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Children’s Museum for Science & Technology 

Who we are   

Children’s Museum for Science & Technology (CMST) was founded in 2017 to promote STEM learning, enrich the 

current Ministry of Education curriculum, training teachers, promoting science, and making learning science an 

exciting experience. The Science Museum is a not-for-profit organization registered with the Ministry of Economy 

and works in coordination with the Ministry of Education. In the past two years, we have worked with over 6000 

children. CMST works in six areas of science including physics, chemistry, biology, geology, astronomy and engi-

neering. While the science museum welcomes all science enthusiasts and has worked with all school grades and 

the disabled, it caters to grades four to twelve. In August 2019, CMST held the largest Science Fair among 119 

teams from 23 schools! Children’s Museum for Science & Technology has the following programs: 

1. Field Trips. This is the main part of our activity. The schools either come to us or we go to schools. We 

have seen over 6,000 students in the past two years, of which 5,000 in 2019! 

 

2. Science Fair. In August 2019, CMST organized the largest science fair of its kind among 119 teams from 

23 schools! We gave each class a challenge equal to their knowledge and asked them to complete it in one 

month. The response was tremendous.  

 

3. Teacher Training. The biggest factor in a weak education system is the unskilled and untrained teachers. 

This is a large problem in Afghanistan that requires a huge amount of time and resources. In order to build capaci-

ty, enthusiasm and skills in the teaching force, CMST has designed very compact and extremely impactful train-

ings in which teachers learn the essentials of teaching skills, class management, curriculum development, child 

psychology, teaching critical thinking and future expectations. The program includes one week of intense training 

followed by 6 weeks of follow up, monitoring and assessment. To build on the skills, every 3 months a day-long 

refresher course is offered to teach them new skills. 

4. Publications. Aside from our Facebook page, Youtube channel and website, CMST publishes it monthly news-

letter as well as Afghanistan Journal of Science and Technology.  

برای ارتقا سطح آموزش و غنی سازی نصاب تعلیمی وزارت محترم معارف ایجاد شد. غنی سازی  ۷۱۰۲موزیم اطفال برای ساینس و تکنالوژی در سال 

ای بر نصاب، آموزش معلمین، ارتقا سطح ساینس و تبدیل کردن نوع آموزش به یک تجربه پر از هیجان، از اهداف عمده این موزیم است.  موزیم اطفال

ذشته ل گساینس و تکنالوژی یک نهاد غیر انتفاعی و راجستر شده وزارت محترم اقتصاد است و در همکاری با وزارت محترم معارف کار میکند. در دو سا

و سی پذیرای بیشتر از  شش هزار طفل بودیم. موزیم اطفال برای ساینس و تکنالوژی  در شش ساحه فزیک، کیمیا، بیالوژی، زمین شناسی، ستاره شنا

ی است و با لوژانجینیری فعالیت های خود را منسجم ساخته است. موزیم اطفال برای ساینس و تکنالوژی در حالیکه  پذیرای تمام عالقه مندان ساینس و تکنا

 ۰۹۳۱فعالیت های خود را از صنف چهارم تا دوازده مکتب طبقه بندی نموده است.  در سنبله  معیوبین کار کرده است، حتیتمام سطح های صنفی مکاتب و 

 ۰۰۳مسابقه ین موزیم اطفال برای ساینس و تکنالوژی دست به برگذاری بزرگترین مسابقه ساینس زد و در این راستا پیش گام بودن را از آن خود ساخت. در ا

مکتب اشتراک داشتند.   ۷۹تیم و   

 برنامه های موزیم اطفال برای ساینس و تکنالوژی:

وزیم بیایند ه م. بزرگترین بخش از فعالیت های ما  را فراهم ساختن سیر های علمی برای شاگردان مکاتب تشکیل میدهد. شاگردان میتوانند برای سیر علمی ب۰

هزار آن  ۰۱۱۱بازدید کننده داشتیم که  ۰۱۱۱و یا هم تیمی از موزیم به مکاتب رفته و برای آنها زمینه تجربه های مختلف را فراهم کند. ما تا حال بیشتر از 

بوده است. ۷۱۰۳در سال   

مکتب داوطلبانه اشتراک  ۷۹تیم از  ۰۰۳ما بزرگترین مسابقه ساینسی از نوع خود را برگذار کردیم. در این مسابقه  ۰۹۳۱. مسابقه ساینسی. در سنبله ۷

!داشتند که برای هر سطح تعلیمی یک نوع پروژه )چلنج( داده شده بود تا در مدت یک ماه تکمیل کنند. نتایج شگفت انگیز بود  

به وقت از . آموزش معلمین. بزرگترین عامل ضعف در تعلیم و تربیه، قلت معلمین فنی و خوب آموزش دیده است. مرفوع ساختن این مشکل در افغانستان نی۹

جهت  را و منابع هنگفت دارد. برای حل این معزله در معارف افغانستان موزیم اطفال برای  ساینس و تکنالوژی ، جامع ترین و موثر ترین آموزش های

صنف،  ردنظرفیت سازی، ایجاد عالقه و مهارت طراحی کرده است. معلمین میتوانند در آن آموزش های مانند، رایج ترین مهارت های آموزگاری، مدیریت ک

ت. برای چالش زدایی و آینده نگری را فرا گیرند.  برنامه شامل یک هفته فشرده آموزش و نظارت شش هفته ایی اس طراحی نصاب تلعیم، روانشناسی اطفال،

 افزایش مهارت، در هر سه ماه یک کورس تقویتی یک روزه برای آموزش مهارت های جدید در نظر گرفته شده است. 

مروز و س ا. نشریات. موزیم اطفال برای ساینس و تکنالوژي  در کنار داشتن وبسایت، صفحه فیسبوک، تویتر و چینبل یوتیوب، دو نشریه  )خبرنامه ساین۴

 ژورنال ساینس و تکنالوژی افغانستان( را نیز به گونه ماهانه و فصلی به نشر میرساند. 
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 عنوان ماخذ ها صفحه

۴ Af.sputniknews.com قدرتمند ترین کمپیوتر جهان 

۵ Da.azadiradio.com طیاره های بی پیلوت چین 

۶ Da.azadiradio.com خودکفایی روبات ها 

۷ Wikipedia.org هوش مصنوعی 

۹ BBC.com اقلیم ما 

۰۱ Darivoa.com مسلمانان گذشته 

۰۰ Hamshahrionline.ir پل های کیبلی جهان 

۰۱ Tectmi.com تاریخ آسمان خراش ها 

مکتب المعه شهید—مژگان غفوری ۰۱  سیاه چاله ها 

مکتب صوفیه—بالل رشید ۰۷  معرفی دانشمند مشهور 

۰۱ BBC.com, Wikipedia.org پلنگ برفی افغانستان 

۱۱ BBC.com آهوی نایاب افغانستان 

۱۰ Islamcity.org تاریخ مسلمانان امریکا 

۱۱ 101 Experiments, Book خودتان تجربه کنید 
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خواهد قوی ترین   امریکا یم

 کمپیوتر جهان را بسازد
 

کت مبلغ  میلیون دالر را  ۸۵۲ایاالت متحده امریکا به شش شر

پردازد.  جهت ساخت قوی ترین کمپیوتر جهان یم  

نتر ایکسا اسکیل کمپیوتنگ پراجیکت گزارش  صفحه انتر

کت های، داده   است که وزارت انرژی امریکا این پول را به شر

    Nvidiaو Intel, AMD, Gray, IBL, HP پردازد.  یم

ن قوی ترین کمپیوتر جهان به  کت برای ساختر این شش شر

میلیون  ۰۳۴شمایه گذاری حکومت امریکا اتکاء نکرده بلکه از 

دالر که هزینه مجمویع این پروژه است، چهل درصد آنرا 

پردازند.  یم  

ن قوی ترین کمپیوتر جهان را  ن ساختر پیش از این جاپان و چت 

 اعالم کردند. 

میالدی قوی ترین و شی    ع  ۸۴۰۲جاپان گفته بود که ختم سال 

 ۰۲۳سازد. جاپان برای این پروژه  ترین کمیپوتر جهان را یم

 ۰۳۴است و شعت این کمپیوتر  میلیون دالر مختص کرده

 پتافالپ خواهد بود. 

ن ساخته است که  در حال حاضن قوی ترین کمپیوتر جهان را چت 

پتافالپ است.  ۳۳سن وی تایهوالیت نام دارد و شعت آن   

پتافالپ واحد شعت فعالیت کمپیوتر است که در یک ثانیه 

.باشد برابر به یک تریلیون یم  

 

 

Technology 
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 طیارت بی پیلوت 
ن چی 

تولید یم  ” ارزان“نظایم 

 کند

با وصف آنکه از طیارات بی پیلوت در عرصه 

های متفاوت تکنولوژی، زراعت، اقتصاد و 

سایر عرصه ها استفاده می شود، اما زمانیکه از 

طیارات بی پیلوت نام گرفته می شود، ذهن 

انسان فوراً به استفاده نظامی از آن معطوف می 

 .شود

هزینهء تولید طیارات بی پیلوت نیز برای استفاده 

در عرصهء نظامی خیلی گران است. طور مثال 

ساختن یک فروند طیارهء بی پیلوت نوع ریپر ام 

ملیون  30حدود(  (Reaper MQ-9کیو ناین

 .دالر تمام می شود

 

آژانس خبری رویترز از قول آژانس خبری 

سینهوا می نویسد، اخیراً چین بزرگترین فرمایش 

ساختن طیارات بی پیلوت را از یک کشور 

خارجی که از آن نام گرفته نشده، دریافت کرده 

است. این فرمایش از سلسلهء تالش هایست که 

چین به خاطر افزایش صادرات اسلحه و 

 .تکنولوژی نظامی انجام می دهد

انستیتوت طراحی طیارات و پژوهش 

چین می گوید، بعد از (  (Chengduچینگدو

آنکه نسل دوم طیارات بی پیلوت پروازهایشان 

بود و در مورد تعداد آن از ارایهء جزییات (  (Wing Loong IIرا بطور موفقانه انجام دادند، این فرمایش برای تولید طیارات نوع وینگ لوونگ دو

 .خودداری شده است

بوده، در ارتفاعات متوسط پرواز می کند و قابلیت (  56feet(متر 20حدود  ( (Wing Loong IIطول بالهای طیارات بی پیلوت وینگ لوونگ دو

 .اجرای ماموریت های اکتشافی و حمالت هوایی را دارد

 :مسوول دیزاین طیارات بی پیلوت وینگ لوونگ دو می نویسد که گفته است(  (Li Yidongآژانس خبری رویترز از قول لی یی دونگ

وری کش با پرواز طیارات وینگ لوونگ دو، نسل جدید از طیارات بی پیلوت اکتشافی و تهاجمی چین آغاز شد و بعد از ایاالت متحدهء امریکا، چین به“

 .”تبدیل شد که قادر است، این گونه طیارات نسل جدید را انکشاف و توسعه دهد

از چین تحقیقات را در زمینهء انکشاف و طراحی طیارات بی پیلوت در تالش آن افزایش داده است، تا با ارایهء طیارات ارزان قیمت به یک بخش 

که  اندبازاری دست یابد که در اختیار ایاالت متحدهء امریکا و اسراییل قرار دارد و عالقمند است به کشورهای طیارات بی پیلوت را به فروش برس

 .کشور های غربی به آن مایل نیستند

ک به نوشتهء آژانس خبری رویترز، چین تا اکنون در عرصهء فروش و صادرات طیارات نظامی با پیلوت و دارای سرنشین موفق نبوده است، ولی این

 رانامیدوار است تا در زمینهء صادرات طیارات بی پیلوت به موفقیت دست یابد. چین توانسته است با تولید طیارات بی پیلوت ارزان قیمت خریدا

 .خارجی به شمول کشورهای نایجریا، پاکستان و مصر را داشته باشد

ملیون دالر تمام می شود، هزینهء تولید یک  30امریکایی که یک فروند آن حدود (  (MQ-9 Reaperدر مقایسه با طیارات بی پیلوت ریپر ام. کیو ناین

 .فروند طیارهء وینگ لوونگ دو ساخت چین، یک ملیون دالر امریکایست

(  (Chengdu J-20 stealth fighterچین همچنان در ماه نوامبر سال گذشتهء میالدی طیارات جنگنده و غیر قابل کشف توسط رادار چنگدو جی بیست

میالدی نخستین طیارات بزرگ ترانسپورتی ساخت این کشور را داخل خدمت نیروهای هوایی چین را  2017را به نمایش گذاشت و در ماه جنوری 

 .ساخت

Technology 
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( نازک ترینن شنکنل کناربنن اسنت کنه  (Grapheneگرافین

