رر    ررا  رررنر بقیرره دیشررر وها هررا باشرره   ل یش قررادی 

  شیا رقررعکررنب ل بررعل اررا بررعلشیا بقیرره ررر  فنررا  رر  اررا  ی  دیشررر وها د   یررو  بررسی یا بررز  

 "پرولی  "  ارو  شررایه هرا یره بشرر  برود بره ی را         ر  ه که به  رر ییرب  ررنال  فنرا کراد     

درره هنررو  ریررز  بررود  کرره دقیقررا هررعف  هنرریب بررود؛ با اررا.  رررنال  ل یش قررادی    و شرر  

 ا یا ل برراردا  ر ررو  ی  شرررایه اناشرره شررعیکرره ر ک دیشرر یا  ییررب شررع کرره کررا   ل شررالش کرراد

ارروش   شنرر باشرر   دیشررر و  لق رر لیرر    هنرره کورر  کررا  دیشرر یا  ثررر ررننیب بررود ل ا هرر د  

برا کرا  ارو  پرولی      کرادیا   فنرا  ر    افرال  باشر   کور  یشنیرز  دیشر یا ل      یرایف  بر   شسم  به

هراو کور        رش    نره پر  برا ه   اروشیا کرا   فیرع  برای  دود رو  ل دیشررنع و  بننریا           

شرایع یلشر     ل با ارا. کرا    ییم ره ش ی ره   ی یئره برعیا     لق   سیش یا ارا یره کرا  اش  ر  ل  فیرع     

  ی  شرننع    لیر  بره هرا  را  ا ابره       هرا کرا اروره  کراد      ل دیور   دوی ر یا  شمود که  ا   

 کادک    بود که  طن نا او هیچ کال  ل د    پیعیو شن 

 رننین  بره شظرا     سر ویی     بگع ی  یل  دیور   لد بهرا پیررنهاد شرع کره  رادبیا شررایه بررا        

 یراد  دلبرا     کره شررایه بگرع ی  یره لقفره ررورش  برا ارالو ل  رش             ییرب   ریع   ش وارا      

رررو   ی  کرره دیشر ا ل یهنی رر  کرره بررای  ییررب  یشنیررز    ی ررا وشررع  راپا شررع  بررود ل بایررع  رراپا  ر   

 رادبیا شررایه شرعک  شرالش کرا ک برا یره  رال          براردا   ها قائر بودک کرا  دودشرو کراد ل     فگایی 
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هرا    شرع ل شهای را هننرو  ا ابره      ر   رنظا با رزی    بره ررا ل   گا  بود  هنره ریرز   دو. ل ف دیو 

شرع  بره یر را  رعیرع      هرای  هرا کرا   رش   ر       ارو  یره دل    دوب  بره د ر   ل دیرا  ییم ره     

 ررا شرررایه  ل  گافرر   شیررا  دیشرر یا لیرر   رراف ب یر ررا  رعیررع  ثرره هنیررره  ررش  بررود       

  ریع   دید  لیر  پرا  رنرر کره  ر        ر   هرا هرا برای  هننرا   رالقره شررو        دیور   ؛کرادیا    

بررعلشب کرره شرراک  اررو ی ررا دیشررر وها کررنا  ذیشرر س  ی رر   فنررا  رر  شنرر د   ل کررا ی  دینرره 

ییرب  ررنر    ل   ر  لیرره     فیرع باشره  بایشرو   اوشره   باشا ره رقرع  ر     ها  فرو   ییب شوش فگایی 

رنرع ارا    کره قرع    هنریب دیشرر و   کنریا  ی   را فنرا  ر     دلشرا ررای دیور     شنر  شرع    طگا  ر   ق

   ها   بال نعیشه بنیا  بایو کافیهس نا شل  بنس لشهل  لی ع د     رشص 

ی   اشا رره هسرر  کرره هررا کسرر  بررا هررا  ررویقه ب هررا  فررو  اررو دیشرررنع  فیزیننررو  کورر  فگاییرر 

هررا  هنررا   فوسررف      ررال اوشرره ینیرررو   ل یش شررا. کنرره ل ارروو فگررا  باشرره؛    ردا   رر بررا

   اناشرره ینرر  ی  یلشا رر فاهننرر _رونرر  نرره کرره شرررایهید هررا   ررال  ررسهم  ل رونرر  ل دیورر  

یش راک   اار هنیرره یره راینره کرا  برای  یش راک دید  هسر  کره فقرخ کافیره بشروی             او شرایه ها 

بنررع   اف ره اررا   را مه  اارنرره  قررار   ل  ل     ثررر لیای ر ا   ل اررفحه برع   ی  کررا ی  فنر    

نر  کره ذهن رو  رررو  کراد   یرا شقرع ل          فیزی پعیرع  رایه  یا  ثال شوشر ب  قایره د   رو د هرا     

شره    ر    طاح کراد   ررنال    و شر  ل ارنف     ر   طایره فاهننر  ل هنرا  ل شرگا ل             

شرره دمررای   هررا ل   ررزی و اهیرره کرراد یررا  رر  شرررنع هررا   ش ورر  اررو دی هررا   ررال  ی  فگاییرر 

   ل  رونر   ل  طراح کراد ل یرا هرا کرا  رعیرع  کره درود  بشروی  اگایر  کنر  ل یش را               به

     بع  

 بگرع ی   رار  ل  برودیا  را شسرر شررا اناشره     ا هر اا  سرا. ل ک را. قرعین    رمر    آخرر  حرف 

   اقایمرا کره شره دقیقراهسه هنره      لقر   شرع  کره کرا   ل بره رعیرعااها بسر ایا         را    نجپ  علد

 هرا  ر  رعلد رنروی   درایب شفرا ی  ییرب شسرر کره         فر ب ل  رب هرا بره    هرا ی  اناشره    شسر شرن 

   برا هنره   درعی افظ  کرنا      بایرع برا     برودک  اناشره شا رهه د    لیرو   دلشرنا   ه  نجپر راپ  با  ا 

هرراو  بررار ل پایینرراو  انرراک  ررگ  دررودک  ل کررادک اررا بررا کنررد بقیرره     هررا ل  دوشرر   ررش  

 ل  برره  ل  شرررایه دیشرررنع و   ل به ررا کنرریا ل  فظرر  کنرریا  هررع  شرررایه      یر ررا  اناشرره

یم   ل ی یئره  ارا کنره ل  هرا  طرا     دیشررنع   ل بره هرا شزدیرد    هنیره ییرب برود  کره هرا یر را       

اررا ل فنررا یی رراد کنرره ل  فیررع لیقررح    برری  ی  بررای   طایگرره و یشنیررز اکنرره کرره بررای   شارمرر

 دل ر ا برا  درو.  لیقگرا  ا ابره  یرد   ا ابره ش ریما شرع؛   دوشحایا کره ییرب فاار  ل    بره  ل لیقگا 

برای  ییرب شررایه     ل   کرنا  یراد  ینره ده برا    یر کره     ره رد   درا   ل هنرای    گرا  ف ل دیشر وها 

کرره شررنا هررا ی یررعلی ک ل  ال و لیقگررا   نرر   یرراد  کررریع  شررع ل   رروشعش  برره ل ررگی  ی رر

رنرروی  ر ررو  ی  ییررب دیشرررنع  برره یهنیرر   فررر ییررب شرررایه فنررا کنرریب ل ییررب ا ابرره ل     برره

          فاا  دو.  ل بای  دوداو  فایها کنیب 

 و رپ  رایرروی شررشی                                 
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زا٘یٓ اخؿبْ زیبٔغٙبعیؽ تٛؾظ ٔیساٖ ٔغٙبعیؿی زفغ عٛض وٝ ٔیٕٞبٖچکیده: 

ضا ذٙثی  خؿٓ تٛا٘س ٘یطٚی ٚظٖثٝ ا٘ساظٜ وبفی لٛی ثبقس ٔی وٝ ٔیساٖزض نٛضتیقٛ٘س. ٔی

زض  1اٌطزٝ تب حسٚزی ثب لبػسٜ اض٘كبٚایٗ پسیسٜ  زٞس.زض تؼبزَ پبیساض لطاض  آٖ ضاوٙس ٚ 

 ثبقس.ٚ  ثطای ٔغٙبعیؽ اِمبیی زضؾت ٕ٘ی٘كبزض حمیمت لبػسٜ اضأب ثبقس، تضبز ٔی

زاضای تمبضٖ زطذكی ضٚی ٔحٛض وٝ پبیساض  ٘ٛاحیحبالت وّی تؼبزَ ثطضؾی قسٜ اؾت ٚ 

 یثطا ساضیٔكرم وطزٖ ٔٙبعك پب ی٘حٜٛ .ٔیساٖ ٔغٙبعیؿی ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت

ٔكبٞسات وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔحبؾجبت ٚ  ،ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت عٛض ٔفهُثٝثّٙس  یاِِٛٝٓیؾ

 ثبقسیِِٛٝ ٔٓیآٖ ٘هف قؼبع ؾ یِِٛٝ وٝ ِٔٛفٝ ػٕٛزٓیؾ ییزض لؿٕت ثبال ساضیٔٙغمٝ پب

ا٘دبْ  ]1[بضاٖوثطی ٚ ٞٓ٘ظط ثٝ تٛضیح آظٔبیكی وٝ تٛؾظ  تئٛضی ٔٛضز. لطاض ٌطفتٝ اؾت

ٔیساٖ یه پطزاظز. زض ایٗ آظٔبیف ا٘ٛاػی اظ ٔٛخٛزات، اظ لجیُ لٛضثبغٝ زض ٌطفتٝ اؾت، ٔی

  .٘ساتؿال قٙبٚض قسٜ 16عیؿی لٛی ثٝ ثعضٌی ٔغٙب

وٝ ثبالی یه ؾغح ] 1[ضثب زطذٙسٜی ٘یع ثٝ تٛضیح پبیساضی یه آٞٗٞبی ٔكبثٟایسٜ

 (.]1[تی.اْ –پطزاظز )ِٛیتطٖٚ ٔغٙبعیؿیسٜ قسٜ اؾت، ٔی

 ثبقس:ی ٔمبِٝ ظیط ٔی*: ٔمبِٝ پیف ضٚ تطخٕٝ

"Of Flying Frogs and Levitrons", M.V. Berry and A.K. Geim, European Journal 
of Physics, v.18, 1997, p. 307-13. 

( فیعیه Ig Nobelخبیعٜ ایً ٘ٛثُ ) یلٛضثبغٝ ثط٘سٜٔؼّك وطزٖ  زضضثبٞب اؾتفبزٜ اظ آٞٗ ثطایخیٓ ٚ ثطی 

  قس٘س. 2000ؾبَ 
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 مقدمه 

 ٔؼّك وٝ ثسٖٚ اتىب ثٝ زیعی ٔیاخؿب یٔكبٞسٜ زیطثبظ اظ

زض  .اؾت ثؿیبض خصاة ثٛزٜثطای ثكط تطزیس ثی ،ٔب٘س٘سٔی

وكف اثطضؾب٘بی زٔبی ثبال  ٔٛضٛع ثب ایٗ ٔیالزی 80زٞٝ 

ثبالی  قىُلطنی اثطضؾب٘ب ٞبیٌِّٛٝزض آٖ  وٝ ،21ع٘ٛ

ثٝ قىّی  ،٘سٔب٘سقٙبٚض ٔی ضثبٞبی ثبثت ٚ زائٕیآٞٗ

 .2.قٙبذتٝ قسٜ ثٛز ٔتساَٚ

 

 
 .بلٛضثبغٝ ٔؼّك زض ٘بحیٝ پبی -1قىُ

 بٖزا٘فیعیه ٘ظط ،وطزٖ اخؿبْ قٙبٚض اظ زیٍطی ا٘ٛاع اًاذیط

تی.اْ  -ثطای ٔثبَ زض ِٛیتطٖٚ .ضا ثٝ ذٛز خّت وطزٜ اؾت
 ی یه پبیٝ ثبالی ،حبِتی زطذكیضثب زائٕی زض یه آٞٗ 3

، ٔغٙبعیؿیسٜ قسٜ اؾت پبیساضٚ  عٛض زائٕیثبثت وٝ ثٝ

زاضای  یب اخؿبْٞب زض ثطضؾی قٙبٚض .4قٛز قٙبٚض ٔی

 ،5ای.وی.خیٓ ذبنیت زیبٔغٙبعیؽ وٝ تٛؾظ

ا٘دبْ  (9)ضٚخطظ 8ٔیٗ.ٚ پی 7اذ.وبضٔٛ٘ب ،6خی.ؾی.ٔبٖ

                                                 
1
 Brandt 1989 

2
 Arkadiev 1947 and Schoenberg 1952 

3
 TM
Levitron  

4
 Berry 1996, Simon et al 1997 .Jones et  al 1997 

5
 A.K.Geim  

6 J.C.Maan 

، ظ٘سٜ ّٔدٚ  لٛضثبغٝ اظ لجیُوٛزىی  ٔٛخٛزات، تقسٜ اؾ

 اذُٔغٙبعیؿی  ز زض ٔیساٖ غیطٜ ، فٙسق ٚلغطٜ آة، ٌُ

زض حسٚز )ثٝ ثعضٌی ثؿیبض ظیبز  10یس(ئِِّ٘ٛٛٛٝ )ؾ ؾیٓیه 

 .ا٘سٜ قٙبٚض قس (   تؿال 16

أب  ،وٙس خّٜٛ ٔیاِؼبزٜ ذبضق زكٓ ثٝایٗ پسیسٜ  وٝثب آٖ

ثطای آٖ  11تط ثٝ زِیُ ٔحسٚزیتی وٝ لبٖ٘ٛ اض٘كبٚثیف

ایٗ  .12زا٘بٖ لطاض ٌطفت، ٔٛضز تٛخٝ فیعیهوطزٜ اؾتاضائٝ 

-، آٞٗاظ ثبض ٔتكىُز وٝ ٞیر خؿٓ ؾبوٗ لبػسٜ ثیبٖ زاض

تٛا٘س  ٕ٘ی ،لطاض زاضز زض یه پیىطثٙسی ثبثتوٝ ضثب ٚ خطْ 

ٔغٙبعیؿی ٚ  ،ثب ٞط آضایكی اظ ٘یطٚٞبی ایؿتبی اِىتطیىی

ٔكتك ٔؼبزِٝ اظ ٌطا٘كی یب ثٝ ثیبٖ زیٍط ثب ٞط ٘یطٚیی وٝ 

یساض زض تؼبزَ ثبثت ٚ پب ،آیسزؾت ٔیالپالؼ پتب٘ؿیُ ثٝ

زٙیٗ اؾت وٝ قطط تؼبزَ  )ٌٛاٜ ایٗ ازػب طزلطاض ٌی

وٝ حبَ آٖ ،ثبقس ٔیٙیٕٓ ثٛزٖ ا٘طغی ٔی ،زٙیٗ خؿٕی

 ٔغّك ٔیٙیٕٓ ٚ ٔبوعیٕٓ ،قىُ ظیٙی ٔؼبزِٝ الپالؼ

 ٘رٛاٞس زاقت(.   

اخؿبْ  ٔغٙبعیؿی قٙبٚضی پبیساضی قطایظ ثطضؾی ،ٞسف

 .ثبقس ٔی ظٔبٖ ثب ثطلطاضی لبػسٜ اض٘كبٚٞٓ ،زیبٔغٙبعیؽ

طغی ٚ تؼبزَ زیبٔغٙبعیؽ زض اظ ا٘ ضٚاثغیوبض  ایٗثطای 

زض ثرف ثؼسی  ضا ٚ ٌطا٘كی یٞبی ٔغٙبعیؿ ٔیساٖ

 پؽ اظ آٖ حبالت وّی  .(1)لؿٕت ذٛاٞیٓ وطزاؾترطاج 

( وٝ 2)لؿٕت وٙیٓ ٔی جاؾتٙتبضا  پبیساضی زض تؼبزَ

 زضثبضٜ الًس ٚ ٔفهٙثبق ٞبی ٔؼیٙی ٔی ٔحسٚز ثٝ ٔىبٖ

حبؾجبت ٔطثٛط ثٝ آٖ نحجت ٔٚ  ِِٛٝ ؾیٓٔیساٖ زاذُ 

ثٝ تٛنیف  آظٔبیف قٙبٚض  پبیبٖزض  .(3)لؿٕت  وٙیٓ ٔی

ا٘دبْ قسٜ  ای.وی.خیٓ زیبٔغٙبعیؽ وٝ تٛؾظ ٔٛاز وطزٖ

 .پطزاظیٓ ٔی ،اؾت
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 H Carmona 

8
 P Main 

9 Rogers 1997 
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 Solenoid  
11

 Earnshaw  1842 
12

 Earnshaw 1842, Page and Adams 1958 and Scott 1959 
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 تعادل و انرژی:  1 قسمت

ضا  r ={x, y, z}زض٘مغٝ ِِٛٝ ؾیٓ یه ٔغٙبعیؿی ٔیساٖ

 ٕٞیٗ ثٝ ٚ g ضا ٌطا٘كی قتبة ،(2)زض قىُ B(r)  ثب

 ٚ  V,M تطتیت ثٝ ضا قٙبٚض خؿٓ حدٓ ٚ خطْ تطتیت

 زٍبِی  زض  ضا قٛزٔی تؼطیف لجّی ٔتغیط زٚ اظ وٝ  

تٛاٖ  ٔی ظ زیٍط ذٛال ٟٔٓ ٔبزٜ ٔٛضز ٘ظطا. ٌٓیطی ٔی ٘ظط

ثٝ ذبنیت پصیطفتبضی ٔغٙبعیؿی آٖ اقبضٜ وطز وٝ ثب 

ای وٝ ثطای ٔٛاز  ٌٛ٘ٝ ثٝ ،قٛز ٔی زازٜٕ٘بیف  حطف

0زیبٔغٙبعیؽ ٘بٔؿبٚی وٝ قٛز  زض٘ظط ٌطفتٝ ٔی(

1  ثطای ٔثبَ  ،قجبٞت ظیبزی ثٝ اثطضؾب٘بٞب زاضز

| (. ثٙبثطایٗ اظ ٕ٘بز13ؾب٘ب وبُٔضاثط |   ثطای

| ٔٛازی وٝثطای یٓ. وٙ اؾتفبزٜ ٔی ٘ٛقتٗ | 1 

 تىب٘ٝ ایٗ ضٚ اظثبقٙس.  ٔی ٔٛضز تٛخٝ ٔب ،ٞؿتٙس

 :قٛز نٛضت ظیط تؼطیف ٔی ثٝ ٔغٙبعیؿی

(1) 
                   0

| |
( )

VB
m r




  

نفط تب  اظ ٔیساٖ وٝ ای ثبظٜ زض وبض اظ ٌیطی ا٘تٍطاَ ثب ٔب

B(r) وٝ  ضا خؿٓوُ  ا٘طغی ٛا٘یٓت ٔی، بثسی یٔ عایفاف

 ثٝ  ،آٖ اؾت یٌطا٘ك خؿٓ ٚ  ٔغٙبعیؿیقبُٔ ا٘طغی 

 :ٕ٘بیف زٞیٓ ٔمبثُنٛضت 

(2          )2

0

| |
( ) ( )

2

V
E r mgz B r




  

ثبیس  ،ثبقس زاقتٝ  پبیساض تؼبزَ قٙبٚض خؿٓ وٝایٗ ثطای

 س:ثبق نفط آٖ ثط ٚاضز ٘یطٚٞبی تٕبٔی ثطآیٙس

(3)   

0

| |
( ) ( ) ( ) ( ) 0z

V
F r E r mge B r B r




       

 z ٔحٛض خٟت زض ىٝی ثطزاض هی ی زٞٙسٜ٘كبٖ zeوٝ

 ایٗ حَٛ ،ٔب تٛخٝ ٔٛضز ٞبی ٔیساٖ تٕبٔی زطاوٝ. ثبقس ٔی
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 Perfect  superconductor  

 تؼبزَ زاقتٗ ثطای. ثبقٙس ٔی زطذكی تمبضٖ زاضای ٔحٛض

 ٔغٙبعیؿی ٔیساٖ ثعضٌی ٌطفتٗ ٘ظط زض ثب ٔحٛض ایٗ ضٚی

ٚخٛز قطط ظیط ثب زَ تؼب حبِت، B(z)ثب  خٟت ایٗ زض

 قٛز: پصیط ٔیأىبٖ

(4   )      
0( ) ( )
| |

g
B z B z

 


    

 

 .پیرؾیٓٔیساٖ زض  -2قىُ

تٟٙب  4 ایٗ ٘ىتٝ ضا ٘یع شوط وطز وٝ زض ضاثغٝ اِجتٝ ثبیس

14تی.اْ -ِٛیتطٖٚ زض. ٘ظط اؾت زٍبِی خؿٓ ٔس
 لؿٕت  

 زض وٝ ای ٔغٙبعیؿی تىب٘ٝ ثب ،ضثبی زطذٙسٜ آٞٗ ییثبال

 ٔغٙبعیؿیسٜ ثبقس، ٔی تمبضٖ زاضای ػٕٛزی ثطزاض أتساز

 وٝ اؾت ایٗ زطذفاظ  ٞسف ،فیآظٔب ایٗ زض. قٛز ٔی

٘یطٚی خٟت زض غیطٚؾىٛپی نٛضت ثٝ ضا تىب٘ٝ

. ( )m B r ٝپبیٝ  ؾغح اظ ثبالضٚ٘سٜثٝ نٛضت  و

 زض ضثب آٞٗ ،زطذف ثسٖٚ زطاوٝ. وٙس حفظ ،ثبقس ٔی

 ثبػث وٌٝیطز  ٔی لطاض ؾغح ثط ػٕٛز طزاضث ثب ٔٛاظی خٟت

 آٖ افتبزٖ ٟ٘بیت زض ٚ ٔجٙب ؾغح ثٝ قسٖ آٖ خصة

 .قٛز ٔی

 زض ٔغٙبعیؿی تىب٘ٝ ضفتٗ پیف ثبػث ٔغٙبعیؿی ٌكتبٚض 

 وٝ زضنٛضتی ٚ قٛز ٔی ای ِحظٝ ٔغٙبعیؿی ٔیساٖ خٟت

 لضیٝ ،نٛضت پصیطز ظیبزی ؾطػت ثب ضفتٗ پیف ایٗ
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 TM
Levitron  
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 ٚ ٝتىب٘ ثیٗ ی ظاٚیٝ وٝ ٙسو ٔی ثبثت زیٙبٔیىی زضضٚ ثی

  تی.اْ -ِٛیتطٖٚ زض)ذٛاٞس قس  حفظ ٔغٙبعیؿی ٔیساٖ

خّٕٝ  (. قٛز ٔی ٌطفتٝ ٘ظط زض زضخٝ 180 حسٚزاً ظاٚیٝ

 :ا٘طغی زاضیٓ ظیط ضا ثطای

(5     )( ) . ( ) | | ( )E r mgz m B r mgz m B r    

 تؼبزَ ٚ ا٘طغی وٝ قٛز ٘تیدٝ ٔی 5 ٚ 2 ضٚاثظ ٔمبیؿٝ اظ

 ثٝ ٚاضٜ ٞٓیؽ ٚ ِٛیتطٖٚ تی.اْ ٙبعثطای قٙبٚضی زیبٔغ

  .زاض٘س ثؿتٍی |B(r)| ٔغٙبعیؿی ٔیساٖ ثعضٌی

 تعادل در پایداری : 2 قسمت

 ثبیس ا٘طغی پؽ. ثبقس پبیساضس ثبی تؼبزَ ،قٙبٚضی ثطای

پبیساضی ٘بٔؿبٚی ظیط  قطط. ثبقس ٕٔىٗ ٔمساض حسالُ

  وٝ زیٛضغا٘ؽ لضیٝ )ثب اؾتفبزٜ اظسثبق ٔی

. ( ) 0F r وٙس ٔی ثیبٖ ضا):  

(6                )( ). 0F r dS  

  قسٜ ٘ٛقتٝ ٞب پبضأغٙبعیؽ ثطای  2 ضاثغٝ وٝ آٖ ٚخٛز ثب

|طیتغی ثب ،اؾت |   ٝث ٓزاضی:  

(7                )
2 2( ) 0B r  

 عطفی زیٍط زاضیٓ :اظ  أب

(8   )
2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2

( ) (

2[| | | | | |

]

2[| | | | | | ] 0

x y z

X Y Z

X x Y y Z z

X Y Z

B r B B B

B B B

B B B B B B

B B B

   

     

     

      

 

 ،یٔغٙبعیؿ ٔیساٖ ٞبی ِفٝؤٔ ؿبٚیت ٗزض آذطیوٝ 

 وٝ آ٘دب وٙٙس )اظ ٔی تٛخیٝ ضا الپالؼ ٔؼبزِٝ زضؾتی

. پؽ  ،٘ساضیٓ ٔغٙبعیؿی لغجی ته ٌٛ٘ٝ ٞیر 0B  ٚ

 ،ٌصضز ٕ٘ی ِِٛٝ ؾیٓ زاذُ ظا خطیب٘ی ٞیر وٝ ایٗ زِیُ ثٝ

0B ضاثغٝ  ٝ٘مض   6 وٝ قطط( .آیس ٔی ؾتز  ث

 ،قٛز ٚ قٙبٚضی پبیساض ثطای یه پبضأغٙبعیؽ ٔی

 ثبقس. غیطٕٔىٗ ٔی

 فضبی زض B(r)  ٔیساٖ ثعضٌی وٝ ایٗ اثجبت ثطای 8 ٔؼبزِٝ

 هی ،ثبقس زاقتٝ ضاحسالُ ٔمساض ٕٔىٗ  تٛا٘س ٔی  آظاز

ایٗ . (ٔبوعیٕٓ ٔمساض ضاثغٝ ثب زض ٘ٝ ٔب)ا ثبقس ٔی الظْ قطط

زاْ ٝ لضیٝ ثطای وؿب٘ی وٝ ثٝ ؾبظ ٚ وبضٞبیی وٝ ثطای ث

تط  ّٕٔٛؼ ،پطزاظ٘س ٔی ا٘ساذتٗ شضات ٔیىطٚؾىٛپی اؾت

ٚ ثطای ٞط ٔیسا٘ی وٝ ٚاٌطایی ٚ تبٚ آٖ نفط ثبقس  ثبقس ٔی

 ٞبی ٔیساٖ ؾطػت ثٝ وٝ قٟٛزی ٔثبَ هی. زضؾت اؾت

 قٕب ایٗ اؾت وٝ  ،زاضز بطاضتج الیب٘ٛؼ زض ٔٛخٛز

 ٕٞؿبیٝ شضات اظ تط ؾطیغ وٝ ثیبثیس ضا ایٜ شض تٛا٘یس ٕ٘ی

 .وٙس حطوت زذٛ

 6ٔؼبزِٝ  ثب ٔربِفت ضز وٝ) پبیساضی ثطای ٔٙبؾتقطایظ 

 ی خٟبتتٕبٔ زض ا٘طغی زض آٖ وٝ ٞؿتٙس قطایغیٞؿتٙس( 

 زاضیٓ: 3ضاثغٝ  اظ. ثبقس افعایف ثٝ ضٚ

(9)          2 ( ) 0z E r    2 ( ) 0y E r    
2 ( ) 0x E r  

  :زاضیٓ 2ثب اؾتفبزٜ اظ ضاثغٝ  ،زیبٔغٙبعیؽٔٛاز  ثطای َحب

2   )پبیساضی ػٕٛزی((   10) 2( ) 0z B r  

   )پبیساضی افمی(
 

2 2 ( ) 0y B r  ،  2 2( ) 0x B r         

 .ثطاثط٘س ٞٓ ثب )افمی( آذط حبِت زٚ ،تمبضٖ زِیُ ثٝ وٝ

 ضاحتی ثٝ حبالت وٝ زٞیٓ ٘كبٖ ذٛاٞیٓ یٔ حبَ

، ثط B(z)  ،ٔحٛض ضٚی ٔغٙبعیؿی ٔیساٖ تٛؾظ تٛا٘ٙس ٔی

 . قٛ٘س ثیبٖ ذٛز، زْٚ ٚ اَٚ ٔكتمبت حؿت

) ٔغٙبعیؿی پتب٘ؿیُ قطٚع ثطای )rتؼطیف ضا 

 :ٓوٙی ٔی

(11               )( ) ( )B r r    
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 ثبقس: ثٝ نٛضت ظیط ٔی ضٔحٛ ضٚی آٖ ٔكتك ٚ

(12             )
( ) ( ) (0,0, )n

n zz z     

 ثبثت ضاالپالؼ  ٔؼبزِٝ ضؾتیز  وٝ ایٗ ثٝ تٛخٝ ثب 

غٝ ظیط ، ضاثزاضیٓ ای وٝ زطذكی تمبضٖ ثب ٚخٛز ٚ وٙس ٔی

 ذٛاٞیٓ زاقت:ضا 

(13     )2 2

2

1
(0,0, ) (0,0, ) ( )

2
x yz z z       

ط ظی ی ٌٛ٘ٝ ثٝ آٖ ضا ،ثبقس ٘عزیه ٔحٛض ثٝ پتب٘ؿیُ اٌط

 ذٛاٞیٓ ٘ٛقت:

(14        )

2 2

0

2 2

2 2

0 2

1
( ) ( ) ( (0,0, )

2

(0,0, )) ...

1
( ) ( ) ( ) ...

4

x

y

r z x z

y z

z x y z



 

    

   

   
 

 

 ثٝ تٛاٖ  ٔی ضا   ٖٔیسا ثعضٌی  ،11ثب اؾتفبزٜ اظ ضاثغٝ 

 .ت:نٛضت ظیط ٘ٛق

(15            )
2 2 2 2

1

2

2 1 3

1
( ) ( ) ( )

4

( ( ) 2 ( ) ( )) ...

B r z x y

z z z



  

  

  

 

 تٛاٖ ٔی ضا ػٕٛزی ٚ افمی حبِت زض پبیساضی قطایظ

) ثطاؾبؼ )n z ٖوطز ثیب: 

2  ػٕٛزی      (16)

1( ) ( ) ( ) ( ) 0D z B z B z B z                              

2              افمی

1( ) ( ) 2 ( ) ( ) 0D z B z B z B z    

ٚاثؿتٝ   B(r)ثٝ  5عیؽ تی.اْ ا٘طغی ٔغٙب -ثطای ِٛیتطٖٚ

)2اؾت تب  )rB، ٝتٛاٖ یٔ ثب تحّیُ قطایظ پبیساضی و 

 اظ. ثبقس ٔثجت ؿتییثب ٖ ٔیسا زْٚ ٔكتك ٌطفت ٘تیدٝ

 -ِٛیتطٖٚ ٚ ٞب زیبٔغٙبعیؽ زطا وٝ ایٗ ػّت ،ضیبضی ٘ظط

 اض٘كبٚ لبػسٜ وٝ اؾت ایٗ ،قٛ٘س قٙبٚض تٛا٘ٙس یٔ  تی.اْ

 ،زاضز ثؿتٍی B(r) ٔیساٖ ثعضٌی ثٝ غیا٘ط زاضز ثیبٖ

 ضا الپالؼ ٔؼبزِٝ زضؾتی تٛا٘س ٕ٘ی٘ٝ تٟٙب  وٝ عٛضی ثٝ

 اظ. ثبقس زاقتٝ ٔیٙیٕٓ ٔمساض ٛا٘ست ٔی ثّىٝ وٙس تٛخیٝ

 ،ظ٘س ٔی ٞٓ ثط ضا لبػسٜ تحبِ ؽزیبٔغٙبعی، فیعیىی ٘ظط

)تىب٘ٝ  m قسٖ ٔغٙبعیؿیسٜ( 1عجك ضاثغٝ ) زطاوٝ

 ٘ظط اظ .زاضز ثؿتٍی ٔیساٖ ثٝ ٚ ٘یؿت ثبثتٔغٙبعیؿی( 

 زطذكی حطوت زض زیبٔغٙبعیؽ هی ٔٙكب، ٔیىطٚؾىٛپی

 ثبثت  mیثعضٌ  تی.اْ -ِٛیتطٖٚ ثبقس. زض ٔی ٞب اِىتطٖٚ

 هی ثب B(r) ی  ضاؾتب زض ٞب آٖ خٟت أب ؛ثبقس ٔی

وٝ فطآیٙس ثٝ  زطا زاضز لطاض زیٙبٔیىی زضضٚ ثی ٔىب٘یؿٓ

 .ثبقس ٔی ٔیعاٖ وبفی ؾطیغ

 خٙؽ اظ قىُ وبؾٝ پبیٝ هی وٝ ثبالی زائٕی ٞبیضثب آٞٗ 

 یه ٘ٛع اثطضؾب٘ب
  ؽیزیبٔغٙبع قجیٝ قٛ٘س قٙبٚض ٔی15

ای  ٌٛ٘ٝٝ ث ثبقٙس زاضای پبیساضی ٔی وٝ تؾا ٔب ٔٛضز تٛخٝ

 :ثطای آٖ زاضیٓ ،تاؾ ػبِی زیبٔغٙبعیؽ هی اثطضؾب٘ب وٝ

 1   

 زض خٟت وٝ ٔیسا٘ی ثب  ،ثبال زائٕی ضثبٞبی آٞٗ ثٙبثطایٗ 

 ثٝ ضثب آٞٗ اٌطقٛ٘س ) ٔی زفغ ،سٙوٙ ٔی اِمب ذٛز ػىؽ

 . (بثسی ٔی افعایف اـ یا٘طغ وٙس حطوت ٞب وٙبض

 پایدار نقاط:  3 قسمت

  ٔیساٖ تی.اْ -ِٛیتطٖٚ پبیٝ یثبال بی ِِٛٝ ؾیٓ ٔحٛض ضٚی

B(z)   ٝوٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ،بثسی یٔ وبٞف ىٙٛاذتی نٛضت ث   

z ثٝ زِیُ ػغف ٚ بثسی ٔی افعایف ٟ٘بیت ثیتب  نفط اظ 

 ثبیؿتی  B(z)  زْٚ ٔكتك ،ثٛزٖ ثطذی ٘مبط )اضتفبػبت(

iZ زض .ثبقس نفط ( 16ضٚاثظ ) اظ 1Dٚ 2D  زٚ ٞط 

iZ زض تؼبزَ پؽ. ٞؿتٙس ٔثجت  هی ثبقس. ٔی بیساضپ 

1زض  1D زٞس ٔی ٘كبٖ ٞٙسؾی اؾتسالَ iZ Z   زاضای

  ثٝ قطط ػٕٛزی پبیساضی ثطای  ٚ اؾتنفط  اضسٔم

1Z Z 2 تطتیت ٕٞیٗ ثٝ. زاضز ٘یبظDهی زاضای 

2اظ ای ٘مغٝ زض نفط iZ Z  ٔپبیساضی ثطای ٚ بقسث ی 

2Zقطط  ثٝ افمی Z ضٚی پبیساض ٘مبط حبَ. زاضز ٘یبظ 
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 Arkadiev 1947 
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1٘مبعی ثب قطط زض ٔطثٛعٝ ٔحٛض 2Z Z Z   لطاض

 اِجتٝ زاض٘س.  ضا قٙبٚضیأىبٖ  ٞب ؽزیبٔغٙبعی وٝزاض٘س 

ضطٚضی  پبیساض ٘مبط زض ضٌیطیلطا ثطای 4ٔؼبزِٝ  زضؾتی

 ،آیس زؾتٝ ث ِِٛٝ ؾیٓ زض خطیبٖ تغییط ثب تٛا٘س ٔی وٝ اؾت

 ِِٛٝ ؾیٓ زاذُ B(r) ٔغٙبعیؿی ٔیساٖ ثعضٌی وٝ عٛضی ثٝ

 ٘مبط ٚ ٔیساٖ ذغٛط قىُ وٝ زضحبِی قٛز ٔی تطاظثٙسی

 . س٘قٛ ٔی حفظ ،ا٘س قسٜ تؼییٗ 16ضٚاثظ  ثب وٝ پبیساض

ٔیساٖ  ؛وٙیٓ ٔی تؼطیف ضا ٔسِی تط، زلیك ٔغبِؼٝ ثطای ٔب

(. 2)قىُ  a قؼبع ٚ  L عَٛ ثٝ ثّٙس ِِٛٝ ؾیٓ هی زاذُ

 :وٙیٓ ٔی تؼطیف ضا ٔتغیطٞبی ظیطؾپؽ 

(17)     x

a
  ، y

a
 ، z

L
  ،   

2a

L
         

0z)زض ِِٛٝ ؾیٓ ٔطوع زض 0Bٔیساٖ  )حبَ ،ثبقس ٔی 

 :وٙیٓ ٔی ٔؼطفی ضا انّی ػجبضات

(18     )

2

0

2 2 2 2

( , ) 1
( , ) 1

2

1 2 1 2
( )

(1 2 ) (1 2 )

B

B

 
  

 

   

  

 
 

   

B

 

 

 

2پیر ثب  ٔیساٖ ضٚی ٔحٛض زاذُ ؾیٓ (a) -3قىُ 0.1a L  

زٞٙسٜ ( ٘كبbٖ؛)
1
( )D ٚ

2
( )D  ا٘سطتؼطیف قسٞ 16وٝ زض ضٚاثظ ،

.ٞط زٚ ٔثجت ٞؿتٙسثبقٙس وٝ  ای ٔی ثبقس ٚ ٔٙبعك پبیساض٘ٛاحی ٔی
 

1ای ثب ٚیػٌی  ٘مغٝ زض

2
     ٌٝطازیبٖوٝ زض آٖ ٘مغ 

 . زٞس ٔی ضخ قٙبٚضی 4ضاثغٝ  عجك ،اؾت ٔٙفیٔیساٖ 

. اؾت 16یٗ ٔیساٖ ثب تٛخٝ ثٝ ضٚاثظ ٌط ٕٞ ٕ٘بیبٖ  3قىُ

0.1ثطای   ٜی  ٔٙبعك پبیساض زض ثبظ

1 20.487083 0.510223      ثطای. لطاض زاضز 

1)ثبضیه  ٞبی ِِٛٝ ؾیٓ  )ػُٕ ثب تٛاٖ ٔی 

1 اعطاف زض ضا 18ضاثغٝ   ،ؾبظی ؾبزٜ

2
  ٛؾتٝپی 

 ٘كبٖ ٔرتهط ثطضؾی وٝ خبیی آٖ اظ. ٌطفت ٘ظط زض

 ٔرتهبت حَٛ وٝ ظٔب٘ی  ٘بپبیساض ٚ پبیساض ٘مبط ،زٞس یٔ

 :سقٛ٘ یٔ ٔحسٚزیت زاضای ،قٛ٘س یٔ ثیبٖ  انّی

(19 )
1 2

1

2

1 1
0.258199 0.204124

2 2

iz L

z L a z z L a



     

 

( )L a   

1لغٛض) ٞبی ِِٛٝ ؾیٓ ثطای  )ؾبظی ؾبزٜ تٛاٖ ٔی ٘یع 

 خطیبٖ زاضای حّمٝ هی ٔؿیط ثط ٔیساٖ وٝ زطا ،وطز

                قٛز: نٛضت ظیط تؼطیف ٔی ثٝ ثبقس وٝ ٔی

(20    )( )a L         

0

3
2 2

( )
(1 ( ) )

B
B z

z a



 

ظیط  قىُ ثٝ ٘بپبیساض ٚ پبیساض ٘مبط 16ضاثغٝ  ثب تٛخٝ ثٝ

 س:قٛ٘ ٘ٛقتٝ ٔی

(21)       

1 2

1

2

1 2
0.378 0.6325

57

iz a

z a a z z a a



     

 

( )a L  
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 ٔیساٖ ،اضظی آٔپط ثیٗ ٔغٙبعف ٚ خطیبٖ زاذُ حّمٝ ثب ٞٓ

زیؿه   ی ٔحٛض یه ٕٞب٘ٙس ٔیساٖ ضٚ 20 ٔؼبزِٝ

 پبیساضی قططوٝ  ثبقس یىٙٛاذت ٔی ٔغٙبعیؿیسٜ قسٜ

0B ،ػٕٛزی    ٝٔب ضا  21ٚ ضاثغٝ اؾت ( 16)ثب تٛخٝ ث

16ثٝ ٔحبؾجبتی وٝ پیف اظ ایٗ تٛؾظ ثطی
ثطای ِٛیتطٖٚ  

2قىُ  )زض پبیٝ زیؿىیتی.اْ  – 2 3a z a ) ْا٘دب 

 ضؾب٘س. قسٜ ثٛز ٔی

ذبِی اظ  (2)ضاثغٝی ا٘طغ ٔؼبزِٝ فضبیی قىُ زازٖ ٘كبٖ

 نٛضتی ثٝ ،ذٛاٞیٓ ضؾیسٖ ٝ آوٝ زض ازأٝ ثِغف ٘یؿت 

 ثبقس ٔتفبٚت تٛا٘س ٔی ِِٛٝ ؾیٓ ٔطوع زض 0Bسأٖی وٝ

ثٝ  پبیساض ٘مبط زض َتؼبز وٝ زضحبِی ٔیٙیٕٓ ٚخٛز یب ٘جٛز.

ثٝ    Eٚ ا٘طغی  ثؼس  ٔیساٖ ثی ،ضٚز ٔی ٚ آیس یٔ قىّی

   :سوٙٙ نٛضت ظیط تؼطیف ٔی

(22   )   

2 2 0
0

2

0

0

| |

| |
( ) ( , , : , )

2

gL
B

VB
E r

 





    





 E 

        

    : زاضیٓ 18ٚ ٔیساٖ  15ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚاثظ  وٝ

 (23)  

2 2 2

2

2

0

2 1 1
( , , ; , ) [ ( , ) ( )

4 4

{ ( , ) 2 ( , ) ( , )}]B

         


     

   

  

 E B 

B B 

 

اظ تؿبٚی ٔؼبزِٝ . ٞؿتٙس ثٝ ٘ؿجت  ٍٕٞی ٞب ٔكتك وٝ

 اضتفبع زضوٝ زیبٔغٙبعیؽ  یحبِت ثطای ٔیساٖ 4

 :ثبقس ظیط ٔی قٙبٚض ثبقس، ثٝ قىُ

(24      )2 1( ) [ ( , ) ( , )]z       B B 

 زضوٝ ٔیساٖ زضحبِی ،ثبقس ٔی  E طبٍ٘یٕ٘ب 4 قىُ

0.1ثب ِِٛٝ ؾیٓیه  ثطای ،پبیساض ثبظٜ هی  حبَ زض 

 .اؾت وبٞف
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 Berry 1997 

2(( b. )4ثبظٜ )قىُ ی ثبال زض  0.513563    ثب

2Zی ثبال  زض ٔحسٚزٜ تؼبزَتٛخٝ ثٝ  Z  ٚ اظ ٘بحیٝ پبیب

1((d.)4زض پبییٗ ثبظٜ )قىُ 0.417998    زض

1Zی پبییٗ  ٔحسٚزٜ Z  ٝثب تٛخٝ  ثبقس. پبیب ٔیاظ ٔٙغم

 1آیس ٚ زض  خٛز ٔیٔیٙیٕٓ ثٝ ٚ 2زض  3ثٝ قىُ

 .ضٚز ٔیٙیٕٓ اظ ثیٗ ٔی

 

)قسٜ  ثٙسی ٕ٘بیف ا٘طغی ٔمیبؼ -4قىُ , , ; , )    E  ٔغٙبعیؿی(

)وٕیت ٞب ثٝ اظای ٔمبزیط ٔرتّف ٔیساٖ  طای زیبٔغٙبعیؽ+ ٌطا٘كی ( ث

0.1ثب   ِِٛٝ ؾیٓ( زض ٔطوع 22ضاثغٝ  ثؼس ثی  ٔی ثبقس: 

a)
 
  = 0.527046 ; 

b)
 
 = 2 = 0.513563 in z2 ; 

c)   = 0.445301 in zi ;                         

d)
 
  = 1  

= 0.417998 ; 

e)
 
 = 0.411693 in z1 ; 
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 ٘عزیىی زض ٞب قىُ خعئیبت وٝ  اؾت تٛضیح ثٝ الظْ

ثطای ٔثبَ زض ٘عزیىی ) قسثب یٔ ٔتفبٚت ٞبٜ زیٛاض

0.05  ُزض  زطاوٝ ثٝ زِیُ تمطیت ظزٖ ،(4زض قى

 .تٟٙب ٔمبزیط اعطاف ٔحٛض لبثُ لجَٛ ٞؿتٙس ،23ضاثغٝ 

 ٘ؿجتبً بت٘ٛؾب٘ ٛا٘ٙست ٔی پبیساض قٙبٚض ٞبی زیبٔغٙبعیؽ

 ا٘طغی ثٝ تٛخٝ ثب. وٙٙس ایدبز وٛزىی ٚ ٕٞبًٞٙ

 نٛضت ثٝ ٛاٖت ٔی ضا بت٘ٛؾب٘ ایٗ ،زاض٘س وٝ ٔیٙیٕٕی

 )ٔب٘ٙس اعطاف ٚ پبییٗ ،ثبال ثٝ اخؿبْ زطذكی حطوبت

 تط ٘بٕٞبًٞٙ ، تط ثعضي بت٘ٛؾب٘ اِجتٝ. ٔكبٞسٜ وطز ٔٛج(

 . سٙثبق ٔی

 ثٝ قجیٝ قىّی ،زقٛ ٔی ا٘تربة ثطضؾی ثطای وٝ ٔىب٘ی

 ٔحسٚز ضا وبض، ذٛزٔبٖ وطزٖ ؾبزٜ ثطای ِٚی زاضز ٔرطٚط

 خبٖ  آ ٘ٛؾبٖ وٝ وٙیٓ ٔی ٔىب٘ی اظ لغؼٝ تطیٗ ثعضي ثٝ

  ؾتا ٔٙغمی ،4 ثٝ قىُ تٛخٝ ثب. اؾت ٌطفتٝ نٛضت

 فبنّٝ
2 2R x y  قىُ ظیٙی ٕ٘ٛزاض  تبٔحٛض  اظ 

 .قٛز ٔیذبضج اظ ٔحٛض تؼطیف 

 قٛز ٔی izزض پبیساضی زِیُثطای ٔیسا٘ی وٝ 

0.445301  قٛز  تیدٝ ٔی٘ 23اظ ضاثغٝ . ثبقس ٔی

2zزض  ٔٙحٙی وٝ ظیٗ z  ٝلطاض زاضز ٚ اؾتفبزٜ اظ ضاثغ

 س .زٞ ٘تیدٝ ٔی ضاثغٝ ظیط ضا  4

(25 )

2 2 2 2

2 2

[ ( , ) ( , ) ( , ) ( , )]
4

( , ) ( , )

i iR L
       

   

 




B B B B 

B B 
 

 

 : زاضیٓثبضیه  ِِٛٝ ؾیٓثطای 

(26)         ( )L a       0.75569R a         

0.1وٝ  ظٔب٘ی  ٚ 0.0377R L ،  زض تٛافك ثب

 ثبقس. ٔی  c.4قىُ 

 

 آزمایش:  4قسمت

پصیطفتبضی  ذبنیت زاضای ،زیبٔغٙبعیؽ ٔٛاز تط ثیف

510 ی ٔطتجٝ اظ ٔغٙبعیؿی  ٔوٝ ایٗ . ثبقٙس ی

17ٔمساض ثطای آة 68.8 10   ، اظ اؾتفبزٜ ثب

31000 .Kg m  ٚ ٔمساض ظیط  ،4ضاثغٝ  تؼبزِی حبِت

 (5ُقى )ضثب  آٞٗ هی ثب یآظٔبیك زض وٝ آیس زؾت ٔی ثٝ

 :اؾت آٔسٜ زؾت ثٝ

(27)        1( ) ( ) 1400.9 .B z B z T m             

 

زض ٞط زٚ خطیبٖ  ،ضثبیی ثؿیبض لٛی پیر ثطای تِٛیس آٞٗ ٕ٘بیف ؾیٓ -5قىُ

ای وٝ ثب ٘مغٝ ٔكرم قسٜ اؾت،  ٘بحیٝ  ؾیٓ پیر  یىؿبٖ اؾت ٚ ٘بحیٝ

 .ثبقس قٙبٚضی ٔی یپبیب

 ٍٔبٚات 4 حسٚز ضثبی ٔغٙبعیؿی زض تٛاٖ ایٗ آٞٗ

 اتالف 18ٞب پیر ؾیٓ زض وٝ اؾت تٛا٘ی ایٗ أب ،ثبقس ٔی

 ثب ٚالغ زض .الظْ اؾت قٙبٚضی ثطای وٝ تٛا٘ی ٘ٝ ،قٛز ٔی

 قٙبٚضی ،اثطضؾب٘ب  ضثب آٞٗ زض پبیب یطیب٘خ اظ حبنُ ٔیساٖ

. ثیبفتس اتفبق زیٍط اظ ٔٙجغ ا٘طغی  زضیبفت ثسٖٚ ا٘ستٛ یٔ

 قسٜ زازٜ ٕ٘بیف 6قىُ زض ،قسٜ ٌیطی ا٘ساظٜ ساٖیٔ

                                                 
17

 Kaye & Laby 1973 
18

 coil 
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78izزض ٘بپبیساض یٝ ٘مغ .اؾت mm، ٔیساٖ وٝ خبیی 

0( ) 0.63iB z B ٚ ٘مغٝ زض ٔیساٖ ٌٖطازیب iz  
2 1T m  018.5B ثب ٔیب٘ی ٔیسا٘ی وٝ  ٚخٛز زاضز 

 :زقٛ ثیٙی ٔی ظیط پیف ثعضٌی( ثٝ 27) ضٚاثظ اظ اؾتفبزٜ

(28          )              0 16.5B T 

ثب  وٝ 1Dٚ2D ،سٜق ٌیطی ا٘ساظٜ اعالػبت  ثب اؾتفبزٜ اظ

  زض پبیساض ٔىبٖ ،٘سثٛز قسٜ تؼطیف 16 ضاثغٝ

21 67.5 87.5z mm z z mm    ثیٙی  پیف

 .قٛز ٔی

 

عٛض وٝ اظ  ٚ ٕٞبٖ 4ضثبی ٘كبٖ زازٜ قسٜ زض قىُ ٕ٘ٛزاض ٔیساٖ آٞٗ  -6قىُ 

ضا زض ثط   mm 10ضبیی ثٝ عَٛ ی پبیب زض ٕ٘ٛزاض ف قىُ پیساؾت ٘بحیٝ

 ٌطفتٝ اؾت.

