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علم بهتر است یا قدرت
محمدرضا اجتهادی                                                                                                                                  

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

دوران  خاطره انگیز  انشای  موضوع  کشور،  در  که  مدت هاست 
سخره  به  ثروت«،  یا  است  بهتر  »علم  دور،  سال های  تحصیل 
گرفته می شود. با مقایسۀ زندگی پر از محرومیت جویندگان علم 
دیروز و معلمان علم امروز، با زندگی پرتجمل سوداگران بازارهای 
به شوخی بدل شده است.  این جمله  سرمایه و دالالن صنعت، 
اصلی  علم سرمایۀ  که  دارند  قبول  که  تعداد کسانی  از  روز،  هر 
این دلیل نیست که  به  این،  تولید ثروت است، کاسته می شود. 
کالن تر،  سطح  در  هنوز  است؛  رفته  دست  از  کلی  به  باور،  این 
تمام کشورهای قدرتمند  باور داریم که علم، مولد قدرت است. 
جهان )و البته ثروتمند( از نظر علمی، پیشرو هستند. نکته این 
است که در دنیای کنونی، دیگر تولید ثروت از علم، در مقیاس 
فردی، کار ساده ای نیست. برای چنین کاری، به برنامه های ملی 
و ساختارهای کالن نیاز است. به همین دلیل است که کشورهای 
را  درآمد خود  از  بزرگی  قدرت، سهم  در  ماندن  برای  قدرتمند، 

صرف تولید علم می کنند.

متأسفانه در کشور ما، نه به فیزیک نه به دیگر علوم زیربنایی 
معلول  نکته،  این  که  نمی دانم  نمی شود.  درستی  توجه  پایه،  و 
توسعه نیافتگی است یا علت آن. کمی شبیه مسألۀ مرغ و تخم مرغ 
در  علوم  این  قدر  که،  است  این  است  بدیهی  آن چه  ولی  است. 
که  دلیل  این  به  شاید  نمی شود.  دانسته  قدرت،  و  ثروت  تولید 
ما همیشه، به دنبال راه حل های کوتاه مدت و حل مشکالت آنی 

هستیم.
می خواهیم دریاچۀ ارومیه را به روزهای پرآبی برگردانیم، ولی 
این دریاچه،  نبودیم که چه کنیم که  نگران  بیست سال پیش، 
مشکل  را  هوا  آلودگی  مشکل  نشود.  خشک  بعد  سال  بیست 
کنونی خود می دانیم، ولی هنوز هم برنامه ای برای آینده نداریم 
و نگران این نیستیم که 50 سال دیگر، وضعیت آلودگی چه طور 
است. مشکل انرژی را برای امروز قرار است حل کنیم، 100 سال 
آینده ما نیستیم که برایمان اصاًل مهم باشد. برای حل آنی این 
مشکالت، نیازمند دانشی هستیم که در گذشته تولید شده است 
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و امروز در دست مهندسان است. بله، امروز و فردا را مهندسان 
می سازند و آینده دور را، علوم زیربنایی. عدم توجه کافی به علوم 
زیربنایی، اشتباه راه بردی است که کشورهای »در حال توسعه« 
را، همیشه در حال توسعه نگه می دارد و شانس توسعه یافتگی را 

از آنان می گیرد.
آن ها  ارزشمند هستند. مدیریت  پژوهش های محصول محور، 
ساده است. بازده سریع است. شما می دانید که چه می خواهید و 
در راه رسیدن به آن تالش می کنید. اگر به درستی به پیش روید، 
حتماً به نتیجه هم می رسید. چون این مسیر، قباًل امتحان و حتی 
هموار هم شده است. در هر گلوگاهی، امکان خرید کمک وجود 
نهایت، نمی تواند مزیت  یا می توانیم کپی کنیم، ولی در  دارد و 
بزرگی برای شما فراهم کند؛ چون شما محصولی را می خواهید، 
که وجود دارد. قباًل به آن فکر کرده اید، نمونه اش را دیده اید، و 
به زودی کهنه و قدیمی می شود. ولی محصوالت آینده را امروز 

نمی توان حتی به راحتی پیش بینی کرد.
از ساده ترین ابزارها گرفته تا پیشرفته ترین فن آوری های دنیای 
نیوتن  باشد،  یادمان  ولی  هستند.  علم  محصول  تمامی  امروز، 
ساختن  فکر  در  می کرد،  مطالعه  را  شتاب  و  نیرو  قوانین  وقتی 
ماشین هایی نبود که زندگی امروز ما را کاماًلً  با زندگی او متفاوت 
کرده است. گاهی از او، به عنوان یکی از بزرگ ترین دانش پیشگان 
نام برده و گفته می شود که او 200 سال از زمان  تاریخ بشری 
خودش جلوتر بوده، یا کارهای او 200 سال علم را پیش انداخت. 
اندازه درست است و این 200 سال  نمی دانم که این گفته چه 
چگونه حساب شده است. ولی بیاییم فرض کنیم که این گذاره 
درست باشد. نتیجه آن چیست؟ نیتجه این است که اگر نیوتن 
است،  پیوسته  فرایند  یک  دانش،  کشف  این که  دلیل  به  نبود، 
دانشی که ما در دویست سال گذشته به دست آورده ایم را، هنوز 
کشف نکرده بودیم. فیزیک کوانتومی - نسبیتی- مکانیک آماری 
و ترمودینامیک مدرن،  پروتون، نوترون، الکترون و حتی اتم. ما 
االن، مانند اجدادمان طی 200 سال گذشته زندگی می کردیم. 
نه حتی  و  هواپیمایی  نه  رادیویی،  نه  تلویزیونی،  نه  موبایلی،  نه 
را در زندگی خود درک  فیزیک  ارزش  این جاست که  اتومبیلی. 
 14 در  گیتی  این که  دانستن  اهمیت  کسی،  شاید  می کنیم. 

میلیارد سال گذشته به چه شکلی بوده است را، بتواند منکر شود، 
شد.  امروز  زندگی  در  فیزیک،  علم  اهمیت  منکر  نمی توان  ولی 
حال تصور کنید اگر ما دو نیوتون در تاریخ داشتیم، که به جای 
200 سال، 400 سال ما را به جلو هل داده بودند، االن چگونه 

زندگی می کردیم؟
کنند.  ریسک  و  سرمایه گذاری  علوم،  این  روی  باید  دولت ها 
کافی است شما تعدادی انسان باهوش، با انگیزه و مهم تر از همه، 
و  آموزش  پژوهش،  امکانات  و  قرار دهید  کنار هم  در  را  باسواد 
البته زندگی در آرامش و آسایش را برایشان فراهم کنید و اصاًل 
از این که چه می کنند، کنار بکشید. مطمئن باشید که  خود را، 
قباًل  که  آورید،  خواهید  به دست  خروجی هایی  مجموعه،  این  از 
نمی توانستید تصورش را بکنید. سال ها پیش کشورهای اروپایی، 
سرمایه ای برای راه اندازی بزرگ ترین آزمایشگاه، یا حتی ماشین 
هم  روی  را  پول هایشان  می کنند.  فراهم  را  نام سرن  به  بشری، 
می گذارند؛ دانش پیشگان بزرگی از کشورهای مختلف جهان را به 
کار می گیرند، برای بیش از 20 سال هزینه می کنند، تأسیسات 
می سازند و حقوق می دهند، با این هدف که ذره ای گم شده در 
افتخار هم  آن  به  و  البته می یابند  بیابند.  را  فیزیکی  نظریه های 
می کنند. ولی در کنار این کشف، فن آوری هایی خلق می شود که 
در ابتدا، تصورش را هم نمی کردند. یکی از مهم ترین شان اینترنت 
است، که به عنوان مهم ترین اختراع بشری در تاریخ، پس از زبان، 
را  امروز  دنیای  لحظه ای  می شود.  برده  نام  آن  از  چاپ،  و  خط 

بی اینترنت تصور کنید!
از  حمایت  و  علم،  عرصۀ  در  سیاست گذاری  میان  است  فرق 
فن آوری و صنعت و این متأسفانه همیشه مخدوش می شود. در 
نقطۀ  است؛  همراه  راه  نقشۀ  با  سیاست گذاری  فن آوری،  عرصۀ 
دارند.  پایان  نقطۀ  پروژه ها  آن جا.  پایان  نقطۀ  و  این جاست  آغاز 
را  خودرو  فالن  نیروگاه.  آ ن جا  در  می خواهیم.  سد  این جا  در 
می خواهیم، فالن دستگاه مخابراتی و فالن دارو را. سیاست گذار 
در  ولی  دهد؛  نشان  را  پایان  و  آغاز  نقطۀ  باید  فن آوری،  عرصۀ 
عرصۀ علم، سیاست گذاران باید فقط راه را هموار کنند. این قدرت 
تفکر بشری است که خود راهنمای دانش پیشگان علوم زیربنایی 

است.

»فیزیک روز« آمادۀ دریافت خبر های جامعۀ فیزیک از سراسر کشور است.
خبر های مؤسسه یا دانشگاه خود را به دفتر مجله بفرستید و با »فیزیک روز« در تهیۀ خبر همکاری کنید.
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سال  برندگان  اروپا،  فیزیک  انجمن 
خود  معتبر  جایزۀ  دو  براي  را   2015
اعالم  کوانتومي  الکترونیک  و  اپتیک  در 
یک بار  سال  دو  هر  جایزه ها  این  کرد. 
تحقیقات  در  دست آوردها  باالترین  به 
اپتیک  فیزیک  کاربردي  و  بنیادي 
عمومي  در جشن  جوایز  مي گیرد.  تعلق 
ویژه اي در 23 ژوئن در خالل کنفرانس 
کنفرانس  و  اروپا1  الکترواپتیک  و  لیزر 
الکترونیک کوانتومي اروپا2 که در مونیخ 

برگزار مي شود اهدا خواهد شد. 

برندۀ جایزۀ سال 2015
 در بخش بنیادي اپتیک و الکترونیک کوانتومي: 

ِسر جان پندري

بنیادي  بخش  در   2015 سال  جایزۀ 
اپتیک و الکترونیک کوانتومي به سر جان 
پندري استاد فیزیک مادۀ چگال نظري 
در امپریال کالج لندن در انگلستان تعلق 
به  کمک  »براي  جایزه  این  مي گیرد. 
ترکیب  به  مربوط  قوانین  فرمول بندي 
ساختار  با  مواد  از  مختلفي  انواع  کردن 
در  شبه مواد  ساخت  براي  نانومقیاس 
مقیاس بزرگ تر با خواص جدید و مهیج 
اپتیکي که در طبیعت دیده نمي شوند« 

به جان پندري اهدا مي شود. 
فیزیک پیشۀ  یک  پندري  جان  سر 
 1969 در  که  است  انگلیسي  نظري 
در  هنر  ارشد  کارشناسي  مدرک  با 
از  دکترا  مدرک  یک  و  طبیعي  علوم 
انگلستان  کمبریج  در  داونینگ  کالج 
فارغ التحصیل شده است. او استاد فیزیک 
مادۀ چگال نظري در امپریال کالج لندن 
دانشکدۀ  رئیس  آن جا  در  که  است 
گروه  مدیر  و   )1998-2001( فیزیک 
 )2001-2002( فیزیکي  علوم  دانشکدۀ 
بسزایي  سهم  پندري  جان  است.  بوده 
و  نامنظم  سیستم هاي  سطح،  علوم  در 
کار  معروف ترین  است.  داشته  فوتونیک 
یعني  مواد،  از  جدیدي  دسته بندي  او 
شبه مواد، را معرفي مي کند که خواص 
ترکیب  جاي  به  آن ها  الکترومغناطیسي 
شیمیایي به ساختار داخلي شان بستگي 
ایده آلي  لنزهاي  که  کرد  او کشف  دارد. 

منفي  شکست  ضریب  با  مواد  از  که 
آبه  پراش  محدودیت  بر  شوند  ساخته 
مي کنند،  غلبه  فضایي  تفکیک  مورد  در 
وجود  قرن  یک  از  بیش  که  محدودیتي 
اپتیک  در  او  ابتکار  جدیدترین  داشت. 
تبدیلي با نمایش تغییرشکل هاي میدان 
به صورت پیچش فضایي که در آن قرار 
دارد ویژگي هایي به شبه مواد مي دهد که 
براي بازآرایي میدان الکترومغناطیسي به 
است. در ساده ترین  صورت دلخواه الزم 
چه طور  مي دهد  نشان  نظریه  حالت 
مي توانیم خطوط میدان را از کنار مانعي 
هدایت کنیم و بنابراین یک شنل نامرئي 
کننده بسازیم. فعالیت هاي برجستۀ جان 
پندري جوایز متعددي کسب کرده است 
که از آن جمله مي توان به جایزۀ دیراک 
)2004( لیسانس شوالیه )2004(، مدال 
نیوتن  ایزاک  مدال   ،)2006( سلطنتي 
اشاره   )2014( کاولي  جایزۀ  و   )2013(

کرد. 
جایزۀ سال 2015 در بخش اپتیک و 
جاویدي  بهرام  به  کاربردي،  الکترونیک 
آمریکا  در  کانکتیکات  دانشگاه  استاد 
»براي  جایزه  این  مي گیرد.  تعلق 
اطالعاتي  اپتیک  در  پیشروانه  اقدامات 
نمایش  بعدي،  سه  تصویربرداري  شامل 
از  بعدي  سه  تصویربرداري  و  بعدي  سه 
وقایع جاذب نور3« به بهرام جاویدي اهدا 

مي شود. 

دو جایزۀ معتبر در اپتیک و الکترونیک کوانتومي اعالم شد: 
سر جان پندري و بهرام جاویدي  
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کارشناسي  مدرک  جاویدي  بهرام 
و  واشنگتن  جورج  دانشگاه  از  را  خود 
از  را  الکترونیک  مهندسي  در  دکترایش 
است.  گرفته  پنسیلوانیا  ایالتي  دانشگاه 
در  ممتاز  اساتید  امناي  هیات  عضو  او 
پژوهش هاي  است.  کانکتیکات  دانشگاه 
مورد عالقۀ جاویدي محدودۀ وسیعي از 
روش هاي تصویربرداري تبدیلي با استفاده 
از اپتیک و فوتونیک را در بر مي گیرد و 
تصویربرداري هاي  در  عمده اي  نقش 
اندازۀ  از  غیر فعال  و  فعال  بعدي  چند 
نانو گرفته تا مقیاس هاي میکرو و ماکرو 
داشته است. فعالیت هاي تحقیقاتي اخیر 
بعدي  سه  تشخیص  و  تجسم  شامل  او 
به  نور  جاذب  محیط هاي  در  اجسام 
غیر فعال، تشخیص  تصویربرداري  وسیلۀ 
بیوفوتونیک  طریق  از  بیماري  خودکار 
براي  ارزان قیمت  با سنسورهاي فشردۀ 
توسعه،  حال  در  کشورهاي  در  استفاده 
امنیت اطالعات، رمز نگاري و شناسایي 
به کمک تصویربرداري کوانتومي، حسگر 
و  غیر تخت  و  منعطف  بعدي  سه  تصویر 
تصویربرداري به طریق بیولوژیکي است. 
برجستۀ  دست آوردهاي  براي  جاویدي 
خود  با استفاده از چندین روش مختلف، 
شناخته شده است. او عضو هشت انجمن 
و   EOS  ،SPIE  ،OSA  ،IEEE قبیل  از 

ملي  بنیاد  کارش  اوایل  در  است.   IOP
پژوهش گر  عنوان  او  به  آمریکا  علوم 
جاویدي  داد.  جمهوري  ریاست  جوان 
 SPIE از  موجي  پراش  فن آوري  در 
جایزۀ  و   )2005( ِگیبر  دنیس  جایزۀ 
گرفته   )2008( فن آوري  دست آورد 
برندۀ   ،2008 در  هم چنین  او  است. 
جایزۀ مقالۀ دونالد جي فینک از IEEE و 
جایزۀ عضو بنیاد سیمون گاگنهایم شد. 
در  آلمان  هامبولت  فون  الکساندر  بنیاد 
بهرام  به  را  سال 2007 جایزۀ هامبولت 

جاویدي اختصاص داد. 

 EPS-QEOD اطالعاتي در مورد
مجمعي  اروپا4  فیزیک  انجمن 
بین المللي براي گفت وگوي فیزیک دان ها 
فدراسیون  یک  مانند  و  مي کند  فراهم 
است.  ملي  فیزیک  انجمن هاي  براي 
و  شده  تأسیس   1968 در  انجمن  این 
نقشي راهبردي در فعالیت هاي علمي و 
همین طور سیاسي جامعۀ فیزیک دان هاي 
الکترونیک  و  اپتیک  بخش  دارد.  اروپا 
بازۀ وسیع  کوانتومي5  در آن به واسطۀ 
حمایت هاي  استراتژیک،  فعالیت هاي 
قلب  همایش ها  سازمان دهي  و  مالي 
پژوهش هاي اروپا در اپتیک و الکترونیک 
اصلي  جوایز  بر  عالوه  مي آید.  شمار  به 
به  هم چنین  نهاد  این  باال،  در  نام برده 
دست آوردهاي پژوهش گران جوان جایزۀ 
اهدا  را  دکترا  دانشجوي  جایزۀ  و  فرنل 
مي کند که به زودي اعالم خواهد شد. به 

سایت EPS QEOD سر بزنید. 

1 CLEO/Europe
2 EQEC
3 photon starved
4 EPS
5 QEOD

مترجم: مریم ذوقی
منبع:

www.epsnews.eu/2015/05

برندۀ جایزه سال 2015
 در بخش کاربردي اپتیک و الکترونیک کوانتومي: 

بهرام جاویدي

با قهرمانی در المپیاد جهانی؛ 
آسمان نجوم ایران ستاره باران شد 

اخترفیزیک  و  نجوم  المپیاد  تیم 
جمهوری اسالمی ایران به مقام قهرمانی 
جهان در نهمین المپیاد جهانی نجوم و 

اخترفیزیک رسید.
المپیاد  افتخارآفرین  دانش پژوهان 
جهانی  المپیاد  نهمین  در  ایران،  نجوم 
مدال   3 کسب  با  اخترفیزیک،  و  نجوم 
طال، 4 مدال نقره و 3 مدال برنز به مقام 

قهرمانی جهان دست یافتند.
مردادماه   13 تا   4 از  مسابقات  این 
شهر  در  جهان  کشور   41 شرکت  با 
آرمان  شد.  برگزار  اندونزی  سیمارانگ 
زرگرباشی،  فاطمه  انصاری،  وثیق زاده 
علی زارع به مدال طال، سعید حجتی نژاد، 
سید مرتضی سادات، محمدهادی ستوده، 
علی رضا ارجمند شکوری به مدال نقره و 
و سید علی  نوروزی  پارسا  علی چگینی، 
هادیان امرئی به مدال برنز دست یافتند.

