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ـت از     خانـه سـاینس و تکنالـوژى بـراى حمای
آمـوزش فنـاورى، غنـى سـازى نصـاب ساینسـى، 
آمـوزش آمـوزگاران سـاینس، تحقیقـات علمـى و 
ک تجربـه آموزشـى  مبـدل کـردن سـاینس بـه ـی
ـب ایجـاد گردیـد. این موسسـه یک نهـاد غیر  جال
ـت کـه در وزارت محترم اقتصـاد ثبت و  انتفاعى اس
ش (2017)  ـدو تاسیـس راجسـتر مى باشـد و از ـب
ش آمـوز و معلـم کار  تاکنـون بـا بیشـتر از 7000داـن
ش بخش سـاینس  ـت. ایـن مجموعه در ـش کرده اس
ک، کیمیـا، بیولـوژى، جیولـوژى، سـتاره  (فزـی

شناسى و انجینیرى) کار مى کند. 
 خانـه سـاینس و تکنالـوژى در سـال 2021میالدى 
 lab in)پـروژه اى را تحت نـام؛ صندوق البراتـوارى
a box) بـا همـکارى مالـى یـو اس اى آى دى 
(USAID) و بنیـاد آسـیا بـه منصـه اجرا گذاشـته 
ـت. این پـروژه کـه 100 مکتب خصوصى در شـهر  اس
ش میداد در راسـتاى  ظرفیت سـازى  کابـل را پوـش
اسـاتید سـاینس و اهـداى وسـایل البراتـوارى بـه 
ـب تطبیـق شـد. ایـن پـروژه داراى بخش هاى  مکات
آموزش کارهـاى عملـى البراتوار مکاتب به اسـاتید 
ک و بیولـوژى و اهـداى  ش کیمیـا، فزـی در سـه بـخ
ـب بـا درس هـاى دوره  صنـدوق البراتـواى متناس

 در ایـن برنامه خانه سـاینس و تکنالـوژى از تاریخ 
اول تا 11 اپریل سـال 2021 میزبان 00 اسـتاد از 100 
مکتب در بخش هاى بیولوژى، کیمیا و فزیک بود  

ک روز بـه طور کامـل با روانشناسـى   کـه هر اسـتاد ـی
س و کار در البراتـوار نظـر به  اطفـال, روش هـاى تدرـی
ـت  رشـته خـود آشـنا مى شـد و در اخیـر بـا دریاف

سرتیفکت به این آموزش یک روزه پایان مى داد. 
 در ایـن دوره 11 روزه ترینرهـاى مـا؛ رامیـن جاویـد 
س و بنیانگذار خانه سـاینس و تکنالـوژى در بخش  ریـی
س، حسـنى  روان شناسـى اطفـال و روش هـاى تدرـی
ش فزیک،  ک؛ ترینـر بـخ ش فزـی امینـى؛ مسـئول بـخ
ش کیمیا و  ش کیمیـا؛ ترینر بـخ فـواد اندر مسـئول بـخ
داکتـر نثـار احمد نصیـرى مسـئول بخش بیولـوژى در 

بخش بیولوژى این موسسه بودند. 
ـت بـا افتخـار توانسـتیم زمینـه آمـوزش کار    در نهای
عملـى در البراتوار را براى 100 اسـتاد کیمیا، 100  اسـتاد 
بیولـوژى و 100 اسـتاد فزیک مهیـا کنیم و شـاهد بلند 
ش و آگاهـى اسـاتید از 50 الـى 80  رفتـن سـطح داـن
ک محفل  فیصـد باشـیم و در همیـن نزدیکى ها طى ـی
ـب صنـدوق البراتـوارى که شـامل مـواد و  بـه 100 مکت
البراتـوار، بنرهـاى  ک  ـی ضـرورى  وسـایل 
علمىساینسـى و ریـکارد درس ها و ویدیـوى تجارب 

البراتوارى است اهدا خواهیم کرد. 
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ش کـه چگونه جـو زمین  گ: ایـن پرـس گ بـن    بـی
بـه شـکل امـروزى و بسـیار متفـاوت از جـو باقـى 
ـت  سـیارات منظومـه ى شمسـى شـکل گرفتـه اس

همیشه یک راز بوده است. 

 ،ESNA گ بنگ بـه نقـل از ایسـنا  بـه گزارش بـی
سـیاره ى ما زمانـى توپى از گـدازه داغ بـود که قمر 
آن در پـى برخـوردى بـزرگ در حـدود 4.5 میلیارد 
سـال پیش ایجـاد شـد. برخـى معتقدند کـه وجود 
ترکیبـات اولیـه متفـاوت در زمیـن کـه ناشـى از 
برخورد سـیاره اى از خـارج از منظومه ى شمسـى به 
ـث شـده کـه اتموسـفیر زمین شـکل  ـت باع آن اس
بگیـرد و برخـى دیگر بـاور دارنـد که جـو زمین در 

اثر تکامل این سیاره ایجاد شده است. 
 اکنـون دانشـمندان بـا بررسـى واکنش هـاى 
کیمیایـى درون سـنگ ها و توپ هـاى گـدازه اى 
ـف نحـوه ى  مشـابه زمیـن در آزمایشـگاه بـه کش
تشـکیل اتموسـفیر زمین پرداخته اند. سـیاراتى که 
در همسـایگى زمیـن قرار دارنـد داراى جـو مملو از 
کاربـن داى اکسـاید و نایتروجـن هسـتند و به رغم 
آن  کـه سـیارات همگـى به شـکل مشـابهى تکامل 
یافته انـد امـا جـو آن هـا بـا جـو زمیـن کـه داراى 
نایتروجنآکسیجن است، بسیار متفاوت است. 