ٞبی ٔتفبٚتی اظ ٔٛاز زیبٔغٙبعیؽ ٔٛضز آظٔبیف لطاض  ٕ٘ٛ٘ٝ

ای  ٌٛ٘ٝ ثٝ ٞب پیر وٝ خطیبٖ  زضٖٚ ؾیٓ حبِیزض ،٘ساٝ ٌطفت

. زض (1)قىُتغییط وطز وٝ قٙبٚضی پبیساض نٛضت ثٍیطز 

ثبقس  تؿال ٔی 16زض ٘عزیىی  0Bثعضٌی  ٞب تٕبٔی آظٔبیف

قٙبٚض  ٞب ِِٛٝ ؾیٓثبالیی لؿٕت خؿبْ ٕٞیكٝ ٘عزیه ٚ ا

ی  ٔكبٞسٜ. (ٜ ثٛزثیٙی قس ٌٛ٘ٝ وٝ پیفٖ ٕٞب) قس٘س ٔی

٘كبٖ   ،ٔتط ٔیّی 3ی پالؾتیىی ثٝ ضربٔت  زلیك یه وطٜ

 :ثبظٜ ضتٛا٘س ز تؼبزَ ٔی وٝ زاز

(69 1) (86 1)mm z mm    

تىب٘قٝ  فقبق ثیبفتقس.   ات ،ثبققس  وٝ زض تٛافقك ثقب تئقٛضی ٔقی    

 ٓ ثقب تقٛا٘ی  ضا ٔی  1اظ ضاثغٝ  mمبیی ِزٚلغجی ٔغٙبعیؿی ا

ثب خطیب٘ی زطذكی ثقٝ   ،ای قىُ ٙبعیؿی حّمٝقٙبٚضی ٔغ

|ا٘ساظٜ  |m AI  ٝثٝ ٔؿقبحت    حَٛ حّمA   ٖیىؿقب

)لٛضثبغقٝ   ٔتقط  ٔیّقی  10خؿٕی ثٝ ققؼبع  . زض ٘ظط ثٍیطیٓ

 1.5ز وٝ خطیبٖ اِىتطیىقی  قٛ ( زض حبِتی قٙبٚض ٔی!خٛاٖ

)ٔیققققساٖ ػجققققٛض وٙققققس ٞققققب پققققیر ؾققققیٓ اظ آٔپققققط
5

010 1.5B B Gauss  قٛز زض لٛضثبغٝ اِمب ٔی).   

 ٖ سٜ خٕقغ ٔیىطٚؾقىٛپی   زٞٙق  اِجتٝ ایٗ ٔمساض خطیبٖ ٘كقب

ٝ  ا ٞب ٞبی زاذّی اتٓ خطیبٖ  .وّقی ثقبض   خقبیی  ؾت ٚ ٘قٝ خبثق

. ققٛز  ثٙبثطایٗ ٔٛخٛز ظ٘سٜ ٔقب ززقبض ثقطق ٌطفتٍقی ٕ٘قی     

خقب   ٗ خطیبٖ تبثیطات ظیؿتی ٔكٟٛزی ثٝای ثب ػجٛض زضٚالغ

ٝ  زازیٓ ٘كبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت پیكیٗ .19٘رٛاٞس ٔب٘س  وق

 اظ. ثبقس یٔ ٕٔىٗ غیط ٞب پبضأغٙبعیؽ پبیساض وطزٖ قٙبٚض

 قسٜ لطیٙٝ آٖ ػالٔت وٝ 4 ضاثغٝ ثب ٘یطٚٞب تؼبزِی ثطآیٙس

ٝ  زیقس  ٚضٛح ثٝ تٛاٖ ٔی ،اؾت 0z زض ققٙبٚضی  وق  ٚ 

   :ثبقس یٔ پیر ؾیٓ ٔطوع ثٝ ٘عزیه

(310 100paramagnetic Diamagnetic  .) 

 اظ ِٚی ثّكس ٔی پبیساضی زاضای ػٕٛزی زیس اظ خبیٍبٜ ایٗ 

 اظ ثطذی حبَ ایٗ ثب. اؾت آٖ فبلس )افمی( اعطاف زیس

 ضس فٛالز ،ثط٘ح اظ ا٘ٛاػی ،ٔیٙیْٛٛآِ ٔب٘ٙس) ٞب پبضأغٙبعیؽ

 ثٝ وٝ (ٔؽ ٚ ٔٙیعیٓ اظ پبضأغٙبعیؿی ٞبی هٕ٘ ،ظً٘

زض  ،قٛ٘س ٕ٘ی قٙبٚض أب آیٙس ٔی زض قسٖ آٚیعاٖ حبِت

 زض. قٛ٘س ٔی زاقتٝ ٍ٘ٝ پیر ؾیٓ زاذّی زیٛاض اظ عطفی

 اتهبَ وٝ آٖ ثسٖٚ پبضأغٙبعیؽ٘یع ٔٛاز   قطایظ ثطذی

 . ،قٛ٘س ٔی قٙبٚضثبقٙس  زاقتٝ ٔؼّٛٔی

 بحث : 5 قسمت

 قٙبٚضی ٔٛضٛع  ثٝ ت٘ؿج ػّٕىطزٔبٖ ضٚ٘س

 وٝ ،ضا وٛزه زیع ؾٝ سالُح ،ٞب زیبٔغٙبعیؽ

 ٘ظط زض ،ثبقٙس زاقتٝ ثٝ ٕٞطاٜ خبِجی ٘تبیح ا٘ؿتٙستٛ ٔی
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 01\   |قورباغه معلق 

 

 ٞٙسؾی ٚاثؿتٍی ثٝ ٔطثٛط ٞب آٖ اِٚیٗ. اؾت ٍ٘طفتٝ

 ظ٘سٜ ٞبی اضٌب٘یؿٓ ثطای. ثبقس ٔی اِمبیی ٔغٙبعیؿی تىب٘ٝ

 ایٗ ،ا٘س بزٜافت ٌیط ٔیٙیٕٓ ا٘طغی هی زض وٝ لٛضثبغٝ ٔب٘ٙس

 ٔثبَ ثطای. زٔىب٘یؿٓ فطاض قٛ هی ایدبز ثبػث تٛا٘س ٔیأط 

 اِمبیی ٘یع  تىب٘ٝ ،ٌٖٛ ثیضی ثٝ وطٜ  اظ قىُ تغییط ثب

. ثٛز ٘رٛاٞس طنف زیٍط ٘یطٚٞب ثطآیٙسٚ  20وٙس ٔی تغییط

 ذبل ایٝ ٘مغ حَٛ ٘ٛؾبٖ ثٝ قطٚع لٛضثبغٝ ٙبثطایٗث

  .وٙس ٔی

 هی ثب ٘بت٘ٛؾب ،ا٘طغی ٔیٙیٕٓ زض ٘ٛؾبٖ ایٗ تىطاض ثب 

 ٔٙغمٝ لٛضثبغٝ وٝ ظٔب٘ی تب قٛ٘س ٔی تمٛیت تكسیس ٔتطاپبض

 وٝ زطا ت،ؾا وٛزه تبثیط هی ایٗ. وٙس تطن ضا پبیساض

|5ٔطتجٝ اظ ،ُقى ٚ اثؼبز ثٝ m  ثؿتٍی | 10  

 ثبیس ٕٞبٍٞٙی ایدبزػالٜٚ ثط  لٛضثبغٝ ضٚ یٗا اظ. ثبقس ٔی

 زضٖٚ وطزٖ قٙب زض ؾؼی لٛضثبغٝ ػُٕ زض) ثبقس ٘یع ٔمبْٚ

 ی ٚؾیّٝ ثٝٚ  پبافتبزٜ پیف ٔؿیطی زض أب  زاضز ؾیٓ پیر

 ا٘طغی ؾغح أب. ،پیر ؾیٓ زاذُ ٞٛای زض ظزٖ پب ٚ زؾت

 ٍ٘ٝ ٔمساض زلیمٝ( ٔیٙیٕٓ 30 تب) ٜٔكبٞس ٔست وُ ثطای

 .(قٛز یٔ زاقتٝ

 قٙبٚض حمیمی خؿٓ ا٘ساظٜ ثطای ٔحسٚزیت ،اثط زٚٔیٗ

 ثبیس وٝ ٔغٙبعیؿی ٘یطٚی وُ ثٝ تؼبزِف وٝ قسثب ٔی

  4ثطآیٙس  ٘یطٚی. زاضز ثؿتٍی ،وٙس ذٙثی ضا ٚظٖ ٘یطٚی

bz ثطای. زقٛ ٔی ذٙثی خؿbzٓاضتفبع زض z ٘یطٚی 

bz  ثطای ٚ ثبقس ٔی ثبالثطز إِبٖ ٞط ثط ذبِم z 

  ثبیس خؿٓ ،ٔٙظٛض سیٗث. اؾت ثطز پبییٗ ذبِم ی٘یطٚ

وٝ ایٗ ثٝثؿتٝ ایٗ ٔٛضٛع ضا . قٛز فكطزٜ حسی عٛضٝ ث

BB  اظ ،ثبقس ٔتفبٚت ٔیعاٖ زٝ خؿٓ ؾطتبؾط زض 

2ٔٙحٙی ( )B z ثط حؿت bz  هی. زضیبفت تٛاٖ ٔی 

 حؽ ضا تبثیط ایٗ ای ػبخعا٘ٝ عٛض ثٝ تٛا٘س یٔ ظ٘سٜ ٔٛخٛز

 ،ثٍیطز ذٛ ٘بٍٕٞٗ قطایظ ثب ٔٛخٛز وٝ اظ ظٔب٘ی. وٙس

  ،وٙس ٔی ذٙثی ضا ٌطا٘ف ٘یطٚی ذبضخی وٝ ثبالثطز ٘یطٚی

 .ذٛاٞس قس ٔتٕطوع اٚ پبٞبی وف ِٔٛىِٛی یٝ الی زض

                                                 
20

 Landau et al 1984 

 اظ ٘ظط وٝ افتس ٔی اتفبق اخؿبٔی ثطای ؾْٛ اثطٚ 

 یٞب لؿٕت ثٙبثطایٗ. ؿتٙسٞ ٘بٍٕٞٗ زیبٔغٙبعیؿی

 زض اؾترٛاٖ ٚ ٌٛقت ٔثبَ عٛض ثٝ) ٞب آٖ ٔرتّف

 ٔثبَ ثطای .ٞؿتٙس ٔتفبٚتی زاضای (ظ٘سٜ ٞبی اضٌب٘یؿٓ

 :زاقتٝ ثبقیٓ اٌط

| | | |flesh bone  

 ٚ قس ٔی آٚیعاٖ ذٛز ٌٛقت اظ ٔٛخٛزٌبٜ  آٖ

اظ ایٗ . قس٘س ٔی كٔؼّ ثس٘ف زاذُ زض ٞبیفٖ اؾترٛا

ٞبی ٘ٛیٗ زض ػّٓ پعقىی ٔب٘ٙس  تٛاٖ ثطای ضٚـ ٔیٔٛضٛع 

 زطا وٝ ،( اِٟبْ ٌطفتface-lift) وكیسٖ پٛؾت نٛضت

 :زاضیٓ

| | | |bone water  

 زٞس: وٝ ٘تیدٝ ٔی

| | | |flesh water . 
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 محل تماس آرشه رییهنگام تغ ولنیشکل موج و رییتغ

 کارشناسی فیزیک -الک بدرویا 
alek_bd@yahoo.com 

 

ٔحُ اٌز وٝ ٍٞٙاْ ٘ٛاختٗ ٚیِٛٗ  است اِٝ تٝ تزرسی ایٗ ٔطاٞذٜ پزداختٝایٗ ٔم چکیده:

تغییز چٙذا٘ی در غذای ٚیِٛٗ ایجاد ، وٙذتٕاس آرضٝ را در ٘شدیىی ا٘تٟای سیٓ تغییز 

 .تز خٛاٞذ ضذضذت ایٗ تغییز ضذیذ ضٛددٚرتز ذ ضذ ِٚی ٞز لذر وٝ ٔحُ آرضٝ ٘خٛاٞ

ظ ضزایة ظاٞز ضذٖ ٞز ٔٛج ٕٞاًٞٙ سادٜ در غذای تِٛیذ ضذٜ تٛستایذ  تذیٗ ٔٙظٛر

 .را یافت یٓٚیِٛٗ ٚ ٔٛج ایجاد ضذٜ رٚی س
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  مقدمه

غذای تِٛیذ ضذٜ تٛسظ ٚیِٛٗ تٝ ػّت ارتؼاضات سیٓ 

تاضذ ٚ  سیٓ ٔی ٚیِٛٗ تٛسظ ٘یزٚی اغغىان تیٗ آرضٝ ٚ

 تٛاٖ عَٛ  ٞای ٔختّف سیٓ ٔی ٌذاری رٚی ٔىاٖ تا اٍ٘طت

 .ضٛد ٔی فزوا٘س تغییز تاػث وٝ داد تغییز را آٖ

تاضذ، ٚیِٛٗ اس چٟار  ٔطخع ٔی 1 عٛر وٝ در ضىُ ٕٞاٖ

٘ٛاخت ِٚی ٔتفاٚت ساختٝ  سیٓ تا چٍاِی جزْ خغی یه

تاػث پذیذ آٔذٖ  ضذٜ است وٝ ایٗ تفاٚت در چٍاِی

ضٛد.  وٙذ ٔی ٞایی وٝ سیٓ تِٛیذ ٔی تفاٚت در فزوا٘س

ٞایی تزای تٙظیٓ  چٙیٗ در دٚ ا٘تٟای ٞز سیٓ، پیچ ٞٓ

است وٝ تٝ  ٘یزٚی وطص داخّی عٙاب تؼثیٝ ضذٜ

  وٙٙذ. اغغالح ساس را وٛن ٔی

تت ضذٜ سزػت ا٘تطار ٔٛج را ثا [1]عٛر وٝ در  ٕٞاٖ

تٝ      دست آٚرد وٝ در آٖٝ تٛاٖ اس راتغٝ سیز ت ٔی

ٍز چٍاِی خغی ٚ ٘یزٚی وطص سیٓ تزتیة ٕ٘ایا٘

 تاضٙذ: ٔی

  √
 

 
 

 ةیسزػت ٔٛج تا فزوا٘س ٔتٙاسة است ٚ ضز یاس عزف

ثاتت ٚ تزاتز تا دٚ  جاٗ یٞا عَٛ ٔٛج است وٝ ا تٙاسة آٖ

ٔٛضٛع  ٗیتز ٕٞ شی٘ ِٛٗیٚ هیشیاست ٚ ف ٓیتزاتز عَٛ س

 یخغ یوطص ٚ چٍاِ یزٚیفزوا٘س تز حسة ٘ تی)تاتؼ

 .( استٛار استٓیس

 یزٚی، تٛسظ ٘ذیوط یٔ ٓیس یضٕا آرضٝ را رٚ وٝ یٍٞٙأ

 یتزا (.وٙذ یضزٚع تٝ ٘ٛساٖ ٔ ٓیٞا س آٖ ٗیاغغىان ت

 ِٛٗیدر حاَ ٘ٛساٖ ٚ ٓیٔطاٞذٜ حزوت آٞستٝ س

 .ذیٔزاجؼٝ وٙ [2تٝ  ] ذیتٛا٘ یٔ

 معبدله موج در حضور نیروی خبرجی

ٔفزٚؼ است ٚ در سٔاٖ  2فزؼ وٙیذ عٙاتی ٔغاتك ضىُ 

دأٙٝ ٘ٛساٖ  اٌز .ٕ٘ٛدار ضىُ عٙاب تاضذ       ،   

ؼٝ وٛچىی اس غْ ٘یٛتٗ را تزای لوٓ تاضذ ٚ لاٖ٘ٛ دٚ

وٝ تٝ ٔؼادِٝ دست ٔی آیذ ٝ ای ت راتغٝ ،عٙاب تٙٛیسیٓ

 :ستٔٛج ٔؼزٚف ا

 معبدله موج در حضور نیروی خبرجی

ز ٔحاسثات تاال را تا ایٗ فزؼ تاس٘ٛیسی وٙیٓ وٝ ٌحاَ ا

ٓ ٘یش تٝ سی ̂ ٚ در جٟت     σخغی  ٘یزٚیی تا چٍاِی

تٝ ٘یزٚ اضافٝ       σای تٝ غٛرت  ضٛد، جّٕٝ ٚارد ٔی

خٛاٞذ ضذ ٚ ٔؼادِٝ ٔٛج ٔا تٝ غٛرت سیز تغییز خٛاٞذ 

 وزد:

              ̈   σ      
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σ   
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 ساختار وّی یه ٚیِٛٗ -1ضىُ 

𝐹 𝑛  𝑇
𝑦𝑛+1 − 𝑦𝑛

𝑑𝑥
 𝑇

𝑦𝑛−1 − 𝑦𝑛
𝑑𝑥

 

 𝑇
𝑦𝑛+1  𝑦𝑛−1 − 2𝑦𝑛

𝑑𝑥
≅ 𝑇�̈�𝑑𝑥 

 𝑇�̈�𝑑𝑥  𝐹  𝑑𝑚  𝑎  𝜆𝑑𝑥  𝑎 

 𝑇�̈�  𝜆𝑎  𝑇
𝜕 𝑈

𝜕𝑥 
 𝜆

𝜕 𝑈

𝜕𝑡 
 

 

 .ٙیٓوی٘ٛیسی ٔتاس ْ ٘یٛتٗ را تزای لسٕت وٛچىی اس عٙابلاٖ٘ٛ دٚ -2ضىُ 
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 مسئله : یسبز مدل

 یرا فاغّٝ ٔحُ تٕاس آرضٝ اس ا٘تٟا p ،3ضىُ  ٔغاتك

ػٕٛد تز سغح ٚارد اس  یزٚیرا ٘ N، ٓیرا عَٛ س l، ٓیس

 ی)وٝ اٌز ٔمذار آٖ ثاتت ٕ٘ا٘ذ غذا ٓیآرضٝ تز س

اغغىان  ةیرا ضز μk( ٚ ٓیضٙٛ یٕ٘ یٙذیآ خٛش

 . ذیزیدر ٘ظز تٍ ٓیآرضٝ ٚ س ٗیت یجٙثط

وٛچه  اریتس یا اسٜیدر  ٓیآرضٝ ٚ س ٗیاغغىان ت یزٚی٘

 زانید یرا تا تاتغ دِتا ضٛد ِذا آٖ یٚارد ٔ ٓیس یتز رٚ

وُ ٚارد ضذٜ اس راتغٝ  یزٚیوٝ ٘ ٓیوٙ یٔذَ ٔ یعٛر

F=Nμk ذیدست آٝ ت. 

σ          −    
 )تاتغ چٍاِی ٘یزٚ ٚارد ضذٜ تز سیٓ(

، تٝ لسٕت وٛچىی اس سیٓ ٚارد ٘یزٚی ٚارد ضذٜ تٛسظ آرضٝ - 3ضىُ 

 س٘یٓ. یٔ ِذا آٖ را تا تاتغ دِتای دیزان تمزیة. ٛدض یٔ

 

ٔیذاٖ ٘یزٚ ضٛر حاَ تٝ سزاؽ حُ ٔؼادِٝ ٔٛج در ح

اتتذا یه جٛاب ٕ٘ٛ٘ٝ پیذا  ٚپزداسیٓ  ٔستمُ اس سٔاٖ ٔی

تزای  .وٙیٓ تا ٔؼادِٝ ٔا تٝ ٔؼادِٝ ٍٕٞٗ تمّیُ یاتذ ٔی

وٙیٓ وٝ تٝ غٛرت  وار جٛاتی ٔستمُ اس سٔاٖ پیذا ٔیایٗ 

جٕغ یه ػثارت خغی ٚ ضزیة ٔطخػی اس تاتؼی است 

 آیذ. ٔیدست ٝ ت      وٝ اس دٚ تار ا٘تٍزاَ ٌزفتٗ رٚی 

تٛاٖ تزرسی وزد وٝ ػثارت سیز یه جٛاب  راحتی ٔیٝ ت

 :است

            −
 

   
∫ ∫             

  

 

 

 

 

دِتای ضزیثی اس تاتغ )وٝ تٝ غٛرت  اٌز اس تاتغ چٍاِی

یٓ( دٚ تار ا٘تٍزاَ تٍیزیٓ، تاتؼی خغی ٜ ادیزان ٔذَ وزد

 ٕ٘ایص دادٜ ضذٜ است. 4حاغُ ٔی ضٛد وٝ در ضىُ 

 

ضىُ دْٚ  ٚ دٞذ ٔیتٍزاَ تاتغ چٍاِی ٔا را ٕ٘ایص َ ا٘ضىُ اٚ -4ضىُ 

 .ْ آٖ را ٘طاٖ ٔی دٞذا٘تٍزاَ دٚ

 

سیز   وٙییٓ ویٝ دٚ   را عٛری تؼییٗ ٔیی     حاَ ضزایة 

 :ٛارٜ ثاتت تٕا٘ٙذسیٓ ٕٞ

 

 0
                

 

   
     −   

    
       

 

 

 .ٞا حاغُ ضذٜ است ٚ تٛاتؼی وٝ اس جٕغ آٖ        ٕ٘ٛدار  - 5ضىُ 
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وٙیٓ وٝ اِٚی ثاتت تٛدٖ دٚ سز سیٓ ٚ دیٍزی ثاتت تٛدٖ سیٓ  وذاْ اس ایٗ تٛاتغ خاظ اػٕاَ ٔی حاَ ضزایظ اِٚیٝ را رٚی ٞز

 : َ استِحظٝ اٚدر 

                                          
  

 
     

  ̇          ̇  
 

  
                                

 تزویة خغی اس تٛاتؼی تا ضزایظ فٛق است:        پس 

        ∑      (
  

 
  )      

  

 
  

 

  1

         

 .ایٓ وٝ ٕٞیطٝ در دٚ ا٘تٟا ثاتت است ٚ سزػت اِٚیٝ سیٓ ٘یش غفز است جٛاتی یافتٝ ٓای وٝ اػٕاَ وزدٜحاَ تا ضزایغی تٝ تا 

ضٛد ٚ آٖ ضزط وطیذٜ تٛدٖ  ٔطخع ضذٖ ضزایة تٝ غٛرت یىتا ٔی وٙیٓ وٝ تاػث ٔی تماضاحاَ ضزط اِٚیٝ دیٍزی ٘یش 

 سیٓ در ِحظٝ اِٚیٝ است:
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 : آیذ دست ٔیٝ راحتی تٝ ٚ راتغٝ سیز ت است تاتؼی سادٜ است وٝ اس دٚ تاتغ خغی تٝ ٞٓ پیٛستٝ تطىیُ ضذٜ      تاتغ 
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تٝ ٕٞیٗ دِیُ چٟار  .ضٛد تٝ غفز ٍٕٞزا ٔی تاضذ ٚ سزیؼاً ٔی  − ْ اس ٔزتثٝ اُ وٙیذ ضزیة تمزیة  عٛر وٝ ٔطاٞذٜ ٔی ٕٞاٖ

رسٓ  2ٞا را در ضىُ ضٕارٜ  ٕ٘ٛدار آٖ       ، تزای اْ ٚ در سٔاٖ خاغی اس دٚرٜ تٙاٚب ٞارٔٛ٘ی اتتذایی را در ٘ظز ٌزفتٝ

ٚ در  ضذٜ استرسٓ  11تا  8ٞای در ٕ٘ٛدار   را تا جّٕٝ چٟارْ تزای ٔمادیز ٔتفاٚت        چٙیٗ ٕ٘ٛدار  ٞٓ. اْ وزدٜ

 .ضذٜ استرسٓ         تزای    0 ، 7 ضىُ ضٕارٜ

 تٛجٝ:

 .تا لاتُ ٔطاٞذٜ ٚ تحّیُ تاضذ ضذٜ استدأٙٝ ٔٛج را تشري 

 

 

 

 

 

 

        تزای      0 ٕ٘ٛدار   -7ضىُ         تزای     َ ٕ٘ٛدار چٟار ٞارٔٛ٘ی اٚ -6ضىُ

           -9ضىُ                          -8ضىُ

           -11ضىُ                             2         -10ضىُ
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          -14ضىُ                       -13ضىُ  

 

          -15ضىُ

    

 

 تحلیل و نتیجه گیری 

سزیغ تز تغییزات  ٞای تشري   ٞای وٛچه تغییزات ٕ٘ٛدار آٞستٝ ٚ وٓ است ِٚی در    وٙیذ در  عٛر وٝ ٔطاٞذٜ ٔی ٕٞاٖ

−     ضٛد. ضىُ ٕ٘ٛدار در تاسٜ  ٔی −    ثاتت است ِٚی در تاسٜ  حذٚدا      تز ٚار تٝ ٔیشاٖ لاتُ تٛجٟی ٞٓ  2  

وٝ اٍ٘طت  ٍٞٙأی .تاضذ ٔا ٔیتجزتی ٔطاٞذٜ  ٔغاتك تاضٛد وٝ  تسزیغ ٔی   ٚار ضذٖ تا افشایص  ٞٓ تغییز ٚضذٜ است ٚ ایٗ 

ِٚی ٔؼٕٛال  ایذ وزدٜرا وٕی تشري     وٙیذ ٚ ٔی را وٛتاٜ عَٛ آٖ دیٍزی را اجزا وٙیذ،ت لزار دٞیذ تا ٘خٛد را رٚی سیٓ 

ی وٝ اس دٚ سیٓ ٞای یىسا٘ ت وٝ تغییز چٙذا٘ی تیٗ ضىُ ٔٛج ٘تتٝ ٕٞیٗ دِیُ اس .ٔا٘ذ تالی ٔی    تز اس  ٛچهوچٙاٖ  ٞٓ

ساسی ٘ثایذ ضىُ ٔٛج  عثك ضثثیٝٚ  است 1.0تز اس  هوٛچ ،وٝ تزاتز ٘یستٙذ تا ٚجٛد آٖ ٞا آٖ   ضٛ٘ذ سیزا  ٔتفاٚت ٘ٛاختٝ ٔی

 .چٙذا٘ی داضتٝ تاضذٞا تغییز  آٖ
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 اثشات ای ٍرسُ ثس وٌصثشّن سٍی تحمیك ثِ وِ ثبضذهی فیضیه اص ایچگبل ضبخِ هبدُ : چکیده

 سبل چٌذ ایي دس چگبل هبدُ للوشٍ .پشداصدهی( هبیغ ٍ خبهذ هبًٌذ) هبدُ چگبل فبص دس ّبآى خوؼی

 ٍ ایرسُته هَثش تئَسی اص استفبدُ ثب خبهذ وِ حبلت اص وِ ؼَسیثِ است، ضذُ ثضسي سشػت ثِ

 ٍ ػلوی لحبؾ اص تحمیمبتی غَل ثِ پشداخت،هی هَاد فبص تغییش ثشسسی ثِ وِ الًذائَ تمبسى ضىست

 چَىّن هَاسدی ثِ چگبل، هبدُ سٍص هؽبلؼِ حبل دس هجبحث اص تَاىهی. است ضذُ تجذیل تىٌَلَطی

، اسپیٌی هبیغ ،آًیَى هذل وسشی ٍ آهبس وَاًتَهی، ای، ًظنپیوبًِ ًظشیِ لَی، ّوجستِ ّبیسیستن

تىٌَلَطی، ًیوِ ًبًَ چَى هَاسدی ثِ تَاىهی وبسثشد ًظش اص ٍ وشد تَپَلَطیىی اضبسُ تئَسی فیلذ

 هحبسجبت وَاًتَهی، ، اؼالػبت ًٍَسی ضجىِ سشد، ّبیاتن لیضسّبی فیضیه،ثبیَ آلی، سسبًبّبی

 ثِ همبلِ ایي .وشد اضبسُ اًشطی فیضیه ٍ پیطشفتِ ٍ هَاد اختشفیضیه دلیك، هحبسجبت ٍ هتشٍلَطی

 .پشداصدهی لَی ثستِّن ّبیسیستن اص وَچىی ایسدُ هؼشفی
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 2توپولوژیکی نظم و گونه  1فرمی مایع غیر رفتار

 سا پشسًگی ًمص گشٍُ، ًظشیِ ٍ وَاًتَهی ّبیهیذاى ًظشیِ

 اص اٍلیِ چگبل هبدُ. اًذداضتِ ًَیي چگبل هبدُ پیطشفت دس

 ضذُ تطىیل الًذائَ تمبسى ضىست ٍ فشهی هبیغ ًظشیِ دٍ

 ثب سا هبدُ الىتشًٍیىی خَاظ فشهی، هبیغ ًظشیِ. ثَد

 پیذا ایرسُته ّبیحبلت سٍی اختالل ًظشیِ اص استفبدُ

 ثش سا هبدُ ّبیفبص الًذائَ، تمبسى ضىست ًظشیِ. وٌذهی

 تغییش وِ ؼَسیثِ .وٌذهی ثٌذیدستِ آى ّبیتمبسى ؼجك

 اصَل ایي اهب.  ثبضذهی هبدُ ّبیتمبسى دس تغییش هؼبدل فبص

 ثشای. وٌٌذًوی صذق خذیذ هسبئل ثشای دیگش ثٌیبدی،

 وسشی اثش ثبال، دهبی اثشسسبًبّبی لجیل اص هَاسدی هثبل

 اص ثؼذ هی دس التیٌدش هبیغ ٍ (FQHE) ّبل وَاًتَهی

 سٍی ثش اختاللی سٍش ثب تَاىًوی وِ ّستٌذ هَاسدی

 هفَْم ،دیگش ؼشف اص. آٍسد دستِ ث فشهی هبیغ ًظشیِ

 وَاًتَهی ًظن ٍ وَاًتَهی فبصّبی تغییش دس تمبسى ضىست

  اسپیٌی، هبیغ ٍ FQHE دس هثبل ثشای) ًیست اػوبل لبثل

-هی ثبثت سیستن ّبیتمبسى وِ داسد ٍخَد ّبییفبص تغییش

 ایي وِ ثَد خذیذی هفبّین دًجبل ثِ ثبیذ ثٌبثشایي(. هبًذ

 ثِ ثؼذ لسوت دس. وٌذ تَصیف سا فیضیه اص لسوت

 ّبیسیستن دستِ اص ّوگی وِ ضذ خَاّذ اضبسُ هَاسدی

 دس خذیذ ایصهیٌِ ایدبد ثبػث ٍ ّستٌذ لَی ثستِّن

 .اًذضذُ چگبل هبدُ فیضیه

 باال دما ابررساناهای

 اثشسسبًبّبی ثب ثٌیبدی صَست ثِ ثبال دهبی اثشسسبًبّبی

دٍح هبت ّبیػبیك ّبآى چشاوِ. ّستٌذ هتفبٍت هؼوَلی

 بی حفشُ دٍح اص لجل ّبآى اصلی حبلت. ّستٌذ ضذُ

 ثِ ٍ فشٍهغٌبؼیسآًتی ،CuO2 صفحبت دس الىتشٍى

 آًسبیت وٌصثشّن چٌیيّن. است 3پش-ًصف اصؽالح

 ّبیاسپیي ثب) الىتشٍى دٍ ٍخَد اص هبًغ ًیض حبون ولًَی

                                                           
1
 Fermi liquid  

2
 Topological order  

3
 Half filling 

 اصلی حبلت داًینهی .ضَدهی خبیگبُ هی دس( هختلف

 ثذیي ایي ٍ است ثَدُ فلض صَست ثِ هؼوَلی اثشسسبًبّبی

 ثضسي هَاد ایي دس خٌجطی اًشطی خولِ وِ است هؼٌی

 پتبًسیل اًشطی ،ثبال دهبی اثشسسبًبّبی دس وِآى حبل. است

 ایي حفشُ، بی الىتشٍى 4تضسیك افضایص ثب ٍ ثبضذهی لَی

 اًشطی وبّص ثب. وٌذهی پیذا وبّص دافؼِ پتبًسیل

 ثٌب ،ّبحبهل دتؼذا افضایص ثٌبثشایي ٍ آًسبیت دافؼِ پتبًسل

 تطىیل ثبػث ًْبیتب ،حفشُ بی الىتشٍى دٍح افضایص ثِ

ثشّن هبًذى ثبلی. ضَدهی اثشسسبًبیی ٍ 5وَپش ّبیخفت

 :خَاّذ ضذ ًتیدِ دٍ ثبػث ،لَی دافؼِ آًسبیت وٌص

 ،  Sثب همبیسِ دس        تمبسى ضذگیخفت تشخیح.1

 تشثضسي  دلیلِ ث آًسبیت ولًَی دفؼِ اًشطی ضَدهی ثبػث

 .وٌذ پیذا وبّص ،هَج تبثغ ثَدى

 ایي ثِ وِ سیستن دس دیگش پبیِ ّبیحبلت ٍخَد. 2

 دلیل فبصّب ایي. گَیٌذهی 6سلبثتی ًظن هَخَد، فبصّبی

-ضجِ ثب همبیسِ دس غیشػبدی 7اًشطیون ّبیثشاًگیختگی

 دس سیستن سفتبس ظوي دس ثبضٌذ.هی ثَگَلیجَف رسات

 فشهی هبیغ سفتبس اص هتفبٍت  اثشسسبًبیی، گزاس دهبی ثبالی

 .ثبضذهی

 ّبیسٍش ثب تَاىًوی سا سلبثتی ًظن ٍخَد حمیمت دس

 اًشطی،ون ّبیثشاًگیختگی ایي ٍ وشد ثشسسی اختاللی

 گشدیًبّوسبى ضذگی،تضسیك همذاس ثِ  حسبسی ثستگی

  تدشثی، صَست ثِ. ذًداس آى 8ًَاسی سبختبس ٍ الىتشًٍی

 چگبلی هَج فشٍهغٌبؼیس،آًتی) هختلف سلبثتی ّبیًظن

 هختلف اًَاع ثشای...( الىتشًٍی، چگبلی هَج اسپیٌی،

 ،لَی احتوبل ثِ ٍ است ضذُ دیذُ ّبوَپشیت ّبیخبًَادُ

-هی ضوَلیغیشخْبى اغلت ٍ غیشػبدی پذیذّبی لَئهس

 هیىشٍسىپی ًظشیِ هی ثِ بثییدست ثشای هبًؼی وِ ثبضذ

                                                           
4
 Doping  

5
 Cooper  pair  

6
competing order  

7
 Low-energy excitation  

8
 Band structure  
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 ضٌبسیپذیذُ دس خذیذی ّبیپیطشفت اخیشا. است خبهغ

 ٍ سلبثتی ّبیًظن ضبهل وِ است ضذُ حبصل ّبوَپشیت

 اص حبصل حمیمی پبساهتشّبی ثب، پبیِ حبلت دس اثشسسبًبیی

 ثب اًشطیون ّبیثشاًگیختگی ایي ًْبیتب. ثبضذیهآصهبیص 

ضجِ ٍ هَخَد فبصّبی ثیي وَاًتَهی، خیضّبیٍافت اخبصُ

 ًسجتب تَظیح ثبػث ٍ است ضذُ ثشسسی گشهبیی رسات

 ضذُ ًبضوَلخْبى هختلف ّبیپذیذُ ایي اص هٌسدوی

ثی ضىل اًشطیون فیضیه ٍ خَاظ توبم هثبل ثشای .است

 ضىل چَىّن( حفشُ بی الىتشٍى داح ثِ ًسجت تمبسًی

 گبف ثِ سلبثتی ًظن اًشطی ًسجت ثِ ًگبُ ثب تَاىهی سا )(1)

 ٍ سلبثتی ًظن هَج ثشداس همبیسِ چٌیيّن ٍ اثشسسبًبیی

 .داد تَظیح ،اثشسسبًبیی ًظن پبساهتش

 ًظشیِ چِ ایي است وِ آیذهی پیص وِ سَالی اهب

  ثبضذ؟هی ضٌبختیپذیذُ ًظشیِ ایي پطت پیَهیىشٍسى

 سا ثبضذ لِهسئ حل ثِ هٌدش تَاًذهی وِ هوىٌی حلساُ

 تغییش ثب ،آًسبیت ولًَی دافؼِ ضذت وشدى پیذا دس تَاىهی

 همذاس ون، دهبی دس. وشد پیذا حفشُ بی الىتشٍى ضذگیداح

 آًسبیت ولًَی دافؼِ وبّص ثِ هٌدش ضذگیداح هتٌبّی

 ٍ ثشدهی ثیي اص سا ّبسبیت دٍتبیی پشًطذى لیذ ٍ ضذُ

 فشٍهغٌبؼیس،آًتی ًضدیه ّوسبیِ ضذگیخفت ثٌبثشایي

 تىتبیی صَست ثِ ییّباسپیي هَظؼی ضذگیخفت ثبػث

 هحذٍد ولًَی دافؼِ ٍ( ZhangRice  singlet) ضذُ

 ضذگیخفت. ضَدهی ّبحبهل داضتي ًگِ خذا ثبػث

 هبیغ حبلت آهذى ٍخَدثِ ثبػث ،ّباسپیي ایي هَظؼی

-هی سلبثتی هىبًیسن دٍ ایي. گشددهی ضذُ تضسیك اسپیٌی

-ثشّن ىیی ذ،ًضَ وٌطیثشّن وبًبل دٍ ثِ هٌدش ٌذًتَا

 دیگشی ٍ حفشُ -حفشُ بی الىتشٍى -الىتشٍى وٌص

 . ثبضذهی حفشُ -الىتشٍى پشاوٌذگی

 ،وبًبل دٍ ایي ثیي وَاًتَهی صًیتًَل ون، دهبّبی دس

 ثب .ضَدهی ایثشخستِ وَاًتَهی ّبیٍخیضافت ثِ هٌدش

 تشیثیص ّبیحبهل ضذگی،تضسیك همذاس تشثیص فضایصا

 ًْبیتب ٍ تشثیص ّبیضذگیخفت ثِ هٌدش ٍ ضذُ تَلیذ

 1شکل
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 ثشاًگیختگی ّبیوبًبل ٍخَد چٌیيّن .ضَدهی اثشسسبًبیی

 خَاظ. ضَدهی اثشسسبًب ضذى ظؼیف ثِ هٌدش تش،ثیص

 ؼیف ثیي ایساثؽِ ًجَد دلیل ثِ گبفضجِ فبص فیضیىی

ثسیبس  اًشطی،ون ّبیثشاًگیختگی ثب ایرسُته اًشطی

 .ثبضذهی فشهی هبیغ سفتبس اص هتفبٍت

 9کسری کوانتومی هال اثر

 گبصّبی سٍی ثش  1981 سبل دس وسشی وَاًتَهی ّبل اثش

 وطف لَی هغٌبؼیسی هیذاى هؼشض دس دٍثؼذی الىتشًٍی

 ًطبى خَد اص سا وسشی وَاًتَهی ّبل اثش وِ هَادی .ضذ

 فشای وِ ّستٌذ الىتشًٍی غٌی سبختبس حبٍی دٌّذ،هی

 ّبل هختلف ّبیحبلت .ذٌثبضهی فشهی هبیغ هذل

 آهبس ٍ وسشی ثبس هختلف همبدیش داسای وسشی وَاًتَهی

 وَاًتَهی فبصّبی ثِ هتؼلك ثٌبثشایي ٍ ذتٌّس وسشی

 ّبیتمبسى داسای فبصّب ایي توبم. ثبضٌذهی یهتفبٍت

تمبسى  ضىست تَسػ، هختلف فبصّبی ٍ ثبضٌذهی ىسبًیی

 ًظن پیطٌْبد ثبػث ایي ٍ ضًَذًوی دادُ تویض ّن اص

 ثْتش دسن ثشای .ثبضذهی تَپَلَطیىی ًظن ًبم ثِ خذیذی

 وِ ضَد تَخِ  است اسصضوٌذ ، ثؼذی دٍ الىتشًٍی ّبیگبص

 دٍ ثِ رسات وَاًتَهی  آهبس ،ٍ اثؼبد ثبالتش اص آى ثؼذ سِ دس

.  ضًَذهی تمسین دیشان -فشهی ٍ طتیيیٌا -سثَ ولی دستِ

-گشٍُ ثب تَاًذهی اثؼبد ایي دس ًبپزیشتویض رسُ دٍ تؼَیط

 ثؼذ، دٍ دس دیگش ؼشف اص. گشدد تَصیف خبثدبیی ّبی

 وسشی آهبس ٍ دلخَاُ وسشی اسپیي داسی تَاًٌذهی رسات

 دٍ تؼَیط ٍ ذًضَهی خَاًذُ آًیَى ،رسات ایي. ثبضٌذ خَد

 10گیسَ گشٍُ سبخت ثِ هٌدش ثؼذ دٍ دس ًبپزیشتویض رسُ

 .ضَدهی

 استفبدُ ثب  وسشی وَاًتَهی ّبل اثش حبلت ،ولی حبلت دس

  .ضَدهی ثٌذیؼجمِ پشضذگی ظشیت ًبم ثِ پبساهتشی اص

 ثِ رسات چگبلی ًسجت صَست ثِ 11پشضذگی ظشیت

                                                           
9
 Fractional quantum hall effect  

10
 Braid  group 

11
 Filling factor  

 ) ضبس وَاًتبّبی تؼذاد چگبلی
   

    
 وِ ضَدهی تؼشیف ( 

 ) ّبل ػشظی همبٍهت ثب تدشثی صَست ثِ
  
        ) 

 .داسد هؼىَس ساثؽِ

 سٍی ّبل اثش هؽبلؼِ ٌّگبم دس وسشی وَاًتَهی ّبل اثش

   ثب              سبختبس
 

 
 ثِ هشثَغ ٍ 

 هغٌبؼیسی ّبیهیذاى ثشای. ثَد الًذائَ تشاص تشیي-پبییي

 ثٌبثشایي. ضَدهی صفش ؼَلی همبٍهت حبلت، ایي دس

FQHE ٍ IQHE  وِایي خض ثِ .ثبضٌذهی ىسبىی FQHE 

خض صَست ثِ الًذائَ ًَاس یيتشپبییي وِ دّذهی سخ صهبًی

 ثسیبس ّبحبلت ایي دس ولَهجی وٌصثشّن. ثبضذ ضذُ پش ئی

ّن سیستن، هی ّبیالىتشٍى حمیمت دس ٍ ثبضذ-هی لَی

حبلت ،دیگش ؼشف اص. دٌّذهی تطىیل سا لَیی ثستگ

 داسگبف ٍ هبیغ وَاًتَهی هبیغ ثِ هشتجػ IQH  ٍ FQHّبی

 تشاص تشیيپبییي دس FQHE وِایي ثِ تَخِ ثب. ثبضٌذهی

 ثِ سا الىتشٍى حبلت تَاىهی ضَد،هی هطبّذُ الًذائَ

 ثشای .سبخت پبیِ الًذائَی حبلت اص خؽی تشویت ٍسیلِ

هی فشد ػذدی mوِ   -   ) وسشی ّبیپشضذگی

 وِ ثبضذهی صیش ثِ صَست  FQH حبلت هَج تبثغ ثبضذ(

         صَست ثِ دٍثؼذی ّبیالىتشٍى هختصبت

 . است ضذُ اسائِ هغٌبؼیسی ؼَل پبیِ دس

 FQH حبلت ثِ هشثَغ ،ضذ هؼشفی ثبال دس وِ هَخی تبثغ 

ضذگیپش ظشیت ثشای اثش ایي وِآى حبل ٍ ثبضذهی اصلی

           حبلت. است ضذُ دیذُ ّن هختلف ّبی

 حبلت ٍ ثبضذهی ّبحفشُ ؼٌیی آى هضدٍج ثِ هشثَغ

 ًظش دس        حبالت پذس تَاىهی سا      

  .گشفت

 ایپیوبًِ یًظشیِ ثب تَاًٌذهی FQH هختلف ّبیحبلت

 خَاظ ٍ گشدًذ تَصیف 12سبیوَىچشى تَپَلَطیه وبهال

 .ضَد ثٌذیتمسین غیشآثلی ٍ آثلی سدُ دٍ ثِ ّبآى آهبسی

 وِ است هؼٌی ایي ثِ غیشآثلی آهبس ،خبظ صَست ثِ
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 Chern-Simons Theory   
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 ػذد ٍ هىبى دس رساتضجِ هدوَع ثشای ّبحبلت فعبی

ثِ  رساتضجِ ٍلتی ٍ ثبضذهی ٍاگي خَاظ وَاًتَهی

 گبف ثِ، ایي ثشای) گشدًذهی تؼَیط آدیبثبتیه صَست

 هٌظَس ثذیي ٍ است ًیبص ّبثشاًگیختگی توبم ثشای اًشطی

 ػولگش هی آى اثش( گَیٌذ داسخشم سا آثلی غیش ّبیآًیَى

 خَاصی ثب غیشآثلی ّبیآًیَى ایي. ثبضذهی هبتشیسی

 ٍ داسًذ سا وَاًتَهی ّبیهذاس سبصیضجیِ تَاًبیی هٌبست،

.  ضًَذ استفبدُ وَاًتَهی هحبسجبت دس تَاًٌذهی ثٌبثشایي

 ایي( هتٌبّی گبف) ثَدى داسخشم خبصیت خبظ، صَست ثِ

 همبٍم هحیػ اختالالت ثشاثش دس سا ّبآى تَپَلَطیىی، اضیبء

 هحبسجبت ثشای هٌبست ایگضیٌِ ثٌبثشایي ٍ وٌذهی

 :حبالت ّب،حبلت توبم ثیي دس. ثبضٌذهی وَاًتَهی

  

 
   
    

 
 

 

-هی وَاًتَهی هحبسجبت ّبیوبسثشد ثشای اصلی ّبیگضیٌِ

 .ثبضٌذ

 13التینجر مایع

-ضذُ ثیٌیپیص خزاثی فیضیىی ّبیپذیذُ پبییي، اثؼبد دس

 هتَخِ 1970 تب 1960 ّبیدِّ ثیي دس وِ ؼَسیثِ؛ اًذ

 الىتشًٍی خَاظ ثَدى غیشاختاللی ٍ فشهی غیشهبیغ

 ،ثؼذ هی دس لَی وٌصثشّن. ثَدًذ ضذُ ثؼذیته سسبًبی

 ثْتش وِ ضَدهی ّبالىتشٍى 14هٌسدن غیش حشوت ثِ هٌدش

. وٌین تَصیف ثَصًٍی ّبیثشاًگیختگی ثب سا ّبآى است

 -سشػت ،الىتشیىی ثبس ٍ اسپیي آصادی دسخِ ایي، ثش ػالٍُ

 ثِ هٌدش ٍ دگیشهی دیگشیه اص هتفبٍت سا ّبیگشٍُ ّبی

 وٌصثشّن ایي دلیك حل. ضَدهی ثبس -اسپیي خذایص

 هبیغ ًظشیِ ثب ثؼذ، هی دس آى اص ًبضی پذیذّبی ٍ لَی

 سشیغ پیطشفت. ضَدهی ضٌبختِ صفش هیذاى دس التیٌدش

 ثِ هٌدش ّبًبًَسین ٍ ّبًبًَتیَح پیذایص ٍ ًبًَتىٌَلَطی
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 Luttinger Liquid 
14

 incoherent motion of electrons 

 هبیغ دلیك پبیِ حبلت. است ضذُ تِضس ایي تَسؼِ

 ٍ داسد ثستگی آى دس وٌطیثشّن ّبیوبًبل ثِ ،التیٌدش

 تب 16الىتشًٍی ٍ 15 اسپیٌی چگبلی هَج ضبهل ؼیفی

 چٌیيّن. گشددهی دس ثش سا تبییسِ ٍ تىتبیی اثشسسبًبّبی

 ثشسسی ثِ هٌدش ًبًَتىٌَلَطی دس اخیش ّبیپیطشفت

 گًَبگَى ضشایػ ٍ هَاد دس ًظشیِ ایي ّبیپیطگَیی

  .است گشدیذُ

 

 

 

 17گرافن

 صهبى اص وِ ثبضذهی گشافیت الیِ هی اص ایهبدُ گشافي

 تجذیل استثٌبیی هبدُ هی ثِ 2004 سبل دس آى خذاسبصی

 الًِ دٍثؼذی ضجىِ ثب ٍ اتن یه لؽش ثب هبدُ ایي. است ضذُ

 . است ضذُ تطىیل وشثي ىسبىی ّبیاتن ثب ،صًجَسی

 ًمبغ ّبیًضدیىی دس وِ ثبضذهی فلضضجِ هی گشافي

 خذاسبصی. ثبضذهی ًسجیتی پبضٌذگی داسای آى، 18دیشان

 ّبیاثضاس سٍی ثش تحمیك دس سا خذیذی ثبة ،گشافي

-سیلیىَى ثِ ًسجت چشاوِ. ُ استوشد ثبص خذیذ الىتشًٍی

 آى خبظ اًشطی ًَاس ٍ است ثبالتشی پزیشیتحشن داسای ّب

 سا ّبالىتشٍى ٍ گشددهی ػمت ثِ پشاوٌذگی وبّص ثبػث

-ّن. وٌذهی ًبًَهتش همیبس دس ثبلستیه سسبًص ثِ لبدس

 اص تشثیص هشتجِ ثیست آى گشهبیی سسبًص چٌیي

 ثِ ّباثشخبصى دس ىآ استفبدُ ػالٍُ. ثِثبضذهی سیلیىَى

 خْت هٌبست ایگضیٌِ ثِ سا آى ،صیبد توبس سؽح دلیل

 وبسثشدی ّبیافك ثش ػالٍُ .است وشدُ تجذیل تىٌَلَطی

 پیذایص ثب وِ تئَسی ّبیپیطشفت ثِ تَاىهی گشافي،
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 Spin density wave 
16