ضخامت آن صرف ینک اتنم بنوده، شنفناف، خنینلنی منقناوم، 

 .انعطاف پذیر و هادی جریان برق است

تیم های متعدد دانشمندان در کشورهای مختلف جنهنان روی 

انکشاف پوست یا جلد مصنوعی اننعنطناف پنذینری کنار منی 

کنند که می تواند، نقاط حساسی را تقلید کننند کنه در پنوسنت 

 .واقعی انسان وجود دارند

ک ااهیاا ک کن اا  ک ااتنت کننااتستک    کیااامااراا  کسااتن اار کنواافااهم تااا

کن افاکک کنماا کماهن کمای ک افاهنماراد مصفهعیک ککمشکلکنیاایای

کنناتستک کن  کواماکک م ک اد کواد کنناه دننشمفهنمکطت قدءکرنک اسرد

کمایک کساتن ار کنناتستک     سراب،ک تنتکن  ک هی کمصافاهعای

 .مهد

ک  ماا ا ک اتنرک کماتهالادء کدر ن  کجلهک اک هی کمصفهعیکواد

ک ادک ک اهم کنعیااتکمصافاهعای دنرد،کگا کنخس ک تنتکیامارا 

کلاماحکهاحک ااتک ممارکمیک  هنکن  ک هی کمصفهعیک ادرک د

مهن هک هدکودک هی کون عیکننسامکمیکتهننهک نهاکرنکنهساسکوک

 .لمحکوفه

کناماهدمک کساتن ار کنوافاهم کتاا  دکنهمردءک سننحکمبتتکرو ارات ،

ننتستک   ک تنتکن  ک هی کمصفهعیک کک  مهمکدرک تن اتک

کننا افا اتتک کسااواهلارادء دننشمفهنمک هد،کنماکن فکک اوو شاااتنم

(درکنیکاتلفهکم ههکرنکننکشافک Glasgow ه فرهمکگالیااو)

کناا  کواار ا ک دندهکننهکودک اکنیرفادهکن کگتنس  کودکمکلکم لی

 .نی ،کننتستک تقکرنکن کننتستک سرابکستن رکمیکوفه

کنیا کوادکGraphene) گتنس   کواار ا  کماکال (کنا  کتت ا 

کماقااو ،ک کما الای کمافااف، ک اهده، ضخام ک مکصاتفک اککنتار

 .ننعطافک ذ تکوک ادتکجت امک تقکنی 

ک ااا) کدن اای کتاا اارکRavinder Dahiyaرو اافااهر ( ااککعیااه

ک سنناحکماباتتکGlasgowدننشمفهنمک ه فرهمکگالیااااو) ( اد

ک اککنناراخاابک کرن رو رت کگفردکنی ،کن  کمشخصاتکگاتنسا ا 

ک ادک ک م کناماهدم مهبک تنتکجمعک ورتکننتستک سرابکوکتاباه ال

 .ننتستک تقکمیکیا د

گفردکنی کمتهلدءک عهت،کنیرفادهکن کگتنس  ک“ رو فهرکدن   ا”

 تنتکستن رکیامر کننتستک   ک تنتکمهتهر ا س کودکدی ک

 اتکمصفهعیکرنکهتو کمیکد فهکوک دکیامر کدی ک اتک

مصفهعیکمهن هکنن ام هکودکمهدکننتستک   ک تن شامکرنک

 .ستن رکمیکوففه

به عقیدهء دانشمندان این شیوهء تولید انرژی می تواند یک 

ت ها باتغییر فاحش را در فراهم ساختن انرژی الزم برای رو

یا آدم های ماشینی بوجود بیاورد. در حال حاضر تدارک 

انرژی الزم برای روبات ها به مثابهء یک آزمون خیلی جدی 

.در برابر دانشمندان قرار دارد  

Graphene to Revolute Robots performance 

 برای خود کفابی روبات ها
ن  استاده از گرافی 

Technology 6 
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ای از علوم کامنپنینوتنر اسنت  شاخه  Artificial intelligence هوش مصنوعی

هنا  شنود کنه منانننند انسنان هایی هوشمنند پنرداخنتنه منی که در آن به ساخت ماشین

دهند.یک عامل هوشمند، سیسنتنمنی اسنت کنه بنا  کنند و واکنش انجام می می عمل

شناخت محیط اطراف خود، شانس موفقیت خنود را پنس از تنحنلنینل و بنررسنی 

ها  ای نه چندان دور زندگی بیشتر انسان دهد. هوش مصنوعی در آینده افزایش می

را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنا بر تحقیق معتبر دانشگاه آکسفورد که در سنال 

های شغلی ایاالت منتنحنده در  درصد از کل جایگاه ۴۲ انجام گرفته است؛ ۷۱۰۹

گنینرنند.  بنه شنکنل اتنومناسنینون و بندون حضنور انسنان اننجنام منی ۷۱۹۱سال 

درصند  ۱سنال آینننده تنننهنا  ۷۱افزار در  نویسان و مهندسان نرم برنامه همچنین

محققین براین باوراند که نهایتا منهننندسنان  امکان اتوماسیون شغلشان وجود دارد.

ای هوشمنند جناینگنزینن خنواهننند شند؛ بنرننامنه ای کنه  افزار روزی با برنامه نرم

 ها را بهبود بخشد. تواند کودها را خود کاپی کند، بنویسد و آن می

 شود؟ آموزش و یادگیری چگونه انجام می

هنای منورد ننیناز هنوش مصنننوعنی را  بخش بزرگی از پنژوهنش مهندسی دانش

هنا رفنتنار کننننند کنه  توانند منانننند انسنان در صورتی می ها دهد. ماشین تشکیل می

 اطالعات فراوانی از جهان اطراف خود داشته باشند.

هنای اصنلنی هنوش مصنننوعنی اسنت.  نیز یکی دینگنر از بنخنش یادگیری ماشین

های گوناگونی دسته بندی شده اسنت. سناده تنرینن راه  آموزش به ماشین به شکل

برای مثال، یک برنامه ساده  است. ” آزمون و خطا“برای یادگیری ماشین روش 

برای کیش و مات کردن شاِه حریف در یک بازی شطرنج را در نظر بنگنینریند. 

دهد تا منوفنق  های شطرنج را به صورت تصادفی آن قدر حرکت می مهره برنامه

ی بننعنندی کننه هننمننیننن  بنه کننیننش و مننات کننردن طنرف مننقننابننل شننود و در دفنعننه

تواند سریعاً مسئله را حل کند و پاسخ را  داده شود می دوباره به کامپیوتر   مسئله

 بیابد.

ترین مفهوم آن( بنتنوانند بنه  هدف یادگیری ماشینی این است که کامپیوتر )در کلی

ها بازدهی باالتری در وظیفهٔ مورد نظر پیدا کند. گستردهٔ  تدریج و با افزایش داده

تواند از تشخیص خودکار چهره با دیدن چند نمونه از چهرهٔ منورد  این وظیفه می

هنای دوپنا بنا درینافنت سنینگنننال  برداری برای روبنات نظر تا فراگیری شیوهٔ گام

ی  پنروژه هنای منعنروف ینادگنینری مناشنینننی، پاداش و تنبیه باشد. یکی از پنروژه

 شرکت مایکروسافت است. تشخیص سن از روی تصویرِ 

ما هم اکنون توسط هوش مصنوعی ضعیف محاصره شده ایم. ماشینن هناینی کنه 

عادات جستجوی شما را  در گوگل  ردگیری میکنند و بر اساس هزاران منتنغنینر 

های  ANIمختلف، تبلیغات مناسب را برای شما به نمایش در میاورند، بر اساس 

 ابتدایی ساخته شده اند. 

 شود؟ هوش مصنوعی به چند نوع تقسیم می

 ”AGI“و  ”ANI“ی  آنچه امروزه به هوش مصنوعی مشهور است به دو دستنه

 شود. تقسیم می

 ANI مخفف Artificial Narrow Intelligence  )هوش محدود مصنننوعنی(

گنویننند. اینن ننوع هنوش  هنم منی”  هوش مصنوعی ضعیف“ است و معموالً به آن 

ی محدودی از تخصص فعالیت کننند. بنرای  تواند در یک حیطه مصنوعی تنها می

 IBMاشاره کرد. ابر کامپیوتری که  (Big Blue)توان به آبی بزرگ  مثال می

ترین شطرنج بازان جهان را شکسنت دهند. آبنی  ساخت تا بزرگ ۰۳۳۲در سال 

دهد: شنکنسنت انسنان در شنطنرننج. امنا  بزرگ یک کار را بسیار عالی انجام می

 شود. تخصص آن به همین مورد محدود می

 شاید تا به حال متوجه این موضوع نبوده باشید، ولی همین حاال هم توسط هوش 

گنینرنند. منثنال دینگنر فنینلنتنرهنای  اند که در طول زمان سالیق شما را یاد می شده

هنای اینمنینل بنرای پناکسنازی اینننبناکنس شنمنا از اسنپنم اسنت.  هوشمند سنروینس

پردازند و تصنمنینم  ها پیام به جستجو می هایی که در یک لحظه بین میلیون سیستم

 گیرند که کدام یک واقعی است و کدام باید حذف شود. می

دهد که از قبل برای آن بنرننامنه  هایی را انجام می مصنوعی امروزی کار  هوش

های صنوتنی امنروزه بنه صنورتنی بنرننامنه  است. برای مثال دستیار  ریزی شده

اند که تنها قادر به نمایش وضنعنینت آب و هنوا،ارسنال پنینام، تنننظنینم  ریزی شده

هایی خارج از چیزی که بنرایشنان از  ها کار باشند. آن…  آالرم، پخش آهنگ و 

کننننند و دارای احسناسنات  هنا فنکنر ننمنی دهننند. آن قبل تعرینف شنده اننجنام ننمنی

رینزی شنده انند. در  پرسیم برننامنه ها می که از آن  برای جواب سواالتی و نیستند

شنایند  هنا داده شنده اسنت. ی سوال و جنواب بنه آن ای از مجوعه واقع پایگاه داده

برای رفع این مشکل نیاز به شبیه سازی یک مغز مانند مغز انسنان بناشندی اینن 

های صوتی، خود قادر بنه جنمنلنه سنازی بنرای پناسنخ بنه سنواالت  گونه دستیار

هنای  دهننند. )بنرخنی از دسنتنینار های تکراری ننمنی کاربران هستند و دیگر پاسخ

برخی از سواالت پیچینده را در اینننتنرننت جسنتنجنو  کورتانا، پاسخ صوتی مانند

 دهند.( کند و جواب می می

ANI تنوانند بنه تنمنام  ضرر هوش مناشنینن اسنت کنه منی ی مفید و نسبتاً بی نسخه

بشریت سود برساند؛ زیرا اگرچه قادر به پردازش میلیاردها عدد و درخنواسنت 

ی خناص اسنت کنه  در یک زمان است، اما همچنان مقید به عمل در یک حینطنه

آن عملکرد هم محدود به تنعنداد تنراننزیسنتنورهناینی اسنت کنه منا بنه آن اجنازه 

ای که نگرانی بسنیناری را  دهیم داشته باشد. در سمت دیگر، هوش مصنوعی می

)هنوش عنمنومنی  ”Artificial General Intelligence“بر انگیختنه اسنت 

 است. AGIمصنوعی( یا به اختصار 

 هوش مصنویع

Artificial  
Intelligence 
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تنوانند  نام بر آن گنذاشنت منی AGIساختن چیزی که حتی با کمی اغماض بتوان 

روزی بنه آن دسنت پنیندا کنننینم،  بزرگترین دستاورد علوم کامپیوتر باشد و اگر

شناسیم را تغییر خواهد داد. موانع زینادی بنرای  ی زوایای جهانی را که می همه

رسیدن به هوش مصنوعی برابر با ذهن انسان وجود دارد. یکی از منواننع اینن 

ی  ی عنمنلنکنرد منغنز منا و شنینوه های زیادی بین ننحنوه است که هرچند شباهت

پردازش اطالعات توسط کامپیوترها وجود دارد، امنا وقنتنی ننوبنت بنه تنفنسنینر 

ها عادت بدی دارند که بیش از حد به  رسد، ماشین اطالعات مانند مغز انسان می

کنند. شاید حکایت کسی که برای تفریح به طبیعت رفته بود و  جزئیات توجه می

ی این وضعنینت  به خوبی توصیف کننده”  گذاشتند جنگل را ببیندی درخت ها نمی“ 

 .باشد

دانشمندان در پی شبیه سازی مغنز انسنان هسنتننند. امنا بنه دلنینل تنوان کنم ابنر 

های فعلی و مصرف زیاد انرژی این کنار بنه صنورت کنامنل امنکنان   کامپیوتر

هنا، در حنال  برای رفع مشکل مصرف انرژی ابر کامپنینوتنر IBM .پذیر نیست

تا به حال توانسنتنه  IBM .های عصبی است  هایی مبتنی بر شبکه ی تراشه توسعه

به قدرتی فراتر از قدت پردازشی مغز یک منوش دسنت پنیندا کننند. انندازه کنل 

 .ی طراحی شده برابر با سایز یک یخچال کوچک است مجموعه

ی دراینو دیسنک سنخنت )هنارد  های کوچکی به انندازه  درون این مجموعه بسته

هناینی کنه  های کنوچنک تنراشنه این بسته قرار گرفته است. داخل درایو( کمپیوتر

اینن  IBM .انند های عصبی هسنتننند قنرار گنرفنتنه همگی مبتنی بر فناوری شبکه

هنا بنا اسنتنفناده از  اینن تنراشنه است.  نام گذاریکرده TrueNorth ها را تراشه

هنا و  اند که شامل نئورون های فیزکی طراحی شده سیلیکون و متشکل از آنالوگ

و به صورت اختصاصی بنرای فنعنالنینت  ها )ارتباط بین نئورون( هستند سیناپس

 .اند های عصبی طراحی شده در بستر شبکه

هنا  سیننناپنس بنینن ننئنورون ۷۰۰هر تراشه شامل بیش از یک میلیون نئورون و 

میلیون نئورون سیلیکوننی قنرار گنرفنتنه کنه  ۴۱بیش از  است. درون هر بسته 

های موجود در غشا مغزی یک موش بیشتر اسنت. منغنز  ها از نئورون تعداد آن

میلیون نئورون در خود جای داده است. با در نظر گنرفنتنن  ۷۰ها بیش از  موش

ای درون این  العاده توان به جرات گفت که قدرت پردازشی فوق این موضوع می

ی عنظنینمنی بنا اسنتنفناده از  سنازی چنننینن شنبنکنه پنیناده ها جا گرفته اسنت. بسته