 گروهـى از محققان به سرپرسـتى ”پائولو سوسـى“ 
Paulo Sousa، کیمیـادان از موسسـه فنـاورى 
فـدرال زوریـخ نمونه هـاى کوچکـى از زمیـن در 
ـت مذاب را از سـنگ گوشـته رایج زمیـن به نام  حال
پریدوتیت در آزمایشـگاه سـاختند. آن هـا این گوى
 هـاى مـذاب را درون انـواع مختلفـى از گازهـاى 
کیمیایـى شـناور کردنـد ایـن گازهـا مى توانسـتند 

روزى تشکیل دهندة جو زمین بوده باشند. 
 محققـان ایـن گوى هـا  را کـه درون گازهـاى 
متفـاوت قـرار داشـتند تـا دمـاى 2000 درجـه ى 
سـانتى گراد گـرم کردنـد تا تبدیـل به گدازه شـوند 
و سـپس آن ها را به سـرعت سـرد کردنـد. گوى هاى 
ـت آمـده اثراتـى از جـو را درون  شیشـه اى بـه دس
ـت کردنـد. آهن با توجـه به میـزان برخورد  خود ثب
بـا آکسـیجن بـه گونه هـاى متفاوتـى بـه آن متصل 
مى شـود زمانى کـه آکسـیجن کافى وجود نداشـته 
باشـد یک اتـم آهن بـه یک اتـم آکسـیجن متصل 
مى شـود امـا هنگامى که آکسـیجن بیشـترى وجود 
داشـته باشـد آهـن و آکسـیجن بـه نسـبت 2 به 3 

ش ایـن نتایـج را بـا سـنگ  ”سوسـى“ و همکاراـن
 هـاى واقعـى مقایسـه کردنـد و نتیجـه گرفتنـد که 
ـت مـذاب کاربن داى اکسـاید و  سـیاره ى مـا در حال
ـت. ”سوسـى“ مى نایتروجـن اولیه را ایجاد کرده اس
 گویـد: در شـرایطى کـه جـو سـیاره از مـواد مذاب 
ایجـاد شـود، پس از سـرد شـدن 97 درصـد کاربن 
 درصد نایتروجن تشـکیل مى شـود 
که مى توان نمونه ى آن را در مریخ و ناهید دید. 
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ـت گـروپ هـاى خونـى زمانى مشـخص مى    اهمی
 شـود کـه فـرد نیـاز بـه تزریـق خـون پیـدا کند و 
مجبـور شـویم بـه او خـون تزریـق کنیـم. در ایـن 
صـورت اگـر گلوبول هـاى سـرخ ، انتى جن داشـته 
باشـد کـه در پالزمـاى گیرنـده، آنتى بـادى ضد آن 
س از تزریق،  وجود داشـته باشـد، ایـن گلوبول  ها ـپ
بـه سـرعت بـه هـم چسـبیده و نابـود مى شـوند و 
ـث ایجـاد عـوارض  عـالوه بـر عـدم کارآیـى، باع

شدید و یا حتى مرگ گیرنده خواهند شد. 
س از ورود خـون ناسـازگار به رگ فـرد گیرنده،   ـپ
انتـى بادى هـاى موجـود در خـون وى بـه انتى جن 
هـاى موجـود در سـطح گلوبول هـاى سـرخ بیگانه 
(فـرد دهنـده) متصل مى شـوند. در این حـال روند 
ـب گلوبول هاى سـرخ شـروع شـده و گلوبول  تخری
هـاى سـرخ پـاره مى شـوند. عالئـم اولیـه تزریـق 
خـون ناسـازگار شـامل لـرزش بـدن، فلج، تشـنج، 
ش هموگلوبین در  انعقـاد داخـل عروقى، تب و پیداـی
ـت. اقدامـات فـورى بـراى درمـان واکنش ادرار اس
ـف کـردن انتقال   هـاى انتقـال خـون، شـامل متوق
ک داروهاى  خـون و زیـاد کـردن حجـم ادرار با کـم
خـاص مى باشـد، چـرا کـه تجمـع هموگلوبیـن در 
ـب اختالل عملکـردى کلیه  ـت موج گـرده ممکن اس
و از بیـن رفتـن ایـن عضـو مهـم بـدن گـردد. اگـر 
ـت  اقدامـات درمانى فـورى صورت نگیرد، ممکن اس