 Charge density wave  
17

 Graphene  
18

 Dirac points  
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 هَسد وسشی وَاًتَهی ّبل اثش ثشسسی دس وِ وشد اضبسُ پیچیذُ ّبیسٍش ثذٍى 2DEG19 هبدُ هی ایدبد ثِ ،ضذ ایدبد گشافي

 خزاة ثسیبس اثشّبیّب آى دس تَاىهی وِ ثبضذهیغیشُ  ٍ سلیسیي لجیل اص هَادی پذس گشافي ّوچٌیي. گیشدهی لشاس ثشسسی

 .دیذ سا فیضیىی

 اسپینی مایع

 صَست ثِ. ثبضذهی ٍاحذ بختِی ثش الىتشٍى فشدی تؼذاد داسی وِ ثبضذهی اسپیي چشخص تمبسى ثب ًبسسبًبیی ، اسپیٌی هبیغ فبص

 پبیِ حبلت ٍ داد تویض آى تمبسًی خَاظ ثب سا آى تَاىًوی وِ ثبضذهی وَاًتَهی ّبیًظن اص هثبلی هی اسپیٌی هبیغ تئَسی،

 اسپیٌی هبیغ ّبیثشاًگیختگی. ثبضذ داضتِ یخبص تمبسىثِ سثؽی تَاًذًوی وِ ثبضذهی تَپَلَطی ٍاگي داسای اسپیٌی هبیغ

هی ًطبى خَد اص سا وسشی آهبس ّب،ثشاًگیختگی اص ثؼعی ٍ ½ اسپیي هبًٌذ ،وٌٌذهی حول سا وَاًتَهی وسشی ّبیػذد ثَصًٍی،

 . دٌّذ

 ٍافت چٌیي ٍخَد هٌطب. ثبضذهی فشهیًَی ٍ ثَصًٍی پیوبًِ اص هتطىل اسپیٌی هبیغ پبیِ، حبلت حَل ٍخیضّبافت ثشایي ػالٍُ

 ّبیػولگش خذایی ضبهل فشهی، هبیغ اص 20ثشدُ ّبیثَصى تَصیف. دیذ ثشدُ ّبیثَصٍى ًبم ثِ سٍضی دس ثبیذ سا ایپیوبًِ خیضّبی

هی اصلی لِهسئ ثِ ًسجت ّیلجشت فعبی ضذى ثشاثش دٍ ثبػث وِ ثبضذهی فشهیًَی ٍ 21اسپیًٌَی ػولگش دٍ ظشة ثِ ثَصًٍی

 . ضَد

 اسپیٌی هبیغ هؽبلؼِ اخیش، ّبیسبل دس. ضَدهی ّیلجشت فعبی تصحیح ثبػث ایپیوبًِ خیضّبیٍافت ایي هؼشفی ثٌبثشایي

 یه  تحمیمبت، خْتِ ایي. است ضذُ چگبل هبدُ فیضیه ًظشیِ ّبیخٌجِ تشیيپشضتبة ٍ تشیيهْیح اص ىیی ثِ لیتجذ ،وَاًتَهی

 .ضذهی ًبهیذُ رسات ًظشیِ فیضیه سٌتی ؼَسثِ وِضذُ است  ایهحذٍدُ ثِ پل
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 Two dimensional electron gas  
20

 Slave boson  
21

 Spinon  
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، ّبی اغلی آىی است کِ خَد یب ثخصدستگبّ( Nano machine)َهبضیي ًبً چکیذه:

9- 10) ًبًَهتشاص اجضایی دس هقیبس 
ّب هتش( یب ًضدیک ثِ آى، تطکیل ضذُ ثبضذ. ًبًَهبضیي  

ٍ  گشّبًبًَجٌجصّستٌذ، اهب تب کٌَى چٌذ ًوًَِ اثتذایی اص  تحقیق ٍ تَسؼٌَِّص دس هشحلِ 

ّب اص ػلَم فیضیک ٍ ًبًَهبضیي اًذ. دس سبختهَسد آصهبیص قشاس گشفتِ ّبی هَلکَلیدستگبُ

ثب کلیذی دس اثؼبد ًبًَهتش ثَد  حسگشی آى، یک فبدُ ضذُ است. ًخستیي ًوًَِضیوی است

ّب تش کبسثشد ًبًَهبضیيداضت. ثیص ًوًَِ ضیویبییسا دس یک  ّبهَلکَلکِ تَاًبیی ضوبسش 

ّب ًقص دستیبس جشاحی ٍ یب ضٌبسبگش ٍ است کِ دس آى ًبًَهبضیي پضضکی داًصدس 

 ًبًیت (، Nanomotorٍاطگبى ًبًَهَتَس) .کٌٌذسا ثبصی هی سشعبًی ّبیسلَلًبثَدکٌٌذُ 

(Nanite) ًبًَهیت ،(Nanomite) ًبًَیذ ، (Nanoid)  یب ًبًَثبت (Nanobot)   دیگش

دس ایي هقبلِ ثِ ثشسسی ػولکشد  .سًٍذکبس هیّب ثِغالحبتی ّستٌذ کِ ثشای ًبًَهبضیياغ

 . ّب خَاّین پشداختًبًَهبضیي

 ثبضذ.هی ]2[ ٍ ]1[ی *: هقبلِ پیص سٍ تشجوِ ٍ تشکیجی اص دٍ هقبلِ
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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 مقذمه

ّب ثِ هشص ًْبیی صهیٌِ ػلن ٍ فٌبٍسی دس ثسیبسی اصاهشٍصُ 

گَی تَقؼبت ٍ ضبیذ دیگش جَاة اًذخَد ًضدیک ضذُ

-ست کِ ًبًَتکٌَلَطی قبثلیتا جبافضٍى ثطش ًجبضذ. ایيسٍص

خَد سا یکی پس اص دیگشی ثِ ثطش ػشضِ  ی ّبی ًْفتِ

ّبی تشیي صهیٌٍِ هْنتشیي ٍ ثِ یکی اص جزاةًوبیذ هی

-کلوِ «ًبًَ». ضَد ّبی اخیش تجذیل هیتحقیقبتی دس سبل

است ٍ دس ػلَم تجشثی ثشای « کَچک»ای یًَبًی ثِ هؼٌی 

تؼییي هقذاس یک هیلیبسدین )دُ ثِ تَاى هٌفی ًِ( یک 

 ّباتن اثؼبد کِ جبسٍد. اص آىهی ل عَل( ثِ کبسهثکویت )

سٌجٌذ  ٍاحذ ًبًَ هی ّب سا ثبًبًَهتش است، آى 11دس حذٍد 

ٍ هَلکَلی اص ایي  رسات اتوی ی ػوَهیٍ ثشای هغبلؼِ

ی رسات دس  ضَد. ًبًَتکٌَلَطی ثِ هغبلؼِ ٍاحذ استفبدُ هی

ٍ دس  پشداصد ّب هییبس اتوی ثشای کٌتشل کشدى آىهق

ضٌبسی، طًتیک، َّاًَسدی ٍ حتی دس الکتشًٍیک، صیست

ص هغبلؼبت اًشطی کبسثشد صیبدی داسد. ّذف اغلی ثسیبسی ا

تحقیقبت ًبًَتکٌَلَطی ایي است کِ ثب ایجبد تغییشاتی دس 

دس قلوشٍ هَاد هَجَد، تشکیجبت جذیذی سبختِ ضَد. 

ی غیشػبدی داسًذ. اص ّب ٍ رسات، سفتبستکٌَلَطی، اتنًبًَ

ضذُ است،  تطکیلعجیؼت اص ّویي رسات  جب کِآى

ّب، ثِ ضٌبخت ثْتش اًسبى اص ی ػول آى ضٌبخت ًحَُ

اّذ کشد. سبخت ٍ گیشی ػبلن کوک خَی ضکل ًحَُ

جولِ اّذاف  ّب اصًبًَهَتَسّب ٍ هبضیياستفبدُ اص ًبًَ

افضٍى جِ ثِ اّویت سٍصثب تَ ،. ثٌبثشایياست ًبًَتکٌَلَطی

ثِ  ،ّب، ایي هَضَع ّب ٍ استفبدُ اص آىهبضیيسبخت ًبًَ

استفبدُ اص  ُ است.ٌَاى هَضَػی تحقیقبتی اًتخبة ضذػ

یکی اص  ،ّب هبضیيًَثِ حشکت دس آٍسدى ًبًبًَهَتَسّب ثشای 

است.  ًبًَتکٌَلَطیتشیي هسبئل پیص سٍی ثشاًگیضچبلص

ًشطی سا ثِ ّب اجضایی دس اثؼبد ًبًَهتش ّستٌذ کِ اًبًَهَتَس

کٌٌذ. دس ثذى اًسبى ٍ سبیش  حشکت ٍ ًیشٍ تجذیل هی

ثیًَبًَهَتَسّبیی ٍجَد داسد کِ دس فشآیٌذّبی  ،جبًذاساى

فؼبلیت ایي  کٌٌذ.ثیَلَطیکی ٍ سلَلی فؼبلیت هی

ّبی خَد ثِ خَدی ٍاکٌص ی ًبًَثیَهَتَسّب ثش پبیِ

 استَاس است. ATPّبی غٌی اص اًشطی هبًٌذ ثیَهَلکَل

کت خغی یب حش ثبػث  ATP ضذُ اص ّیذسٍلیض آصاداًشطی 

تجذیل هَثش اًشطی  ضَد. ایي هیّب چشخطی هَلکَل

ّبی هبضیيثبػث فؼبل ضذى ًبًَ ،ضیویبیی ثِ کبس هکبًیکی

سخذادّبی ع پیَستي َسجت ثِ ٍقثیَلَطیکی ضذُ ٍ 

ّبی ٍ سبخت هبّیچِصیبدی هبًٌذ اًتقبالت دسٍى سلَلی 

َسّبی ثِ ػلت کبسایی قبثل تَجِ ًبًَهَت .ضَد هی ػضالًی

ّب دس تب ثتَاى اص آى ضَد هیثیَلَطیکی، اهشٍصُ ثسیبس تالش 

ج اص ثذى هَجَد صًذُ ّبی هػٌَػی دس خبسسیستن

ثیَهَتَسّبی پشٍتئیٌی دس هقیبس صیبد ٍ  .استفبدُ کشد

، تخشیت ّب اهب ػیت اغلی آى .ّضیٌِ کن قبثل تَلیذ ّستٌذ

. است ّبی خبسج اص ثذى هَجَد صًذُدس سیستن سشیغ

هؼیٌی قبثل کبسثشد حذٍد ٍ ثٌبثشایي دس ضشایظ هحیغی ه

ٍجَد  تَجِ ًبًَثیَهَتَسّب ثبػث ثِبثلکبسایی ق. ّستٌذ

ّبیی  هبضیيتَاى ًبًَ آهذى ایي ًظشیِ ضذُ است کِ هی

سبخت کِ ثب هػشف سَخت ٍ اًشطی قبدس ثِ اًجبم کبسّبی 

ّبی هػٌَػی هَضَع  يهختلف ٍ هتٌَػی ثبضٌذ. ًبًَهبضی

ّب،  کبسثشد ًبًَهبضیيِ ثب سبخت ٍ ثغتحقیقبت صیبدی دس سا

 .اًذ ب ٍ ًبًَحسگشّبی ضیویبیی ثَدُّّب، ًبًَسثبتداسًٍبًَ

 ای کاتالیزگرموتورهای نانومیله

ّب ضبهل سبخت ٍ  سٌتض ًبًَهبضیيّبی یکی اص سٍش

ػٌَاى هَتَسّبی  ت فلضی دٍثخطی ثِاستفبدُ اص قغؼب

                                                 .ای کبتبلیضگش استًبًَهیلِ

سسَة الکتشٍضیویبیی  ی ٍسیلِِّب ث ًبًَهیلِ ،1ضکل عجق

یک غطبء اکسیذ ّبی هتَالی فلضات هختلف دسٍى حفشُ

 ضًَذ. آلَهیٌین سبختِ هی

اثتذا یک الیِ فلض ًقشُ دس اًتْبی حفشُ تطکیل ضذُ ٍ 

گبُ، ٍ پالتیي سسَة دادُ هی ضًَذ. آى سپس فلضات عال

ی دس ی آلَهیٌیوای دس هحلَل اسیذی ٍ دیَاسُ ثخص ًقشُ
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ی فلضی هتطکل اص عال هیلِهحلَل قلیبیی حل ضذُ ٍ ًبًَ

 (.2ضکل) هبًذ التیي ثبقی هیٍ پ

 فلضات یهتَال ییبیویالکتشٍض سسَة تَسظ ّب لِیًبًَهتطکیل  -1ضکل

 .نیٌیآلَه ذیاکس غطبءی ّب حفشُ دسٍى هختلف

 

 
 .فلضی اص جٌس عال ٍ پالتیي ی تطکیل ًبًَهیلِ -2ضکل

ّبی چٌذ ثخطی ثب ت ساحت هیلِسبخ ایي تکٌیک اهکبى

-. عَل هیلِکٌذ سا فشاّن هی اًذاصُ کٌتشل دقیق تَاًبیی

هیکشٍهتش ٍ قغش  1.2ّبی سبختِ ضذُ اص چٌذ ًبًَهتش تب 

ی سبختِ ضذُ قغؼِ ؼبد. اثهتش استًبًَ 371 ّب تقشیجبًآى

. سسَة ضَد ثشسسی هی SEM  ٍTEMّبی  تَسظ تکٌیک

ی ّب ٍجَد آهذى ًبًَهیلِِ ثبػث ثهختلف  هتَالی فلضات

 ٍجَد ػذمضَد.  هی ثب خَاظ کبتبلیضٍسی هختلف ًبهتقبسى

تقبسى دس سبختبس هیلِ ثشای ایجبد ًیشٍی جلَ ثشًذُ الصم 

ضذُ است،  ( ًطبى دادُ 2عَس کِ دس ضکل )است. ّوبى

 -هَتَسّب ثب تخشیت الکتشٍضیویبیی ّیذسٍطىایي ًبًَ

سَخت، تَلیذ ًیشٍ کشدُ ٍ حشکت پشاکسیذ ثِ ػٌَاى  

کٌٌذ. هکبًیسن ػول ایي ًبًَهَتَسّب ثذیي غَست است  هی

ل راتی ثِ ٍجَد آهذُ ثیي دٍ یکِ ثِ ػلت اختالف پتبًس

، اضبفِ کشدى ّیذسٍطى پشاکسیذ ثبػث فلض هتفبٍت قغؼِ

آى دس  یاکسبیص ایي تشکیت دس ثخص پالتیٌی ٍ احیب

ّب اص ثخص پالتیي ثِ گشدد. جشیبى الکتشٍىثخص عال هی

لکتشیکی دس دٍ سوت آهذى یک هیذاى اٍجَد ِ عال ثبػث ث

هْبجشت  ضَد. ایي هیذاى الکتشیکی هٌجش ثِهیلِ هی

ّب اص ی ًضدیک ثِ سغح هیلِدس الیِ (+H)ّب پشٍتَى

ٍجَد  ِ عال ضذُ ٍ دس ًْبیت ثبػث ثِقسوت پالتیي ث

ٍ حشکت  ضَد هذى یک ًیشٍی خَد الکتشٍفَسصی هیآ

 دّذ.ًفَری هیلِ اص سوت ثخص پالتیٌی سخ هی

ًشطی ثشای حشکت هٌبست ًبًَهَتَسّب الصم تجذیل هَثش ا

بدی ثشای افضایص سشػت، ّبی صییي دلیل تالشا  ِ. ثاست

 ًَهَتَسّبی سٌتضیپزیشی ًبػوش ٍ اًؼغبف ًیشٍ، عَل

ثِ ػٌَاى هثبل،  هطبّذُ ضذُ است  .غَست گشفتِ است

دس  (CNT)ّبی کشثٌی دادى قغؼبتی اص ًبًَلَلِ قشاس کِ

ثبػث افضایص قبثل تَجِ سشػت ٍ  هیلِقسوت پالتیٌی ًبًَ

 (.3)ضکل ضَد هی ًیشٍی هحشکِ ًبًَهَتَس

              

 
 ذیپشاکس ذسٍطىیّ ییبیویالکتشٍض تیفؼبل صیافضا ػلت ثِ شییتغ يیا -3ضکل

 کشدى اضبفِ کِ است ضذُ هطبّذُ يیچٌ ّن. دّذ سخ هی CNT  حضَس دس

 ،ذیپشاکس ذسٍطىیّ هحلَل ثِ ي،یذساصیّ هبًٌذ ِ،یثبًَ ییبیویض ػبهل کی

 دّذ. یه صیافضا یتَجْ قبثل هقذاس ثِ سا یا لِیه یًبًَهَتَسّب سشػت

ّبی  ّب اص سٍششای ّذایت هسیش حشکت ایي ًبًَهبضیيث

ّب استفبدُ اص ضَد. یکی اص ایي سٍشهتفبٍتی استفبدُ هی

دسایي حبلت سیستن عَسی کٌتشل  گشادیبى غلظت است.

غلظت سَخت دس  ،د کِ ثب ًضدیک ضذى ثِ هقػذضَ هی

 اص خَد ایهیلِ یبثذ. دس ایي ٌّگبم هَتَسّبیهسیش افضایص 
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سوت بى دادُ ٍ ثب حشکت ثِ ًط   chemo tacticسفتبس

طبى تیص غلظت سَخت دس هسیش، سشػافضا ّذف، ثِ دلیل

یبثذ تب ثِ ّذف ثشسٌذ. ایي سفتبس دس  افضایص هی

، کٌتشل د. ثٌبثشایيضَ ّبی صًذُ ًیض هطبّذُ هی سیستن

افضایص سشػت ٍ کٌتشل  تَاًذ ثشایغلظت سَخت هی

ٌتشل ک ثِ هٌظَس کبس سٍد.ِهسیش حشکت ًبًَهبضیي ث

جلَگیشی اص اًحشافبت احتوبلی دس  ب ٍّتش ًبًَهبضیيدقیق

ی عال ٍ  یي دٍ الیِحیي حشکت، یک الیِ اص فلض ًیکل ث

 .(4)ضکل ضَدپالتیي قشاس دادُ هی

یک هیذاى  ضَد دس حضَسٍجَد ًیکل ثبػث هی 

ساستبی هیذاى هغٌبعیسی  ًبًَهیلِ دس ،هغٌبعیسی خبسجی

 اًحشافبت احتوبلیایي هیذاى خبسجی . حضَس حشکت کٌذ

 . کٌذ سا کبهالً کٌتشل هی

 

 اص یشیجلَگ یثشا يیپالت ٍ عال يیث کلیً فلض ِیال کی دادى قشاس  -4ضکل

 .حشکت ٌّگبم دس یاحتوبل اًحشافبت

 نانوماشینمحموله به  نحوه اتصال

ثشای اتػبل هحوَلِ ثِ  یّبی هختلفاص هکبًیسن

ای اص قغؼِ ،. ثذیي هٌظَسّب استفبدُ ضذُ است ًبًَهبضیي

. ضَد پبیشٍل دس سغح عالی ًبًَهیلِ سٌتض هیوش  پلیپلی

تَاًذ ثِ رسات ایي پلیوش داسای ثبس هٌفی است، ثٌبثشایي هی

 جب کٌذِ ّب سا ثب خَد جبث داسای ثبس هثجت هتػل ضذُ ٍ آى

 .(5)ضکل

 

ّب ثِ  پبیشٍل ثشای اتػبل هحوَلِ ای اص پلیوش پلیسٌتض قغؼِ -5ضکل

 .ًبًَهبضیي

-کٌص استفبدُ اص ثشّن ،کبس گشفتِ ضذُِ ث هکبًیسندٍهیي 

دی است. دس ایي هثبل ثبیآًت -طىپزیش آًتیّبی گضیٌص

-هیلِ ًطبًذُ هیدس سغح فلض عالی ًبًَ  biotinیک الیِ 

پزیش ثب ّبی گضیٌصکٌصضَد. ایي الیِ ثِ ػلت ثشّن

streptavidin  تَاًذ ثِ آى هتػل ضذُ ٍ آى سا ثب هی

 .(6)ضکل کٌذ جبخَد جبثِ

  

ی ثشای اتػبل ثبدیآًت -طىیآًت شیپزٌصیگض یّب هکٌصثشُ اص استفبدُ -6ضکل

 ّب. هحوَلِ

 ی تابش نور های بر پایهنانوماشین

ّب اص ضیيهبایي ًبًَ ،ضَددیذُ هی 7دس ضکلعَس کِ ّوبى

عَس آصاداًِ دس عَل یک سضتِ یک حلقِ هَلکَلی کِ ثِ

. دس حبلت پبیِ ثِ اًذتطکیل ضذُکٌذ، لکَلی حشکت هیهَ

تش حلقِ ثیص ،کٍَاالًسی هٌبستّبی غیشکٌصػلت ثشّن

اهب تبثص ًَس ثِ  .گزساًذصهبى خَد سا دس ایستگبُ اٍل هی

ثبػث اًتقبل الکتشٍى اص  ،کوپلکس حبٍی ػٌػش سٍتٌیَم

احیبء ایي قسوت اص ایي ػٌػش ثِ ایستگبُ اٍل ضذُ ٍ 

ػلت کبّص ثبس هثجت دس ضَد. ثِ  هَلکَل سا سجت هی

 کٌص ایي قسوت ثب حلقِ کن  ضذُ،ّنایستگبُ اٍل، ثش

سٍد. ٍ ثِ ایستگبُ دٍم هی جب ضذُِ حلقِ هَلکَلی جبث
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هَلکَلی سخ سٍىد یحشکت ،ثب تبثص ًَس ثِ هَلکَل ،ثٌبثشایي

ضَد. جب هیِ دادُ ٍ یک قسوت هَلکَل ثِ سوت دیگش جبث

ّب دٍثبسُ ثِ الکتشٍى ،ثبًیِهیکشٍ 11اص گزضت تقشیجب ثؼذ 

ػٌػش سٍتٌیَم ثبصگطتِ ٍ توبیل حلقِ ثشای ثبصگطت ثِ 

ّب اص یبثذ. دس ًْبیت حشکت حلقِایستگبُ اٍل افضایص هی

تَاًذ ثب تبثبًذى دّذ. ایي سیکل هیسخ هی 1ثِ  2ایستگبُ 

 ًَس تکشاس ضَد.

 

 ّبی ثش پبیِ تبثص ًَس ًبًَهبضیي -7ضکل

 های چرخنذه نانوموتور.

ضبهل سِ ثخص  8 لهَلکَل ًطبى دادُ ضذُ دس ضک

خص چشخٌذُ آى اص چشخٌذُ، هحَس ٍ ثخص ایستب است. ث

گشد است. ثب تبثص ًَس ثب عَل هَج  لحبػ فضبیی ساست

یَى دس اعشاف پیًَذ ًبًَهتش یک ٍاکٌص ایضٍهشیضاس 365

دّذ ٍ ثبػث هؼکَس ضذى فضبیی ثخص دٍگبًِ سخ هی

ػوش ص ًَس دس یک صهبى ًیوِثب حزف تبثضَد. چشخٌذُ هی

خَاّذ  گیشی فضبیی هثل حبلت اٍلیِ جْت ،دقیقِ 9.9

بس هَلکَل دسجِ دس سبخت 361ضذ. ثٌبثشایي یک چشخص 

ٍی یک قغؼِ ّب ساص ایي هَلکَل دّذ. اگش تؼذادیسخ هی

هبیغ قشاس  یکشیستبل ای قشاس دادُ ضذُ ٍ دس هحیظضیطِ

ضیطِ، قغؼِ  دس سغحّب گیشد، ثب چشخص ایي هَلکَل

 چشخذ. ای ًیض حَل هحَس خَد هیضیطِ

 

 

 .ّبی چشخٌذًُبًَهَتَس -8ضکل

  کننذه در سطحهای حرکتنانواتومبیل

ّبی هیکشٍسکَپی تکٌیک ی تَسؼِ دس اخیش ّبیپیطشفت

 صًیلثِ خػَظ هیکشٍسکَح تًَ ًضدیک ٍ هیذاى

 فشاّن کشدُ کِثطش  شایث هکبى ساایي ا، (STM)اسکٌی

جذاگبًِ  ثِ غَستهتش، دسهقیبس ًبًَ ،سا ّبهَلکَل تک

 ضذُ هبًٌذّبی سبختًِبًَاتَهجیل .کٌذثشسسی  سدیبثی ٍ

ثشسسی  چشخ ّستٌذ. ٍ هحَس ضبسی، داسای ،یک اتَهجیل

کشدى  کِ ثب ٍاسد است ًطبى دادُ ّبحشکت ایي ًبًَاتَهجیل

هحَس چشخیذُ  ّب حَل پیًَذ چشخ، ّباًشطی ثِ ایي هَلکَل

دٌّذ. اثجبت  ی هَلکَل سا ثب خَد حشکت هی ٍ کل ثذًِ

 َح هَسد ثشسسیسغ دسّب چشخ (rolling)حشکت چشخطی 

اٍلیي هَلکَل  اًجبم ضذُ است. STM تَسظ تکٌیک

 کبهیَىیک ًبًَ طی ،چشخداسای حشکت  سبختِ ضذُ

یک  ،C60فَلشى تشکیت ّبی تطکیل ضذُ اص  ضبهل چشخ

 .(11)ضکلآلکیٌی ثَد هحَسّبی سٍهبتیکی ٍآضبسی پلی

 

 .داسای حشکت چشخطیی سبختِ ضذُاٍلیي هَلکَل  -11ضکل
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ّبی اصت دس ضبسی خَد، کوک اتنِ ث ًبًَهبضیيایي 

 یک هحوَلِ ،ثبص -ّبی اسیذپیًَذ تَاًست ثب تطکیل هی

(cargo) ِاص  جب کٌذ.سا جبثC60 ػلت سبختبس تقشیجبًِ ث 

. ًسل دٍم اص ایي استفبدُ ضذُ ثَد چشخػٌَاى ِ ث کشٍی،

دادُ ضذُ است. ایي  ًطبى 11ضکل دس ّبًبًَاتَهجیلدستِ 

حاللیت ثْتشی داسد. اهب  تشی داضتِ ٍعشاحی اًؼغبف ثیص

 ،ٍجَد ًذاسد ّبی اصتاتنکِ دس ضبسی آى ایي خبعشِ ث

. چشخص هَلکَل حَل قبدس ثِ حول هحوَلِ ًیست

کٌٌذُ ضبسی ثِ هتػل گبًِ(پیًَذّبی آلکیٌی )سِ

هَلکَل سا ثِ دًجبل  (rolling)حشکت چشخطی  ، هحَسّب

دست ِ ّب ثبػث ثّبی هختلف ًبًَهبضیي. عشاحیداسد

 (angled) هَسة ،(rotational) آٍسدى حشکبت چشخطی

  ضذُ است. (direct translational) ٍ هستقین

 

 .ًسل دٍم ًبًَهَتَسّبی چشخٌذُ -11ضکل

ِ استفبدُ اص آى سا ک C60  الکتشًٍیکی عجیؼت خبعشِ ث

، کٌذ هی هطکل، تش ّبی پیچیذُشای سبخت ًبًَاتَهجیلث

 ( 13ٍ اسگبًَفلضی )ضکل (12)ضکل ّبی کشثَساًی اصچشخ

 ّب استفبدُ ضذُ است.ًیض دس سبیش عشاحی

ّبی هختلف ثشای سبخت  ی قغش چشخ هقبیسِ 14دس ضکل

ّب ثب  آى تشیي کنّب ًطبى دادُ ضذُ است کِ ًبًَاتَهجیل

ثب  ّبتشیي آى ثیص ٍ ّبهشثَط ثِ کشثَساى  0.8nmقغش

1.2nm ثبضذ.هشثَط ثِ اسگبًَفلضات هی 

 

 .ّبی کشثَساًی چشخ -12ضکل

 

 .ّبی اسگبًَفلضی چشخ -13ضکل

 

 ّبی هختلف ثشای سبخت ًبًَهبضیي. قغش چشخ ی هقبیسِ -14ضکل

 های مختلف تبذیل انرژی مکانیسم 

 یک ًبًَاتَهجیل داسای هَتَس ػول ی دٌّذُ ًطبى 15ضکل

ثخص  کِ دس عَس کٌٌذُ ثب تبثص ًَس است. ّوبى

ًَس ثِ  تَضیح دادُ ضذ، ثب تبثص  ًبًَهَتَسّبی چشخٌذُ

یک ٍاکٌص ایضٍهشیضاسیَى  ،ّب ایي دستِ اص هَلکَل

گیشی فضبیی ثخص  جْت ٍ دساعشاف پیًَذ دٍگبًِ سخ دادُ

 شخص هَلکَل حیي تغییشکٌذ. چ چشخٌذُ تغییش هی

 .ضَد ثِ جلَی آى هی حشکت سٍ ثبػث، گیشی فضبیی جْت
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 .ًبًَهبضیي داسای هَتَس ػول کٌٌذُ ثب تبثص ًَس -15ضکل

یک سبختبس ضیویبیی حبٍی ثخص آصٍثٌضًی دس ضبسی ًبًَاتَهجیل  ّبی ػول کٌٌذُ ثب ًَس، ضبهل سبختًَع دیگش ًبًَاتَهجیل

 ضَد. تشاًس حَل آصٍثٌضى ثبػث القبی  حشکتی دس هَلکَل، ضجیِ حشکت کشم هی سیس فَتَایضٍهشیضاسیَى  (.16ضکل) است

دّذ ٍ ثشگطت  ثخص آصٍثٌضًی تغییش هی ًطبى دادُ ضذُ، تبثبًذى ًَس، ایضٍهشیضاسیَى هَلکَل سا حَل 16ضکلعَس کِ دس  ّوبى

   سٍ ثِ جلَ، ثِ دًجبل خَاّذ داضت. سبختبس فضبیی ثِ حبلت اٍل تَسظ گشهب یب ًَس، حشکت خبلع سا

 ی دس ضبسی ًبًَهبضیي.ًبًَهبضیي ػول کٌٌذُ ثب ًَس ضبهل سبختبس ضیویبیی حبٍی ثخص آصٍثٌضً -16ضکل

ّب دس سغح ّبی دٍقغجی ًیض ثبػث حشکت ایي هَلکَلّبی گشهبیی ٍ ًَس، القبی هیذاى الکتشیکی دس ًبًَاتَهجیلثِ غیش اص اًشطی

طٌذُ ًیتشٍ دس سوت دیگش هَلکَل، کِآهیٌَ دس یک سوت ٍ  ثخص الکتشٍىهتیلدی دٌّذُ هی ضَد. ثب قشاس دادى ثخص الکتشٍى

     .کٌذضَد کِ تحت تبثیش گشادیبى هیذاى الکتشیکی، حشکت هیهجیلی سبختِ هیًبًَاتَ
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تش هشثَط ثِ ثیص است کِ ای اص فیضیک ًظشیضبخِ ىسیسوب یًظشیِۺ چکیده

کبهل ًیشٍی تَجیِ ایي ًظشیِ دس اثتذا ثشای  .ستا ّبی ثبالحَصُ فیضیک اًشطی

پس اص هذتی ثب گستشش کشٍهَدیٌبهیک کَاًتَهی  اهبٍجَد آهذ ای قَی ثِّستِ

دٍثبسُ ثشای اتحبد ًیشٍی گشاًطی ٍ  ۱۹۸۰ّبی کٌبس گزاضتِ ضذ ٍ دس حذٍد سبل

 ایي ًظشیِ، ثٌبثش غحٌِ ضذ. گشاًص ٍاسدّبی تئَسی اثشیثشطشف کشدى ًبٌّجبس

ثِ ایي هؼٌی تشیي غَست خَد ًِ رسُ ثلکِ سیسوبى هبًٌذ است.  ثٌیبدیهبدُ دس 

ًوبیی )هثل الکتشٍى، پَصیتشٍى ٍ فَتَى( اگش ثب ثضسگ توبم رسات ثٌیبدی کِ

 .دیس ّستٌذسیسوبى ،ضًَذ صیبد ًگشیستِ ثسیبس

 
( استبد داًطگبُ Edward  Wittenًظشات  ادٍاسد  ٍیتي )تشجوِ هتي صیش است کِ  پیص سٍ ًَضتِ *

 ۺثبضذدسثبسُ ایي ًظشیِ هْن هیپشیٌستَى 

"Unravelling string theory", NATURE, Vol 438, 2005 
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ًظشیِ سیسوبى هوکي است ثْتشیي سشًخ چگًَگی 

توبم قَاًیي سسیذى ثِ یک ًظشیِ ٍاحذ ثبضذ کِ ثتَاًذ 

داًین ًظشیِ سیسوبى آیب هب هی طجیؼت سا تَضیح دّذ.

 چیست؟

سا فذای  ش خَدقسوتی اص ػو آلجشت ایٌطتیي هؼشٍف،

ی یک تَاى اسائِ ای کشد کِ حذاقلجَ ثشای ًظشیٍِجست

 شیِظتَغیف جبهغ دسثبسُ سفتبس طجیؼت سا داضتِ ثبضذ. ً

توبم  ى اػتقبد داضت،ِ آهیذاى ٍاحذی کِ ایٌطتیي ث

دس  اهبکشد. بم هیقَاًیي طجیؼت سا فذای صیجبیی ًسجیت ػ

ًْبیت ایٌطتیي هب سا ثب الْبهبت فشاٍاى تشک گفت، ثذٍى 

ثش جب  ،تَجْی کِ ساُ سا ثِ هب ًطبى دّذی قبثلآهَصُ کِآى

 گزاضتِ ثبضذ.

دس ٍاقغ دالیل فشاٍاًی ٍجَد داسد کِ یک ضخع دس 

ی اغَال قبثل ّبی ٍدیذگبُ ایٌطتیي ضک کٌذ کِ آیب ایذُ

طَس ِهوکي است ث ،سشًخ حیبتی خیش. دستشس ّستٌذ یب

ّبی ای دٍس اص دستشس ثبضذ. ٍقتی ثِ فؼبلیتًباهیذ کٌٌذُ

ّب هؼتقذًذ داىتیي ٍ صهبى ٍی ثشگشدین، اکثش فیضیکطٌیا

ّبی حیبتی ٍ هْن ثشای ًظشیِ هیذاى تش سشًخکِ ثیص

ای، جبیگبُ ّبی قَی ٍ ضؼیف ّستٍِاحذ، ضبهل ٍاکٌص

رسات ثٌیبدی، دس صهبى ایٌطتیي ی پیوبًِ ٍ دًیبی ًظشیِ

 ًبضٌبختِ ثَدًذ.

 تَاًستین ثِ طشیقی یک ًظشیِػالٍُ ثش ایي حتی اگش هی 

تَاًستین هطخع ّیچ ٍجِ ًویهیذاى ٍاحذ پیذا کٌین، ثِ

غحیح است یب خیش. اص تشکیت سبدُ  هب کٌین کِ ًظشیِ

تَاى ثبثت پالًک، سشػت ًَس ٍ ثبثت گشاًص ًیَتَى هی

 .طَل سبخت ٍاحذ طجیؼی

ى ثبس تَسط هبکس پالًک یک قشطَل پالًک کِ اٍلیي 

اًگیضی طَس ضگفتقجل هؼشفی ضذُ ثَد. ایي طَل ثِ

تب حذی کِ اگش ایي طَل یب چیضی ًضدیک  ،کَچک است

گبُ تؼذادی اص ثٌیبدی فیضیک ثبضٌذ، آى ّبیثِ آى اص طَل

اص طشیق  صهبًیضبیذ دیگش ّیچ  ،ّبتشیي پذیذُهْن

 آصهبیص ثشای هب قبثل دستشسی ًجبضٌذ.

  ۱۹۸۱دس سبل  چگًَِآٍسم کِ ثِ ضکل ٍاضحی ثِ یبد هی

گش ثشجستِ ًشهبى ساهسی )کسی کِ کِ تجشثٌِّگبهی

ذ هغٌبطیسی جبیضُ ًَثل ثؼذّب ثشای فؼبلیت سٍی تطذی

کلی  یطشح ،سبل  ۵۰ثیٌی کشد کِ دس هذت گشفت( پیص

 ٍجَد خَاّذ آهذ، ضَکِ ضذم.اص ًظشیِ ٍاحذ ثِ سٍضيٍ 

طَس کبهل ثِگیشًذ، حتی اگش ّوِ ًیشٍّب کٌبس ّن قشاس هی

هي یقیٌب ّیچ ساُ هفیذی ثشای کبس سٍی  قشاس ًگیشًذ.

ّیچ ٍقت  ثتَاًن ٍ ضک داسم کِ امچٌیي چیضی ًذیذُ

 ثجیٌن.

دس ضوي، هي فقط آگبّی اًذکی ًسجت ثِ کبسّبیی کِ 

کل گشیي، جبى ضَاستض، السس ثشیٌک ٍ افشاد یتَسط هب

ضذ، داضتن. ثشای احیبی ًظشیِ سیسوبى اًجبم هی کِ دیگش

ًظشیِ  ، یؼٌیایًذیذای ًظشیِ ًیشٍی ّستِیک کبدس اغل 

یک دِّ صٍدتش تَسؼِ یبفتِ ثَد ٍ دٍس اًذاختِ  ،سیسوبى

یک پبیِ ثشای ًظشیِ  سٍصی کِآى ثب اًگیضُ ایي یضذ.  احیب

 ، اًجبم ضذ.هی ضَداحذ هیذاى ٍ

س آغبص ضذ. تَجِ هي ثِ ایي کب ۱۹۸۳ بی ۱۹۸۲ دس سبل

ثٌذی قبثل قجَل فشهَلای سسیذُ ثَد کِ ثِ ًقطِکِ صهبًی

ّبی گشاًص کَاًتَهی دس اتحبد ثب هبدُ هوکي ضذُ ًظشیِ

-آضکبس هی یک سخٌِ ،چیضی ٍجَد داضت کِ ثِ ًظش .ثَد

ّبی دس ٍاکٌص آهذ. ًظشیِ سیسوبى ثب ضکست پبسیتِ

ًبسبصگبس ثَد.  ضکست  ای ثتب(ضؼیف )هثل فشٍپبضی ّستِ

ای ایي اغل کِ قَاًیي طجیؼت دس ثبصتبة آیٌِ) پبسیتِ

ّب دسثبسُ رسات تشیي یبفتِیکی اص هْن( ًبٍسدا ًیستٌذ

 ثٌیبدی است.

ضذ.  ثشای ایي هطکل جَاثیگْبًی طَس ًب، ث۱۹۸۴ِدسسبل 

هکبًیسن صیجبی جذیذ ثِ ًبم کِ گشیي ٍ ضَاستض یک صهبًی

"Anomaly cancellation"  .تٌْب اثذاع کشدًذ ًِ

ثلکِ ثؼذ اص  دادًذ،ّبی ضؼیف پبسیتِ سا ضکست هیٍاکٌص

دست آٍسدى یسوبى ّتشٍتیک، ثِ سشػت اهکبى ثِاختشاع س

ت ثٌیبدی ثب توبم ًیشٍّبی گشایبًِ رساٍاقغّبی ًیوِهذل

 ثِ ٍجَد آهذ.  ،ضبهل گشاًص ،ّبی آىضذُضٌبختِ
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دس ایي ًقطِ ٍاقؼب ثِ ًظش سسیذ کِ کبس سٍی ًظشیِ هیذاى 

 ٍاحذ ثسیبس هؼقَل ٍ هٌطقی است.

کِ چشا ًظشیِ کٌن سِ دلیل ثٌیبدی ثشای ایيهي فکش هی

سبل گزضتِ جزة  ۲۰ّبی صیبدی سا دس سیسوبى ػالقِ

ٍجَد داسد. یک دلیل ایي است کِ ًظشیِ است خَد کشدُ 

ضذُ اص ًظشیِ هیذاى ب تؼوین ضٌبختِتٌْ ،سیسوبى

 آیذ.کَاًتَهی ًسجیتی است کِ هؼقَل ثِ ًظش هی

ػالٍُ هکبًیک کَاًتَهی ثسیبس چبسچَة ًسجیت خبظ ثِ

ّبی ػوال ًظشیِ هیذاى ،ی آىغلت است کِ دس ًتیجِ

ضَد. هحکوی چبسچَة هذسى کَاًتَهی ثش هب تحویل هی

چیضی  ّب تَاًستٌذداىیکی اص دالیل اغلی است کِ فیضیک

سا کطف کٌٌذ کِ ثِ هذل استبًذاسد رسات ثٌیبدی تجذیل 

هثل یک تؼوین اص ًظشیِ هیذاى  ،ضَد. یک ایذُ ثضسگ

ای داسین آیذ.  پس هب ٍظیفِکن پیص هی یکَاًتَهی، خیل

 کِ ثبیذ آى سا جذی ثگیشین.

ست کِ ا یضیدلیل دٍم کِ ثبیذ ثشسسی ضَد، آى چ

اًذ. ًظشیِ سیسوبى فشا گشفتِ ّب دس گستششداىفیضیک

دس  کٌذ.ًسجیت ػبم سا ثش هب تحویل هی ،ًظشیِ سیسوبى

-ًویحبلی کِ تئَسی هیذاى کَاًتَهی استبًذاسد، ظبّشا 

ثب ًسجیت ػبم تشکیت ضَد ٍ ًظشیِ سیسوبى ثِ ضکل تَاًذ 

ًَیس هؼقَل اص فیضیک رسات هتحذ ای ثِ یک پیصسبدُ

 سسذ.ضذُ ثب گشاًص هی

تَجْی خَد سا غٌی طَس قبثلًظشیِ سیسوبى ثِ سشاًجبم

هٌذاى توبیل کِ حتی ػالقِتش اص آىثیص ؛ًطبى دادُ است

 ّبی ػویقی دس ثِ ثیٌص ،ثِ فْویذى آى داضتِ ثبضٌذ

اص تحذیذ کَاسک گشفتِ تب کَاًتَم  ،هَضَػبت هختلف

ی ّب ٍ هسبئل هتؼذدی دس ٌّذسِچبلِهکبًیک سیبُ

ی ایي ضَاّذ ًطبى اص آى هٌجش ضذُ است. ّوِ ،هحض

ی سیسوبى دس هسیش دسستی قشاس داسد ٍ اگش کِ ًظشیِ داسد

ای سا تَلیذ ّبی غیش هٌتظشُایي طَس ًیست، چشا ثبیذ ایذُ

اًذ، توبیل ّبی خَثی داضتِکٌذ؟ جبیی کِ هٌتقذاى ایذُ

حبال دادًذ.  ٍسٍد ثِ قسوتی اص ًظشیِ سیسوبى سا ًطبى هی

چبلِ ثبضذ، اغل خَاّذ آًتشٍپی سیبُآى قسوت هی

َّلَگشافیک گشاًص کَاًتَهی ثبضذ ٍ یب ٌّذسِ ًبجبثجبیی 

 ٍ ًظشیِ تَییستش.

اهب ًظشیِ سیسوبى چیست؟ ًظشیِ سیسوبى ضبیذ تٌْب ساُ 

ی ٍفق دادى هکبًیک کَاًتَهی ٍ گشاًص ثبضذ. اهب ایذُ

ی ًسجیت طتیي هفبّین اغلیٌهشکضی پطت آى چیست؟ ا

سا تَسؼِ  خَد ّبی دقیقّب قجل اص ایٌکِ هؼبدلِػبم سا سبل

قطؼِ ٍ فْویذُ ثَد. دس هقبثل، ًظشیِ سیسوبى قطؼِ ،دّذ

ثذٍى  (ای حذٍد چْبس دِّدس ثبصُ)ضذ رسُ رسُ کبهل هی

کسی ٍاقؼب ثفْوذ چِ چیضّبیی پطت ایي قطؼبت  کِآى

ضگفتی ضذ، یک  ای کِ کطف هیاست. دس ًتیجِ ّش تکِ

آیٌذ یب ّب اص کجب هیداًین ایي ایذُثَد. هب ٌَّص ًوی جذیذ

 سًٍذ.ثِ کجب هی

اهب  .سٍصی ضبیذ ثفْوین کِ ًظشیِ سیسوبى ٍاقؼب چیست

-ٍ ًظشیِ دس هسیش دسست ثبضذ، آیب  هی حتی اگش ثفْوین

کٌذ؟ هي تَاًین یبد ثگیشین کِ دس طجیؼت چگًَِ کبس هی

ّب ًبضٌبختِ ثسیبسی اصاثستِ ثِ لِ ٍئقطؼب اهیذٍاسم. ایي هس

است. ضبهل طجیؼت خَد پبسخ، هیضاى َّضوٌذی هب، ٍ 

 تَاًین اص آصهبیص ثگیشین. ّبیی کِ هب هیسشًخ
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ٚاثستٝ ی سٍ٘ی دیذٖ اخسبْ تب لسٕتی ثٝ د٘یبی فیضیىی دذیذٜ چکیده:

ٔفبٞیٕی چٖٛ تذاخُ اص ی سً٘ حجبة صبثٖٛ است. ٔثال دس تٛصیف دذیذٜ

ذ، ثٝ وٙٔیتغییش ضخبٔت الیٝ حجبة تغییش  وٙیٓ. سً٘ حجبة ثباستفبدٜ ٔی

تؼشیف ٚ ٔؼٙب دادٖ ثٝ سً٘ ٚ دس ثبیذ ٘مص چطٓ سا  أبٕٞیٗ سبدٌی! 

دٞذ. ٖ چٝ وٝ دطت چطٓ ٚ دس ٔغض سخ ٔیآیؼٙی . اخسبْ سٍ٘ی ِحبػ وشد

 ِىتشٚٔغٙبعیسی استسٚد وٝ ٘ٛس ٔٛخی افیضیه تب ایٗ خبی وبس دیص ٔی

ی یه ٘تیدٝ ،ثؼذ اص آٖ حس ٔب اص سً٘ أب ،ضٛدداخُ چطٓ ٔی وٝ

 ػصجی ٚ رٞٙی است. -فتٛضیٕیبیی

 .36ٚ  35 فبیٕٙٗ، خّذ اَٚ فصُ یٞب٘بٔٝدسسای است اص ٝتشخٕ *: ٘ٛضتٝ دیص سٚ
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شتجظ ثب دیذٖ ثٝ ٔخّٛعی اص ٞبی ٔدذیذٜ ثسیبسی اص

ٚ ثشای دسن ایٗ  ا٘ذٞبی فیضیىی ٚ سٚا٘ی ٌشٜ خٛسدٜدذیذٜ

ی ػّٓ فیضیه ٌزاضت. ٞب ثبیذ دب سا فشاتش اص حٛصٜدذیذٜ

 ثٝ ایٗ حیغٝ ٞٓ وسی وٝ ثٝ فیضیه ػاللٝ داسد اٌش  اِجتٝ

ٔٛضٛع ثیٗ  چشاوٝ یه .٘یست ٔطىّی ذسشوی ثىط

دادی لشا تٟٙب ٔفٟٛٔیثیٗ ػّْٛ  ای است ٚ ٔشصٞبیسضتٝ

ٖ ػاللٝ ٝ آچٝ ثدس ٘تیدٝ اص ٞش آٖ .است ٞبا٘سبٖثیٗ 

 ِزت ثجشیذ ٚ دیص ثشٚیذ! داسیذ،

 

 هستندها تابع شدت رنگ

ٞبی ثشخستٝ دس ٔٛضٛع دیذٖ، ٚاوٙص یىی اص دذیذٜ

ٔحیظ سٚضٗ ثٝ اٌش ٘بٌٟبٖ اص یه  چطٓ ثٝ تبسیىی است.

-ثیٙیذ تب ایٗ دس اثتذا چیض صیبدی ٕ٘ی ،ٔحیظ تبسیه ثشٚیذ

ثٝ  وٙیذ ٚ چیضٞبیی وٝ تب وٓ ثٝ تبسیىی ػبدت ٔیوٝ وٓ

خٛاٞیذ دیذ. اٌش ضذت ٘ٛس خیّی وٓ ، حبَ ٘ذیذٜ ثٛدیذ سا

. ثشای ٔثبَ ثسیبسی ثیٙیٓ سً٘ ٘ذاس٘ذ ثبضذ اخسبٔی وٝ ٔی

سفیذ ثٝ ٘ظش  بٜ ٚیٞب دس دسٖٚ تّسىٛح ساص سحبثی

ٞب تٛسظ  دٞی ثّٙذ ٔذت اص آٖ٘ٛس أب ٚلتی ،آیٙذ ٔی

. ٌشددٞب ٞٛیذا ٔی سً٘ آٖ ضٛد،ٔی ٚسثیٗ ػىبسی ا٘دبْد

ٞبی  سسذ وٝ ػبدت ثٝ تبسیىی تٛسظ سَّٛ ثٝ ٘ظش ٔی

دس حبِی وٝ دس سٚضٙبیی  .ٌیشدای چطٓ صٛست ٔیاستٛا٘ٝ

خبِجی  ثٙبثشایٗ اتفبلبت .ٞبی ٔخشٚعی فؼبِیت داس٘ذ سَّٛ

ثشای  تٛا٘ذ سخ دٞذ. اص حبِت ٌزاس ثیٗ ایٗ دٚ سَّٛ ٔی

-دس ایٗ اثش دٚ وبغز ثٝ سً٘ ثٝ ٘بْ دٛسویٙح.  ٔثبَ اثشی

 وبٔالآثی ٚ لشٔض سا دس ٘ظش ثٍیشیذ وٝ سً٘ لشٔض  ٞبی

 وبغز اٌش دس سٚضٙبیی ثٝ ایٗ دٚ .آثی ثبضذسً٘ تش اص سٚضٗ

 اص دیٍشیتش سٚضٗٞب  یىی اص آٖ بثیذ وٝیدسٔی ،ٍ٘بٜ وٙیذ

ایٗ  ٌبٜ، آٖیٗ دٚ وبغز سا ثٝ تبسیىی ثجشیذاأب اٌش . است

حسبسیت ایٗ اثش سا اص سٚی ٔٙحٙی   ضٛد!ٔیأش ثش ػىس 

 (.1)ضىُ تٛاٖ دیذٞب ثٝ عَٛ ٔٛج ثٟتش ٔیسَّٛ

تش ٞستٙذ ٚ ٞبی آثی حسبسای دس سً٘ٞبی استٛا٘ٝسَّٛ

ی ٘ذاس٘ذ!  ٘ىتٝ ٟٔٓ بسیتٞبی لشٔض ٞیچ حستمشیجب دس سً٘

لشٔض دس تبسیىی تمشیجب دیذٜ  ٍ٘یسدیٍش ایٗ است وٝ وبغز 

ٞبی سإٞٙبی است وٝ الٔخضٛد. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٕ٘ی

ثٝ سً٘  لٜٛ سصذٌشٞبی آسٕبٖ ضت،سیٕٙبٞب یب چشاؽ

تشیٗ تحشیه سا ثشای چطٓ ضٛ٘ذ تب وٓلشٔض عشاحی ٔی

  داضتٝ ثبضٙذ.

