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علم
ی فناوري

خَدرٍّای هٌاسة
ترای تاًَاى در تازار ایراى
رنو ساندرو هاچ بک و استپ اوی

ضًَ ؾبًسضٍ ًعزیه ثِ یه ؾل ثَزُ ویِ ثیِ ثیبظاض اییطاى
ػطخِ قسُ اؾ ٍ ،تَاًؿتِ زض هست وَتبّ تَخِ ثؿیبضی
ضا ثِ ذَز خلت ًوبیس .ایي ذَزضٍ زض زٍ تیی ّیبذ ثیه
) ٍ(Hatchbackوطاؼ اٍٍض )(Crossoverثیِ ثیبظا
ػطخِ ه گطزز .هَتَض ایي ذَزضٍ یه ًوًَِ  4ؾیییلیٌیسض
 ۰.6لیتطی ثِ حدن زلیك  ۰.598ؾ ؾی ؾیَز ثیطزُ ویِ
تَاًبی تَلیس ًیطٍی هؼبزل  ۰۱5اؾت ثربض زض زٍض هیَتیَض
 ٍRPM 5.75۱گكتبٍض ً ۰4۱یَتَى هتط زض زٍض هیَتیَض
RPM 0.75۱ضا زاضز .ایي هَتَض ضًَ ؾبًسضٍ ضا زض ظهبًی
هؼبزل  ۰۱.5ثبًیِ اظ حبل ،ؾىَى ثِ ؾطػ ۰۱۱ ،ویلیَهیتیط
زض ؾبػ ،ضؾبًسُ ٍ حساوثط ؾطػ ،آى ًیع  ۰75ویلَهتط زض
ؾبػ ،اؾ.،
ههطف ؾَذ ،ضًَ ؾبًسضٍ ًیع  6.7لیتط زض ّط  ۰۱۱ویلَهتط
ؾیىل تطویج ثب گیطثىؽ زؾت ٍ  8.0لیتیط زض ّیط ۰۱۱
ویلَهتط ثب گیطثىؽ اتَهبتیه اؾ .،ثطای هحفظِ ثیبض اییي
ذَزضٍ ًیع فضبی هؼبزل  0۷۱لیتط زض ًظط گطفتِ قیسُ ویِ
ضلو هٌبؾت ثطای ذَزضٍی ثب ایي اثؼبز ثسًِ ثِ حؿبة ه
آیس .ضًَ ؾبًسضٍ ثب لیوت زض حسٍز  47تب  6۰هیلیَى تیَهیبى
هبثیي  ۰۷.5۱۱زالض تب  ۰6.0۱۱زالض) زض زٍ تی ّبذ ثیه
ٍ اؾت اٍی ثِ فطٍـ ضفتِ ٍ یى اظ ذَزضٍّبی هیٌیبؾیت
ثطای ثبًَاى اؾ .،اظ اهىبًبت هَخَز زض ضًَ ؾیبًیسضٍ هی
تییییَاى ثییییِ هییییَاضز ظیییییط اقییییبضُ ًییییوییییَز:
ویؿِ َّای ضاًٌسُ ٍ ؾطًكیي خلَ
تطهع خس لفل )(ABS
ؾیؿتن تَظیغ الىتطًٍیى تطهع )(EBD
ؾیؿتن خس ؾطل ،ذَزضٍ )(Immobilizer
لفل هطوعی ثِ ّوطاُ وٌتطل اظ ضاُ زٍض
ووطثٌس ایوٌ ؾِ ًمغِ ای ثطای ؾطًكیٌبى ضزیف زٍم نٌسل

