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غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -خػشٍ چؿٓ یى اش ٔؿىالر خدی اغشفبیٔ ٜدا ْٚاش زایبٌ٘ٛ ٚ ٝؾ
ثسای ٔطبِعٔ ٝش ٖٛاغز .ث ٝسبشٌ ثسای حُ ایٗ ٔؿىُ عیٙه ازشاٖ لیٕز ٚیط ٜای سِٛید ؾد ٜاغز.ثاٝ
ٌصازؼ ٟٔس ث٘ ٝمُ اش ییدیشبَ سس٘دش ،سحمیمبر ٘ؿبٖ ٔ یٞد وٕ٘ ٝبیؿٍسٞبی اَ غ یی ٘اٛز آثا
زً٘ سٙدی اش خٛی غبطع ٔ وٙٙد و ٝثب ٌرؾز شٔبٖ ثسای چؿٓ ٞبی افسای ٔؿىُ ایدبی ٔ وٙد .أاب
عیٙه ٔخصٛـ ٔطبِع ٝثب زایب٘ ٔTruVision ٝسٛا٘د ث ٝوبٞؽ ٔؿىالر ٘بؾ اش ایٗ أس وإاه
وٙد.ایٗ عیٙه ثب وبغشٗ اش ؾدر ایٗ ٘ٛز آث  ٚسوعیف سبثؽ خیس ٜوٙٙدٕ٘ ٜبیؿٍسٞبی اَ غا یی
ثبعث ٔ ؾٛی غسیزی ٘بؾ اش اغشفبیٔ ٜدا ْٚاش ٕ٘بیؿٍسٞبی ٔروٛز ثسطسف ؾٛی.ثس طجك دطٞٚؽ ٞبی
عّٕ یٚغٔ ْٛسیْ آٔسیىب اش خػشٍ ٔدا ْٚچؿٓ و٘ ٝبؾ اش اغشفبی ٜزٚشا٘ ٝاش ٕ٘بیؿٍسٞبی اَ غا
یی زایب٘ٞ ٝبٌٛ ،ؾ ٞبی ٛٞؾٕٙد  ٚسجّز ٞبغز ز٘ح ٔ ثس٘د  ٚایٗ یى اش اثسار خب٘اجا یزی٘ابن
ش٘دٌ یز عصس سػّط فٙبٚزی ثس ا٘ػبٖ اغز.غسیزی ،خؿى  ٚخػشٍ چؿٓ ث ٝعّز شَ شیٖ طٛال٘
ثٕ٘ ٝبیؿٍس ٔ سٛا٘د ث ٝیه ٌسفشبزی ٔدأ ْٚجدَ ؾٛیٛ٘ .ز آث زً٘ غبطع ؾد ٜاش ٕ٘بیؿٍاسٞابی اَ
غ یی حش ٔ سٛا٘د خػبزار خجساٖ ٘بدریسی ثسای چؿٓ ثٚ ٝخٛی آٚزی  ٚعیٙاه TruVisionثاب
ِٙص زٍ٘ خبـ خٛی لبیز ث ٝفیّشسوسیٖ ٘ٛزٞبی زٚؾٗ ٔصاحٓ  ٚاؾعٔ ٝبٚزا ثٙفؽ اغز.