 

 .ثٝ عَٛ ٔٛجٞب ٔٙحٙی حسبسیت سَّٛ -1ضىُ

 

 گیری حساسیت رنگی اندازه

دا٘یٓ اٌش ٘ٛس سفیذ سا اص ٔٙطٛس ػجٛس ٌٛ٘ٝ وٝ ٔیٕٞبٖ

ٞب خٛاٞیٓ داضت. ٞش ٔٙجغ ٘ٛس عیفی اص ٕٞٝ سً٘ دٞیٓ،

یه تٛصیغ ضذت داسد. یؼٙی تٛصیؼی وٝ تٛضیح دٞذ دس 

 داضتٝ است. ٞش عَٛ ٔٛج چٝ ٔمذاس ٘ٛس ٚ فٛتٖٛ ٔطبسوت 

ً آثی تٛا٘ذ ٔمذاس صیبدی س٘ٔییه دشتٛی ٘ٛس ٔطخص 

تٛخٟی سً٘ لشٔض ٚ وٕی صسد.  داضتٝ ثبضذ. ثب ٔمذاس لبثُ

٘ٛس خٛسضیذ سً٘ صسد صیبدی داسد ٚ تٛصیغ ضذت آٖ 

ضٛد ٚ ٔمذاس ٜ ٔیتٛسظ تبثؼی ثٝ ٘بْ تبثغ دال٘ه داد

ثبضذ. اوٖٙٛ ٔطبسوت ٞش سً٘ یب عَٛ ٔٛج ٔطخص ٔی

-چٝ سٍ٘ی ٔی ثٝ سٛاَ اسبسی ایٗ است وٝ چٝ تٛصیؼی 

ٞبیی ٚخٛد ثشای تِٛیذ سً٘ سجض چٝ تٛصیغ ا٘دبٔذ؟ ٔثال

 داس٘ذ؟ 

أب  .خٛاة ثذیٟی آٖ، استفبدٜ وبُٔ اص سً٘ سجض است

ٞب ٞٓ سً٘ سٛاَ دیٍش ایٗ است وٝ آیب ثب ٔخّٛعی اص سبیش

 تٛاٖ سً٘ سجض تِٛیذ وشد؟ خٛاة یمیٙب ٔثجت است!ٔی
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طٓ ا٘سبٖ ی چوٝ تحت چٝ ضشایغتحمیك دس ٔٛسد ایٗ

-وٙذ، ثٝ خٛدی خٛد أش دیچیذٜسً٘ سجض سا احسبس ٔی

است. ثٝ خبی ایٗ وبس ثٟتش است دس ایٗ ٔٛسد تحمیك  ای

وٙیٓ وٝ تحت چٝ ضشایغی دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای یه فشد 

ٌبٜ اٌش دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای یه آٖ آیٙذ.ثٝ ٘ظش ٔی٘بدزیش تٕیض

ىشاس ، ثشای افشاد دیٍش ٘یض ایٗ أش ت٘ذ٘بدزیش ثٛدتٕیضفشد 

 خٛاٞذ ضذ.

ٞب دس سٚی آٖ طوتٛس ثب فیّتشٞبیی ثشٚفشض وٙیذ چٟبس دش

عٛس دیٛستٝ ٚ ثٝ عٛسی وٝ ضذت آٖ ثٝثٝ اختیبس داسیٓ.

ٞب فیّتش لشٔض داسد اص آٖ ٔمذاس خٛثی لبثُ تغییش است. یىی

ای لشٔض سٚی دشدٜ تِٛیذ وٙذ. ثٝ ٕٞیٗ ِىٝ تٛا٘ذٔی ٚ

دس اختیبس داسیٓ. حبَ یذ تشتیت فیّتشی سجض ٚ آثی ٚ سف

دیٍش ٘ضدیه وٙیٓ، دس لشٔض سا ثٝ یه ٞبی سجض ٚاٌش ِىٝ

تٛا٘یٓ  وٝ ٕ٘ی وٙیٓدٛضب٘ی، سٍ٘ی ٔطبٞذٜ ٔی٘بحیٝ ٞٓ

ثیٙیٓ وٝ خذیذی ٔی ٘بْ آٖ سا سجض لشٔض ضذٜ ثٙبٔیٓ! سً٘

 ٌٛییٓ. ثٝ آٖ صسد ٔی

ثب تغییش دادٖ ضذت سً٘ لشٔض ٚ سجض، ٕٔىٗ است سً٘ 

ثٝ چطٓ ثیبیذ. ٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ است وٝ ٕٞیٗ  ٘بس٘دی ٘یض

ٞبی ٔتفبٚت دیٍشی ثب ٔخّٛط سً٘سً٘ صسد ٔطخص سا، 

تٛاٖ سبخت. ضبیذ ثب ٔخّٛط وشدٖ ٘ٛس ٘بضی اص ٘یض ٔی

-، ٔیفیّتش سً٘ صسد ثب سفیذ یب أثبَ آٖ ٞب! ثٝ صثبٖ دیٍش

ٞبی ٔتٙٛػی تِٛیذ وشد. سٚشتٛاٖ یه سً٘ ٔطخص سا ثب 

ٌبٜ ٘طبٖ دٞیٓ آٖ  Yی سا ثب ٕ٘بد اٌش سً٘ صسد ٔطخص

 تٛاٖ ثٝ ضىُ صیش ٘ٛضت:چٝ وٝ دسیبفتیٓ سا ٔیآٖ

Y=rR+gG 

 دٞٙذٜ ضذت ٘ٛس لشٔض ٚ سجض ٞستٙذ.٘طبٖ  r ٚ gوٝ 

-ٔیٞب صحجت ٖٛ وٕی دس ٔٛسد لٛا٘یٗ تشویت سً٘اوٙ

ٞب ایٗ است وٝ اٌش . یه اصُ خبِت دس تشویت سً٘وٙیٓ

( ثٝ ٘بْ اص ٘ٛس ٔؼبدَ دشتٛییسعٛس ثٝیه سً٘ ٔطخص )یب 

X  ْداضتٝ ثبضیٓ ٚ ایٗ سً٘ اص سً٘ دیٍشی ثٝ ٘بY 

ٌٛییٓ ایٗ دٚ  ٔی٘بدزیش ثٝ ٘ظش ثشسذ، دس ایٗ صٛست تٕیض

(. حبَ اٌش ثٝ ٞش دٚ X=Yثبضٙذ )دیٍش ٔیسً٘ ٔؼبدَ یه

ٌبٜ ثبس دیٍش آٖ اضبفٝ وٙیٓ، Zسً٘، سً٘ دیٍشی سا ثٝ ٘بْ 

 ٘بدزیش خٛاٞٙذ ثٛد. تٕیضدیٍش ایٗ دٚ سً٘ خذیذ اص یه

X+Z=Y+Z 

-ٞب ایٗ است وٝ ٞش سٍ٘ی سا ٔیلبٖ٘ٛ دیٍش تشویت سً٘

تٛاٖ اص تشویت سٝ سً٘ ٔتفبٚت تِٛیذ وشد. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ 

ای خٛد سا ثب سجض ٚ آثی. فشض وٙیذ سٝ سً٘ دبیٝلشٔض، 

ٌبٜ ایٗ لبٖ٘ٛ ثٝ صیبٖ سیبضی . آٖ٘طبٖ دٞیٓ C,B,Aٕ٘بد 

 ٔی ضٛد:

X=aA+bB+cC 

 حبَ سً٘ دیٍش سا دس ٘ظش ثٍیشیذ.

Y=a’A+b’B+c’C 

ویت ایٗ دٚ سً٘ ثب خٕغ سسذ وٝ تشٌٛ٘ٝ ثٝ ٘ظش ٔیایٗ

 آیذ. یؼٙی:ً٘ ثٝ دست ٔیٞبی سٍ٘ی ٞش سصدٖ ِٔٛفٝ

Z=X+Y= (a+ a’) A+ (b+b’) B+ (c+c’) C 

 ایٗ دلیمب ٔب٘ٙذ خٕغ ثشداسی دٚ ثشداس است.

دشداص٘ذ، ثش ایٗ چطٓ ٔیافشادی وٝ ثٝ ٔغبِؼٝ آ٘بتٛٔی 

ا٘ذ وٝ ضجىیٝ چطٓ، دس ٚالغ خضیی اص ٔغض ا٘سبٖ ػمیذٜ

ی سضذ وشدٜ ٚ ثٝ است! لسٕتی اص ٔغض دس صٔبٖ خٙیٙ

چطٓ سا ثٝ  ٞبیی،وٙذ ٚ تٛسظ سضتٝسٕت خّٛ حشوت ٔی

ٌٛ٘ٝ سش ٚ سبٔبٖ دادٜ وٙذ. ضجىیٝ ٕٞبٖٔغض ٔتصُ ٔی

-ٌٛ٘ٝلؼیت ثٝذ. ایٗ ٚاضٛ٘ضٛد وٝ رٞٗ ٚ ٔغض دادٜ ٔیٔی

ای سضذ دادٜ ٌٛ٘ٝخٛد سا ثٝ ای ثسیبس ضبػشا٘ٝ است. رٞٗ،

 است وٝ  ثٝ د٘یبی خبسج دستشسی دجذا وٙذ. 

وٙذ! ثٙبثشایٗ چطٓ لسٕتی اص ٔغض است وٝ ٘ٛس سا حس ٔی

س چطٓ ٞب، اثتذا داص رٞٗ ٘یست وٝ لسٕتی اص دشداصش دٚس

دیٍش ٞبی احسبسوذاْ اص ٚ ضجىیٝ آٖ صٛست ٌیشد. ٞیچ

ا٘سبٖ دس ٔمبیسٝ ثب حس ثیٙبیی،  ثٝ ایٗ ٔمذاس ٔحبسجٝ ٚ 

ضٛ٘ذ ٚ اص یٔؼٕٛال دس رٞٗ ا٘دبْ ٔ ّیُ ٘یبص ٘ذاس٘ذ ٚتح

ٞب دضٛاس است، صیشا ٌیشی ایٗ سیٍٙبَخٟتی ثشای ٔب ا٘ذاصٜ

اتصبالت صیبدی دس ٔغض ٚخٛد داسد. أب دس ٔمبثُ، ثشای 
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 ٔحبسجبتی ساحس ثیٙبیی ٘ٛس ٚخٛد داسد. سٝ الیٝ سِّٛی 

یی ثٝ دٞٙذ ٚ ٘تیدٝ ایٗ ٔحبسجبت ثب اػصبة ثیٙبا٘دبْ ٔی

ضٛ٘ذ. ثٙبثشایٗ ایٗ ضب٘س سا داسیٓ وٝ دس چطٓ ٔٙتمُ ٔی

اعالػبت ٔفیذی دیذا  ،ایٗ ٔشحّٝ اص ِحبػ فیضیِٛٛطی

 وٙیٓ.

 ای های استوانهسلول

بتی دس دشداصیٓ وٝ چٝ اتفبلٔٛضٛع ٔی اوٖٙٛ وٕی ثٝ ایٗ

لسٕتی اص ایٗ  تصٛیش 2دٞذ. ضىُسخ ٔی سَّٛ استٛا٘ٝ

ٞبی لسٕت ثبالی ضىُ الیٝ دٞذ. دس٘ٛع سَّٛ اسائٝ ٔی

ای ضٛ٘ذ وٝ داسای ٔبدٜدیٍش دیذٜ ٔیصیبدی دس وٙبس یه

ثٝ ٘بْ سٚدٚدسیٗ ٞستٙذ. ایٗ ٔبدٜ سً٘ اسغٛا٘ی داسد. ایٗ 

دا٘ٝ ثیِٛٛطیه، ٔسئَٛ اِٚیٗ اتفبق دس ٍٞٙبْ احسبس سً٘

ص دٚ خض ادسیٗ ٚ ستیٙبَ )آِذئذٚتبٔیٗ آ( ٘ٛس است وٝ ا

 تطىیُ ضذٜ است وٝ ػبُٔ اصّی خزة ٘ٛس است. ٔب دِیُ

دا٘یٓ أب ضبیذ ثتٛاٖ ای سا ٕ٘یٚخٛد ایٗ ضىُ صفحٝ

ٞبی ادسیٗ شا ٕٞٝ ِٔٛىَٛتٛخیٟی ثشای آٖ داضت وٝ چ

فىش وشد وٝ دیٍش ٞستٙذ. ثبیذ ثٝ ایٗ ٔٛضٛع ٔٛاصی یه

ضٛد ٚ وٝ یه ِٔٛىَٛ ثشاٍ٘یختٝ ٔیدس ایٗ سبختبس، صٔب٘ی

ٌبٜ ایٗ اِىتشٖٚ آٖ ٌزاسد،یه اِىتشٖٚ ثٝ اضتشان ٔی

ٞب حشوت وٙذ تب ثشای ایدبد سیٍٙبَ، الیٝچٍٛ٘ٝ اص ٕٞٝ 

ثٝ تٝ سبختبس ثشٚد. تحّیُ ایٗ لسٕت ثٝ فیضیه حبِت 

 خبٔذ ٚ ثیٛضیٕی ٘یبص داسد.

 

 .ایٞبی استٛا٘ٝلسٕتی اص سَّٛ -2ضىُ

 ثیٙیٓ، دس خبٞبیچطٓ ٔیٞبی سبختبسی وٝ دس سَّٛایٗ 

ثٝ  ضٛ٘ذ.دیذٜ ٔی ّٝ اصّی است ٘یضدیٍشی وٝ ٘ٛس ٔسئ

وٝ ٘ٛس ، خبییٞبی ٌیبٞبٖدس وّٛسٚدالستاٌش ػٙٛاٖ ٔثبَ 

ٞبی خٛة دلت وٙیٓ ایٗ الیٝ ضٛد،ثبػث فتٛسٙتض ٔی

سبختبس ضیٕیبیی ستیٙبَ دس  ثیٙیٓ.ٔی خب ٘یضآٖٔٛاصی سا 

 بیص دادٜ ضذٜ است.ٕ٘ 3ضىُ

 

 .سبختبس ضیٕیبیی ستیٙبَ --3ضىُ

تٛاٖ دس سشاسش سبختبس دیذ. ایٗ سا ٔی ٞبی دٌٚب٘ٝدیٛ٘ذ

دیٛ٘ذٞب ثبػث ایدبد سبختبسی ثشای خزة حذاوثشی ٘ٛس 

ٛ٘ذ. دیٛ٘ذ دٌٚب٘ٝ ثٝ ایٗ ٔؼٙب است وٝ یه اِىتشٖٚ ضٔی

اص ایٗ  ایدستٝاضبفی دس سبختبس ٚخٛد داسد ٚ ٚلتی 

 ٞبی دٌٚب٘ٝ داضتٝ ثبضیٓ، اِىتشٖٚ اضبفٝ ثٝ آسب٘یدیٛ٘ذ

تٛا٘ذ ثٝ خّٛ ٚ ػمت حشوت وٙذ. ستیٙبَ  تٛسظ خٛد ٔی

ضٛد ٚ ٔب ثبیذ آٖ سا اص عشیك خٛسدٖ ثذٖ سبختٝ ٕ٘ی

 ٌٛ٘ٝ دس دبیبٖ. ٔخصٛصب سبختبس ٞیذسٚطٖوٙیٓ تبٔیٗ

ضٛد ٚ اٌش ایٗ ٔبدٜ سا ثٝ دیٛ٘ذ وٝ ٚیتبٔیٗ آ ٘بٔیذٜ ٔی

-، دچبس ضتاص عشیك خٛسدٖ تبٔیٗ ٘ىٙیٓ ٔمذاس وبفی

 وٛسی خٛاٞیٓ ضذ.

 

 چشم مرکب و چشم حشرات

داساٖ تمشیجب ضجیٝ ثٝ چطٓ ا٘سبٖ است، سبختبس چطٓ ٟٔشٜ

چطٓ ٔب ٘یض  أب سبختبسٞبی خبِت دیٍشی غیش اص سبختبس

چطٓ ثؼضی اص حطشات است  ی آٖ،ٚخٛد داسد. یه ٕ٘ٛ٘ٝ

ٔب٘ٙذ چطٓ ) ٌٛییٓشوت ٔیٞب سا چطٓ ٔوٝ آٖ

تٛا٘ذ تفبٚت ثیٗ دٚ صفحٝ ایٗ حطشٜ ٔیص٘جٛسػسُ(. 

وبغز سفیذ سا وٝ ثشای ٔب وبٔال یىسبٖ ٞستٙذ سا تطخیص 



 53معنای دیدن  |     
 

 

-ٔی دٞذ. حسبسیت چطٓ ص٘جٛس ٘بحیٝ فشاثٙفص سا دس ثش

ٌیشد ٚ دٚ ٌُ وٝ سً٘ یىسب٘ی ثشای ٔب داس٘ذ، ٕٔىٗ است 

ثبضیٓ ثبیذ دس ٘ظش داضتٝ تفبٚت ثبضٙذ. ٔثشای ص٘جٛس وبٔال 

ٞب ! آصٔبیصا٘ذ ٘ٝ ٔبدسست ضذٜٞب ثشای ص٘جٛسٞب وٝ ٌُ

بصتبة ٔتفبٚتی ٞب دس عیف فشاثٙفص، ثوٝ ٌُ دٞذ٘طبٖ ٔی

دٞٙذ. ٘ىتٝ خبِت دیٍشی وٝ دس ٔٛسد اص خٛد ٘طبٖ ٔی

تٛا٘ذ ٔیچطٓ ص٘جٛس ٚخٛد داسد ایٗ است وٝ ایٗ ٔٛخٛد 

 ای اص آسٕبٖ ٔىبٖ ٚ خٟتتٟٙب ثب ٍ٘بٜ وشدٖ ثٝ ٌٛضٝ

دٞذ وٝ چطٓ ص٘جٛس ثٝ خٛسضیذ سا دیذا وٙذ. ایٗ ٘طبٖ ٔی

 لغجیذٌی ٘ٛس حسبس است.

ای  ثٝ ٘بْ اٚٔبتیذیْٛ تطىیُ اص ٔبدٜ ٞبی چطٓ ص٘جٛسسَّٛ

دیٍش لشاس ضذٜ است وٝ ثٝ صٛست ٔخشٚعی دس وٙبس یه

 ا٘ذ.ٌشفتٝ

لسٕت اِٚیٝ سَّٛ، یه ٘بحیٝ ضفبف ثٝ ضىُ ِٙض است ٚ 

ٞبی ػصجی است. ٔتصُ ثٝ ضجىٝٞبی دبیب٘ی آٖ، ٕتلس

 ٞش ضص سَّٛ ثٝ یه تبس ػصجی اصّی ٔتصُ ٞستٙذ.

 

 ٞبی چطٓ ص٘جٛس وٝ ثٝ ضىُ ٔخشٚعی ٞستٙذ.سَّٛ -4ضىُ

اوٖٙٛ ثیبییٓ یه ٔحبسجٝ سش دستی ا٘دبْ دٞیٓ وٝ اثؼبد 

 ٔٙبست سَّٛ اٚٔبتیذیْٛ چٝ لذس است ٚ ٔمبیسٝ وٙیٓ ٚ

 ٔطبٞذٜ وٙیٓ وٝ عجیؼت ثٝ ا٘ذاصٜ ٔب ثبٞٛش است یب خیش!  

 

 

 یٔ ٘طبٖ خظ ثب سا ٞب سَّٛ ٚ r ضؼبع ثٝ  یا وشٜ ثب سا چطٓ سغح -5ضىُ

 .ٓیدٞ

اٌش سَّٛ ثسیبس ثضسي ثبضذ، تٛاٖ تفىیه صیبدی ٘خٛاٞیٓ 

مذاس اص اعالػبت اص یه خٟت داضت. صیشا ٞش سَّٛ یه ٔ

خٟبت دیٍش ٚ حطشٜ  ٞب اصٌیشد ٚ دیٍش سَّٛسا ٔی

اعالػبتی اص ثیٗ ایٗ دٚ ٘بحیٝ دسیبفت ٘خٛاٞذ وشد. ایٗ 

ػذْ تفىیه ثٝ صاٚیٝ ثیٗ ا٘تٟبی سَّٛ ثب ٔشوض ا٘حٙبی 

چطٓ سثظ داسد. ایٗ صاٚیٝ ثب تمسیٓ وشدٖ لغش سَّٛ ثش 

 ضؼبع چطٓ دادٜ ٔی ضٛد.

    
 

 
 

تش است. دس چشا تش ثبضذ، دلت ثیصهوٛچ δٞش چٝ لذس 

س تؼذاد ثسیبس صیبدی سَّٛ وٛچه ٘ذاسد؟ صیشا ػبُٔ ص٘جٛ

دیٍشی دس ٔحذٚد وشدٖ ثیٙبیی ٚخٛد داسد ٚ آٖ اثش دشاش 

ضٛد ٚ ٍٙبْ ػجٛس اص یه حفشٜ دشاضیذٜ ٔیاست. ٘ٛس ثٝ ٞ

عٛسی ضٛد ثٖٝ تفىیه ثٝ ٔمذاس ٔطخصی ٔحذٚد ٔیتٛا

تٛاٖ تفىیه  λوٝ ثشای یه دشتٛی ٘ٛس ثب عَٛ ٔٛج 

 ػجبست است اص: 

    
  

 
 

 δضٛد وٝ ٘ٛػی ثذٜ ثستبٖ ثرش سرش ٔمرذاس    اوٖٙٛ دیذٜ ٔی

ٚ   ٚخٛد داسد. اٌش ایٗ دٚ اثش سا ثرب یره    دیٍرش خٕرغ وٙریٓ 
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 ٌبٜ خٛاٞیٓ داضت: ای ثشای ا٘ذاصٜ سَّٛ دیذا وٙیٓ، آٖٔمذاس ثٟیٙٝ

          

  
   

 

 
 

 

   

 دٞذ:وٝ ٘تیدٝ ٔی

  √   

ٔیىشٚٔتش ثٝ  35دس حذٚد چیضی  δآٍ٘ستشْٚ، ٔمذاس 4444ٔتش دس ٘ظش ثٍیشیٓ،  ثشای فشوب٘س ٔیب٘ی سا سٝ ٔیّی rاٌش ٔمذاس 

وٝ ایٗ ایذٜ ثٝ سسذ ست وٝ تخٕیٗ خٛثی است! ثٝ ٘ظش ٔیٔیىشٚٔتش ا 34ا٘ذ ٞب ٌضاسش دادٜآیذ. ٔمذاسی وٝ وتبةدست ٔی

تٛا٘یٓ ایٗ ٔحبسجٝ سا ادأٝ دٞیٓ ٚ ٔتٛخٝ خٛاٞیٓ ضذ وٝ تٛاٖ تفىیه ص٘جٛس ثٝ ٔشاتت اص چطٓ اوٖٙٛ ٔی ٘تیدٝ سسیذٜ است.

 تش است.ٔب وٓ

 های دیگرچشم

سسذ ثسیبسی اص دستب٘ذاساٖ لربدس ثرٝ   ثٝ ٘ظش ٔی ٞب سا ثجیٙٙذ. ٔثال ٔبٞی، دشٚا٘ٝ یب دش٘ذٜ. أبسً٘ ثسیبسی اص خب٘ٛساٖ لبدس ٞستٙذ

 ی داس٘ذ، أب دس عشف ٔمبثُ،  أٟشٌبٖ چطٕبٖ ضؼیف ٚ غیشدیطشفتٝثی دیذٖ سً٘ ٘یستٙذ. تٕبٔی 

 

ٗ ٔب خٛد سا ثشتشیٗ ٔٛخٛد ٔی ا٘ذ.ای ثٟشٜ خستٝیبفتٝداساٖ اص چطٕبٖ سبصٔبٖٟٔشٜ خٛدخرٛاٞی دسرت    دا٘یٓ أب اٌش وٕی اص ایر

ٟٔشٌبٖ ٍ٘بٞی ثیب٘ذاصیٓ، خٛاٞیٓ فٟٕیذ وٝ اختبدٛس ثٟتشیٗ چطٓ سا داسد! ایٗ ٔٛخٛد ٔثرُ ٔرب دّره،    ثیثٝ ثشتشیٗ ثشداسیٓ ٚ 

ؼت ساٜ حُ ٔطبثٟی سا ثرشای  تىبُٔ است وٝ عجی ایٗ ٔثبَ خٛثی ثشای دٚ سٚیذاد ٔطبثٝ دس فشایٙذدس ٚالغ ضجىیٝ داسد.  ػٙجیٝ ٚ

 ت وٝ تب خبیٍبٜ چطٓ سضذ وشدٜ است.ضجىیٝ لسٕتی اص ٔغض اس دس ایٙدب ٘یضتش، ثٝ صثبٖ دلیكٝ یبفتٝ است. دٚ ٔسئّ

 .  𝛿 تغییشات صاٚیٝ ثش حست تغییشات  ٕ٘ٛداس -6ضىُ
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 اسحاقی،کارشٌاسی فیشیک هْدیگزداٍری: 

 زا٘كٍبٜ زض وٛوطَ ٟٔٙسؾی ٔسضؾٝ زض ٔحممیٗ     

 غیطذُی ٔتب آیٙٝ یب ٔتب، ؾُح یه ،(آؾتیٗ) تٍعاؼ

 ؾبظیوٛچه ثٝ اؾت لبزض وٝ ا٘سؾبذتٝ ضا رسیسی

 تٛؾٍ وٝ اذتطاع ایٗ. ٕ٘بیس وٕه ِیعض ٞبی ؾیؿتٓ

 ثٝ تٛا٘سٔی قٛز،ٔی ٘بٔیسٜ "غیطذُی آیٙٝ" ٔحممیٗ

 زاضای وٝ ذُیغیط ِیعضی ٞبیؾیؿتٓ پیكطفت

 ٚ ٔٙفزطٜ ٔٛاز وكف قیٕیبیی، حؿٍطٞبی زض وبضثطزٞبیی

 ٔحممیٗ ُٔبِؼبت. ٕ٘بیس وٕه ٞؿتٙس پعقىی تحمیمبت

 . اؾت قسٜ چبح 4102 ؾبَ رٛالی ٔبٜ ٘یچط ٔزّٝ زض

 ٔیّیٖٛ یه زض حسٚز غیطذُی ٘ٛضی پبؾد زاضای ٔتب ٔٛاز

 ٚ ٞؿتٙس لسیٕی غیطذُی ٔٛاز ثٝ ٘ؿجتتط لٛی ثطاثط

 ٔطتجٝ 011 تب ٞبیفیّٓ ایٗ زض قسٜ احجبت فطوب٘ؽ تغییط

 احطات. اؾت ِیعض پٛیٙتط یه ثب ٔمبیؿٝ لبثُ ٔٛ، اظ تط٘بظن

 َٛضثٝ ٟٔٙسؾیٗ ٚ زا٘كٕٙساٖ تٛؾٍ غیطذُی ٘ٛضی

 ثطضؾی ٘ٛضی، رسیس ٞبیفطوب٘ؽ ایزبز رٟت ایٌؿتطزٜ

 ضفتٝ وبضٝ ث پیكطفتٝ وٛا٘تٛٔی ٔحبؾجبت ٚ ِیعضٞب وبضایی

 ٔٛاز زض یغیطذُ ذٛال ٔحسٚز ٌؿتطـ ػّت ثٝ. اؾت

 ٘ٛضی ٞبیقست غیطذُی، ٘ٛضی ذبنیت زاضای َجیؼی

 غیطذُی ٞبیوطیؿتبَ زض َٛال٘ی پرف فٛانُ ٚ ثبال

 لبثُ غیطذُی ٘ٛضی احطات ثتٛاٖ تب ثبقٙسٔی الظْ

 .ٕ٘ٛز تِٛیس ضا قٙبؾبیی

 ٟٔٙسؾی زا٘كىسٜ اؾبتیس اظ ٔتكىُ تحمیمبتی تیٓ

 ٔیىبیُ پطٚفؿٛض تٍعاؼ، زا٘كٍبٜ وبٔپیٛتط ٚ اِىتطٚ٘یه

 نٙؼتی زا٘كٍبٜ اظ ٔحممیٙی ٕٞطاٜ ثٝ آِٛ ا٘سضٚ ٚ ثّىیٗ

 ٘ٛضی پبؾد زاضای غیطذُی ٔٛاز ٔتب اظ ٘بظوی الیٝ ٔٛ٘ید،

 ضا لسیٕی غیطذُی ٔٛاز اظ تطثیف ثعضٌی زضرٝ چٙسیٗ ثب

 یه آظٔبیف ثب ضا وبضایی ایٗ زا٘كٕٙساٖ. ٕ٘ٛز٘س ؾٙتع

 فطوب٘ؽ وٝ ٘ب٘ٛٔتط 211 يربٔت زاضای غیطذُی آیٙٝ

 ثٛزٜ آٖ ٚضٚزی تبثف فطوب٘ؽ ثطاثط زٚ آٖ ذطٚری تبثف

 ثب ٚ ٔؼّْٛ ٚضٚزی قست یه ثطای. ا٘سٕ٘ٛزٜ احجبت اؾت،

 ػالٜٚ رسیس غیطذُی ٔٛاز ٔتب ٔٛاز، اظ ٔكرم يربٔت

 یه تب ضا آٖ قست ٚضٚزی، ٘ٛض فطوب٘ؽ وطزٖ ثطاثط زٚ ثط

 . زٞٙس ٔی افعایف ٔؼِٕٛی ٔٛاز ثٝ ٘ؿجت ثطاثط ٔیّیٖٛ

 ٞبی ِیعضیؾبظی ؾیؿتٓرٟت وٕه ثٝ وٛچه ٔتب آیٙٝ ؾبذت -0قىُ

 رسیسی زضیچٝ فطایٙس ایٗ آِٛ، ا٘سضٚ پطٚفؿٛض ٌفتٝ َجك

 اَالػبت تطویت اؾبؼ ثط غیطذُی ٘ٛضی فطایٙسٞبی زض ضا

 وٛا٘تْٛ ٟٔٙسؾی ٚ ٔتبٔٛاز زض أٛاد وٙفثطٞٓ اظ ٘بقی

 ٔؼَٕٛ غیط ٘ٛضی ضفتبض. اؾت ٌكٛزٜ ضؾب٘بٞب،٘یٕٝ زض

 اظ ٘بظوی ٞبیالیٝ ٌطفتٗ لطاض تطتیت ػّت ثٝ ٔتبٔٛازٞب،

 آِٛٔیٙیٓ، ٚ َطف یه اظ ضؾٙیها ٚ ٌبِیٓ ایٙسیٓ، فّعات

 . اؾت زیٍط َطف اظ آضؾٙیه ٚ ٌبِیٓ

 وساْ ٞط لُط وٝ ضا ٞبالیٝ ایٗ اظ ػسز 011 تمطیجب ٔحممیٗ

-زازٜ لطاض ٞٓ وٙبض زض  اؾت، ٘ب٘ٛٔتط 04 تب 0 ثیٗ ٞبآٖ اظ

 ٚ وف زض َال اظ الیٝ یه ثیٗ ضا ٔزٕٛػٝ ایٗ وُ ٚ ا٘س

 ٞبیالیٝ .زٞٙس ٔی لطاض ثبال زض ٘بٔتمبضٖ َالی اظ الیٝ یه

 وٛا٘تٛٔی ؾُٛح زضٖٚ ثٝ ضا ٞباِىتطٖٚ ،٘بظن ٞبزی٘یٕٝ

-فطوب٘ؽ ٘بٔتمبضٖ، َالی الیٝ ٚ وٙٙسٔی ٞسایت ٔٙبؾت

 ثبقس لبزض آیٙٝ تب وٙسٔی تكسیسضا  ذطٚری ٚ ٚضٚزی ٞبی

 ٘ٛض ،قسٜ ؾبذتٝ آیٙٝ. ثسٞس ضا ذٛز غیطذُی ٘ٛضی پبؾد

 2 ٔٛد ََٛ ثب ٘ٛض ثٝ ضا ٔیىطٚٔتط 8 ٔٛد ََٛ ثب
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-ٌٛ٘ٝثٝ آیٙٝ ؾبذتبض حبَ، ٞط ثٝ. وٙسٔی تجسیُ ٔیىطٚٔتط

 اظ ،ٞبٔٛد ََٛ ؾبیط زض تٛأٖی وٝ اؾت تٙظیٓ لبثُ ای

( ٔطیی ٘ٛض ثٝ ٘عزیهفطٚؾطخ  ٔٛد ََٛ) ٘عزیه فطٚؾطخ

 ٌفتٝ َجك. ٕ٘ٛز وبض تطاٞطتع تب ٚ ٔیب٘ٝ فطٚؾطخ  تب

 رٍٖٛ٘ٛٚ تٍعاؼ، زا٘كٍبٜ تىٕیّی تحهیالت زا٘كزٛی

 ؾبذتبض ٘ٛض، فطوب٘ؽ وطزٖ ثطاثط زٚ لبثّیت ثط ػالٜٚ ِی،

 زٚ تفطیك یب رٕغ أىبٖ تب اؾت َطاحی لبثُ ایٌٛ٘ٝثٝ

 پطٚفؿٛضٚرٛز زاقتٝ ثبقس.  ٔٛد چٟبض تطویت ٚ فطوب٘ؽ

 ٘ٛضی ػٙبنط تٛؾؼٝ ٔب وبض" :اؾت ٌفتٝ ثّىیٗ ٔیىبیُ

 فطوب٘ؽ ٔٛحط تجسیُ ٔٙظٛض ثٝ ثبضیه ثؿیبض ٚ غیطذُی

. "ثبقسٔی غیطذُی ٞبیوطیؿتبَ فبظ زلیك تٙظیٓ ثطای

 قبُٔ وٝ ا٘سزازٜ تكىیُ تحمیمبتی تیٓ یه آِٛ ٚ ثّىیٗ

 ٟٔٙسؾی ٞبیضقتٝ زض تىٕیّی تحهیالت زا٘كزٛیبٖ

 ا٘ؿتیتٛ زض ٞبزی٘یٕٝ ٔٛاز. اؾت اِىتطٚ٘یه ٚ وبٔپیٛتط

 .ا٘سقسٜ ؾبذتٝ ٔٛ٘ید نٙؼتی زا٘كٍبٜ زض اؾىٛتىی ٚاِتط

ّای  پایدار بیي حالت گذار باتزی کشف فاس شبِ

 یَى-لیتیَم

Jun, 2014 
Science magazine 

 فیشیک دکتزی اسکٌدری، سّزاگزدآٍری: 

اظ زا٘كٍبٜ وٕجطیذ،  ٔحممیٙیٕی ٔتكىُ اظ تی  

آظٔبیكٍبٜ ّٔی آضٌٖٛ زض قیىبٌٛ ٚ زا٘كٍبٜ اؾتٛ٘ی ثطٚن 

ٞبی  زض ٘یٛیٛضن ٔٛفك قس٘س پطزٜ اظ ضاظی زض ٔٛضز ثبتطی

ی  زض ٔزّٝ  ی ٔٙتكطقسٜ یٖٛ ثطزاض٘س. زض ٔمبِٝ-ْٛیِیت

ایىؽ ٚ ٞب تٛيیح زاز٘س وٝ چٍٛ٘ٝ اظ پطتٛ  ؾبیٙؽ، آٖ

چٝ زض حیٗ ذبِی  پطاـ پٛزضی ثطای ثٟتط فٟٕیسٖ آٖ

ا٘س.  زٞس، اؾتفبزٜ وطزٜ یٖٛ ضخ ٔی-قسٖ قبضغ ثبتطی ِیتْٛ

ٞبیی اظ زا٘كٍبٜ  زاٖ ربٖ اِٖٚٚ ٚ ا٘سضٚ ٞىتٛض، قیٕی

ٔزّٝ پیكٟٙبزی زض   ٘یع زض ٕٞبٖ قٕبضٜ ٕٞپتٖٛ ؾبٚث

 ا٘س. ٔٛضز زٚضٕ٘بی وبض ایٗ تیٓ اضائٝ وطزٜ

یٖٛ وبضثطز -ٞبی ِیتیْٛ ی اذیط، ثبتطیٞب زض ؾبَ 

ٞب  ای زض ٚؾبیُ اِىتطٚ٘یىی قرهی ٚ زض اتٛٔجیُ ٌؿتطزٜ

پط ٚ ذبِی   ٞب زض چطذٝ ا٘س. ؾطػت ایٗ ثبتطی پیسا وطزٜ

ٞب ا٘تربة ٔٙبؾجی  قسٖ، ثبػج قسٜ اؾت وٝ ایٗ ثبتطی

   ثطای ثؿیبضی اظ وبضثطزٞب ثبقٙس.

ٕٞیٗ ػّت ثؿیبض  یٖٛ ثٝ-ٞبی ِیتیْٛ اٌطچٝ أطٚظٜ ثبتطی

َٛض أب ٞٙٛظ زا٘كٕٙساٖ ثٝ ،ا٘س ٔٛضز اؾتمجبَ لطاض ٌطفتٝ

زض  وٙٙس. ٞب چٍٛ٘ٝ وبض ٔی زا٘ٙس وٝ ایٗ ثبتطی وبُٔ ٕ٘ی

-ا٘س زضیبثٙس وٝ ثٝ میٗ تالـ وطزٜایٗ پػٚٞف رسیس، ٔحم

وٝ زا٘كٕٙساٖ  زٞسضخ ٔیَٛض زلیك چٝ اتفبلی زض ثبتطی 

زض اِىتطٚز ٔخجت ثبتطی . سا٘ ٘بٔیسٜ« تغییط فبظ»آٖ ضا یه 

( اؾتفبزٜ LiFePO4یٖٛ، فؿفبت ِیتیْٛ یٖٛ )-ِیتیْٛ

قٛز ٚ تهٛض ثط ایٗ ثٛزٜ اؾت وٝ زض حیٗ فطآیٙس ذبِی  ٔی

زٞس. أب  تغییط فبظ ٔی FePO4ثٝ  LiFePO4قسٖ ثبتطی 

ضؾس وٝ ایٗ تهٛض زلیمبً آٖ چیعی ٘یؿت  اوٖٙٛ ثٝ ٘ظط ٔی

افتس. پطاـ پطتٛ ایىؽ ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ ثٝ  وٝ اتفبق ٔی

پبیساض زض حیٗ فطآیٙس  ػّت ظبٞط قسٖ یه فبظ ربٔس قجٝ

اِىتطٚقیٕیبیی، زض ایٗ تغییط فبظ زض حمیمت ثٝ ٘ٛػی 

 قٛز.  ثط ظزٜ ٔی ٔیبٖ

ٞبی  یىی اظ ٔؼٕبٞبی اِٚیٝ زض ٔٛضز ثبتطی ایٗ وكف،

ٞب  زٞس وٝ چٍٛ٘ٝ ایٗ ثبتطی یٖٛ ضا پبؾد ٔی-ِیتیْٛ

تغییط »ٚ « پصیطی قىبف حُ»تٛا٘ٙس ثب ٚرٛز زاقتٗ  ٔی

وٝ ایٗ حبِیزض، تب ایٗ حس وبضآیی ثبال زاقتٝ ثبقٙس ،«فبظ

قىُ  قٛ٘س. ذهٛنیبت ػٕٛٔبً ٔٙزط ثٝ وبضوطز آٞؿتٝ ٔی

 یٖٛ ضا ٕ٘بیف ٔی زٞس.-تیْٛچطذٝ ثبتطی ِی 4

 

 یٖٛ-چطذٝ ثبتطی ِیتیْٛ- 4قىُ
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پصیطی زٚض ظزٜ  اوٖٙٛ ٔكرم قسٜ اؾت وٝ قىبف حُ 

ایٗ . ٚالغ انالً تغییط فبظی ٚرٛز ٘ساضز قٛز ٚ زض ٔی

یٖٛ -ٞبی ِیتیْٛ وٝ چٍٛ٘ٝ ثبتطی تٛيیحی اؾت ثطای آٖ

ی  تٛا٘ٙس چطذٝ ثبض ٔیلسض ؾطیغ ٞؿتٙس ٚ تب ٞعاضاٖایٗ

 پصیط پط ٚ ذبِی قسٖ ضا َی وٙٙس. ثطٌكت

ثٝ وبض ثطزٖ پطتٛ ایىؽ ٚ پطاـ پٛزضی ثٝ ٔحممیٗ اربظٜ 

ٞبی پطاـ زض حیٗ  چٍٛ٘ٝ لّٝ ٔكبٞسٜ وٙٙس وٝزازٜ اؾت 

ٞبی ٘بٔتمبضٖ،  ی لّٝ وٙٙس. ٔكبٞسٜ تغییط ٔی ،ذبِی قسٖ

لجّی ضا ٘كبٖ   قسٜ ٚرٛز یه فبظ زیٍط ثیٗ زٚ فبظ قٙبذتٝ

پبیساض ٔٛرت ذبِی قسٖ ؾطیغ  فبظ قجٝ زٞس وٝ ایٗ ٔی

ا٘س وٝ ایٗ وكف  قٛز. اِٖٚٚ ٚ ٞىتٛض پیكٟٙبز وطزٜ ٔی

تٛا٘س ٔٙزط ثٝ ضاٜ رسیسی ثطای اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز زیٍط ثب  ٔی

ٞب قٛز ٚ ٕٔىٗ اؾت ثطای ؾبذت  ذٛال ٔكبثٝ زض ثبتطی

 وٙٙسٜ وٕه ،تط ٞبیی ثب تٛاٖ ثبالتط ٚ ػٕط َٛال٘ی ثبتطی

 ثبقس.

بِ هیداى  دٌّدُ پاسخ بلَرّای هایغساخت 

 هغٌاعیسی

June, 2014 

Sciencenewsline.com 
University of California 

 فیشیک اسکٌدری، دکتزی سّزاگزدآٍری: 

 

ٔحممیٗ زا٘كٍبٜ وبِیفط٘یب ضیٛضؾبیس ثٝ تبظٌی ٔٛفك ثٝ 

ٞب ثب  ا٘س وٝ ذٛال اپتیىی آٖ ؾبذت ثّٛضٞبی ٔبیؼی قسٜ

ثٝ نٛضت اػٕبَ ٔیساٖ ٔغٙبَیؿی ذبضری زض ِحظٝ ٚ 

ٞبی رسیسی  پصیط لبثُ وٙتطَ اؾت. ایٗ یبفتٝ، افك ثطٌكت

ٌط، ٔب٘ٙس تبثّٛٞبی ػالٔت،  ٞبی ٕ٘بیف ی نفحٝ زض ظٔیٙٝ

وٙس ٚ ٔجتٙی ثط  ٔی ایزبز ٞب ٚ ثیّجٛضزٞب پٛؾتطٞب، تجّت

 ٔبٞیت غیطتٕبؾی ٚ آ٘ی وبض ثب ٔیساٖ ٔغٙبَیؿی اؾت.

٘یىی ٌطٞبی اِىتطٚثّٛضٞبی ٔبیغ تزبضی وٝ زض ٕ٘بیف

ای قىُ یب  ٞبی ٔیّٝ اظ ِٔٛىَٛ ،ضٚ٘سٔسضٖ ثٝ وبض ٔی

وٝ ثٝ ایٗ ٔٛاز ا٘س. ٍٞٙبٔی كمبثی قىُ تكىیُ قسٜث

چطذٙس تب  ٞب ٔی قٛز، ِٔٛىَٛ ٔیساٖ اِىتطیىی اػٕبَ ٔی

ٕٞیٗ أط  .ٔٛاظی ثب رٟت ٔیساٖ لطاض ثٍیط٘س زض أتساز

 ٞبٔٙزط ثٝ چطذف لُجف ٘ٛض ا٘تمبَ یبفتٝ اظ ٔیبٖ آٖ

 قٛز. ٔی

ی قیٕی وٝ ضٞجطی ایٗ  یبزًٚ٘ ییٗ، اؾتبز زا٘كیبض ضقتٝ

پػٚٞف ضا ثط ػٟسٜ زاقتٝ اؾت، زض ایٗ ثبضٜ ٌفتٝ اؾت وٝ 

زض انُ یه ٔرٌّٛ  ،ی رسیس قسٜثّٛضٞبی ٔبیغ ؾبذتٝ

ٞب ثٝ  ٞبی ٔغٙبَیؿی زض آة ٞؿتٙس. آٖ ؾبزٜ اظ ٘ب٘ٛٔیّٝ

ای قىُ ٚ  ٞبی تزبضی ضایذ وٝ ٔیّٝ ربی ِٔٛىَٛ

ٞبی ٔغٙبَیؿی اؾتفبزٜ  اظ ٘ب٘ٛٔیّٝ ،غیطٔغٙبَیؿی ٞؿتٙس

ٞبی ٔغٙبَیؿی زضؾت  ا٘س. ضفتبض اپتیىی ایٗ ٔیّٝ وطزٜ

ٔعیت وٝ  ثب ایٗ ،ای تزبضی اؾت ٞبی ٔیّٝ ٔكبثٝ ِٔٛىَٛ

ٞب ثٝ ؾطػت ثٝ ٔیساٖ ٔغٙبَیؿی ذبضری ٘یع  ایٗ ِٔٛىَٛ

ییٗ تٛيیح زازٜ اؾت وٝ ثٝ ٔحى اػٕبَ  زٞٙس. پبؾد ٔی

چطذٙس ٚ ثٝ نٛضت  ٞب ٔی ٔغٙبَیؿی، ٘ب٘ٛٔیّٝٔیساٖ 

وٙٙس وٝ ایٗ أط ثط  ٌیطی ٔی رٟت ٔٛاظی ثب ضاؾتبی ٔیساٖ

 ٌصاضز. ا٘تمبَ ٘ٛض لُجیسٜ اظ آٖ تأحیط ٔی

٘ٛض زض ایٗ ثّٛضٞبی ٔبیغ ی وٙتطَ ا٘تمبَ  ، ٘ح3ٜٛقىُ زض 

ف زازٜ قسٜ ی ٔیساٖ ٔغٙبَیؿی ٕ٘بی ٚؾیّٝرسیس ثٝ

ٔتٙبٚة اؾت. ٘ٛض لُجیسٜ ثب B ی اؾت. ٔیساٖ ٔغٙبَیؿ

 ،ضً٘ ٞبی ذبوؿتطی ضً٘ ظضز ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت ٚ ٔیّٝ

 ضا ٞب رٟت ٘ب٘ٛٔیّٝ ،ٌطٞب ٞؿتٙس. ٔیساٖ ٔغٙبَیؿی لُجف

وٙس وٝ ثط ضٚی  ٘زی ٞؿتٙس( وٙتطَ ٔی)وٝ ثٝ ضً٘ ٘بض

ٌصاض٘س ٚ زض ٟ٘بیت، ٔمساضی اظ ٘ٛض  لُجف ٘ٛض تأحیط ٔی

 ٌطٞبی ػٕٛز ثط ٞٓ ػجٛض وٙس. تٛا٘س اظ لُجف ٔی

 

 غیٔب یثّٛضٞب ٗیا زض ٘ٛض ا٘تمبَ وٙتطَ ی ٘حٜٛ- 3قىُ
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وٝ چٍٛ٘ٝ یه َطح ثب چطذب٘سٖ  سزٞ ٘كبٖ ٔی 2قىُ

ٞب ٚ  وٙس. زایطٜ ٌطٞبی ػٕٛز تغییط ٔی رٟت لُجف

ٞبی ٔغٙبَیؿی ٞؿتٙس وٝ زض  ظٔیٙٝ زاضای ٘ب٘ٛٔیّٝ پؽ

ا٘س. ایٗ ُٔبِؼٝ ٘كبٖ  ٌیطی وطزٜ ضاؾتبٞبی ٔتفبٚتی رٟت

ٌیطی ٔغٙبَیؿی ٚ ثٝ وبض  زٞس وٝ ثب تطویت رٟت ٔی

ٞبی ٔتفبٚت  لُجفٞبیی ثب  تٛاٖ َطح ثطزٖ ِیتٌٛطافی، ٔی

ی ٘بظن زضؾت وطز ٚ ػجٛض ٘ٛض ضا زض ٘ٛاحی  زض یه الیٝ

 .ذبنی وٙتطَ ٕ٘ٛز

 
 ػٕٛز یٌطٞب لُجف رٟت چطذب٘سٖ - 2قىُ

 ّا تَسظ اشعِ ایکسهشاّدُ اسکیزهیَى

March, 2014 

newscenter.lbl.gov  

Lawrence Berkeley National Laboratory 
 فیشیک حاهد اساسی، دکتزیگزدآٍری: 

 وبضثطز لبثّیت ثب اتٕی زض ٔمیبؼ شضاتیقجٝ ٞب،اؾىیطٔیٖٛ

 تٛؾٍ ثبض اِٚیٗ ثطای تطٚ٘یه، اؾپیٗ ٞبی فٙبٚضی زض

 اظ ٔحممب٘ی ٕٞىبضیقس٘س.  ٔكبٞسٜ ایىؽ اقؼٝ تحّیُ

 ثطوّی ٘ٛض ٔٙجغ پیكطفتٝ آظٔبیكٍبٜ زض ٔرتّف وكٛضٞبی

(ALS0) ، ٖٛٞباؾىیطٔی (skyrmion) ٔؽ تطویت زض ضا 

-چٙس ذٛال ثب ٘بضؾب٘بیی ،         4ؾّٙبیت

 أیسزٞٙسٜ تٟٙب ٘ٝ ٘تبیذ ایٗ. وطز٘س ٔكبٞسٜ ،3فطٚیتی

 اَالػبت فكطزٜفٛق پطزاظـ ٚ شذیطٜ زض وبضثطز ثطای

 زض ضا رسیسی ُٔبِؼبتی ٞبی حٛظٜ تٛا٘سٔی ثّىٝ اؾت،

 تزٟیعات زاضایALS . وٙس ٔؼطفی وٛا٘تٛٔی تٛپِٛٛغی

                                                           
1
 Advanced Light Source 

2
 Copper Selenite 

3
 Multi-ferroic 

فطٚٔغٙبَیؽ ٚ ظٔبٖ چٙس ٘ٛع ٘ظٓ فطٚیتی ٔب٘ٙس ٘ظٓ ٔٛازی وٝ ٞٓ

زیٍط رفت قسٜ ٞب ثٝ یهَٛضی وٝ ایٗ ٘ظٓزٞٙس ثٝفطٚاِىتطیه ٘كبٖ ٔی

 ثبقٙس.