های معمول می تواند فضای زیادی را اشغنال کننند بنطنورینکنه اننرژی  معماری

توان با انرژی الکتریکی مورد نیاز یک شهنر  اندازی آن می مورد نیاز برای راه

میلی وات اننرژی ننیناز  ۲۱تنها به  ساخته است IBM برابری کند؛ اما آنچه که

 .دارد

اما اگر روزی یک شبیه سازی کامل از مغز انسان ساخته شود؛ این شبینه سناز 

باید قادر به فکر کرن درک احساسات انسانی مانند عشق، نفرت و درد بناشند و 

 همانند یک انسان عمل کند

 هوش مصنوعی جه کاربردهایی دارد؟

 ها در زندگی کاربرد

را در زندگی روزمره مشاهده   های هوش مصنوعی توان کاربرد امروزه نیز می
های راهنمایی رانندگنی هنوشنمننند بنا منحناسنبنه  کرد. برای مثال برخی از چراغ

از هوش مصننوعنی  زمان مورد نیاز برای توقف موتر ها در پشت چراغ قرمز
های هوشمند کلنمناتنی را کنه ننادرسنت ننوشنتنه  گوشی  غلط یاب کنند. استفاده می

هنا شنینوه  کننننند. آن ی درست جاینگنذاری منی اند را شناسایی و آن را با کلمه شده
گیرند و کلماتی مناسب را برای تکمیل جنمنلنه ارائنه منی  نگارش شما را یاد می

و  (Siri) ، اپننل (Google Now) هننای صننوتننی گننوگننل دهننننند. دسننتننیننار
دهننند و  های شما پاسنخ منی به سواالت و درخواست (Cortana) مایکروسافت

در هنگام رانندگی تنها با گوش سپردن به سخنان شما؛ برای دوستانتان پنینامنک 
همچنین با شناختی که از شما دارند )مانند سنلنینقنه(  کند . می نگارد و ارسال می
و بنهنتنرینن  پنردازنند هنای ننزدینک منورد عنالقنه شنمنامنی به بررسی رسنتنوران

 .دهند رستوران را پیشنهاد می

Technology 
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اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان می گوید ، همه   

ساله بخاطر آلوده گی هوا بیش از سه هزار نفر در کشور جان 

 هایشان را از دست می دهند. 

با وجود تالش های مکرر به هدف جلوگیری از آلوده گی هوا 

در جریان سال های گذشته نه تنها آلوده گی هوا کاهش نیافت 

بلکه اکنون آلوده گی هوا باعث مرگ و میر افراد نیز در 

 کشور گردیده است. 

مصطفی ظاهر رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفت، 

در حال حاضر بخاطر آلوده گی هوا ساالنه بیش از سه هزار 

 نفر در سراسر کشور جان های شان را از دست می دهند: 

” آقای ظاهر همچنان گفت، در حال حاضر تمام شهر های  

 بزرگ کشور با خطر آلوده گی هوا مواجه است. 

به گفته آقای ظاهر، استفاده از تیل های بی کیفیت، خرابی 

سرک ها، افزایش نفوس، موجودیت خمدان های خشت، 

فابریکه، حمام ها، نانوایی ها و هوتل ها از جمله عوامل عمده 

 افزایش آلوده گی هوا است. 

اما از سوی دیگر شماری از باشنده های کابل با انتقاد از 

کارکرد های شاروالی کابل می گویند که شاروالی کابل بخاطر 

 پاکی و صفایی محیط زیست هیچ کاری انجام نداده است. 

آنها می گویند، آب و هوایی کابل خیلی کثیف شده و روزانه ده 

ها تن بخاطر آلوده گی هوا به امراض گوناگون مبتال می 

 شوند. 

در همین حال شاروالی کابل می گوید که تمام کارمندان شاروالی صادقانه کارهای شان را پیش می 

 برند. 

 نثار احمد حبیبی رییس تنظیفات شاروالی کابل چنین گفت: 

” انچه مسوولیت ما است در قبال شهر کابل به اندازه توانمندی این ریاست انجام می دهیم من  

تشویش دارم امسال به تناسب سال های قبل در آغاز زمستان آلوده گی فضای کابل هشدار دهنده 

است برای همه مردم، همه باید سهم بگیرند در جلوگیری از آلوده گی هوا، اگر از مواد دودزا 

”کمتر استفاده شود آلوده گی هوا کم می گردد.  

 خیابانهای خاکی عامل عمده آلودگی شهر کابل 

گوید مقدار  این درحالیست که غالم محمد ملکیار، معاون فنی اداره محیط زیست افغانستان، می

 ذرات معلق در هوای کابل امسال در مقایسه با دو سال گذشته نصف شده است.

در فضای کابل به  ۰۹۳۰و  ۰۹۳۴های  گویند که مقدار ذرات معلق در سال مسئوالن این اداره می

میلی میکرون در هر متر  ۴۹۱رسیده، که امسال به  میلی میکرون در هر متر مکعب می ۳۱۱

 مکعب کاهش یافته است.

میلی میکرون کاهش بیابد که این گام  ۰۰۱این میزان به ۰۴۱۱ها انتظار دارند که تا سال  مقام

 مهمی در راستای کنترل میزان آلودگی شهر کابل است.

دستگاه سنجش سیار در هوای نسبتا پاک و شمال )به هنگام وزیدن باد( در کابل، ذرات معلق در 

دهد؛ در حالیکه در هوای آلوده این میزان  میلی میکرون در هر متر مکعب نشان می ۰۰هوا را تا 

میلی میکرون است. ۴۰۱تا   

یگانه آماری که اداره ملی حفاظت از محیط زیست با همکاری بانک انکشاف )توسعه( آسیایی 

یعنی ده سال پیش انجام داده است، به این گونه به  ۰۹۱۰های هوای کابل در سال  درباره آالینده

 نشر رسیده است

مقدار ذرات معلق یا ریزگردها: هفده هزار و سه  

 صد و شصت و سه تن.

مقدار کاربن دای اکساید )دی اکسید کربن(:  

 ششصد و پنجاه هزار و هشت صد و چهل و شش تن.

مقدار سلفردای اکساید )دی اکسید سولفور(: دو  

 هزار و چهارصد و سی و چهار تن.

مقدار کاربن مونوکساید )مونواکسید کربن(: نه  

 هزار و هفت صد و شصت و هشت تن.

مقدار نایتروجن اکساید )اکسید نیتروژن(: شانزده  

 هزار و یک صد و سی و سه تن.

بیشتر مردم از زغال سنگ و چوب برای گرمایش خانه های 

 شان استفاده میکنند

های این فصل  های کابل، بیشتر مراجعه کننده در بیمارستان

 بیمارانی هستند که مشکل تنگی نفس و یا آسما دارند.

گوید در فصل  بصیر احمد عمری، دکتر گوش و گلو، می

شوند.  ها به بیماری گوش و گلو مبتال می زمستان اکثر مریض

مریض  ۷۱۱تا  ۰۰۱تعداد بیماران هم در روز تقریبا از 

شود. بیشتر می  

نفس کشیدن از پشت ماسک، راهی آسان اما نه چندان موثر 

برای مقابله با آلودگی هوا است. اکثر مردم هنگام بیرون 

کنند؛ ماسکهایی که به انواع  رفتن از ماسک استفاده می

شود. مختلف برای شهروندان عرضه می  

شهر کابل در مقایسه با شهرهای بزرگ جهان، هژدهمین 

است. ۰۱ام  شهر آلوده جهان با داشتن ذرات معلق پی  

افغانستان در میان کشورهای جهان، بعد از پاکستان، دومین 

 کشوری است که بیشترین میزان ذرات معلق در هوا را دارد.

هزار است؛ و گفته  ۰۰۱شمار تقریبی وسایط نقلیه در کابل 

درصد آلودگی هوا در کابل ناشی از  ۲۱شود که حدود  می

 دود موتورها و وسایل نقلیه است.

کیلو گرم در سال  ۷۷۱۱به طور متوسط هر خانواده کابلی 

کند، از جمله زغال سنگ و چوب. سوخت فسیلی مصرف می  

نفر  ۹۱۰۱، ۰۹۱۱براساس آخرین آمار موجود در سال 

ساالنه، معادل حدود ده نفر در روز، براثر آلودگی هوا در 

میرند. کابل می  

 اقلیم ما

Climate 
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یت ما و آگایه رهنمائی به آن یا توسط مسلمانان قدیم جهان   روز مره اکتر
ی

بخش های پیچیدۀ زندگ

 امروزی کشف و یاهم از طریق آنها منتقل شده است. 

و این موضوع یک نمایشر است که در موزیم ساینس لندن برگزار میگردد و سمای گذشته های است 

 میکنند. 
ی

 توسط یک تعداد مردم که مسلمانان و جهان غرب از تصادم مدنیت نمایندگ

ن با در   برای اولت 
یک گیالس کافن ساده ، به یک بخش پیچیدۀ فرهنگ های مختلف مبدل شده است. کافن

 جزیرۀ عرب و یمن امروزی منحیث نوشابه انکشاف نمود، که یمتن ها آنرا قهوه مینامند. 

پروفیسور سالم الحسیتن از پوهنتون مانچستر میگوید که دانه های کافن یا قهوه از حبشه به یمن آورده 

 شد. 

البته که کافن در سال های اول اسالم کشف شد، یک جوان بنام خالد در حبشه که از گوسفندهایش 

 نگهبائن مینمود. 

سید که گوسفندها دانه های کافن را دوست داشته وآنرا میخوردند. پس از آن ، آن جوان دانه  به نظر مت 

ن سان این نوشابه انکشاف نموده و مانند آتش شی    ع و پرزور انتشار   را به یمن آورد و به همت 
های کافن

 یافت. 

ن وجود دارد که با گذشت زمان توسط مسلمانان قدیم جهان  اعات مختلف دیگری نت  حسیتن میگوید،اختر

 از قرن هفتم بدینسو انجام یافته است. 

ۀ جوان فاطمه الفیهری منحیث  850ییک از آنها تأسیس پوهنتون است. که آن در سال  ن توسط یک دوشت 

ن پوهنتوئن که به سطح جهان شناخته شده و به فارغ  ن موراکو تأسیس شد. اولت  یک پدیده در شهر فت 

ه توزی    ع میکند.   التحصیالن دیپلوم و غت 

اعات  ن شبیه آن است، که آنرا اختر اث مسلمانان  1001و نمایش موزیم ساینس لندن نت   –مینامند. مت 

 مانند داستان هزارویک شب عرئی که به داستان های افسانوی شهرت دارد. 

فت ها و کشفیات علیم یا تکنالوژییک متمرکز بوده که جهان مارا تغت  داد از یک  ---نمایش لندن بر پیشر

 تعداد پوهنتون های اولیه گرفته ، تا کشفیات در ادویه جات ، حفظ الصحه ، چاه ها و بمبه های آب. 

ود ، درالبالی اخبار که امروز در مورد جهان اسالم به   بعضن روز ها این دست آورد های مهم از یاد مت 

 از هر کش در شک های 
ً
د تمرکز دارد. اما اگر تقریبا کرات میاید، بیشتر روی دهشت افگتن نزاع و نتی

ی را فراموش ننموده اند  ن سید ، آنها هیچ چت   در مورد روز های پر  ---قاهره و دمشق بتر
ی

آنها به سادگ

نه تنها در مورد فتوحات بلکه در مورد فرهنگ ، کشفیات تکنالوژییک و علیم به شما  –افتخار اسالم

اتوری اسالیم اتفاق افتاد، زمانیکه اسالم از از  فت ها در اوج افتخارات امتر حکایت خواهند کرد. این پیشر

ق میانه تا شاش افریقای شمایل و جنوب اسپانیه و آنسوی آن انتشار یافت.   شر

ن مسلمان در پیشا پیش همه قرار داشتند.  عت 
 حسیتن میگوید ، آنزمان دانشمندان و مختر

  

 یک هزار سال قبل ، همکاری های عظیم در 
ً
در آنزمان، تقریبا

ساینس و تکنالوژی وجود داشت، که ما آنرا به باد فراموشر 

ده ایم و آنرا از مدنیت بدست آورده ایم. و آنها همه از  ستر

یک مدنیت بیحد مهم برخاسته است ، و آن مدنیت ، 

 مدنیت اسالم است. 