مدال های  درصد  سی  ترتیب  این  به 
ده  و  نقره  مدال های  بیست درصد  طال، 
ایران  به  مسابقه  برنز  مدال های  درصد 

رسید.
ویژه  جایزه  انصاری  وثیق زاده  آرمان 
فاطمه  داده،  تحلیل  نمره  بهترین 
دانش آموز خالق  ویژه  جایزه  زرگرباشی 
نمره  بهترین  ویژه  جایزه  زارع  علی  و 
برگ  و  خودکرده  آن  از  نیز  را  نظری 
کشور  علمی  افتخارات  بر  دیگری  زرین 

افزودند.
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از  دارد.« یاسر رودی تحصیالت خود را 
دانشکدۀ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف 
سال  در  را  خویش  دکتری  کرد،  آغاز 
کرد؛  دریافت  سیسا5  مؤسسۀ  از   2005
موسسۀ   - نوردیتا6  مؤسسۀ  در  سپس 
فیزیک نظری نوردیتا و در واحد گتسبی 
UCL محقق بود سپس به عنوان استاد 
رودی  یاسر  شد.  مشغول   NTNU در 
محقق  و  نوردیتا  وابستۀ  عضو  همچنین 
مرکز فیزیک نظری ترسیته ICTP است. 

1 Kavli Institute for Systems Neuroscience 
and Centre for Neural Computation- NTN-
CU
2 Trondheim, Norway
3 Federation of European Neuroscience So-
cieties – (FENS)
4 Herite Foundation
5 SISSA
6 Nordita

مترجم: شانت باغرامیان
منبع خبر:

https://blog.medisin.ntnu.no

یاسر رودی فیزیک دان و عصب شناس 
برای  کاولی  مؤسسۀ  محققق  ایرانی 
مؤسسۀ  و  عصب شناسی  سیستم های 
نروژ2.  تروندهایم  از  نورونی1  محاسبات 
موفق به کسب جایزۀ معتبر اریک کاندل 
عصب شناسی  مؤسسه های  فدراسیون  از 

اروپا3 و سازمان هریت4  از آلمان شد.
 این جایزه که به نام برندۀ جایزۀ نوبل 
سال 2000 اریک کاندل نام گذاری شده 
است به محققان جوانی داده می شود که 
دست آورد ویژه ای در زمینۀ علوم اعصاب 
 FENS انجام داده باشد. به نقل از وبگاه
این جایزه معتبرترین در نوع خود است 
که به محققان علوم اعصاب در اروپا داده 
می شود. این جایزه برای نقشی که استاد 
در  آماری  فیزیک  از  استفاده  در  رودی 
چگونگی  فهم  و  نورونی  شبکۀ  بازسازی 
پردازش اطالعات در شبکۀ اعصاب دارند 
برندۀ  موزر  ادوارد  شد.  داده  ایشان  به 
جایزۀ نوبل پزشکی و همکار یاسر رودی 
می گوید: »یاسر از معدود محققان جوانی 
است که در حوزۀ فیزیک و علوم اعصاب 
بسیار  نقش  وی  است.  شده  شناخته 
علمی  جامعۀ  دو  بین  ارتباط  در  مهمی 

جایزۀ معتبر علوم اعصاب برای پژوهش گر ایرانی یاسر رودی
دومین کنفرانس ملی

 شتاب گرهای ذرات و کاربردهای آن

چشمۀ نور ایران )طرح شتاب گر ملی( 
ملی  کنفرانس  »دومین  دارد  نظر  در 
شتاب گرهای ذرات و کاربردهای آن« را 
برگزار   1394 ماه  آذر   5 و   4 تاریخ  در 
کند. این کنفرانس با هدف ایجاد ارتباط 
مراکز  و  دانشگاه  صنعت،  میان  سازنده 
و  گسترش  انگیزۀ  با  پژوهشی  و  علمی 
پیش برد علمی و فنی در زمینۀ طراحی 
کاربردهای  و  انواع شتاب گرها  و ساخت 

آن برگزار خواهد شد.
این  حاشیه  در  که  نمایشگاهی   در 
و  شرکت ها  می شود  برپا  کنفرانس 
قطعات  و  ابزارها  سازندۀ  مؤسسات 
می توانند  ذرات  شتاب گرهای  به  وابسته 
دست آوردهای  و  فعالیت ها  ساخته ها، 
خود را برای بازدیدکنندگان و میهمانان 

کنفرانس به نمایش بگذارند.  
برای آگاهی بیش تر به وب گاه زیر واذد 

شوید:
www.iranpac2015.ir
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کنفرانس ساالنۀ لیزر و الکترو اپتیک، 
دربارۀ  جهانی  گردهم آیی  مهم ترین 
فن آوری لیزر و اپتیک است. این کنفرانس 
در سال 2015 در شهر سن خوزه برگزار 
شد. محققان در این کنفرانس، نرم افزاری 
طراحی  هوشمند  همراه  تلفن های  برای 
کردند که می تواند DNA را تحلیل کند. 
برای  کننده،  نامرئی  پوششی  همچنین 
روش های  و  درس  کالس  در  نمایش 
مغز  مطالعۀ  برای  نیز  جدیدی  اپتیکی 

ارائه کردند.
در ادامه به بررسی بخش هایی انتخابی 

از کنفرانس امسال می پردازیم.

پوشِش نامرئی کننده برای نمایش در 
کالس درس

نمایش  را  وسیله ای  آلمانی  محققان 
به  تا  می دهد  اجازه  آن ها  به  که  دادند 
در  را  »نامرئی سازی«  پدیدۀ  آسانی 
شرح  عموم  برای  و  درسی  کالس های 
دهند. رابرت شیتنی2 از مؤسسۀ فن آوری 
ناپدید  بر  مبتنی  طرحی  کارلسروهه3 
به  که  سیلیکونی  با  اجسام  سایۀ  شدِن 
شده،  اضافه  نانوذرات  از  ناخالصی  آن 
که  نامرئی ساز ها،  اکثر  خالف  کرد.  ارائه 
معموالً کوچک بوده و کاربردشان محدود 
به موارد خاص است، اثرات این پوشش 

سیلیکونی، بدون نیاز به لوازم و تجهیزات 
ویژه، مشاهده می شود.

پوشش  یک  عمل کرِد  نحوۀ  نظریۀ 
است  این صورت  به  کامل  نامرئی کنندۀ 
که، پرتو نور را از کنار جسم خم می کند. 
وجود  جسمی  که  زمانی  مانند  بنابراین 
ندارد، نور به پشت آن خواهد رسید. خم 
به  هنوز  روش،  این  به  سفید  نور  کردن 
در  زیرا  است.  غیرممکن  فیزیکی  لحاظ 
این صورت الزم است تمامی مؤلفه های 
سرعت  از  بیش تر  سرعتی  با  نور  بسامد 
چنین  شوند.  منتشر   )c( خأل  در  نور 
قابلیت  با  محیط هایی  در  محدودیتی 

نکات برجسته و جالب از 
کنفرانس لیزر و الکترواپتیک1 در سال 2015

 

شکل1: پوشِش نامرئی کننده اصطالحاً سایۀ اجسام را می دزدد. در تصویر سمت چپ، سایۀ استوانۀ فلزی )جسم بیضی تیره( درون محفظه ای از سیلیکون 
)که ناخالصی از نانو ذرات به آن افزوده شده( را مشاهده می کنیم. در تصویر سمت راست، فلز توسط الیه ای از مقدار بیش تری سیلیکون با ناخالصی اندک 

پوشانده شده و همان طور که مشاهده می شود، سایه ناپدید شده است.



8

94
ان

ست
تاب

م/ 
 نه

رۀ
شما

وجود  شیر  و  مه  مانند  باال  پراکنندگی 
مواد،  این  »در  می گوید:  شیتنی  ندارد. 
از  پراکندگی  بس  فرایند  در  نور،  پرتو 
را  زاگی  زیگ  مسیر  پراکندگی،  مراکز 
انتشار  مؤثر  سرعِت  مقداِر  و  می پیماید 
است که حتی سریع ترین  قدری کم  به 
پرتو نور عبوری از پوشاننده، الزم نیست 

مقداری بیش تر از c داشته باشد.«
شیتنی، برای اجرای زندۀ این موضوع، 
محفظۀ  درون  را  فلزی  استوانۀ  یک 
نانوذرات  ناخالصِی  داد.  قرار  سیلیکونی 
شده  افزوده  سیلیکون  به  نور  پراکنندۀ 
می رود،  انتظار  که  همان طور  است. 
نور  سو،  یک  از  محفظه  به  که  هنگامی 
تابیده شود، سایۀ استوانه تشکیل خواهد 
شد. اما چنانچه استوانۀ فلزی، با الیه ای 
اندک،  ناخالصی  با  سیلیکون،  از  اضافی 
احاطه شود، سایه اش ناپدید خواهد شد 
موجب  اضافی  الیۀ  این  یک(.  )شکل 
عبور  استوانه  کنار  از  نور،  پرتو  می شود 
کند و این برابر با همان مدت زمانی است 
نیاز  مورد  محفظه  از  نور  عبور  برای  که 

است.

که  هوشمندی  همراه  تلفن  گوشی 
قادر به تحلیل و بررسی DNA است

ماالریا،  می توانند  دانش پیشگان 
با  را  دیگر  بیماری های  و  سرطان 
یا  کوتاه  غیرعادِی  ژن های  جست وجوی 
بلند، در DNA تشخیص دهند. اما الزمۀ 
این روند، وجوِد میکروسکوپ های گران 
قیمتی است که فقط در آزمایشگاه های 
جریاِن  در  می شوند.  یافت  مخصوصی 
دانشگاه  از  وی4  گینگشان  کنفرانس، 
کالیفرنیا در لس آنجلس، وسیلۀ جانبی 
جدیدی را، برای گوشی های تلفن همراه 
هوشمند معرفی کرد که با صرف هزینۀ 
آمریکا، می تواند هر  تخمینِی 400 دالر 
قابل  میکروسکوپی  به  را  همراهی  تلفن 

حمل برای بررسِی DNA تبدیل کند.
نصِف  با  برابر  اندازه ای  وسیله  این 
اندازۀ یک تلفن معمولی دارد. یک لیزر 
که  دارد  قرار  وسیله  این  درون  دیودی، 
به نمونه ای از مولکول های DNA می تابد 

فلورسنت،  نشانگر«  »مولکول های  با  که 
عدسی،  یک  شده اند.  زده  برچسب  
فلورسانِس حاصل از نمونه را جمع آوری 
کرده و آن را به دوربیِن تلفن می فرستد. 
سپس برنامه ای، این تصاویر را به ِسرور 
و  پردازش  بعد،  لحظاتی  تا  می فرستد 
اندازۀ  و  تعداد  تعییِن  برای  داده  تحلیل 

مولکول های DNA انجام شود.
این روش، تصاویری را با قدرت تفکیک 
که  می کند  ثبت  میکرومتر   2 از  کم تر 
کافی   DNA رشته های  تک  ثبِت  برای 
برچسب  مرحلۀ  حاضر،  حال  در  است. 
زدن DNA باید در آزمایشگاه انجام شود. 
اما وی روش در دسترس و آسانی برای 
انجام این کار در نظر دارد. او معتقد است 
این کار با استفاده از یک قطعۀ کوچک 
زده  برچسب  را   DNA که  میکروشاره5، 
و برای تحلیل آماده می کند، قابل انجام 
آزمودن  پژوهش گران،  بعدِی  قدِم  است. 
این وسیله، در تحلیِل DNA، برای کشف 
و بررسِی میزان مقاومت در برابر دارو های 

ماالریا است.

روشن کردن موضوع مغز 
مباحث  اپتوژنتیک،  جدید  شاخۀ 
و  کنترل  منظور  به  را  اپتیک  و  ژنتیک 
با  حیوانات  مغز  در  نورون ها  مشاهدۀ 
دادِن  قرار  هدف،  می کند.  ترکیب  هم 
درون  نور،  به  حساس  پروتئین های 
بتوان  که  است  مخصوصی  نورون های 
روشن،  نور،  پرتو  از  استفاده  با  را  آن ها 
سخنرانی  دو  کرد.  مشاهده  یا  خاموش 
آن ها  در  که  ارائه شد  کنفرانس  این  در 
به شرح و توضیح دست آورد اخیر گروه، 
در تصویربرداری و شبیه سازی شبکه های 

نورون های مغز پرداختند.
استنفورد  دانشگاه  از  شنیتزر6  مارک 
را  کوچکی  میکروسکوپ  کالیفرنیا،  در 
موش  مغز  به  می تواند  که  کرد  توصیف 
می تواند  میکروسکوپ  این  شود.  متصل 
که  هنگامی  را،  حیوان  عصبی  فعالیت 
و  می دهد  انجام  مشخصی  کارهای 
می دهد،  پاسخ  اطرافش  محیط  به  یا 
فقط  آن  وزن  که  وسیله  این  بخواند. 

میکرواپتیکی  قطعات  از  است،  گرم   2
می دهد  اجازه  موش  به  و  شده  ساخته 
که در هنگام اندازه گیری، آزادانه حرکت 
به  موفق  همچنین  او  تیم  اعضای  کند. 
بازو  دو  که  شدند  میکروسکوپی  ساخت 
از  هم زمان  به صورت  می تواند  و  دارد 
مرتبۀ  از  کیفیتی  با  مغز،  ناحیۀ  دو  هر 
تک – سلول، تصویربرداری کند. شنیتزر 
می گوید: این قابلیت، در مطالعۀ ارتباط 
عمل کرد بین نواحِی مختلِف مغز، مفید 

خواهد بود.
ولنتینا امیلیانی7 از دانشگاه دکارت در 
پاریس، روشی را گزارش داد که در آن با 
استفاده از نور، الگویی از فعالیت عصبی 
را با دقت تمام تنظیم می کند. امیلیانی 
فیبر،  دسته  یک  توسط  همکارانش،  و 
مغِز  به  را  آبی  نور  از  پالس های کوتاهی 
استفاده  با  محققان  می فرستند.  موش 
هولوگرافی  مانند  اپتیکی  روش های  از 
مجموعۀ  دقیقاً  می توانند  رایانه ای، 
کنند.  تحریک  را  سلول ها  از  مشخصی 
مجموعۀ  زیر  کنترِل  می تواند  روش  این 
به عهده  را  مغز  نورون های  از  مشخصی 
این کار باعث می شود نقشی که  بگیرد. 

آن ها در مدار مغز دارند، روشن شود.

 1The annual Conference on Lasers and 
Electro-Optics(CLEO)
2 Robert Schittny   
 3Karlsruhe Institute of Technology
4 Qingshan Wei

 )Microfluidic chip( میکروشاره  قطعۀ  یک   5
مجموعه ای از میکروکانال هایی است که بر روی 
شده  حک   ... و  سیلیکون  شیشه،  مانند  موادی 
عمل کرد  به  رسیدن  برای  کانال ها  میکرو  باشد. 
کردن  دسته بندی  آمیختن،  )درهم  نظر  مورد 
متصل  هم  به  بیوشیمیایی(  محیط  کنترل  و 

شده اند.
6 Mark Schnitzer
7 Valentina Emmiliani

مترجم: هلیا هوشمند

منبع:
http://physics.aps.org/articles/v8/57
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المپ گرافین به روشنی می درخشد

بین المللی،  پژوهش گران  از  گروهی 
»مادۀ  از  که  را،  مرئی  نور  منبع  اولین 
رشته  عنوان  به  گرافین  شگفت انگیز« 
تراشه  یک  روی  بر  می کند،  استفاده 
کردند  کشف  گروه  این  ساخته اند. 
که  گرافین،  از  کوچکی  نوارهای  که 
فلزی  الکترودهای  به  و  معلق اند  آزادانه 
به  دماهای  به  می توانند  متصل اند، 
و  برسند  کلوین  2800درجۀ  بزرگی 
کنند.  گسیل  مرئی  نور  ترتیب  این  به 
است،  مقدماتی  چند  هر  تحقیق  این 
و  توجه  جالب  علمی  پرسش های 

در  کاربردهایی  وجود  امکان  همچنین 
زمینۀ نمایشگرهای انعطاف پذیر شفاف و 
نازک اتمی، و اتصاالت نوری با مدارهای 

الکترونیکی را مطرح می کند.
در  تراشه،  سطح  روی  بر  نور  تولید 
حیاتی  نوری  مجتمع  مدارهای  توسعۀ 
از  می توانند  نظری  لحاظ  به  که  است 
نور، برای انتقال اطالعات استفاده کنند. 
جدید،  نوری  منبع  جهات،  بسیاری  از 
خیلی شبیه به یک المپ رشته ای عمل 
آن  سیمی  رشتۀ  که  زمانی  می کند؛ 
به وسیلۀ یک جریان الکتریکی، تا دمای 

میان  از  می درخشد.  شود،  گرم  باالیی 
گرافین،  توجه  جالب  ویژگی های  دیگر 
می توان به رسانندگی گرمایی بسیار زیاد 
آن اشاره کرد. اما همین امر، گرم کردنش 
تا دماهای خیلی زیاد را دشوار می کند. 
در واقع، اگر گرافین، رسانندگی گرمایی 
کند،  حفظ  را  خود  باالی  بسیار  واقعاً 
امکان گرم کردنش تا حدی که در طیف 
مرئی نور بدهد وجود نخواهد داشت، زیرا 
به این ترتیب، گرما به صورت مداوم به 

سمت بیرون، جریان پیدا خواهد کرد.