ثٝ  ٔغٙبَیؿی ٔٛاز ُٔبِؼٝ ثطایوٝ اؾت  آظٔبیكٍبٞی

اؾت.  قسٜ َطاحی ،ایىؽ اقؼٝ ٕٞسٚؼ پطاوٙسٌی وٕه

 ٔٛاز ػّْٛ ثرف ٔحممبٖ اظ ٔتكىُ تحمیمبتی ٌطٚٞی

 اظ غاپٗ،  RIKEN  ٔٛؾؿٝ ٕٞچٙیٗ ٚ ثطوّی آظٔبیكٍبٜ

 ٞبی اثتسا ٌطزاثٝ تب وطز٘س اؾتفبزٜ تزٟیعات ایٗ

 ٔیساٖ یه زض ؾپؽ ٚ وٙٙس ٔكبٞسٜ ضا ٔغٙبَیؿی

 ٔطثٌٛ ایىؽ اقؼٝ ٞبی ؾیٍٙبَ ذبل، زٔبی ٚ اِىتطیىی

 .وٙٙس آقىبض ضا اؾىیطٔیٛ٘ی قجىٝ تكىیُ ثٝ

 وٛا٘تٛٔی وطٚٔٛزیٙبٔیه ٘ظطیٝ زض اثتسا زض ٞباؾىیطٔیٖٛ

. قس٘س ٔؼطفی ،اؾت لٛی یوٙكثطٞٓ وٙٙسٜتٛنیف وٝ

 ٔتكىُ ٔمیس شضات)ٞب ثبضیٖٛ اظ ذبنی حبالت زا٘كٕٙساٖ

 ثٝ ضا( ٘ٛتطٖٚ ٚ پطٚتٖٛ ٔب٘ٙس پبزوٛاضن، ٚ وٛاضن ؾٝ اظ

 ٞباؾىیطٔیٖٛ ایٗ ٔكبثٝ ٔطثٌٛ وطزٜ ثٛز٘س. ٞب اؾىیطٔیٖٛ

 ٔب٘ٙس ربٔس حبِت ٞبیؾیؿتٓ زض( ضیبيی ؾبذتبض ٘ظط اظ)

 ٔٛاز زض .اؾت قسٜ پیكٟٙبز ٘یع ٞبفطٚٔغٙبَیؽ

ٚ  ٞباِىتطٖٚ ثیٗ وِٛٙی وٙفثطٞٓ ثٝ زِیُ فطٚٔغٙبَیؽ

 تطریح ٕٞؿبیٝ ٞبیاؾپیٗ ،پبئِٛیچٙیٗ انُ َطز ٞٓ

 . وٙٙس ٌیطیرٟت ٔٛاظی نٛضت ثٝ زٞٙسٔی

 اظ ایپیىطثٙسی ثؼسی، زٚ ٔبزٜ فطٚٔغٙبَیؽ یه زض حبَ

 ٔجسا نفحٝ زض ٞباؾپیٗ وٝ ثٍیطیس ٘ظط زض ضا ؾیؿتٓ ایٗ

 اظ ٞطچٝ ٚ ا٘سوطزٜ ٌیطی رٟت نفحٝ ثبالی ؾٕت ثٝ

-ٔی پیٛؾتٝ نٛضت ثٝ شضات اؾپیٗ قٛیٓ، ٔی زٚضتط ٔجسا

 ٔجسا، اظ ظیبز وبفی ا٘ساظٜ ثٝ فبنّٝ زض وٝایٗ تب چطذٙس

  .ٕ٘بیٙس ٌیطیرٟت نفحٝ پبییٗ رٟت زض ٞباؾپیٗ تٕبْ

 یه( اؾت تیغیرٛرٝ قجیٝ وٝ) ؾیؿتٓ اظ پیىطثٙسی ایٗ

 اؾىیطٔیٛ٘ی فبظ .وٙسٔی ٔكرم ضا ٔجسا زض اؾىیطٔیٖٛ

 ظیط  زٚ قبُٔ وطز٘س، قٙبؾبیی پطٚغٜ ایٗ ٔحممبٖ وٝ

-یه ثٝ ٘ؿجت وٝ ٞبؾتاؾىطٔیٖٛ ایٗ اظ ٔخّخی قجىٝ

-ٔی تكىیُ ضا قىُٔبضٜ ؾبذتبض یه ٚ زاض٘س ظاٚیٝ زیٍط

 پبیساضی ؾیؿتٓ، اظ فبظ ایٗ ٞبیٚیػٌی اظ .زٞٙس

 پیٛؾتٝ تغییط ثب تٛاٖٕ٘ی وٝ ٔؼٙب ایٗ ثٝ. اؾت تٛپِٛٛغیىی

 .ثطز ثیٗ اظ ضا فبظ ایٗ ٔبزٜ، اظ ثركی زض ٞباؾپیٗ رٟت
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 زاضای رٟت ایٗ اظ ؾّٙبیت ٔؽ زض ٞباؾىیطٔیٖٛ وكف

ٔبزٜ ٚ ثٙبثطایٗ  ایٗ ٔغٙبَیؿی ذٛال وٝ اؾت إٞیت

 وٙتطَ اِىتطیىی ٔیساٖ اػٕبَ ثب تٛأٖی ضا ٞباؾىیطٔیٖٛ

چٍٍٛ٘ی پبیساضی  اظ وبفی اَالػبت ثبیس ،وبض ایٗ ثطای. وطز

 ٔحممبٖ ایٗ  .زاقت ٞبی اِىتطٚ٘یاضثیتبَ فبظ اؾىیطٔیٛ٘ی

 اَالػبتی ایىؽ، اقؼٝ پطاوٙسٌی اظ اؾتفبزٜ ثب تٛا٘ؿتٙس

 ٔؽ ؾبذتبض ٔغٙبَیؿی ٚ اِىتطٚ٘یىی ذٛال اظ یىتب

 ؾبذتبض ثٝ حؿبؼ وٝ وٙٙس آٚضیرٕغ ضا ؾّٙبیت

 لجُ تب ،پطٚغٜ ایٗ ٔحممبٖ ٌفتٝ ثٝ  .اؾت ٔبزٜ اٚضثیتبِی

 اظ اؾتفبزٜ ثب تٟٙب ؾّٙبیت ٔؽ زض ٞب اؾىیطٔیٖٛ ایٗ، اظ

 اِىتطٚ٘ی ٔیىطٚؾىٛح ٚ ٘ٛتطٚ٘ی پطاوٙسٌی ٞبی ضٚـ

 ٞبیاضثیتبَ ثٝ ٘ؿجت وٝ ٞبیی )تىٙیه  (TEM) ػجٛضی

 ٌفتٝ ثٝ  ٘س.ثٛز قسٜ ٔكبٞسٜ٘یؿتٙس(  حؿبؼ اِىتطٚ٘ی

 ٌطچٝ وٝ زٞس ٘كبٖ تٛا٘ؿت ٌطٜٚ ایٗ ٔمبِٝ ،ؾطِٔٛف

 أب ،وٙٙسٔی ضفتبض ٔغٙبَیؿی شضاتقجیٝ ٞباؾىیطٔیٖٛ

  زاض٘س. اِىتطٚ٘یىی ٔٙكب

 حطوت ثبػج تٛا٘سٔی زٔب وٝ زضیبفتٙس ٌطٜٚ ایٗ چٙیٗٞٓ

 یب ٚ ٌطز ؾبػت رٟت زض ؾّٙبیت، ٔؽ زض ٞباؾىیطٔیٖٛ

 زض ٞباؾىیطٔیٖٛ حطوت وطزٖ وٙتطَ .قٛز ٌطز ؾبػت پبز

 اظ ثتٛاٖ وٝ زٞسٔی ضا أىبٖ ایٗ چٙسفطٚیتی، ٔبزٜ یه

. وطز اؾتفبزٜ اَالػبت ٘ٛقتٗ ٚ ذٛا٘سٖ ثطای ٞبآٖ

 شذیطٜ زض وبضثطز ثطای أیسزٞٙسٜ چٙیٗٞٓ ٞباؾىیطٔیٖٛ

 ٘ظط اظ اؾىیطٔیٖٛ. ٞؿتٙس ٌِٞٛٛطافیىی اَالػبت

 ؾبذتبضٞبی ؾبیط پبیٝ حبِت اظ ٔتفبٚت تٛپِٛٛغیىی،

-ایٗ ثسٖٚ ٔبزٜ زض تٛا٘سٔی وٝ ضٚ ایٗ اظ .اؾت ٔغٙبَیؿی

 ایٗ تطویت .وٙس حطوت ،زٞس زؾت اظ ضا ذٛز قىُ وٝ

 ،ٔغٙبَیؿی ٚ اِىتطیىی ٞبیٔیساٖ چٙیٗٞٓ ٚ پبیساضی

 ضا ٞبآٖ وٝ ثبقسٔی ٞباؾىیطٔیٖٛ ثب وبض ثطای ٘یبظ ٔٛضز

  .وٙسٔی ٔٙبؾت تطٚ٘یهاؾپیٗ زض ثبِمٜٛ وبضثطز ثطای

 ٘كبٖ ٌطٜٚ ایٗ ٘تبیذ ازٚات، ؾبذت زض وبضثطز ثط ػالٜٚ

 ثطای ایىؽ اقؼٝ اظ وٝ زاضز ٚرٛز أىبٖ ایٗ وٝ زٞسٔی

 ٚ ٍ٘بضی اؾىیطٔیٖٛ َیف ٚ اِىتطٚ٘یىی ٞبی رٙجٝ ُٔبِؼٝ

 ظٔب٘ی ٞبیٔمیبؼ زض ٞباؾىیطٔیٖٛ زیٙبٔیه چٙیٗٞٓ

 .زوط اؾتفبزٜ وٙفثطٞٓ

  کاربید هٌیشین اس ایًاشٌاختِ شکل ساخت

June, 2014 
International Journal of Inorganic Chemistry 

Moscow Institute of Physics and Technology 

 فیشیک حاهد اساسی، دکتزیگزدآٍری: 

 ٚ فطا٘ؿٝ آٔطیىب، اظ ٔحممبٖ اظ إِّّیثیٗ ٌطٜٚ یه

  لجُ اظ قىُ ضٚؾیٝ، زض ٔؿىٛ فٙبٚضی ٚ فیعیه ٔؤؾؿٝ

 ٔبزٜ ایٗ. 5ا٘سٝؾبذت ضا 2وبضثیس ٔٙیعیٓ اظ ایتٝذ٘بقٙب

-تطویت ؾبیط ٚ وطثٙی ٘ب٘ٛؾبذتبضٞبی تِٛیس ثطای تٛا٘سٔی

  یٔزّٝ زض ایٔمبِٝ زض رعئیبت. ضٚز وبض ثٝ ٞب

Inorganic Chemistry ٝاؾت ضؾیسٜ چبح ث.  

 زا٘كٍبٜ آٔطیىب، وبضٍ٘ی ػّٓ ٔؤؾؿٝ اظ ٔحممبٖ اظ ٌطٚٞی

 زض اضٚپب ؾیٙىطٚتطٚ٘ی تبثف ٔؤؾؿٝ ؾٛضثٖٛ،-پبضیؽ

 فطا٘ؿٝ، زض SOLEIL ؾیٙىطٚتطٖٚ ٔؤؾؿٝ  ،6ٌطٚ٘ٛثُ

 ٔؤؾؿٝ ٚ آٔطیىب ثطٚن اؾتٛ٘ی زض ٘یٛیٛضن ایبِتی زا٘كٍبٜ

 ثٝ ایٔبزٜ اظ ٞبییٕ٘ٛ٘ٝ (MIPT) ٔؿىٛ فٙبٚضی ٚ فیعیه

 ُٔبِؼٝ ٚ تطویت ضا(      ) وبضثیس ثتبٔٙیعیٓ ٘بْ

 .وطز٘س

 یفكبض زؾتٍبٜ اظ ٔبزٜ وطزٖ تطویت ثطای ٌطٜٚ ایٗ

 زٜ چٙس ا٘ساظٜ ثٝ فكبضی اؾت لبزض وٝ وطز٘س اؾتفبزٜ

 ٚ وٙس ایزبز( ٞٛا فكبض ثطاثط ٞعاض نس چٙس) پبؾىبَ ٌیٍب

 . وٙس ٌطْ ؾّؿیٛؼ زضرٝ ۰۱۱۱ اظ ثیف تب ضا ٕ٘ٛ٘ٝ

 تكسیس ایىؽ، اقؼٝ تحّیُ اظ اؾتفبزٜ ثب ٔحممبٖ ایٗ

-زازٜ اپتیىی، ؾٙزیَیف ٚ (NMR) ٞؿتٝ یؿیٔغٙبَ

 زاضای ٔبزٜ ایٗ زٞسٔی ٘كبٖ وٝ وطز٘س آٚضیرٕغ ٞبیی

-ٔی ٘كبٖ ٞبآظٔبیف .اؾت فطزی ثٝ ٔٙحهط اتٕی ؾبذتبض

 ذٛز ؾبذتبض ،وبضثیس ٔٙیعیٓ اظ رسیس ٘ؿرٝ ایٗ وٝ زٞٙس

                                                           
4
 Magnesium Carbide 

5
 Synthesize 

6
 Grenoble 
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 زٔب ثطٌكت ٚ ٔؼَٕٛ حس ثٝ فكبض وبؾتٗ اظ پؽ حتی ضا

ثحج  وٝ ٔؼتمس٘س ٔحممبٖ. وٙسٔی حفظ ،اتبق زٔبی ثٝ

 قٛ٘س،اظ ایٗ ٔبزٜ ؾبذتٝ ٔی وٝ تزٟیعاتی ٔٛضزوطزٖ زض 

 ؾبذت ثٝ تٛا٘سٔی       حبَ ایٗ ثب ؛ظٚز اؾت

 وٕه وطثٙی ٘ب٘ٛؾبذتبضٞبی چٖٛٞٓ زیٍطی ٞبیتطویت

 .وٙس

 وبضثیسضٚـ ؾبذت قىُ رسیسی اظ ٔٙیعیٓ  -5قىُ

 !شد احتیاط خَاستار BICEP2 اکتشافی تین

Jun, 2014 
news.discovery.com 

فیشیک دکتزی رهضاًی، هْدی: گزدآٍری   

-ٔی زلیك حبَ ػیٗ زض أب پٛیب فطآیٙسی ػّٕی، فؼبِیت

 ؾبیط افتس،ٔی اتفبق ثعضي وكف یه وٝظٔب٘ی. ثبقس

 آٖ ٘تبیذ وٙٙسٔی تالـ ٚ وطزٜ اضظیبثی  ضا آٖ زا٘كٕٙساٖ

 ثبضٜ زض قٛاٞس ٔزٕٛػٝ وبض ایٗ. وٙٙس ثبظتِٛیس زٚثبضٜ ضا

 قطٚع ظٔب٘ی ٔكىالت، أب وٙسٔی تطثیف ضا اِٚیٝ وكف

 اظ لجُ یؼٙی ٔمطض ٔٛػس اظ لجُ اوتكبف، یه وٝ قٛ٘سٔی

 .قٛز اػالْ وبُٔ، ٞبیثبظثیٙی ا٘زبْ

 ٘ٛع وٝ وطز اػالْ BICEP2 اکتشافی تین ٔبضؼ، ٔبٜ زض

 زض B-Polarization ثٝ ٔٛؾْٛ لُجیسٜ ٘ٛض اظ ذبنی

 CMB .اؾت قسٜ ٔكبٞسٜ CMB ویٟب٘ی ظٔیٙٝ تبثف

 زض وٝ ثبقسٔی اِىتطٚٔغٙبَیؽ أٛاد اظ ای ظٔیٙٝپیف

 ؾطاؾط اوٖٙٛ ٚ قسٜ تِٛیس رٟبٖ ایزبز اِٚیٝ ٞبیِحظٝ

 تٛأٖی أٛاد ایٗ یُٔبِؼٝ ثب. اؾت وطزٜ پط ضا ػبِٓ

 ثٝ ثٙب.. آٚضز زؾتٝث رٟبٖ ٌیطیقىُ ٘حٜٛ اظ اَالػبتی

 تٛا٘سٔی B-Polarization یلُجیسٜ ٘ٛض ،BICEP2 ازػبی

 ػبْ ٘ؿجیت ی٘ظطیٝ وٝ ثبقس ٌطا٘كی أٛاد اظ ای٘كب٘ٝ

 قسٜ ٔكبٞسٜ ٌطا٘كی أٛاد. وٙسٔی ثیٙیپیف ایٙكتیٗ

 اِٚیٝ ٞبیِحظٝ زض آٖ ایزبز ٔٙكب ثط زالِت CMB زض

 . زاضز Big Bang ٟٔجبً٘ ِحظٝ یؼٙی رٟبٖ، ایزبز

 ٔسَ ٟٔجبً٘، ثط ٔجتٙی قٙبؾیویٟبٖ ٞبیٔسَ اظ یىی

ضا  ؾطیغ اِؼبزٜفٛق ا٘جؿبَی وٝ ثبقسٔی Inflation تٛضْ

 َجك. وٙسٔی ثیٙیپیف اِٚیٝ ٞبیِحظٝ زض رٟبٖ ثطای

 یثبظٜ زض ٟٔجبً٘ اظ ثؼس حب٘یٝ       رٟبٖ تٛضْ، ٔسَ

 یاِٚیٝ ؾبیع      ا٘ساظٜ ثٝ حب٘یٝ       اظ تطوٓ ظٔب٘ی

 زض B-Polarization ثٙبثطایٗ. اؾت قسٜ ٔٙجؿٍ ذٛز

 ایٗ ِٚی. ثبقس تٛضْ ٔسَ ثطای تبییسی تٛا٘سٔی ٟ٘بیت

 .٘یؿت ٔبرطا پبیبٖ

 اظ قیطی، ضاٜ وٟىكبٖ رّٕٝ اظ ٞبوٟىكبٖ زاذُ فًبی

 پط Cosmic Dust ویٟب٘ی غجبض ٚ ٌطز ثٝ ٔٛؾْٛ ارطأی

 تٛؾٍ ٘ٛض پطاوٙسٌی زا٘یٓٔی وٝ َٛضٕٞبٖ. اؾت قسٜ

 ثٙبثطایٗ. ثبقسٔی ٘ٛض لُجیسٌی ػٛأُ اظ یىی ضیع، ارطاْ

B-Polarization غجبض ٚ ٌطز تٛؾٍ تٛا٘سٔی وبٔال 

 BICEP2 تیٓ تٛؾٍ وٝ ػبّٔی .ثبقس قسٜ تِٛیس ویٟب٘ی

 . اؾت ٍ٘طفتٝ لطاض ثطضؾی ٔٛضز

 ایظٔیٙٝ تبثف تحّیُ ثٝ ٘یع Planck اضٚپبیی ٔبٞٛاضٜ

 ٌطٜٚ تّؿىٛح ذالف ثط ٔبٞٛاضٜ ایٗ. پطزاظزٔی ویٟب٘ی

BICEP2 ، ٌطز تٛؾٍ ٘ٛض پطاوٙسٌی احط ثطضؾی ثٝ لبزض ٚ 

 ٔٙتكط ظٚزی ثٝ Planck ٘تبیذ. ثبقسٔی ویٟب٘ی غجبض

 ٘بقی ضا B-Polarization وٝآٖ ثطای ثٙبثطایٗ. قس ذٛاٞس

 .وٙیٓ نجط ٔستی ثبیس ثسا٘یٓ، ٌطا٘كی أٛاد اظ
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 رساًد؟ قتل بِ را دایٌاسَرّا تاریک هادُ آیا

March 7, 2014  
Nature Magazine 

 فیشیک کارشٌاسی، سارا حاجلیگزدآٍری: 

 هی زضٖٚی قٕؿ ٔٙظٛٔٝ ٔتٙبٚة حطوت اؾت ٕٔىٗ  

 اظیی ٞبثٕجبضاٖ ،یوٟىكب٘ نفحٝی ضٚ هیتبض ؿهیز

ی ٞبا٘مطاو ٔٛرت وٝ ثبقس وطزٜ هیقّ زاضز٘جبِٝ ؾتبضٜ

 حبَ زض ه،یتبض ٔبزٜ اظی ٘بظو ؿهیز .اؾت قسٜ ٌؿتطزٜ

 انبثت ُیزِ تٛا٘سیٔ وٟىكبٖ، اظی بزیظ ثرف ٌطفتٗ

ی ٘ظط زاٖهیعیف زٚ وٝ ثبقسی ثعضٌی آؾٕب٘ی ٞبؾًٙ

-ا٘مطاو اظی ثطذ ٔمهط ،ٞبآٖ ٘ظط اظ وٝ ا٘سزازٜ كٟٙبزیپ

 . ثبقٙسیٔ ٞبٙبؾٛضیزا ا٘مطاو قبُٔ ٗیظٔ ٌؿتطزٜی ٞب

 هیتبضی ا٘طغ اظی فطي حبِت هی اؾبؼ ثط ٔسَ ٗیا  

 زض ٞبآٖ بضاٖیزؾت ٚ سٜیا ٗیا ٌصاضاٖبٖیثٙ تٛؾٍ وٝ اؾت

ی ٔؼٕب هی حُی ثطای اچبضٜ ػٙٛاٖ ثٝ ٌصقتٝی ٞبؾبَ

 ؿهیز ٗیچٙ ٚرٛز. اؾت قسٜ فیتؼط رساٌب٘ٝی ٟب٘یو

 ٔٛضزی ٘زٛٔی ٞب ضنس تٛؾٍ تٛا٘سی ٔی ظٚز ثٝی ىیتبض

 ٔٛؾؿٝ زاٖهیعیاذتطف ،َیَیل َیهار .طزیٌ لطاضی ثطضؾ

 ٗیا زض وٝ ّٙس،یٔط ٕٛض،یثبِت زضیی فًب تّؿىٛح ػّْٛ

 سٜیا ٗیتط تبظٜ وٝ سیٌٛی ٔ اؾت، ٘ساقتٝ قطوت پػٚٞف

 كیتّف ٞٓ ثب ضا ٔتفبٚت بضیثؿ ٚ كٕٙسا٘ٝیا٘س ٝی٘ظط زٚ وٝ

 وٙٙسٜ سییتب ٔسضن اٌطی حت .اؾت ربِت بضیثؿ ،وٙسی ٔ

 .ثبقس ثبٚض اظ زٚض آٖ

 ٔٛضز ضا ٗیظٔ ؾُح ٔٙظٓ َٛضثٝی آؾٕب٘ی ٞبؾًٙ 

 اظٟبض زا٘بٖهیعیف فیپ ؾبَی ؾ. زٞٙسیٔ لطاض انبثت

. س٘قٛیٔ سیتكسی اچطذٝ َٛضثٝ ٞبثٕجبضاٖ ٗیا وٝ وطز٘س

 قسٜ كٟٙبزیپ ٝیتٛر هی ،یٟب٘یو ُیزالی ثطذ ثٝ اقبضٜ ثب

 ٞٙٛظ وٝ زاضزی زٔ ٞٓی ؾتبضٜ سیذٛضق وٝ اؾت ٗیا

 بی اًتقام الِْ ثٝ ٔٛؾْٛ ؾتبضٜ ٗیا. اؾت ٘كسٜ وكف

 چطذسی ٔ سیذٛضق ثب ٔطتت َٛضثٝ وٝ اؾت هزگ ستارُ

 ثٝ زٚضزؾت اظ اٚضتی اثطٞب اظ ضا زاضز٘جبِٝی ٞبؾتبضٜ ٚ

 . فطؾتسیٔی قٕؿ ٔٙظٛٔٝی زضٚ٘ ثرف زاذُ

 َیهت ٚ رًدال شایل ،ی٘ظط زا٘بٖهیعیف ٔمبِٝ، ٗیآذط زض

 )ٔبؾبچؿت(، ذیوٕجط زض ٞبضٚاضز زا٘كٍبٜ اظ ،سیر

 ضا قسٜ فطو تٙبٚة وٝ زٞٙسیٔ اضائٝ ضای ٍطیز كٟٙبزیپ

 زضٖٚی قٕؿ ٔٙظٛٔٝ ٚ سیذٛضق  حطوت مٝیَط اظی ٘بق

ی چطذك حطوت اظ سیذٛضق وٝیٍٞٙبٔ. زا٘سیٔی طیق ضاٜ

 وٟىكبٖ ٔطوع زٚض ثٝ چطذف حبَ )زض وٟىكبٖی ثبظٚٞب

 ٚ وٙسیٔ حطوت عی٘ ٗییپب ٚ ثبال ثٝ وٙس(ی ٔی طٚیپ

 زٚ ثٝ ضا وٟىكبٖ وٝ ٌصضزیٔی انفحٝ ػطو اظ ٔتٙبٚثبً

 وٝی ٘ب٘ زٚ ٔب٘ٙس)  وٙسی ٔ ٓیتمؿ ٗییضٚ ٚ ٗیطیظ ٕٝی٘

 (. قٛ٘سی ٔ لُغ چیؾب٘سٚ زض

 

-ٔیذٛضقیس ٔؿیطی ٔبضٌٛ٘ٝ ضا ز٘جبَ  ثٝ ػمیسٜ ثطذی اظ ٔحممیٗ، -6قىُ

 .ظ٘سزٚض ٔیٙس وٝ وٟىكبٖ ضاٜ قیطی ضا و

 ضای ثعضٌی وبف ا٘ساظٜ ثٝی طٚی٘ تٛا٘ٙسیٕ٘ی لجّی ٞبٔسَ

 ٚ ض٘ساَ أب ،قٛز ٘ظط ٔٛضز احط ٔٛرت وٝ وٙٙس ٗیتبٔ

 وٟىكبٖ ٔطوع زض ضا هیتبض ٔبزٜ اظی ٘بظو ؿهیز ؽ،یض

 زٞس ا٘زبْ ضا وبض ٗیا مبًیزل تٛا٘سیٔ وٝ زٞٙسیٔ فیٕ٘ب

 حسٚز تٙبٚةی زٚضٜ ثب زاضز٘جبِٝ ؾتبضٜی ٞبتٛفبٖ زبزیا ثب)

ی احتٕبِ قٛاٞسی تؼساز تٛا٘سیٔ ٗیا. (ؾبَ ٖٛیّیٔ 35

 اظی ٘بقی ٞبٌٛزاَ اظ طیاذی ٞبیثطزاض٘مكٝ زض قسٜ بفتی

 زض ٞبآٖ ٔمبِٝ ضٚزیٔ ا٘تظبض. زٞس كیتُج ضا انبثت

 . قٛز ظبٞط یىیعیف یٞب٘مس٘بٔٝ
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 ٚ فؼُ هیتبض ٔبزٜ وٝ قٛزیٔ تهٛض َٛضٗیا ٔؼٕٛال

 ثٝ لبزض زٝی٘ت زض ٚ ثبقس زاقتٝی فیيؼی زضٚ٘ ا٘فؼبالت

 ٌصاضاٖبٖیثٙ أب. ٘جبقسی ؿىیز ٗیچٙ زض ٔب٘سٖ ٔؿتمط

 ه،یتبضی ا٘طغ اظی وٛچىی شضٜ وٝ زاض٘س اظٟبض سٜیا ٗیا

-ؾبَ زض ٞبآٖ. وطز ذٛاٞس ضفتبض تطٔتفبٚت بضیثؿ احتٕبال

 ٔبزٜ ثٝ ٝیقجی ٞبٍٙبَیؾ ٝیتٛر لهس ثٝ ٌصقتٝی ٞب

 اظی فطٔی ٌبٔبی پطتٛیی فًب تّؿىٛح تٛؾٍ وٝ ه،یتبض

 کیتار هادُ»ی ٝی٘ظط ثٛز، قسٜ بفتیزض وٟىكبٖ ٔطوع

 ثب ضای ىیتبض ؿهیز ٞبآٖ ٔسَ. زاز٘س اضائٝ ضا« یاتالف

ی چٍبِ ٚ( پبضؾه 01ی )٘ٛض ؾبَ 35 حسٚز يربٔت

 رطْ 01ی )٘ٛض ؾبَ ٔطثغ ثطی سیذٛضق رطْ 0 حسٚز

 ا٘ساظٜ ثٝ وٝ ضؾب٘سیٔ حٕط ثٝ( پبضؾه ٔطثغ ثطی سیذٛضق

-یٔ چٍبَ زاضز٘جبِٝی ٞبؾتبضٜ ٔتٙبٚة هیقّی ثطای وبف

 .ثبقس

ی اؾبِٝ ٖٛیّیٔ 35ی چطذٝ هی اظ ؾط٘د سیٌٛیٔ ض٘ساَ

 ثبقس، انبثت اظی ٘بقی ٞبٌٛزاَ ٌعاضـی ٔجٙب ثط وٝ

 حجت زض ٘ٛؾب٘بت سیٌٛیٔ اٚ. اؾت بتیرعئ ثسٖٚ ٚی ؾُح

 رؿتزٛٞب ضؾسیٔ ٘ظط ثٝ وٝ اؾتی ٔؼٙ ٗیا ثٝ ٌٛزاَ

 اٚ پؽ. وٙسیٔ اقبضٜی تٙبؾجبت ثٝ كٝیٕٞ ،تٙبٚة طأٖٛیپ

 زض وٝ وطز٘سی ٙیثفیپ ٚ ثطٌطزا٘س٘س ضا ٔؿئّٝ ؽیض ٚ

-یٔ ٗیچٙٞٓ اٚ. ثٛز ذٛاٞس چٝ تٙبٚة ٔسِكبٖ،ی ٝیپب

ی آٔبض تیإٞ ٔسَ ٗیا س،یوٙ سایپی تُبثم اٌط" :سیٌٛ

 ثب ٞبآٖ. "زاضز ٍطیزی ٞبحبِت ثٝ ٘ؿجتی تطفیث بضیثؿ

 حجت ثب ضا ٔسِكبٖ ؾبِٝ، ٖٛیّیٔ 35ی چطذٝ اظ اؾتفبزٜ

ی َ آٔسٜ ٚرٛزثٝ ٚ ّٛٔتطیو 41 اظ تطغیٚؾی ٞبٌٛزاَ

 زض ٞبآٖ ٔسَ. وطز٘س ؿٝیٔمب  ٌصقتٝ، ؾبَ ٖٛیّیٔ 451

ی زاضا زاض،ز٘جبِٝ ؾتبضٜی تهبزفی ٞبثٕجبضاٖ ثب ؿٝیٔمب

 ضٚـ اظ ثٟتط ثطاثط 3 ٔسِكبٖی ؼٙی ؛ثٛز 3 احتٕبَ تیيط

 .زاقت ُٔبثمت قسٜ ضنسی ٞبٌٛزاَ دیتبض ثب ،یتهبزف

 ٚرٛز ػسْ بی ٚرٛزی ثطضؾ ثٝ لبزض سیثب اذتطقٙبؾبٖ 

. ثبقٙس ٔسَ زض قسٜی ٙیثفیپی چٍبِ ثب هیتبض ؿهیز

 آغبظ ٌصقتٝ ؾبَ وٝ( اضٚپبیی فًب ؾبظٔبٖ) بیٌب تیٔبٔٛض

 ٚ وطز ذٛاٞس طیتهٛ ضا وٟىكبٖی ؿیٔغٙبَ ساٖیٔ قس،

 ٚ ضز ضا تطهیتبض ؿهیز ٗیا ٚرٛز ثٛز ذٛاٞس لبزض احتٕبال

 .وٙس سییتب بی

 ٔبوؽی ٘زٛٔ ٔٛؾؿٝ اذتطقٙبؼ ،لزجٌشیب يیکز أب 

 0 ثٝ 3 احتٕبَ تیيط سیٌٛیٔ إِٓبٖ س٘جطيیٞ زض پال٘ه

 ظحٕت ذٛز ثٝ سی٘جب ٔؼٕٛال قٕب  وٝ اؾتی حس زض

 فیتٛن زض سیٌٛیٔ اٚ. سیوٙ اقبضٜ آٖ ثٝ وٝ سیثسٞ

 ثٝ احتٕبال قٕب پبضأتطٞب، اظ ٘ظط نطف ثب هیتبض ؿهیز

 وٝٗیا ٘ٝ. سیآٚض زؾتثٝی ٔتفبٚت ذی٘تب سیتٛا٘ؿتیٔی ذٛث

 وٝ ،یآؾٕب٘ی ٞبقٟبة وٝ وٙس بٖیث ٚالؼٝ ٗیای ثطا ٔسَ

 زبزیا ثبػج احتٕبال ؿتٙس،ی٘ زٚض اثطاٚضتی ا٘ساظٜ ثٝ

 .ا٘سثٛزٜ ٞبٌٛزاَ

 زض وب٘عاؼ زا٘كٍبٜ زاٖهیعیاذتطف ،هلَت يیآدر 

 متیحم ٗیا ٚ ٞبٌٛزاَ ذٛاٜزَ ا٘تربة سیٌٛیٔ ِٛض٘ؽ

 ضای ثعضٌی ذُبی ٘ٛاضٞب لسٔتكبٖ، اظ ٞبٗیترٕی ثطذ وٝ

 :سیٌٛیٔ اٚ. سیافعایٔ تیلُؼ ػسْ ٚ سیتطز ثٝ زاض٘س، ثط زض

 وٝٗیا أب اؾتی طیپصأىبٖ ٝیتٛر ،یاتالف هیتبض ٔبزٜ"

 ".ؿتی٘ ضٚقٗ زٞس،ی ٔ قطح ضای میحمی عیچ زاضز

 تالـ ٗیا اـ،كٕٙسا٘ٝیا٘سی ٝیپب ضغٓیػّ سیٌٛیٔ ض٘ساَ 

 ُیتجسی ثطا تالـ وبض، ٗیا" :سیٌٛی ٔ اٚ. اؾت اضظقٕٙس

-ٗیا ٌفتٗ ثب .اؾت ػّٓ ثٝ احٕمب٘ٝی حس تبی كٝیا٘س ٗیا

 ا٘زبْیی ٞبیٙیثفیپ ٔسَ ٗیا اؾبؼ ثط ٓیتٛا٘یٔ ٔب وٝ

 ثٝ% 011 اؾت لطاض ٓیوٙیٔ تهٛض وٝ ٓییٌٛیٕ٘ ٔب. ٓیزٞ

 ".ٛ٘سزیثپ متیحم

 



 05|  ده معمای اول حل نشده علم 
 

 

 *ده معمای اول حل نشده علم
 کیزیف یکارشناس- زپوریعز ساحل

 sahel.azizpour@gmail.com 

 
وٝ ػّٓ ٚاسٜ ٚ دس ٞش صٔب٘ی سٛاالت ثسیبسی ٚجٛد داضتٝ است ٞٓ :چکیده

دا٘طٕٙذاٖ ثب تٕبْ تالش  ٘جٛدٜ است. ٞبٌٛیی ثٝ آٖثطش لبدس ثٝ تحّیُ ٚ پبسخ

ای بسی اص ٔٛالغ ثٝ ٘تیجٝیا٘ذ أب دس ثسد ثٝ د٘جبَ پبسخ ایٗ سٛاالت ثٛدٜخٛ

ٞبی خٛد ٔغشح دا٘طٕٙذاٖ ثشجستٝ حٛصٜ تٛسظ   سٛاالت ایٗ دست ٘یبفتٙذ.

    .ا٘ذٞبیی اسائٝ وشدٜٞب ٔمبِٝوٝ ٞش وذاْ دس ٔٛسد آٖ است ضذٜ
 
 ثبضذ.ٔی ]1[ ی اصا٘ٛضتٝ پیص سٚ تشجٕٝ*: 
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 ذ،یثبض ذٜیضٙ اخجبس دس است ٕٔىٗ وٝی ضیچ ثشخالف

 وٝٗیا بی داسد تیٚالؼ تىبُٔ بیآ وٝٗیا سش ثش دا٘طٕٙذاٖ

ی ؼیعجی ٞبذٜیپذ تٛسظ چٝآٖ اص تشغیسش ٞٛا ٚ آة  بیآ

 ٞبٚاوسٗ بیآ وٝٗیا بی وٙذیٔ شییتغ ،است حیتٛض لبثُ

 ،ضٛ٘ذیٔ ٟٙبدیطپ وٛدوبٖ تشصیثی ثشا ٚ ٞستٙذ خغشیث

 ٚجٛد ٗیث ٗیا دسی ثحث لبثُ  ٘ىبت حتٕب. وٙٙذیٕ٘ ثحث

ی ٛ٘یضیتّٛی ٞبثش٘بٔٝ دس ٔؼٕٛال وٝی اا٘ذاصٜ ثٝ ٘ٝ أب داسد

 وٝ ستی٘ ٔؼٙب آٖ ثٝ ٗیا ، یعشف اص. ضٛد یٔ اضبسٜ آٖ ثٝ

-یٔ دسن یخٛث ثٝ جٟبٖ دسثبسٜ سا ضیچ ٕٞٝ دا٘طٕٙذاٖ

  .وٙٙذ

 وٝ -٘بضٙبختٝ ثب ٔٗ" :ذیٌٛیٔ وبوسِ بٖیثشاداٖ هیضیف

 بسدٞبیّیٔ جبٗیا اص شٖٚیث. ٞستٓ ساحت -است ػّٓ٘ىتٝ 

 ٗیا ٚ ٓیدا٘یٕ٘ ضیچ چیٞ ٞبآٖ اص ٔب وٝ داسد ٚجٛد ٔىبٖ

-یٕ٘ ٞبآٖ دسثبسٜ ضیچ چیٞ وٝ ٓیدا٘یٔ ٔب وٝ متیحم

 ٚ ثشْٚ وٝ وٙذیٔ تیتشغ ٚ آٚسدیٔ ٚجذ ثٝ ٗ سأ ،ٓیدا٘

 ٗیٕٞ ٔٗ ٘ظش ثٝ ٘یض ػّٓ ٚ وٙٓ جٛٚجست ٞبآٖ دسثبسٜ

 ذ،یستی٘ ساحت ٞب٘بضٙبختٝ ثب اٌش ٔٗ ٘ظش ثٝ ٗیثٙبثشا. است

 ثٝ ٔٗ .ذیثبض دا٘طٕٙذ هی وٝ ثٛد خٛاٞذ سخت ضٕب یثشا

 ضیچ ٕٞٝی ثشا خٛاٞٓیٕ٘ ٔٗ. ٘ذاسْ بصی٘ جٛاة هی

 ذایپی ثشایی ٞب جٛاة خٛاٞٓیٔ. ثبضٓ داضتٝی جٛاث

 ".ثبضٓ داضتٝ وشدٖ

 

 دارد؟ وجود جهان در ماده ضد از ترشیب ماده چرا .1

 ٔبدٜ ضذ ٚ ٔبدٜ رسات، هیضیف اص ٔبی فؼّ دا٘ص ثٝ تٛجٝ ثب

 ٞٓ ثبی ٚلت ٔبدٜ دٚ ٗیا. دیٍش ٞستٙذیه ٔخبِفی ِٚ ثشاثش

 ٚ وٙٙذ ٘بثٛد وبٔال سا ٍشیدهی ذیثب، وٙٙذیٔ ثشخٛسد

 دس ثبیذی ٘بثٛد ٗیا اػظٓ ثخص ٚ ٕ٘ب٘ذی جب ثشی ضیچ

ی ثشا ٔبدٜ ٗیا ،حبَ ٗیا ثب. ثبضذ افتبدٜ اتفبق ٟبٖیوی اثتذا

 تٕبْ ٚ سٜبیس ستبسٜ، وٟىطبٖ، بسدٞبیّیٔ آٚسدٖ ٚجٛدثٝ

 دسی ٔتفبٚتی ٞبحیتٛض .است ثٛدٜی وبف ٍشیدی ضٞبیچ

 هی اص وٝی شاتٕیصی رسات ؛است ضذٜ دادٜ ٞبٔضٖٚ ٔٛسد

-سبختٝ ضذٜ وٛتبٜ ػٕش عَٛ ثب وٛاسنیآ٘ت هی ٚ وٛاسن

 سٚ٘ذیٔ ٗیث اص ٞبٔضٖٚ -یثیآ٘ت اص تشآساْ ٞبٔضٖٚ -یث .ا٘ذ

دس  وٙصثشٞٓی ثشا ٞبٔضٖٚ -یث تؼذاد دٞذیٔ ٘طبٖ وٝ

 ػالٜٚ. است ثٛدٜی وبف جٟبٖ دس ٔٛاد تٕبْ ذیتِٛ ساستبی

 ثٝ ٚ وٙٙذ ٘ٛسبٖ تٛا٘ٙذیٔ ٞبٔضٖٚبو ٚی د ،ٞبٔضٖٚیث ثش

 ا٘ذدادٜ ٘طبٖ مبتیتحم. ثشٌشد٘ذ ٚ ضٛ٘ذ ُیتجذ ٔبدٜ ضذ

ی ؼیعج حبِت دس سا ٞبآٖ تٛاٖیٔی تشصیث احتٕبَ ثب وٝ

 ٔبدٜی فضٚ٘ تٛاٖیٔٞٓ  ُیدِ ٗیٕٞ ثٝ  ٌشفت ٘ظش دس

 .وشد ٝیتٛج سا ٔبدٜ ضذ ثٝ ٘سجت

 کجاست؟ میتیلی همه .2

 ثٛد، ثبال بسیثس دٔب وٝیصٔب٘ ،جٟبٖ ٝیاِٚ ٔشاحُ دس

 تیتشوی فشاٚا٘ ثٝ ٓیتیِ ٚ ٓیّٞ ذسٚطٖ،یٞی ٞبضٚتٛحیا

 ٚ داس٘ذی بدیصی فشاٚا٘ چٙبٖٞٓ ٓیّٞ ٚ ذسٚطٖیٞ. ا٘ذضذٜ

 .دٞٙذیٔ ُیتطى سا جٟبٖ دس ٔبدٜ تٕبْی خٛث تیتمش ثب

 ٔطبٞذٜ ٓیتٛا٘یٔ سا 7-ٓیتیِ سْٛهی فمظ وٝیدسحبِ

   .ٓیوٙ

  ٔثبَی ثشا .داسد ٚجٛد اتفبق ٗیای ثشای بسیثس حبتیتٛض

 است ٖٛیاوس ٘بْ ثٝی فشضی ٞبثٛصٖٚ ضبُٔ وٝی اٝیفشض

 .است افتبدٜ داْ ثٝ ستبسٌبٖ ٞستٝ دس تمذ٘ذٔؼ ثشخی وٝ

 سا آٖ تٛا٘ٙذیٕ٘ ٔبی فؼّی ٞبتّسىٛح ٚی ٘جٛٔ اثضاساِجتٝ 

ی ثشای ٔٛثمی تئٛس چیٞ حبضش حبَ دس أب. وٙٙذ آضىبس

 دست دس جٟبٖ دس ٓیتیِ ٔمذاس ٗیا ثٛدٖ پٟٙبٖ ٝیتٛج

 .ستی٘

 م؟یخوابیم ما چرا .3

-ضجب٘ٝ سبػت هی ثب ا٘سبٖ ثذٖ ٓیدا٘یٔ ٔب وٝیدسحبِ

 خٛاةی چشخٝ دس سا ٞبا٘سبٖ وٝ ضٛدیٔ ٓیتٙظی سٚص

 .افتذیٔ اتفبق ٗیا چشا ٓیدا٘یٕ٘ أب ،داسدیٔ ٍ٘ٝ ذاسیث

 اػٕبَ ٍشید ٚ ٞبثبفت ٓیتشٔ ٔب ثذٖ وٝ استی صٔب٘ خٛاة

 سْٛهی ثٝ هی٘ضد ٞش یه اص ٔب. دٞذیٔ ا٘جبْ سای ٕیتشٔ
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 اصی ّیخ وٝیدسحبِ .ٓیٌزسا٘یٔ خٛاة دس سا خٛد ػٕش

  ٓ؟یخٛاثیٔ چشا پس. ٘ذاس٘ذ خٛاة ثٝی بصی٘ ثذٖی ػضٛٞب

 أب داسد ٚجٛد ٝیلض ٗیا حیتٛضی ثشای ٔتفبٚتی ٞبذٜیا 

 ٝیتٛج سا ٔسئّٝ ٗیا تٛا٘ٙذیٕ٘ لغغ عٛسثٝ وذاْچیٞ

 ،ثخٛاثٙذ تٛا٘ٙذیٔ وٝی ٛا٘بتیح وٝ ٔؼتمذ٘ذی ثؼض .وٙٙذ

 اص تٛا٘ٙذیٔ وٝ ا٘ذآٚسدٜ ٚجٛد ثٝ خٛد دسیی تٛا٘ب٘ٛػی 

 ٞبآٖ ٝیثم وٝیدسحبِ .وٙٙذ پٟٙبٖ سا خٛد دس٘ذٜ ٛا٘بتیح

 ثٝ ،وٙٙذیٔ استشاحت ٚ خٛاثٙذیٔ وٝیدسحبِ ٔججٛس٘ذ

 ٗیا ُیدِ ٞٙٛص دا٘طٕٙذاٖ .ثبضٙذ بسیٞٛضی وبفی ا٘ذاصٜ

 تیإٞ بفتٗیدسی ثشا كیتحم حبَ دس ٚدا٘ٙذ ٕ٘ی سا وبس

 ٟٔٓ ػّٕىشدٞبی ثش خٛاة شیتبثی چٍٍٛ٘ ٚ ٝیلض ٗیا

 .ٞستٙذ ٔغضی شیپزكیتغج ٕٞب٘ٙذ

  کند؟یم کار چطور گرانش .4

 ٔذ ٚ جضس ٗیصٔی سٚ ثش ٔبٜ ٌشا٘ص وٝ ٓیدا٘یٔ ٔبی ٕٞٝ

 ٍ٘ٝ آٖ سغحی سٚ سا ٔب ٗیصٔ ٌشا٘ص. وٙذیٔ جبدیا سا

  خٛد دٚس ٝثی ٔذاس دس سا ٔب ذیخٛسض ٌشا٘ص ٚ داسدیٔ

ی شٚی٘ ٗیا ؟اص آٖ چمذس است ٔب دسنأب  چشخب٘ذ،یٔ

 پشجشْی ٞبٔبدٜ جٝی٘ت دس ٚ شدیٌیٔ ٘طئت ٔبدٜ اصی لٛ

  .داس٘ذ اجسبْ دیٍش جزةی ثشای تشصیث لذست

 سا ٌشا٘ص ٔجحث اصی بدیص لسٕت دا٘طٕٙذاٖ وٝیدسحبِ

 .داسد ٚجٛد ٌشا٘ص ُیدِ چٝ ثٝ دا٘ٙذیٕ٘ ٞٙٛص ،ا٘ذذٜیفٟٕ

 رسات وٝیی شٚی٘ چشا است؟ی خبِ اتٓی فضب تشصیث چشا

 بیآ است؟ ٔتفبٚت ٌشا٘ص ثب، داسدیٔ ٍ٘ٝ ٞٓ وٙبس سا اتٓ

ثٝ  وٝ ٞستٙذیی ٞبسٛاَ است؟ رسٜ هی ٚالؼب ٌشا٘ص

 .ٚچٛد ٘ذاسد ٞبآٖثشای ی پبسخ هیضیف یفؼّ دا٘ص ٚسیّٝ

 هستند؟ کجا همه .5

 لغشی ٘ٛس سبَ بسدیّیٔ 7..1 حذٚد ٔطبٞذٜ لبثُ جٟبٖ

 ضذٜ پش بسٜیس ٚ ستبسٜ ٚ وٟىطبٖ بسدٞبیّیٔ ثب وٝ داسد

سا ٘طبٖ  ٗیصٔ دس تٟٙب بتیح ٚجٛد ،ضٛاٞذتٕبْ  أب ،است

 ٔٛجٛدات تٟٙب ٔب وٝٗیا احتٕبَ آٔبس، ثٝ تٛجٝ ثب .دٞٙذٔی

 ثب ٞٙٛص چشا پس .است وٓ، ثسیبس ٓیثبض جٟبٖ دس ص٘ذٜ

 ػٙٛاٖثٝٔسئّٝ  ٗیا ٓ؟یا٘ىشدٜ ثشلشاسی استجبع وسچیٞ

ی ٚا٘افشی طٟٙبدٞبیپ ٚ است ضذٜ ضٙبختٝی فشٔ پبسادٚوس

 وطف سای ٙیفشاصٔ بتیح ٔب چشا وٝٗیا حیتٛضی ثشا

 .داسد ٚجٛد ،ٓیا٘ىشدٜ

 است؟ شده ساخته چه از کیتار ماده .6

 ضذٜ ُیتطى هیتبس ٔبدٜ اص جٟبٖ جشْ اص %08 ثٝ هی٘ضد

 جٟت ٗیا اص، استی جیػج بسیثس ٔٛچٛد هیتبس ٔبدٜ. است

 حذٚد اشٝی٘ظش وٝٗیا ثب .وٙذیٕ٘ ُیٌسی ٘ٛس چیٞ وٝ

ی ٕیٔستم ضٛاٞذ ٞٙٛص است، ضذٜ اسائٝ صیپ سبَ 08

 . ٘یست آٖ ٚجٛد ثشی ٔجٙ

ی رسات اص ٔٛاد ٗیا وٝ ٔؼتمذ٘ذ دا٘طٕٙذاٖ اصی بسیثس

-یٔ ا٘ذوٝضذٜ ُیتطى( WIMP) وٓ وٙصثشٞٓ ثب پشجشْ

 ثٝ أب ،ثبضٙذ پشٚتٖٛ هی اص تشٗیسٍٙ صذثبس تب تٛا٘ٙذ

ی آضىبسسبص ثٝ لبدس ٔب ضاتیتجٟ وٝی ٛ٘یثبس ٔٛاد ثبی آسب٘

 ٔبدٜ ٍشید یذاٞبیوب٘ذ .٘ذاس٘ذ وٙصثشٞٓ ،ٞستٙذ ٞبآٖ

  .ٞستٙذ ٙٛٞبیفٛت ٚ ٙٛٞبی٘ٛتشاِ ٞب،ٖٛیاوس ضبُٔ هیتبس

 شد؟ آغاز چگونه اتیح .7

( primordial soup) ٗیآغبص سٛح ٔذَ ثٝ وٝی وسب٘

 اص سشضبس وٝ ٝیاِٚ ٗیصٔ وشٜ وٝ وٙٙذتصٛس ٔی  ٔؼتمذ٘ذ،

-ِٔٛىَٛتطىیُ  ثٝ ٔٙجش تبیٟ٘ب، است ثٛدٜی غٙ جبتیتشو

-آٚسدٜ ٚجٛد ثٝ سا بتیح وٝ است ضذٜ ذٜیچیپ بسیثسی ٞب

 دس بٞب،یدس ػٕك دسیی جب هی است ٕٔىٗ پشٚسٝ ٗیا. ا٘ذ

 .ثبضذ افتبدٜ اتفبق ٞبخی شیص بی خبن،

 ثشق ٚ سػذ ٚجٛدی ثشای ٔتفبٚت تیإٞ ٞبٔذَ اص ٞشوذاْ 

 دساٌشچٝ  .ا٘ذلبئُ بتیح تِٛذی ثشای آتطفطب٘ تیفؼبِ ٚ

 ضٛد،یٔ ضٙبختٝ بتیحی اصّ بٖیثٙ  DNAحبضش حبَ

 ثش RNA وٝ ٞستٙذ ٗیا اصی حبو طٟٙبداتیپی ثشخ

 ٗ،یا ثش ػالٜٚ .است ثٛدٜ غبِت بتیح ٝیاِٚی سبختبسٞب

 اصی ٍشید ٘ٛع ٚجٛد احتٕبَ دا٘طٕٙذاٖی ثشخ

 دسی صٔب٘ دس سا  RNA  ٚ DNA جض ثٝ ٞب،هیذ٘ٛوّئیاس

 ثٝ ثبسهی  فمظ بتیح بیآ. ا٘ذوشدٜ ٔغشح بتیح عَٛ
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 ٔذٜ،آ ٚجٛد ثٝ ثبسهی وٝ است ٕٔىٗ بیاست  آٔذٜ ٚجٛد