مًفقیت محققان کشًز دز تًلید گاش َیدزيضن اش واوًذزات

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔا ٝازن -داطٞٚؿاٍاساٖ
یا٘ؿٍبٌ ٜیالٖ یز سحمیمبر اخیس خٛی ٘ب٘ٛذزاس
زا سِٛید وسی٘د و ٔ ٝسٛا٘ٙد یز فسایٙد سِٛید ٌبش
ٞیدزٚضٖ اش ٔٙبثع غیسفػیّ ث ٝعٛٙاٖ وبسبِیاػاز
عُٕ وٙٙد؛ ثٌ ٝفش ٝآٟ٘ب ایٗ ٘ب٘اٛذزار وإاه
ٔ وٙٙد و ٝؾسایط فسایٙد سِٛید ٞیدزٚضٖ ثٟیٝٙسس
ٔ ٚصسف ا٘سضی وٕشس ؾٛی.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙبٞ ،یدزٚضٖ ث ٝعاٙاٛاٖ یاىا اش
أیدٚازوٙٙد ٜسسیٗ ٔٙبثع ا٘سضی دبن ٔاحاػاٛة
ٔ ؾٛی .إٞیز ایٗ ٌبش ث ٝا٘داشٜای اغز و ٝآٖ
زا غٛخز لسٖ آیٙد ٔ ٜیا٘ٙادٞ .ایادزٚضٖ واٝ
زا٘دٔبٖ احشساق ثبالی یازی ،ثسای غٛخشٗ سٟٙب ثٝ
اوػیطٖ ٘یبشٔٙد ثٛی ٚ ٜسه ٔاحاصا َٛآٖ آة
اغزِ .را شٔب٘ و ٝث ٝعٛٙاٖ غٛخز یز ٔٛسٛزٞب

اغشفبی ٜؾٛی ،آالیٙدٌ ٘داؾش ٔ ٚ ٝسٛا٘د ٔمداز
ٌبش ٌّخب٘ٝای زا وبٞؽ یٞد.
ثب ٚخٛی سٕبٔ ٔصایبی ذوس ؾاد ،ٜثأ ٝاٙاظاٛز
اغشافابی ٜاش ٞایادزٚضٖ ثا ٝعاٙاٛاٖ غاٛخاز
ٔحدٚییز ٞبی یز ٔساحُ سِٛید ،ذخیس ٜغبشی ٚ
ا٘شمبَ آٖ ٚخٛی یازی و ٝیز ایٗ زاغشب ٔحامامابٖ
یا٘ؿٍبٌ ٜیالٖ زاٞىبزی زا ازائ ٝیای٘د.
یوشس ٔحٕدحػٗ ِمٕب٘  ،عوٞ ٛایامر عاّإا
یا٘ؿٍبٌ ٜیالٖ سِٛید ٌبش ٞیدزٚضٖ زا اش یٙٔ ٚجع
فػیّ (اوػبیؽ خصئ ٘فز غٙاٍایاٗ ،فاسایاٙاد
زفٛزٔیٌ ًٙبش طجیع )  ٚغیس فػیّ یا٘ػاز ٚ
ٌفز܀ أب ٔٙبثع فػیّ ٔحدٚی  ٚسددید٘بدریاس٘اد
 ٚثب ایٗ ٚخٛی یزحبَ حبضس ۾ۿ یزدد اش واُ
ٞیدزٚضٖ سِٛید ؾد ٜیز خٟبٖ اش غاٛخاز ٞابی
فػیّ ث ٝیغز ٔ آیدٚ.ی اش اخسای طسحا یز
ایٗ شٔی ٝٙثب ٞدف سِٛید یزخبی ٌبش ٞیدزٚضٖ اش
ٔٙجع غیسفػیّ خجس یای  ٚافصٚی܀ ثسای یغشیبث ثاٝ
ایٗ ٞدف ٘ب٘ٛذزار ٔع-آ ٗٞثس دبی ٝثٛز غٙاشاص
ؾد٘د سب ثب سٛخ ٝث ٝفعبِیز وبسابِایاصٚزی خاٛة
ثشٛاٖ اش آٟ٘ب یز فسایٙد ٞیدزِٚیاص وابسابِایاصٚزی
غدیٓ ثٛزٞٚیدزید ثٙٔ ٝظٛز سِٛید ٞیادزٚضٖ ثاٝ
عٛٙاٖ وبسبِیػز اغشفبی ٜوسی.