شکل1: روشن شدن چراغ ها: تصویری از نور گسیل شده از گرافین
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سقوط آزاد
گرمایی  رسانندگی  خوشبختانه 
گرافین در دماهای باال، به دلیل فرایندی 
به نام »پراکندگی آمکلَپ1«، که در آن 
فونون ها از یکدیگر پراکنده می شوند، به 
حالی  در  می کند.  افت  طور چشم گیری 
که معموالً گرافین، روی زیرالیه ای نصب 
می شود که به عنوان یک چاهک حرارتی 
به  گرافین  رسیدن  از  تا  می کند  عمل 
این دماهای باال جلوگیری کند. تحقیق 
و  کمبریج  دانشگاه  از  فِراری2  آندریا 
تولید  باعث  در سال 2006،  همکارانش 
این  در  شد.  آزاد  معلق  گرافین  اولین 
الکتریکی  اتصاالت  محققان  جدید،  کار 
مطمئنی را به گرافین معلق وصل کردند، 
نداشت  نقشی  آن  در  فراری  که  چیزی 
چالش  »خیلی  امری  عنوان  به  آن  از  و 

برانگیزتر« یاد می کند.
محققان قابلیت گرافین معلق را برای 
بررسی  مکانیکی  نانو  نوسانگرهای  تولید 
می کردند. گروه به راهنمایی یانگ داک 
ملی  دانشگاه  در  زمان  آن  در  کیم3، که 
کلمبیا  دانشگاه  در  اکنون  و  بود  سئول 
تغییر  نیویورک است، چگونگی  در شهر 
به  حرارت،  با  را  گرافین  نوسان  بسامد 
کمک اعمال یک بایاس ولتاژ متغیر، برای 
گرم کردنش بررسی می کردند، که کیم 
متوجه چیزی غیرعادی شد. او می گوید: 
»در طول آزمایش، می توانستم ببینم که 

شکل2: درخشش: تصاویری از نور گسیل شده از گرافین معلق

چیزی سوسو می زند. فهمیدم که سوسو 
زدن، گسیل نور از گرافین است.«

تالِش  سخت آغاز می شود
و  تک الیه  گرافین  از  گروه،  اعضای 
چند الیه، دستگاه های متعددی ساختند 
بررسی  را  آن ها  مقیاس پذیری  قابلیت  و 
دستگاه های  همچنین،  محققان  کردند. 
روش  به  که  را  گرافین  از  شده  ساخته 
به  هم  و  شیمیایی4  بخار  رسوب گذاری 
آزمایش  می شد،  تولید  نوارچسب  روش 
کردند؛ همگی می توانستند در عمل نور 
اساس  بر  محققان  کنند.  تولید  مرئی 
طیف های  تحلیل  و  نظری  مدل های 
گسیلی، تخمین زدند که دمای گرافین 
در مرکز ورقه های معلق، تا 2800 درجه 

کلوین می رسد.
الیه  یک  دادن  قرار  با  پژوهش گران 
سیلیکون در پشت گرافین، تداخلی بین 
نور گسیلی از وجه باز جلویی گرافین، و 
سیلیکون  از  شده  بازتاب  و  گسیلی  نور 
تداخل سازنده  به  امر  این  ایجاد کردند. 
ویرانگر  تداخل  و  بسامدها،  از  برخی  در 
در بسامدهای دیگر، و در نتیجه قابلیت 
شد.  منجر  تولیدی،  نور  رنگ  تنظیم 
بین      بازدهی  دستگاه ها  درحال حاضر 
منابع  برای  که  دارند   0/45٪ و   0/3٪
هزار  اما  است،  کم  کلی،  به طور  نوری، 
برابر بیش تر از گسیلنده  های تابشی قبلی 

بر پایۀ گرافین است، که از گرافین نصب 
شده روی یک زیرالیه استفاده می کردند. 
نمی توانستند  قبلی  دستگاه های 
دلیل  به  را  فروسرخ  از  باالتر  بسامدهای 
کنند.  گسیل  گرافین  محدود  دمای 
تا مقدار  اکنون تالش می کنند  محققان 
نور گسیلی را در طول موج های دلخواه 
افزایش دهند؛ به عنوان مثال، با استفاده 
از بلورهای فوتونیک و کاواک های نوری.

نمایشگرهای آینده
گروه بر این باور است که دستگاه شان 
قبیل  از  متعددی  کاربردهای  می تواند 
نمایشگرهای نوری انعطاف پذیر و شفاف 
به  »گرافین  کیم،  گفتۀ  به  باشد.  داشته 
و  انعطاف پذیر  الکترود  ماده  یک  عنوان 
می توانیم  ما  حاال  است.  مشهور  شفاف 
هم  نور  منبع  یک  عنوان  به  گرافین  از 
در  محققان  عالوه،  به  کنیم«.  استفاده 
حال بررسی قابلیت آن، در وصل کردن 
نوری  مدارهای  به  الکترونیکی  مدارهای 
هستند، امری که برای کاربردهای منطق 
نوری حیاتی است. کیم توضیح می دهد: 
اتفاق  سریع  خیلی  شدن  سرد  و  »گرم 
در  بتوانیم  که  داریم  انتظار  ما  می افتد. 
کنیم،  روشن  و  خاموش  ثانیه  10پیکو 
یعنی ممکن است بتوانیم به نرخ انتقال 
ثانیه  در  گیگابایت   100 حد  در  داده 

برسیم.«
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خوبی  نتیجۀ  »این  می گوید:  فراری 
است  جدید  نتیجۀ  یک  البته  است. 
اضافه  و  نیست.«  تعجب آور  خیلی  اما 
»انجام  می تواند  بعدی  قدم  که  می کند 
مواد  دیگر  با  مشابه،  آزمایش های 
مولیبدن5  سولفید  دی  مثل  دو بعدی 
این  باشد که ممکن است آن ها هم، در 
شرایط ویژه، تبدیل به گسیلنده های نور 
شوند.« با این حال، او به امکان کاربردی 
کوتاه مدت،  در  فن آوری،  این  شدن 
تردید دارد. به گفتۀ او »این روش ]برای 
پرزحمت  بسیار  معلق[  گرافین  تولید 
که  این جاست  پرسش  بنابراین  است. 
انبوه  تولید  به  آسانی  به  می تواند  آیا 
نه  احتماالً  پاسخ  درحال حاضر،  برسد؟ 
است، اما در آینده می توان روش ساخت 
این  با  کرد.«  پیدا  را  مفید  دستگاه های 
گرافین  که  می کند  اشاره  فراری  حال، 
بودن  شفاف  سیلیکون،  با  حمایت شده 
خود را از دست می دهد که ممکن است 
دشوار  را  شفاف  نمایشگرهای  ساخت 

کند.
Nature Nanotechnologyبه  مجلۀ  در  پژوهش  این 

چاپ رسیده است.
در مورد نویسنده

بریتانیا  در  علمی  نویسنده  یک  وگان6  تیم 
است.

1 Umklapp scattering
2 Andrea Ferrari
3 Young Duck Kim
4 Chemical vapor deposition
5 molybdenum disulphide
6 Tim Wogan

مترجم: سارا شادمهری
منبع:

http:/ /physicsworld.com/cws/article/
news/2015/jun/18

یک  به  که  شخصی  اولین  تعیین 
صفر  »نقطۀ  است،  شده  مبتال  بیماری 
بیماری«، می تواند تعیین کند که چگونه، 
چه وقت و چرا شیوع بیماری شروع شده 
آنتولوف- نینو  که  جدیدی  روش  است. 

بوسکوویچ2  رودر  مؤسسۀ  از  فانتولین1، 
کردند،  ابداع  همکارانش  و  کرواسی 
نظر  مورد  شناسایی شخص  به  می تواند 
مقایسه  وسیلۀ  به  مدل  این  کند.  کمک 
جمعیت  از  لحظه ای  تصویر  یک  کردن 
دینامیک  محاسبات  با  بیماری  به  مبتال 
انتشار، احتمال این که یک فرد مشخص، 
محاسبه  را  باشد  بیماری  پخش  منشأ 
می کند. اگرچه این روش به طور صریح 
نمی تواند نقطۀ صفر بیماری را پیدا کند، 
اما می تواند در محدود کردن تعداد افراد 
واگیردار  بیماری  منشأ  عنوان  به  ممکن 

مفید واقع شود.
نویسندگان، یک جمعیت را به صورت 
شبکه ای که در آن هر گره با همسایه های 
می کنند.  مدل  است ،  مرتبط  خود 
همسایه های  می تواند  مبتال  گره  یک 
مبتال  گره های  و  کند  آلوده  را  مستعد 
پیدا  بهبود  بیماری  از  می توانند  شده 
داده های  مقایسه  با  روش  این  کنند. 
مبتال  شبکۀ  از  برگرفته  واقعی  جهان 
شده، با شبیه سازی انتشار بیماری روی 
گره  یک  کردن  فرض  با  و  شبکه  همان 
بیماری،  صفر  نقطۀ  عنوان  به  مشخص 

کار می کند. مدل، احتمال این که هر گره 
و  می کند  محاسبه  را  باشد  شیوع  منشأ 
سپس محتمل ترین نقطۀ صفر بیماری را 

پیشنهاد می دهد.
همکارانش  و  آنتولوف-فانتولین 
اثربخشی روش خود را به میزان سادگی 
انتشار بیماری، نرخ بهبودی، اندازۀ شبکه 
و زمانی که در آن تصویر لحظه ای بیماری 
واگیردار ثبت شده است، وابسته یافتند. 
شیوع  سرعت  به  که  بیماری هایی  برای 
بیماری  نقطۀ صفر  مکان  پیدا می کنند، 
را می توان به نسبت راحت و با احتمال 
زیاد مشخص کرد. برای بیماری هایی که 
کند تر شیوع پیدا می کنند، این احتمال 
شگفت آوری  طور  به  می یابد.  کاهش 
در  که  شده اند  متوجه  نویسندگان 
کل جمعیت  که  کوچک تر  جمعیت های 
مبتال شده اند، یافتن نقطۀ صفر بیماری 
در چنین  باشد. چون  می تواند سخت تر 
برای  آن ها  شبیه سازی  نتیجۀ  شرایطی 
هر  و  است  یکسان  اولیه ای  شرایط  هر 
برابر می تواند نقطۀ صفر  با احتمال  گره 

بیماری باشد.      
1 Nino Antuluv-Fantulin
2 Ruđer Bošković

مترجم: احسان بوالحسنی
منبع:

Phys.Rev.Lett.114.248701

یافتن نقطۀ صفر بیماری
یک مدل جدید می تواند به پیدا کردن منشأ شیوع یک بیماری کمک کند
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معادله ای برای مادۀ فعال
معادلۀ حالت یک نوع گاز، گامی به سوی توصیف ترمودینامیکی مادۀ فعال برداشته است. ذرات گاز، در قالب کره های 

خودپیش ران، معادله ای برای مادۀ فعال به دست می دهند.

دستۀ پرندگان، گلۀ پستانداران، بافت 
خودپیش رانی  کلوئید های  و  سلولی 
مادۀ  از  نمونه هایی  همگی  مصنوعی، 
واحدهای  از  مجتمعی  هستند؛  فعال1 
از  را  حرکت  برای  انرژی  که  خودگرد، 
فعال،  مادۀ  می کنند.  دریافت  محیط 
یا  اتمی  گاز  شبیه  جهات،  بسیاری  از 
ذرات  که  تفاوت  این  با  است،  مولکولی 
آن، دور از حالت تعادل هستند، بنابراین 
با فیزیک آماری استاندارد، قابل توصیف 
فشار  ترمودینامیکی  معادلۀ  نیستند. 
برای  نمی تواند  ایده آل  گاز  چگالی  و 

توصیف چنین سیستم هایی مفید باشد.
پژوهش گران  از  گروهی  اکنون 
راستا  این  در  مهمی  گام  پاریس،  در 
یک  برای  حالتی  معادلۀ  و  برداشته اند 
خودپیش ران  کلوئیدی  کره های  با  گاز 
فشاری  معادله،  این  کرده اند.  استخراج 
را  می کنند  وارد  دیواره  به  کره ها  که 
و  می کند  مربوط  کره ها  ویژگی های  به 
بالقوه  به طور  معادله  این  پیش بینی های 

آزمایش شده اند.
از سایر  را  فعال  مادۀ  چندین ویژگی، 
متمایز  تعادل،  از  دور  سیستم های 
می کند: اول آن که، هر ذره در مادۀ فعال، 
تعادل است. دوم آن که،  از حالت  خارج 
سیستم مادۀ فعال می تواند در حالت های 
آن جا  از  و  باشد  داشته  وجود  همگن 
ترمودینامیک  اولیۀ  فرض  همگنی،  که 
استاندارد است، سیستم های مادۀ فعال، 
به طور بالقوه می توانند از این راه توصیف 
فعال  مادۀ  آن که،  نهایت  در  و  شوند. 
می تواند حرکت مشارکتی از خود نشان 

دهد مانند حرکت جمعی.

با  فعال  مادۀ  سیستم های  توصیف 
استاندارد،  آماری  فیزیک  روش های 
به  فعال،  مادۀ  این جا  در  است.  دشوار 
کروی  ذرات  از  متشکل  گازی  صورت 
است  شده  گرفته  نظر  در  خودپیش ران 
می کنند.  لزج حرکت  یک سیال  در  که 
آن ها فرض کرده اند که سرعت ذرات، با 
متناسب  آن ها،  بر  وارد  نیروهای  برایند 
مشخصه  بردار  یک  ذره،  هر  به  است. 
متصل کرده اند که جهت نیروی خودران 
سه  همچنین  آن ها  می دهد.  نشان  را 
یک  گرفتند:  نظر  در  کنشی  نیروی 
نیروی  یک  ذرات،  بین  کوتاه برد  نیروی 
دافعه بین ذرات و دیوار، و نیز یک نیروی 
تصادفی که در اثر برخورد ذرات با ذرات 
به  مایع  تشکیل دهندۀ  کوچک تر  بسیار 

وجود می آید.

استخراج  معادله ای  پژوهش گران  این 
در  ذره   یافتن  احتمال  که  کرده اند 
معین  مشخصۀ  بردار  با  مشخص  مکانی 
انتگرال گیری  با  و  می دهد.  به دست  را 
دیوار  از  خطی  امتداد  در  معادله،  از 
توانسته اند  سیال،  درون  نقطه ای  تا 
وارد  دیواره  به  ذرات  که  مکانیکی  فشار 
می کنند، تنها برحسب ویژگی های ذرات 

بیان کنند.
این کار، راه را برای رویکردهای نوینی 
هموار  فعال  مادۀ  آماری  فیزیک  در 
توصیف  جنبۀ  بر  بیش تر  که  می کند 

ترمودینامیکی آن تأکید دارد.

1 Active Matter
مترجم: مونا عجمی

منبع:
Phys.Rev.Lett.114.198301
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فیزیک دانان،  از  بین المللی  تیمی 
مؤسسۀ     از  کاالندرا1  ماتئو  رهبری  به 
IMPMC پاریس، محاسباتی انجام داده 
و به این نتیجه رسیده اند که ابررسانایی 
سنتی، در دماهای باالتر از آن چه پیش تر 
انتظار می رفت نیز می تواند رخ دهد. این 
برای  را،  نظری  مدل  یک  پژوهش گران 
که  باال،  دمای  ابررسانایی  رکورد  ثبت 
سال گذشته در مورد سولفید هیدروژن 
این  داده اند.  توسعه  شد،  گزارش 
ابررسانایی ناشی از اندرکنش های نسبتاً 
دمای  ابررساناهای  در  که  است  ساده ای 
این  می شود.  مشاهده  نیز  سنتی  پایین 
ماده، متفاوت از دیگر مواد دمای باالیی 
به واسطۀ  ابررسانایی  آن ها،  در  که  است 
فرآیندهای پیچیده و کم تر شناخته شده 

ایجاد می شود.
به  معموالً  پایین،  دماِی  ابررساناهای 
قابل  ابررسانایی،   BCS نظریۀ  با  خوبی 
اندرکنش  آن،  موجب  به  که  توصیف اند 
باعث  )فونون ها(  شبکه ای  ارتعاشات  با 
به نام  جفت هایی  الکترون ها،  می شود 
که  دهند  تشکیل  را  کوپر«  »جفت های 
درگیری  بدون  ماده،  طول  در  می تواند 
طی  را  خود  مسیر  مقاومت،  هرگونه  با 
کنند. چنان موادی در دماهای باالتر از 
ابررسانایی  مانع   ،)TC( گذار  دمای  یک 
این دما، به صفر مطلق نسبتاً  می شوند. 
نزدیک است - باالترین دمایی که تا به 
 39 تنها  شده  یافته  دست  آن  به  امروز 
ابررساناهای  مقابل،  در  است.  کلوین 
باالی 133  گذاری  دماهای  باال،   دمای 

کلوین دارند.
بر  بسیاری  پژوهش های  هرچند 
زمان  از  باال،  دمای  ابررساناهای  روی 

 1986 سال  در  موادی  چنان  کشف 
زیربنایی  فیزیِک  اما عمدۀ  انجام گرفته، 
باقی  ناشناخته  هنوز  آن ها،  ابررسانایی 
شد  عمیق تر  وقتی  راز  این  است.  مانده 
و  ارمتس2  میکائیل  پیش،  سال  که 
پالنک  ماکس  مؤسسۀ  از  همکارانش، 
در شهر ماینز آلمان، دریافتند که وقتی 
سولفید هیدروژن، در معرض فشار بسیار 
می گیرد،  قرار  گیگاپاسکال(   200( باال 
دمای گذار آن به 190 کلوین می رسد. 
هرچند می توان دمای گذار ابررساناهای 
داد  افزایش  فشار  اعمال  با  را  باال  دمای 
)رکورد امروز 164 کلوین است(، به نظر 
انجام  اندازه گیری های  تأیید  با  می رسد 
رکوردشکن  هیدروژن،  سولفید  یافته، 

جدیدی بر این موضوع باشد.

یک ابررسانای سنتی با دمای باال
سولفید  مورد  در  که  عجیبی  چیز 
هیدروژن وجود دارد این است که )خالف 
ماده،  این  باال(  دمای  ابررساناهای  دیگر 
در یک حالت مغناطیسی نیز وجود ندارد 
ابررسانای  یک  شبیه  بسیار  بنابراین  و 
مشاهدات  این  می کند.  عمل  سنتی 
در  همکارانش  و  کاالندرا  تا  شده  باعث 
کانادا، چین، فرانسه، اسپانیا و انگلستان، 
از نظریۀ BCS به عنوان نقطۀ آغازی بر 

محاسبات شان استفاده کنند.
سولفید  در  ابررسانایی  درک  اساس 
الکترون ها  مابین  اندرکنش  هیدروژن، 
است.  هیدروژن  مرتعش  اتم های  و 
هیدروژن، جرم بسیار کمی دارد؛ بنابراین 
باال  نسبتاً  فرکانس های  در  دارد  تمایل 

اسرار ابررسانای رکوردشکن

سطح فرمی الکترون ها، در سولفید هیدروژنی که تحت فشار 200 گیگاپاسکال قرار گرفته است.
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باال،  فرکانس  مدهای  این  کند.  ارتعاش 
به شدت با الکترون ها اندرکنش کرده و 
ابرسانایی با TC بسیار باال نتیجه می شود. 
نظریۀ  از  همکارانش،  و  کاالندرا  وقتی 
هیدروژن  سولفید  محاسبۀ  برای   BCS
در  مقداری  کردند،  استفاده  فشارباال 
حدود 250 کلوین )بسیار باالتر از 190 
کلوین مشاهده شده( را به دست آوردند.

واقعی   TC که  است  معتقد  تیم  این 
در  چون  است،  پایین تر  تاحدودی 
است  این  بر  فرض   ،BCSنظریۀ اساس 
نوسانگرهای  همچون  ماده،  اتم های  که 
اما  می کنند.  ارتعاش  ساده  هماهنگ، 
اتم های سبک همچون هیدروژن، تحت 
پیچیده  بسیار  و  غیرهماهنگ  نوسانات 
باعث  موضوع  این  و  می گیرند  قرار 
جفت های  که  اندرکنش هایی  می شود 
قابل  به شکل  می کنند  ایجاد  را  کوپری 
توجهی کاهش یابد. کاالندرا و همکارانش 
را  اثرات غیرهماهنگ  این  از آن که  پس 
مقدار  کردند،  وارد  محاسباتشان  در 
در حدود   TC برای  را  واقعی تری  بسیار 
198 کلوین محاسبه کردند؛ این مقدار، 
توافق  در  ارمتس،  اندازه گیری های  با 

نزدیکی قرار دارد.