 ٞٓی ثشخ است؟ ضذٜ آغبص ٜدٚثبس ٚ سفتٝ ٗیث اص

 وٝ ا٘ذٞب ثش ایٗ ػمیذٜ. آٖٔؼتمذ٘ذ  panspermiaثٝ

 ٗیصٔ ثٝ داسد٘جبِٝی ٞبستبسٜ بی ٞبسًٙضٟبة اص بتیح

 ثبص ، ثبضذ داضتٝ تیٚالؼ ٗیا اٌشی حت .است ضذٜ ٔٙتمُ

 اص ضذٜ ٔٙتمُ بتیح آٖ وٝ ضٛدٔی ٔغشح سٛاَ ٗیا ٞٓ

 .است آٔذٜ وجب

 کند؟یم عمل چطوری اصفحه کیتکتون .8

 حشوت وٝی تئٛس ٗیا وٝ ذیبیث تیػج ٘ظش ثٝ ذیضب

 ٞب،صِضِٝ ٚلٛع ٚ ٞبلبسٜ ٙصیثبصچ ثبػثی البسٜ صفحبت

 ، ضٛدیٔ ٞبوٜٛ آٚسدٖ ٚجٛد ثٝی حت ٚ ٞبآتطفطبٖ فٛساٖ

. است وشدٜ جّت خٛد ثٝ سا ٍٕٞبٖ تیحٕب شایاخ تٟٙب

 ٔغشحٔیالدی  1088 سبَ ثٝ هی٘ضد اثتذا ادػب ٗیا اٌشچٝ

 ٗیا وٝ) ا٘ذثٛدٜ لبسٜ هی یصٔب٘ ٞبلبسٜ ٕٞٝ وٝ ثٛد ضذٜ

 ثبضذ ا٘ذاختٝ جٟبٖ ٘مطٝ هی ثٝی ٍ٘بٞ وٝی وسی ثشا

  .(ثٛد ٘خٛاٞذی جیػج ضیچ

 خٛد ثٝٔیالدی  1608ی ٞبسبَ تب سای بدیص تٛجٝ ذٜیا ٗیا

 بیدس -ٗیصٔ ٌستششی تئٛس وٝیصٔب٘ .ثٛد ٘ىشدٜ جّت

(sea-floor spreading) ٌٝٛضتٝ داخُ ٞبسًٙ آٖ دس و 

 سغح ثٝ ٔبٌٕب صٛست ثٝ ثؼذ ٚ ضٛ٘ذیٔ ذٜیوط ٗیصٔ

 ٗیا ثب .ثٛد ضذٜ اثجبتی ىیضیف ضٛاٞذ تٛسظ ٌشد٘ذ،یثبصٔ

 ٗیای ضیچ چٝ وٝ ستٙذی٘ ٔغٕئٗ وبٔال داضٕٙٙذاٖ حبَ

 چٍٛ٘ٝ مبیدل ٞبلبسٜی ٔشصٞب بی ضٛدیٔ ٔٛجت سا حشوت

-چیٞ أب داس٘ذ ٚجٛدی بسیثسی ٞبیتئٛس. ا٘ذٌشفتٝ ضىُ

 فیتٛص تٛا٘ٙذیٕ٘ سا تیفؼبِ ٗیا ٚجٜٛ تٕبْ وبٔال ْوذا

 .وٙٙذ

 کنند؟یم مهاجرت چگونه واناتیح .9

 ُیدال ثٝ سبَ عَٛ دس حطشات ٚ ٛا٘بتیح اص ثسیبسی

 وبٞص ٚی فصّی دٔب شاتییتغ اص فشاس  جّٕٝ اص ٔختّف

 ٗیا اصی ثشخ .وٙٙذیٔ ٟٔبجشتی شیٌجفت بی ٔٙبثغ

. سسٙذیٔ  جٟت هی دس ّٛٔتشیو ٞضاساٖ ثٝ ٞبٟٔبجشت

 ثٝ سبَ ٞش سا خٛد ثشٌطت ٚ سفت ساٜ چغٛس ٞبآٖ پس

ی اثضاسٞب ،ٔختّف ٛا٘بتیح وٙٙذ؟یٔ ذایپ ٘ظش ٔحُ ٔٛسد

 تٛسظ ٞبآٖ اصی شخث .داس٘ذی بثیجٟتی ثشای ٔختّف

 ػٙٛاٖ ثٝ خٛدضبٖ اص تٛا٘ٙذیٔ ٗیصٔی سیٔغٙبع ذاٖیٔ

-یٕ٘ ٞٙٛص دا٘طٕٙذاٖ ،حبَ ٗیا ثب. وٙٙذ استفبدٜ ٕ٘بلغت

 ٛا٘بتیح وٝٗیا بی بفتٝی تىبُٔ چغٛسی ظٌیٚ ٗیا وٝ دا٘ٙذ

 ثٝ فصُ ثٝ فصُ وٝ دا٘ٙذیٔ مبیدل چغٛس ،ذٜی٘ذ آٔٛصش

 .ثشٚ٘ذ ثبیذ وجب

 ست؟یچ کیتاری انرژ .11

 هیتبسی ا٘شط ذیضب ػّٓ، ثضسيی ٔؼٕبٞب تٕبْ اص

 ٔمذاس هیتبس ٔبدٜ وٝیدسحبِ .ثبضذ ٞبآٖ ٗیٔشٔٛصتش

 دٞذ، یٔ ُیتطى سا جٟبٖ جشْ تٕبْ %08 ضذٜی ٙیثصیپ

-یٔ ٌفتٝ وٝ استی ا٘شط اصی فشض فشْ هی هیتبسی ا٘شط

. دٞذیٔ ُیتطى سا ٟبٖیوی ٔحتٛا %78 ثٝ هی٘ضد ضٛد

 ضذٜ ضٙبختٝ جٟبٖ ا٘جسبط ػبُٔ ػٙٛاٖ ثٝ هیتبسی ا٘شط

 ثب ساثغٝ دس ٔؼٕبی تٛجٟلبثُ ٔمذاس ٞٙٛص اٌشچٝ. است

 چٝ اص وٝٗیا ٘خست دسجٝ دس. داسد ٚجٛد آٖی ٞبیظٌیٚ

 بی است ثبثت هیتبسی ا٘شط بیآ است؟ ضذٜ سبختٝی ضیچ

 وٝ سسذیٔ ٘ظش ثٝ چشا داسد؟ فضب بٖیٔ دسی ٘ٛسب٘بت

 داضتٝ تغبثكی ٔؼِٕٛ ٔبدٜی چٍبِ ثب هیتبسی ا٘شطی چٍبِ

 تغبثك ٗیطتیٙا ٌشا٘صی تئٛس ثب هیتبسی ا٘شط بیآ ثبضذ؟

 .است ٝی٘ظش ٗیا دس ٘ظش ذیتجذ ثٝ بصی٘ بی داسد
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داى یهفیض (Jorgen D’Hondt) یَسگي ًَّذدوشش 

ّبی وِ ػوزایي ػالٍُ ثشاّل ثلظیه اػز.  ،رسار

وؼل داؿشِ اػز ٍ هخشلفی دس همبم اػشبد داًـگبُ دس ثشٍ

وشاُ داًـدَیبى سا ثِ ّ اللولی هشؼذدیخَایض هؼشجش ثیي

ّبی هخشلفی دس ثخؾ سیبػز، خَد وؼت وشدُ اػز

ػْذُ  ثش ًیض ساهشوض سحمیمبر فیضیه رسار ػشى دس طًَ 

 ّبیبضش سییغ ثخؾ ّوىبسیح داؿشِ اػز. اٍ دس حبل

-ّیبر یبػزسهؼئَلیز دیگش ٍی اػز.  CMS آؿىبسػبص

 7104سب ػبل  . ٍیثبؿذهی ػبصهذیشُ اخشایی ایي آؿىبس

ّبی ثشًبهِ هؼئَلیز ،داى دیگشفیضیه چٌذثِ ّوشاُ 

. ٍی ثِ خبعش خَاٌّذ داؿزػْذُ  اػششاسظیه ػشى سا ثش

افضایؾ  شدى ٍای وِ ثشای ّوؼَ وّبی ػبصًذُفؼبلیز

 اًدبم دادُ اػز، ّب ٍ هشاوض هخشلفػغح ّوىبسی ثب وـَس

دوشش ًَّذ یه ثبس ثِ سّب هَسد سمذیش لشاس گشفشِ اػز. ثب

اػشبد ساٌّوبی چٌذ سي اص داًـدَّبی ایشاى ػفش وشدُ ٍ 

 ایشاًی دس ػشى ثَدُ اػز. 

*** 

ب ّذایت هشکض کِ شوخب اص آىبِ ػٌَاى هقذهِ، 

اػتشاتظیک ػشى سا بش ػْذُ  ّبی تحقیقبتبشًبهِ

دس  ّبی ػشىگیشیوی دس هَسد تصوینداسیذ، لطفب ک

ی فیضیک ّب دس حَصُهَسد اداهِ تحقیقبت ٍ آصهبیش

تَضیح  دس آیٌذُ ّبی ببال ٍ فیضیک رساتاًشطی

 دّیذ.

چٌیي آیٌذُ فیضیه رسار دس ی فیضیه رسار ٍ ّنآیٌذُ

گشفشِ  هَسد ثحث لشاسػشى دس یه ػبل اخیش ثِ ؿذر 

 ،ػضَ سـىیل ؿذُ اػز 70خب وِ ػشى اص اػز. اص آى

ؿَد ٍ اص ّش وـَس دٍ عَس اًدوٌی گشفشِ هیّب ثِسلوین

سد ًوبیٌذُ، یىی دس هَسد هؼبئل ػلوی ٍ دیگشی دس هَ

یه وٌٌذ سب دس ًْبیز ثِ هؼبئل دیذلوبسیه اظْبس ًظش هی

ّبی ُلِ خبف ثشػٌذ. گشٍدس هَسد یه هؼئ ًشیدِ ٍاحذ

ّب آى ٍ ًذاػششاسظیىی ثشای ثشسػی ایي هَضَع سـىیل ؿذ

عَس گؼششدُ دس عَل یه ػبل دس اسٍدب ٍ دس همیبع ثِ

ًْبیز ًؼخِ  خْبًی خلؼبر هشؼذدی سا ثشگضاس وشدًذ ٍ دس

ًْبیی اػششاسظی ػشى ثِ سلَیت ؿَسا سػیذ. ایي 

ًْبیشب  ٍ 01، 3ی فیضیه رسار اسٍدب سا سب آیٌذُ ،اػششاسظی

چِ وِ ثِ سَافك وٌذ. هغبثك آىآیٌذُ سشػین هیػبل  71

-سوشوض اكلی ثش ثْیٌِ ،ػبل آیٌذُ 01سب  ،اػز ُسػیذ

سػیذى ثِ  ثشای  LHCػبصی ٍ گؼششؽ دادى 

Luminosity  یزَاٍلاػز وِ  ّبی ثبالسش اػز. ٍاضح-

-آیٌذُ ثبیذ ثِ آى ّبیخَد داسًذ وِ دس ػبلّبی دیگشی ٍ

سش ثِ ای داسد سب ّش چِ ثیؾد. ػشى ثشًبهِّب دشداخشِ ؿَ

ّب همیبع فیضیه ًَسشیٌَمیبع ٍ ثضسيهوَسبُ ّبیآصهبیؾ

دس چٌذ كفحِ لبثل . الجشِ اػششاسظی ولی ػشى ثذشداصد

ثٌذی ًْبیی ثِ كَسر یه وشبة دس ًیؼز ٍ خوغ گفشي

آى دس ایي ٍلز وَسبُ هیؼش  وِ خالكِ وشدىآهذُ اػز 

 .ًیؼز

ػشى بشای هب،   سییغدس ػخٌشاًی چٌذ ّفتِ پیش 

صحبت اص ایذُ ػبخت شتببگشی خذیذ دس هقیبع 

ًؼِ ٍ ػَئیغ دس ابؼبد دس خبک فشا 100TeVاًشطی 

یي ٌچ تش شذ. بِ ًظش شوب ػبختبؼیبس ٍػیغ

 ّب سا تٌْب یکببگشی کِ اًشِطی هشکض خشم آصهبیششت

 توبمًظش گشفتي  بب دس ،دّذهشتبِ بضسگی افضایش هی

  خبیی کِ ّوِاص آى سػذ؟هٌطقی بِ ًظش هی ،خَاًب

-ذل اػتبًذاسد رسات دس ببصُ اًشطیّبی فشای ههذل

آیب اص  ،اًذسد شذُ LHCپزیش کًٌَی ّبی دػتشع

 بِ ٍػیلِا کشدى فیضیک خذیذ لحبظ شخصی بِ پیذ

 ؟ّؼتیذ پیشٌْبد شذُ اهیذٍاس ایي شتببگش

دس گزاس اص ؿشبثگش  سَاسشٍى ثِ  ،اگش ثِ گزؿشِ ًگبُ وٌین

LHC ،  ِافضایؾ یبفز 2اًشطی سٌْب ثب فبوشَس ًضدیه ث. 

ؿشِ سش اص گزوبسی هْن ،ثٌبثشایي افشایؾ یه هشسجِ ثضسگی

 100TeVّبی دٌّذُاػز. اخیشا هشدم ثِ فىش ؿشبة

ویلَهشش  62 ثِ ًضدیه ،ّبی خغیدٌّذُؿشبة. اًذافشبدُ

 LHCّبیی اص خٌغ دٌّذُؿشبة اهب ،عَل خَاٌّذ داؿز
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هَضَع دس ویلَهشش داسًذ. ایي  51ًیبص ثِ سًَلی ثِ عَل 

یه چبلؾ ثضسي هٌْذػی اػز. ایي ؿشبثگش ٍحلِ اٍل 

ّبی آلخ ِ فشاًؼِ ػجَس ذ اص صیش دسیبچِ طًَ ٍ ػلؼلِ وَُثبی

 ًیض ٍخَد داسد.یه چبلؾ فیضیىی  ،اص عشف دیگش .وٌذ

داسی دسػشی اص ایي شثُثْشچِ ٍ  یاًشظبس ِوِ چایي

ى آ آٍسدی اصذُ داؿشِ ثبؿین ٍ چِ ًشبیح ٍ دػزٌّدؿشبة

ًین دلیمب چِ داسٍین اهب ًویاًشظبس داسین. هب ثِ دیؾ هی

ػبصی خَاّین وشد ٍ چِ چیضی سا چیض سا وـف ٍ آؿىبس

ثشداسی ثِ ثْشُ 7102وِ ػبل   LHCًِ. حشی دس فبص ثؼذی

هب  ّبی خذیذ ّؼشین.، هـشبلبًِ هٌشظش آؿىبسػبصسػذهی

داًین چِ چیض دس اهب هؼلوب ًوی ،ّبیی داسثنٍ ؿَْد ّبایذُ

 2داًین وِ سٌْب اهب هی ،ّبی ثبالسش سخ خَاّذ داداًشطی

ّبی رسار لبثل ذ اص اًشطی ٍ هبدُ ػبلن سَػظ هذلدسك

چیضّبی دیگشی ٍخَد دغ حشوب ثبیذ  .سَكیف اػز

وـفیبر  ّویـِداؿشِ ثبؿٌذ. فشاهَؽ ًىٌین هب 

این ٍ اهیذٍاسین وِ اص ػلن داؿشِ اهیذثخـی دس ایي ؿبخِ

ثذّین. سٌْب دس آیٌذُ ًیض داؿشِ ثبؿین اهب ًوی سَاًین لَل 

یؾ اص دیؾ دس عَل ن وِ ػلن ثـش سا ثین لَل ثذّیسَاًهی

 ،ػبل آیٌذُ  افضایؾ خَاّین داد ٍ وـفیبر خذیذ 01

. هي اهیذٍاسم! فشاهَؽ ًىٌیذ خَاّذ ثَدثخـی اص ایي ساُ 

 04ثِ  ،اهشٍصی داسین  LHCچِ وِ ثِ ػٌَاى آى ،ایذُ ػبل

ّب ػبصیاگش آى صهبى ایي صهیٌِ گشدد.ػبل دیؾ ثبص هی

 حبالثٌبثشایي  .ّب سا ًذاؿشیناوٌَى ایي دػشبٍسد ،ؿذًوی

 سیضی وٌین.ًیض ثبیذ ثشای آیٌذُ ثشًبهِ

تلفی دس سابطِ بب ّبی هخخب کِ شوب هؼئَلیتاص آى

هشاکض ػلوی کشَسّبی هختلف  ّب ٍسایضًی بب دٍلت

کشَس ػضَ ٍ دیگش  12ایذ، هشکض ػشى چگًَِ داشتِ

یب ٍ تشَیق بِ غکٌٌذُ سا تشکشَسّبی ّوکبسی

 یکػبلیبًِ کًٌَی  گزاسی بشای تبهیي بَدخِػشهبیِ

ّبی بٌیبدی دس بیشبشای اًدبم آصه 2 یهیلیبسد فشاًک

کشدُ  ػبل 06دس طَل ایي فیضیک رسات  صهیٌِ

                                                           
0.  دالس هیلیبسد یه اص ثیؾ چیضی فشاًه، هیلیبسد یه  

سػذ ًتبیح فیضیک رسات بشای ػلن ًظش هیبِ  اػت؟

دٌّذُ اًگیضُ کبفی قذسآبِ  ،ّبىآپضشکی ٍ اهثبل 

 .بشای تبهیي ایي بَدخِ ػظین ًیؼت

ػشى یه سالؽ ػظین اػز سب ًـبى دّذ وِ فیضیه رسار 

سٍد. ایي سؿشِ ثِ دیؾ هیدس اسٍدب صًذُ ٍ فؼبل اػز ٍ دس 

هغبثك ثب سَلیذ ، وـَس ػضَ 70ثَدخِ ػبلیبًِ ػشى سَػظ 

 7.4ؿَد. هثال ثلظیه سبهیي هی ّبآىًبخبلق داخلی 

ثِ  وٌذ ٍهذ ًبخبلق اسٍدب سا سبهیي هیدسآدسكذ اص ول 

دسكذ اص ثَدخِ یه  7.4الصم اػز وِ  ،ّویي هیضاى

 هیلیَى 74یؼٌی ، هیلیبسد فشاًىی ػشى سا سبهیي وٌذ

صًن وِ ایي همذاس فشاًه. هي ّویـِ ایي هثبل سا هی

ّش ؿْشًٍذ اسٍدبیی ی دٍ فٌدبى لَُْ ، هؼبدل ّضیٌَِدخِث

ّویي حبال ثِ عجمِ دبییي  دس ػبل اػز. ؿوب وبفی اػز

سا دس  آى سشیب ثشٍیذ ٍ ثِ خبی خشیذ دٍ لَُْ، دَلوبفِ

كٌذٍق ػشى ثیبًذاصیذ سب ػْن خَد اص ثَدخِ سا دادُ 

ػشى ثشای وبسّب ٍ ثَدخِ ، اگش ایي گًَِ ًگبُ وٌین  ثبؿیذ!

ٍ ّب ّضیٌِ اضبفی صیبدی ثِ دٍلز ،سحمیمبر ػلَم دبیِ

دس حبل حبضش  وٌذ.هشدم اص عشیك هبلیبر سحویل ًوی

ثبالسش دس اسٍدب دس  ثؼیبس ثؼیبسّبی ی ثب ثَدخِیّبدشٍطُ

 حبل اًدبم اػز.

هشداى الصم ًیؼز وِ دٍلز سٌْب ،ثشای دسیبفز ایي ثَدخِ 

ؿوب ٍ هب ثبیذ خبًَادُ،  سا ساضی ٍ هشمبػذ وٌین.

ّب، دٍػشبى ٍ حشی اػبسیذ داًـگبُ ٍ خبهؼِ سا ّوىالػی

دس هَسد ایي هَضَع هشمبػذ وٌین وِ ایي وبس، وبسی 

ّب ثگَیین وِ ؿوٌذ ثشای ثـشیز اػز. ثبیذ ثِ آىاسص

ّب اص ػشعبى ثؼیبسیفیضیه دضؿىی ٍ سادیَسشادی ٍ دسهبى 

-س ػشى اًدبم هیّبی سحمیمبسی وِ دصهیٌِثِ هذد دیؾ

سَخِ داؿشِ ثبؿین  اسصؽ  ثبیذ .خَاّذ ؿذ هیؼش ،دزیشد

ضؿىی هشسجظ ثب خذهبر دشسَدسهبًی ٍ فیضیه د افضٍدُ

ّب هیلیبسد دالس اػز. دس حبل دُ  ،ایفیضیه رسار ٍ ّؼشِ

سش ؿشبثگش ثش سٍی صهیي داسین وِ سٌْب  ون 01111ش حبض

ّب هٌبػت دسكذ آى 0سش اص ، یؼٌی ونّبآى ػذد اص 011اص 
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ای فیضیه رسار ّؼشٌذ. ایي ثشای اًدبم وبسّبی دبیِ

هیلیبسد دالس دسآهذ  011ػبالًِ ثیؾ اص  ،دس دًیب كٌؼز

ای وِ دس ػشى دس اسد. هؼلوب ثذٍى داًؾ ٍ سىٌَلَطید

شین ثِ ایي ًؼسَاًوی ،ػبل ؿىل گشفشِ اػز 31عَل 

دس اػز وِ اسصؽ وبسّبیی وِ  ایٌدب. كٌؼز دػز یبثین

 ؿَد. هی دزیشد، هـخقهیػشى اًدبم 

وٌٌذ سب هي ّب هیای وِ دٍلزگزاسیهمذاس ػشهبیِهؼلوب 

ای فیضیه وبس خب ثش سٍی هؼبئل دبیِدس ایي نٍ ّوىبساً

ػَدی اػز وِ اص ایي عشیك ثشای سش اص ون ثؼیبسوٌین 

فَایذ خبًجی سَاًذ ایي هشوض هی .ؿَدحبكل هیّب آى

داًـدَی  7111ثیؾ اص داؿشِ ثبؿذ. اوٌَى  ًیض دیگشی

یب ثب ػشى اسسجبط  هـغَل ثِ وبس ّؼشٌذ ٍدوششی دس ػشى 

دیذُ، ذ. اسصؽ ایي سؼذاد داًـدَی آهَصؽسٌگی داسًسٌگب

ّب ثؼیبس ، ثشای دٍلزگشدًذثِ وـَس خَد ثبص هیوِ صهبًی

ثِ  ؿوب دس ایشاى ٍ هب دس ثلظیه وِ ؿشایغی .اػز صیبد

سشی اص ّبی ٍاضحهثبل فشاّن وٌین. ینؼشسَاًًویسٌْبیی 

هبًٌذ سَلذ ؿجىِ  ٍخَد داسد؛ سبثیش ایي هشوض ثش خبهؼِ

یب اخششاع كفحبر ٍ  دس ػشىثشای اٍلیي ثبس ایٌششًز 

ذ ٍ ٌوٌّب سا دسن هیهشداى ثِ خَثی ایي. دٍلز7لوؼی

 ّوَاسُ ّب وبس ػخشی ًجَدُ اػز ٍهشمبػذ وشدى آى

 این.ّب داؿشِثب آىثؼیبسی خَثی هزاوشار 

-هذت هتقبػذ ًگبُ هیب سا دس دساصّاهب چگًَِ آى

ػبلِ ػشى چگًَِ اًدبم شذُ  06تبهیي هبلی  داسیذ؟

 3اػت؟

                                                           
7
ّبی سش دػشگبُ ٍ ثخؾكفحبر لوؼی خبصًی ثشای وٌششل ساحز  

هیالدی  41ثبس دس اٍایل دِّ ّبی وٌششل ثشای اٍلیيسبػیؼبسی دس اسبق

 .دس ػشى هشَلذ ؿذ
0
ًشبیدی  ،ػِ دِّ -وِ ػشى ؿشٍع ثِ وبس وشد سب دٍ 0621اص ػبل   

ب چٌذ ػبل سبخیش دس ػشى ،  ثبفشٌذیهیّب ثِ آى دػز وِ آهشیىبیی

ػشصًؾ  اص ایي خْز هشوض ػشى ّویـِ هَسد .ؿذگضاسؽ هی

ثب ایي ػٌَاى وِ سبییذ وـف یه  .گشفزّوشبیبى آهشیىبیی لشاس هی

فىش دیگشی ثشای  س خبلجی ًیؼز ٍ دَل ّذس دادى اػز،دذیذُ وب

دیـشفز خَد ثىٌیذ!  ایي ًـبى اص دسایز گشداًذگبى ایي هشوض ػلوی 

هذر اص یه عشح سا ز ثلٌذیاگش ؿوب حوب .ثلِ دسػز اػز

اهب هغبثك  .هوىي اػز هَافمز ًـَد ،ّب ثخَاّیذاص دٍلز

دس هدوغ اػضبی ػشى هغشح یی وِ ّبّب ٍ اػششاسظیعشح

ّب اص آى دػشِ ایي دشٍطُّوِ هشَخِ ّؼشٌذ وِ  ،ؿًَذهی

یه دِّ ثبیذ . وِ دغ اص ػِ ػبل ثِ ثوش ثٌـیٌذ ٌذًیؼش

ثِ ػبخز ٍ یه دِّ ثِ سحلیل  یه دِّ ،ثِ عشاحی ثگزسد

ؿوب  هثل ؿشایغی وِ .الجشِ ایي سٌْب وبس هب ًیؼز ّب.دادُ

ح فضبیی سا ثِ فضب اسػبل ثخَاّیذ یه هبَّاسُ ثب سلؼىَ

ضی ایي  چی .ثِ یه ثشًبهِ ثلٌذ هذر ًیبص داسیذ ٍ وٌیذ

اص ایي  ، ثلِ ثشداسی ثبؿذ.هبُ آهبدُ ثْشُ 3ًیؼز وِ ظشف 

ّب سا عجك ّب هشَخِ ّؼشٌذ ٍ ّوىبسیخْز دٍلز

 ثشًذ.لشاسدادّب ثِ دیؾ هی

هٌذ صیبدی ٍخَد داسًذ کِ اص داًشدَّبی ػالقِ

ت ، فیضیک رساقبلب ًظشیِ هیذاى دسفیضیک ًظشی، 

داسًذ  ػالقِبشًذ ٍ بٌیبدی یب ًظشیِ سیؼوبى لزت هی

کِ تحصیالت هقطغ دکتشی ٍ بؼذ اص آى سا دس ایي 

ّب ای اص آىسػذ ػذُبگزساًٌذ. اهب بِ ًظش هیصهیٌِ 

-ِ دالیل هختلف خبسج هیبؼذ اص هذتی اص ایي حَصُ ب

َیبى شًَذ. شوب بِ ػٌَاى یک اػتبد کِ داًشد

حبل بب ایي هَضَع  ب تب بِآی ،ایذکشدُ یتتشبسا  صیبدی

داًشدَیبى تَصیِ شوب بِ  ایذ؟بشخَسدی داشتِ

هٌذ بِ ایي سشتِ کِ دس کشَسّبی دس  حبل ػالقِ

 تَػؼِ صًذگی هی کٌٌذ چیؼت؟

-هیػبل دیؾ ثبص  11ثِ  اّویشی اػز. اگشایي هؼئلِ دش

، فیضیه ثگیشیذخَد سا دس  .Ph.Dٍ هی خَاػشیذ  گـشیذ

اًشظبس عجیؼی ایي ثَد وِ حشفِ ٍ ؿغل آیٌذُ ؿوب ثِ 

اهب اهشٍصُ اگش  ػٌَاى فشدی آوبدهیه اداهِ خَاّذ یبفز. 

هشَخِ  ،ثِ فیضیه، سیبضی ٍ هٌْذػی ًگبّی ثیبًذاصیذ

" افشاد 02عَس هیبًگیي دس خْبى سٌْب وِ ثِ خَاّیذ ؿذ

ایي ثِ  دٌّذ.خَد سا دس هحیظ آوبدهیه اداهِ هیحشفِ 

                                                                                    
ٍسد خذیذی آداسد وِ سَاًؼشٌذ سؿذ ایي هشوض سا ػلی سغن ػذم دػز

 ..یؾ اص دیؾ خزة وٌٌذّب سا ثاداهِ دٌّذ ٍ حوبیز ذ دِّ اٍلدس چٌ
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خَد سا  ، حشفِ" اص ایي خوؼیز52هؼٌی ایي اػز وِ 

 اًذ.یظ داًـگبُ ٍ فضبی آوبدهیه یبفشِخبیی خبسج اص هح

وٌن. اگش ؿوب ثشای فىش ًوی ّب ًباهیذ ؿذُ ثَدًذ؟ایي آیب 

ثشای ؿشوشی وبس وٌیذ وِ سلَیشثشداسی  ،گَگل وبس وٌیذ

هٌفؼز دّذ ٍ ّب اًدبم هیثؼذی اص ػبخشوبى دًذاىػِ

دس فیضیه  یاگش ثشای ؿشوش ،ثضسگی ثشای خبهؼِ داسد

 ، ؿوب هـغَل سحمیمبر خَاّیذ ثَد. دضؿىی وبس وٌیذ

هیٌِ ؿوب ثشگضاس خَاّذ ّبی هخشلفی دس صػبالًِ وٌفشاًغ

 ذ ثَد.ٌّالوللی ثیي ّوىبساى ؿوب خَاّبی ثیيؿذ ٍ ؿجىِ

ؿوب ٌَّص هـغَل دظٍّؾ ّؼشیذ اگشچِ لضٍهب دس هَسد 

دَی ٍ هبدُ سبسیه ًخَاّذ ثَد. ٍلشی ؿوب داًـ ّیگض

حشوب الصم اػز ایي سا ثذاًیذ. هب ّویـِ  ،ؿَیذدوششی هی

گَیین وِ اگش وٌٌذ هیوبس هی CMSثِ وؼبًی وِ دس 

ًفش اص  01سش اص سٌْب ون ،ًفش اص ؿوب دس اسبلی ثبؿیذ 0111

". 01سش اص یؼٌی ون .ؿوب داسای ؿغل آوبدهیه خَاّذ ؿذ

مغغ ایي ًىشِ سا اص دیؾ ثذاًیذ ٍ ػذغ ٍاسد هاگش 

ی خَد یؼٌی فیضیه سحلیالر سىویلی ؿَیذ ٍ ػاللِ

دٍسُ  ٍػبل اداهِ دّیذ، اص دظٍّؾ  4یب  3رسار سا ثشای 

 ،ٍ دس عَل ایي هذر ثشیذهیدؼب دوششی خَد لزر 

 عَل صًذگی ػلوی خَد ًیبص داسیذ، وِ دس سا ییّبسَاًبیی

ًَیغ خَثی . اگش ؿوب ثشًبهِگیشیذهیٍ یبد  وٌیذهیوؼت 

ذ، سَاًیذ سَػؼِ دّیّؼشیذ، اگش ثشدّبی الىششًٍیىی سا هی

ّبی هحبػجبسی سا ثِ خَثی اگش سَاًبیی سیبضی ٍ الگَسیشن

كٌؼز اػز. اسصؿی ثشای ّبی ثبایي سَاًبیی ،ثلذ ّؼشیذ

ّشگض ًباهیذ ًجبؿیذ. دس  ،" ثبؿیذ01آى  اگش ًشَاًؼشیذ خض

CMS  ِدس سالؽ اػز سب عَس هذاٍم ای داسین وِ ثِوویش

یي ًىشِ اعویٌبى حبكل وٌذ وِ اص ا ،ّبییثب اخشای ثشًبهِ

، سَاًبیی ًَؿشي وٌٌذوبس هی CMS ی افشادی وِ دس ّوِ

داسًذ ٍ  آوبدهیه ساٍ غیش ّبی آوبدهیهثِ هحیظ سصٍهِ

، CMSالى الشحلیاػضب اسسجبعی ثب چٌذ ػضَ اص فبسؽّوِ 

داسًذ. وؼبًی وِ اوٌَى دس كٌؼز هـغَل ثِ وبس ّؼشٌذ 

ای اص كٌؼز ای داسین وِ ػذُهب ثشًبهِ ،هبُ خبسیدس هْش

 ییّبوِ سَاًبیی خَاٌّذ وشدثشای هب دس ایي هَسد كحجز 

لذس ثشای كٌؼز اسصؽ ، چِداخل ػشى داسًذ دس وِ افشاد

دس ؿوب دس آصهبیـگبُ وَثبهبسؼَ ، ػبل آیٌذُ 2د. ؿبیذ داس

  photomultiplierطادي هـغَل دظٍّؾ دس هَسد

 ثشاثش كٌذلی 2وِ اسصؽ كٌذلی آى حذالل ثبؿیذ. خبیی

 الجشِ آدم ثبیذ ثش اػبع ػاللِ ساُ .اػزخب هي دس ایي فؼلی

ثٌذی ّشگض ثِ ػٌَاى خوغ . اهبًِ دَل ،سا اًشخبة وٌذ خَد

ًجبیذ خبسج ؿذى اص هحیظ آوبدهیه سا ًـبى ًباهیذی 

 داًؼز.

ّبی خَد سا بب هشکض ػشى ّوکبسی 1662ایشاى اص ػبل 

دس  آغبص کشدُ اػت. CMSدس بخش آشکبسػبص  ٍ

داًشدَّبی ایشاًی سا دس  طَل ایي هذت هشبسکت

چٌیي هشبسکت ایشاى دس ّبی تحقیقبتی ٍ ّنبشًبهِ

چگًَِ  سا هقبیؼِ بب دیگش کشَسّبی دس حبل تَػؼِ

 کٌیذ؟اسصیببی هی

دس ایشاى  داًن.ایشاى سا وـَس دس حبل سَػؼِ ًوی الجشِ هي

ٍ ػغح سحلیالر  هشاوض دظٍّـی لبثل لجَلی ٍخَد داسًذ

دس ایشاى ثبال اػز ٍ اص ایي خْز لبثل همبیؼِ ثب وـَسّبی 

 21دس حبل سَػؼِ ًیؼز. فؼبلیز ػلوی دس ایشاى دس عی 

-گیشی داؿشِ ٍ اص ایي خْز هیذ چـنػبل گزؿشِ سؿ

فیضیه رسار سدشثی دس ایشاى ٍضؼیز ػلوی گفز وِ  سَاى

داًبى رسار سا دس حبل سَػؼِ اػز. هي ًؼل اٍل فیضیه

 ،گزاسی وشدًذوذسب سحمیمبر خَد سا دس ػشى دبیِوِ ػ

اؿبسُ ثِ دوشش [ؿٌبػن. ًؼل دٍم سا ثِ ّویي كَسر هی

 ٍ دس حبل حبضش اعالع ووی اص ًؼل ػَم داسم. ]هحوذی

بس داؿشٌذ ٍ ثِ خَثی دس صهیٌِ ًؼل اٍل ػاللِ صیبدی ثِ و

چیضی وِ ثب سَخِ ػیؼشن  .ًظشی آهَصؽ دیذُ ثَدًذ

دٍس اص اًشظبس ًیؼز. اهب الصم ثَد  آهَصؿی دس ایشاى

ثِ  ّب آهَصؽ دادُ ؿَد. الصم ثَدچیضّبی صیبدی ثِ آى

سا وِ هشبثش اص  خَدّب آهَصؽ دّین وِ چگًَِ دیذگبُ آى

سغییش دٌّذ. اگش ؿوب یه همبلِ سا  ،آهَصؽ ػٌشی ثَد

بیبى هبخشا ًیؼز. ایي د ،خَاًذیذ ٍ آى سا وبهل فْویذیذ

َاًیذ ثب سحلیل رٌّی خَد ٍ خَاًیذ ٍ ثبیذ ثشدُ همبلِ سا هی

 ثبخَدسبى سا  امهمبلِ یبصدُ ،ایذّبیی وِ آهَخشِهْبسر
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ثٌَیؼیذ. اػز،  رّي خالق خَد وِ حبٍی هغلت خذیذی

ساٌّوبیی وٌین، آهَصؿـبى  ّب ساآى ثَد وِثٌبثشایي الصم 

 ،ّبی هخشلف فیضیه رسار سدشثیاص خٌجِ ّبثِ آى دّین.

ػبص ّب چگًَِ اػز، ایي وِ اكَل آؿىبس .آؿٌبیی دادُ ؿَد

چگًَِ آصهبیؾ سا  ًبدزیش چِ ّؼشٌذ،خغبّبی اخشٌبة

ایي  7114سب  7113ل ّبی دس حذٍد ػب ... عشاحی وٌین ٍ

. ًؼل ثؼذی شاى ثبصگـشٌذیؿذًذ ٍ ثِ ا الشحلیلًؼل فبسؽ

ٍ اكفْبى ٍ ؿیشاص دس  IPMسش ثَدًذ اص وِ ثِ هشاست ثیؾ

ؼل دٍم سَػظ ًؼل اهب ایي دفؼِ ً .خب هـبسوز وشدًذایي

ّبی ثؼیبس اوٌَى ایي ًؼل دس خب ؿذًذ ٍاٍل ساٌّوبیی هی

وِ ثشای چیضی .گزساًٌذخَة دًیب دٍسُ دؼبدوششی سا هی

شي ثِ آى ووی ػخز ثَد. اوٌَى فًؼل اٍل دػز یب

اًذ ٍ اوٌَى ایي سؼذادی اص ًؼل دٍم ثِ ایشاى ثبصگـشِ

ویي ثِ ّ ذ ٌٍسَاًبیی سا داسًذ وِ ًؼل ػَم سا سشثیز وٌ

ٍالؼب ایي  IPMاوٌَى ...  سشسیت ًؼل چْبسم ٍ دٌدن ٍ

داى دس داخل خبًِ خَد سَاًبیی سا داسد وِ ثِ سشثیز فیضیه

ّب سا لذم ثِ لذم ًیبص ًذاسین آىداصد. اهشٍص دیگش ثذش

ّب جشِ هـبٍسُ ّویـِ خَة اػز اهب آىساٌّوبیی وٌین. ال

سَاًٌذ هَضَع سحمیمبسی هخشلف سا اًشخبة وٌٌذ ٍ خَد هی

ي ثِ دیؾ ثجشًذ. ثٌبثشایي یه سحَل خیلی خَة ثیي ای

حشف صدى خلَی ایي دٍسثیي  ن. اص عشفی، یثیٌّب هیًؼل

بر دیگشی دس وـَس ؿوب # اسفبل$ثب خٌذُ! ووی ػخز اػز

ّب شی اػز وِ اهیذ اػز اداهِ ّوىبسیگیدس حبل ؿىل

ّبیی  سبصُ ثشای حل حلسػذ ساُثِ ًظش هی .سش ؿَدثیؾ

س حبل د ،ّبیی وِ دس وـَس ٍخَد داسدای اص  چبلؾػذُ

اگش هي ثخَاّن یه چه ثِ ایشاى  داًیذ،اًدبم اػز. هی

ثفشػشن ثب وبس ثؼیبس هـىلی هَاخِ ّؼشن! دس حبلز ولی 

 ثب دس صهیٌِ هـبسوز 7111اص ػبل  یهي سؿذ خیلی خَث

-یي دغذغِ ًؼل فؼلی اػز وِ اگش هیثیٌن ٍ اایشاى هی

ػبل آیٌذُ اداهِ داؿشِ  01چٌبى سب خَاٌّذ ایي سًٍذ ّن

ثؼذی غبفل ًـًَذ ٍ ایي  ّبیثبیذ اص سشثیز ًؼل ،ثبؿذ

حشی ثبیذ ثِ فىش ػبخشي  .سًٍذ سا ثْشش اص دیؾ اداهِ دٌّذ

 یه ؿشبثگش وَچه ثشای وـَس خَد ثبؿٌذ.