باعث مرگ هم گردد. 
گروپ خونى O، خون دهنده عمومى 

 بابـادى پـور داکتـر ایرانى بـا اشـاره بـه اینکه بر 
 O روى گلوبول هـاى سـرخ افرادى که گـروپ خونى

دارند، هیچ انتى جنى وجود ندارد، گفت:  

 بنابرایـن در مواقـع ضـرورى مـى توانیـم گـروپ 
خونـى O را بـه هـر گـروپ خونـى دیگـرى تزریق 
ـت.  کنیـم و ایـن گروپ خونـى "دهنده عمومى" اس
ک حادثـه منجـر بـه خونریزى شـدید،  مثـال در ـی
ـت و گاهى نمى توانیـم منتظر  زمـان بسـیار مهم اس
پیـدا کـردن خـون هم گـروپ بمانیـم در ایـن گونه 
 مـى تواند 

تنها راه نجات باشد. 
گروپ خونى AB،  خون گیرنده عمومى 

 وى افـزود: امـا افـرادى کـه داراى گـروپ خونـى 
AB هسـتند هم انتـى جن A دارند و هـم انتى جن 
B و پالزمـاى خـون آنهـا بـر ضـد هیـچ کـدام از 
گـروپ هاى خونـى انتـى بـادى نـدارد. بنابراین در 
مواقـع ضرورى بـا خیالى آسـوده مى تواننـد از همه 
ـت کننـد که  گروپ هـاى خونـى دیگـر خـون دریاف

 مى گویند. 
سـازگارى دسـتگاه گـوارش گـروپ هـاى خونى به 

مواد غذایى 
 انسـان ها از بسـیارى جهـات با هم تفـاوت دارند. 
ایـن تفـاوت در گروپ هـاى خونـى آنها نیـز وجود 
ـت دارد، نمى  دارد. فـردى که گـروپ خونـى A مثب
توانـد از فـردى بـا گـروپ خونـى B منفـى خـون 
بگیـرد زیـرا در این صـورت بدنش به شـدت واکنش 
نشـان مى دهـد. در مـورد مـواد غذایى نیـز همین 
ـت، یعنـى برخـى موادغذایى که  مسـئله صـادق اس
بـدن بعضى افـراد بـه خوبى مـى پذیرد با دسـتگاه 
ـت. البته  گـوارش برخى دیگـر از افراد سـازگار نیس
در اینکـه دسـتگاه گـوارش مـى توانـد خـود را 
ـت امـا اگـر بدانیـد چه  سـازگار کنـد، شـکى نیس
موادغذایـى اى بـا بـدن شـما سـازگارتر هسـتند، 
ـت بـى دلیـل دسـتگاه گوارشـتان را  نیـازى نیس
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O گروپ خونى
   ایـن گـروپ خونـى قدیمـى تریـن و رایـج ترین    ایـن گـروپ خونـى قدیمـى تریـن و رایـج ترین 
ش  ـت کـه از 50 هـزار سـال پـی گـروپ خونـى اس
ـت.  تاکنون در رگ هاى انسـان ها جریان داشـته اس
بررسـى هـا نشـان داده انـد گـروپ خونى انسـان 
هـاى اولیه O بـوده و با توجـه به اینکه آنها بیشـتر 
س بدنشـان بـا ایـن ماده  گوشـتخوار بـوده انـد، ـپ
ـت. معـده افـرادى کـه  غذایـى سـازگار شـده اس
گـروپ خونـى O دارنـد اسـید و تمـام آنزیـم هاى 
الزم بـراى هضـم پروتین هـاى حیوانى را بـه اندازه 
کافـى تولید مى کنـد. از سـوى دیگر، گـروپ خونى 
ـت اما فقـط از گـروپ O مى  O دهنـده جهانـى اس
ـت هاى این  ـت کنـد. از دیگر مزی توانـد خون دریاف
گـروپ خونـى، سیسـتم ایمنـى قـوى و متابولیـزم 

ـت بدانید سیسـتم ایمنى خـوب و قوى  ـب اس  جال
ـث مـى شـود بیشـتر بـه بیمارى  ایـن گـروپ، باع
هـاى خودایمنـى مبتـال شـوند و میـزان ابتـال بـه 
ـت.  ـت در آنهـا باالتر اس آلـرژى نیـز بـه همیـن عل
دسـتگاه گـوارش دارنـدگان گـروپ خونـى O بـه 
راحتـى بـا غذاهـاى جدید سـازگار نمى شـود و جز 
پروتیـن با سـایر گـروپ هـاى غذایى مشـکل دارد. 
اگرچـه این عـدم تحمل را نمـى توان مسـئول بروز 
ـت، ولـى ظاهرا  مشـکالت موثرى در این افراد دانس
ک  در مقابـل زخـم هـاى معـده و روده هـاى کوـچ

حساسیت بیشترى دارند. 
 از آنجا که دستگاه گوارش افراد داراى این گروپ 
خونى با مصرف پروتین مشکلى ندارد، میزان چربى 
دریافتى شان باالست و به همین علت خطر ابتال به 
گرفتگى شرایین و ناراحتى هاى قلبى عروقى در آنها 
 O افزایش مى یابد. به کسانى که گروپ خونى شان

است، توصیه میشود. 