سانگ یانگ تیولی

ثیف اظ یه ؾبل اظ ٍضٍز ایي ذَزضٍی وطُ ای ثیِ ثیبظاض
ایطاى گصقتِ ٍ ایي ذَزضٍ ػلیطغن ظبّط ًؿجتب ًب هٌبؾیت ثیب
تَخِ ثِ فْطؾ ،اهىبًبت لبثل لجَل ٍ ػولىطز فٌ ثیبال ثیِ
یى اظ هحجَة تطیي ذَزضٍّب ثیي ًؿل خَاى تجسیل قیسُ
اؾ .،سیكطاًِ ؾبًگ یبًگ تیَل یه هَتَض  4ؾیلٌسض ۰.6
لیتطی ثِ حدن زلیك  ۰.597ؾ ؾ ثَزُ وِ تَاًبی تَلیییس
ًیطٍی هؼبزل  ۰۷7اؾیت ثیریبض زض زٍض هیَتیَض 6.۱۱۱
RPMMضا زاقتِ ٍ گكتبٍض تَلیسی آى وِ اظ زٍض هَتَض
RPM 4.6۱۱زض اذتیبض ضاًٌسُ لطاض زاضز ً ۰6۱یَتَى هتیط
اؾ.،
ؾبًگ یبًگ تیَل ثطای ضؾیسى ثِ ؾطػ ۰۱۱ ،ویلَهتط زض
ؾبػ ،اظ حبل ،ؾىَى ثِ ظهبً ثطاثط ثب  ۰۰ثبًیِ ًیبظ زاقیتیِ
ٍ حساوثط ؾطػ ،آى ًیع  ۰6۱ویلَهتط زض ؾیبػی ،اؾی.،
ههطف ؾَذ ،ایي ذَزضٍ ًیع هٌبؾت ثَزُ ٍ زض ّیط ۰۱۱
ویلَهتط ؾیىل تطویج  7.۷لیتط ؾَذ ،ههطف ه ًوبییس.
اظ اهىبًبت ٍ تدْیعات هَخَز زض ؾبًگ یبًگ ًیَل هی
تَاى ثِ هَاضز ظیط اقبضُ وطز:
ضیٌگ ّبی آلیبغی  ۰8ایٌچ
ؾیؿتن تَْیِ هغجَع زٍگبًِ ًؿل خسیس (Dual Zone
)Climate Control
ضٍوف طه نٌسل ّب
نفحِ ًوبیف  7ایٌچ لوؿ
زٍضثیي ووى زًسُ ػمت
ؾیؿتن ٍضٍز ٍ اؾتبضت ذَزضٍ ثسٍى ًیبظثِ ولیس )(Keyless

ثطف سبن وي ّبی حؿبؼ ثِ ثبضـ ثبضاى
ؾٌؿَضّبی ووى سبضن زض زٍ ثرف ػمت ٍ خلَ
ؾبًگ یبًگ تیَل گصقتِ اظ ویفی ،هتَؾظ ضٍ ثِ سیبییییي
هَاز اٍلیِ اؾتفبزُ قسُ زض ؾبذ ،اخعای زاذیل ویبثیییي
ذَزضٍی ایوي ٍ هغوئي ثَزُ ٍ ثب لیوت زض حیسٍز ۰۱۱
هیلیَى تَهبى هؼبزل  ۷6.5۱۱زالض) ثِ فطٍـ ه ضؾس.

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -گَق َّقوٌس OnePlus 5ویِ
لطاض اؾ ،یه ّفتِ زی ط زض ثبظاضّبی خْبً ػطخِ قَز زاضای 8
گی بثبی ،ضم ذَاّس ثَز وِ ضلو ًبهتؼبضف زض زًیبی تلیفیي ّیبی
ّوطاُ اؾ.،ثِ گعاضـ فبضؼ ثِ ًمل اظ ٍی تطی گیَقی خیسییس
خبی عیي گَق OnePlus 3Tه قَز ٍ هدْع ثیِ سیطزاظًیسُ
ّكّ ،ؿتِ ای ً ۰۱بًَهتطی ٍ  ۷.05گی بّطتعی Snapdragon
835ذَاّس ثَز.قطو ،ؾبظًسُ ایي گَق ٍػسُ زازُ ثَز وِ OnePlus 5ثبضیه تطیي گَق
سط وساض ػطخِ قسُ ثِ ثبظاض زض ؾبل  ۷۱۰7ذَاّس ثَز اهب هكرم ًیؿ ،وِ ایي ٍػسُ ػویلیییبتی
قسُ اؾ ،یب ذیط.ػاللوٌساى ه تَاًٌس ایي گَق ضا زض زٍ هسل  64یب  ۰۷8گی بثبیتی ذیطییساضی
وٌٌس .الجتِ هیعاى ضم گَق یبز قسُ ّن ثِ اًتربة ذطیساض ثطاثط ثب  6ییب  8گییی یبثیبیی ،ذیَاّیس
ثَز.گَق هصوَض هدْع ثِ ؾیؿتن ػبهل Oxygenذَاّس ثَز وِ ًؿرِ ای اضتمب یبفتِ اظ ؾییؿیتین
ػبهل اًسضٍیس Nougat 7.۰.۰هحؿَة ه قَز .زٍضثیي سكت ایي گَق  ۰6ه یبسیییىیؿیلی ٍ
زاضای لٌع زٍگبًِ ثَزُ ٍ اظ تَاًبی ػىبؾ فَق الؼبزُ ای زض تبضیى قت ثطذَضزاض اؾ.،