باالبردن فشار
و  فعل  که  می دهد  نشان  محاسبات 
و  غیرهماهنگ  اثرات  بین  که  انفعاالتی 
دارد  وجود  ماده  این  ویژگی های  دیگر 
محدودۀ  در   TC تا  شد  خواهد  سبب 
بماند.  ثابت  گیگاپاسکال   250 تا   200
آزمایشگاه،  در  اثر  این  مشاهدۀ  هرچند 
انجام گرفته  محاسبات  از  خوبی  آزمون 
از  او  کاالندرا،  بیان  به  بود،  خواهد 
 200 از  باالتر  اندازه گیری  هرگونه 
در حقیقت  است.  بی اطالع  گیگاپاسکال 
انجام  که  می کند  خاطرنشان  وی 
آزمایش 200 گیگاپاسکالی بسیار دشوار 
تنها  همکارانش  و  ارمتس  شاید  و  بوده 
به  می توانند  که  باشند  پژوهش گرانی 
چنان  در  هیدروژن،  سولفید  مطالعۀ 

فشارهای باالیی بپردازند.

و  ارمتس  »کشف  کاالندرا:  گفتۀ  به 
کارهای نظری که ما انجام داده ایم، راه را 
برای دست یابی به دماهای TC باالتر، در 
هیدریدها و به شکل عام در مواد بر پایۀ 
هیدروژن، هموار می کند.« وی می افزاید: 
»بایستی این امکان باشد تا در این گونه 
 TC که  بیابیم  را  ابررساناهایی  مواد، 
گذار  دمای  از  یکسانی  مرتبۀ  در  آن ها، 
سولفید هیدروژن )یا شاید باالتر از آن(، 

در فشارهای باال قرار دارند.«
در  گوئلف  دانشگاه  از  نیکول3  الیزابت 
کانادا، مشتاقانه به این نتایج می نگرد. 
است  شگفت آور  »آن چه  او:  گفتۀ  به 
به  پژوهش  این  نتایِج  که  است  این  
یک  می توان  واقع  به  می گوید  ما 
داشته  الکترون- فونونی  ابررسانای 
عمل  کلوین   190 در  که  باشیم 
می کند«. نیکول که در این محاسبات 
به  »هرچند  می افزاید:  نبوده  دخیل 
ابررسانایی،  نظریۀ  خوِد  روشی،  لحاظ 
محدوده ای برای دمای گذار TC  قائل 
نشده است، اما اتفاق نظر بر این بوده 
 TC الکترون- فونونی،  ابررساناهای  که 
یاد  ما  وضوح  به  باشند.  داشته  پایین 
از  خارج  احتماالتی  که  می گیریم 

ابررساناهای سنتی نیز وجود دارد«.

دربارۀ نویسنده:
  physicsworld.com ویراستار  جانستون4  هامیش 

است.
1 Matteo Calandra
2 Mikhail Eremets
3 Elisabeth Nicol
4 Hamish Johnston

مترجم: بهنام زینالوند فرزین
منبع:

Secret of record-breaking superconductor 
explained

کاوش گر فیله با زمین تماس گرفت 

کاوش گر  امیدوارند  دانش پیشگان 
تاریخی فیله با فرستادن سیگنال هایی به 
زمین به ماه ها سکوت خود خاتمه دهد.

است  کرده  اعالم  اروپا  فضایی  آژانس 
بیش  گذشت  از  پس  فیله  کاوش گر  که 
 14 روز   22:28 ساعت  در  ماه  هفت  از 
 85 مدت  به  روزتا،  فضاپیمای  با  ژوئن 
است.  فرستاده  را  سیگنال هایی  ثانیه 
آن ها امیدوارند در روزهای پیش رو، این 
سر  از  دوباره  را  خود  فعالیت   کاوش گر 

بگیرد و باز هم تماس برقرار کند.
این کاوش گر در 15 نوامبر سال 2014، 
دنباله دار  روی  سخت  فرود  یک  از  پس 
به  و  داده  از دست  را  خود  توان   ،p/67
خورشیدی اش  باتری  شارژ  عدم  دلیل 
در نتیجۀ گیر افتادن در سایه، به خواب 
فرو رفته است. از آن زمان پژوهش گران 
امید داشته اند که این فضاپیما از دست 
نرفته و تنها به خواب فرو رفته باشد. و با 
نزدیک شدن دنباله دار به خورشید دوباره 

باتری اش شارژ شود.
اکنون آژانس فضایی اروپا منتظر تماس 
دوبارۀ این کاوش گر است و در تالش است 
تا مدت تماس را به حداکثر برسانند. بنا 
پژوهش گران،  این  از  یکی  گفتۀ  به 
است  وات   24 اکنون  فیله  کنونی  توان 
نظیر  کم خطری  فعالیت های  می تواند  و 
میدان  اندازه گیری  و  عکس  گرفتن 

مغناطیسی دنباله دار را انجام دهد. 

تهیه کننده: مونا عجمی
منبع:

www.nature.com/news/1.17756

عکس ارسال شده توسط کاوش گر فیله در نوامبر 
2014 پیش از اتمام شارژ باتری
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باریکه شکن  آمریکایی  پژوهش گران 
که   – کوچک  بسیار  و  متراکم 
محسوب  جهان  در  نوع  کوچک ترین 
ساختند.  و  کرده  طراحی  را   – می شود 
از  استفاده  با  تحقیق،  تیِم  اعضاِی 
به  موفق  جدید،  یافتۀ  توسعه  الگوریتم 
ساخت کوچک ترین باریکه شکن قطبشی 
در  امروز  به  تا  که  شدند  یک پارچه ای 
جهان ساخته شده است. چنین وسیله ای 
به رایانه ها و موبایل های نسل جدید این 
امکان را می دهد که عمل کردی میلیون 
امروزی  ماشین های  از  سریع تر  برابر 

داشته باشند.
دو  به  را  نور  پرتوی  باریکه شکن ها، 
تقسیم  اطالعات(  نظر  )از  مجزا  بخش 

انجام  وسیله  این  که  کاری  می کنند. 
می دهد برای توسعۀ عمل کرد تراشه های 
ضروری  و  الزم  فوتونیک،  سیلیکونی 
است. این تراشه ها برای محاسبه و رفت 
الکترون ها،  جای  به  داده ها،  برگشت  و 
راجش  می کنند.  استفاده  نور  پرتوی  از 
دانشگاه  رایانۀ  و  برق  مهندس  منون، 
موجود  سریع ترین  »نور،  می گوید:  یوتا 
است.«  اطالعات  فرستادن  برای  ممکن، 
او همچنین می افزاید: »اما این اطالعات، 
به  باید  می رسند،  رایانه  به  که  هنگامی 
این  جریاِن  در  شوند.  تبدیل  الکترون  
می کند؛  پیدا  کاهش  سرعت  تبدیل، 
بنابراین هدف از باال بردن سرعت، انجام 

همۀ کار ها با نور است.«

هزار توی نوری
می توانند  سیلیکونی  فوتونیک های 
ابر  مانند  ماشین هایی  سرعت  و  توان 
رایانه ها و سرور های مرکز داده را به صورت 
افزایش دهند. تئوری نشان  قابل توجهی 
این  از  آن ها  در  که  وسایلی  می دهد، 
سریع تر  تنها  نه  شده،  استفاده  تراشه ها 
عمل می کنند، بلکه توان بسیار کم تری 
جدید،  باریکه شکن  می کنند.  مصرف  را 
 50 تقریباًً  ابعاد2.4⨯2.4میکرومتر،  با 
برابر از تمامی باریکه شکن هایی که تا به 
امروز تولید شده، کوچک تر است. شکل 
و  غیرمعمول  باریکه شکن،  این  ظاهری 
مانند هزار تو است. منون می گوید: »اکثر 
مانند  امروزی،  قطبشی  باریکه شکن های 

تولیدکوچک ترین باریکه شکن در جهان، با طرحی شبیه هزارتو

پنجاهم  با یک  برابر  باریکه شکن  این  اندازه ی   – باال  از  فوتونیک سیلیکونی جدید  تراشه ی  باریکه شکن  نمای 
ضخامت موی انسان است )دان دیکسون از دانشکده مهندسی دانشگاه یوتا(
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باریکه شکن اخیر نیستند.« او می افزاید: 
قابلیت  ابزار هایمان،  که  می خواهیم  »ما 
و  موجود،  روش های  توسط  ساخت 
داشته  را  کارایی  بیش ترین  همچنین 

باشند.«
اعضای  و  منون  کار،  این  انجام  برای 
که  کردند  ایجاد  را  الگوریتمی  تیمش، 
پیدا  برای  را  هندسی  مختلف  اشکال 
طرح  کارآمدترین  و  کوچک ترین  کردن 
به عنوان  فرآیند  این  از  منون،  می آزمود. 
جست وجوی »هوشمند« یاد می کند. او 
معتقد است: »این »هوشمندی« اهمیت 
زیادی دارد زیرا احتماالت بسیاری برای 
این  همۀ  آزمون  و  دارد  وجود  آزمون 
احتماالت، زمان زیادی را صرف خواهد 
»هنگامی  معتقدند:  تیم  اعضای  کرد.« 
که در مرحلۀ طراحی، روش های ساخت 
می توانیم  شوند،  گرفته  نظر  در  موجود 
و  صنعتی،  مقیاس  در  باریکه شکن 
با  برابر  اندکی،  نسبتاً  هزینۀ  صرف  با 
ترانزیستور های الکترونیکی تولید کنیم.«

کتابخانۀ فن آوری
منون اضافه کرد: »هنوز پیشرفت های 
بتوانیم  تا  است  الزم  زیادی  فن آوری 
فوتونیکی  به صورت  کاماًل  را  محاسبات 
جای  به  نوری  فوتون های  از  )استفاده 
انجام  اطالعات(  انتقال  برای  الکترون ها 
آن که  »برای  می گوید:  منون  دهیم«. 

به طور  بتواند  ساخته ایم  که  وسیله ای 
کامل مورد استفاده قرار گیرد، مجموعۀ 
کاملی از وسایل مکمل نیاز است، و الزم 
تکمیلی  ابزارهای  این  تمامی  که  است 
نیز، کاماًل مینیاتوری و کارآمد باشند. هر 
کدام از این ابزارها عمل کردهای متفاوتی 
مسیر  کردن  خم  مانند  داشت،  خواهند 
نور، شکافتن پرتو نور، مدوالسیون نور و 
او همچنین می گوید: »هنگامی که   ». ...
چنین مجموعه ای در اختیار طراحان قرار 
ابزارها را در  این  باشد، می توانند  داشته 
کاربردی  مدارهای  و  داده  قرار  کنار هم 
بسازند. بدین ترتیب می توان نتایج جالب 

و دور از انتظاری را به دست آورد.«
دانشگاه  در  محققی  آلو،  آندره 
این  در  که  تگزاس،  ایالت  در  آستین 
است  معتقد  نداشته،  مشارکتی  پژوهش 
طراحی  تیم،  اعضای  که  الگوریتمی 
دیگری  کاربردهای  می تواند  کرده اند، 
و  آلو  گذشته،  سال  باشد.  داشته  نیز 
همکارانش، ایدۀ طراحی مواد ساختگی، 
ریاضی  عمل گرهای  اجرای  قابلیت  با 
آلو  کردند.  مطرح  را  نور(  انتشار  )مانند 
می گوید: »من معتقدم ایده ای که منون 
و همکارانش از آن حمایت می کنند تنها 
به تنظیم قطبش نور محدود نمی شود.« 
می گوید،   physics World مجلۀ  به  او 
موفقیت آمیز  برنامۀ  یک  می تواند  این 
برای اجرای عملگرهای ریاضی دلخواه بر 

روی تراشه های سازگار با CMOS )طیف 
استفاده(  مورد  نیم رساناهای  از  وسیعی 

باشد.
برق  و  کامپوتر  مهندس  یو،  زونگفو 
که  مدیسون،  ویسکانزین-  دانشگاه  از 
نکرده،  شرکت  پژوهش  این  در  نیز  او 
پیشرفت  را،  باریکه شکن  این  طراحِی 
قابل مالحظه ای در سیلیکون فوتونیک ها 
نتایج  کرد،  اضافه  همچنین  او  می داند. 
این بررسی برای اولین بار نشان می دهد 
که »بهینه سازی محاسبات می تواند برای 
کوچک  بسیار  ابزارهای  تولید  و  ساخت 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  فشرده  و 
چنین کاری مسلماً ورای درک و شهود 

مجرب ترین طراحان ابزار است.«

مترجم: هلیا هوشمند
منبع:

http:/ /physicsworld.com/cws/article/
news/2015/may
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مصاحبه با کنستاتین نووسلوف
 

     
               مصاحبه و تنظیم: بردیا حجازی

در بهار امسال گروه پژوهشی فیزیک مواد پیشرفتۀ دانشکدۀ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف  یک دورۀ سه روزه با موضوع 
پدیده های کوانتمی نوظهور در گرافین برگزار کرد. در بین مدرسین  این مدرسه که همگی از دانش پیشگان بزرگ این حوزه 
بودند حضور کنستانتین نووسلوف، از  برندگان  نوبل فیزیک 2010 در موضوع گرافین شاخص تر بود. کنستانتین نووسلوف 

یکی از جوان ترین برندگان جایزۀ نوبل است که در زمان دریافت این جایزه 36 سال بیش تر نداشت.
مجلۀ »فیزیک روز« از این فرصت استفاده کرد و در مصاحبۀ اختصاصی با این دانش پیشۀ بزرگ نظرات ایشان در موضوعات 
گوناگون را جویا شد. انجمن فیزیک ایران و مجلۀ »فیزیک روز« از برگزارکنندگان این دوره که در چنین سطحی از اعتبار 
از   و همچنین  است  کرده  فراهم  را  اول جهانی  تراز  دانش پیشگان  با  پژوهش گران کشور  ارتباط  امکان  و  است  برگزار شده 

وبگاه»مکتبخونه« برای فراهم کردن امکانات فنی این مصاحبه قدر دانی می کند.

فیزیک روز: عصربخیر استاد. به ایران و دانشگاه صنعتي 
در  امروز  که  ماست  افتخار  باعث  آمدید.  خوش  شریف 
خدمت شما هستیم. اسم من بردیا حجازي است و مایلم 
از طرف انجمن فیزیک ایران و مجلۀ »فیزیک روز« برای 

پذیرفتن دعوت به مصاحبه از شما تشکر کنم.
نووسلوف: خیلي متشکرم.

فیزیک روز: ممکن است با عباراتي ساده به ما بگویید 
»گرافین« چیست؟

اتم هاي  از  فقط  است.  بعدي  دو  بلور  یک  گرافین  نووسلوف: 
قرار  صفحه  یک  روي  تخت  طور  به  که  شده  تشکیل  کربن 
گرفته اند و با وجود سادگي ، خواص منحصر به فردي دارد. بسیار 
شفاف است، رساناترین ماده است، غیرقابل نفوذ است، بیش ترین 

و  کشش ترین  قابل  منعطف ترین،  دارد،  را  گرمایي  رسانایي 
محکم ترین است. به دلیل همین خواص منحصر به فرد، در ده 
سال اخیر به طور گسترده اي توسط فیزیک دان ها، شیمي دان ها و 
دانش پیشگان  علم مواد، مورد مطالعه قرار گرفته است. این ماده 

هم فیزیک جالب و هم کاربردهاي بالقوه خوبي دارد.
فیزیک روز: چرا گرافین؟ چه طور به این نتیجه رسیدید 

که چنین مادۀ فوق العاده اي را مطالعه کنید؟
راهنماي  استاد  از  که  بود  کاري اي  روش  این  نووسلوف: 
او روشي داشت که  به من رسیده است.  آندره گایم،  گذشته ام، 
ما اسمش را »آزمایش هاي جمعه شب« گذاشته بودیم، گرچه 
اغلب  ما  این روش،  بیفتد. طبق  اتفاق  نبود حتماً جمعه ها  الزم 
آزمایش هایي را انجام مي دهیم که جدا از تخصص و مسیر اصلي 
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معلق سازي  برای  آندره  خود  مثاًل  هستند.  فعلي مان  تحقیقات 
نوارچسب  روي  هم  با  موقع،  آن  از  ما  است.  معروف  قورباغه 
جکو1 و آزمایش هاي دیگري کار کردیم و گرافین هم، از همین 
فعالیت هاي جانبي، که بیش تر جنبۀ سرگرمي داشت، آغاز شد. 
نتایجي  بنابراین وقت زیادي برایش صرف نکرده بودیم و وقتي 
به دست آمد، بسیار هیجان انگیز بود. یک سال طول کشید تا از 
اولین آزمایش هایمان به گرافین برسیم. اما تمام این مدت، بسیار 
فعالیت  به  تبدیل  تا  دادیم  ادامه  کارمان  به  آن قدر  و  بود  جالب 

اصلي ما شد.
معموالً  همه  پیشرو،  و  بدیع  تحقیقات  در  روز:  فیزیک 
شما  مي کنند.  فکر  پیشرفته  تجهیزات  و  فن آوري ها  به 
چه طور به این ایده رسیدید که نوار چسبی ساده  مي تواند 

تک الیه ای  از کربن را جدا کند؟
اگر  است؛  گفته شده  بار  قباًل چندین  داستان  این  نووسلوف: 
بخواهید مي توانم تکرارش کنم. این ایده آندره بود که ببینیم آیا 
مي توان از فلز، یک ترانزیستور ساخت؟ و گرافیت به اندازۀ کافي 
خوب بود؛ کم ترین چگالي حالت ها و کم ترین تمرکز حامل هاي 
بار را داشت. بنابراین امیدوار بودیم که آن را تبدیل به ترانزیستور 
این بود که به حد  انجام دهیم  کنیم و تنها کاري که الزم بود 
داشتیم،  چیني  دانشجوي  یک  زمان،  آن  ما  شود.  باریک  کافي 
دکتر دا، که االن به چین برگشته و استاد شده است، به او بلوري 
از گرافیت داده شد و او سعي کرد با صیقل دادن نازکش کند. 
یک هفته اي ناپدید شد، سپس با تپه اي از پودر بازگشت و گفت: 
پروژه دست کشیدیم.  از آن  تقریباً  ما  و  باز هم گرافیت دارید؟ 
ساخت  روي  آزمایشگاه  در  داشت  ما  همکاران  از  یکي  روزی 

STM با دماي پایین کار مي کرد و روش استاندارد، براي تست 
کردن STM، روي سطحي از گرافیت است. آن ها با نوار چسب 
سطح را تمیز مي کنند و معموالً آن را دور انداخته و از گرافیت 
از الیه هاي  و  برداشتم  را  نوار چسب  این  استفاده مي کنند. من 
نازک گرافیت روي آن، استفاده کردم. اولین وسیله اي که به این 
ترتیب، به نوعي با دست ساختم را، امتحان کردیم و برخي اثرات 
میداني را از خود نشان داد. پس از آن بهبود این تکنیک را آغاز 

کردیم و باالخره یک سال بعد به گرافین رسیدیم.
احتمالي  کاربردهاي  مورد  در  پرسشی  روز:  فیزیک 
گرافین. آیا فکر مي کنید گرافین مي تواند سیلیکون را در 

صنعت الکترونیک شکست دهد؟
سیلیکون  جایگزین  را  آن  بتوان  نمي کنم  فکر  نووسلوف: 
این است که  کرد. چیزي که در فن آوري حال حاضر مي بینیم 
بنابراین  مي کنیم.  استفاده  بیش تري  و  بیش تر  مواد  از  دائم،  ما 
احتماالً  مردم  نیست.  سیلیکون  به  وابسته  فقط  امروز،  فن آوري 
نیم یا بیش تر عناصر جدول تناوبي را به کار مي گیرند، من فکر 
مي کنم پیش از این که به جایگزیني سیلیکون با چیزي برسیم، یا 
حتي خیلي پیش از آن، شاهد استفادۀ  گرافین شاید در ابزارهاي 
اپتوالکتریکي باشیم؛ چون شما مي توانید خواص پالسموني این 
ماده را تغییر دهید. در موارد خاصي، سیلیکون یا باید جایگزین 
شده یا مواد دیگري به همان اندازه مورد استفاده قرار بگیرند و 
براي این کار الزم است که مواد مختلف را مطالعه کنیم. االن 3 تا 
5 ماده کاندید هستند. گرافین هم یک کاندید بالقوه است، کسي 
نمي داند، شاید در آخر برنده شود. االن اگر بخواهیم کاري کنیم 

واضح است که حداقل باید به مطالعۀ چیزي بپردازیم.