   میزان مصرف پروتین هاى حیوانى را کاهش دهند 
و سعى کنند سبزى را وارد برنامه غذایى شان کنند، 
در ضمن مراقب مصرف غله جات، کلم و سبزى هاى 
خشک باشند زیرا بدن آنها در هضم گلوتن کمى دچار 
مشکل است. بطورکلى این گروپ خونى با گوشت 
سرخى سازگارى بیشترى دارند. غذاهاى دریایى هم 
براى آنها خوب است. در عین حال باید انواع لوبیا، 
سویا، سمارق و زیتون را با احتیاط مصرف کنند. سویا، سمارق و زیتون را با احتیاط مصرف کنند. 

A گروپ خونى
   این گروپ خونى از حدود 20 هزار سال پیش یعنى 
از زمانى که کشاورزى رونق گرفت، پدیدار شد. 
کشاورزان زندگى خود را از طریق شکار، دامپرورى و 
زراعت مى گذراندند و گروپى زندگى مى کردند و 
فعالیت فزیکى آنها به نسبت کمتر از پیشینیان خود 
بود. زندگى جدید، این مردم را با غذاهاى گیاهى 
سازگار کرد و از آنجا که زندگى ها گروپى تر و بیمارى 
ها همه گیر شدند، سیستم ایمنى آنها نیز قوى تر شد. ها همه گیر شدند، سیستم ایمنى آنها نیز قوى تر شد. 
 برعکس سیستم ایمنى، دستگاه گوارش دارندگان 
گروپ خونى A به دلیل مصرف بیشتر گیاهان ضعیف 
تر است و در هضم پروتین هاى حیوانى دچار مشکل 
مى شود. به نظر مى رسد این افراد در ابتال به سرطان 
معده و روده بزرگ از سایر گروپ هاى خونى 
 A مستعدتر باشند. بیشتر افرادى که گروپ خونى
دارند، گیاهخوارند زیرا در هضم گوشت و شیر مشکل 
دارند. توصیه ما به این افراد مصرف کمتر گوشت و دارند. توصیه ما به این افراد مصرف کمتر گوشت و 
شیر و در عوض مصرف بیشتر سبزى و غله جات 
است. به طورکلى سبزیجاتى غیر از بادمجان و میوه
 هایى غیر از کیله و طالبى براى شان خوب است اما 
بهتر است در مصرف سرخى گوشت، پنیر و نان گندم 

احتیاط کنند. 
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B گروپ خونى
   تقریبا 10 هزار سال است که این گروپ خونى به  هزار سال است که این گروپ خونى به 
وجود آمده و دلیل آن هم به مهاجرت انسان ها در پى 
تغییرات آب و هوایى برمى گردد. آمار نشان مى دهد 
این گروپ خونى بیشتر در اروپاى شرقى و میان 
جوامع یهودى شایع است. میزان سازگارى افراد 
داراى این گروپ خونى با هر نوع آب و هوا بسیار 
باالست و به طور کلى از سیستم ایمنى، عصبى و 

فزیکى خوبى برخوردارند. فزیکى خوبى برخوردارند. 
 دارندگان این گروپ خونى نیز همانند گروپ خونى 
O، بیشتر در معرض ابتال به بیمارى هاى خودایمنى 
اند و در برابر بیمارى هاى ویروسى بسیار ضعیف 
هستند. عالوه بر این، افراد دارنده گروپ خونى B، با 
احتمال بیشترى به عفونت هاى باکتریایى نظیر 
استرپتوکوك پنومونیه و اشرشیاکولى مبتال میشوند. 
دستگاه گوارش آنها تقریبا با هر ماده غذایى سازگار 
است و به راحتى مى توانند لبنیات بخورند. بطورکلى است و به راحتى مى توانند لبنیات بخورند. بطورکلى 
غذاهاى دریایى براى آنها مناسب ترین غذاست. 
بادنجان و لبنیات هم براى شان خوب است اما بهتر 
است گوشت مرغ و ماکیان، میوه خشک و گندم را با 

احتیاط بیشترى مصرف کنند. 
AB گروپ خونى

 تعداد دارندگان این گروپ خونى چندان زیاد 
نیست. تقریبا هزار سال است که این گروپ خونى به 
وجود آمده و مى توان گفت ترکیبى از 3 گروپ خونى 
است. گروپ خونى AB مى تواند از هر 3 گروپ 
دریافت داشته باشد اما فقط مى تواند به گروپ خونى 
 AB خود خون اهدا کند. بدن دارندگان گروپ خونى
با جهان مدرن بسیار سازگار است. دستگاه گوارش 
 O O آنها به نسبت ضعیف تر از دارندگان گروپ خونى
است و به راحتى نمى توانند پروتین هاى حیوانى را    