رًٍوایی از تازُتریي گَضی پرچوذار اچ تی سی



ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -تبظُتطیي گَق سط وساض قطوی ،اذ تی
ؾ ثِ ًبم یَ  ۰۰ؾطاًدبم اظ ضاُ ضؾیس .ایي گَق اظ ؾر ،افعاض لسضتوٌیسی
ثطذَضزاض اؾ.،ثِ گعاضـ فبضؼ ثِ ًمل اظ اً یدیHTC U11 ،زاضای
ًوبیك طی  5.5ایٌچ ٍ لوؿ ثب زلی ۷56۱ ،زض  ۰44۱سیییىیؿیل ٍ 4
گی بثبی ،ضم  64گی بثبی ،حبفظِ زاذل ٍ ثبتطی  0۱۱۱هیییلی آهیزیطی
اؾ.،سطزاظًسُ ّكّ ،ؿتِ ای لسضتوٌس ایي گَق Snapdragon 835
ًبم زاضز ٍ ثطای آى زٍ زٍضثیي  ۰۷ه بسیىؿل زض سك ۰6 ٍ ،ه بسیىؿل زض خلَ ثطای تْیِ ػىؽ ّیبی
ؾلف گٌدبًسُ قسُ اؾً .،ىتِ خبلت ایي اؾ ،وِ زٍضثیي ؾلف ایي گَق لسضتویٌیستیط اظ زٍضثیییي
سكت آى اؾ.،گَق یبز قسُ فبلس خه ّسفَى اؾ ٍ ،ثِ خبی آى یه ثؿتِ ّسفَى ث ؾین ثب لبثلی،
حصف نسای هعاحن ٍ تٌظین هَؾیم عطاح ٍ زضًظط گطفتِ قسُ اؾ.،حؿ طّبی فكبضؾیٌیح زض زٍ
عطف ایي گَق ثبػث ه قَز تلفي ّوطاُ هصوَض ثِ زؾ ،گطفتِ قسى تَؾظ وبضثط ضا زضن وٌیس ٍ
اظ ایي فٌبٍضی ه تَاى ثطای زؾتطؾ هیبًجط ثِ ثطذ ذسهبت ٍ لبثلیّ ،ب ثْطُ گطفHTC U11 .،زض
ؾِ ضًگ آث ؾیبُ ٍ ًمطُ ای ػطخِ ه قَز ٍ لیو ،آى  65۱زالض اؾ.،

داًطوٌذاى در یک قذهی تَلیذ پَست ٍاقعی ترای قرتاًیاى آتص سَزی
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن-ثسى اًؿبى اظ تَاًبیی ّیبی ظییبزی
ثطای احیبی ثرف ّبی آؾیت زیسُ ثطذَضزاض اؾی ،اهیب سیَؾی،
ّبی ؾَذتِ سؽ اظ آتف ؾَظی ّبی قسیس ثِ ؾبزگ تطهین ًیوی
قًَس اهب زاًكوٌساى لهس زاضًس ایي هكىل ضا حل وٌٌس.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ًمل اظ زیدیتبل تطًسظ زاًكوٌساى لهس زاضًس اییي
هكىل ضا حل وٌٌس ٍ زض ایي ظهیٌِ ثب ّیویىیبضی ییه قیطوی،
آهطیىبی فؼبل زض حَظُ فٌبٍضی ظیؿت گبم ثلٌسی ثطزاقتِ اًس.
قطوPolarityTED ،ه گَیس ثطای اٍلیییي ثیبض هیَفیك ثیِ
ثبظتَلیس سَؾ ،ثطای ذَن ّبی قسُ وِ سَؾتكبى ثِ ػل ،آتیف
ؾَظی یب ذطاـ اظ ثیي ضفتِ اؾ .،هحممبى ه گَیٌس اهیس ظییبزی
زاضًس وِ ثتَاى اظ ضٍـ هصوَض ثطای ثبظتَلیس سَؾی ،اًؿیبى ّیبی
آؾیت زیسُ ّن اؾتفبزُ وطز.