ن ، یونائن ها و مرصیان قدیم  مسلمانان علم را از ، هند ، چت 

آموخته و آنرا از یک به نسل دیگر انتقال داده اند. یک 

نمایش ، مانند ، یک ساعت غول پیکر، یک فیل هندی ، 

اژدهای چنائی و رقص فرواره های یونائن قدیم را به تصویر 

 است که در اصل توسط 
ی

میکشد. این یک نمونۀ ساختیک

ع ، ریاضن دان و انجنت  مسلمان در اوایل  الجزاری یک مختر

طرایح شده بود.  13قرن   

ی بریمن که در پوهنتون سوت بنک لندن بیالوژی  ان مت 

ت زده میباشد.  اعات حت 
 تدریس میکند، از این اختر

هرکش ایلیفنت کالک یا ساعت فیل ،را دوست دارد. 

ایلیفنت کالک عایل است بخاطرکه مانند ساعت ملل متحد 

است. آن ساعت تمام عناض مدنیت قدیم را در خود دارد ، 

و من منحیث یک ساینس دان آنرا دوست دارم ، زیرا 

نشاندهندۀ آنست که ساینس خسته کن نبوده ، غت  قابل 

تولید و ساده میباشد، اما میتواند مزین بوده و از فرهنگ های 

 کرده و بیانگر آن باشد. 
ی

 مختلف نمایندگ

پروفیسور حسیتن میگوید، اعداد را که ما از آن استفاده 

میکنیم ، بنام اعداد عرئی شناخته میشود ، اما از همیشه 

 اینطور نبوده. 

، آنها را اعداد عرئی گویند،  1234اعداد را که ما امروز داریم ، 

 اما زمائن عرب ها آنها را  اعداد هندی مینامیدند. 

و بطور مثال شمارۀ یا عدد صفر در اوایل توسط دانشمندان 

عرب منحیث یک بخش سواالت انتگرال ریاضن مورد 

استفاده قرار میگرفت. و آن یک بخش مهم فرمول های صفر 

ها و یک ها را تشکیل میداد که در انکشاف کامپیوتر و سایر 

 تکنالوژی های جدید، حیائر محسوب گردید. 

Muslims in the Past 

 مسلمانان
 قدیم

A look at History 
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های معلق در گوشه و کنار جهان عالوه بر این که مردم عادی و بخصوص  معماری پل

ها به عنوان  های شگفت انگیز آن معماران این حوزه را به وجد می آورد بلکه سازه

جاذبه ای دیدنی و توریستی نیز مورد توجه خاص گردشگران در سراسر دنیا قرار 

گیرد. می  

های معلق آویزان شده باشد. تاریخ این نوع  پل معلق پلی است که عرشٔه آن از کیبل

گردد. بازمی ۰۳ها به اوایل قرن  پل  

های معلق عمودی هستند  های معلق بین برجها، همراه با کیبل ها دارای کیبل این نوع پل

توان مانند کره ای در نظر گرفت که  کنند. پل معلق را می که وزن عرشه را تحمل می

شود اما کره حتی با یک  از یک نخ آویزان شده باشد، نخ مانع از افتادن کره )گلوله( می

ها وزن پل را تحمل  های معلق نیز کیبل کند. در پل پف شروع به حرکت و نوسان می

ها و حتی حرکات ناگهانی وسایط نقلیه مانند  ترین نسیم کنند اما پل نسبت به مالیم می

دهد و شروع به حرکت  مارپیچ رفتن و برک زدن های ناگهانی حساسیت نشان می

کند. می  

های بسیار عریض آن  توان به دهانه ها می های این نوع پل نسبت به دیگر پل از مزیت

وآمد استفاده  های و پررفت  های معلق معموالً در آبراه اشاره کرد، به همین دلیل از پل

کنند. می  

Golden Gate گیت  پل گلدن  

پل گلدن گیت یک پل معلق درسانفرانسیسکو است که این شهر را به شمال ایالت 

است. این پل با هزینه  کند. این پل بر روی تنگه گلدن گیت زده شده کالیفرنیا وصل می

است. سال در سانفرانسیسکو ساخته شده ۴میلیون دالر ظرف مدت  ۹۰  

تا  ۰۳۹۲های  گشایش یافت و در فاصله بین سال ۰۳۹۲ می ۷۲پل گلدن گیت در 

آمد. ترین پل معلق دنیا به حساب می متر( طوالنی ۹۱۱٬۰پا ) ۷۱۱٬۴با طول  ۰۳۰۴  

آورند. .ساکنین شهر سانفرانسیسکو این پل را نماد شهر خود به حساب می  

 

تن  ۱۱۲۱۱۱متر( و وزن آن  ۰۲پا ) ۷۷۱ارتفاع این پل از سطح آب 

متر(  ۷۷۲پا ) ۲۴۰اند  است. دوبرجی که در طول این پل ساخته شده

وسیله نقلیه از روی  ۴۰۹۱۰۱۱۱، حدود ۰۳۳۲ارتفاع دارند.در سال 

 این پل عبور کردند

پل گلدن گیت، ابتکار مهندس مشهور جوزف استراس بود که پیش از 

پل متحرک را برعهده داشت.  ۴۱۱طراجی پل گلدن گیت، طراحی 

ایرونیگ مارو مهندس، معمار، و مهندس چارلز آلتون الیس و لئون 

 مویسیف از طراحان پل در اجرای این پروژه بزرگ مشارکت داشتند. 

شروع شد. ۰۳۹۹ژانویه سال  ۰ساخت این پل از   

به دلیل وزش بادهای شدید، کارگران در هنگام ساخت آن با مشکالت 

نفر در هنگام ساخت این پل از روی آن سقوط  ۹۱بسیاری مواجه شدند. 

نفر به کمک تور ایمنی که در هنگام ساخت  ۰۳کردند که از این تعداد 

 ۰۲نفر در  ۰۷در زیر پل تعبیه شده بود از مرگ نجات پیدا کردند. 

)نزدیک به اتمام ساختمان پل( به همراه داربستی که  ۰۳۹۲فوریه 

پیچهایش تحمل وزن داربست را نداشت، به آبهای یخزده سقوط کردند که 

در این مورد، به علت وزن زیاد داربست، تور ایمنی هم پاره شد و تنها 

 دو نفر نجات یافتند و بقیه )ده نفر( کشته شدند.

می همان سال برای  ۷۰به پایان رسید و در  ۰۳۹۲ساخت پل در آوریل 

تردد عابران پیاده آزاد شد. یک روز پس از آن، با افتتاح رسمی در 

این پل به روی وسایل نقلیه  ۰۳۹۲می سال  ۷۲بعدازظهر  ۰۷ساعت 

 باز شد.

( ۷۱۰۰میلیون دالر سال  ۴۳۹میلیون دالر )معادل  ۹۰ساختمان پل 

 ۹٫۰ریزی شده و با هزینه  هزینه داشت. پل زودتر از زمان برنامه

ریزی شده ساخته شد. میلیون دالر زیر هزینه برنامه  

 پل های کیبیل جهان

Engineering 
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اشتیاق به عملی ساختن ایده های  -ترجمه و تالیف: کامبیز کراماتی 

بزرگ، پدیدۀ تازه ای درزندگی بشر نیست. ساختمان های عظیم، همواره 

به عنوان سمبل قدرت و ثروت کشورها، راهی برای تجلیل از رهبران و 

اعتقادات مذهبی، شیوه ای برای گسترش مرزهای واقعیت و خیال، و حتی 

رقابتی ساده بین مالکان، معماران و پیمانکاران مطرح بوده اند. اهرام 

مصر، برج های ساخته شده بر روی تپه های ایتالیا و کلیساهای جامع سبک 

گوتیک فرانسه، نمونه هایی از ساختمان های عظیم باقی مانده از گذشته های 

دور و نزدیک هستند. ممکن است این نمونه ها، از بسیاری جهات با هم متفاوت 

باشند؛ اما در یک نکته با هم اشتراک دارند: همگی ذهن بیننده را لبریز از شکوه 

 كنند. و عظمتی تحسین برانگیز می

 پیشینه بلندمرتبه ها

ساخت بلندمرتبه های مدرن، تنها پس از ابداع لفت و نیز وفور مصالح ساختمانی 

و کاهش هزینه های آنها ، امکان پذیر شد. هرچند تعریف و تفکیک دقیقی نمی 

متر ، به  150تا  23توان ارائه داد، اما عموما ساختمان هایی با ارتفاع بین 

 150عنوان ساختمان های بلند مرتبه  شناخته می شوند. ساختمان های بلند تر 

 می شناسیم.(Sky Scraper) متر را به نام 

و گرانیت ساخته  سمنتآسمان خراش های مدرن از مصالحی مانند فوالد، شیشه، 

می شوند و همگی از تجهیزات مکانیکی و تاسیساتی از قبیل لفت و پمپ های 

 آب بهره می گیرند.

تا قرن نوزدهم، ساختمان هایی با بیش از شش طبقه، بسیار نادر بودند، چراکه 

نیاز به استفاده از زینه برای صعود از چنین ساختمان هایی، این ایده را غیر 

عملی می کرد. ضمن آنکه رساندن آب با فشار مناسب به طبقات باال هم، از 

 دیگر موانع عملی ساختن چنین ایده هایی بود.

میالدی باز  17و  16با این وجود، پیشینه ساخت اولین بلندمرتبه ها، به قرون 

می گردد. قدیمی ترین نمونه در یمن در شهر شیبام است که به عنوان قدیمی 

ترین شهر دارای آسمان خراش در سراسر جهان، و نیز به عنوان اولین نمونه 

برج  500شناخته می شود. شهر شیبام، از بیش از  برنامه ریزی شهری طبقاتی

طبقه تک واحدی تشکیل می شد. ظاهرا هدف  9مسکونی، هریک شامل پنج تا 

از این شیوه معماری، محافظت مردم در مقابل حمالت صحرانشینان بدوی بوده 

 است.

نمونه ای دیگر را می توان در بخش قدیمی شهر ادینبورگ اسکاتلند مشاهده 

کرد. در قرن هفدهم، مرزهای شهر، توسط یک دیوار دفاعی مشخص شده بود و 

از اینرو، مناطق قابل سکونت شهر، به بخش های داخل حصار محدود می شد. 

لذا، تنها راه توسعه شهر، اجرای ساختمان های طبقاتی بوده است. در این شهر، 

ساختمان های یازده طبقه زیادی وجود داشته اند و حتی نشانه هایی حاکی از 

وجود ساختمان های چهارده طبقه هم دیده شده. هنوز هم می توان آثار این سازه 

 های سنگی را در مناطق قدیمی شهر، مشاهده کرد.

اما قدیمی ترین سازه اسکلت فلزی جهان، در شروزبری انگلستان ساخته شد. 

، بدلیل بهره گرفتن از 1797( بنا شده در سال (Flaxmillساختمان فلکس میل 

آسمان خراش های مدرن  ستون ها و تیرهای چدنی ضد حریق، به عنوان پدر

 شناخته می شود.

 رفع موانع

اما دو تحول بزرگ در قرن نوزدهم، راه را برای ساخت بناهای عظیمی 

همچون آسمان خراش ها، هموار کردند. اولین مورد، ساخت لفتهای 

بود. طی قرن ها، لفتهای اولیه با طرح ها و کاربری های  «مطمئن»

گوناگون مورد استفاده قرار می گرفتند و در اواسط قرن نوزدهم، لفتهایی 

که با استفاده از نیروی بخار و برای حمل مصالح در کارخانه ها، معادن 

و کارگاه ها کار می کردند، پای به میدان گذاشتند. اما این لفتها برای 

حمل انسان چندان ایمن نبودند، چراکه در صورت قطع شدن کیبل نگه 

، یک مخترع 1553دارنده، به پائین سرنگون می شدند. در سال 

امریکایی به نام الیشا گریوز اوتیس، وسیله ای را طراحی کرد که در 

صورت پارگی کیبل لفت، مانع از سقوط آن می شد. این موضوع، تاثیر 

شگرفی بر افزایش اعتماد عمومی به لفت گذاشت و در اواخر همین قرن، 

استفاده از موتورهای الکتریکی، لفت را به راه حلی عملی برای باال و 

 پائین رفتن از ساختمان های بلند، تبدیل کرد.