  عکس از امین صفدری
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مسئله  است.  متکي  همکاري  بر  اصوالً  علم   
این جاست که در این مورد، باید تعادل برقرار باشد. 
بنابراین افراد یک مملکت، به جاي این که از دست 
به  چیز  هر  از  بیش  این  و  شوند.  مبادله  باید  بروند 
وضعیت سیاسي و میزان توجه به علم در آن کشور 

برمي گردد.

موضوع این است که تجهیزات این جا، متناسب با 
سطح افراد به نظر نمي رسد. و علم روز، متأسفانه، 
سریع،  باید  شما  مي رود.  پیش  زیادي  سرعت  با 
مؤثر و مناسب کار کنید و این جاست که آدم هاي 
مي بازند.  دنیا  بقیه  به  را  مسابقه  محدودشده، 

امیدوارم اوضاع بهتر شود.

برای  آیا  نوبل.  جایزۀ  مورد  در  پرسش  دو  روز:  فیزیک 
کارتان روي گرافین، انتظار جایزۀ نوبل را داشتید؟

نووسلوف: راستش را بخواهید، مایل نیستم خیلي در این مورد 
صحبت کنم. در کل ترجیح مي دهم اصاًل به کلمه "نو.." اشاره 
است که  بدهم. قصه اش طوالني  کوتاه  فقط یک جواب  و  نکنم 
بگویم، مي توانید  به همه. خالصه  نه  به بعضي ها مي گویم،  فقط 
از عکس هاي من در روز اعالم جایزۀ نوبل ببینید که انتظارش را 
نداشتم. آن روز نه اصالح کرده بودم و نه لباس مناسبي پوشیده 
بودم. بنابراین پاسخ کوتاه این است: نه، انتظارش را نداشتم. ولي 
در  نمي خواهم  که  دارد  وجود  مفصلي  پاسخ  جواب،  این  پشت 

موردش حرف بزنم.

که  کردید  اشاره  ز ندگی نامه تان  در  روز:  فیزیک 
خودتان را به فیزیک و ریاضیات محدود نکرده اید و یک 
کتاب خوان حرفه اي بوده اید. همچنین گفته اید در فیزتِک 
نوبل  سخنراني  مي خواندید.  تالکین  همکالسي هایتان  با 
عاشقانۀ  تخت«،  »سرزمین  رمان  از  عباراتي  با  هم  شما 
اثر ادوین آبوت آغاز مي شود. هنوز هم براي  چند بعدي، 

خواندن داستان هاي تخیلي و فانتزي وقت پیدا مي کنید؟
نووسلوف: من هیچ وقت نگفته ام که کتاب هاي مورد عالقه ام از 
نوع فانتزي و تخیلي هستند. این بخشي از مطالعات من است نه 
همه اش. من هر روز یک چیزي مي خوانم. شاید فقط چند صفحه 
لذت  کار  این  از  مي کنم.  مطالعه  حتماً  از خواب  قبل  اما  باشد، 
مي برم و نوع این کتاب، واقعاً مي تواند متفاوت باشد. منظورم این 
است که به حال و هوایم بستگي دارد. مثاًل این اواخر اغلب متون 
روسي یا انگلیسي خوانده ام. نمي دانم چرا، ولي داستایوفسکي را 
براي زمان خواب، احتماالً  دوباره خواندم و کتاب مورد عالقه ام 
دوست  را  برودسکي  هم،  شعر  کتاب هاي  از  است.  »لیسکوف« 
فارسي  کتاب هاي  دارم  االن  اتفاقي  کاماًل  طور  به  خب،  دارم. 
مي خوانم. بنابراین، در حال حاضر، در برنامۀ زمان خوابم، متون 
خب،  مي خوانم.  را  چیزها  این  چرا  نمي دانم  دارند.  قرار  فارسي 
بار کم و کم تر مي شود، به طوري که  البته هر  مطالعه مي کنم، 
احتماالً پیش از رفتن به رختخواب، فقط چند صفحه مي خوانم و 
چند ماه طول مي کشد تا یک کتاب را تمام کنم اما حتماً همیشه 

انجامش مي دهم.

سال هاي  مورد  در  کمي  است  ممکن  روز:  فیزیک 
چرا  و  چه طور  این که  و  بگویید  دانشگاه تان  و  دبیرستان 
که  بودند  خاصي  افراد  آیا  کردید؟  انتخاب  را  فیزیک 
رشته تان  عنوان  به  فیزیک،  انتخاب  در  شما  الهام بخش 

شده باشند؟
نووسلوف: من در شهري بزرگ شدم که خیلي صنعتي است 
پدرم  تفریح  می شود.  دیده  بسیاری  مهندس های  اطرافتان  و 
اواخر دوران کودکي، همیشه  در  بنابراین  بود.  ماشین  مسابقات 
در ساخت چهارچرخه ها مشارکت داشتم. به این ترتیب از همان 
که  بودم  خوش شانس  خیلي  همچنین  بودم.  فني  حسابي  ابتدا 
در مدرسه، معلمم جودمیال راستورگیوا، دستم را در آزمایشگاه 
فیزیک باز گذاشته بود. البته آزمایشگاه خیلي بزرگی نبود و فقط 
چندتایي وسیله داشت. از بخت خوب وارد برنامۀ آموزش از راه 
دور دانشگاه فیزیکال تکنیکال، فیزتِک، شدم که بعدها دانشگاهم 
این  وارد  بگیرم  تصمیم  که  کرد  کمک  من  به  قضیه  این  شد. 
جماهیر  اتحاد  دانشگاه هاي  بهترین  از  یکي  که  بشوم،  دانشگاه 
شوروي در روسیه است. در واقع خودش پیش آمد. آن سال ها 
دانشجویي کار ساده اي نبود، گرچه چون جوانید از همه چیز لذت 
نداشتیم. بعضي وقت ها غذاي  مي برید. ما هیچ وقت پول کافي 
سال  ها  همان  مال  من  دوستان  بهترین  اما  نداشتیم،  هم  کافي 

هستند و واقعاً دوران بسیار لذت بخشي بود.
فیزیک روز: حاال که چند روزي است به ایران آمده اید 
و تا حدودي با فضاي علمي اینجا آشنا شده اید، برداشت 
مواد  فیزیک  و گروه تحقیقاتي  از جامعۀ  علمي  کلي شما 
احتمال  چیست؟  شریف   صنعتی  دانشگاه  در  پیشرفته 
همکاري علمي با دانش پیشگان این جا در ایران را چه طور 

مي بینید؟

که  بگویم  باید  اول  دارم.  چندگانه اي  احساس  نووسلوف: 
دانش پیشگان ایراني در کل، شهرت زیادي دارند و مردم سراسر 
و  فیزیک  زمینۀ  در  آموزش،  لحاظ  به  ایران  که  مي دانند  دنیا 
ریاضي، فوق العاده خوب است و اغلب سعي مي کنند در صورت 
مؤید  هم  این جا  از  من  بازدید  بگیرند.  ایراني  دانشجوي  امکان 
همین انتظارات بود. من واقعاً از صحبت با دانشجویان لذت بردم. 
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سؤاالت  با  وقت ها  بعضي  هستند.  سواد  با  بسیار  یقین  به  آن ها 
همیشه  سؤاالتشان  ولي  مي آیند  سراغتان  به  بنیادي  یا  عملي 
در ضمن  گذشت.  من خوش  به  بنابراین  است.  متفکرانه  بسیار 
در  این جا  اساتید  بیش تر  مي بینم  که  است  توجه  جالب  خیلي 
خارج از کشور درس خوانده اند و بنابراین پیش زمینه  ها و دیدگاه 
این جا،  تجهیزات  که  است  این  موضوع  دارند.  وسیعي  کاماًل 
متأسفانه،  روز،  علم  و  نمي رسد.  نظر  به  افراد  با سطح  متناسب 
و مناسب  مؤثر  باید سریع،  زیادي پیش مي رود. شما  با سرعت 
به  را  مسابقه  محدودشده،  آدم هاي  که  این جاست  و  کنید  کار 
بقیه دنیا مي بازند. امیدوارم اوضاع بهتر شود. سبک من این است 
با  با دیگران همکاري نمي کنم. من  برای همکار شدن  که فقط 
به  کار  این  که  صورتي  در  هم  آن   مي  کنم  همکاري  بهترین ها 
دست یافتن به فیزیکي جدید و جالب کمک کند، نه صرفاً برای 
همکاري. ایراني ها فوق العاده باهوش هستند، بنابراین مطمئنم که 
مي توانیم حوزه هایي از همکاري را پیدا کنیم. اما باید کاري باشد 
که بخشي از آن، خارج از این جا انجام شود. ما تجربي کار هستیم 
و خوشبختانه یا متأسفانه، اغلب با تجربي کارها همکاري مي کنیم. 

بنابراین الزم است که در یک سطح باشیم.
پیش برد  براي  کردید،  اشاره  که  همان طور  روز:  فیزیک 
و  به تجربیات  با توجه  یک تحقیق، تجهیزات الزم است. 
روش هاي شما در پژوهش مربوط به گرافین، فن آوري مورد 

نیاز براي این که بتوانیم در این زمینه کار کنیم چیست؟
نیستم. شما  از همه من طرفدار گرافین  اول  نووسلوف: خب، 
شد؟  خواهد  سیلیکون  جایگزین  گرافین  آیا  که  پرسیدید  قباًل 
اهمیت  آن  به  من  که  چیزي  یعني  نیست.  مهم  برایم  راستش 
را  فیزیک جالب  اگر شخصي،  و  است.  فیزیک  مي دهم جذابیت 
در یک ماده دیگر به من نشان دهد، به دنبال آن خواهم رفت. 
در واقع، من در حال حاضر شاید فقط 20 درصد از وقتم را به 
گرافین اختصاص داده ام و بقیۀ آن را روي مواد دیگر کار مي کنم. 
براین اساس، سعي نمي کنم مردم را به کار کردن روي گرافین 
مجبور کنم. اگر هم الزم شود دیگران را تشویق کنم، آن ها را به 
کار روي پروژه  هاي جالب تشویق مي کنم. اگر به چیز جالبي هم 
دانشکده  این  اعضاي  به  بنابراین  است.  خوب  خیلي  که  برسند 
نمي گویم که باید این و این و این را بخرید تا بتوانید روي فیزیک 
گرافین کار کنید. آن ها شاید عالقه اي به گرافین نداشته باشند 
و من هم ابداً با این موضوع مشکلي ندارم. خیلي مسائل جذاب 
به  باید  فقط  همه  ندارم  عقیده  من  و  هستند  فیزیک  در  دیگر 
گرافین بپردازند. اما برخي تکنیک ها و تجهیزات تحقیقاتي پایه 
هستند که مي توانید از آن ها در بسیاري از حوزه ها استفاده کنید 

و این ها قطعاً الزم اند.
دانشجویان  از  بسیاري  شما،  گفتۀ  طبق  روز:  فیزیک 
به کشورهاي خارجي مي روند.  ادامه تحصیل  براي  ایراني 
تحصیالت  و  آمده  دنیا  به  روسیه  در  که  کسي  عنوان  به 

دانشگاهی  اش را در آن جا آغاز کرده، سپس به هلند رفته 
در  دانشگاه  استاد  یک  هم  االن  و  گرفته  را  دکترایش  و 
دانشجویان  مهاجرت  مورد  در  نظرتان  است،  انگلستان 

چیست؟
نووسلوف: خب، علم در کل، بر تبادالت تکیه دارد. اساس علم 
ترجیح  من  که  مهاجرت،  گفتۀ شما  به  این  اگر  و  است.  همین 
هم  شما  علم  شود،  متوقف  بنامم،  علمي  تبادل  را  آن  مي دهم 
مسئله  است.  متکي  همکاري  بر  اصوالً  علم  مي شود.  متوقف 
این جاست که در این مورد، باید تعادل برقرار باشد. بنابراین افراد 
یک مملکت، به جاي این که از دست بروند باید مبادله شوند. و 
این بیش از هر چیز به وضعیت سیاسي و میزان توجه به علم در 

آن کشور برمي گردد.
فیزیک روز: آیا براي دانشجویان و دانش پیشگان جواني 
که مي خواهند یک حرفه آکادمیک را آغاز کنند توصیه ای 

دارید؟
باشم.  نداشته  توصیه اي  مي کنم  هم  و سعي  ندارم  نووسلوف: 
زیادي  کمي  احتماالً  ایراني  دانشجویان  که  بگویم  باید  اگرچه 
ما  پیش  توصیه  گرفتن  براي  همیشه  آن ها  هستند.  القاء پذیر 
علتش  که  نمي دانم  و  شده ام  موضوع  این  متوجه  من  مي آیند. 
چیست. شاید توصیه اي که مي توانم به آن ها بکنم این باشد که 
به توصیه ها، حداقل خیلي، گوش نکنید و سعي کنید راه خودتان 
را در علم پیدا کنید. اگر بخواهم از یک موضوع خاص، در علم 
به آن  طرفداري کنم، همان موضوعي خواهد بود که شما واقعاً 
ابررسانایي  یا  دیگري  ماده  هیچ  یا  گرافین  لزوماً  عالقه مندید. 
نیست. موضوع مشخصي را دنبال کنید که برایتان جذاب است، 

آن وقت حتماً موفق خواهید شد.
دادید  اختصاص  ما  به  که  وقتي  خاطر  به  روز:  فیزیک 

متشکرم استاد.
1 نام نوعی مارمولک که به دلیل ساختار خاص پوست کف دست و پایش 

می تواند به راحتی از هر سطحی باال رود

  عکس از امین صفدری
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بررسی وضعیت فیزیک حالت جامد 
در چند رسانۀ ایران

      
      
     

مهدیه نیکویی، محسن حکیمی
دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه یزد

مقدمه
تأثیرات شگرفی  اخیر،  پیشرفت شتابان علوم در دو سه قرن 
بر تحول جوامع بشری داشته و مفهوم جدیدی از مدنیت را به 
در  آمده  فراهم  امکانات  از  بهره گیری  برای  است.  آورده  همراه 
داشتن  نیازمند  جامعه  افراد  عموم  فن آورانه،  پیشرفت های  اثر 
حداقلی از سواد علمی هستند. یادگیری حجم زیادی از اطالعات 
جدید با ساختار های سنتی امکان پذیر نیست]1[. به همین دلیل 
رسانه ها، گزینه ای مناسب و کارآمد در آموزش مفاهیم علمی به 
افراد جامعه هستند. رسانه در فرهنگ ها و منابع مختلف  عموم 

فارسی و انگلیسی تعاریف مختلفی دارد. رسانه1 در لغت اسم آلت 
به معنای وسیلۀ رسانیدن و در اصطالح  و  از مصدر"رسانیدن" 
علوم ارتباطات اجتماعی، مقصود از "رسانه" وسیلۀ رسانیدن پیام 
از پیام دهنده به پیام گیرنده است]2[. رسانه وسیله ای برای نقل 
همچنین  است.  جامعه  افراد  افکار  و  ایده ها  اطالعات،  انتقال  و 
واسطه ای عینی و عملی در فرایند برقراری ارتباط و عاملی است 

که پیام را به مخاطب منتقل می کند]3[.

چکیده
رسانه ها به طور ذاتی در آموزش عموم مؤثرند. اما هنوز ظرفیت های بالقوۀ بسیاری در زمینۀ آموزش رسانه ای وجود دارد که 
کم تر مورد توجه قرار گرفته است. با شناساندن و ترغیب به استفاده از این ظرفیت ها، می توان رسانه ها را نیز هر چه بیش تر به 
خدمت فعاالن علمی در آورد تا از این راه به افزایش حجم و بهبود کیفیت تولیدات علمی کشور و توسعۀ علوم کمک کرد. در 
این مسیر بهبود، گام نخست شناخت وضعیت جاری کارکرد علمی رسانه ها در کشور است. در این بررسی به عنوان یک نمونه 
سعی شده است با مطالعۀ کمی سه رسانۀ ایرانی، در سه سطح مختلف، دید مناسبی نسبت به وضعیت گرایش علمی» فیزیک 
حالت جامد« در رسانه های ایران ایجاد شود. به این منظور، نشریات علمی، کتاب های علمی و وبالگ های علمی به ترتیب برای 
مطالعه در سه سطح تخصصی، تخصصی-عمومی و عمومی انتخاب شده اند. با ارائۀ آمارها، تالش شده ابتدا یک نگاه مقایسه ای 
بین شاخۀ علوم پایه و فنی-مهندسی، و سپس فیزیک و دو رشتۀ ریاضی و شیمی و در نهایت گرایش حالت جامد با گرایش های 
ذرات بنیادی و هسته ای انجام شود. در نهایت تحلیلی بر آمارهای به دست آمده ارائه شده است. به عنوان مهم ترین نتیجه، 
هرچه از فضای تخصصی به سمت عمومی حرکت کنیم وضعیت رسانه های حالت جامد نسبت به دو گرایش دیگر افت می کند. 
به عبارتی وضعیت نشریات بهتر از کتاب ها و وضعیت کتاب ها بهتر از وبالگ ها است. این نتیجه به عالقه مندی کم تر دانشجویان 

گرایش حالت جامد به مباحث تخصصی گرایش شان ارتباط داده شده است.
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اخیر،  قرن  سه  دو  در  علوم  شتابان  پیشرفت 
و  داشته  بشری  جوامع  تحول  بر  شگرفی  تأثیرات 
است.  آورده  همراه  به  را  مدنیت  از  مفهوم جدیدی 
اثر  در  آمده  فراهم  امکانات  از  بهره گیری  برای 
نیازمند  افراد جامعه  عموم  فن آورانه،  پیشرفت های 

داشتن حداقلی از سواد علمی هستند.