طسح ايلیٍ خًدزيی خًدزان
با سسعت  ۵۳۲مایل بس ساعت

غااسٚیااع خااجااسی زٚش٘اابٔاا ٝازن -یااه ؾااسوااز
خٛیزٚغبشی اش طسح اِٚی ٝاسٔٛجیّ اِىشسیىا  ٚثػایابز
زاحز زٕ٘ٚبی وسی ٜو ٔ ٝسٛا٘د ثب غسعز ۻٔ ۸۹ابیاُ
ثسغبعز حسوز وٙد.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ،ؾسوز ِاٛغایاد ٔاٛساٛزش طاسح اِٚایاٝ
خٛیزٚی ِٛوع خدید خٛی زا زٕ٘ٚبی وسی ٜاغز .ایاٗ
خٛیزٚی سٕبْ اِىشسیى خٛیزاٖ ثػیبز زاحز اغز.
عال ٜٚثسآ٘ى ٝدؿش دٙدِ ٞب عمات ٔا زٚی ،فوابی
شیبیی ثسای دبی ٔػبفس ٚخٛی یازی .حداوثس غسعز ایاٗ
خٛیز ٚۻٔ ۸۹بیُ ثسغبعز اعالْ ؾد ٜاغز.

طساحی پُپادی بسای فیلمبسدازی
اش فعالیتَای فضایی

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -ضاداٙا ٞاب یاه داٟاذابی
فیّٕجسیاز زا ث ٝفوب فسغشبیٜا٘د و ٝسصبٚیس  ٚفیّٓٞبیا زا
حیٗ حسوز ضجط خٛاٞد وسی.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙب ث٘ ٝمُ اش ٌیصًٔ ،ایٗ غبٔاب٘اٞ ٝاٙاٍابْ
حسوز یز فوب  ٚثب وٙشسَ اش زا ٜیٚز سٛغط وبزؾٙابغابٖ
شٔی ، ٙفیّٓ  ٚسصبٚیس زا ضجط ٔ وٙد  ٚسٛغاط ٔاسواص
فوبی سػٛواٛثاب ( )Tsukuba Space Centerیز
ضادٗ وٙشسَ خٛاٞد ؾد.
دٟذبی Int-Ballاش ثخؽٞبی چبد غٝثعدی  ٚثب اغشفبیٜ
اش فٙبٚزیٞبی و ٘ٛٙیز شٔی ٝٙدٟذبی غبخش ٝؾاد ٜاغاز.
غیػشٓ ٔصثٛز زٚش چٟبزْ ضٚئٗ ث ٝایػشٍب ٜثیٗإِّّ زغید
 ٓٞ ٚاو ٖٛٙیز حبَ اش غس ٌرزا٘دٖ سصدیكٞابی اِٚایاٝ
اغز.
ایٗ دٟذبی فیّٓ ٞب  ٚسصبٚیس ؾىبزؾد ٜزا ث ٝواٙاشاسِاسٞابی
دسٚاش ٔ ٚحممبٖ شٔیٔ ٙخبثاسٔ ٜا واٙاد  ٚضاداٙا ٞاب
أیدٚاز٘د ٘ ٝسٟٙب ٔػئِٛیز عىػجسیازی  ٚسصٛیاسثاسیازی
و ٝاو ٖٛٙسٛغط خدٔ ٝضادٔ ٙبض َٚویاجا(Kibo) ٛ
ا٘دبْ ٔ ؾٛی ،زا ث ٝعٟد ٜثٍیسی ثّىٌ ٝػػز ثیٗ آٖ ٞاب
ٔ ٚحممبٖ شٔی ٙزا دس وسی ٚ ٜث ٝشٔیٙیبٖ أىبٖ سإابؾابی
چٍ ٍ٘ٛا٘دبْ آشٔبیؽ ٞابی عاّإا زا اش ییادٌابٜ
فوب٘ٛزیاٖ ایػشٍب ٜثدٞد.