تَلیذ پلیورّای قذرتوٌذ تا کوک داًطوٌذ ایراًی

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًیبهیِ اضن-
زاًكوٌساى ثیِ ضّیجیطی زاًكی یبُ
ولوجیب ٍ ثب ّوىبضی هحمك اییطاًی
ثطای ًرؿتیي ثبض قییَُ خیسییسی
ثطای تَلیس سلیوطّبی اًؼغبف سصییط
ٍ فَق هحىن ثب الْیبم اظ سیَؾیتیِ
نسف اضائِ زازًس.
ثِ گعاضـ ایؿٌب ثِ ًمل اظ ؾبیٌؽزیل سَؾ ،نسف هبزُ ویبهیزیَظییتی
اؾ ،وِ زاضای ٍیػگ ّیبی هیىیبًیییىی فیَق الیؼیبزُ ای اظ خیولیِ
اًؼغبفسصیطی ٍ اؾتحىبم ظیبز اؾ.،
هحوس هحوسذبً اظ زاًك بُ وبضٍلیٌبی خٌَث زض ولوجیب ٍ ّوىیبضاًیف
ثِ ضّجطی سطٍفؿَض ؾبًبت وَهیبض )Sanat Kumarثیب تیییییییط زازى
ؾطػ ،ثلَضؾبظی یه سلیوط وِ ثب ًبًَشضات تطویت قسُ ثَز هیَفیك ثیِ
وٌتطل فطآیٌس ذَزهًَتبغ قسى ًبًَشضات ٍ تجسیل قسى آىّب ثِ ؾبظُّبی
ثب ؾِ ؾبذتبض عَل ثؿیبض هتفبٍت قسًس .زض ٍالغ تین ػلو قیَُای تیه
هطحلِای ثطای تَلیس یه هبزُ وبهزَظی ،ثؿیبض هحىن اضائیِ زازُ اؾی.،
تىٌیه خسیس ذهَنیبت هىبًیى ٍ فیعیى هَاز سالؾتیى تدبضی ضا
اضتمب ذَاّس زاز؛ ایي هَاز زض تَلیس سَقف حفبظت ذَزضٍّب ٍ ثؿتِثٌسی
هَاز غصای ٍ ًَقیسً ّب ثِ وبض ه ضًٍس.
هحوسذبً ٍ ّوىبضاًف ّوچٌیي ثِ زًجبل ایدبز ٍیػگ ّیبی ًیَضی ییب
الىتطًٍیى هغلَة هَاز ًبًَوبهزَظیت ّؿتٌس ٍ ایي هَفمی ،ثِ تیَلیییس
هَاز خسیس ٍ اثعاضّبی وبضثطزی ذَاّس اًدبهیس وِ زض ؾبذتوبىؾبظی ثیِ
وبض ه ضًٍس.

سَؾّ ،بی تَلیس قسُ تَؾظ ایي قطوی ،اظ خیریبهی ،ویبفی
ثطذَضزاض ثَزُ ٍ اظ توبه لبثلیّ ،بی وِ سَؾ ،ػبزی ثطذیَضزاض
اؾً ،یع ثْطُ هٌس ّؿتٌس.
سَؾ ،یبز قسُ ثِ عَض ذَزوبض ٍ اظ یه ثبف ،ثیطزاضی ویَ یه
ًكبت ه گیطز ٍ ثِ تسضیح توبه الیِ ّبی سَؾ ،اػن اظ غكیبی
هیبً ٍ ثیطًٍ آى ثبظتَلیس ه قًَس .اهىبى ضٍیف هَ ٍ ً ...ییع ثیط
ضٍی سَؾّ ،بی یبز قسُ هبًٌس سَؾ ،عجیؼ اًؿبى ٍخَز زاضز.
اهطٍظُ افطازی وِ ثِ ػل ،آتف ؾَظی ٍ  ...سَؾ ،عجیییؼی ثیسى
ذَز ضا اظ زؾ ،ه زٌّس حك اًتربة ّیبی هیحیسٍزی زاضًیس ٍ
سَؾّ ،بی هَخَز وبضوطزّبی هحسٍزی زاضًس.
اهب سَؾ ،تَلیسی ایي قطو ،سؽ اظ افعٍزُ قسى ثِ ثسى ذَن ثیِ
تسضیح ضقس وطزُ ظذن ّب ضا التیبم ثركیسُ ضٍیف هَ ثط ضٍی آى

آغبظ قسُ ٍ زض ًْبی ،وبهل قسُ اؾ .،ایي زض حیبلی اؾی ،ویِ
سَؾ ،ذَن هؿتحىن تط اظ سَؾ ،اًؿبى اؾ ٍ ،سیچیسگ ّیبی
ثیكتطی زاضز.
اًتظبض ه ضٍز آظهبیف ایي سَؾ ،ثط ضٍی ثسى اًؿبى زض اٍاذط ؾبل
 ۷۱۰7اغبظ قَز ٍ ًتیدِ گیطی لغؼ زض ایي ظهیٌِ ظطف  ۰۷تیب ۰8
هبُ هوىي قَز.