آموزش  زمینۀ  در  بسیاری  بالقوۀ  ظرفیت های 
رسانه ای وجود دارد که کم تر مورد توجه قرار گرفته 
این  از  استفاده  به  ترغیب  و  شناساندن  با  است. 
ظرفیت ها، می توان رسانه ها را نیز هر چه بیش تر به 
خدمت فعاالن علمی در آورد تا از این راه به افزایش 
حجم و بهبود کیفیت تولیدات علمی کشور و توسعۀ 

علوم کمک کرد. 

رسانه به عنوان نظام آموزش موازی، برای شهروندان، در کنار 
مثال  عنوان  به  می کند.  ایفا  عمده ای  نقش  مدرسه ای،  آموزش 
ژاپنی ها که از لحاظ جسمی و خصوصیات فیزیکی، هم ردیف یا 
ضعیف تر از دیگر ملت ها بودند، در چند دهه با اعمال آموزش های 
صحیح رسانه ای، وزن و قد شهروندان خود را افزایش داده و در 

مسابقات ورزشی درخشیده اند]4[.
ابزار قدرتمندی برای توسعه است  داشتن این نگاه به رسانه، 
وآموزشی  علمی  مباحث  به  را  جامعه  مختلف  افراد  می تواند  و 
مفاهیم تخصصی  و  مباحث  انتقال  زمینه های  و  عالقه مند کرده 
را برای عموم مردم ایجاد کند. این خود باعث رشد علمی جامعه 
گرایش  فن آورانه  تولیدات  به  مردم  آن،  پی  در  و  شد  خواهد 

بیش تری پیدا خواهند کرد.

از  واقع  در  داده اند.  توسعه  و  را شناخته  این ظرفیت  متفکرین 
رسانه های موجود برای توسعه مفاهیم استفاده کرده و پای مفاهیم 
علمی را در رسانه باز کرده اند. عالوه بر این، رسانه های تخصصی 
ایجاد شده اند. در  با همین هدف  نیز  و...  نشریات و مجالت  مثل 
فضای  در  مدیریتی  کارکرد  حتی  رسانه ها  کشورها،  از  بسیاری 
آموزشی و پژوهشی دارند. در حال حاضر رسانه هایی نیز در مقیاس 
را  پژوهشی  حرکت های  جهت دهی  و  جریان سازی  بین المللی، 
محوری  نقش  شاهد  زودی  به  می رسد  نظر  به  می کنند.  پیگیری 
این رسانه ها، در مدیریت فضای پژوهشی بین المللی باشیم. از این 
دست می توان به نشریات خاص مثل Nature و Science، موتورهای 
چون  اجتماعی  شبکه های  و   googlescholar همچون  جست وجو 
اصلی ترین مالک های  از  یکی  واقع  در  کرد.  اشاره   researchgate
ارزیابی پژوهش گران و مراکز پژوهشی در مقیاس بین المللی، تعداد 
اچ  اندیس  همچون  شاخص هایی  و  ارجاعات  میزان   ،ISI مقاالت 
آن ها و همچنین شاخص های فرعی چون RG، فاکتور مربوط به 
پای گاه ریسرچ گیت است. نخستین هدفی که این رسانه ها دنبال 
می کنند، ایجاد انگیزه در افراد برای باال بردن این شاخص ها است. 
مجالت  این  در  خود  علمی  نتایج  انتشار  به  افراد  وسیله  این  به 
مواردی چون  ارائه  با  این مجالت،  از طرفی  داده می شوند.  سوق 
انتخاب موضوعات  به  را  افراد  بازدید و موضوعات داغ،  پر  مقاالت 

این نحو، شانس پذیرش  به  تا  تخصصی ویژه ای ترغیب می کنند، 
برای  افزایش دهند. طبیعی است  مقاالت خود را در مجلۀ مزبور 
گامی  نیز  اجتماعی  شبکۀ  در  فعالیت   h-index شاخص  افزایش 
پیچیده تر  اندکی  اجتماعی،  نحوۀ عمل کرد شبکه های  است.  مؤثر 
نتایج  اولویت  نیز،  جست وجو  موتورهای  با  رابطه  در  است]5[. 
براساس شاخص هایی  کلمات،  داده شده در جست وجوی  نمایش 
از  می کنند.  مشخص  پای گاه ها  این  مدیران  که  می شود  انجام 
موتور  توسط  واژه،  تعدادی  واژه،  هر  جست وجوی  از  پس  طرفی 
جست وجو پیشنهاد می شود که این واژه ها نیز می توانند مخاطب 
نیز،  واژه ها  این  نمایش  کنند.  هدایت  و سوی خاص  به سمت  را 
تابع شاخص هایی است که مدیران موتورهای جست وجو مشخص 
می کنند. البته روش های جهت دهی، از موارد مطرح شده در این جا 
باید  این که، هرچند پژوهش گران  به مراتب بیش تر است. توضیح 
نسبت به عمل کرد مدیریتی این رسانه ها، حساس باشند اما لزوماً 
از  موارد،  از  بسیاری  در  و  نیست  منفی  مسأله ای  این جهت دهی 
موازی کاری ها و انجام کارهای تکراری جلوگیری کرده و افراد را به 

انجام فعالیت های پژوهشی ارزشمندتر سوق می دهد.
مدیریت  محور  اصلی ترین  عنوان  به  رسانه ها  به  ما،  در کشور 
پژوهشی، کم تر توجه شده است. با توجه به این که حجم تولیدات 
علمی کشور، یک مسیر افزایشی را طی می کند و تأکید زیادی 
براساس  آن ها،  هم زمان  جهت دهی  و  تولیدات  سرعت  حفظ  بر 
جمله  از  ظرفیت ها،  همه  از  است  الزم  است،  کشور  نیازهای 
ظرفیت های رسانه ای استفاده شود. از این رو الزم است این فضا، 

ظرفیت های بالقوه و وضعیت موجود آن، به خوبی شناخته شود. 
عنوان  به  که  است  شده  منتشر  نیز  گزارش هایی  مورد  این  در 
مثال می توان به مقاله چاپ شده در فصل نامۀ علمی– ترویجی 
ترویج علم، با عنوان »در آمدی بر مفهوم ترویج علم در رسانه ها« 
نوشتۀ اسماعیل مصطفوی و زاهد بیگدلی اشاره کرد]6[. در این 
مقاله ابتدا به تعریف ترویج علم و مفاهیم وابسته پرداخته شده و 
در ادامه، برای بررسی و شناسایی نقش و جایگاه مجالت علمی 
ارائه شده در  عمومی در ترویج علم، به تحلیل محتوای مطالب 
است.  شده  پرداخته  تا90   85 سال های  علمی،  اطالعات  مجلۀ 
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همچنین مقالۀ »همگانی کردن علوم - چرائی و چگونگی« نوشته 
محمدمهدی شیخ جباری، استاد پژوهشگاه دانش های بنیادی و 
عضو شاخۀ فیزیک فرهنگستان علوم که در مجلۀ علمی ترویجی 
و  علم  بحث  به  مقاله  این  در  است.  شده  چاپ  روز«  »فیزیک 
جامعه، و این که چرا در جهان امروز باید به تقویت گفتمان علمی، 
در سطح عامه، توجه شود پرداخته شده و راه کارهایی نیز برای 

رسیدن به آن ارائه شده است.
هدفی  با  نیز  مقاله  این  در  شده  ارائه  نتایج  جاری  پروژه  در 
است  شده  تالش  مطالعه  این  در  است.  شده  جمع آوری  مشابه 
دید اولیه ای نسبت به وضعیت رسانه های ایران، در یک گرایش 
خاص، که عبارت است از فیزیک حالت جامد، ایجاد شود. برای 
این منظور سه رسانه خاص: نشریات علمی، کتاب ها و وبالگ ها 
به فضای تخصصی، تخصصی- عمومی، و عمومی  به ترتیب  که 

مربوط می شوند، مورد بررسی قرار گرفته اند.

منابع و روش ها
از  علمی،  نشریات  بخش  در  آمارگیری  برای  تحقیق  این  در 
مصوب  نشریات  ادواری،  نشریات  پایگاه  ایران،  مگ  پای گاه های 
نشریات  کمیسیون  دبیرخانۀ  و   )93 )اردیبهشت  علوم  وزارت 
علمی کشور، و برای کتاب ها، از پای گاه آدینه بوک استفاده شده 
است. در بررسی وبالگ ها، مطالعه به پای گاه بالگفا محدود شده 

است.
پای گاه »مگ ایران« پایگاهی است مرجع، با هدف اطالع رسانی 
در حوزۀ نشریات، که از سال 80 تاکنون در بخش خصوصی و 
به صورت مستقل فعالیت می کند. پایگاه نشریات ادواری، مرکز 
منطقه ای اطالع رسانی علوم و فن آوری، و یکی از نخستین مراکز 
فهرست  است.  شیراز  شهر  در  ایران،  تمام خودکار  اطالع رسانی 
فن آوری  و  پژوهش  معاونت  را  علوم  وزارت  مصوب  نشریات 
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اعالم کرده و فعالیت دبیرخانۀ 
کمیسیون نشریات علمی کشور نیز زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات 

و فن آوری است.
زیادی  تعداد  داشتن  اختیار  در  برای  بوک«  »آدینه  پای گاه 
می شود.  محسوب  آمارگیری  برای  خوبی  آماری  جامعۀ  کتاب، 
پای گاه »بالگفا« نیز با حدود 10 سال سابقۀ فعالیت، بیش ترین 

تعداد وبالگ های ثبت شده در ایران را داراست.
در آمارگیری از این پای گاه ها، به دلیل گستردگی فضا، و نبود 
انسجام مناسب، در بعضی موارد، از نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای 
و یا نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای]7[ استفاده شده و در بعضی 
موارد، از کلمات کلیدی مورد تأیید اساتید دانشگاه یزد، استفاده شده 
است.کلمات انتخاب شده، در موتور جست وجو کاوش شده اند و پس 
از به دست آوردن آمار، از کلمات پرکاربردتر، متوسط گیری شده و 
کلمات کم کاربرد حذف شده اند. در جاهایی که آمارها توسط خود 

پای گاه داده شده بود از آن آمار استفاده شده است.

آمارها
درصد  صورت  به  قسمت،  هر  برای  آمده  به دست  آمارهای 
انجام  محاسبه شده و برای هر قسمت، میانگین گیری وزنی]8[ 
شده است. در این قسمت، آمارها به صورت مبسوط و به درصد 
نمودارهای  و  جداول  با  بیش تر  تبیین  برای  و  می شوند  ارائه 
به دست  آمارهای  بیانگر  جداول،  شد.  خواهند  مشخص  دایره ای 
هر  نسبی  وضعیت  دایره ای،  نمودارهای  و  پای گاه ها،  از  آمده 
بین  کلی  مقایسۀ  یک  تحلیل ها،  در  می دهد.  نشان  را  قسمت 
دو شاخۀ فنی-مهندسی و علوم پایه، و از رشته های علوم پایه، 
با رشته های شیمی و ریاضی مقایسه صورت  بین رشتۀ فیزیک 
حالت  گرایش  نیز،  فیزیک  رشتۀ  در  نهایت،  در  است.  گرفته 
جامد، با دو گرایش هسته ای و ذرات بنیادی مقایسه شده است. 
اساس  بر  فیزیک،  انجام گرفته در مورد شاخه های  تقسیم بندی 
شورای عالی  که  است  فیزیک  تکمیلی  تحصیالت  گرایش های 
برنامه ریزی درسی، مصوب 1373/10/11، تدوین کرده است. این 

تقسیم بندی با  تقسیم بندی های ارائه شده در JCR یا
web of Science  اندکی متفاوت است. به طور مشخص عموماً 

شاخۀ ذرات بنیادی به تنهایی استفاده نمی شود.

رسانه به عنوان نظام آموزش موازی، برای شهروندان، 
ایفا  عمده ای  نقش  مدرسه ای،  آموزش  کنار  در 
می کند. به عنوان مثال ژاپنی ها که از لحاظ جسمی 
و خصوصیات فیزیکی، هم ردیف یا ضعیف تر از دیگر 
آموزش های  اعمال  با  دهه  چند  در  بودند،  ملت ها 
را  خود  شهروندان  قد  و  وزن  رسانه ای،  صحیح 

افزایش داده و در مسابقات ورزشی درخشیده اند.

الف( سطح تخصصی: نشریات علمی
علوم  به   %2/8 شده  ثبت  علمی  نشریات  از  متوسط  طور  به 
پایه، 9/13% به فنی- مهندسی و 9/77% به سایر رشته ها )علوم 
انسانی، علوم پزشکی و ...( مربوط می شود. از کل نشریات علمی 
ثبت شده در رشته های علوم پایه، 4/9% مربوط به رشتۀ فیزیک، 
3/13% مربوط به رشتۀ شیمی و 9/11% مربوط به رشتۀ ریاضی 
و 4/65% مربوط به سایر رشته های علوم پایه است. از کل نشریات 
فیزیکی ثبت شده، 10% مربوط به گرایش حالت جامد و %20 
مربوط به گرایش هسته ای است. برای گرایش ذرات بنیادی در 
این پای گاه ها، موردی یافت نشده است و 70% بقیه مربوط به 
سایر گرایش های فیزیک و یا فیزیک عمومی هستند. مطالب ذکر 

شده در قالب جدول ونمودار های دایره ای زیر خالصه می شوند.
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جدول1:آمار تعداد مجالت ثبت شده در منابع مختلف به تفکیک شاخه علمی، رشته و گرایش

شکل1: نمودار دایره ای مربوط به تعداد مجالت ثبت شده در منابع  مختلف به تفکیک )الف( شاخۀ علمی، )ب( رشته های علوم پایه و )ج( گرایش های فیزیک

ب( سطح تخصصی - عمومی: کتاب ها

از کل کتاب های ثبت شده در پای گاه »آدینه بوک«،10% به 
علوم پایه و8% به فنی- مهندسی و 82% به سایر رشته ها مربوط 
می شود. از کل کتاب های ثبت شده در علوم پایه،21% کتاب های 
فیزیک، 18% کتاب های شیمی و 38% کتاب های ریاضی است. از 

کل کتاب های فیزیک ثبت شده، 67/1% مربوط به گرایش حالت 
جامد، 4/0% مربوط به گرایش ذرات بنیادی و 5/7% مربوط به 
گرایش هسته ای است. نمودارها و جداول مربوط به صورت زیر 

هستند:
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شکل 3: نمودار دایره ای مربوط به وبالگ های ثبت شده در سایت بالگفا به تفکیک )الف( شاخۀ علمی )ب( رشته های علوم پایه )ج( گرایش های فیزیک

شکل 2: نمودار دایره ای مربوط به تعداد کتاب های ثبت شده در سایت آدینه بوک به تفکیک )الف( شاخۀ علمی، )ب(رشته های علوم پایه و )ج(گرایش های فیزیک

ج( سطح عمومی: وبالگ ها

کل  از  »بالگفا«،  پای گاه  در  شده  ارائه  تقسیم بندی  براساس 
به  حدود%3/12  پای گاه،  این  در  شده  ثبت  علمی  وبالگ های 
یا  و  عمومی اند  یا   %66 و  فنی-مهندسی  به   %7/21 پایه،  علوم 
ثبت  پایۀ  علوم  وبالگ های  از  دربرمی گیرند.  را  رشته ها  سایر 
مربوط  شیمی  به   %9 و  ریاضی  به   %18 فیزیک،  به   %6 شده، 
از  می دهند.  تشکیل  را  رشته ها  سایر  باقیماندۀ   %67 و  هستند 
آن جا که نمونه گیری خوشه ای، برای استخراج درصد وبالگ ها، 

به تفکیک گرایش امکان پذیر نبود، از جست وجوی کلمات کلیدی 
بهره بردیم. و از وبالگ های ثبت شده با موضوع فیزیک، %4/3 
به گرایش حالت جامد، 9/15% به گرایش هسته ای و 5/2% به 
گرایش های  سایر  به  باقیمانده   %2/78 و  بنیادی  ذرات  گرایش 
یا فیزیک عمومی مربوط هستند. نمودارهای دایره ای  فیزیک و 

در شکل)3( نشان داده شده است.
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کمیت  بر  اساسی،  عامل  چهار  می رسد  نظر  به 
اولین  دارد.  را  تأثیر  بیش ترین  رسانه ای،  تولیدات 
تعداد  که  است  محتوا  تولیدکننده  تعداد  عامل، 
تولیدات، رابطه مستقیمی با این پارامتر دارد. انگیزه 
تولیدکننده محتوا، عامل دیگری است که خود، از دو 
عامل مشوق ها و تعداد مصرف کنندگان )مخاطبان( 
متأثر است. توانمندی تولیدکننده، عامل سوم است 
بینش  و  علمی  توانمندی  توانمندی،  مهم ترین  که 
رسانه ای افراد است و در نهایت، تنوع مصرف کننده، 
عاملی است که می تواند به تنوع تولیدات رسانه ای 

منجر شود.

تحلیل آماری
در تحلیل آمارهای به دست آمده از نشریات، کتاب ها و وبالگ ها 
عمومی  و  تخصصی–عمومی،  تخصصی،  فضای  به  ترتیب  به  که 
و  پایه  علوم  در  دانشجویان،  کل  آمار  از  اطالع  می شوند  مربوط 
تحصیل  حال  در  دانشجویان  تعداد  همچنین  و  فنی-مهندسی 
در رشته های فیزیک، شیمی و ریاضی و در رشتۀ فیزیک تعداد 
دانشجویان در گرایش های حالت جامد، ذرات بنیادی و هسته ای 

می تواند راهگشا باشد.
تولیدات  کمیت  بر  اساسی،  عامل  چهار  می رسد  نظر  به 
رسانه ای، بیش ترین تأثیر را دارد. اولین عامل، تعداد تولیدکننده 
پارامتر  این  با  مستقیمی  رابطه  تولیدات،  تعداد  که  است  محتوا 
دارد. انگیزه تولیدکننده محتوا، عامل دیگری است که خود، از دو 
عامل مشوق ها و تعداد مصرف کنندگان )مخاطبان( متأثر است. 