ین یک تَصیِ بشای هب ٍ  ّن دٍػت داس پبیبى ،دس 

 .ّبیوبى دس داًشگبُ  اص صببى شوب بشٌَینکالػی

سَكیِ ػبم آهَصؿی اػز ٍ چیض ای وِ داسم یه سَكیِ

گیشی آى ی ًیؼز. اًجبؿشِ وشدى داًؾ ٍ یبداًگیضؿگفز

اهب  .ّبی صیبدی اػزِ سٌْبیی اسصؿوٌذ ٍ ًیبصهٌذ سالؽث

اػشفبدُ وشدى اص ّوِ  ،سش اص آى اػزچیضی وِ هْن

وبس اػز. دیذا وشدى یه ّب ثشای ثِ اًدبم سػبًذى داًبیی

اهب فْویذى ایي  ،خشم دشٍسَى دس ایٌششًز وبس ساحشی اػز

. ای ًیؼزوبس ػبدُ ،سَاى وشدای هیآى چِ اػشفبدُ اص وِ

ْبسر سا ثبیذ آهَخز. ؿوب یه هْبسر اػز ٍ ایي ه صیشا

چِ ای آهَصؽ ثجیٌیذ وِ هْبسر اػشفبدُ اص آىگًَِثبیذ ثِ

سا وؼت وٌیذ. دس داًـگبّی وِ ّؼشیذ  ذایوِ آهَخشِ

اعویٌبى حبكل وٌیذ وِ دس عَل همبعغ سحلیلی، سب 

وؼت  یهخشلف یّبْبسر ٍ سَاًبییىي اػز هخبیی وِ هو

دسع ًظشیِ هیذاى وَاًشَهی  دس ؿشوز . ثلِایذوشدُ

اهب  . ثبیذ ثب هفبّین اػبػی آؿٌب ؿَیذ، صیشا اّویز اػزدش

ثِ سٌْبیی وبفی ًیؼز. اگش هي  ،الوؼبسفیٓایي داًؾ دایش

دزیشؽ دوششی لذ داؿشِ ثبؿن وِ  یه داًـدَ دؼبل

ًگبُ اػز یی وِ آهَخشِ ٍ وؼت وشدُ ّبوٌن، ثِ هْبسر

دػز آٍسدُ اػز. اص الوؼبسفی وِ ثًِِ داًؾ دایشُ ،وٌنهی

لی ًَیؼی هـىاعویٌبى حبكل وٌیذ وِ دس ثشًبهِ خَد

سَاًیذ ىششًٍیىی هیّبی الًذاسیذ، هغوئي ؿَیذ وِ ثب ثشد

ِ داؿشِ ّبی خاللبًِ ثشای حل یه هؼئلوبس وٌیذ، سٍؽ

رّي خَد سا  ،گزساًیذّبیی وِ هیثبؿیذ ٍ دس وٌبس دسع

  .هْن اػز ثؼیبسایي ثِ ًظش هي . ّویـِ دَیب ًگِ داسیذ

%%% 

بب تشکش ٍیظُ اص دکتش هحوذی ٍ آقبی فشٍغی کِ 

ّبی ایي ػضیضاى ایي هصبحبِ هیؼش بذٍى کوک

 شذ.ًوی
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 صٙؼتی دا٘ـٍبٜ اص ٞٓ یه ٘فش ٚ ساد ایضدی ػّی ٔٗ،. ثٛدیٓ ٘فش ػٝ. سػیذیٓ ط٘ٛ فشٚدٌبٜ ثٝ وٝ ثٛد أؼبَ تیش 7 ظٟش اص ثؼذ 

 اغّت ٚ داؿتیٓ سٚدسثبیؼتی ٞٓ ثب وٕی ٞٙٛص. ثٛد فیضیه ٚ ثشق ای دٚسؿتٝ ػّی، ٔثُ ٞٓ ػؼیذ. فشٚغی ػؼیذ اصفٟبٖ؛

 ثب$!#  ثٕب٘ذ ص٘ذٜ ٞب آٖ ثب تٛا٘ذ ٔی ٘فش یه وٝ سا ٕٔىٗ ٚػبیُ تشیٗ وٓ ساحتی ثشای ٔٗ. وشدیٓ ٔی خغبة "ؿٕب" سا دیٍش ٞٓ

 دس لجُ ٔبٜ یه اص وٝ ٔختّف غزاٞبی وشدٖ دسػت ی اِٚیٝ ٔٛاد اص پش. ثٛد تش ػٍٙیٗ ثشاثش دٚ ویف ػؼیذ أب. ثٛدْ آٚسدٜ خٛدْ

 !ؿٛیذ ٚ ػٛٞبٖ ٚ ٌض تب ٌشفتٝ اَسدٜ ٚ ؿیشٜ ٚ خشٔب اص. ثٛد ٌشفتٝ یبد ؿبٖ خب٘ٝ

 حشوت اسٚپب ای ٞؼتٝ تحمیمبت ٔشوض ،CERN ػٕت ثٝ ٚ ؿذیٓ Y-Bus اتٛثٛع خظ ػٛاس. ثٛد آٚسدٜ خٛد ثب ٞٓ تبس ػٝ یه

 خٛدٔبٖ ثٛد لشاس حبال. وشدیٓ ٔی ؿٕبسی ِحظٝ ٔىبٖ ایٗ دیذٖ ثشای ثٛد آٔذٜ ٔبٖ لجِٛی خجش وٝ لجُ ٞب ٔذت اص ػٝ ٞش. وشدیٓ

 ؿىّی چٝ CERN وٝ دا٘ؼتیٓ ٕ٘ی حتی ثٛدیٓ وٝ اتٛثٛع ػٛاس. دٞیٓ ا٘جبْ سا ػظیٓ ی پشٚطٜ ایٗ اص وٛچىی ثؼیبس لؼٕت

 ایؼتٍبٜ دس اتٛثٛع ٚ ؿذ ٕ٘بیبٖ دٚس اص CERN ٔؼشٚف1 ٌّٛة دلیمٝ 02 حذٚد اص ثؼذ. ؿٛیٓ پیبدٜ اتٛثٛع اص ثبیذ وی ٚ اػت

 ٚ داؿت لشاس ٌٛدی یه دس ٖخیبثب استفبع ثٝ ٘ؼجت وٝ ثٛد CERN تحمیمبت اصّی ٔحُ خیبثبٖ عشف آٖ. ایؼتبد وٙبسؽ ثؼذ

 ٔثّث یه ٔثُ ،CERN ٘مـٝ، سٚی .ثٛد ٔؼّْٛ خیبثبٖ سٚی ثش ػبختٕبِٖ وٕی تؼذاد اصّی خیبثبٖ اص دِیُ ٕٞیٗ ثٝ

 ٘صف تمشیجبً سا ٔثّث ایٗ ٞٓ فشا٘ؼٝ ٚ ػٛئیغ ٔشص. ثٛد چؼجیذٜ خیبثبٖ ثٝ ٚتشؽ وٝ ثٛد اِؼبلیٗ غیشٔتؼبٚی ی اِضاٚیٝ لبئٓ

 اص ٚ ػٛئیؼی دس فٟٕیذی ٔی ٞب ؿٟش حذ اص ثیؾ تٕیضی اص ؿبیذ ٚ ٘ذاؿت ٔؼٙبیی وـٛس دٚ ثیٗ ٔشص خیّی جبآٖ ٌشچٝ. وشد ٔی

 .ای فشا٘ؼٝ وٝ ؿذی ٔی ٔتٛجٝ پظٚ ٔبؿیٗ چٍبِی افضایؾ

 اص اػٓ وشد٘ذ ٔی غیشػّٕی وبس CERN دس وٝ وؼب٘ی ی ٕٞٝ تمشیجبً وٝ ثٛد ػجیت ثشایٓ. سفتیٓ ٍٟ٘جب٘ی ثٝ وّیذ ٌشفتٗ شایث

 وٝ سا اتبق وّیذ. ٘جٛد٘ذ ثّذ اٍّ٘یؼی وذاْٞیچ تمشیجبً ٚ وشد٘ذ ٔی صحجت فشا٘ؼٛی فمظ...  ٚ پؼت ٔؼئَٛ ٍٟ٘جبٖ، آؿپض،

 خٛاٞی ٔی آٖ ثب وٝ پشػیذ اٚ اص اٍّ٘یؼی وّٕبت ٌزاؿتٗ ٞٓ وٙبس ثب ػختی ثٝ ػؼیذ، تبس ػٝ ثٝ اؿبسٜ ثب ٍٟ٘جب٘ی ٌشفتیٓ،

 ثشخٛسد والً ٚ LHC ٌش ؿتبة ی دسثبسٜ ػٕٛٔبً وشدی ٔی صحجت ػبدی ٔشدْ ثب ٚلتی. ثٛد جبِت ٞٓ ایٗ!! ثذٞی؟ ؿتبة پشٚتٖٛ

                                                           
1.The Globe of Science and Innovation  
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 وٝ ػؤاالتی ی ػٕذٜ. آٔذ٘ذ ٔی ثبصدیذ ثشای CERN ثٝ ٞٓ ٌبٞی اص ٞش. وشد٘ذ ٔی ؿٛخی ٔؼبئُ لجیُ ایٗ اص ٚ پشٚتٖٛ دادٖ

 چٝ" یب "خٛسد؟ ٔی دسد چٝ ثٝ# 0خذا ی رسٜ ثٍٛیٙذ وٝ ثٛد ؿذٜ ٌفتٝ ؿبٖ ثٝ وٝ$ ٞیٍض ی رسٜ" وٝ ثٛد ٘ٛع ایٗ اص پشػیذ٘ذ ٔی

 ٚ ٚیضیت وّی. داؿت ٞب ایٗ ثشای ای ٚیظٜ ی ثش٘بٔٝ ٞٓ CERN. "٘ىٙذ؟ وبس ٘ظبٔی ٔؼبئُ ثشای CERN وٝ ٞؼت اعٕیٙب٘ی

 .دٞٙذ آٔٛصؽ سا ٞب ایٗ ٔشدْ ثٝ تب ثٛد٘ذ ؿذٜ تؼییٗ وبس ایٗ ثشای ٔخصٛف ٞبی آدْ ٚ ثشٚؿٛس

 ػخٙشا٘ی پبی ٞب صجح. داؿت فبصّٝ وبس ٔحُ تب دٚچشخٝ ثب دلیمٝ 8-7 وٝ ثٛد فشا٘ؼٝ saint-genis ی ٔحّٝ دس ٔب خٛاثٍبٜ

 ٞٓ ٞب ػخٙشا٘ی پبیبٖ دس. داؿتٙذ ٌفتٗ ثشای حشفی خٛدؿبٖ ی حشفٝ دس ٚ د٘ذثٛ وبستجشثی ػٕٛٔبً وٝ ٘ـؼتیٓ ٔی ٞبیی اػتبد

 ػصشٞب. ثٛد٘ذ خٛا٘ذٜ سیبضی حتی ٚ IT وبٔپیٛتش، ثشق، وٝ ٞٓ ثٛد٘ذ وؼب٘ی أب ٛدیٓ،ث یفیضیى ثیـتشٔبٖ. ثٛد پبػخ ٚ پشػؾ

 دٚػت وشدْ ٔی احؼبع عشف یه اص. داؿتٓ ػجیجی حغ وٙٓ تجشثی وبس ثٛد لشاس وٝ ایٗ اص اثتذا. سفتیٓ ٔی وبس ٔحُ ثٝ ٞٓ

. داؿت خٛاٞذ حؼی چٝ د٘یب آصٔبیـٍبٜ تشیٗ ثضسي دس آصٔبیـٍبٞی وبس ثجیٙٓ ثٛدْ ٔـتبق ٞٓ عشف یه اص ٚ داؿت ٘خٛاٞٓ

CMS ٚ ATLAS دس ٟٔٓ 3آؿىبسػبص ٚد LHC وشد٘ذ ٔی افضاسی ػخت وبس ای ػذٜ. وشد٘ذ ٔی وبس ٞب آٖ دس ٘فش ٞضاس چٙذ ٚ ثٛد٘ذ 

 دػتٍبٜ. ثٛد ؿذٜ ٌزاؿتٝ سفتٗ پبییٗ ثشای صیبدی أٙیتی تذاثیش. سفتٙذ ٔی صیشصٔیٗ ثٝ ٞب دػتٍبٜ تؼٕیش ٚ ػبخت ثشای ٔشتجبً ٚ

 ٘فش یه فمظ وٝ ؿٛد ٔؼّْٛ تب وشد ٔی ٚصٖ سا خٛدؽ وغ ٞش ثبیذ وٝ ثٛد ٞٓ ٚص٘ٝ یه. وشد ٔی ؿٙبػبیی سا فشد چـٓ عشیك اص

 وٝ ٞبیی دػتٍبٜ. ثٛد لؼٕت تشیٗ جزاة وشدْ، ٔی فىش لجُ اص چٝ آٖ ثشخالف افضاس، ػخت ٔٗ، ثشای. اػت ؿذٜ لؼٕت آٖ ٚاسد

 وٝ وؼب٘ی اوثش وٝایٗ جبِت .ثشػٙذ دلت ایٗ ثٝ تب دٞٙذ ا٘جبْ ثٛد٘ذ ٔججٛس وٝ ٞبیی وبس. ثٛد ؿذٜ عشاحی صیبد ثؼیبس دلت ثب

 اص چـٕٝ یه. ثٛد٘ذ خٛا٘ذٜ تجشثی فیضیه ی سؿتٝ ٞباص آٖ  خیّی! ثٛد٘ذ ثّذ ٞٓ سا ٔؼئّٝ فیضیه وشد٘ذ ٔی وبس لؼٕت ایٗ دس

 ای دایشٜ ی ِِٛٝ ویّٛٔتش LHC 07. داؿتٙذ تٗ 12222 حذٚد جشٔی ٞب آؿىبسػبص ثٍٛیٓ، ثخٛاٞٓ سا وبسؿبٖ ػختی ٚ دلت

 ٞبی ٚاحذ دس وٝ اسلبٔی ٚ اػذاد ایٗ ثب. داؿت لشاس صٔیٗ صیش ٔتش 122تب 52 ٚ وشد ٔی ػجٛس ٔختّف ؿٟشٞبی اص وٝ اػت ؿىّی

 me = 0.510998928(11): وشد٘ذ ٔی ٌیشی ا٘ذاصٜ دلت ایٗ ثب سا اِىتشٖٚ جشْ ٔثالً ٚ وشد٘ذ ٔی وبس ٞؼتٙذ SI اص تش ػٍٙیٗ

MeV/c2 4 .ُٟٔٙذػیٗ تٕبٔی. دیذ٘ذ ٞب ٌیشی ا٘ذاصٜ دس سا وٛچىی ثؼیبس تغییشات وشد٘ذ ٔی أتحبٖ سا دػتٍبٜ ٚلتی اٚای ٚ 

 تٛجٝ ثب ثشسػی ٔذتی اص ثؼذ. ٘یبفتٙذ ٞب دػتٍبٜ اص یه ٞیچ دس اؿىبِی ٞیچ ٚ وشد٘ذ وٙتشَ سا چیض ٕٞٝ ٚ آٔذ٘ذ ٔشثٛعٝ ػٛأُ

 استفبع تغییش ثبػث ٔتش ػب٘تی 05 ٔبٜ، ی جبرثٝ وٝ فٟٕیذ٘ذ ؿذ ٔی ٌیشی ا٘ذاصٜ دس خغب ثبػث وٝ پبِؼی ایٗ ثٛدٖ پشیٛدیه ثٝ

 اػت آصٔبیؾ دس ٟٔٓ اصُ یه ایٗ. وٙذ ٔی خشاة سا اػذاد ٚ ؿٛد ٔی LHC عَٛ تغییش ٔتش ٔیّی یه ٚ صٔیٗ ػغح ی پٛػتٝ دس

 ٔحبػجبت غیشپشیٛدیه وبٔالً غِپب یه عٛسٕٞیٗ. اػت عجیؼت ثٝ ٔشثٛط ػٕٛٔبً آصٔبیـٍبٜ دس پشیٛدیه خغبٞبی ی سیـٝ وٝ

                                                           
2.God particle 
3.Detector 

4 ػذْ لغؼیت اػت. σ-1پشا٘تض ثٝ ٔؼٙبی 
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 ثشلی ٞبی لغبس حشوت اص ٘بؿی وٝ اػت وٕی ِٚتبط اختالف ػّتؾ وٝ ؿذ٘ذ ٔتٛجٝ ٔذتی اص پغ وٝ ثٛد سیختٝ ٞٓ ثٝ سا ٞب آٖ

 .اػت 5ؿٟشی دسٖٚ

 ا٘جبْ وبٔپیٛتشی ٞبی وبس ٚ دا٘ؼتٙذ ٕ٘ی فیضیه اص چیض ٞیچ وٝ ثٛد٘ذ"# 12 حذٚد ؿبیذ$ وٕی دسصذ افضاس ٘شْ لؼٕت دس

 ٚ ثشسػی ثشای ایشاٖ دس IPM ثٝ جّٕٝ اص ٔختّف ٞبی وـٛس ثٝ وٝثٛد  ٞبیی دادٜ وٙتشَ ثٝ ٔشثٛط ٞب آٖ وبسی .ػٕذٜداد٘ذ ٔی

 حبضش حبَ ٞبی ثٟتشیٗ اص ٘فش ػٝ. دا٘ؼتٙذ ٔی ٞٓ خٛة ٚ دا٘ؼتٙذ ٔی فیضیه اص ٞب آٖ تؼذاد صیبدی اص أب. فشػتبد٘ذ ٔی تحّیُ

C++ دس د٘یب، دس CERN ی پشٚطٜ ٔثالً ٚ ثٛد ٌؼتشدٜ خیّی افضاس ٘شْ لؼٕت!! دا٘ٙذ ٔی خٛثی حذ تب ٞٓ سا فیضیه ٚ وٙٙذ ٔی وبس 

 ٞؼت ٞٓ دِیُ ٕٞیٗ ثٝ ؿبیذ. دادْ ٔی ا٘جبْ سا وبسٞب وبٔپیٛتش ثب ثبیذ ِٚی ثٛد فیضیه فمظ ٚ ٘ذاؿت وذ٘ٛیؼی ٌٛ٘ٝٞیچ ٔٗ

 خٛا٘یٓ ٔی دسع ؿشیف دس وٝ ٔب اوثش وٝ ثٛد ایٗ دیٍش جبِت ی ٘ىتٝ. ؿذْ ٔٙذ ػاللٝ تجشثی فیضیه دس وبس ثٝ ؿذت ثٝ وٝ

 ٔذت ثٝ IPM عشف اص وٝ ؿذْ آؿٙب دوتشایی فٛق ٚ دوتشا ٞبی دا٘ـجٛ بث جبآٖ. دا٘یٓ ٕ٘ی CERN دس سا IPM فؼبِیت ٔیضاٖ

 ،CERN دس. دٞذ ٔی جٛاة سا ای ػّیمٝ ٞش CERN دس وبسٞب صیبد ثؼیبس ٌؼتشدٌی. وشد٘ذ ٔی وبس ػشٖ دس ػبَ دٚ یب یه

 ؿخصبً. ؿٕبس اٍ٘ـت یتؼذاد ثٝ ٔحذٚد فمظ ٚ ٘بچیض ثؼیبس أب ٞؼت ٚالغ دس وٙی؛ ٕ٘ی پیذا وٝ اػت چیضی تٟٙب ٔحض تئٛسی

 ثشٌضاس تجشثی رسات فیضیه ثب فیضیه اسؿذ وبسؿٙبػی ٚ وبسؿٙبػی ٞبی دا٘ـجٛ تش ثیؾ آؿٙبیی ثشای ٞبیی ثش٘بٔٝ اٌش ٔؼتمذْ

 لٛی ٚ جذیذ ٘یشٚٞبی افضایؾ ثٝ تٛا٘ذ ٔی وٛتبٞی ٔذت دس وٝ وبسی. ؿذ خٛاٞٙذ ٔٙذ ػاللٝ لؼٕت ایٗ ثٝ صیبدی ی ػذٜ ؿٛد

 دس دیذ ایٗ ٞؼت چٝ ٞش داسیٓ؟ آٖ ثشای وٕی ٞیجبٖ چشا ٌشیضا٘یٓ؟ ٞب آصٔبیـٍبٜ اص ٕٞٛاسٜ چشا دا٘ٓ ٕ٘ی. ثیب٘جبٔذ IPM ثٝ

 وٙٙذٌی وؼُ ٚ تئٛسی صیجبیی اص دْ ٞب ثچٝ جٕغ دس سٚص ٚ ؿت وٝ ٘یؼتٙذ ثذتش ٔٗ اص دیٍش. وٙذ تغییش تٛا٘ذ ٔی ٞب دا٘ـجٛ

. ثٛد٘ذ آٔذٜ ٞب وـٛس اص ثؼیبسی اص 6تبثؼتب٘ٝ دا٘ـجٛیبٖ ٌشٜٚ. ٘ٛیؼٓ ٔی جب آٖ فضبی اص وٕی ٞٓ، آخش دػت !صدْ ٔی آصٔبیـٍبٜ

. ؿْٛ آؿٙب ٞب آٖ ص٘ذٌی ػجه ثب وٝ ثٛد ػبِی ٔٛلؼیت ایٗ داسْ جذیذ ٞبی فشًٞٙ ثب آؿٙبیی ثٝ ؿذیذی ی ػاللٝ وٝ ٔٗ ثشای

 ػٙٛاٖ ثٝ سا ٞب ٚسصؽ ا٘ٛاع ٚ وشد ٔی وبس ٔٛػیمی صیبد احتٕبَ ثٝ دیذی ٔی وٝ سا وغ ٞش. ثٛد٘ذ چٙذثؼذی ٞب آٖ ی ٕٞٝ تمشیجبً

 ی ثش٘بٔٝ یىی. وشد٘ذ ٔی جذیذی وبس ٚ ؿذٜ جٕغ ٞٓ دٚس ٞب ثچٝ اص ٌشٚٞی وٝ دیذی ٔی سٚص ٞش. داد ٔی ا٘جبْ ػشٌشٔی

python ثب ٚ ثٛد ػشٚدٜ سیؼٕبٖ ی ٘ظشیٝ ٔٛسد دس ؿؼشی دیٍشی ثٛد، وشدٜ ثشٌضاس ثمیٝ ثشای آٔٛصؿی وبسٌبٜ ٚ ثٛد ٌشفتٝ یبد 

 .دیذْ تذاسن ALICE آؿىبسػبص اص ٌشٚٞی ثبصدیذ ثشای ای ثش٘بٔٝ ٞٓ خٛدْ. خٛا٘ذ ٔی ٚ صد ٔی ِٛٗٚی

 وٙیٓ تالؽ ٞٓ ثب ٕٞٝ وبؽ ای. ٔتفبٚت ٞبی ٌشایؾ دس ٔختّف ٞبی تٕبیُ ثب دا٘ـٍبٜ دس ٔب ٚ ثٛد٘ذ$!#  رساتی ٕٞٝ ٞب آٖ

 ثٝ فیضیه ٞیجبٖ ٚ ؿٛق ؿٛد، تش ثیؾ ٔبٖ ٌشٚٞی ٞبی وبس ٘ـٛد، ٔحذٚد فیضیه ثٝ فمظ ٚ والع ثٝ فمظ دسع، ٚ تذسیغ

 ٞب، وبس ایٗ ثذٖٚ دا٘ـٍبٞی ص٘ذٌی ٚ اػت ٞیچ ٞیجبٖ ثذٖٚ فیضیه وٝ یبثذ افضایؾ آٔٛص دا٘ؾ یه ٘ٝ ٚ دا٘ـجٛ یه ػٙٛاٖ

 ...سٚح ثی ٚ خـه

                                                           
5.Tram 
6.Summer Students 
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هغبلؼِ فیضیه  ؿشٍع ثِخبة سؿتِ ٍ ثؼیبسی اص داًـجَیبى فیضیه ثؼذ اص اًتؿبیذ  چکیذٌ:

ػٌَاى فؼبلیت ػوذُ صًذگی خَد، ثؼذ اص هذتی دیذ فبًتضی ٍ تخیلی خَد دس ایي هَضَع ثِ

َاًذ جبی تًویثِ تٌْبیی  ًیض گشایی سیبضیبت هجشد ٍ حتی تجشثٍِ ٌّذ دهیسا اص دػت 

تخللی  ثؼیبسهَضَع هؼئلِ یه الجتِ ایي . ّب پش وٌذی تخیل ٍ فبًتضی سا ثشای آىلخب

 .جبی ثحج داسد فىشی ًیبص ّؼت یب خیشثِ چٌیي عشص اكَال وِ آیب ایياػت ٍ 

ؿَد ٍ ًیبص ثِ حغ هیثِ ؿذت ّبی ػلوی تخیلی ی داػتبىلثِ ّش حبل اهشٍصُ جبی خب

. پغ ؿبیذ بس صیبد اػتیهٌذػبصی ًَجَاًبى ٍ جَاًبى ثِ ػلن دس لشى ثیؼت ٍ یىن ثؼػاللِ

ػالٍُ ثش پیـشفت اهشٍصُ َل وشد وِ . ثبیذ لجّبی جذی ثشداؿتثتَاى دس ایي ثخؾ لذم

اػت وِ ایي ًىتِ هْن  جبهؼِ ثِ ػلن ّن تَجِ ٍیظُ داؿت ٍػبصی هٌذاللِثبیذ ثِ ػداًؾ 

اص صثبى تخللی اًذوی فبكلِ ثگیشین ٍ ثِ تخیالت ثبیذ هٌذ وشدى جبهؼِ ثِ ػلن ثشای ػاللِ

ؿذُ اػت تب دس ایي ًَؿتِ ػؼی  ًـبى دّین.تشی دس ایي حَصُ تَجِ ثیؾ ّبٍ فبًتضی

 .پشداختِ ؿَدخالكِ ثِ ایي هَضَع  عَسثِ
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 ثب ؿذى جبىیگش ثِ دػت ٍ ػختی وبس سٍص هی اص ثؼذ

 ثبص خبًِ ثِ آلَدُ ٍ گشمی َّا تحول ٍ هـىالت اصی بسیثؼ

  .ذیٌیًـ یه ٍ ذیوٌ یه ذایپ آسامی ا گَؿِ .ذیگشد یه

 . ذیثٌذ یه سا خَد چـوبى . ذیدّ یه گَؽی میهَػ

 ذیوٌ ثبص سا چـوبًتبى وِ يیا ثذٍى. ذیٌیث یهی بّیػ

 وشدى حغ ثِ ذیوٌ یه ؿشٍع. ؿَد یه ذایَّ ًَس ًبگْبى

 تش ٍاضح ٍ ٍاضح شّبیتلَ ٍ ّب ًمؾ ػپغ ّب، سًگ

 سای جْبً خَد ثشاثش دس لحظِ چٌذ اص ثؼذ .ؿًَذ یه

 ؿوب رّي پشداختِ ٍ ػبختِ جْبى يیا .ذیوٌ یه هـبّذُ

 شٍىیث وِ ای سا یػخت ّش. ثؼتِی ّب پله پـت اػت؛

 شیؿىؼپ ثب ذیثخَاّ ذیؿب . ذیًذّ ساُ جب يیا ذیوشد تحول

ثب ػشػت ًَس  وِ ذیوٌ تلَس ذیثخَاّ ذیؿب بی ذیثخَس ؿبم

ای ثِ  ای اص ػتبسُ تش دس فضبی هیبى ػتبسُ ٍ حتی ثیؾ

الجتِ اگش دس ایي هیبى ثِ یه توذى  . سٍیذ ػتبسُ دیگش هی

 َّؿوٌذ ثشخَسد ًىٌیذ!

 ذیوٌ تلَس ٍضَح  يیا ثِ سای جْبً ّؼتیذ لبدس ٍالؼب اگش

 پشداصؽ لذستی داسا ؿوب. نیگَ یه هیتجش ؿوب ثِ

 رّي بسچَةچ اص خبسج وِی هَجَدات ػبختي. ذیّؼت

 ٍ ؿًَذ یه پشداختِ ؿوب رّي دس ًذاسًذ،ی خبسج ٍجَد

 دس وِی شیخو رّي، شیخو تَػظ. بثٌذی یه تیهَجَد

ی افالعًَ كَست ثِ هبی ثشا سا ّب هىؼت ٍ ّب وشُ ،بتیبضیس

 . ػبصد یه ًمق یث ٍ

 آستَس ٍ وَفیآػو ضانیآ بدی ثِ سا هب ًبخَدآگبُ لیتخ ٍاطُ

ی ّب یاهپشاعَس .اًذاصد یه ٍسى طٍل ٍ والسنی ػ

 . ْبىیو هشص یث شیتؼخ...  یٌیفشاصه َّؿوٌذاى...  یوْىـبً

ثخؾ ًَجَاًبى ٍ جَاًبى  ّب الْبم ایي ػجه تخیل ػبل

ثیبى ػلن ٍ آحبس آى  دس تَاًبیی ایي افشاد. ثؼیبسی ثَدُ اػت

آٍس ّوشاُ ثب ػشفبى ٍ فلؼفِ خبف  ثِ كَست ػبدُ ٍ لزت

هشص  تشیي فبوتَس آحبس آًبى تخیل ثی . اهب هْنخَد اػت

 . اػت

 ٌّش ٍ بتیادث ثِ هتؼلك تٌْب سا لیتخ هب اصی بسیثؼ

  ٍ  اػت ضیاًگ ؿگفت ّبِ یآسا ٍ لغبت بتیادث للوشٍ. نیداً یه

 

ی ثشای هٌبػج گبُ جَالىوِ  كذاّب ٍ سًگ ٌّشی للوشٍ

ی ّب یًمبؿ تب ثبؿىَُی ّب یػوفًَ اص. اػتی رٌّ ٌؾیآفش

 . یلیتخی ػلو طاًش ی ٌوبیػ الجتِ ٍی دال

 حال بٍ تا اما دَذ یم جًالن َىری ایدو در لیتخ

 دفترَا معادالت در شگفت هیای جا کٍ ذیکرد دقت

 ؟کجاست َا کتاب ي

 ّذف ثِ  ّب يیا ّوِ...  تفىش ٍ هٌغك ٍ تیػل...  هیضیف

 هب بسیاخت دسػلن  دس ـشفتیپی ثشا سایی ّب ساُ جْبى دسن

 دٍ ذیؿب اٍل ًگبُ دسی بضیس دس هٌغك ٍ خشد. گزاسًذ یه

یی ّب تیهحذٍد ٍ هشصّب ذیؿب ٍ ثبؿٌذ لیتخ ثب هجضا ػٌلش

 لیتخ هشص یث تیهبّ ثب هتضبد دّذ، یه ًـبى هب ثِ ػلن وِ

 یب ثْتش داسد؟ بصیً حذ چِ تب لیتخ ثِ داًـوٌذ هی .ثبؿذ

 ؟اػت ثپشػین آیب اكال ًیبصی داسد

 آف هیفبثش هؼتٌذ دس سا ضیاًگ ؿگفت ػىبًغ هی

 سا تَسمی ِ یًظش وِی داً هیضیف گَث آلي. ذمید وبصهَع

ی وـَ ًبگْبى. ثَد ًـؼتِ خَد وبس اتبق دسی ؿج داد، اسائِ

 وـَ داخل اص وِ ذید تؼجت ثب ٍ گـَد سا وبسؽ

 اٍ ثشاثش دس .ٌذیآ یه شٍىیثی ْبًیوی ّب گشداة ٍ ّب وْىـبى

 ذیؿب. بثذی یه تَسم اٍ چـن ثشاثش دس جْبى ٍ چشخٌذ یه

 ثبؿذ هؼتٌذ وشدى ثْتشی ثشایی ٌوبیػ ػىبًغ هی يیا

 ٍجَد تَاًٌذ یه شّب،یتلَ يیا وِ اػت يیا ػَال اهب

 . یلیتخ یػلو ؼٌذُیًَ "وَفیآػ ضانیآ" اص یذًید ًگبسُ -1ؿىل
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 ثب داًؾ ادسان آى ثِ  وِ چِ آى ثبؿٌذ؟ داؿتِی خبسج

 ذىید ،یْبًیوی میهَػ احؼبع ؿَد، یه گفتِ ٍجَد توبم

 وشدى لوغ هبوؼَل، يیلَاً وٌبس دسی ىیالىتشی ّب جشلِ

 ثب ثلىِی بضیس ادسان ثب فمظ ًِ وِی داًـ...  ٍ چبلِ بُیػ

ی رَى تًَم وًع کی.. . ؿَد یه نهجؼ ضیًی حؼ ادسان

 سا ادسان يیا ثتَاى ذیؿب !!! داوش کىار در البتٍ

 ادسان يیای وؼبً چِ وٌَى تب.. .ًبهیذ ی ػلویی گشا ػشفبى

 اًذ؟ داؿتِ سا

 دس وِ وٌذ یه روش خَد خبعشات دس يیایٌـت آلجشت

 جْبىی ٍسا دس ًَس اهَاج ثش ػَاس سا خَد ،یًَجَاً ٌّگبم

 دفتش اص وِ وٌذ یه اؿبسُ گشیدیی جب دس. وشدم یه تلَس

ی فشد ذمیپشػ یه خَد اص ٍ وشدم یه ًگبُ شٍىیث ثِ وبسم

ی احؼبػ چِ وٌذ، یه ػمَط يییپب ثِ ثبم ثبالی اص وِ

 ؟داسد

 ثَدى، داى هیضیف ذیؿب وِ وٌذ یه بىیث ّب لَل ًمل گًَِ يیا

 وبغزی سٍ ثش بضیبتیس ٍی پشداصِ یًظش اص فشاتشی ضیچ

 لِیگبل عَس يیّو. اػت لیتخ لَُ گشفتي وبس ثِ ثلىِ. ثبؿذ

 تىبهل وتبة) وشد بىیثی رٌّ ؾیآصهب ثب سا هبًذ اكل وِ

  . (ایٌـتیي آلجشت اص هیضیف

 گبسیػ دٍد دسی صهبً يیٌـتیا وِ ذیگَ یه ؼبوؼَىیا ٍالتش

 رّي ؼتنیث ػذُ لیاٍا دس وِ ثَدیی ّب اتن دًجبل ثِ خَد

 ذیؿب. ثَد وشدُ هـغَل خَد ثِ سا داًـوٌذاى اصی بسیثؼ

 وٌذ، یه ضیهتوب داًبى هیضیف شیػب اص سا يیٌـتیا وِ چِ آى

 سا يیا ذیؿب اكل دس .اػتی ػلو پشداصؽ لذست يیّو

 جْبى اص ؾیپ تَاًذ یه داى هیضیف وِ ذیًبهی ػشفبً ثتَاى

 ثِ. ثؼبصد خَد فشد ثِ هٌحلش هیضیف ثبی جْبً ت،یٍالؼ

 وٌذ، یه هغشح سا هؼـَق ٍ ػبؿك اتحبد وِ هَالًب ًمل

 پبسچِ هی دس سا داى هیضیف ٍ هیضیف اتحبد ثتَاى ذیؿب

  . ؿوبسد اعشاف جْبى ثب داى هیضیف رّي ٍ ادسان ؿذى

ی ػشفبً  ٍ كیػو ادسان چٌیي ثِ تَاى یه چگًَِاهب 

  ذ؟یسػ

ی ٍجَ جؼت دس خَد وِ هیضیفی داًـجَ هی ػٌَاى ثِ

 دػت آى ثِ وِ سای جَاث كشفب ثبؿن، یه ػَال يیا پبػخ

  . وٌن یه بىیث ام بفتِی

 يیا. اػت وشدُی ثبص سای بسیثؼ ًمؾ ثـشی صًذگ دس ٌّش

 حجن ًِ ٍ صهبى ًِ وِ اػت كیػو ٍ غیٍػ چٌبى ّب ًمؾ

 سا ٌّش اهب .نیوٌ بىیث سا آى تب دّذ یًو اجبصُ هب ثِ وبغز

 ن؟یوٌ یه فیتؼش چِ

 بسیثؼ وبس ٌّشهٌذاى اصی بسیثؼ ًظش اص ٌّش اص هتحذ فیتؼش

 خَدم  وِی ضیچ .اػت یهوىٌ شیغی حت بی ٍ ػخت

 اص شهتخلقیغ ٍ ػبدُ فشد هی ػٌَاى ثِ دّن یه جیتشج

 يیتش كیػو اًتمبل وبًبل ٌّش وِ اػت يیا وٌن فیتؼش ٌّش

. اػت .. . ٍ كذاّب ٍ ّب سًگ لبلت دس نیهفبّ ٍ احؼبػبت

 كیتضس هخبعت ثِ اٍ ٌّش كیعش اص ٌّشهٌذ هـتشن حغ

 ثْشُ ضیً هب حَاع اص هب، ادسان ثش ػالٍُ ٌّش. ؿَد یه

 ذُید سًگ. بثذی یه تیهَجَد احؼبع اص اػتفبدُ .ثشد یه

 . ذیؿَ یه لنیفی بیدً ٍاسد . ؿَد یه ذُیؿٌ كذا. ؿَد یه

 دس ن،یداؿت بصیً آى ثِ لیتخی ثشا وِی ادساو آى ذیٌیث یه

ی ّبسهًَ ذیؿب. ؿَد یه ػول ٍاسد ػبدُ یلیخ ٌّش

 سا دّذ یه هب ثِ ثَمی سٍی احش وِی احؼبػ بی یمیهَػ

  .وشد لیتحل وبغز ثش ٍ وشدی وو ّشگض ًتَاى

 یبسیثؼ گفتِ ثِ احش يیا ."یدال ػبلَادٍس" اص "حبفظِ تذاٍم" -2ؿىل

 .اػت "تیًؼج" ِیًظش اص گشفتِ شیتبح
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 شیصی میهَػ هی وشدى گَؽ .دّذ ِیّذ سا لیتخ پشٍاص پش خَد، هخبعت الـبسی  ّوِ ثِ وِ اػت يیا ٌّش ًمؾ

 يیا . اػتی رٌّ هتحشنی بیدً هی. ؼتیً ػلن فمظ آى هؼبدالت ٍ هیضیاختشف گبُ آى. ثشد یه آػوبى ثِ سا ؿوب شیوَ آػوبى

ی ّب ػتبسُ ٍ گشدؽ دسی ّب بسُیػ. وٌذ یه وبس ًمق یث ؿوب ثشاثش دس وِ اػتی جْبً اص ٌّشهٌذاًِ فیتَك هؼبدالت يیا ثبس

  . وٌذ یه غشق خَد دس سا ؿوب وِیی ٌوبیػ ذیؿب ٍی میهَػ هی ثب ثبس يیا اهب چشخبى،

 وِ گشفت ًظش دس داى هیضیفی  ثشای هَاص پل هی ػٌَاى ثِ سا ٌّشتَاى  هی اهب داد نیتؼو ّوِ ثِ سا هَضَع يیا ًتَاى ذیؿب

 اهب .داسد تبهلی ثؼی جب داسد، بصیً لیتخ ثِ حذ چِ تب داى هیضیف وِ يیا. دّذ یه ِیّذ داى هیضیف ثِ سا لیتخ ثبل ٍ پشی اًذو

 توبم تَاًذ یه وِ وشدم تلَس لیتخی  لَُ تیتمَی ثشای پبػخ سا ٌّشّب ٍ ثپشػن داؿتن ػاللِ ّب هذت وِ ثَدی ػَال يیا

 : ثشم یه بىیپب ثِ  ػبگبى وبسل اصی لَل ًمل ثب سا ًَؿتِ يیا. دّذ جْت جْبى ووبل ٍ توبم ادسانی ثشا سا احؼبػبت

 

The act of understanding is a celebration 

of joining-merging. Even if on a very 

modest scale. With the magnificence of 

the cosmos.  Science is not only compatible 

with spirituality.  It is a profound source of 

spirituality.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

یکی از  "کارل سیگه" -3شکل

سیگه  .َای علمتریه مريجمًفق

َای حذاقل سٍ وسل را بٍ بروامٍ

. مىذ کردپژيَشی فضایی ي علمی عالقٍ

 .بٍ فرد بًد بیان ادبیاتی علمی اي مىحصر
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 تب وٌذهی ٍادار را هب وِ هفَْهی. است وزدُ هطغَل خَد ثِ ًبخَاُ یب خَاُ را جبهؼِ افزاد توبم وِ است اًتشاػی هفَْم یه وبر

 وبر تَلیذ عزفی اس ٍ وبر ثزای تمبضب جوؼیت، افشایص ثب. ثبضین آى اًذیطِ ٍ فىز در( وَدوی سبل چٌذ استثٌبی ثِ) ػوز توبم

 آى ضبّذ وِ چِآى هبًٌذ) ًجبضذ هتٌبست ّن ثب وبر تمبضبی ٍ ػزضِ رضذ ایجبهؼِ در اگز اهب. ضَدهی تزثیص جبهؼِ یه در

 هیشاى ٍ جبهؼِ تمبضبی ثِ ثستِ دیگز رضتِ ثِ رضتِ یه اس وبریثی ًزخ. آیذهی ٍجَدثِ جبهؼِ یه در وبریثی( ّستین

 وزد؟ ثبیذ چِ وبریثی هَضَع ثِ غلجِ ثزای اهب. وزد خَاّذ فزق رضتِ ّز در هتخصصیي

تَاى ثزای رضذ ٍ پَیبیی ٍ هجبرسُ ثب ایي هطىل ثِ وبر ثزد. وبرآفزیي ثب استفبدُ ی است وِ هیاصٍُا ضبیذ وبرآفزیٌی وبرآهذتزیي

ٍجَد آٍرد. در جبهؼِ اهزٍس سَد ٍ درآهذ اس آى وسبًی است وِ اًذ سهیٌِ جذیذی اس فؼبلیت را ثِتَػلن ٍ تىٌَلَصی هیاس 

ضَد )ثبسار اًحصبری یؼٌی ثبساری وِ تطىیل هیر یه ثبسار اًحصبری تزیي سَد ّوَارُ دوِ ثیصچزاهتَلی وبر جذیذی ثبضٌذ 

ًیبس لبلت تَاى پیصرا هیرلیت ًجبضذ ٍ هبًَر در لیوت ثذٍى در ًظز گزفتي پبراهتز رلبثت اًجبم ضَد(. در ایي هیبى، فیشیه 

ز ضذى ثب ػلن ٍ وِ وبرآفزیٌی یؼٌی درگیذٍى ػلن فیشیه هؼٌبیی ًذارد، چزاّب ثِ ضوبر آٍرد. درٍالغ وبرآفزیٌی ثوبرآفزیٌی

داى ٍارد صٌؼت ضًَذ ٍ ًیبس صٌؼت را هطبّذُ ًوبیٌذ. دیگز وبرثزدّبی آى یب ّوبى لفؼ لغَی فیشیه. ثبیذ فیشیه ٍ فیشیه

ّب تَلیذ ػلن وٌذ. سبخت ّب دستگبُ ثسبسد، ثلىِ ًیبسهٌذ افزادی ّستٌذ وِ ثزای آىصٌبیغ ًیبسهٌذ فزدی ًیستٌذ وِ ثزای آى

دستگبُ ثِ هزحلِ اضجبع خَد رسیذُ است ٍ دیگز گٌجبیص ًیزٍی جذیذ را ًذارد. اوٌَى ثبیذ ػلن را ٍارد  دستگبُ ٍ یب تؼویز

 صٌبیغ وزد ٍ ایي ػلن را تجذیل ثِ ثزٍت وزد. ضبیذ ثتَاى گفت وِ در حبل حبضز ثْتزیي ثبسار ثزای تَلیذ وبر ٍ یب وبرآفزیٌی،

 داًبى ّستین. ثبسار وبهال خبلی اس فیشیهّبی هزثَط ثِ فیشیه است. سیزا وِ ضبّذ یه حَسُ

ّبی ذُ است. اوٌَى هزوش رضذ ٍ فٌبٍریّبی حوبیتی دٍلت هْیب ضوبرآفزیٌی تَسظ داًطگبُ ٍ سیبست ثختبًِ ثستز ایيخَش

ثب  ّب ضبهل در اختیبر لزار دادى ضزوتیوٌذ. ایي ووهآٍراًِ هیّبی ًَّبی فزاٍاًی ثِ ایذُزفتِ داًطگبُ ضزیف ووهپیط
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-برچِ ثزای رسبًذى ایذُ ثِ ثْزُپّبی ًَ ٍ ایجبد یه سیستن یهثبسار ثزای ایذُ، ایجبد اهىبًبت ثزای وست ٍ وبرّبی ًَآٍر

فیشیه  ّب در خَد جبی دادُ است وِ تب دٍ هبُ پیص،ّبی هختلفی را درتوبم رضتِثبضذ. ایي هزوش ضزوتثزداری هبلی هی

تِ ًبگفتِ ًوبًذ وِ چٌذ سبل پیص سهبًی وِ ٌَّس رٍح سًذُ وبر در فیشیه ٍجَد داضت ّب ثَد. الجحلمِ گوطذُ ایي رضتِ

اهپذاًس تَاًست ضزوت ثختبًِ دٍ هبُ پیص وزد. خَشاًذیص در ایي هىبى فؼبلیت هیخیزضزوت ًَرآفزیي ثِ هذیزیت آلبی 

، زوت تَاًستِ است وِ در هذت وَتبُ حضَر خَدثب استفبدُ اس ػلن فیشیه در ایي هزوش سًذُ وٌذ. ایي ض را فیشیه ٍ وبرآفزیٌی

ّبی هطبثِ را ثِ در سهیٌِ وٌٌذگبى فؼبل!(ّبی فؼبل )ٍاردٍ ثسیبری اس ضزوت ّبی فزاٍاًی را ثِ سوت داًطگبُ ثىطذپزٍصُ

 تطَیك ٍادار وٌذ.

خَد یؼٌی فیشیه را ثِ دلیل ػذم آهَساى ٌّگبم اًتخبة رضتِ ثزای ٍرٍد ثِ داًطگبُ، رضتِ هَرد ػاللِ تؼذاد ثسیبری اس داًص

آهَختگبى همبعغ ثبالتز ایي  اًی حتی در هیبى داًطجَیبى ٍ داىوٌٌذ. ایي ًگزخبة ًویوبری اًتٍجَد ثبسار وبر ٍ ّزاس اس ثی

 ، ثْتزیي ضخص ثزایتَاًذ وست وٌذّبیی وِ هیِ داًطجَی رضتِ فیشیه ثب تَاًبییست وا رضتِ ًیش ٍجَد دارد. ایي در حبلی

تَاًذ اس ّوبى اثتذای تحصیل خَد ایذُ خَد را ثپزٍرد، ًِ تٌْب اس ثبضذ. داًطجَی فیشیه هیّبی ًَ ٍ التصبدی هیپزٍراًذى ایذُ

ّبی هزوش رضذ ثْزُ ار حوبیت تَاًذثزای ضزٍع ٍ پیطزفت وبر هی لحبػ ػلوی ٍ فٌی ثلىِ اس جٌجِ سَددّی ٍ التصبدی. سپس

 جزد.ث

عَر وبهل ضزح دادُ ( ثsati.sharif.irِّبی هحَری در سبیت ایي هجوَػِ )یذُعزیمِ ٍرٍد ٍ سٌجص ا 

 ضذُ است. 

خَاستِ یب  تَاى گفت وِ ایزاىثبضذ. هیآیٌذُ رضتِ فیشیه هی تزی دارد، ثحثهسئلِ هْن دیگزی وِ ًیبس ثِ تَجِ ثیص

اًذ وِ ثزای وِ در اًتْب ثِ ایي ًتیجِ رسیذُ اًذ. وطَرّبییعی وزدُّبی پیطزفتِ پیوبیذ وِ وطَرًبخَاستِ هسیزی را هی

ای ثِ دیگز ػٌَاى یه ػلن پبیِگذاری وزدُ ٍ ػلن فیشیه را ثِثبیذ رٍی ػلن فیشیه سزهبیِرضذ ػلوی ٍ تىٌَلَصیه خَد 

ٍلتی ایي ػلن  درن ًیبس صٌؼت یؼٌی ػلن هؼبدالت.تَاى ثِ ایي ًتیجِ رسیذوِ فیشیه ثذٍى هیدر ول  صٌبیغ هؼزفی وٌٌذ.

داى ٍارد صٌؼت ضَد ٍ ایي اهز هیسز ًوی ضَد هگز در حبلتی ضَد. ثبیذ فیشیههحىَم ثِ فٌب هیًتَاًذ وبرثزدی داضتِ ثبضذ، 

َاى اثشار ًگبُ وٌذ ٍ اس ّوِ ، ػلن فیشیه را ثِ ػٌجَیب ضَد داى ثخَاّذ، ثِ صٌبیغ هختلف رفتِ ٍ ًیبس آى ّب راوِ خَد فیشیه

رسذ اگز ي رضتِ فزا هیوزد وِ ًمغِ ػغف ای لزاراهیذ ًطَد. ثبیذ االتحصیل ایي رضتِ ًبرایی چٌذ فبرقخبعز ػذم وبِ تز ثهْن

 ٍ تٌْب اگز داًطجَی رضتِ فیشیه پَیبیی ٍ فؼبلیت السم را داضتِ ثبضذ، اس وبر ًتزسذ ٍ ثتَاًذ ثب صٌؼت ارتجبط ثزلزاروٌذ.
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ؿَد ثب تبسیخ ؿشٍع وشد یب ؿبیذ  وٌن وِ چِ ثٌَیؼن ٍ هتي سا چٌذ لؼوت وٌن. ثشای آغبص هی ام ٍ فىش هی پـت لپتبپن ًـؼتِ

وِ ثگَین چِ اػت ٍ تَػظ چِ وؼبًی پب گشفت ٍ اص خغشافیب ّن ایي وِ ًدَم دس ؿشیف وی ٍ چگًَِ ٍّن خغشافیب. اص تبسیخ ایي

ٍخَیی  ام، پشع ّبیی ؿٌیذُ ام ٍ ؿبیذ ّیچ یه سا وبهل ًتَاًن ثگَین. حشف ودب اػت ٍ هٌبثؼؾ چِ. الجتِ وِ اص اٍلؾ ًجَدُ

 تَاًذ ثبؿذ. وِ چِ اػت ٍ چِ داسد ٍ چِ هی وٌن. سٍایت ایي ام ٍ حبال سٍایت هی وشدُ

ّبیی تَػظ آلبیبى دوتش هْذی خبویبى ٍ  فؼبلیت لجل اص ؿشٍع ثِ وبس سػوی گشٍُ، وٌن. ؿشٍع هی تاریخخب ثب  شیغ ّویيخت ػ

لَ ًمل  ؿذ. خبًن دوتش هحذثِ ػظین هٌتـش 72سػوی تـىیل گشٍُ دس ػبل  ٍلی فشاخَاىؿذ،  حؼیي سحوبًی اًدبم هی

خبًن دوتش دالسام وْشثبیی، خبًن دوتش ػیوب  ،دوتش آصادُ كوذاًیهي، خبًن گشٍُ ًدَم ؿشیف ثب فشاخَاًی اص عشف "ٌذ وِ: و هی

   ".آغبص ثِ وبس وشد 72دس ػبل  لبػوی، خبًن دوتش ؿشهیي خشاصی ٍ خبًن آتَػب افـیي ًَیذ

دس سٍصّبی ًخؼت ٍ " ًذ:تؼشیف وشدخبعشاتی خبًن افـیي ًَیذ ثشای گشیضی ثِ حبل ٍ َّای سٍصّبی ًخؼت تـىیل گشٍُ، 

 ذ، ثشای تـىیل خلؼبت ًیبص ثِ هحل هـخلیپغ اص ثشگضاسی اٍلیي خلؼِ ػوَهی گشٍُ وِ ثب اػتمجبل خَثی ّن سٍثشٍ ؿ

داؿتین ٍ اص عشفی فضبی ػبختوبى لذین داًـىذُ فیضیه )داًـىذُ َّافضبی فؼلی( ثؼیبس هحذٍد ثَد. پغ اص كحجت ٍ 

مِ دٍم آى ػبختوبى ثبؿذ. ثب سؿذ ٍ دوتشی ٍالغ دس عجداًـدَّبی ا لشاس ؿذ هحل تـىیل خلؼبت دس والع ّوبٌّگی

یغ داًـىذُ ّن لجَل وشد، الجتِ ثِ سیخب ثگیشین.  ّبی ثؼذی ّن تَاًؼتین اخبصُ ثشپبیی یه لفؼِ وتبة سا دس ّوبى صًی چبًِ

ُ یه لفؼِ فلضی ًـگببدین ٍ گـتین تب دس ًْبیت دس اًجبس دافتپغ دس داًـگبُ ساُ اؿشعی وِ چیض اضبفی دیگشی ًخَاّین. 

سا   سٍص داًـگبُ هبًذین. لفؼِ سا ؿؼتین، ؿیـِ اًذاختین ٍ فشدایؾ ّن آى تب ػلش آى ّبی ؿىؼتِ پیذا وشدین. وتبة ثب ؿیـِ

  "اٍلیِ وبس هب ثَد. خشلِّشچِ داؿت آٍسدُ ثَد. ایي  خلی خَدهبى پش وشدین. تمشیجب ّش وغثب وتت ٍ هدالت ؿ
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ػالٍُ ثش ًَػی ًظبست غیش هؼتمین، ایـبى "عَس خبف ثِ صحوبت دوتش ٍكبلی اؿبسُ وشدًذ وِ  چٌیي ثِ ّن خبًن افـیي ًَیذ

ت وِ ثب هخبلف اٍلیي سكذ سااخبصُ گشفتي اخبصُ ثشگضاسی اٍلیي خلؼِ ػوَهی گشٍُ، اٍلیي دسخَاػت ایدبد فضب ثشای گشٍُ ٍ 

  ".فشاّن وشدًذثشای گشٍُ ؿذُ ثَد، سٍثشٍ 

آٍسی  َل خوغئؽ خَدهبى ثَد. ّش ّفتِ یه ًفش هؼّب آهَص یىی اص اٍلیي ثشًبهِ"ٌذ وِ و ًمل هیلَ  خبًن دوتش ػظین     

اًذاصی وشدُ   اًـگبُ آصاد ًیض گشٍُ هـبثْی ساُاعالػبت ٍ تذسیغ یه هفَْم ًدَهی ثَد. پیؾ اص گشٍُ ًدَم ؿشیف داًـدَیبى د

ّب ؿشوت  ثشًبهِ ایي دسّبی دیگش ّن  داًـدَیبى داًـگبُداؿتٌذ.  ّبی هـتشوی گشٍُ ثشًبهِ دٍ ایي هذتی اص پغٍ  ثَد

ّبی دسػی داًـگبّی دس  ون خبی خَد سا ثِ دٍسُ وشدى وتبة ون ٍ ثَد گشٍُ اكلی اسوبى اص ًدَم پبیِ ّبی والعوشدًذ.  هی

 ثِ ػالٍُ "د.ّب ثَ ؿذ ًیض پبی ثبثت فؼبلیت جبس ٍ هغبلت ػلوی دس آى هٌتـش هیوِ ّش ّفتِ اخ ًدَمتبثلَ داد. صهیٌِ ًدَم 

ؿبیذ ٌَّص ثتَاًیذ ًوًَِ اٍلیي فشاخَاى گشٍُ ٍ یب  ثَد. ّب آى ثجت ٍ ّب فؼبلیت  هؼتٌذ وشدى ی گشٍُ،ّب یىی اص ػٌت"وِ:  ایي

 ".ّبی دیگش سا دس آسؿیَ گشٍُ پیذا وٌیذ كَست خلؼِ

هب یه ػاللِ هـتشن داؿتین ٍ للذهبى ایدبد  آسصٍی خبكی دس وبس ًجَد،": گَیذ سٍصّب هی  بسُ اًگیضُ ٍ آسصٍی آىدسث ایـبى 

گل وَچه ثبصی  وىي اػت دٍس ّن خوغ ؿًَذ ٍعَس وِ یه ػذُ ه تي ثِ ایي ػاللِ هـتشن ثَد، ّوبىتـىلی ثشای پشداخ

خَد سا ًدَم اًتخبة  ای حشفِ سؿتِوِ ثؼیبسی اص اػضبی گشٍُ  ووب ایي وٌٌذ! گشٍُ ًدَم ؿشیف یه گشٍُ آهبتَسی اػت

 ".ًىشدًذ

تَاى ثِ  ّب هی ّبی گشٍُ ؿذًذ وِ اص هیبى آى فؼبلیت داًـگبُ، ًؼلی ًَ ٍ پشاًشطی پیگیشثِ  77ػبل  آهذى ٍسٍدیثب گزس صهبى ٍ  

ضبیی گَیب دس استمبی ٍیظُ دوتش سِ دوتش ػبهبى همیوی، دوتش ػلی ًبخی، دوتش ثْوي سٍػتبیی ٍ دوتش سضب سضبیی اؿبسُ وشد. ث

تَاى ثِ خبًن دوتش  اًذ. اص دیگش اػضبی فؼبل گشٍُ هی ای ًمؾ هْوی داؿتِ ثشگضاسی سكذّبی حشفٍِ ّبی گشٍُ  ویفی فؼبلیت

ای  ٍ سكذ حشفِ 22ّبیی چَى آخشیي وؼَف لشى  ثشگضاسی ثشًبهِداًـگبُ ّؼتٌذ ٍ دس  77عالیِ ّضاسُ اؿبسُ وشد وِ ٍسٍدی 

چٌیي پیگیشی ثجت اعبلی ثشای گشٍُ ًدَم ًیض حبكل  اًذ. ّن ًمؾ هْوی داؿتِ IMOثبسؽ ؿْبثی ثشػبٍٍؿی ٍ ثجت آى دس 

  پیگیشی ٍ تالؽ ایـبى اػت، اعبق ًدَم!