زيومایی اش کىسًل باشی جدید آتازی



غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -ث ٝسبشٌ عىعٞبی اش وٙػ َٛثبشی سبش ٜؾسوز آسبزی یز فوابی
ٔدبشی ٔٙشؿس ؾد ٜاغز ،ایٗ ؾسوز غبش٘د ٜثبشیٞبی ٚیدئٛی  ،خٛی سصبٚیس آسبزی ثبوع زا ٔٙشؿس
وسی ٜاغز.ثٌ ٝصازؼ فبزظ ث٘ ٝمُ اش فٛزثع ،ایٗ وٙػ َٛیازای چٟبز دٛزر یٛاظ ث  ٚخبیٍابٞا
ثسای ٘صت وبزر اظ یی  ٚدسر ethernet ٚHDMIاغز.آسبزی ٚعد ٜیای ٜو ٝاش ایٗ وٙػَٞٛب
 ٔ ٓٞسٛاٖ ثسای اخسای ثبشی ٞبی ٚیدئٛی والغیه  ٓٞ ٚثسای اخسای ثبشی ٞبی خدید ٔ ٚادزٖ
اغشفبی ٜوسی .ؾسوز آسبزی ثسخ ثبشی ٞبی خبطس ٜاٍ٘یص زا یز ی۶ ٝٞۿ ٔیالیی عسض ٝوسی ٜوٛٙٞ ٝش
 ٓٞیز ٔیبٖ وبزثساٖ ثبشی ٞبی ٚیدئٛی ٔحجٛثیز یاز٘د.وبزؾٙبغبٖ ٔ ٌٛیٙد آسبزی ثاسای ثابشداع
ٌسفشٗ غ ٟٓخٛی اش ثبشاز ثبشی ٞبی ٚیدئٛی وبز ثػیبز یؾٛازی دیؽ ز ٚیازی .شیسا زلاجابیا ٔاب٘اٙاد
غٔ ٚ ٘ٛبیىسٚغبفز ثخؽ عٕد ٜایٗ ثبشاز زا سػخیس وسی ٜا٘د ٘ ٚیٙشٙد٘ ٚیص ثبشیٍسی لدزسٕٙد یز ایاٗ
عسد ٝاغز.وبزؾٙبغب٘ و ٝسصبٚیس ایٗ وٙػ َٛزا ثسزغ وسی ٜا٘دٌٛ ٔ ،یٙاد واٙاػا َٛیابیؾادٜ
ؾجبٞز ٞبی شیبیی ث ٝوٙػٞ َٛبی ثبشی غبی ٜیازی  ٚاحشٕبال سٟٙب ٔ سٛا٘د ثبشی ٞبی غبی ٜای زا اخسا
وٙد و ٝثسزٚی ٌٛؾ ٞبی ا٘دزٚیدی یب غیػشٓ عبُٔ ٚیٙدٚش اخسا ٔ ؾ٘ٛد .اسبزی ا٘شؿبز اطاالعابر
ثیؿشس یز ٔٛزی وٙػ َٛیبی ؾد ٜزا ث ٝشٔبٖ عسض ٝعٕ ٔٛآٖ ٔٛو َٛوسی ٜاغز.

تًلید دستگاٌ اکسیطنسىج خًن تًسط محققان کشًز

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -حممابٖ ایاسا٘ا
یز یه ؾسوز یا٘ؽ ثٙیبٖ ٔٛفك ث ٝسِٛید ٕ٘ا٘ٛاٝ
آشٔبیؿٍب ٞیغشٍب ٜاوػیطٖ غٙح خا ٖٛثاسای
ثیٕبزغشبٖ ٞب ؾد٘د.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ،یأٛ٘ ٖٛزی حصبزٔ ،دیس فاٙا
یه ؾسوز ثٙیبٖ ٌفز܀ دسٚض ٜغابخاز دابِاع
اوػ ٔشس ثیٕبزغشب٘ ثب سٛخ ٝث ٝغبثم ٝؾسواز ٚ
ث ٝیزخٛاغز ؾسوز ٞبی سٛشیع وٙٙد ٜسدٟیصار
دصؾى  ٚاعالْ ٘یبش ٔاساواص یزٔاب٘ا ثا ٝایاٗ
یغشٍب ،ٜطساح ؾد ٓٞ ٚ ٜاواٙا ٖٛثأ ٝاسحّاٝ
سدبزیغبشی زغید ٜاغز.
٘ٛزی حصبز یزثبز ٜوبزوسیٞبی ایاٗ یغاشاٍابٜ
ٌفز܀ دبِع اوػ ٔشس )(Pulse Oximeter