ضٌاسایی زٍد ٌّگام آلسایور تا تالش هحققاى کطَر

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -هحممبى
ایطاً زض عطح ثب هؼطف ًكبً یطّیبی
ظیؿت سالؾوبی –ذًَ زض ضاؾیتیبی
قٌبؾبی ظٍزٌّ بم ثیویبضی آلیعاییویط
گبم ثطزاقتٌس.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ًمل اظ هؼبًٍ ،ػلو
ٍ فٌبٍضی ضیبؾ ،خوْیَضی هیحیویس
ذلح وٌسضی هدطی عطح قیٌیبؾیبیی
ظٍزٌّ بم آلعایوط اظْبض وطزّ :سف انل اظ ایي سطٍغُ اضظیبث ستبًؿیییل
ّRNAAبی ثلٌس غیطوسوٌٌسُ زذیل زض آلعایوط ثِ ػٌَاى ًكیبًی یطّیبی
ظیؿت سالؾوبی -ذًَ زض ثیوبضی آلعایوط اؾ ،تب ثتَاى ثب آقىبضؾیبظی
تیییطات همساض آًْب زض ذَى ثطای تكریم ظٍز ٌّ بم ثیوبضی اظ آى ثْیطُ
ثطز.ثِ گفتِ ٍی ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تیییطات زض ثیبى غًْب زض هیع حیسٍز ۷۱
ؾبل لجل اظ ثطٍظ ػالئن ثیوبضی قطٍع ه قَز ثیٌیبثیطاییي هی تیَاى آى
تیییطات ضا لجل اظ ثطٍظ ثیوبضی قٌبؾبیی ویطز الیجیتیِ ثیِ قیطعی ویِ
ّRNAبی هَضز ثحث اظ ؾلَلْبی هیعی آظاز قسُ ٍ ثِ حس ویبفی زض
ذَى ٍخَز زاقتِ ثبقٌس.
ٍی ثب اقبضُ ثِ ایٌىِ تحمیمبت ثِ ایي قىل زض هَضز آلعایوط زض زًیب اًدیبم
ًكسُ اؾ ،ػٌَاى وطز :تحمیمبت هكبثْ زض هَضز ؾطعبى ٍخَز زاضز ٍ
ثب تَخِ ثِ ایي هَخَع اؾبؼ ایي عطح عطاح قسَ .ى تحمیمبت اذیییط
ًكبى ه زٌّس وِ ؾلَلْب شضات ثِ ًبم اگعٍظٍم اظ ذَز ثِ هبییؼیبت ثیییي
ؾلَل ٍ ًْبیتب ذَى آظاز ه وٌٌس وِ حبٍی هَلىَلْبی ظیؿت ًوبییٌیسُ
تیییطات اتفبق افتبزُ زض ثبف ٍ ،ؾلَل هٌكبء ّؿتٌس.

جٌیي از رحن هادر ضرٍع تِ تطخیص چْرُّا هیکٌذ
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -هحممیبى عی
اًدبم یه سػٍّف خیسییس زضییبفیتیٌیس ویِ
ًَظازاى تكریم ْطُ ضا اظ ظهبً وِ ّیٌیَظ
زض ضحن هبزض ّؿتٌس ه آهَظًس.
ثِ گعاضـ ایؿٌب ٍ ثِ ًمل اظ زیل هیل زض اییي
سػٍّف هحممبى زضیبفتٌس ظهبً ویِ ًیَض ثیِ
زیَاضُ ضحن هبزض ه تبثس اگط آى ًَض قجیِ ثیِ
نَضت اًؿبى ثبقس خٌیي ثِ آى ٍاوٌف ًكبى
ه زّس.
آًْب ثب اؾتفبزُ اظ ؾًََگطاف  4ثؼسی هكبّیسُ
وطزًس وِ خٌیي نَضت ذَز ضا ثِ ؾوً ،یَض
ه طذبًس ثِ قطط ایٌىِ ایي ًَض قیجیییِ ثیِ

نَضت اًؿبى ثبقس.
سطٍفؿَض ٍیٌؿٌ ،ضیس "Vincent Reid
ضٍاًكٌبؼ زض زاًك بُ لٌىؿتط "Lancaster
" Universityوِ ؾطسطؾت ایي سیػٍّیف
ضا ثط ػْسُ زاضز اظْبض وطز :اییي ییبفیتیِ ّیب
ثیٌف ّبی خسیسی ضا اظ ًحَُ ضقس ٍ تیَؾیؼیِ
ؾیؿتنّبی ثهطی ًَظازاى اضائِ ه زّس.
ٍی افعٍز :هب زض ایي سػٍّف زضییبفیتییین ویِ
ًَظازاى ثِ ْطُ ّب ثیییكیتیط اظ ّیط هیحیطن
زی طی تَخِ ه وٌٌس .هب زض اییي سیػٍّیف
ًكبى زازُ این وِ خٌیي تَاًبیی تیویبییع ثیییي
اقىبل هرتلف ضا زاقتِ ٍ تویبییل ثیِ زًیجیبل