دس عجمِ پٌح ثِ ػالٍُ یه  اعبلی اػت وٌن. اعبق ًدَم ؿشٍع هیثب  خغشافیبی فؼلی گشٍُ ساخت دیگش تبسیخ سا سّب ٍ      

، وٌبس ثبم. اعبق فضبی خَة ٍ هٌبػجی داسد. دٍ پٌدشُ ثِ ثیشٍى ثِ ػوت ػلف، یه دس فلضی وِ هؼتمین ثِ فیضیه داًـىذُ
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ّب  دٍ لفؼِ وتبة )احتوبال ّوبى ؿَد. ٍػبیل اعبق وٌِْ ٍ لذیوی اػت. دٍ ػِ تب ووذ، پلِ ثبص هی ثبم ٍ دسی دیگش وِ ثِ ساُ

ثؼیبس اعبق هبًٌذ آى. تب ّویي یىی دٍػبل پیؾ ایي  لغؼِ پشدُ ٍ یىی دٍ تب هیض، چٌذ كٌذلی پالػتیىی، چٌذ ّؼتٌذ!(،

سًگ  ؿذُ ٍ خَؽاؽ ػَم  سًگ وبسی، حبال دیگش چْشُ ًظبفت اػبػی ٍ هشحلِ چٌذ پغ اص ؿذُ ثَد وِ ثیف ٍ خبن گشفتِو

 ٍ سٍ ؿذُ اػت. 

وِ ثِ ًظش  دسحبلی َّبی ویْبًی ثَد.یل آصهبیـگبُ پشتبػشی اص ٍػ دٍ ػبل لجل لؼوتی اص اعبق هحل اػتمشاس یه بتچٌیي  ّن

دوتش ثْوي آثبدی  ،پشت وشدُ ثَد لیبفِ ٍؿذُ ثبلی فضب سا ثذلؼوت خذا وبسی ثب آى لؼوت ًذاسًذ ٍ ایي سػیذ دیگش چٌذاى هی

م اُ ؿٌیذ تِ ؿَد. ایي ّن الصم ثِ روش وِ تب خبیی وِثشداؿ لغف وشدًذ ٍ اخبصُ دادًذ دیَاس چَثی آى هیبى )هثل دیَاس ثشلیي!(

غشافیبی خًِ وِ تلَس ؿَد  دس ول الجتِدوتش ثْوي آثبدی اػت.  ػوی داًـىذُ، )ػٌذؽ!( تحَیلاص ًظش لبًًَی ٍ س ًدَم اعبق

صیشهدوَػِ  دس ػبصهبى اداسی فؼال گشٍُ ُ دس اعبق اًدوي ػلوی، وِػشی وبسّبی گشٍ ، خیش. یهػتاگشٍُ هحذٍد ثِ اعبلؾ 

 . ثال خلؼبت ّفتگی اخیش گشٍُؿَد. ه اًدبم هی ،اػت ًیض آى

پغ ّؼتِ ٍ اػضبی اكلی  سٍد وِ گشٍُ داًـدَیی اػت، خب هی گشٍُ، خت اٍل اص ّوِ فىش ثِ ایي جغرافیای اًساًی از     

ّبی لجل داًـگبُ ًدَم  وِ دس ػبل ّؼتٌذ گشٍّیدس هیبًـبى ّب ّن عیفی داسًذ.  آى . ٍاضح اػت وِگشٍُ داًـدَّب ّؼتٌذ

ای  م سا ثِ كَست آهبتَسی ٍ غیشحشفِّبی داًـگبُ ًدَ وِ دس ّویي ػبل ّن ّؼتٌذ گشٍّی وشدًذ ٍ دس همبثل هیآهبتَسی وبس 

ًجَد سؿتِ  وِ -ای دس حَصُ ًدَم ّؼتٌذ خَاٌّذ ؿشٍع وٌٌذ. اص لحبػ توبیالت وبسی ّن گشٍّی ثِ دًجبل وبس حشفِ هی

ثشای ّؼتٌذ وِ گشٍّی  -اػت ٍ اص لذستـبى ًیض دس ػول وبػتِداًـگبّی ًدَم ّن ثِ اًگیضُ ٍ تالؽ ایي دٍػتبى افضٍدُ 

ّؼتٌذ ّن گشٍّی سفبلت ٍ دٍس ّن ثَدى اػت.  وِ فضبی خَثی ثشایآیٌذ، چشا َدى ثِ ایي گشٍُ هیتفشیح ٍ دٍػتی ٍ دٍس ّن ث

ًیفتذ وِ هخبعجبى ٍ ایي ًىتِ ّن اص للن ّبی هتفبٍت.  گشٍُ گشٍُ آدم .  خالكِبى؛ ثب دًیبی خَدؿثبؿٌذ وِ الوپیبدی هی

  ّؼتٌذ. ّب ًیض داًـىذُػبیش  داًـدَّبیی اص ؿبهلُ اػضبی گشٍ

داًـگبُ(، وِ ثِ تبصگی ًیض  تیذ خَة داًـىذُ )ٍ ثؼضبدیگش سا اص للن اًذاخت. اػب لـش ذ ػِخغشافیبی اًؼبًی ًجبیدس استجبط ثب 

اس ش ساَّثْوي آثبدی، دوت دوتش ثبغشام، دوتشدوتش اًَاسی، لحؼٌی، ااثَ آلبیبى دوتش دٍ ًفش ثِ تؼذادؿبى افضٍدُ ؿذُ اػت، ؿبهل:

لـش ثؼذی هدوَػِ وبسهٌذاى ٍ وبدس اداسی وِ ًدَم ثِ ًحَی ثِ وبسّب ٍ تخلق ایـبى ًیض هشثَط اػت.  دوتش هٌلَسی، ٍ

آهَختگبًی اص  داًؾ گشٍُ ّن اًذ، ٍ دس آخش ّب ٍ وبسّبی گشٍُ ّوشاُ ثَدُ ّب ووبثیؾ ثب فؼبلیت داًـگبُ اػت وِ دس ایي ػبل

ثِ ًَػی ثِ  )!(، وبسؿبى ّن اًذ ّبی هَفمی ؿذُ وِ آدم ثش ایي اًذ ٍ حبال ػالٍُ صهبًی دس گشٍُ ًدَم فؼبلیت داؿتِوِ  داًـگبُ

دوتش هْذی  دوتش سضب سضبیی، آلبیبى افشاد ًبم اص هیبى ایي اًذ. ًیشٍی هتخلق ایي حَصُ ؿذُی اص ًدَم هشثَط اػت ٍ خضی
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ػتَدُ ٍ ػشٍؽ ػبدات هَػَی، اهیش رٍلفمبس داًـی،صادُ،  اهیش حؼي دوتش حؼیي خیبثبًیبى، خبویبى، دوتش فشٌّگ حجیجی،

 .ام سا تب وٌَى یبفتِ لَ فبعوِ ػظین ٍ ، دوتش عالیِ ّضاسُلَ، دوتش ػیوب لبػوی ّب دوتش هحذثِ ػظین خبًن ٍ عبّشیهدتجی 

  اًذ.  گشٍُ ثَدُ گزؿتِ ًضدیهفؼبالى دیگش اهیذ ػجحبًی اص خولِ  صادُ ٍ ، هحؼي سضبییپَسیب خلح چٌیي ّن

گزؿتِ اػت.  هیعَس چِداًن وِ دس گزؿتِ اٍضبع هبلی گشٍُ چگًَِ ثَدُ ٍ  ؿخلب ثِ دلت ًوی .جغرافیای اقتصادیٍ اهب      

یب ّوبى ًضدیىی، چٌذیي ًفش اص اػضب  77 ػبل" :یوی سا ًمل وٌن وِ گفتٌذتَاًن خبعشُ دوتش هم ػٌَاى یه ًوًَِ، هیاهب ثِ

 ".بسگبُ ّب یه خؼجِ ثشایؾ ػبختینّبیوبى سا سٍی ّن گزاؿتین ٍ یه تلؼىَح خشیذین. ثؼذ ّن خَدهبى دس هشوض و ػیذی

 ت. اػ ؿذُ غیش لبثل اػتفبدُدیگش  تمشیجب ؾ اكال هٌبػت ًیؼت،ام. االى دیگش ٍضؼیت گَیٌذ سا دیذُ تلؼىَپی وِ هی

ّبیی  د. عجك فشمَؿ گی )هذیشیت فشٌّگی ػبثك( تبهیي هیّبی گشٍُ تَػظ هؼبًٍت فشٌّ همذاسی اص ّضیٌِ ی اخیشّب ػبلدس 

ّضیٌِ وشدى پَل پشداخت ل یب ثؼذ اص ّب ٍ ثؼذ فبوتَسّب، لج ٍ اص سٍی تخویي ّضیٌِ ؿَد هیوِ داسًذ ثشًبهِ ثشایـبى تؼشیف 

ُ ثخؾ ػوذوٌٌذُ  تبهیي خَد وِؿَد، هثل سكذّب  ّب پَل گشفتِ هی وٌٌذُ ّب ّن وِ اص ؿشوت ثشًبهِ ثؼضیثشای  .گشدد هی

ػبل  ّب سا تبهیي وٌذ. هثال ػِ تَاًذ ثخـی اص ّضیٌِ ّن هی یب دٍلت گبُ داًـىذُ ّبی گِ . حوبیتاػتثشگضاسی اسدٍ  ّبی ّضیٌِ

ب ثب آى یه تلؼىَح خشیذاسی ؿَد. )دػت ثِ گشٍُ ًدَم دادًذ تٍ ؿٌبػی پَلی داؿتٌذ ٍ لغف وشدًذ  لجل گشٍُ رسات ٍ ویْبى

 ی وِ چٌذ ًفش اص اػضبیا ، ًبهِثؼیبس هـمت پیگیشی فشاٍاى ٍ ( ووی ثؼذ ّن پغ اص دوتش سٍحبًی ٍ ّوىبساًـبى دسد ًىٌذ

ل آى ؿذ یه ػی ػی دی، یه همش، ثِ پَل تجذیل ؿذ ٍ حبكپغ اص ًِ هبُ یغ خوَْس ٍلت ًَؿتٌذ گشٍُ خغبة ثِ سی

 .ًِ چٌذاى اسصاى خشدُ ٍ تؼذادی ٍػبیل

ػٌح ًدَهی  اًدبهیذ، یؼٌی عشح عیف ثشای گشٍُ ػٌح ًدَهی ٍ دس ًْبیت تبهیي هبلی یه پشٍطُ وِ ثِ ػبخت یه عیف 

خت ایي ّن اص اٍضبع  .فٌبٍسی سیبػت خوَْسی(ٍ خَاُ ٍ ّوىبساًـبى دس هؼبًٍت ػلوی  )ثب تـىش اص خبًن دوتش ػلغبى. ؿشیف

 التلبدی!

ّب ٍ هدالت وِ ثخؾ خَثی اص  اص وتبة ّؼت ای هدوَػِثِ  خض همذاسی اثبثیِ دفتشی وِ ؿوشدُ ؿذ،  ّا دارد؟ چِگرٍُ       

ّب ٍ  ػىغ ٍ ثشگِ ی اصخبلت ٍ ثِ ًؼجت وبهل اػت. آسؿیَ وِ هدالت آسؿیَ ص گزؿتِ ثِ یبدگبس هبًذُ ٍ ثِ خلَفّب ا آى

 .(ٍخَد داسد وِ چٌیي چیضّبیی اص لجل خیلی خَة اػت)ػت ّبی اخیش ّن هَخَد ا هؼتٌذات گشٍُ تب ػبلوِ  ّب فشم

ّبی هشثَط ثِ ػبخت  وِ گَیب اػت وِ صهبًی فؼبلیتًیض ٍخَد داسد ىَح ٌِ تلؼؿیـِ ٍ ٍػبیل تشاؽ آی ثؼضی چٌیي ّن

ػشثبصی، ووی اثضاس ٍ... )دػت  یتب ویؼِ خَاة، یِ پتَ دٍهثل  دس گشٍُ ٍخَد داؿتِ ٍ ًیض همذاسی خشت ٍ پشت دیگش تلؼىَح

ٍ اص آؿفتگی وشدًذ  ًَیؼی ٍ لیؼت ّب سا هشتت صحوت وـیذًذ ٍ ایي می ٍ دٍػتبًـبى دسد ًىٌذ وِ ٍلت گزاؿتٌذآلبی سًٍ
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دی، ٍ فمش ؿذیذ، اهىبًبتی هبًٌذ تلؼىَح، همش، دٍسثیي ػی ػی خال دٍسُ پغ اص یه  ػبل اخیش ّنخبسج وشدًذ(. عی چٌذ 

تـىش وٌن اص صحوبت دٍػتبًی وِ ووه وشدًذ ٍ فشاٍاى ٍلت ٍ خب  . خب داسد ّویي(تَلیذ داخل) ػٌح ٍ عیفدٍسثیي سدیبة 

 (ٍ خَدمتیوَسیبى  ،سی، افتخبس)آلبیبى اػىٌذ)عشح تدْیض اثضاسگبى گشٍُ ًدَم( اًشطی گزاؿتٌذ تب ایي اهىبًبت فشاّن ؿَد. 

 ،یـِ ؿبیذ سكذ داؿتِ اػت. گشٍُ ّوٍ ػٌتؾ چیؼت ؿَد دس ایي گشٍُ چِ وبسّبیی ؿذُ ٍ هی خت حبال ًگبُ وٌین وِ      

دیگش سا  ّب خوغ ؿًَذ ٍ ّن ّبیؾ، هحلی اػت وِ ًدَهی ّوِ خزاثیتًی اػت ثشای گشٍُ. ثب ٍ ػتَ پبیِثِ ًظشم سكذ ّوبًب وِ 

ّب هؼوَال دس ًمبط تبسیخی ٍ تبسیه وِ داسًذ. سكذ  ٍ پشچن گشٍُ سا ثبال ًگِ ٍ تین ؿًَذ ٍ وبس تشٍیدی وٌٌذ ٍ ثـٌبػٌذ ثجیٌٌذ

 ثْشام یب دُ ًوه. ػشاّبی هشًدبة، للش  ؿَد، هثال وبسٍاى خیلی ّن دٍس ًجبؿذ ثشگضاس هی

ی یثشپب ای چَى سدیجْـت هبُ اػت ٍ هؼوَال ثشًبهِؿَد ثِ ثشگضاسی سٍص ًدَم اؿبسُ وشد، وِ ّش ػبل دس ا ّب هی دیگش فؼبلیتاص 

خلؼبت ّفتگی تَاى اؿبسُ وشد ثِ  چٌیي هی ّندّذ.  ػیٌب یب یه گشدّوبیی سا دس خَد خبی هی اثيػبختوبى ه غشفِ خلَ ی

 گشٍُ ّن وِ اص ّوبى اٍایلػویٌبسّبی ّفتگی ى ٍ یبد گشفتي اػت. سیضی، فىش وشد ِ صهبًی ثشای ثب ّن ثَدى، ثشًبهِگشٍُ و

 اػت. ّبیی ثَدُ هَالغ ّن پشٍطُ ثشخی .اػت ُداد هیٍ تَضیحبت ٍ دسثبسُ هغلجی ػویٌبس  ُآهذ هی ّش ّفتِ وؼی ٍ دس آى ثَدُ

، وِ افشادی ًیبصی سا تـخیق دادُ ٍ ّذفی هـخق وشدُ ٍ ثِ ػَی آى "ػٌح ًدَهی ؿشیف عشح عیف" هثبلؾ ّویي

فَْهی ٍ اٍلیِ، سػوب آغبص ٍ پغ اص عی هشاحل تـىیل تین، عشاحی ه 19اسدیجْـت هبُ ػبل  ثشدُ اص اًذ. عشح ًبم شوت وشدُح

ثشای هؼبٍى ٍلت ػلوی ٍ فٌبٍسی اسػبل ؿذ ٍ  12آى دس ؿْشیَس  اػٌبد ای اص ًؼخِدس ًْبیت ی، ػبخت ٍ تؼت، عشاحی خضی

اهىبًبت داًـىذُ ثبؿذ عشاحی ٍ ػبختِ  ػٌح وِ هٌبػت تلؼىَح ٍ پبیبى سػیذ. دس ایي عشح یه عیف هشحلِ ًخؼت عشح ثِ

ٍ ّوىبس ثخؾ عشح هذیش  صادُ ىبساى ؿبهل: ػدبد هْذیوٍ ثب هَفمیت تؼت ؿذ ٍ اػٌبد خَثی ّن ثشای آى تْیِ ؿذ )ّ

، داًـىذُ هىبًیهاص  ، هحوذػلی تیوَسیبى ّوىبس ثخؾ هىبًیهآى ثخؾ تلؼىَح ٍ وبسثشیّوىبس اپتیه، هشتضی افتخبس 

داًـىذُ هىبًیه ٍ هحوذ اهیي اػىٌذسی ّوىبس ثخؾ پشداصؽ ٍ بص ٍ تحلیل دادّ ىبس ثخؾ پشداصؽپَس ّو هحوذ حؼي

 .تحلیل دادُ( 

ثِ ایي ػَال ووی هـىل  پبػخ  تاضین؟ خَاّین چِ هیدیگش!:  "چِ"چبلؾ اػت ٍ دٍثبسُ یه ّویـِ پُش "چِ"ػَال      

ثشای دٍسّن ثَدى ثبؿذ، یب خبیی ثشای سكذ ٍ ػفش سفتي، خبیی ثشای تفبٍت ػلیمِ ٍ ًگبُ ثؼیبس اػت. ؿبیذ ثتَاًذ خبیی اػت. 

خبیی ٍ یب ؿبیذ ّب، پبیگبّی ثشای وبسّبی تشٍیدی دس ػغح وـَس،  شای وبسّبی تشٍیدی ثشای داًـگبّیػویٌبس دادى، خبیی ث

ضبع داًـگبُ ٍ ّب ٍ اٍ ٍ آدمیبدی داسًذ، وبهال ثؼتِ ثِ سٍصگبس هؼوَال فشاص ٍ ًـیت صوِ  ّبی داًـدَیی گشٍُثشای ووه ثِ 

ؿبیذ ّن دػب. ٍلی دس ؿَد ًـؼت ٍ خیبل وشد، آسصٍ وشد یب  هیاػت.  بىثخـی اص َّیتـ فشاص ٍ ًـیت الجتِ وِ ٍ .وـَس ٍ غیشُ

ض دسع وٌذ. داًـدَ ًِ فمظ ، پیچیذُ اػت. داًـدَ هؼوَال ػاللِ ًذاسد وِ ٍلت صیبدی سا كشف وبسی خسٍد هی ػول چِ پیؾ



 07گروه نجوم شریف  |  
 

 

وِ  ّبی دؿَاس ػشی ػَال یه دس پیؾ داسد، ّب ػشی تلوین ، وِ یهٍ هؼذل ٍ اپالی ٍطٍُ پشٍ وَییض ٍ اهتحبى دسع ٍ توشیي 

هؼبئل  ٍ هـىالت التلبدی ٍ دؿَاسی پیذا وشدى وبس. اػتعجیؼی  وِ ٍ الجتِ فْوذ ؟( هیسا )ؿبیذ ون ػومـبى تبصُ ون

ی ثِ وبس خذی احتوبال گشایـ خیبلی اػت سا ّن وِ ثِ ایي اضبفِ وٌین، ٍ ثی خَؿیػشىل فشٌّگوبى وِ ٍ هـاختوبػی 

 ! ًخَاّذ هبًذ

این،  هؼیش سؿذ افتبدُ وٌذ. اگش دس ّب ّن ثبیذ تغییشی ثشای سؿذ ػغح وبسّبی داًـگبُ .خَاّذ سؿذ وٌذ اص ػَی دیگش ایشاى هی

ع هذاسع هب ثِ ایي ؿىل ٍاضح اػت وِ تب ٍلتی اٍضب ثِ ًظشم . ٍٍ ثپزیشین ع وٌینثبیذ تالؿی وِ الصهِ آى اػت سا ّن ؿشٍ

. ، ّشچٌذ خیلی ػویك ٍ اػبػی ًخَاّذ ثَدتشًذ تغییش سٍؽ ثذٌّذ ًؼلی وِ ثِ وبس ٍ تَػؼِ ًضدیهوِ اػت ایي تش  اػت، ساحت

 ػـك ثَسصین. ٍ تخللی وِ ثِ وبس خذیایي وٌین.وِ یبد ثگیشین ثِ اعشافوبى تَخِ ایي وِ یبد ثگیشین وبس گشٍّی وٌین. ایي

فبسؽ اص ّوِ دسن وٌین ٍ ثب ّن حشف خذی ثضًین؛  دیگش سا وِ ّنّبی وـَس ّن ثبؿذ. ایي وِ حَاػوبى ثِ ًیبصّب ٍ اٍلَیتایي

ؼبئل دًیبی ٍالؼی وِ ثِ هایيوِ ثشای تشٍیح ػلن دس هیبى هشدم فىش ٍ ثشًبهِ ثشیضین.  ایي .اختالفبتی وِ ّویـِ ثَدُ ٍ ّؼت

؟ چمذس ٍ چمذس اػت ػت ٍ ٍصى ّش هؼئلِودب ؾ. تؼبدلّؼتٌذ دس دٍوفِ تشاصٍ ،ٍ آى لجلی ّب ایي !داًن ًوی. .. ٍ ّن فىش وٌین

 چگًَِ ثبؿذ؟

کِ زهاًی در  کٌن کاش زهاًی آى هاکت رصدخاًِ گیلیرد گَیٌد آرزٍ تر جَاًاى عیة ًیست. آرزٍ هی هی     

 ّای ضریف. ٍ تْطتی تطَد ترای ًجَهی ،ساختِ ضَد ٍ اکٌَى در اطاق دکتر هٌصَری استخاًِ داًطکدُ  کتاب

دم . ٍ تَاًا هطتاق یًجَهی داًطکدُ زیاد تطَد، کلی درس هتٌَع تا اساتیدّای  کٌن کِ رٍزی درس آرزٍ هی

تر  جای درٍس تیصاز ٍلی تاین.  ضٌاسی را تاکٌَى داضتِ ًجَم هقدهاتی ٍ کیْاىٍ  2ٍ  1اساتید گرم، اخترفیسیک 

آرزٍ  ّن داضتِ تاضین یا اصال حتی آز ًجَم! 2ٍ  1، هثال کاش تاریخ ًجَم ٍ فیسیک سیارات ٍ خَرضید خالی است

کٌن کِ رٍزی داًطجَّا جوع تطًَد ٍ هطَرت ٍ فکر کٌٌد ٍ یک کار جدی در حد تَاًطاى تعریف کٌٌد ٍ تِ  هی

آرزٍ کٌن کِ آرزٍی قثلی ّرسال تکرار ضَد!  ، ٍ آرزٍ هیتکٌٌد ًیس  هستٌدسازی آى را  ٍ خَتی اًجاهص دٌّد

کٌن کِ  آرزٍ هی تاضٌدالتحصیل تا ّن در ارتثاط  ّای داًطکدُ از داًطجَ تا فارغ کٌن کِ رٍزی ّوِ ًجَهی هی

رٍزی هَسسِ یک تلسکَج فضایی طراحی ٍ ساخت یکی از اتسارگاى تلسکَج را تا داًطکدُ فیسیک ضریف 

آرزٍ ٍ در آخر د ٍ یک تین چٌد دُ ًفرُ در یک آزهایطگاُ تسرگ ٍ هجْس آى پرٍشُ را جلَ تثرًد. قرارداد کٌ

طَر کِ دکتر  ّن تیاید، ّواى "ٍ ًجَم"، یک "داًطکدُ فیسیک"کٌن کِ کاش رٍزی کٌار ًام فیسیک در  هی

 آتادی ٍ دکتر راَّار ًیس آرزٍ دارًد! تْوي
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ًَضتِ اّویت ًحَُ ٍ هؼیبسّبی اًتخبة دستیبساى دس ایي  :چکیده

ػولىشد آهَصضی یبدآٍسی ضذُ است. ثِ ػالٍُ دس هَسد تبثیشات هٌفی 

 ًمذِ" تَاى هی سا ًَضتِ ایي ضذُ است.ثشخی اص دستیبساى آهَصضی ثحث 

 ًِ ٍ دلیك ًمذ یه هبًٌذ ًِ است ایًَضتِ وِ هؼٌی ایي ثِ. ًبهیذ "دل

  دل. دسدِ یه هثل وبهالً

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خَد، اٍلیي دیذاس سا  1فیضیه  دسسِ آهَصضی هحتشمِ دستیبسِ ثب جب ضشٍع هی ضَد وِ ساستص سا ثخَاّیذ، داستبى ثشای هي اص آى

ًوشُ ثِ جتِ . الًُثبسی ثشای گشفتي ًوش اسادت ٍ جبى ٍ ًِ ثشای ػشؼ ثَد س دس والس حل توشیيداضتن. دیذاس ًِ ثِ خبقش حؿَ

 سبدُی ووی اص یه اهتحبى  ی رّيِ خَد( ًوشُ ثب یه تشیلی دثذثِ ٍ وجىجِ )صادُخَسد وِ  چَى ثِ آدم ثش هیثَد! هشثَـ 

ی سیٌوبتیه پشتبثِ سا وِ سؼی وشدُ ثَدم دلیك ثٌَیسن،  ی هسئلِ جب ثشسن وِ ًوشُ فیضیه ثگیشد! سخي وَتبُ وٌن ٍ ثِ آى

ی حمیش اضىبلی ًذاسد ٍ تٌْب طبسی ثش ایي وِ ساُ حلِ ایي ثٌذُخَد ٍ پب ف توبم ٍ ووبل اص دست دادُ ثَدم. ثؼذ اص ثیبى اػتشاؼ

ضىي هَاجِ ضذم وِ ٌَّص ولیت آى  دست آیٌذ، ثب پبسخی دًذاىِ ووی ٍسَاسی ثَدُ ٍ دس آى سؼی ضذُ توبهی ًتبیج اص پبیِ ث

تش ضجیِ ثِ  ضذُ ثیصی ثیبى الجتِ جولِ "!ّستن!آدم ًبساحتی یِىَن هي  "سا ثِ خبقش داسم. پبسخ ثسیبس سبدُ ٍ لبًغ وٌٌذُ ثَد! 

ی  َاًست ًوشُوس ًتتػحیح وشدم وِ ّیچ ّبیص سا پبسخ ٍ ای ثیبى ثسیبس سبدُ سا ثِ گًَِ ... هي یه دفؼِ سَالی" :ایي ثَد

اتبق سا تشن ٍ  lلذس لذستوٌذ ثَد وِ لذست تىلون سا اص دست داد آىی پَنِ هي  ٌیي ایي جولِ دس ولِ. ق"خَثی ثگیشد! ...

ثَد،  چِیب خیش ٍلی ّش س ایي ضوبسُ اص هجلِ سا هي دادم ٌْبدِ ًَضتي دس ساثكِ ثب دستیبس ّبی آهَصضی دداًن پیط ًوی گفتن.

 سا اص خَد ثشٍص دادم. ثبسُدس ایي  ًَضتيثِ سشػت اضتیبق ثِ گًَِ ضذ وِ ایي
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 نقد دستیار های آموزشی:

دست آٍسدى ِ اضخبظ هختلف ثشای ث ضَد تَجِ داسد وِ ثبػث هی ِآهَصضی ضذى هضایبیی داًین، دستیبس هی ّوَِس وِ ق بىّو

 تبَة وشدى یه فشد ثِ ایي سوت، غشثبل وشدًی ًیبص ثبضذ ضَد وِ ثشای هٌػ ایي اهش ثبػث هی ت وٌذ.ػٌَاى سا ثِ خَد جل ایي

چگًَگی  ثْتش است ووی ثِسا ًیض داضتِ ثبضٌذ.  "تهٌبس آهَصشِاسائِ "ّبی خَد،  افشادی اًتخبة ضًَذ وِ دس اًگیضُدس قی آى 

 پشداصین. ّب هی گشی ّب ٍ اجشای ایي غشثبلهؼیبسایي اًتخبة، 

چیضی وِ ثِ ًظش  . اهبی اجشای آى خیلی ضفبف ًجبضذ وِ ثخَاّین آى سا هَسد ثشسسی لشاس دّین ضبیذ ًَع اًتخبة ٍ ًحَُ

. ثِ ّش حبل، چیضی وِ اًتخبة ثسیبس ٍاثستِ ثِ استبد استّبی ایي بسوِ هؼیصًن( ایي است  یاقالع حذس ه ی ثی سسذ )ثٌذُ هی

 است. اًتخبةی ایي  ًتیجِ ،وٌٌذ ٍ حك داسًذ دس ساثكِ ثب آى اظْبس ًظش وٌٌذ ثِ خَثی حس هی ی داًطجَّب ّوِ

اقالع ًذاسم. ضبیذ ّویي، ّب  ّب تَسف استبد ی اًتخبة ضذى آى ام ٍ اص ًحَُ ِآهَصضی ضذى ًىشدُ دستیبس ی ثشایالذاه ضخػب

ّبین هتَجِ استبد خبغی ثبضذ، چیضی ثٌَیسن ٍ خَاًٌذُ تالضی ًىٌذ وِ ایي  ی هثجت ثبضذ وِ ثذٍى ایي وِ حشف یه ًىتِ

 آهَصضی ثبیذ ثسیبس دلت وشد صیشا سسذ وِ دس اًتخبة دستیبسِ هكبثمت دّذ. ثِ ًظش هیهَاسدِ روش ضذُ سا ثب ضخػیتی حمیمی 

ِ ث -3ٍ  ّب ثِ هجحث هٌذ ضذى آى ػاللِ -2 ،(!ی تحػیلی ٍ ضبیذ صًذگی ی داًطجَّب )آیٌذُ ًوشُ -1بثیش ثسیبسی دس تتَاًذ  هی

اٍلیي سسذ وِ  . ثِ ًظشم هیالصم استّب دلت  خبة آىثٌبثشایي دس اًت .تحػیل ٍ صًذگیِ داًطجَ ثگزاسًذدست آٍسدى تجشثِ ثشای 

سشػت پبییي خَد( حذٍد یه سٍص  ایي وبس است. ایي هذت )ثب دس ًظش گشفتي ثشای اًجبموبفی پلِ، اختػبظ دادى ٍلت 

 ّب ٍ ... پشداختِ ضَد. ٍجَ اص اسبتیذ پیطیيِ آى ثشسسی سَاثك تحػیلی، اخاللی، پشستَاًذ ثبضذ وِ دس آى ثِ  هی

تَسف ضوب، استبد ٍ یب وتبة دسسی تَاًذ پبسخِ سَالی وِ  ای وِ ًوی ِآهَصضی ثب دستیبس خیلی اص هبوٌن  قَس هثبل گوبى هی ثِ

 ایذ. ایي اهش گبّی ثِ دلیل ون ثَدى داًبیی، فبغلِ داضتي فشد اص هجحث سا ثِ ضوب هٌتمل وٌذ، هَاجِ ضذُ است هكشح ضذُ

-یفىش ه آیذ )ٍ اهب پشسطی وِ دس رّي ثِ ٍجَد هی لذست ثیبىِ فشد اتفبق افتبدُ است. )هثال ثِ دلیل فشاهَضی( ٍ یب ؾؼف دس

 دس ایي ضشایف ."ػجَس ًىشدُ است؟ یه فیلتشاص ثشای اًتخبة ضذى  هگش ایي فشد": وِ ( ایي است!ٌَّص ّن پبسخی ًذاسد نوٌ

گبّی ًیض )دس ضشایف روش  تَاًٌذ ثِ دٍستبى خَد ووه وٌٌذ. آهَصضی هی تش اص دستیبسِ گبّی ثؼؿی اص داًطجَیبى، ثْتش ٍ ثیص

 وٌذ. ای ثشای داًطجَیبى اداهِ پیذا هی تشم تحػیلی ثذٍى ثْشُ ًینٍ ثبلی ضذُ( والس دچبس سخَت ضذُ 

که  و جالب این شود اغلب موجب اتالف وقت دانشجو می ها کالساین نوع شرکت در "اش سا ثخَاّین ثگَیین  خالغِ

 ".ها اجباری است برخی اوقات حضور در این کالس
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تَاًن ثگَین ایي  ثسیبس هْن است. چیضی وِ هیی ضخع هتمبؾی  ًوشُ وٌن ثشای اسبتیذ، ِآهَصضی فىش هی شای اًتخبة دستیبسث

وِ ًوشُ  یافشاد صیشا ثؼؿب .دم( ثسیبس حسبس ّستٌذّب )اص جولِ خَغبلت داًطجَ "لؿبٍت ثش اسبس ًوشُ"ی  است وِ دس صهیٌِ

تَاى  . هیجَلِ ػوَم ًجَدُ استّب هم ػمیذُ ٍ سفتبس آى ، هٌص ٍدس ول ٍ اخالق ٍ لذست ثیبى خَثی ًذاسًذ ذ لضٍهبخَثی داسً

ی خَد، دس آى صهیٌِ سَاد ًذاسًذ. دس ٍالغ داًطجَّب پس اص گزضت  س خَة پیذا وشد وِ ثِ تٌبست ًوشُی ثسیب افشادی ثب ًوشُ

 ضًَذ ٍ تٌْب ثیذاسی ٍجذاى است وِ اص اًجبم )دس اغلت هَاسد( ثذٍى تالشِ ٍالؼی آضٌب هی خَة ّبی گشفتيِ ًوشُ هذتی، ثب سٍش

ضَد وِ داًطجَ احسبس  هی دس ول ًتیجِ ایي خَاة است(. هؼوَال ایي سٍص ّب ٍجذاى،  وٌذ )وِ الجتِ ایي وبس جلَگیشی هی

گزاسد  لذس ثش استبد تبثیش هی گبّی آىی خَة  ی هْن ایي است وِ ًوشُ ِآهَصضی ًذاضتِ ثبضذ. ًىتِ دستیبس سؾبیت دس والسِ

 .ی ثبال اهب فبلذ سبیش ضشایف است( چیضی وِ سٌذِ آى، دستیبسّبی آهَصضی ثب ًوشُ) وٌذ ّب سا فشاهَش هی وِ سبیش هالن

داسد  حل توشیيّبی  ضشوت دس والس ثشایًطبـِ داًطجَ  سٍیهستمین  یسیبس ثبسص است ٍ تبثیشیىی دیگش اص هَاسدی وِ ث

دسست ٍ غلف ِ پبیجٌذی ثٍ خَة ًظن، سفتبس  ّبیی هثل سػبیت داضتي ٍیژگی اخالق هٌظَس اصِآهَصضی است.  اخالقِ دستیبس

 ذ. ثبض هی

سی ثسیبس هْن است وِ ًوَد اص دیذ ّش فشدِ ػبلل، ًظن دس ّش وبدّن.  ٌظَس خَد، ّش یه سا ووی تَؾیح هیشدى هثشای ٍاؾح و

حؿَس دس والس لت تحَیل توشیي، بثت ٍ هطخع ثشای اًجبم وبسّب )هّْبی ث صهبى داضتي آهَصضی دستیبسِیه آى دس  ػولی

)هثال ثب استفبدُ اص سٍضی وِ اص پیص اػالم ضذُ است ٍ ًِ  ّب ثِ داًطجَیبى ایي صهبى حل توشیي ٍ ...( ٍ اػالمِ ثِ هَلغ ٍ هَثشِ

تَسف  ًظنِ دسس دادى ٍ هیضاى ّوبٌّگیِ هكبلتِ اسائِ ضذُسػبیت َد( ٍ سسبًی اًجبم ضوِ ّش دفؼِ ثِ یه سٍش جذیذ خجش يای

  .است آهَصضی  استبد دسس ٍ دستیبسِ

ّب  ی غحجت ّب ٍ یب دسست ًجَدى ًحَُ ی ثیبى است. گبّی ثشخی ضَخی ضبهل احتشام، آساهص، ادة ٍ ًحَُ ًیض اخالق دس سفتبس

ّذ. د اش سا ثسیبس تحت تبثیش لشاس هی ییبدگیش ضَد وِ ّبی توشیي هی السثبػث هٌضٍی ٍ هٌفؼل ضذى ثشخی داًطجَیبى دس و

 ی تَاًذ دس ًوشُ آهَصضی هی تش احسبس هسئَلیت وشدى ًسجت ثِ اثشی است وِ دستیبسِ پبیجٌذی ثِ دسست ٍ غلف دس ٍالغ ثیص

 ی همكؼی فشد ًسجت ثِ دسس( ثگزاسد.  داًطجَ )ثِ ثیبًی آیٌذُ ٍ ػاللِ

شد ٍ داًطجَیبى صیش ًظش گی سا تحَیل هیّب  آهَصضی ثسیبس هٌظن توشیي ایي وِ یه دستیبسِ ضَد. هی ایي اهش سا ثسیبس هطبّذُ

ّب  ّبیی وِ هحلت تحَیل ثشای آى گًَِ ًظوی، توشیي ِآهَصضی دیگش، ثذٍى ّیچ  ، اهب دستیبساًذ وِ هٌظن ثبضٌذ اٍ، هَظف

دس  سَاالت داًطجَیبى ّب، دس پبسخ دادى ثِثشخَسدگًَِ  ایيگیشد.  گیشد ٍ تبخیش سا دس ًظش ًوی هطخع ضذُ است سا تحَیل هی

آیٌذ ٍ  ضَد وِ ثِ ًظش ًبپسٌذ هی ّبی اغلی ٍ ... ًیض دیذُ هی بی اغلی ٍ یب ثیبى سَاالت اهتحبىّ صهبى وَییضّب ٍ حتی اهتحبى

 ّب جلَگیشی وشد. ثبیذ اص آى
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 آهَصضی است. ایي اهش دس هَاسد ثسیبس صیبدی، ًمصِ داًص ٍ سَادِ یىی دیگش اص هَاسدِ ثسیبس هْن، لذست ثیبىِ دستیبسِ

ثسیبس هسلف ثِ هكلت است اهب  ِآهَصضی ای وِ ثؼؿب دستیبس گًَِ دّذ. ثِ ِآهَصضی سا تحت تبثیش هستمین لشاس هی دستیبس

لی سا هٌتمل تَاًذ آى سا ثِ داًطجَ هٌتمل وٌذ ٍ صًجَسِ ثذٍى ػسل، ّشچٌذ دس صًذگیِ خَد صًجَسِ خَثی ثبضذ، ثِ دیگشاى ػس ًوی

 (.هثبلن ثبضِوٌذ )اهیذٍاسم هشتجف ثَدُ  ًوی

آهَصضی است. ثِ ایي هؼٌب وِ ثتَاًذ  ی دستیبسِ ّن ثیبى وشد، لذست اداسُ یاخالل اص دیذی دیگش وِ ضبیذ ثتَاى آى سا  ًىتِ

 گَیی ثِ سَاالت دس والس است )وِ هبًغ اص اختػبغی یب ی پبسخ سا اداسُ وٌذ. ایي خَد ضبهل ًحَُداًطجَیبى تحت ًظش خَد 

ّبیی  ٍ ثشخَسد ثب دسخَاست ای وِ وٌتشل والس سا اص دست ًذّذ گًَِ ثشخَسد ثب داًطجَیبى ثِضَد(،  هٌحشف ضذى والس هی

 اًذ )ثش احسبسبت خَد وٌتشل داضتِ ثبضذ(. وِ ثب ًبلِ ٍ گشیِ ٍ الثِ ّوشاُ است

است وِ یب ثِ دلیل وبهال دٍس اص سكح هیبًگیي داًطجَّب ثَدُ  ام وِ سا داضتِ ای ِآهَصضی والسِ دستیبسضخػب تجشثِ حؿَس دس 

 آهَصضی ثذٍى گَیٌذ، ٍ یب دستیبسِ ثلٌذ هی  داًٌذ ٍ ّب سا هی تؼذادی اًذن ٍ خبظ پبسخ آىّبیی است وِ  ػجَس سشیغ اص سَال

دس  "خجش اص هَؾَع اغلتِ ثی"ی ًبساحت وٌٌذُ ایي ثَدُ است وِ  وٌذ. ًتیجِ كح ػوَهی والس هجبحثی سا ثیبى هیتَجِ ثِ س

ضذُ دس والس سا اص دٍستبى خَد ّبی حل  ٍ ...( ٍ پس اص والس توبهی سَال والس سبوت ًطستِ )ثِ دلیل ٍجَد حؿَس غیبة

 پشسٌذ. هی

 پشداصین: دس ساثكِ ثب غشثبل یب فیلتشیگ هیتش(  پبسخ ثیص دس آخش ثِ ثیبى ًظشّبیی )سَاالت ثی

 وٌٌذ؟ خَد ٍلت ٍ حَغلِ غشف هی آهَصضیاىِ چمذس ثشای اًتخبة ٍ تطخیع غالحیت دستیبس ّباستبد 

 ٌذ؟ّستِآهَصضی هَثش  چمذس داًطجَیبى دس اًتخبة ضذى یه فشد ثِ ػٌَاىِ دستیبس 

  ًبساؾی ثبضٌذ، استبدِ دسس چِ اختیبساتی )ٍ توبیالتی!( ثشای تؼَیؽ ٍ یب   دستیبس آهَصضییه اگش داًطجَیبى اص

 شخَسد ثب اٍ داسد؟ث

 ِآهَصضی هؼیبس خَثی ثشای ثشسسی ٍ تطخیع غالحیت اٍ است؟ آیب ًوشاتِ دستیبس 

 َِآهَصضی ضذى داسًذ؟ ی وبفی ثشای دستیبس وتشی، ٍلت ٍ آصادیِ فىشی ٍ حَغلِّبی دآیب داًطج 
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ّب توبهب  ایيالجتِ  وشدم ثٌَیسن. هیوِ ثشای ایي ًَضتِ هكبلؼِ  ام دس صهبًی اگش اجبصُ داضتِ ثبضن، همذاسی اص دلِ خَى ضذُ

ضَد وشد وِ داًطجَ ّستین ٍ  ّب فىش ّن ثىٌین! اهب چِ هی ت ٍ هؼٌی ًذاسد وِ هب اغال ثِ آىّبی هٌحل ٍ هْولِ غشة اس سٍش

 گش.  وٌن هؼتجش ثبضذ( پشسص ٍ ثِ لَلی دیگش )وِ فىش ًوی ًطٌَ حشفثِ لَلی 

ی خَثی دسیبفت  ّضیٌِ آهَصضی اگش دستیبسِاسصشِ وفِ دستِ صهبًِ.  چشنِ ثی ضَد. ایي لسوت اٍل اسایؽ ثِ پَل هشثَـ هی

 "دٌّذ؟ ٌن ًىٌذ جذی است وِ پَلِ خَثی هیو ایي وبسی وِ هی"تش ثیذاس ضَد وِ  وٌذ، ضبیذ ایي ثبػث ضَد وِ ٍجذاًص ثیص

آهَصضی  دلیل ّن چیضِ خبغی ثِ دستیبسِآلِ هب اص ایي افشاد ًیست ٍ احتوبال ثِ ّویي  ی ثسیبس ایذُ )الجتِ وِ دس جبهؼِ

 دٌّذ(. ًوی

ّبی سیستن اداسی، ثش  ایي ّستین وِ ّوبًٌذ سبیشِ لسوت ضَد. وِ هب تٌْب خَاستبس لسوت دٍم ثِ ًظبست هشثَـ هی 

دیگش  آهَصضی تىبًی دستیبسِ ٍجذاىِ ضذ تب ثشایّب ػبلی( ٍجَد داضتِ ثب صضی ًیض ًظبست )ّوبًٌذ سبیش لسوتدستیبسّبیِ آهَ

آهَصضی اص ًظشِ  ٍ ًظبستِ دیگشی ثش ایي ثبضذ وِ دستیبسِ "وٌٌذم! اگش دسست اًجبم ًذّن وِ دػَا هی"ثشای ثیذاس ضذى ثبضذ وِ 

لذس  اگش ایي"طبس ًیبیذ ٍ ثش ٍجذاىِ اٍ فطبس ثیبیذ وِ هثال ثِ تحػیل ٍ جسن ٍ سٍاى اٍ ف هٌكمی ثتَاًذ ایي ٍظیفِ سا اًجبم دّذ ٍ

 ".ّب ًجبضنتٌذ، ًىٌذ هي ثِ فىش داًطجَهي ّسثِ فىشِ 

ذى است. آهَصضی ض ّبی آهَصضی ثشای هتمبؾیبى ثِ دستیبسِ تشیي هسئلِ است، ثشگضاسی والس لسوت سَم وِ ثِ ًظشم ػولی

اص هغض اًذ، ووی ّن  ًجَدُ "ثب داًطجَّبی دسس دادى ٍ ثشخَسد  هْن ثَدىِ ًحَُ"تب وٌَى ثِ فىشِ ّب وِ  ثب ایي وبس آى ػذُ اص آى

 گیشًذ. جْتِ خَة آهَصش دادى، ثِ وبس هی دس وبسًبهِ داسد سا دس 22هجبسن وِ سجذ سجذ 

 خالغِ وشد: قَس قَس هفیذ ایي ولیتِ حشف سا ثِضبیذ ثتَاى 

  تباضتِ ضَد گز یٍلت ٍ ضَدثشگضاس  )تَسف اسبتیذ ٍ هسئَلیي( جلسبتی تب الصم است ّبی آهَصضیدس ساثكِ ثب هَؾَعِ دستیبس

 .گیشدثغَست  یتش دلیك ّبیی سیضی ثشًبهِگزاسًذ  ّبی حل توشیي  هی وِ داًطجَیبى ثشای والس صهبًیثشای 

 

 

 

 

, حذٍد یه ي داضتِ ثبضیذ ایي است وِ هتي فَقدس رّبهی ًَضتِ این. چیضی وِ ًیبص است خَاًیذ سا هي )سیٌب سسَلی( ٍ خبًن آسصٍ اػتػ  هتٌی وِ*:  

ضخػب الذاهی ثشای  "ی  . هثبلی اص آى, جولِاًذ ِ ثِ دلیل گزس صهبى, تغییش یبفتِثِ ّویي دلیل جوالتی دس آى است و سبل پیص تٌظین ضذُ ثَد.

 ام. سا اًجبم دادُ "الذام"جبسی ایي  سبل تحػیلی است وِ دس ًین "ام ... آهَصضی ضذى ًىشدُ دستیبسِ
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 ٌردِ سیّاالت تخته
 (78وَسَی )ٍرٍدی  سیذاویر سادات

 «وکاٌیک سیّاالت»تقذین به درسِ 
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 سیّاالت  ٌردِ تخته ههه جا 
 سیّاالت ِ ٌبرد  ٍ  طیص  جفت

 

 زویي آب، رٍی در جَی گاه 
 سیّاالت ٌرده،  باالیِ گاه 
  

 بیًین وی رٍین  وی هرکجا 
 سیّاالت  ای پهي کرده سفره

 

 طذهکضیذه   ها خاٌه  داخلِ
 سیّاالت ِ دسر  ٍ  ی گرم  لَله
 

 ها جذا هستًذ! لَله  جا ههه
 «سیّاالتِ  طرد  اصلِ»علّتص: 

 

 ها ٍ زى  بخص  هست  طرف یک 
 سیّاالت  ورد  بخص  طرف آى

 

 بسیاری کًذ کارهای وی
 پرده، سیّاالت غالباً پضت 

 

 ریسٌذ وی آش وثالً تَی 
 سیّاالت  گردِ چًذ پیهاٌه 

 

 گَیًذ وی  «حباب»  تازگی به
 «تسیّاال بالگردِ»  یا عذّه
 

 ست ٌکي که از سیلی         راستی! طک
 سیّاالت زردِ رٍیِ سرخیِ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 است صبحاٌه کسی گفته  چه
 ؟خَرد ٌاى ٍ اَرده سیّاالت وی

 

 چضهاىِ تَیِ  پیذاست  فقر
 سیّاالت گردِ دٍره  پسرِ
 

 وعهَالً  اٌذ راضی  البته
 سیّاالت  از کارکردِ ههه 
 

 ایي ولّت ارِسگ خذوت بَده 
 !ه سیّاالت کار کردً  ٍاقعا

 

 پَطین وی سیاه  ورگص،  بعذِ
 «تسالگرد سیّاال»در   ههه
 

 اٌذ. بایذ گفت: پیَسته گرچه 
 «!سیّاالت  فردِ  فرد  وخلصِ»

 

 ٌسرٍد طاعری  وي هیچ   لِقب
 ت!سیّاال طعر با رٍیکردِ

 

 وي ٌخَاهذ خَرد  طعرِ  البته
  سیّاالت  دردِ  هب ایي هن  از  بعذ 
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