، این شهر طعمه حریقی 1571تحول دوم، در شیکاگو رخ داد. در سال 

ویرانگر شد. طی سال های بعد، بر خالف انتظار، شهر با سرعتی 

عجیب و انفجاری رو به رشد و توسعه گذاشت و خیلی زود به مرزهای 

، دیگر زمینی برای توسعه بیشتر شهر 1550طبیعی خود رسید. در دهه 

باقی نمانده بود و تنها راه ممکن، استفاده از ارتفاع بود. اما برای دستیابی 

به ارتفاعات مورد نظر، تکنیک های ساخت و ساز نیازمند تحولی اساسی 

بودند. یکی از تکنیک های جدید، استفاده از شبکه ای از تیرها و ستون 

از وزن  -های فوالدی بود که قابلیت تحمل هرگونه تنش و نیرویی 

که ممکن است بر یک  -طبقات فوقانی گرفته تا نیروی باد و حتی زلزله 

ساختمان وارد شود را داشته باشد. با توسعه این تکنیک جدید، آسمان 

 خراش ها متولد شدند و رقابت بر سر ساخت مرتفع ترین بناها، آغاز شد.

  

 

 تاری    خ آسمان خراش ها
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 چاله سیاه

با کتله ( ۱۲مسیه  cDنوع( کتله در مرکز کهکشان بیضوی فراغول چالهٔ کالن سیاه

میلیارد برابر خورشید به عنوان اولین تصویر منتشر شده با تلسکوپ  ۲ی تقریباً 

 )۷۱۰۳آوریل  ۰۱افق رویداد )

با گرانشی چنان نیرومند است که هیچ چیز  ۰زمان -ای از فضا  چاله ناحیه سیاه

توانند از میدان گرانش  نمی —های الکترومغناطیسی مثل نور  حتی ذرات و تابش

 Theory of Generalآن بگریزند. نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین )

Relativity تواند  کند که یک کتله به اندازه کافی فشرده شده، می بینی می (پیش

زمان و تشکیل سیاهچاله شود. مرز این ناحیه -سبب تغییر شکل و خمیدگی فضا

تواند به بیرون برگردد را  مان که هیچ چیزی پس از عبور از آن نمی -از فضاز

چاله برگرفته  نامند. صفت )سیاه( در نام سیاه  ( می Event horizonافق رویداد )

گذرد به دام  از این واقعیت است که همهٔ نوری را که از افق رویداد آن می

اندازد؛ از این دیدگاه سیاه چاله رفتاری شبیه به جسم سیاه در ترمودینامیک  می

بینی  دارد. از سوی دیگر نیز، نظریه میدانهای کوانتومی در فضازمان خمیده پیش

 Hawking’sهای رویداد نیز تابشی به نام تابش هاوکینگ ) کند که افق می

radiationکنند که طیف آن همانند طیف جسم سیاهی است که دمای  ( گسیل می

ای در  های ستاره آن با کتله اش نسبت معکوس دارد. میزان دما در مورد سیاهچاله

 .حد چند میلیاردم کلوین است و از این رو ردیابی آن دشوار است

دهند برای  اجسامی که به دلیل میدان گرانشی بسیار قوی اجازهٔ گریز به نور نمی

میالدی( توسط جان میچل و پیر سیمون الپالس مورد ( ۰۱اولین بار در صده 

های یک  توجه قرار گرفتند. نخستین راه حل نوین نسبیت عام که در واقع ویژگی

میالدی توسط کارل شوارتزشیلد  ۰۳۰۰نمود در سال  سیاهچاله را توصیف می

ای گریزناپذیر از فضا، تا چهار دهه  کشف شد. هر چند تعبیر آن به صورت ناحیه

ای طوالنی این چالش مورد کنجکاوی  بعد به خوبی درک نشد، برای دوره

های نظری نشان داد که  ، پژوهش۰۳۰۱ریاضیدانان بود تا اینکه در میانه دهه 

های ژنریک نسبیت عام هستند. یافتن  بینی ها به راستی یکی از پیش سیاه چاله

گرانشی به  ۷ستارگان نوترونی باعث شد تا وجود اجرام فشرده شده بر اثر رمبش

عنوان یک واقعیت امکان پذیر  فیزیکی مورد عالقه دانشمندان قرار گیرد. 

های  ای در جریان فروپاشی ستاره های ستاره شود که سیاه چاله اینگونه پنداشته می

آیند. کتله  وجود می بزرگ در یک انفجار ابرنواختری در پایان چرخه زندگیشان به

تواند با دریافت کتله از پیرامونش افزایش  گیری می یک سیاه چاله پس از شکل

های گوناگون، سیاه  یابد. با جذب ستارگان پیرامون و بهم پیوستن سیاه چاله

 .شوند ها برابر خورشید تشکیل می های کالن با کتلهی میلیون چاله

تواند  گردد نادیدنی است، اما می سیاه چاله به دلیل اینکه نوری از آن خارج نمی

بودن خود را از راه کنش و واکنش با ماده از پیرامون خود نشان دهد. از راه 

های دوتایی با همدم نامرئیشان، اخترشناسان  بررسی برهمکنش میان ستاره

ها شناسایی  نامزدهای احتمالی بسیاری برای سیاهچاله بودن در این منظومه

اند. این باور جمعی در میان دانشمندان رو به گسترش است که در مرکز  کرده

سیاه جاله 

 ها

Black Holes 

چاله کالن وجود دارد. برای نمونه، دستاوردهای  ها یک سیاه بیشتر کهکشان

ارزشمندی بازگوی این واقعیت است که در مرکز کهکشان راه شیری ما نیز 

یک سیاه چاله کالن با کتله ی بیش از چهار میلیون برابر کتله خورشید وجود 

 .دارد

برای اولین بار عکسی از یک سیاهچاله  ۷۱۰۳دانشمندان در ماه آوریل سال 

 .گرفته و منتشر کردند

 ها و ساختار ویژگی

کند که هر سیاهچاله پس از اینکه  نظریه ی )بدون مو(  جان ویلر بیان می

تشکیل شد و به وضعیت پایداری رسید، تنها سه خاصیت فیزیکی مستقل دارد: 

ای. از نظر مکانیک کالسیک )غیر  کتله، بار الکتریکی، و اندازه حرکت زاویه

کوانتومی( دو سیاهچاله که دارای مقادیر یکسانی برای سه ویژگی یاد شده 

 .باشند، نامتمایزاند

های خاصی هستند زیرا از بیرون سیاهچاله قابل  این سه ویژگی، ویژگی

اند. مثالً یک سیاهچاله چارچ دار همچون هر جسم باردار دیگری  مشاهده

ای  کند. به طریق مشابهی مجموع کتله درون کره چارچ های همنام را دفع می

که یک سیاهچاله را دربرمی گیرد از طریق همتای قانون گاوس در مورد 

نیروهای گرانشی یعنی کتله ای. دی. ام نسبیت عام از فواصل بسیار دور 

توان  ای یک سیاهچاله را نیز می گیری نمود. به همین ترتیب تکانه زاویه اندازه

 .از راه کشش چارچوب توسط میدان مغناطیس گرانشی به دست آورد

کند تمام اطالعات فیزیکی مربوط  ای سقوط می وقتی جسمی به درون سیاهچاله

طور یکنواخت در امتداد افق رویداد  به شکل کتله یا توزیع چارچ سطحی آن به

شود. این رفتار افق رویداد به  شود و از دید ناظر خارجی گم می توزیع می

شود و به آنچه در یک غشای کشی رسانا  عنوان سیستم پراکنده ساز نامیده می

دهد شباهت بسیار دارد. این تفاوت  با اصطکاک و مقاومت الکتریکی رخ می

های میدانی مانند الکترو مغناطیس است که به دلیلی  از آن دسته نظریه

پذیری در زمان هیچ اصطکاک یا مقاومتی در سطح میکروسکوپیک  معکوس

رسد و  ندارند. زیرا یک سیاه چاله در نهایت با سه پارامتر به حالت پایدار می

هیچ راهی وجود ندارد که از گم شدن اطالعات مربوط به شرایط اولیه اجتناب 

های گرانشی و الکتریکی سیاه چاله اطالعات بسیار اندکی در بارهٔ  نمود: میدان

دهند. اطالعات گم شده شامل هر کمیتی است  است می آنچه وارد سیاه چاله شده

گیری نیستند. از  که از فاصله دور از افق رویداد یک سیاهچاله قابل اندازه

توان از عدد باریونی و عدد لپتونی کل نام برد. این موضوع تا  جمله می

است که از آن به پارادوکس گم شدن اطالعات سیاه چاله یاد  کننده ای گیج اندازه

 .شود می

Astronomy 

فروپاشی یک ستاره به درون خود به . 2

 وسیله جاذبه شدید. )شدیداً متراکم شدن( 
را به  فضا و زمان که مدل ریاضی . عبارت است از یک1

تنیده و به عنوان یک کمیت پیوسته با یکدیگر  صورت درهم 
کند.  ترکیب می  ( Spacetime ) 

13 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
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 خواص فیزیکی

هایی هستند که تنها کتله دارند و چارچ الکتریکی و  ها آن ترین نوع سیاهچاله ساده

های شوارتزشیلد  ها را اغلب با نام سیاهچاله ای ندارند. این سیاهچاله تکانه زاویه

نامند که بر گرفته از نام کارل شوارتزشیلد است که جوابی برای معادالت  می

ارائه نمود. بنا بر قضیه بیرخوف در نسبیت عام،  ۰۳۰۰میدانی انیشتین در سال 

تنها جواب خأل است که متقارن کروی است. این بدان معنی است که تفاوتی میان 

میدان گرانشی یک سیاه چاله و یک جسم کروی با همان کتله وجود ندارد؛ 

بنابراین سیاه چاله تنها در محدوده نزدیک به افق آن است که همه چیز حتی نور 

کشد و در فواصل دورتر کامالً مانند هر جسم دیگری با همان  را به درون می

 .کند میزان کتله رفتار می

های کلی تری را توصیف  هایی برای معادالت انیشتین که سیاه چاله راه حل

 های نوردشتروم سیاه چاله-کنند نیز وجود دارند. مثالً متریک رایسنر می

ترین  کنند. کلی های چرخان را توصیف می چارچ دار و متریک کر سیاه چاله 

هایی  نیومن است که سیاه چاله-های ثابت متریک کر جواب موجود برای سیاهچاله

 .ای دارند کند که هم چارچ الکتریکی وهم تکانه زاویه را توصیف می

تواند هر مقداری داشته باشد، چارچ و تکانه  در حالیکه کتله سیاهچاله می

شوند. چنانچه واحدهای پالنک را بکار ببریم،  ای آن توسط کتله محدود می زاویه

(کنند در این رابطه صدق می J ای و مجموع تکانه زاویه Q کل چارچ الکتریکی

M است کتله سیاهچاله\{ :)displaystyle Q^{2}+\left({\tfrac {J}

{M}}\right)^{2}\leq M^{2}{,\Q^{2}+\left({\tfrac  {J}{M}}\right)^

{2{\leq M^{2} .,\کنند، سیاه  هایی که نابرابری فوق را اشباع می سیاه چاله

هایی نیز برای معادالت انیشتین  شوند. جواب های اکسترمال نامیده می چاله

ها افق رویداد ندارند.  کنند اما این جواب موجودند که این نابرابری را نقض می

اند و در  نامند که از بیرون قابل مشاهده های برهنه می ها را تکینگی این جواب

گیری چنین  توانند فیزیکی باشند. فرضیه سانسور کیهانی شکل نتیجه نمی

 .شمرد هایی را در جریان تراکم ناگهانی  نامحتمل می تکینگی

هایی که از تراکم ناگهانی   به دلیل قدرت نسبی الکترومغناطیس سیاهچاله

شوند تمایل دارند که چارچ تقریباً خنثی ستاره را حفظ کنند.  ستارگان تشکیل می

رود که چرخش یک ویژگی مشترک در اجسام فشرده باشد.  اما انتظار می

به  ۰۳۰۰۵۰۱۰آراس  نامزد سیاه چاله قرار گرفته در دوتایی پرتو ایکس جی

 .ای نزدیک به حداکثر مقدار مجاز داشته باشد رسد که تکانه زاویه نظر می

 گیری و تکامل شکل

ها شاید طبیعی باشد، که این سؤال به  با در نظر گرفتن ماهیت عجیب سیاهچاله

توانند در طبیعت وجود داشته  ذهن خطور کند که آیا چنین اجسام عجیبی می

های پاتولوژیکی برای معادالت انیشتین  باشند، یا اینکه این اجسام تنها جواب

توانند تشکیل  ها نمی کرد که سیاهچاله هستند. خود انیشتین به اشتباه گمان می

ای ذرات در حال سقوط حرکت  شوند زیرا او بر این باور بود که تکانه زاویه

نمود. این باعث شد که جامعه نسبیت عام تا  ها را در شعاع خاصی پایدار می آن

 Frontiers And Controversies In."ها نتایج مخالف را از دست بدهد مدت

Astrophysics Transcript 9". Yale University. Archived from the 

original on 9 March 2016. Retrieved April 26, 2011.  هر چند که

ها  گروه کمتری از نسبیت پردازان همچنان بر این باور بودند که سیاهچاله

اکثر پژوهشگران  ۰۳۰۱اجسام فیزیکی واقعی هستند و این گروه تا پایان دهه 

وجود آمدن افق رویداد  این زمینه را متقاعد کرده بودند که هیچ مانعی برای به

 .وجود ندارد

شود، پنروز ثابت نمود که یک تکینگی در  زمانی که یک افق رویداد تشکیل می

آید. مدت کوتاهی پس از وی هاوکینگ نشان داد  وجود می ای درون آن به نقطه

کنند نقاط  شناسی که مهبانگ را توصیف می های کیهان که بسیاری از راه حل

های اسکالر یا مواد عجیب دیگر دارند. راه حل کر، قضیه  ای بدون میدان تکینه

Astronomy 
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ها نشان دادند که خواص فیزیکی سیاه  بدون مو و قوانین ترمودینامیک سیاهچاله