رٍسیِ ضٌل ًاهرئی ترای سرتازاى هی سازد

ؾیطٍییؽ ذیجیطی ضٍظًیبهیِ اضن-
زاًكوٌساى اظ زاًك بُ ایبلت ؾیبضاتیف
ضٍؾیِ هَفك ثِ ؾبذی ،ییه قیٌیل
ًبهطئ ثطای ؾطثبظاى قسًس وِ آًْب ضا
ثب ضًگ ظهیٌِ ای وِ زض آى لطاض زاضًس
هٌغجك وطزُ ٍ اؾتتبض ه وٌس.
ثِ گعاضـ ایؿٌب ٍ ثِ ًمل اظ ایٌتطًكٌبل
ثیعیٌؽ تبین ایي قٌل ثِ ؾطثبظاى ووه ذَاّس وطز تب ذَز ضا اؾیتیتیبض
وطزُ تب تَؾظ ضازاضّب ٍ زؾت بُّبی ضازیَی قٌبؾبی ًكًَس.
ػولىطز ایي قٌل ثِ گًَِ ای اؾ ،وِ اظ ٍیػگ خیصة ویٌیٌیسُ اهیَاج
ضازیَی اؾتفبزُ وطزُ ٍ ثِ ؾطثبظاً وِ لجبؼ هؼیویَلی زاضًیس ویویه
ه وٌس تب تَؾظ زؾت بُّبی ضازاض زقوي زیسُ ًكًَس.
ایي قٌل زاضای یه ثبف ،سیچیسُ ثَزُ وِ ثب اؾتیفیبزُ اظ فیٌیبٍضی ًیبًیَ
سطزاظـ قسُ اؾ .،ؾلَلّبی حؿبؼ ثِ ًَض وَ ى وِ زض آى تیؼیجیییِ
قسُ ه تَاًس ضًگ ّبی اعطاف ٍ ؾی ٌبلّبی الىتطیى ضا تكریم زازُ
ؾزؽ الیِ ثبالی ضا ثطای تملیس آى ضًگ تحطیه ه وٌس.
ایي تیییط ضًگ ثب اؾتفبزُ اظ ضًگّبی حؿبؼ ثِ حطاضت اًدبم ه قَز.
ثِ گفتِ هحممبى ایي سػٍّف اظ ایي فٌبٍضی ه تَاى زض تَؾؼِ تدْیییعات
ًظبه سیكطفتِ اؾتفبزُ وطز.
قبیس ایي قٌل ّوبًٌس ًوًَِّبی وِ زض فیلنّبی هبًٌس فیلنّبی ّطی سبتط
ه ثیٌین ًجبقس اهب یه ضٍـ زفبع حیبت اؾ ،وِ زض آیٌسُ ه تَاى اظ آى
اؾتفبزُ وطز ٍ ثِ ووه آى ًیطٍّبی زقوي لبزض ًرَاٌّس ثَز وِ ؾطثبظاى
ضا قٌبؾبی وٌٌس.
ایي فٌبٍضی ًرؿتیي ثبض تَؾظ زاًك بُ ایل ًیَی ٍ هیَؾیؿیِ فیٌیبٍضی
هبؾب َؾMIT) ،تَؾؼِ زازُ قس .ایبالت هتحسُ ٍ اضتف ثطییتیبًیییب اظ
ؾبل  ۷۱۰5زض حبل اؾتفبزُ اظ عیف ٍؾیؼ اظ ایي قٌلّب ثَزُ اهب ّوچٌبى
زض حبل اضتمب فٌبٍضیّبی زض ظهیٌِ اؾتتبض ّؿتٌس.

وطزى اقىبل زاضز وِ ثیِ حیبلی ،نیَضت
اًؿبى قجبّ ،زاضًس.
ًَظازاى اظ لسضت ثییٌیبیی ثؿیییبض خیؼیییفی
ثطذَضزاض ّؿتٌس ٍ ثٌبثطایي خٌییي ًیییع زاضای
تَاًبی هكبثِ ثطای توطوع ثَزُ ٍ ّوِ ییع ضا
تبض ه ثیٌس.

حیات فرازهیٌی تا  ۰۱سال دیگر کطف هی ضَد!