توانمندی تولیدکننده، عامل سوم است که مهم ترین توانمندی، 
توانمندی علمی و بینش رسانه ای افراد است و در نهایت، تنوع 
مصرف کننده، عاملی است که می تواند به تنوع تولیدات رسانه ای 

منجر شود.
رسانه ای  تولیدات  مقایسۀ  و  نتایج،  تحلیل  در  که  اولی  نکتۀ 
تخصصی باید در نظر گرفته شود این است که، مخاطبان نشریات 
این رشته ها  و فنی-مهندسی، پژوهش گران  پایه  تخصصی علوم 
هستند. شاید بتوان تنوع رشته های تحصیلی در این دو گروه را، 
به عنوان معیاری از تنوع مخاطب این نشریات پذیرفت. با توجه به 
این که تنوع رشته های فنی-مهندسی بیش از دو برابر رشته های 
علوم پایه است، تنوع مخاطب در رشته های فنی به همین میزان 
از علوم پایه بیش تر است. از طرفی تعداد تولیدکنندگان محتوا 
فنی- گروه  در  هستند،  دانشگاه ها  اساتید  عمدتاً  این جا  در  که 

مهندسی حدود 6/4 برابر علوم پایه است، لذا انتظار می رود تعداد 
تولیدات نشریات تخصصی، در گروه فنی-مهندسی حدود 9 برابر 

علوم پایه باشد، اما آمارها نشان می دهد که این نسبت برابر 7/1 
است. شاید بتوان نتیجه گرفت انگیزه و توانمندی تولیدکنندگان 
محتوا در سطح تخصصی، در گروه علوم پایه، در مقایسه با گروه 

فنی-مهندسی بیش از 5 برابر است.
از  جمعی  عمومی(،   - تخصصی  )بخش  کتاب ها  با  رابطه  در 
مخاطبان  به  نیز  پیش دانشگاهی  و  غیردانشگاهی  عالقه مندان 
را  بخش  این  مخاطب  تنوع  و  می شوند  اضافه  علوم پایه  گروه 
پایه،  علوم  شاخه  در  تیراژ،  افزایش  همچنین  می دهند.  افزایش 
عامل دیگری است که میزان تولیدات علوم پایه، نسبت به فنی 
و مهندسی را، باز هم افزایش می دهد )شکل1و2-الف را مقایسه 

کنید(.
این که  اول  می دهد.  رخ  مهم  اتفاق  دو  وبالگ ها  بحث  در 
دانشگاه ها،  اساتید  جای  به  محتوا(  )تولیدکنندگان  نویسندگان 
این که، بخش  دوم  و  دو گروهند  این  و عالقه مندان  دانشجویان 
عمده ای از مخاطبان وبالگ ها، چه در مورد علوم پایه و چه فنی-

برابر بودن  از 4/5  مهندسی، عموم مردم  هستند. می توان بیش 
تعداد دانشجویان فنی و مهندسی، نسبت به علوم پایه را، عاملی 
)شکل  دانست  فنی-مهندسی  در  وبالگ ها  تعداد  افزایش  برای 
کم تر  پایه،  علوم  به  نسبت  تولید،  سرانۀ  هنوز  چند  هر  3-الف( 

است.
آمارهای به دست آمده از نشریات، کتاب ها و وبالگ های مربوط 
به فیزیک، و دو رشتۀ ریاضی و شیمی، که برای مقایسه از گروه 
علوم پایه، انتخاب شده اند حاکی از آن است که، در بحث نشریات، 
ارائه  قباًل  که  همان گونه  است.  بوده  فعال تر  شیمی  از  فیزیک 
اساتید  و  متخصصان  علمی،  نشریات  تولیدکنندگان  عمدتاً  شد، 
هستند. به نظر می رسد انگیزه و توانمندی تولید نشریۀ علمی، در 
فیزیک، از شیمی بیش تر است. وضعیت انگیزه و توانمندی، در 
رشتۀ ریاضی، مشابه فیزیک است. در واقع، بیش تر شدن تولیدات 
نشریات تخصصی ریاضی، نسبت به فیزیک را می توان به بیش تر 

بودن تعداد تولیدکنندگان ارتباط داد.
در بخش کتاب ها، شاید بتوان گفت در مقایسه با رشتۀ شیمی، 
عالقه مندان، به جمع مخاطبان کتاب های  فیزیک اضافه شده اند، 
از  بیش تر  فیزیک،  رشته  در  مخاطب،  تنوع  می شود  باعث  که 
شیمی شده و در نتیجه، تولیدات فیزیک، باز هم نسبت به شیمی، 
افزایش داشته باشد. بیش تر بودن عالقه مندان به فیزیک، نسبت 
مردم نهاد  شدۀ  ثبت  تشکل های  تعداد  از  می توان  را،  شیمی  به 
نتیجه گرفت. کتاب های رشتۀ ریاضی، از فیزیک بیش تر بوده، و 
حتی در مقایسه با نشریات هم، افزایش داشته است.اضافه شدن 
مخاطبان دبیرستانی، و حتی مقاطع پایین تر، می تواند علت این 

امر باشد.
نکته  این  ریاضی،  و  با شیمی  فیزیک،  مقایسه وبالگ های  در 
بیش تر  شیمی  از  همچنان  فیزیک،  تولیدات  که  است  مشهود 
است، ولی این نسبت از حالت قبل کم تر شده، که با توجه به دو 
برابر بودن تعداد دانشجویان شیمی، و اضافه شدن عالقه مندان، 
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می توان آن را توجیه کرد. اما تولیدات ریاضی، همچنان نسبت به 
حالت قبل، افزایش داشته که شاید بتوان آن را به عرق و عالقه 

دانشجویان و عالقه مندان ریاضی ربط داد.

در مقایسه تولیدات گرایش حالت جامد با دو گرایش هسته ای 
تعداد  است.  قبل  همانند  تحلیل،  مبنای  بنیادی،  ذرات  و 
جامد  حالت  گرایش  اساتید  تعداد  آن  تناسب  به  و  دانشجویان 
5/2 برابر هسته ای، و تقریباً دو برابر ذرات بنیادی است. با وجود 
این، نشریات هسته ای دو برابر نشریات حالت جامدند. مخاطبان 
جمله  از  مهندسی،  رشته های  از  گروهی  هسته ای،  نشریات 
مهندسی هسته ای و متخصصان این رشته اند، که تنوع مخاطب 
این بخش را افزایش می دهد. به نظر می رسد به واسطه این که در 
سالیان اخیر، موضوع هسته ای در کانون توجه رسانه های عمومی 
نشریات  به سمت  نیز،  از مخاطبان عمومی  زیادی  تعداد   ، بوده 
و  شده،  بیش تر  تولیدکنندگان  انگیزه  و  شده  جذب  تخصصی 
تولیدات در این زمینه افزایش یافته است. در مورد ذرات بنیادی، 

نشریۀ تخصصی در پای گاه های مورد مطالعه ثبت نشده است.
این بخش،  در  است.  منوال  به همین  کتاب ها وضع  مورد  در 
اضافه شده  به مخاطبان کتاب های هسته ای  مخاطبان عام هم، 
بنیادی،  و تنوع مخاطب بیش تر می شود. ولی در گرایش ذرات 
این رشته هستند حدود نصف  تعداد تولیدکنندگان، که اساتید 
تعداد اساتید گرایش حالت جامد بوده و انگیزه و تنوع مخاطب به 

همین میزان کم تر شده است.
در وبالگ ها، به دلیل اضافه شدن عالقه مندان به تولیدکنندگان 
و مخاطبان وبالگ ها، تولیدات در قسمت هسته ای به مراتب از 
حالت جامد بیش تر است. اما در مورد ذرات بنیادی، شاید بتوان 
عامل  را،  گرایش  این  عالقه مندان  و  دانشجویان  باالی  انگیزۀ 
بیش تر بودن سرانه تولیدات وبالگی آن ها نسبت به حالت جامد 

دانست.

نتیجه گیری
در بررسی و تحلیل آمارهای به دست آمده، با مقایسه علوم پایه، 
و  و مهندسی مشاهده می شود که در قسمت تخصصی،  فنی  و 
تخصصی–عمومی، که تولیدکنندگان عمدتاً اساتید و متخصصان 
فنی-مهندسی  به  نسبت  بیش تری  تولیدات  علوم پایه  هستند، 
دارد. در قسمت عمومی وضعیت فنی- مهندسی بهتر شده است.

ریاضی، مشخص  و  با شیمی  فیزیک  یعنی  بعدی  مقایسۀ  در 
رشته  از  بهتر  بخش،  سه  هر  در  فیزیک،  رشته  در  که  می شود 
سه  هر  در  رشته،  سه  بین  در  ریاضی  و  است  شده  کار  شیمی 

بخش، پیشتاز است.
گرایش های  با  جامد  حالت  گرایش  مقایسۀ  نهایت،  در  و 
هسته ای و ذرات بنیادی به این تحلیل منجر می شود که در هر 
سه بخش، هسته ای پیشتاز بوده و حالت جامد، به نسبت تعداد 
دانشجویان و اساتیدش، در بخش وبالگ ها، از ذرات بنیادی هم 

این است که،  سرانۀ تولید کم تری دارد. نکته ای که وجود دارد 
هرچه از فضای تخصصی به سمت عمومی حرکت کنیم، وضعیت 
رسانه های حالت جامد، نسبت به دو گرایش دیگر، افت می کند. 
به عبارتی، وضعیت نشریات بهتر از کتاب ها و وضعیت کتاب ها، 
به عالقه مندی کم تر  بتوان  را  این  است. شاید  وبالگ ها  از  بهتر 
دانشجویان گرایش حالت جامد، به مباحث تخصصی گرایش شان، 

ارتباط داد.
از طرفی، مقایسۀ حجم تولیدات رسانه ای حالت جامد، نسبت 
به متوسط فیزیک نیز نشان می دهد که فعالیت رسانه ای، در این 
گرایش، از وضعیت خوبی برخوردار نیست. جالب این که در این جا 
نیز با حرکت از نشریات به سمت وبالگ ها، وضعیت بدتر می شود. 
مشابه همین نتایج، در مقایسۀ رسانه های حالت جامد با متوسط 

دو رشتۀ علوم پایه مورد مطالعه، به دست می آید.
تخصصی-  و  تخصصی  سطح  در  جامد،  حالت  گروه  وضعیت 
عمومی، نسبت به سرانۀ تولیدات رسانه ای گروه فنی- مهندسی، 
عمومی  سطح  رسانه های  که  وبالگ ها،  نظر  از  اما  است.  بهتر 
گرایش حالت جامد هستند، نسبت به فنی- مهندسی نیز عقب تر 

است.

تشکر
محمد  دکتر  آقای  یزد  دانشگاه  محترم  اساتید  از  است  الزم 
علی شفایی، خانم دکتر زهرا رضایی، آقای دکتر محمد اعتصامی، 
خانم دکتر فاطمه استواری و خانم دکتر لیال غالم زاده از دانشکدۀ 
آمار  گروه  از  میرحسینی  محسن  سید  دکتر  آقای  و  فیزیک 
دانشکدۀ ریاضی که اطالعات مورد نیاز را در اختیار نویسندگان 

قرار دادند تشکر کنیم.
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How the Laser Happened 
 Adventures of a Scientist 

              احمد شاملومهر
              دانشگاه خوارزمی

نام کتاب :
 How the Laser Happened- Adventures of a Scientist 

 Charles H. Townes  :نویسنده
Oxford University Press :ناشر

                                               ISBN-13: 978-0195153767

من علی ]جوان[ را به ادامه دادن و منتشر کردن]ایدۀ خودش[ 
ترغیب کردم. جوان هیچ گاه مانند من، به دنبال استفاده از یاقوت 
یا جامدات نبود. او یک بار خیلی سر راست به یک گزارشگر گفت: 
»من همیشه به دنبال محیط گازی بودم... من کاری به کار مواد 

جامد ندارم!«1
شاید مبالغه نباشد اگر اختراع لیزر را با اختراع چرخ به وسیله 
استاد  نام  با  که  اختراع،  این  کرد.  مقایسه  نخستین  انسان های 
علی جوان، مخترع اولین لیزر گازی، در ایران گره خورده است، 
سال  در  اینشتاین2  آلبرت  اولیۀ  ایده پردازی  از  را  طوالنی  راهی 
1917، تا ظهور اولین لیزر یاقوت در اواخر دهۀ پنجاه میالدی، 
اولین درخشش  بود که  تاونز3  این چارلز  واقع  پیموده است. در 
او  کرد.  ثبت  خود  نام  به  تاریخ،  در  را  مریی  پرتوهای  هم سوی 
که استاد راهنمای رسالۀ دکتری علی جوان، در دانشگاه کلمبیا 
بود، تحصیالت خود را در دانشگاه فرمن4 در رشتۀ فیزیک آغاز 
در  دکتری،  درجۀ  گرفتن  با  کالیفرنیا5،  فن آوری  مؤسسۀ  در  و 
سال 1939 به پایان رساند. در فاصلۀ  زمانی اندک پس از آن، در 
آزمایشگاه »بل«6 مشغول به کار شد. در کارنامۀ علمی چارلز تاونز، 
جوایز بسیاری خودنمایی می کنند که از جملۀ آن ها می توان به 
زمینۀ  در  بنیادی  اش  کارهای  پاس  به  که   ،1964 فیزیک  نوبل 
الکترونیک کوانتومی و همچنین توسعۀ لیزر به او اعطا شد، اشاره 
کرد. این دانش پیشۀ مخترع، در ابتدای سال 2015 میالدی و در 

آستانۀ صدسالگی بدرود حیات گفت.
همان گونه که از نام این کتاب برمی آید، قسمت عمدۀ این کتاب 
ده بخشی، زندگی نویسنده به عنوان یک دانش پیشه را به تصویر 
می کشد. در واقع کتاب را می توان نوعی، خودزیست نامه دانست 
که در خالل آن، فراز و نشیب هایی که یک دانش پیشۀ موفق، در 
طول حیات علمی خود، با آن ها روبه رو می شود را می توان لمس 
کرد. او از دوران لیسانس و پس از آن، کار در آزمایشگاه »بل« 
را می نویسد. از دانشگاه های مختلفی که در آن ها مشغول به کار 
و تحصیل بوده است. او حتی شرح همایش هایی که در آن ها به 
لذت  کسی  از صحبت های  که  هنگامی  یا  و  پرداخته  سخنرانی 
برده را نیز در جای جای کتاب آورده است. از اختراع لیزر و حتی 
کشمکش های مراحل ثبت اختراع، و همچنین از فرود انسان در 

قمری که  پیروزمندانه، سخن  می گوید،  عنوان خاطره ای   به  ماه 
انسان توانسته است به کمک اختراع او، فاصلۀ دقیقش را از زمین 

با دقتی باورنکردنی اندازه گیری کند.
معاصر  فیزیک دان  یک  از  ناب  نوشته ای  دست  کتاب  این 
است، چرا که در کنار تشریح مباحث علمی، نویسنده به زندگی 
شخصی خود نیز پرداخته است و حتی دغدغه های او، از سرانجام 
این  است.  نمایان  کنار کتاب  و  اختراعش، در گوشه  از  استفاده 
کتاب می تواند با نشان دادن روند فکری یک دانش پیشه، راهنمای 
راه  افرادی که قصد دارند در زندگی خود در  برای  باشد  خوبی 

دانش گام بردارند.
شایان ذکر است که ترجمۀ فارسی این کتاب  در بازار موجود 

است.
   برگرفته از متن کتاب1
2 Albert Einstein
3 Charles H. Townes
4 Furman University
5  Caltech
6   Bell laboratory
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پیشرفت های اخیر در نظریۀ تراوش و کاربردهای آن
عباس علی صابری

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تهران

بنیادی ترین مدل های سادۀ  از  و ]2[، یکی  تراوش ]1[  مدل 
هندسی در مکانیک آماری است که از خود، گذار فاز غیربدیهی 
با ظهور یک خوشۀ بی نهایت  این گذارفاز همراه  نشان می دهد. 
در نقطۀ بحرانی است که رفتار کلی سیستم را کنترل می کند. 
درقالب  رئوس  یا  سایت ها  از  مجموعه ای  هر  برروی  مدل  این 
و  درختی  شبکه های  یا  و  نامنظم  گراف های  منظم،  شبکۀ  یک 
غیره قابل تعریف است و دربردارندۀ سؤاالت جالب و بنیادی در 
این مدل هر سایت، مستقل  فیزیک است. در  و  ریاضیات  علوم 
 1-p اشغال شده و با احتمال p از همسایه های خود، با احتمال

خالی باقی می ماند )شکل را ببینید(. 
در  زیادی  بسیار  کاربردهای  مدل،  این  سادگی  باوجود 
از پدیده های فیزیکی در طبیعت، سیستم های  توصیف بسیاری 
اجتماعی، علوم اعصاب و غیره داشته است.  این مدل یک کالس 
با  که  می کند  بیان  بحرانی  پدیده های  در  را  مهم  جهان شمولی 
مجموعه ای از نماهای بحرانی و یک ساختار غنی فرکتالی توصیف 

می شود. 
باوجود گذشت بیش از 70 سال از اولین کاربرد مؤثر این مدل 
]3[، امروزه نیز این مدل یکی از جذاب ترین زمینه های تحقیقاتی 
اثبات  به طوری که  است،  آماری  فیزیک  و  احتماالت  شاخۀ  در 
تقارن همدیس در این مدل ]4[ منجر به تعلق جایزۀ فیلذز به 
اسمیرنوف درسال 2010 شد. اثبات وجود تقارن همدیس در حد 
مقیاسی با استفاده از نظریۀ تحول کاتوره ای لونر و ابداع ریاضیات 

مختلط جدید و ایده های ابتکاری فیزیک دانان صورت پذیرفت. 
درسال های اخیر انواع مختلفی از مدل تراوش معرفی شده اند 
کاماًل  و جهان شمولی  مقیاسی  دارای خواص  آن ها  از  برخی  که 

متفاوت با مدل اصلی بوده که بسته به نوع پارامتر کنترل کننده، 
می توانند  بستر،  نوع شبکۀ  نیز  و  اساسی حاکم  قوانین  بعدفضا، 
دهند.  نشان  ناپیوسته  حتی  یا  و  پیوسته  گذارفاز  یک  خود  از 
انفجاری  تراوش  بر  آغازی  عنوان  به  آکلیوپتاس  فرآیندهای 
]5[، فرآیندهای نیم-محدود و تراوش کسری نمونه هایی از این 
دسته اند. اخیراً مدل تراوش همبسته و مدل تراوش خودراه انداز 
مدل  است.  گرفته  قرار  زمینه  این  در  محققان  توجه  مورد  نیز 
تراوش جهت دار نیز یک نمونۀ ساده و مهم از سیستم هایی است 
که یک گذار فاز غیرتعادلی از خود نشان می دهد و در توصیف 
دستۀ وسیعی از مسائل از قبیل مدل های انتشار بیماری، و انتشار 

اطالعات در یک سیستم، مورد مطالعۀ وسیع قرار گرفته است. 
کاربردهای  اخیر  سال های  در  نظری،  پیشرفت های  بر  عالوه 
انواع  بر  حاکم  فیزیک  از  بهتری  درک  تراوش  مدل  جدید 
سیستم های مغناطیسی، توپوگرافی، آبراهه ها، و حتی در زمینۀ 
گذارفازها در فیزیک ذرات فراهم آورده است. به عنوان مثال، نشان 
داده شده است که می توان رفتار بحرانی مدل آیزینگ سه بعدی، 
به عنوان مدلی برای توصیف رفتار فرومغناطیس ها که دارای حل 
تحلیلی در سه بعد نیست، را با استفاده از مدل تراوش به دوبعد 
به  تراوش می توان  از مدل   استفاده  با  داد ]6[. همچنین  تقلیل 
به  آماری شبیه  از نظر  الگوهایی که  یافت که  مدلی ]7[ دست 
خطوط ساحلی هستند را بازتولید کرد. در این کار ]8[، مروری 
عمقی بر این پیشرفت ها صورت پذیرفته و بسیاری از مسائل باز 

روز در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته است. 