ها ساده و قابل فهم هستند و این اجسام موضوعات مناسبی برای پژوهش  چاله

ها بینجامد،  رود به تشکیل سیاه چاله ترین فرایندی که انتظار می هستند. ابتدایی

تراکم ناگهانی  گرانشی اجسام بسیار سنگین همچون ستاره هاست. البته 

 .ها بینجامد فرایندهای عجیب تری نیز هستند که ممکن است به تولید سیاهچاله

 رشد

تواند با جذب ماده اضافی به رشد خود  وقتی که یک سیاه چاله تشکیل شد می

ای را از محیط  طور پیوسته گاز و غبار میان ستاره ای به ادامه دهد. هر سیاهچاله

کند.  مستقیم اطرافش و تابش زمینه کیهانی که در همه جا حضور دارد، جذب می

های کالن طی آن شکل  رسد سیاه چاله ای است که به نظر می این فرایند اولیه

های کتله متوسط در  گیرند. فرایندی مشابه نیز برای تشکیل سیاه چاله می

 .است ای کروی پیشنهاد شده های ستاره خوشه

امکان دیگر برای رشد یک سیاه چاله آمیختن با اجرام دیگر مانند ستارگان یا 

های کالن نخستین  سایر سیاه چاله هاست. این نظریه به خصوص برای سیاهچاله

کند. این فرایند  اند اهمیت پیدا می که منشأ پیدایش بسیاری از اجسام کوچکتر بوده

های با کتله متوسط پیشنهاد  همچنین به عنوان مبدأ پیدایش برخی از سیاه چاله

 .است شده

 تبخیر

 نوشتار اصلی: تابش هاوکینگ

ها کامالً سیاه نیستند بلکه مقدار  چاله هاوکینگ نشان داد که سیاه ۰۳۲۴در سال 

های  اندکی تابش گرمایی دارند او این نتیجه را از بکارگیری نظریه میدان

ای ایستا به دست آورد. نتیجه این محاسبات این  چاله کوانتومی در یک زمینهٔ سیاه

ها باید ذراتی را در جسم سیاه کامل منتشر کند. این اثر به نام  چاله بود که سیاه

است. از زمانی که هاوکینگ این نتایج را منتشر نمود  تابش هاوکینگ نامیده شده

اند. چنانچه این نظریه  های مختلف سنجیده بسیاری درستی این نظریه را با روش

ها یک طیف گرمایی  رود که سیاه چاله ها درست باشد انتظار می تابش سیاه چاله

شود. این کاهش کتله مربوط به کتله  ها می ساطع کنند که منجر به کاهش کتله آن

ها در طول زمان تبخیر  شوند. سیاه چاله ها و ذراتی است که تابیده می فوتون

گردند. دمای این طیف )دمای هاوکینگ( با گرانش  شوند و کوچکتر می می

های شوارتزشیلد نسبت  سطحی یک سیاه چاله مرتبط است که در مورد سیاهچاله

های بزرگتر تابش کمتری از سیاه  معکوسی با کتله دارند و در نتیجه سیاهچاله

 .های کوچکتر دارند چاله

یک سیاهچاله ستاره وار با کتله ی برابر یک کتله خورشیدی، دمای هاوکینگی 
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ها بیش از آنکه از طریق  های بزرگتر از آن ای و سیاهچاله های ستاره سیاهچاله

تابش هاوکینگ کتله از دست بدهند، از تابش زمینه کیهانی کتله به دست 

کنند. برای اینکه یک سیاهچاله  آورند. در نتیجه به جای کوچکتر شدن رشد می می

کلوین باشد و این  ۷٫۲بتواند تبخیر شود باید دمای تابش هاوکینگ آن بیشتر از 

تر باشد و نتیجتاً قطری کمتر از یک  بایست از ماه سبک بدان معنی است که می

 .متر داشته باشد دهم میلی

رود که تابش آن بسیار  ای کوچک باشد انتظار می از سوی دیگر اگر سیاهچاله

ای که نسبت به انسان سنگین محسوب شود باید در  قویتر باشد. حتی سیاهچاله

یک دم تبخیر شود. یک سیاهچاله با وزن یک ماشین باید در مدت چند نانوثانیه 

برابر خورشید  ۷۱۱تبخیر شود و طی این مدت اندک درخششی به اندازه 

شوند.  های کوچکتر حتی با سرعت بیشتری تبخیر می خواهد داشت. سیاهچاله

البته برای چنین سیاه چاله کوچکی اثرات گرانش کوانتومی نقش مهمی ایفا 

های فعلی در مورد گرانش  کنند و ممکن است )هرچند که از دانسته می

رسد( به صورت فرضی چنین  کوانتومی چنین امری محتمل به نظر نمی

 .سیاهچاله کوچکی را پایدار سازند

 هسته کهکشانی

در این تصویر نشات گرفته از یک هسته  ۱۲های برآمده از مرکز مسیه  فواره

باشد.  چاله کالن  کهکشانی فعال است که ممکن است در بر گیرندهٔ یک سیاه

 .منبع: تلسکوپ فضایی هابل/ناسا/سازمان فضایی اروپا

های غیرمعمولی مانند خط  هایی که ویژگی اخترشناسان برای توصیف کهکشان

های رادیویی بسیار قوی دارند، از واژه کهکشان  طیفی غیرمعمولی یا تابش

اند که فعالیت این  کنند. مطالعات نظری و تجربی نشان داده فعال استفاده می

های کالن  توان با استفاده از سیاه چاله را می ( (AGNهای کهکشانی فعال هسته

،  چاله کالن های کهکشانی فعال از یک سیاه های هسته توضیح داد. این گونه مدل

 .شوند یک قرص برافزایشی و دو فواره عمود بر قرص برافزایشی تشکیل می

های کهکشانی  های کالن در مرکز همه هسته رود که سیاهچاله اگرچه انتظار می

های کهکشانی مورد مطالعه  فعال حضور داشته باشند؛ اما تنها برخی از هسته

گیری کتله واقعی این نامزدهای سیاه چاله کالن،  دقیق برای شناسایی و اندازه

ها با نامزدهایی برای سیاهچاله کالن  ترین کهکشان اند. برخی از مهم قرار گرفته

، ۹۰۰۰سی  جی ، ان۱۲، مسیه ۹۷عبارتند از: کهکشان زن برزنجیر، مسیه 

 .مکزیکی  و کهکشان کاله ۴۷۰۱سی  جی ، ن۹۹۲۲سی  جی ان

ها )نه  است که در مرکز همه )تقریباً( کهکشان امروزه به گستردگی پذیرفته شده

است. همبستگی تجربی  های فعال( یک سیاهچاله کالن قرار گرفته تنها کهکشان

نزدیک بین کتله این چاله و پراکندگی سرعت در بخش برآمده خود کهکشان که 

کند که ارتباطی  معروف است، قویا پیشنهاد می( M-Sigma( سیگما-ام به رابطه

 .گیری خود کهکشان وجود دارد گیری سیاهچاله و شکل بین شکل

در حال حاضر بهترین گواه برای یک سیاه چاله کالن از مطالعه حرکات خاص 

آید. از سال  ستارگان در نزدیکی مرکز کهکشان راه شیری خودمان به دست می

ای به نام کمان ای* ردیابی  ستاره را در ناحیه ۳۱اختر شناسان حرکت  ۰۳۳۰

به  ۰۳۳۱اند. با تطبیق حرکت این ستارگان بر مدارهای کپلری در سال.  نموده

میلیون کتله خورشیدی در حجمی  ۷٫۰این نتیجه رسیدند که باید کتله ی برابر 

سال نوری قرار گرفته باشند. از آن زمان تا کنون یکی از این  ۱٫۷به شعاع 
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ها موفق  است. آن یک مدار کامل را پیموده - ۷-به نام اس -ستارگان 

های مناسبتری برای کتله و  های مداری، محدودیت شدند از روی داده

که باعث حرکت مداری ستارگان ناحیه کمان ای*  -اندازه این شی

 ۴٫۹ها دریافتند که یک کتله کروی برابر  وضع کنند. آن -شود می

سال نوری  ۱٫۱۱۷ای به شعاع  میلیون کتله خورشیدی در ناحیه

برابر شعاع  ۹۱۱۱است. اگرچه این شعاع تقریباً  قرار گرفته

شوارتزشیلد متناظر با این کتله است، اما دست کم با این حقیقت که 

 .جسم مرکزی یک سیاهچاله کالن باشد سازگار است

 امواج گرانشی

ها استفاده از امواج گرانشی است که  های کشف سیاهچاله یکی از راه

دارند. هر کتله اختری از دید شکل  هنگام فروپاشی گسیل می

نامتقارن تشعشع ممکن است یک منبع قابل اکتشاف مشخص به 

وجود آورد. جوزف وبر از دانشگاه مریلند، پیشکسوت رشته تشعشع 

گر ویرانی  است که نمایان گرانشی، رویدادهای زیادی را کشف کرده

وسیع ماده در جهان، از راه فروپاشی گرانشی است. کارافزار او 

هایی در  وسیله سیم های المونیمی، ابزاری که به عبارت است از آنتن

داری آویزانند. این کارافزار او قادر به کشف  های حفاظ داخل اتاق

 .تواند به دقت انجام دهد است، اما این کار را نمی سیاهچاله

 ها یگانگی سیاهچاله

های باز در فیزیک پایه، پارادوکس اطالعات گمشده  یکی از پرسش

طور کالسیک قوانین فیزیک  است. به یا پارادوکس یگانگی سیاهچاله

کنند. نظریه  در هر دو جهت مستقیم و معکوس، یکسان عمل می

توان از آن  که می -لیوویل )هامیلتونی( نگهداری حجم فضای فاز را 

داند، در نتیجه حتی  ضروری می -به نگهداری اطالعات تعبیر نمود 

در فیزیک کالسیک هم مشکالتی وجود دارد. در مکانیک کوانتومی 

این مسئله متناظر با یکی از خواص اساسی به نام یگانگی است که 

توان به عنوان  با نگهداری احتماالت مرتبط است. آن را می

نگهداری حجم فضای فاز کوانتومی، همانگونه که در ماتریس 

 .شوند نیز در نظر گرفت چگالی توصیف می

 

 ها در جهان شمار سیاهچاله

ها امکان پذیر  نیست.  ها در جهان به قدری زیاد است که شمردن آن شمار سیاهچاله

کهکشان راه شیری به تنهایی در حدود صد میلیارد ستاره دارد که از هر هزار ستاره 

ای بزرگ هست که به سیاهچاله تبدیل شود. پس کهکشان ما باید در  تقریباً یکی به اندازه

ها  ای داشته باشد. اما تا کنون تنها یک دوجین از آن حدود صد میلیون سیاهچاله ستاره

است در  ای از جهان که از زمین قابل مشاهده اند. از آنجا که در محدوده شناسایی شده

ها  های کالن نیز در مرکز این کهکشان حدود صد میلیارد کهکشان وجود دارد و سیاهچاله

قرار دارند پس باید در حدود صد میلیارد سیاهچاله کالن در این ناحیه از جهان وجود 

 .داشته باشد

 های درون سیاهچالگان نظریه جهان

است که ممکن است  دان نظری از دانشگاه ایندیانا پیشنهاد کرده نیکدوم پاپالوسکی، فیزیک