 هضم کنند زیرا مقدار اسید معده آنها کاهش یافته و 
به قدر کنند زیرا مقدار اسید معده آنها کاهش یافته و 
به قدر نیاز انزایم ترشح نمى کنند. با این حال، میزان 
مصرف سرخى گوشت و موادغذایى مدرن مانند انواع 
فست فود در آنها باالست. سیستم ایمنى آنها نیز تا 
حدى ضعیف عمل مى کند و به همین علت در برابر 
باکتریاها به راحتى از پا درمى آیند. بطورکلى گوشت 
مرغ و ماکیان با این گروپ خونى سازگار است. آنها به مرغ و ماکیان با این گروپ خونى سازگار است. آنها به 
ماست و پنیر، ماهى و سبزیجات هم واکنش خوبى 
نشان مى دهند. در مقابل با غذاهاى دریایى، مرچ ها 

و کیله سخت هماهنگ مى شوند. 
 البته ویژگى هاى جسمى اى که براى دارندگان گروپ 
هاى خونى مختلف ذکر شد، عمومیت ندارد. درست 
است که گفته مى شود دارندگان گروپ خونى B مى 
توانند شیر را به خوبى هضم کنند اما این دلیل نمى 
شود اگر فردى با گروپ خونى B به شیر آلرژى دارد، 
خود را مجبور به مصرف آن کند. در ضمن، اگر گروپ 
خونى شما O است و به راحتى مى توانید پروتین 
حیوانى مصرف کنید، قرار نیست در مصرف سرخى حیوانى مصرف کنید، قرار نیست در مصرف سرخى 
زیاده روى کنید. فراموش نکنید که تعادل همیشه 

حرف اول را مى زند. 
www.ics.ir :منبع
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ک مـاده کیمیـاوى  ـت بدانیـم آب ـی    بهتـر اس
ـت که  شـفاف، بـى مـزه، بى بـو و تقریبـا بیرنگ اس
جـزء اصلـى جریان هـاى زمیـن، دریاچـه هـا و 
ـث حیات تمـام موجـودات بر روى  اقیانوس هـا و باع
ـت. فورمـول کیمیـاوى آن H2O به  کـره زمیـن اس
ک اتـوم آکسـیجن و 2 اتـوم هایدروجـن  معنـى ـی
میباشـد کـه داراى پیونـد مالیکولى بسـیار محکمى 
ـت که در  ـت، آب مـاده اى بـدون رنگ و بى بو اس اس
ـت مى شـود. آب از میلیاردها  سراسـر کره زمین یاف
ـت. هر مالیکـول از یک  مالیکول تشـکیل شـده اس
آکسـیجن و دو اتوم هایدروجن سـاخته شـده است 
که توسـط پیوندهـاى کوواالنسـى قوى نگه داشـته 

ـف روى زمیـن یافت مى  آب بـه سـه شـکل مختل
 شود: 
• گاز 
• جامد 
 مایع 

 شـکل آب بسـتگى به دمـا دارد. آب در سـیاره ما 
بـه صورت مایـع در رودخانه هـا، دریاهـا و اقیانوس
 هـا جریـان دارد. بـه عنـوان یـخ در قطب شـمال و 
ـت و در جـو به  جنـوب بـه صـورت جامد یـخ اس

   آب نیـز در زیـر زمیـن و در داخـل گیاهـان و 
ـت. براى زنـده مانـدن روى زمین، همه  حیوانـات اس
موجـودات زنـده بـه نوعـى بـه آب احتیـاج دارند. 
انسـان هـا، گیاهـان و جانـوران مى تواننـد هفته ها 
بـدون غـذا باشـند، امـا فقـط مى توانند تنهـا چند 

ک منبـع مهم بـا کاربردهـاى زیـادى از جمله  آب ـی
تولیـد مـواد غذایـى، تمیـز کـردن، حمـل و نقـل، 

تولید برق، تفریح و … مى باشد. 