30

94
ان

ست
تاب

م/ 
 نه

رۀ
شما

مرجع ها:
[1] D. Stauffer, A. Aharony, Introduction to Percolation Theory, 2nd  ed., Taylor & Francis, London, 1994. 
[2] M. Sahimi, Applications of Percolation Theory, Taylor & Francis, London, 1994.
[3] P. J. Flory,  ,J. Am. Chem. Soc. 63 (11) (1941) 3083–3090.
[4] S. Smirnov, ,C. R. Acad. Sci., Paris I333(3) (2001) 239–244.
[5] D. Achlioptas, R. M. D’Souza, J. Spencer, Science 323 (2009) 1453.
[6] A. A. Saberi, H. Dashti-Naserabadi, Eur. Phys. Lett. 92 (2010) 67005.
[7] B. Sapoval, A. Baldassarri, A. Gabrielli, Phys. Rev. Lett. 93 (2004) 098501.
[8] A. A. Saberi, Physics Reports, 578 (2015) 1-32.

شکل: شمای یک مدار ساده شامل یک المپ و منبع تغذیه که به دو سر یک 
شبکۀ النه زنبوِی عایق متصل شده است. هر سایت شبکه با احتمال p توسط 
یک قطعه رسانا اشغال می شود. با افزایش p و درنقطه بحرانی p=pc، ناگهان 
یک خوشه ی بزرگ از قطعات رسانا ظاهر می شود که دو سر شبکه را به هم وصل 

کرده و المپ ناگهان روشن می شود.
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ۀ قبل
پاسخ پرسش  های شمار

پرسش: یک مدار الکتریکي در ساده ترین حالت شامل باتري  )یعنی مولد(، مقداري سیم و یک مقاومت است. 
مي خواهیم مداری بسازیم که جریان آن بدون باطری تأمین شود؛ یعنی اثری از باطری – و البته آهن ربا و القای 

مغناطیسی – در آن نباشد. به نظر شما این ممکن است؟ چند روش برای این کار پیشنهاد می کنید؟ 
)این پرسش در جلسۀ 123 باشگاه فیزیک تهران پرسیده شده است(

راه های  ساده ترین  از  یکی  پاسخ: 
است.  ترموکوپل  اثر  از  استفاده  ممکن 
سیم  دو  داخلی(  )شکل  مقابل  شکل 
که  می دهد  نشان  را  کروم  و  آلومینیم 
محل  اگر  حال  شده اند.  متصل  هم  به 
انتهای  دو  در  کنیم،  گرم  را  اتصال 
سیم ها اختالف پتانسیل به وجود می آید. 
یک  به  را  سیم  دیگر  سر  دو  می توانیم 
کنیم  وصل  جریان سنج  یا  مقاومت 
تولید  جریان  مقدار  و  بیرونی(  )شکل 

شده را بخوانیم.
موجب  اتصال،  محل  گرم شدن 
از  بخشی  )بیش تر(  شدِن  برانگیخته 

الکترون ها )هم در آلومینیوم و هم در کروم( به ترازهای باالتر از سطح فرمی می شود. 
این الکترون ها می توانند در هر یک از دو فلز، از ناحیۀ گرم به سمت ناحیۀ سرد حرکت 
یکسان  آلومینیوم(  و  کروم  )مثال  فلز  دو  الکتریکی  رسانش  که  آن جایی  از  اما  کنند. 
نیست، دو جریان ایجاد شده )از ناحیۀ گرم به سرد( در سیم آلومینیومی و سیم کرومی 
یکسان نخواهند بود. این یعنی جریان خالصی در کل چرخۀ سیم می چرخد. برای مثال، 
رسانندگی آلومینیوم از کروم بیش تر است؛ حال به نظر شما – در شکل نشان داده شده 

– جریان ترموکوپل در کدام جهت خواهد بود؟ ساعت گرد، یا پادساعت گرد؟
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استفاده   چوبی  چکش های  از  نرم(  اجسام  سایر  )و  چوب  برش  و  کنده کاری  برای  پرسش: 
می کنیم. اما برای برش سنگ و همچنین فرو کردن میخ در چوب چکش های فوالدی بهترند؛ چرا؟ 

)این پرسش در جلسۀ 112 باشگاه فیزیک تهران پرسیده شده است(

ضربات  یعنی  دارد؛  بیش تری  جرم  فلزی،  چکش  پاسخ: 
مهار  و  تنظیم  برای  ما  توان  عوض  در  می کند؛  وارد  سنگین تری 

شدت ضربه محدود می شود. 
نهایی  شدت  و  دارد  کم تری  جرم  چوبی  چکش  سر  برعکس، 
ضرباتی که می توان با آن وارد کرد، کم تر است. اما ما می توانیم با 
تنظیم سرعِت کوبیدن، مقداِر ضربه را با دقت خوبی تنظیم کنیم. 
به ضربات حساب  نیاز  قلم می تراشیم،  با  را  قطعه ای چوبی  وقتی 
شده داریم؛ و گرنه ممکن است شکل مورد نظر به دست نیاید؛ یا 
حتی قطعۀ چوبی بشکند. اما وقتی یک قطعۀ سنگی را می شکنیم، 
یا حتی میخ را در داخل چوب می کوبیم، نیاز به ضربات سنگین و 

نیرومند داریم.
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پرسش اول:

در هوای سرد برای گرم کردِن دست های مان، آن ها را جلوی دهان خود گرفته و به آن ها می دمیم. برای 
سرد کردن چاِی داغ هم فنجان چای را جلوی دهان گرفته و به آن فوت می کنیم. فرق این دو روش 
چیست؟ اگر دستان مان را فوت می کردیم و در چای می دمیدیم )اصطالحاً »ها« می کردیم( آیا باز هم 
دستان مان گرم و چای سرد می شد؟ )این پرسش با استفاده از پرسِش جلسۀ 102 باشگاه فیزیک تهران 

طرح شده است.(

پرسش دوم: 

آب شفاف است، اما یخ معموالً سفید رنگ دیده می شود. این سفیدی در مرکز قالب های یخ بیش تر 
است در حالی که سطح بیرونی یخ تقریباً شفاف است. ولی قندیل های یخ که در اثر آب شدن برف، و 
یخ زدن دوبارۀ آن شکل می گیرند این طور نیستند؛ قندیل ها تقریباً همیشه شفاف هستند؛ چرا؟ )این 

پرسش از جلسۀ 104 باشگاه فیزیک تهران گرفته شده است.(
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کنفرانس فیزیک 94

کنفرانس فیزیک ایران و بیستمین هم آیش دانشجویی فیزیک 
برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در   1394 ماه  شهریور   5 تا   2

می شود. 
از  رفیعی تبار  هاشم  تالین،  صنعتی  دانشگاه  از  مایسنر  دیتر 
دانشگاه  از  صدوقی  ندا  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  از  مراغه چی  بهروز  شریف،  صنعتی 
پایه  علوم  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  از  خالصی فرد  محمدرضا 
زنجان، پرویز کاملی از دانشگاه صنعتی اصفهان، پیام کاغذچی از 
دانشگاه فری برلین، عباس علی صابری از دانشگاه تهران، محسن 
این کنفرانس  از سخنرانان مدعو  دانشگاه گلستان  از  شادمهری 

هستند. 
برنامه های متفاوتی از سوی انجمن فیزیک ایران در خالل این 

کنفرانس برگزار خواهد شد:

اهدای جایزۀ دکتر حسابی
کارهای  انجام  به  کارشناسی  دانشجویان  تشویق  به منظور 
آموزشی و پژوهشی بدیع در زمینۀ فیزیک، انجمن فیزیک ایران 
هر سال به یک دانشجو )یا گروهی از دانشجویانی( که کاری بدیع 
و شایستۀ توجه انجام داده باشد از طریق داوری کارهای رسیده  

جایزۀ حسابی را اهدا می کند.

اهدای جایزۀ انجمن فیزیک ایران
به منظور تشویق و قدردانی از پژوهش گران جوان و سخت کوش 
در زمینۀ فیزیک ، انجمن فیزیک ایران هر سال از طریق داوری 

کارهای رسیده جایزۀ »انجمن فیزیک ایران« را اهدا می کند.
پژوهش انجام گرفته باید بدیع و درسطح بین المللی درخور 

توجه باشد.
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اهدای جایزۀ ساخت دستگاه آموزشی
بیش تر  تحرک  و  تحول  ایجاد  به منظور  ایران  فیزیک  انجمن 
دستگاه های  سازندگان  به  فیزیک،  تجربی  آموزش های  در 
تجربی جایزۀ  فیزیک  آموزشی  برنامۀ  در  استفاده  قابل  آموزشی 

»جایزۀساخت دستگاه آموزشی«را اهدا می کند.
از  یکی  دارای  حداقل  باید  می شود  ساخته  که  دستگاهی 

ویژگی های زیر باشد :
1. قباًل در ایران ساخته نشده باشد.

2. سبب سهولت انجام آزمایش، یا باال رفتن دقت اندازه گیری شود.
3. پدیدۀ مهمی را به صورت تجربی آموزش دهد.

میزان  دستگاه،  اهمیت  برندگان،  یا  برنده  انتخاب  مالک های 
نوآوری، زمانی که صرف ساخت شده است، مهارت در طراحی و 
ساخت، میزان قابل استفاده بودن و صرفه جویی در هزینه ها )با 

حفظ کارایی و دقت( است.

برگزاری نخستین کارگاه آموزش روش های فیزیک تجربی

در  بارثاوا  آزما  با همکاری شرکت شرق  ایران  فیزیک  انجمن 
تجربی«  فیزیک  روش های  »آموزش  کارگاه  نخستین  دارد  نظر 
و  دانش آموختگان  فیزیک،  آزمایشگاه های  اساتید  مربیان،  ویژۀ 
دانشجویان رشتۀ فیزیک را هم زمان با برگزاری کنفرانس ساالنۀ 

فیزیک ایران برگزار نماید.
شرکت کنندگان در این دوره در گروه های سه و یا چهار نفره 
تجهیزات  کمک  با  عملی  به صورت  را  ذیل  شرح  به  مفاهیمی 

آزمایشگاهی فرا خواهند گرفت:
1. دسته بندی خطاها )سیستماتیک و آماری(

2. تابع توزیع مادر در خطاهای آماری
3. تابع توزیع نمونه در خطاهای آماری و ارتباط بین آماره های 

تابع توزیع مادر و نمونه
4. کار عملی: معین کردن عملی خطا در ابزارهای اندازه گیری 

و حد عدم یقین
5. سرایت خطای اندازه گیری در محاسبات

6. کار عملی: اندازه گیری و محاسبه سرایت خطا در اندازه گیری 
آزمایشگاهی

7. تابع توزیع گوسی و شرایط آن
8. آماره های میانگین و انحراف معیار

9.    اندازه گیری یک مقدار معین
A+Bx 10. برازش داده ها روی تابع

11. کار عملی: استفاده از دانش فراگرفته شده در یک آزمایش 
فیزیکی با محاسبه مستقیم
12.  برازش خطی دادها

13. آماره های بررسی اعتبار آزمایش: آماره q، آماره واریانس، 
t تست

14. کار عملی: استفاده از نرم افزار Origin برای برازش های 

گفته شده
15. کار عملی: تحلیل داده های آزمایش های فیزیکی 

16. کار عملی: انجام پروژه گروهی
محوریت  )با  اندازه گیری  یکاهای  سیستم های  با  آشنایی   .17

))SI( سیستم بین المللی یکاها
آن ها  ارتباط  و  ثانوی  و  اصلی  یکاهای  معرفی   .17.1  

)کالیبراسیون(
18. آشنایی با وسایل اندازه گیری و اندازه گیری عملی

 18.1. آشنایی با مفاهیم خطا، دقت، حساسیت و توان تفکیک 
و ... در وسایل اندازه گیری

 18.2.  چگونگی استفاده صحیح از وسایل اندازه گیری
 18.3. آشنایی با اندازه گیری آنالوگ و دیجیتال

 18.4.  یافتن عوامل خطا و مقدار خطا در سیستم های پیچیده
Origin 19. برازش غیرخطی کاربردهای مفید دیگر نرم افزار

ظرفیت نهایی پذیرش این کارگاه 60 نفر است که در دو گروه 
30 نفری تقسیم بندی می شوند. گروه اول در روزهای دوم و سوم 
شهریورماه  پنجم  و  چهارم  روزهای  در  دوم  گروه  و  شهریورماه 
هم زمان با برگزاری کنفرانس حضور خواهند یافت. کارگاه در 6 
جلسه برگزار خواهد شد و با توجه به ابراز عالقه دانشگاه ها برای 
حضور مربیان و کارشناسان آزمایشگاه های خود در این کارگاه، 
با معرفی نامه دانشگاه  سقف پذیرش هر دانشگاه حدکثر دو نفر 
محل خدمت خود در نظر گرفته شده است. در پایان دوره، انجمن 
فیزیک ایران به شرکت کنندگان گواهی نامه شرکت در کارگاه را 

ارائه خواهد کرد.

AFM کارگاه آموزشی نظری و عملی

این کارگاه روز 4 شهریور 1394 از ساعت 10:30 الی 12:30 
با 25 نفر شرکت کننده در کنفرانس برگزار خواهد شد.
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برای کسب اطالعات بیش تر در مورد اخبار انجمن فیزیک ایران، می توانید به سامانۀ خبرنامۀ انجمن فیزیک ایران مراجعه کنید.

http.//www.psi.ir/html/news/newsl_f.asp

باشگاه فیزیک

جلسات صد و بیست و ششم و صد و بیست و هفتم باشگاه 
این  دائمی  محل  در   94 سال  مردادماه  و  تیر  تهران،  فیزیک 
انتهای   - تهران  دانشگاه  فیزیک  دانشکدۀ  تئاتر  -آمفی  جلسات 
در  شد.  برگزار  نوزدهم-  کوچۀ  روبروی  شمالی،  کارگر  خیابان 
فیزیک  دانشکدۀ  از  ملکی جیرسرایی  ناهید  دکتر  تیرماه  جلسۀ 
دانشگاه الزهرا با موضوع »سیاالت پیچیده" و در جلسۀ مردادماه 
دکتر احمد شیرزاد از دانشکدۀ فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان با 
موضوع » اصل کم ترین کنش"  سخنرانی کردند. به دلیل تالقی 
فردوسی  دانشگاه  در  ایران  فیزیک  کنفرانس  با  فیزیک  باشگاه 
مشهد، که تعداد زیادی از اعضای باشگاه احتماالً در آن شرکت 
خواهند کرد، در شهریورماه باشگاه فیزیک تهران برگزار نخواهد 

شد.

بیست و سومین 
گردهم آیی دانش آموزی فیزیک ایران

بیست و سومین گردهم آیی دانش آموزی فیزیک ایران امسال 
مورد بی مهری قرار گرفت.

دانشگاه فرهنگیان اصفهان در آذرماه 1393 برای برگزاری این 
گردهم آیی اعالم آمادگی کرد و اردیبهشت ماه امسال اعالم کرد 
که به دلیل مشکالت مالی از برگزاری گردهم آیی منصرف شده 
است. اعضای شاخۀ دانشجویی انجمن رایزنی با آموزش و پرورش 
استان های مختلف را آغاز کردند و نامه ای را به همراه شرحی از 
برگزاری گردهم آیی های پیشین به معاون وزیر آموزش و پرورش 
نیز فرستادند. پس از تالش های بسیار، آموزش و پرورش بسطام 
استان سمنان، پذیرفت که این گردهم آیی را 25 تا 28 مردادماه 
1394 برگزار کند و رئیس آموزش و پرورش بسطام نیز قرارداد 
برگزاری این گردهم آیی را امضا کرد. کمیتۀ علمی گردهم آیی نیز 
با اعتماد به قول، و قرارداد امضا شده آموزش و پرورش بسطام، 
برای  برنامه ریزی  حال  در  و  کرده  آماده  را  گردهم آیی  برنامۀ 

برگزاری کارگاه دانش آموزان و دبیران سراسر کشور بود.
آموزش  نامعلوم  به دالیلی  برگزاری،  به  مانده  ماه  از دو  کم تر 
نمی کند.  برگزار  را  گردهم آیی  که  کرد  اعالم  بسطام  پرورش  و 
طی  در  که  سنگ اندازی هایی  تمام  با  ایران  فیزیک  انجمن 
دو  و  بیست  است،  داشته  وجود  گردهم آیی  برگزاری  سال های 
برگزار کرده  و  داشته  نگه  را سرپا  این گردهم آیی  بی وقفه  سال 
برگزاری  بر  مبنی  انجمن  دانشجویی  شاخه  پافشاری  با   است. 
انجام شده  و همکاری  رایزنی های  از  بعد  یک روزۀ گردهم آیی 
با  و  به لطف خداوند  تهران،  صمیمانۀ دانشکدۀ فیزیک دانشگاه 
حمایت مالی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف گردهمایی امسال 

یک روزه در دانشکدۀ فیزیک دانشگاه تهران برگزار شد.
به لحاظ  بار  اولین  برای  امسال  به ذکر است گردهمایی  الزم 
مالی، علمی و اجرایی توسط شاخه دانشجویی انجمن  و به طور 
مستقل از آموزش پرورش و با تراز مالی مثبت برگزار گردید که 
برای  را  موفقی  تجربه  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  این جهت  از 
ارمغان  برنامه های ساالنه  خود به  شاخه دانشجویی در اجرای 

آورده است.
امیدواریم از سال آینده حمایت و همکاری آموزش و پرورش 

را برای برگزاری گردهم آیی دانش آموزی فیزیک داشته باشیم.