است  ای قرار گرفته باشد که خود آن در جهانی بزرگتر واقع شده جهان ما درون سیاهچاله

نظریه پاپالوسکی جایگزینی برای نظریه وجود تکینگی گرانشی در سیاهچاله هاست. او 

کند که  دهد. پاپالوسکی پیشنهاد می توضیحی نظری بر مبنای پیچش فضا زمان ارائه می

کیلوگرم بر متر مکعب برسد، پیچش به  ۰۱۰۱اگر چگالی ماده در یک سیاهچاله به 

شود و به جای تشکیل تکینگی برود همچون  عنوان نیرویی به مقابله با گرانش تبدیل می

است که میزان  شود. او عنوان نموده است باز می ای که به آن فشار وارد شده فنر فشرده

 .بسیار باالی پیچش ممکن است دلیل انبساط کیهانی باشد

شود که  چاله می ای یک کرم دهد که هر سیاهچاله عالوه بر این، این نظریه پیشنهاد می

دربرگیرنده جهان در حال انبساط جدیدی است که از یک جهش بزرگ در سیاهچاله 

هایی به  ها ممکن است پل های مرکز کهکشان است؛ بنابراین سیاهچاله وجود آمده به

ای باشد که  های دیگر باشند. بنابراین جهان خود ما نیز ممکن است درون سیاهچاله جهان

است که پیش تر از این توسط راج پاتیرا مطرح شده  خود در جهانی بزرگتر قرار گرفته

 .بود

 تصورات اشتباه

ها برخالف تصور نادرست ایجادشده از آنها، هر آنچه در اطراف آنهاست را به  چاله سیاه

چاله با همین کتله جایگزین  مکند. برای مثال اگر خورشید با یک سیاه درون خود نمی

 .کرد. به شرطی که کتله ثابت باشد شد، شعاع مدارهای سیارات تغییری نمی می
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به آلمانی اَینشتَین و انگلیسی ( Albert Einstein: به آلمانی( آلبرت اَینشتَین

دان  فیزیک) ۰۳۰۰اپریل  ۰۱درگذشته  – ۰۱۲۳مارچ  ۰۴آینستاین )زاده 

نظری یهودی االصل آلمانی بود. او بیشتر، به خاطر نظرّیه نسبیت و به ویژه 

که از آشنا ترین رابطه ها در فزیک  2E=mc( ارزی جرم و انرژی برای هم

. عالوه بر این، او در بسط تئوری بین غیر فزیک دان ها است( شهرت دارد

ای داشت. اینشتین جایزه نوبل فیزیک را  کوانتوم و مکانیک آماری سهم عمده

برای خدماتش به فیزیک نظری و به خصوص به خاطر  ۰۳۷۰در سال 

کشف قانون اثر فوتوالکتریک دریافت کرد. او به دلیل تأثیرات چشمگیرش، 

شود که به این جهان پا  دانانی شناخته می ترین فزیک به عنوان یکی از بزرگ

 ..اند گذاشته

های معمولی، عاقبت در سن سه سالگی شروع به  آلبرت خیلی دیرتر از بچه

حرف زدن کرد. به دلیل پیشرفت کند کالمی اینشتین، و گرایش او به 

کننده بود و در مقابل  توجهی به هر موضوعی که در مدرسه برایش خسته بی

توجه صرف او به مواردی که برایش جالب بودند باعث شده بود که برخی 

 .ها، او را کند ذهن بدانند همچون خدمه منزل آن

اعضای خانواده آلبرت، همگی یهودیهایی القید بودند و از همین رو، او در یک 

خواند. او با اصرار مادرش آموزش ویولون را  مدرسه ابتدایی کاتولیک درس می

فراگرفت. اگرچه او از همان ابتدای کار مشق ویولون را دوست نداشت و در 

نهایت نیز آن را کنار گذاشت، اما بعدها آرامش عمیق خود را در سونات ویلون 

 .آورد موتسارت بدست می

نمای جیبی نشان داد و اینشتین  وقتی اینشتین پنج ساله بود، پدرش به او یک قطب

گذارد. او بعدها این  پی برد که در فضای خالی چیزی بر روی سوزن تأثیر می

 .اش توصیف کرد اتفاق را یکی از تحول آمیزترین اتفاقات زندگی

، دانشجویی به نام مکس تلمود )بعدها به نام تالمی(، که به مدت ۰۱۱۳در سال 

ترین  اینشتین را با مهم آمد، ها به منزل خانواده اینشتین می شش سال پنجشنبه شب

توان به نقد خرد ناب از  ها می متون علمی و فلسفی آشنا کرد، که از جمله آن

کانت اشاره کرد. همچنین در اواخر دوران کودکی و اوایل دوران بزرگسالی، دو 

هایی در زمینه علم، ریاضی و فلسفه، به رشد  عموی او با توصیه و تهیه کتاب

 .کردند فکری او کمک می

 -، در پی کسادی کسب و کار خانوادهٔ اینشتین از مونیخ به پاویا۰۱۳۴در سال 

مهاجرت کردند. اینشتین اولین فعالیت علمی  -شهری در ایتالیا در نزدیکی میالن 

های مربوط به مقناطیس، در  خود را با عنوان بررسی وضعیت اتر در زمینه

نوشت. آلبرت برای تمام کردن  همان زمان برای یکی از عموهایش می

روزی مونیخ ماند و پس از آنکه تنها توانست یک  هایش، در مدرسه شبانه درس

مکتب را رها کرده و برای پیوستن به  ۰۱۳۰ترم را تمام کند. در بهار سال 

اش رهسپار پاویا شد. یک سال و نیم پیش از امتحانات نهایی، او بدون  خانواده

اطالع والدینش و با متقاعد کردن مسئولین مکتب به اینکه به واسطه  داکتری به 

او اجازه مرخصی بدهند مکتب را ترک کرد و این بدان معنا بود که اینشتین 

هیچگونه گواهی در تحصیالت متوسطه کسب نکرد.در همان سال یعنی در سن 

سالگی، او آزمایش ذهنی که به آیینه آلبرت اینشتین شهرت دارد را انجام داد.  ۰۰

او پس از خیره شدن به آیینه، آزمایش کرد که اگر با سرعت نور حرکت کند چه 

گیری او مبنی بر اینکه سرعت نور  اتفاقی برای تصویرش خواهد افتاد؛ نتیجه

 .اش است، بعدها به یکی از دو فرضیه نسبیت خاص تبدیل شد مستقل از بیننده

که امروزه به -در آزمون ورودی انستیت تکنولوژی فدرال سوئیس 

اگرچه امتیاز آلبرت در بخش ریاضی و  -شهرت دارد (ETHZ( زوریخ اچ تی ای

علوم عالی، اما امتیاز پایین او در بخش ادبیات مانع از قبولی وی شد؛ پس از آن 

اش او را به کانتون آرگاو در سوییس فرستادند تا تحصیالتش را در آنجا  خانواده

به اتمام برساند. پس از آن دیگر معلوم بود که آلبرت آنگونه که پدرش 

خواست مهندس الکترونیک نخواهد شد. او در آنجا به مطالعه تئوری  می

دیپلم خود را دریافت کرد. در  ۰۱۳۰الکترومقناطیس مشغول شد و در سال 

این مدت او در منزل خانواده پروفسور یاست وینتلر اقامت کرد و در آنجا به 

مند شد. مایا،  عنوان اولین تجربه عاشقانه، به ماری دختر این خانواده عالقه

خواهر اینشتین که نزدیکترین همراز او بود بعدها با پسر همان خانواده یعنی 

پل ازدواج کرد و دوست او نیز یعنی مایکل بسو با دختر دیگر همان خانواده 

یعنی آنا وصلت کرد. پس از آن اینشتین در ماه اکتبر در مؤسسه فدرال پولی 

تخنیک ثبت نام کرد و به زوریخ رفت؛ در همین حال ماری نیز برای تدریس 

به اولسبرگ در سوییس رفت. او در همان سال شهروندی خود در ورتمبرگ 

 .را لغو کرد

ن  ت انشتت   آلتی
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پلنگ برفی از جمله خانواده پشک های بزرگ است که در نقاط کوهی و مرتفع زندگی میکنند. این نوع 

از پلنگ ها بیشتر در مناطق مرکزی آسیا و افغانستان و تاجکستان زندگی میکنند. پلنگ های برفی از 

جمله نادر ترین نوع از گونه های خود است. این نوع از پلنگ در لست جانوران در حال انقراض قرار 

قالده جوان میرسد که  ۰۱۱۱۱دارد. طبق آمار موجود تعداد این نوع پلنگ ها در سراسر قلمرو شان به 

)اونسیا(  Unciaده فیصد کاهش خواهد داشت. پلنگ های برفی در گذشته در لست خانواده  ۷۱۴۱تا سال 

گربه سانان بزرگ (  یا  panther( طبقه بندی میشد که در تحقیقات جدید این پستان دار نادر در گروه

و با اینکه از نظر ظاهری به پلنگ شباهت بیشتری دارد اما نزدیکترین خویشاوند آن  طبقه بندی شده است

 ببر است. 

کنند اما گاهی در هیمالیا به ارتفاع  متری زندگی می ۴۰۱۱هزار تا  ۹پلنگ برفی معموالً در ارتفاع 

متری هم  ۰۰۱۱تا  ۰۱۱های شمالی زیستگاه خود در ارتفاع  روند و در بخش متر هم می ۰۰۱۱باالی 

 اند  مشاهده شده

های الله  های )خال ها روزت های بزرگ کوچکتر اند. بر روی پوست آن های برفی از بقیه گربه پلنگ

ای و  های صخره های پلنگ برفی متناسب با نواحی سرد و کوهستان شکل( تیره رنگ وجود دارد. ویژگی

های بزرگ  کند و پنجه های تند کمک می پرشیب است: پای کوتاه جلو و پای بلند عقبی به حرکت در شیب
ها بسیار بلند است و این هم برای تعادل بهتر و هم برای آن  برای حرکت در برف مناسب است. دم آن

است که در سرما آن را به دور بدن خود حلقه کنند. دماغ بزرگ و قفسه سینه بزرگ برای تنفس هوای 

رقیق و سرد کوهستان مناسب است و موهای انبوه بلند با پوست ضخیم و پشمی گرمای بدن را نگه 

های این جانور برای دفع کمتر  ای است. گوش ها به رنگ زرد دودی و مایل به قهوه دارد. موی آن می

 گرما، گرد و کوچک است. 

کیلو وزن دارند و طول  ۰۰تا  ۹۰ها معموالً  اند. بالغ سال عمر کرده ۰۷های برفی در اسارت تا  پلنگ

رسند و در اواخر زمستان  سانتیمتر است؛ در دو تا سه سالگی به بلوغ جنسی می ۰۹۱تا  ۲۰ها  بدن آن

های  آورند. پلنگ برفی در تبت و قسمت جفتگیری کرده و معموالً دو یا سه بچه در اواخر بهار به دنیا می

است. از دیگر  های آسیای میانه و هیمالیا کمیاب شده دیگر چین جمعیت بیشتری دارد و در زیستگاه

های بزرگ مشاهده نشده باید به نداشتن صدای جیغ مانند یا  های این پلنگ که در سایر گربه ویژگی

با توجه به حضور پلنگ برفی در    نای( و چشم سبز کمرنگ اشاره نمود.  غورش )به سبب نداشتن خشک

کاری بسیار این جانور تعداد و مناطق دقیق محل  العبور و دور از دست و پنهان مناطق بسیار صعب

زیست آن مشخص نیست و اطالعات کمی هم از عادات رفتاری آن در دست است. یک برآورد جمعیت 

 است.  هزار قالده اعالم کرده ۲تا  ۴این حیوان را 

طلبی است و تقریباً از هر منبع گوشتی که به دست  پلنگ برفی حیوانی گوشتخوار و شکارچی فرصت

سانان دیگر مقدار قابل توجهی نیز مواد  کند و برخالف گربه آورد از جمله الشه و حیوانات اهلی تغذیه می

ها توان شکار حیواناتی با دو تا چهار  کند. آن گیاهی مثل علف و شاخه و برگ به غذای خود اضافه می

برابر وزن خودشان مثل تار هیمالیایی، غرم، گوسفند آبی هیمالیا، بز مارخور، اسب و شتر را دارند و به 

سراغ شکارهای کوچکتر نظیر خرگوش صحرایی و جوندگان و پرندگانی چون کبک و خروس برفی هم 
روند. احتماالً بجز یاک نر بالغ تمام حیوانات دیگری که در محل زیست پلنگ برفی حضور دارند  می

 
ن
 پلنگ برف
Snow leopard 
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توانند طعمه آن باشند.در گزارشی  می

که آسوشیتد پرس تهیه کرده آمده است 
که به تخمین دانشمندانی که وضع این 

کنند، در  حیوان خجالی را پیگیری می

پارک ملی واخان که دو سال پیش در 

ای به وسعت یک میلیون هکتار  پهنه
راس  ۰۴۱مربع ایجاد شد بالغ بر 

استفان .کنند پلنگ زندگی می

اوستروسکی، متخصص انجمن حفاظت 
گوید  از حیوانات وحشی نیو یورک، می

این تعداد پلنگ نشانه وضع مناسب و 

کند که  ها است و اشاره می پایدار آن
های جانوری دیگر مثل بز  وضع گونه

کوهی سیبری و مارموت طالیی، 

های برفی، هم خیلی  غذای اصلی پلنگ

تحقیقات آقای اوستروسکی .خوب است

دهد که تعداد این  و دیگران نشان می

شده  قلمرو شناخته ۴۴۴ها ممکن است در تنها  پلنگ

راس باشد. به همین  ۱٫۱۱۱این حیوان بیش از 
خاطر این انجمن حاال بر این عقیده است که تعداد 