ـت و چگونه   اگـر بخواهیـم دقیقـا بدانیم آب چیس
ـت بدانیم منشـاء بسـیارى از  ـت مى آید بد نیس بدس
آب هـا از بـارش بـاران بـه وجـود مى آیـد و این آب 
مجـددا تبخیـر شـده و تشـکیل ابـر مى دهـد، این 
ـب تکـرار مى شـود تـا مـا بتوانیـم بـه  پروسـه مرت
زندگـى خود ادامـه دهیم. بـدون وجـود آب زندگى 
تمـام موجـودات و گیاهـان بـه خطـر مى افتـد. آب 
شـیرین بـراى ادامـه فعالیت هـاى روزانه ما بسـیار 
ـت، ایـن آب اگر تمیـز و پاکیزه نباشـد میتواند  مهم اس
زندگـى مـا را بـه خطـر بینـدازد. آب از یک طـرف 
ـث شـادابى و ادامـه زندگـى مـا و ناجـى بشـر  باع
ک تهدیـد  ـت و از سـویى دیگـر بـه عنـوان ـی اس
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   آب نقش مهمى در اقتصاد جهانى ایفا مى کند، 
تقریبا 70 درصد از آب شیرین مورد استفاده توسط 
انسان به صنعت کشاورزى اختصاص مى یابد. آب هاى 
تازه و زیر زمینى و آب شیرین در تجارت استفاده 
شده و توسط کشتى ها از طریق دریاها مبادله میشود، 
بخش عمده اى نیز در صنایع نفت و گاز، پتروشیمى 
مصرف مى شود و مقدارى از آن نیز به صورت یخ و 
فریز شده براى مصارف مختلف استفاده و به مصرف فریز شده براى مصارف مختلف استفاده و به مصرف 
مى رسد. دنیاى بدون آب شیرین را نمى توان تصور 
کرد چون در آن زمان حیات بشر به خطر مى افتد . 
 آب یک حالل(حل کننده) بسیار قوى است و انواع 
زیادى از مواد کیمیاوى بطور گسترده از آن استفاده 
مى کنند، در فرآیندهاى صنعتى، آشپزى، شستشو و 
مواردى از این قبیل از آب استفاده مى شود. در ورزش 
و سایر سرگرمى هاى انسان مانند شنا، قایق رانى و 
ماهى گیرى نیز از آن استفاده هاى زیادى مى شود . 
آب همیشه در حال حرکت است حتى زمانى که در آب همیشه در حال حرکت است حتى زمانى که در 
اقیانوس ها وجود دارد، در موضوع آب چیست و 
چگونه بدست مى آید باید به این نکته اشاره کنیم که 
پس از بارش باران دوباره تبخیر شده و سایکل حیات 
شکل مى گیرد. آب مى تواند در جو زمین وجود داشته 
باشد، آب در سایکل  حیات از مایع به جامد و بالعکس 
تبدیل مى شود، الیه هاى زمین وظیفه فلتر کردن آب
 ها را دارند، زمانى که باران مى بارد یا سیالب جارى مى ها را دارند، زمانى که باران مى بارد یا سیالب جارى مى
 شود، آب قبل از آنکه به الیه ها و سفره هاى 
زیرزمینى وارد شود باید شیرین شود و مقدارى از 
ناخالصى هاى آن گرفته شود، در این حالت بسترها و 
الیه هاى مختلف زمین هرکدام یک کار را انجام مى
 دهند تا ما بتوانیم این نعمت خدادادى را از دل زمین 

بیرون کشیده و به مصرف برسانیم . 
 همه چیز از اتوم ساخته شده است. اتوم کوچکترین  همه چیز از اتوم ساخته شده است. اتوم کوچکترین 
ذره یک عنصر مانند آکسیجن یا هایدروجن است. 

  اتوم ها براى تشکیل مالیکول ها به هم مى پیوندند. 
یک مالیکول آب داراى سه اتوم است: دو اتوم 
هایدروجن (H) و یک اتوم آکسیجن (O). به همین 
دلیل است که گاهى اوقات به آب H2O گفته مى شود. 
تنها یک قطره آب حاوى میلیاردها مالیکول آب 

است. 
آب خالص، بى مزه، بى بو و بى رنگ است. آب در سه آب خالص، بى مزه، بى بو و بى رنگ است. آب در سه 
حالت ممکن است قرار گیرد: جامد (یخ) ، مایع یا گاز 

(بخار). 
سایکل طبیعى آب چیست؟ 

 سایکل آب یا هایدرولوجیک، یک سایکل مداوم  سایکل آب یا هایدرولوجیک، یک سایکل مداوم 
است که در آن آب تبخیر مى شود، به داخل هوا میرود 
و بخشى از ابر مى شود، با بارندگى به زمین مى افتد و 
دوباره تبخیر مى شود. این دوباره و دوباره در یک 
سایکل بى پایان تکرار مى شود. بارها و بارها آب از 

جامد به مایع به یک گاز در حال تغییر است. 
 بارش، باعث ایجاد رواناب (آب رود) مى شود که از  بارش، باعث ایجاد رواناب (آب رود) مى شود که از 
سطح زمین عبور مى کند و به پر شدن دریاچه ها و 
رودخانه ها کمک مى کند. همچنین از طریق دهانه
 هاى موجود در خاك، نفوذ کرده یا به سمت پایین 
حرکت مى کند تا سفره هاى آب زیر زمین را دوباره پر 
کنند. در بعضى مناطق نسبت به سایر مناطق میزان 
بارش بیشتر است. این مناطق معموالً نزدیک اقیانوس
 ها یا سطوح بزرگ آب هستند که اجازه مى دهند آب  ها یا سطوح بزرگ آب هستند که اجازه مى دهند آب 