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -یى اظ هؼطٍفتیطییي زاًكیویٌیساى ػیلیَم
فضبی هسػ قس زض زِّ آیٌسُ حیبت فطاظهیٌ وكف ذَاّس قس.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ًمل اظ ؾبیٌؽ الطت هحممبى ٍ نبحجٌظطاى ظیبزی زض
گَقِ ٍ وٌبض زًیب زضثبضُ حیبت فطاظهیٌ نحج ،ه وٌٌس اهب ٍلت ْیطُ
ّبی ّوچَى وطیؽ اهزطی زض ایي ثبضُ نحج ،ه وٌٌس ثبییس ثیب زلی،
ثیكتطی فىط وطز.
ایي زاًكوٌس وِ ضیبؾ ،زسبضتوبى اذتطقٌبؾ زاًك بُ آضیعًٍب ضا ثط ػْیسُ
زاضز هسػ قسُ وِ تالقْب ثطای وكف ًكبً اظ حییبت فیطاظهیییٌی ثیِ
ظٍزی ثوط ذَاّس زاز.
اٍ گفتِ اؾ ،وِ تب وكف گًَِ ای اظ حیبت فطاظهیٌ ووتط اظ زٍ زّیِ
فبنلِ زاضین اهب آًچِ وِ وكف ذَاّس قس قبیس ّوبى یعی ًجبقیس ویِ
زض ؾط ه سطٍضاًین.
ایي زاًكوٌس ثطیتبًیبی ه گَیس :هغوئي ّؿتن وِ ع  ۰۱تیب  ۰5ؾیبل
آیٌسُ حیبت هیىطٍث زض ذبضج اظ ظهیي وكف ذَاّس قیس اهیب قیبییس
ذجطی اظ وكف َّـ فطاظهیٌ ًجبقس.
اٍ سیكٌْبزات زض ایي ظهیٌِ زاضز ٍ ه گَیس وِ ًرؿتیي هحسٍزُ ای ویِ
ثبیس هَضز ثطضؾ لطاض گیطز هٌظَهِ قوؿ اؾ.،
ضئیؽ زسبضتوبى اذتطقٌبؾ زاًك بُ آضیعًٍب زض حبل وِ احتویبل ٍخیَز
حیبت زض هطید ضا ضز ًو وٌس ثِ ایي ًىتِ اقبضُ ه ویٌیس ویِ حیییبت
احتوبل زض ؾیبضُ ؾطخ زض ظیط ؾغح آى لطاض زاقتِ ٍ ثیِ ّیویییي زلیییل
وكف ٌیي یعی زقَاض ذَاّس ثَز.
اٍ ّوچٌیي ثِ لوط هؼطٍف هكتطی یؼٌ اضٍسب ثِ وبًسیسای هیْین زیی یط
ٍخَز حیبت فطاظهیٌ اقبضُ ه وٌس.
ایي زاًكوٌس ثِ ثؿیبضی اظ ؾیبضات فطاذَضقیسی ّن ثِ ػٌَاى زًیییبّیبیی
اقبضُ ه وٌس وِ قبًؽ ٍخَز حیبت زض آًْب ٍخَز زاضز ٍ الجتِ تیکویییس
ه وٌس وِ نطفب ًجبیس ثِ زًجبل ؾطًر زض ایي ذهَل زض ؾیغیح اییي
ؾیبضات ثبقین ثلىِ خؿتدَ زض اتوؿفط آًْب ًیع هْن اؾ.،