های برفی در کل دنیا احتماال بسیار بیشتر از  پلنگ

راسی است که در گذشته تخمین زده شده  ۲٫۰۱۱

بنیاد جهانی طبیعت این حیوان را در زمره .بود

دهلیز ".های "در معرض خطر" قرار داده گونه

های هندوکش واقع  کوه واخان" در نقاط مرتفع رشته

شده و در بیشتر سال به خاطر بارش سنگین برف 

کیلومتر با  ۹۱قابل دسترسی نیست. این منطقه تنها 

ساله با طالبان فاصله دارد و  ۰۰میدان جنگی 
هایش با تاجیکستان، پاکستان و چین معموال  مرز

تامین بودجه و نظارت بر تمامی .بسته است

های انجمن حفاظت از حیوانات وحشی نیو  فعالیت

یورک در واخان به عهده برنامه عمران سازمان 
 ۹ملل متحد است و قرار است در دو سال آینده 

میلیون دالر به پروژه پلنگ برفی اختصاص داده 

آقای اوستروسکی و دیگر دانشمندان خارجی و .شود
افغان برای چندین ماه در چادرهای زردرنگ خود 

کنند تا بتوانند از شبکه  در دره سرکند زندگی می

های نصب شده در این منطقه  ها و تله دوربین

دوردست مراقب کنند و بر کارش نظارت داشته 
اند تنها در یک سال حدود  ها توانسته آن.باشند

ها  پلنگ مختلف بگیرند. آن ۹۱عکس از  ۰٫۱۱۱

اند چهار پلنگ را به تله  در این مدت توانسته

و با  –ها دو بار در تله افتاد  یکی از آن –بیاندازند 
ها مسیرهای  اس به گردن آن پی بستن جی

ها به این است  وآمدشان را بررسی کنند. امید آن رفت

که بتوانند تا پایان سال دو پلنگ دیگر هم 
های برفی  اند که قلمرو پلنگ ها فهمیده آن.بگیرند

بسیار گسترده است. این حیوان قلمرو خود را مانند 

های خانگی با ادرار و چنگ زدن زمین  گربه

کند ولی برخالف اقوام دور خود  مشخص می
آقای اوستروسکی .مشکلی با خیس شدن ندارد

های  توانند از رودخانه گوید "این حیوانات می می

های خیلی سرد شنا  بزرگ عبور کنند و در آب

ای با عبور از رودخانه  کنند". یک بار پلنگ ماده
آمو به تاجیکستان رفته بود و بعد از دو هفته 

 .بازگشته بود
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کردند که نسل آهو کمیاب باختری )آهو آسیای میانه( در افغانستان منقرض شده و با توجه به سالها تداوم جنگ در سراسر این  بیش از چهل سال مردم فکر می

شناسی به نام زلمی محب و یک گروه پژوهشگر یکی از این آهوها را   و در کمال ناباوری زیست ۷۱۰۹اما در سال .کشور این موضوع جای تعجب نداشت

که مرتب فهرست جانوران در حال انقراض را تهیه و  (IUCN( المللی حفاظت از محیط زیست نتایج پژوهش آنان اخیرا به چاپ رسیده و اتحادیه بین.دیدند

دهند که هنوز هم این گونه جانور تا چه حد آسیب  کند، قرار است موقعیت این گونه نایاب آهو را در فهرست خود تغییر دهد. این اقدامات نشان می منتشر می

 .پذیر و در خطر است

از شرایطی  ای بود، حکایتی که نه فقط وضعیت این جانور که برای زلمی محب کشف آهو باختری )آهو بخارایی هم گفته شده( در افغانستان حادثه فوق العاده

گفتیم عجب، ما قرار است وجود این گونه  گوید: "با خود می کند. آقای محب می بسیار دشوار جان سالم به در برده، بلکه سرگذشت افغانستان را نیز بازگو می

 ."سال گذشته از پیدا کردن این جانور در افغانستان ناامید شده بودند ۴۰آهو را تایید کنیم، در حالیکه کارشناسان حفاظت از حیات وحش در 

کنند که  می های سرخ و ساکن آسیای میانه است. آنها معموال در جوار رودخانه زندگی شود، زیرمجموعه آهو آهو باختری که آهو آسیای میانه نیز نامیده می

میالدی این نگرانی وجود داشت که نسل این جانوران رو به نابودی است. پژوهشگران در آن زمان  ۲۱در دهه محل رویش گیاه و علف و درختان است. 

 .راس از این آهوها در منطقه کوچکی در ناحیه تخار، در شمال شرقی افغانستان و در جوار مرز با تاجیکستان باقی مانده است ۰۷۱گفتند که فقط حدود  می

را در  هایی از کشور دهند و کنترل بخش از آن زمان تاکنون با وجود اداره امور کشور توسط حکومت مرکزی هنوز هم شورشیان مسلح به فعالیت ادامه می

المللی حفاظت از حیات وحش نیز  زلمی محب دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه ماساچوست که به عنوان کارشناس محیط زیست با انجمن بین.دست دارند

 ."گوید:"ما در آغاز کار خیلی مطمئن نبودیم ولی با این وجود به جستجو و پژوهش ادامه دادیم کند، در توصیف ماموریت خود می همکاری می

او در راس یک گروه کوچک، جستجو برای .ناحیه درقد در والیت تخار در سالهای دهه هفتاد میالدی از معدود محیط های زندگی گوزن بخارایی تلقی می شد

های امنیتی نیز وجود داشت. "باالخره ما یک آهو را پیدا کردیم و این خیلی  یافتن این آهوها را در منطقه ای آرام در شمال افغانستان آغاز کرد ولی نگرانی

پیدا کردن . ها به این نتیجه رسیدند که این گونه جانوری هنوز در افغانستان وجود دارد هیجان انگیز بود." آقای محب و گروهش با دیدن رد سم و مدفوع آهو

او اولین بار یک آهو ماده جوان را در ناحیه درگاه در جوار مرز با تاجیکستان " .چنین شواهدی ما را امیدوار کرد که این آهوها هنوز در منطقه وجود دارند

اعتقاد بر این است که بخشی از این جانوران که تعداد دقیق آن مشخص نیست، در طول جنگ به خاک تاجیکستان مهاجرت کرده و از تیرس گلوله  .پیدا کرد

های دهه  راس در سال ۹۱۱های گوناگون برای حفاظت از حیات وحش از  اند. جمعیت آهوهای جهان تا حد زیادی در نتیجه فعالیت خود را در امان نگاه داشته

المللی حفاظت از محیط زیست تهیه  یافته است. تا چندی پیش در فهرست جانوران در حال انقراض که اتحادیه بین راس افزایش ۰۳۱۱شصت میالدی به حدود 

ای از گونه آهو سرخ جز حیواناتی دسته بندی شده بود که "کمترین نگرانی در مورد انقراض آنها" وجود دارد.  کند، آهو باختری به عنوان زیر مجموعه می

ه ط ببقا و وجود آهو باختری برای افغانستان بسیار مهم است و بخشی از میراث طبیعی و زیست محیطی این کشور است. با وجود همه چالش های مربو"

 توان نتایج مثبت این کار برای بشریت را احساس کرد." حفاظت از محیط زیست و حیات وحش می

 آهوی نایاب افغانستان
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Muslims were part of the US from its very beginnings. 
Among those who served under the command of chief of 
the continental army, General George Washington, in the 
war against British colonialism were Bampett Muhammad, 
who fought for the Virginia Line between the years 1775 
and 1783, and Yusuf Ben Ali, who was a North African Arab. 
Some have claimed that Peter Buckminster, who fired the 
gun that killed British Major General John Pitcairn at the 
battle of Bunker Hill, and later went on to serve in the Battle 
of Saratoga and the battle of Stony Point, was a Muslim 
American. This may be so, but the chief ground for the 
claim is that Buckminster later changed his surname to Sa-
lem or Salaam, the Arabic word for peace. But clearly, 
Washington, later America’s first president, didn’t have a 
problem with Muslims serving in his army. By giving these 
Muslims the honor of serving America, Washington made it 
clear that a person did not have to be of a certain religion 
or have a particular ethnic background to be an American 
patriot. The largely Muslim kingdom of Morocco, incidental-
ly, was the first country to recognize the US. In 1786, the 
two countries signed a treaty of peace and friendship that is 
still in effect today, the longest unbroken treaty of its kind 
in US history 

Building its cities 

John Hancock Center . Struc-
tural Design by Fazlur Rah-
man Khan 

The US wouldn’t look the way 
it does if it weren’t for a Mus-
lim, Fazlur Rahman Khan. The 
Dhaka-born Bangladeshi-
American was known as the 
“Einstein of structural engi-
neering”. He pioneered a new 
structural system of frame 
tubes that revolutionized the 
building of skyscrapers. That 

system consisted of, as he once described it, “three, 
four, or possibly more frames, braced frames, or 
shear walls, joined at or near their edges to form a 
vertical tube-like structural system capable of re-
sisting lateral forces in any direction by cantilever-
ing from the foundation”. 

The result was a new generation of skyscrapers that 
reduced the amount of steel necessary in construc-
tion and changed the look of American cityscapes. 
Islamist terrorists may have blown up the World 
Trade Center, but without Khan’s innovation of the 
framed tube structure, the twin towers probably 
wouldn’t have been constructed in the first place. 
Nor would the John Hancock tower, with its distinc-
tive exterior X-bracing (devised by Khan) or the 
Sears tower (also made possible by Khan’s variant 
on the tube structure concept, the system was the 
so-called “bundled tube”) both in Chicago. The 
Sears Tower was for nearly 25 years from 1973, at 
108 stories and 1,451ft (442m), the tallest building 
in the world. Khan died in 1982, but his innovations 
have proved key for future skyscrapers – including 
the 2009 Trump International Hotel and Tower in 
Chicago. 

Among other buildings on which Khan served as 
structural engineer is US Bank Centre in Milwaukee 
and the Hubert H Humphrey Metrodome in Minne-
apolis. He also worked on the United States Air 
Force Academy in Colorado, where officers are 
trained. If it weren’t for this Muslim, arguably, the 
US air force wouldn’t be quite so good at its work 
that, as we know, sometimes involves bombing oth-
er countries, some of them populated chiefly by 
Muslims. 
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آب بیجا شده باالی اجسام 
فشار وارد میکند، اما نه به 

اندازه که آنها را شناور 
 سازد.

چند دانه تشله را در آب بیندازید. . ۰

 به سرعت در آب ته نشین میشوند.

یک مقدار گل را به شکل توپ 
بسازید. )گلی که در مقابل آب مقاوم 

 باشد، مانند؛ گل  صفالی(

توپ گلی  نیز در آب همانند تشله ها . ۱

غرق میشود. این نیز آب زیادی را بی جا 
 کرده نمیتواند. 

حاال توپ گلی را بیرون کنید و از آن . ۱

 یک قایق بسازید.

حاال که همان گل به شکل قایق ساخته 
شده  است آب بیشتری را بی جا میکند و 

این امر باعث میشود فشار آب بی جا شده 
 زیاد باشد تا قایق در آب شناور شود.  

فشار وارد شده توسط آب بی 
جا شده برای تحمل وزن تشله 

 ها نیز کافی است. 

حاال قایق گلی در آب شناور میماند! آب بی جا شده . ۴

توسط قایق گلی به مراتب بیشتر از اندازه ای است که 
توسط توپ گلی بیجا شده بود. ) قایق بیشتر از توپ 

 حجم دارد(.

باری از تشله ها را در قایق اظافه کنید. قایق کمی . ۵

در آب فرو میرود اما فشار آب بی جا شده به اندازه 
 کافی است تا قایق هنوز شناور باقی بماند. 

 اندازه ایمنی بارگیری در کشتی ها:

یک کشتی بیش از حد بارگیری شده در آب زیاد پایین میرود 
و امکان دارد غرق شود. نشانه های در دیواره های کشتی 
موجود اند که سطح مطلوب بار گیری در کشتی ها را اندازه 

 میگیرند. 

شناور بودن اجسام ربطی 
به وزن  آنها ندارد. شما یک 
قایق بزرگ را دیده اید که با 

وجود داشتن بار سنگین 
هنوز در آب شناور است. اما 
یک جسم کوچک مانند یک 

سنگ ریزه به سرعت در آب 
 غرق میشود. 

اینکه اجسام در آب غرق 
شوند یا شناور باقی بمانند، 

مربوط به فشار آبی است 
که توسط جسم بیجا 

 مشود. 

هر گاه یک جسم آب زیادی 
را بیجا کند، فشار آب بیجا 

شده زیاد است و جسم 
شناور میشود. اما اگر آب 
بیجا شده کم باشد پس 

فشار وارد شده توسط آب 
بیجا شده نیز کم است و 

 جسم در آب غرق میشود. 

 خودتان تجربه کنید! 
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