بیشترى تبخیر شود و ابرها را تشکیل دهند. 
فرآیند تمیز کردن آب 

  تصفیه آب همان فرآیند تمیز کردن آب است. عمل 
تصفیه، باعث مى شود آب براى نوشیدن افراد بى خطر 
باشد. از آنجا که آب یک حالل خوب است، انواع 
آالینده هاى طبیعى را به خود جذب میکند. در طبیعت، 
آب همیشه به اندازه کافى تمیز نیست که مردم 

بنوشند یا استفاده هاى گوناگون از آن کنند. 
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   هنگامى که میکروسـکوپ در دهـه 1850 میالدى 
اختراع شـد، میکـروب ها را توانسـتند بـراى اولین 
بـار در آب ببیننـد. در سـال 1902 میـالدى، بلجیـم 
اولیـن کشـورى بود کـه از کلورین بـراى تمیز کردن 
ک منبـع آب عمومى اسـتفاده  یـا تصفیـه آب در ـی
کـرد. امـروزه تقریبـاً در هـر شـهرِ دنیـا، آب 
آشـامیدنى تصفیـه مى شـود. تصفیـه، شـامل ضـد 
عفونـى کـردن بـا کلورین یـا سـایر مـواد کیمیاوى 
بـراى از بین بـردن هرگونه میکروب موجـود در آب 

• آب ٪83 از خـون مـا ، ٪70 از مغز مـا و ٪90 از ریه
 هـاى مـا را تشـکیل مى دهـد. به طـور کلى بـدن ما 

٪70 آب دارد. 
ک  ک بادنجـان رومـى حـدود ٪95 آب دارد. ـی • ـی
ک جـوارى هر کـدام 80٪  ک آنانـاس و ـی سـیب، ـی

ـت و چگونه  منبـع: در مـورد آب چـه مى دانیـم؟ - آب چیس

ـت مى آید ؟ خـواص فیزیکـى آب و فوائـد آن کدامند؟  بدس

 

  حقایق جالب در مورد آب، آیا مى دانستید؟ 
• بدون آب ، زمین مانند ماه به نظر مى رسد. 

• همه موجـودات زنده بـراى زندگى بـه آب احتیاج  همه موجـودات زنده بـراى زندگى بـه آب احتیاج 
دارنـد. مـردم مى تواننـد چندیـن هفته بـدون غذا 
زندگـى کننـد، اما تنهـا مى تواننـد چنـد روز بدون 
آب زندگـى کننـد و سـپس مى میرنـد. مـا بایـد هر 

روز شش تا هشت گیالس آب بنوشیم! 
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روز جهانى فضانوردى 
یادبودى براى ”یورى گاگارین“ 

Ingenuity Helicop-) قرار است بالگرد نبوغ   
ter) پس از پروازهاى آزمایشى خود به عنوان دیده 
بان مریخ نورد استقامت مورد استفاده قرار گیرد. 
بدین ترتیب بالگرد نبوغ ناسا به عنوان پشتیبان پیش 

از این مریخ نورد پرواز خواهد کرد. 
 به گزارش سرویس خبر و تکنالوژى تکنا و به نقل از 
Engadget، ناسا در برنامه جدید خود وظیفه 
دیگرى را براى بالگرد نبوغ مشخص کرده است. قرار 
است این بالگرد پس از انجام پنج ماموریت از پیش 
تعیین شده پروازهاى دیگرى را در سیاره مریخ آغاز 
کند. پس از آن نیز در یک نقش عملیاتى و به عنوان 

پشتیبان مریخ نورد استقامت ظاهر مى شود. 
 برنامه هاى بعدى نبوغ شامل مانور دقیق و استفاده  برنامه هاى بعدى نبوغ شامل مانور دقیق و استفاده 
از قابلیت هاى عکاسى و دیگر قابلیت هاى خطرپذیرى 
خواهد بود. این بالگرد چهارمین پرواز خود را براى 
روز پنجشنبه برنامه ریزى کرده بود. اما ظاهراً این 
پرواز به دلیل وجود مشکل به تاریخ دیگرى موکول 
شد. چندى قبل نیز طى خبرى از آزمایشگاه 
پیشرانش جت ناسا مشخص شد که نبوغ توانست 
پرواز چهارم خود را نیز بدون هیچ مشکلى انجام پرواز چهارم خود را نیز بدون هیچ مشکلى انجام 
دهد. از طرفى مریخ نورد استقامت نیز قرار است 
برنامه ریزى هایى را براى پیمایش مسیر هاى کوتاه در  

 چنـد هفتـه آینـده انجـام دهـد. ناسـا قصـد دارد 
نبـوغ را بـه عنـوان پشـتیبان جلوتـر از ایـن مریخ 
نـورد براى یافتن مسـیر ارسـال کند. بدیـن ترتیب 
س  از مسـیرهاى بالقـوه و حتـى سـد معبرهـا عـک
گرفتـه خواهـد شـد اگرچـه مریخ نـورد اسـتقامت 
بـدون نیـاز بـه پشـتیبان نیـز مى توانـد بـه برنامه
 ریـزى خـود عمل کنـد، اما ایـن اطالعـات مى تواند 
در ماموریت هـاى آینـده بسـیار مفید باشـد. بالگرد 
ـت 2021  نبـوغ آخریـن پـرواز را در اواخـر ماه آگس
س از آن ناسـا مى توانـد برنامه  انجـام مـى دهد و ـپ
ریـزى هاى مربـوط به اسـتقامت و نبوغ را بـه پایان 

برساند. 