هقالِ
خصَصیات غافلگیرکٌٌذُای
از هاُ کِ ضایذ تاکٌَى
ًویداًستیذ

ازاهِ اظ قوبضُ لجل:
قمر تخم مرغی
هبُ گطز یب وطٍی ًیؿ ٍ ،زض ٍالغ ثِ قىل یه تیرین
هطؽ اؾ .،ثٌبثطایي ّؿتِ هبُ زلیمب زض هطوع ٌّسؾ آى
لطاض ًساضز ثلىِ حسٍز زٍ ویلَهتط ثب هطوع ٌّسؾ آى
فبنلِ زاضز.زاًكوٌساى ه گَیٌس ّؿتِ هبُ احتوبال زاؽ
ٍ ثِ قىل هصاة اؾ ،زضؾ ،هبًٌس ّؿتِ ظهیییي .زض
حبل وِ اعالػبت ثِ زؾ ،آهسُ اظ وبٍق ط ًبؾیب زض
ؾبل ً ۰999كبى زاز ّؿتِ وطُ هبُ زٍ تب ْبض زضنیس
اظ خطم آى ضا تكىیل ه زّس زض نَضت ویِ ّؿیتیِ
ظهیي  0۱زضنس اظ خطم آى ضا تكىیل زازُ اؾ.،
آیا ماه یک سیاره است؟
هبُ اظ ؾیبضُ سلَتَ ثعضگتط اؾ ٍ ،حسٍز یه یْیبضم
ظهیي لغط زاضز .ثطذ زاًكوٌساى فىط ه وٌٌس وِ هیبُ
ثیكتط قجیِ ثِ یه ؾیبضُ اؾ .،ثٌب ثِ ّویي زلیل ظهیي ٍ
هبُ ضا ّوطاُ ثبّن یه ؾیبضُ زض ًظط ه گیطًس .ثِ اییي
حبل ،زٍ ؾیبضُ گفتِ ه قَز.ؾیبضُ سلَتَ ٍ لوطـ وِ
وبضُى )ً(Charonبم زاضز ًیع ثِ هبًٌس ظهیییي ٍ هیبُ
یه زٍ ؾیبضُ زض ًظط گطفتِ ه قًَس.
کشش ما
هبُ ثیكتطیي اثط ضا زض خعض ٍ هس ظهیي زاضز الجتِ زض اییي
ظهیٌِ ذَضقیییس ًیییع اثیطگیصاض اؾی.،گیطاًیف هیبُ
الیبًَؼ ّبی ظهیي ضاثِ ؾو ،ذَز ه وكس .اٍج هیس
زضیب ظهبً ضخ ه زّس وِ الیبًَؼ ّوعهبى ثب طذف
ظیطیي ظهیي زض ضاؾتبی هبُ لطاض ه گیطز .یه اٍج هیس
زی ط ًیع زض لطیٌِ ایي اتفیبق آى عیطف ظهیییي ضخ
ه زّس طا وِ هبُ ثیكتط اظ ایٌىِ آة ضا ثیِ ؾیوی،
ذَز ثىكس ظهیي ضا ه وكس ٍ هس ضخ ه زّس.خعض ٍ
هسّبی لَی ٌّ بم هبُ خسیس ٍ هیبُ ویبهیل قیىیل
ه گیطًس ظیطا ذَضقیس ظهیي ٍ هبُ زض ییه ضاؾیتیب
لطاض ه گیطًسٍ .لت هبُ زض ًعزیه تطیي ًمغِ ثِ ظهیي
لطاض زاقتِ ثبقس لَیتطیي خعض ٍ هس ضخ ه زّس.
ذفیفتطیي خعض ٍ هسّب ًیع زض یه ْبضم اثتسایی ٍ
اًتْبی هبُ اتفبق ه افتٌسّ.وِ ایي وكفّب یه زلیییل
خبلت زی ط ًیع زاضًس ٍ آى ایي اؾ ،ویِ ّیط ؾیبلیِ
همساضی اظ اًطغی طذك ظهیي تَؾظ هیبُ زظزییسُ
ه قَز ٍ ایي اتفبق هَخت آّؿیتیِ قیسى یطذیف
ؾیبضُ هب ثِ هیعاى  ۰.5هیل ثبًیِ زض ّط لطى ه قَز.
خدانگهدارت ماه!
ّویي حبال وِ زض حبل ذَاًسى ایي هتي ّؿتیس هیبُ زض
حبل زٍض قسى اظ هب اؾّ.،ط ؾبلیِ هیبُ هیمیساضی اظ
اًطغی طذك ظهیي ضا ه گیطز ٍ اظ آى ثطای ثعضگتیط
وطزى هساض ذَز اؾتفبزُ ه وٌس ٍ ّط ؾبل حسٍز 0.8
ؾبًت هتط اظ ظهیي زٍض ه قَز.هحممیبى هی گیَییٌیس
فبنلِ هبُ اظ ظهیي زض ظهبى قىلگیطیاـ تمطییجیب ۷۷
ّعاض  50۱ویلَهتط ثَزُ اؾ ،زض حیبلی ویِ اویٌیَى
حسٍزا زض ّ 085عاض ویلَهتطی ؾیبضُ هب لطاض زاضز.

ها یقیي دارین ،تا تقَیت ٍ افسایص حجن حَزُ ّای اطالع رساًی ٍ فرٌّگ سازی در زهیٌِ آب کطاٍرزی ،
ضاّذ کاّص هصرف آب در ایي تخص تاضین کِ قطعا تا استفادُ از کطت ّای گلخاًِ ای ٍ هذرى،
ًِ تٌْا از اضتغال ٍ درآهذ کطاٍرزاى عسیس کاستِ ًوی ضَد تلکِ هَجة ارتقای آى ًیس خَاّذ ضذ.

رٍاتط عوَهی سازهاى آب ترق خَزستاى