ش در 12 اپریـل 1961 یـورى   شـصت سـال پـی
گاگاریـن بـه عنوان نخسـتین انسـان به فضـا رفت. 
ـت. با این پـرواز عصر  او در آن زمـان 27 سـال داش
سـفرهاى فضایى انسـان و رقابت بین شـرق و غرب 
بـراى اکتشـاف فضـا آغاز شـد. گاگارین در سـاعت 
ش و هفت دقیقـه صبح روز چهارشـنبه 12 اپریل  ـش
 بـه وقت مسـکو، از پایـگاه فضایـى بایکونور با 
فضاپیمـاى وسـتوك- Vostok 1 و بـا رمـز پـرواز 
«درخت سـرو» به عنوان نخسـتین فضانـورد جهان 
بـه مـدار زمین پـرواز کـرد. مدارگـرد حامـل یورى 
گاگاریـن پس از آنکـه 108 دقیقه با سـرعت 27400 
کیلومتـر در سـاعت، یکبـار زمیـن را دور زد، اولین 
فضانـورد جهـان را به سـالمت به زمیـن بازگرداند و 
بدینسـان افتخـارى بى نظیر بـراى یـورى گاگارین و 
کشـورش، اتاد جماهیر شـوروى سـابق بـه ارمان  

آورد. 
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   مـدارى کـه یـورى گاگارین سـوار بر وسـتوك1- 
پیمـود، مدارى بیضى شـکل بـود که حداقـل 169 و 
حداکثـر 315 کیلومتـر از سـطح متوسـط زمیـن 
ـت و صفحـه مـدار بـا صفحـه اسـتواى  فاصلـه داش
زمیـن زاویـه اى 65 درجـه اى مى سـاخت تـا فـرود 
گاگاریـن را در خـاك شـوروى تضمیـن نمایـد. تـا 
وقتـى که آقـاى گاگاریـن در فضا سـیر نکـرده بود 
بسـیارى بـاور نداشـتند که انسـان مى توانـد از کره 
ـت این  خاکـى خارج شـود اما گاگاریـن روس توانس
بـاور را بشـکند. سـال 2011 سـازمان ملـل این روز 
ـت و 12 اپریل را  مهم بـراى بشـریت را گرامـى داش
بـه عنـوان «روز فضانـوردى» انتخاب کـرد. هدف از 
ایـن اقـدام آگاهى بخشـى اهمیت علم و اکتشـافات 
فضایـى براى توسـعه فن آورى و رشـد دانش بشـر و 
ـت فراتر  نیـز تکریـم اولین روزى بود که بشـر توانس

از مرزهاى هوایى زمین پرواز کند. 
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درگذشت "مایکل کالینز" فضانورد "آپولو 11"
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 Michael فضانـورد آپولـو 11 مایـکل کالینـز   
Collins روز چهارشـنبه(28 اپریـل) در سـن 90 
ـت. ایـن فضانـورد در ماموریت هاى  سـالگى درگذش
جمنـاى و آپولـو ناسـا بـه عنـوان پیلـوت مـاژول 
فرماندهـى حضـور داشت."اسـتیو جورچیک" مدیر 
ـت  ک بیانیـه رسـمى در مـورد درگذش ناسـا در ـی
مایـکل کالینز" یک 
پیشـگام واقعـى و مدافع مـادام العمر خـود را براى 
ـت داد. برخـى او را بـه عنوان  کاوش در فضـا از دس
پیلـوت مـاژول فرماندهى "آپولـو 11" تنهاترین مرد 
ش براى  تاریـخ مى نامیدنـد. در حالـى کـه همکاراـن
اولیـن بار روى کـره ماه قـدم مى زدنـد، وى به ملت 
ـه عـ تعییـن  ک نق ک کـرد تـا بـه ـی مـا کـم

 بیل نلسـون" فضانورد سـابق و سـناتور آمریکایى 
بـه عنـوان مدیر جدید ناسـا برگزیده شـد. نلسـون 
ش  ص محمولـه در ـش ک متخـص کـه بـه عنـوان ـی
پـرواز بـا شـاتل فضایـى کلمبیـا در سـال 1986 
ـت مى کـرد، روز پنجشـنبه(29 اپریـل) بـه  خدم
س سـنا بـه ایـن مقـام  اتفـاق آرا از سـوى مجـل

رهبر جدید ناسا 
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ـت   نلسـون از سـال 2001 تـا 2019 سـناتور ایال
فلوریدا در سناى ایاالت متحده آمریکا بود. 

منبع: ایسنا 
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