یب اوػیطٖغٙح خٚ ٖٛغیّٝای اغز و ٝثب وٕاه
آٖ ٔ سٛاٖ ث ٝزٚؾ غیسسٟبخٕ ٔیاصاٖ یزداد
اؾاجاابک اوػایااطٖ خا ٖٛغااسخاسي ا٘ػاابٖ زا
ا٘داشٌٜیسی وسی.
ٚی ثب اؾبز ٜث ٝا٘داشٌٜیسی ٔیصاٖ ِٔٛاىاٞ َٛابی
ٌّٕٛٛٞثی ٙآٔیخش ٝؾد ٜثب اوػیطٖ ٘ ٚإابیاؽ
سعدای  ٚآٞاٙاً ضاسثابٖ لاّات ثا ٝعاٙاٛاٖ
وبزوسیٞبی ادّ ایٗ یغاشاٍاب ،ٜافاصٚی܀ ایاٗ
یغشٍب ٜاش یه حػٍس ٘ٛزی سؿىیُ ؾد ٜو ٝثاس
زٚی ؾسیب٘چٞٝبی ٘جضیاز لساز ٔ ٌایاسی  ٚثاب
ا٘شؿبز یٛٔ ٚج ٘ٛز لسٔص ٔ ٚبی ٖٚلسٔص و ٝیاىا
اش آٖ ٞب سٛغط ٌّٕٛٛٞثیٗ  ٚییاٍاسی ساٛغاط
اوػیطٖ سسویج ثب ٌّٕٛٛٞثیٗ خرة ٔا ؾاٛی،
ٔیصاٖ اؾجبک اوػیطٖ خ ٖٛزا ا٘داشٌٜیسی ٔ وٙد.
ٔدیس ف ٙایٗ ؾسواز ثاٙایابٖ افاصٚی܀ یز ٚالاع
ٌیس٘د ٚ ٜیب ث ٝادطالح فشٛییٛیی و ٝیز یغشٍبٜ
ث ٝوبز زفش ،ٝثب آؾىبزغبشی ٘ٛز عجٛزی اش ثبفز،
آٖ زا ثس حػت ٔیصاٖ ؾدر ٘ٛز ث ٝیه غیٍٙابَ
اِىشسیى سجدیُ ٔا واٙاد  ٚداع اش ا٘ادابْ
ٔحبغجبر ثسیٞبی اِاىاشاس٘ٚایاىا ٔ ٚایاىاسٚ
دسٚغٛزٞب زٚی ایٗ غایاٍاٙابَٔ ،ایاصاٖ اؾاجابک
اوػیطٖ خ ٖٛا٘داشٌٜیسی ٔ ؾٛی.

میص غرای آماشين دزب مىصل ازسال می شًد
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -ؾسوز آٔابشٖٚ
طسح خبِج زا ث ٝاخسا یزآٚزیٔ ٚ ٜادإاٛعاٝ
وبّٔ اش غراٞبی ٔخشّف زا و ٝیز یه ٚعادٜ
غرای ثبید دسف ؾ٘ٛد ،ث ٝیزة ٔٙصَ ٔؿشسیبٖ
ازغبَ ٔ وٙد.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ث٘ ٝمُ اش اغاّاؽ ٌایاس ،ایاٗ
ٔدٕٛع ٝو ٝآٔبش٘ ٖٚبْ ویز غرای زا ثاس آٖ
ٟ٘بی ،ٜؾبُٔ غراٞبی آٔبی٘ ٚ ٜیٕ ٝآٔبی ٜاغاز.
ؾعبز ثبشازیبث آٔبش ٖٚیز ایٗ ٔٛزی ایاٗ اغاز܀
ٔب آٔبی ٔ ٜوٙیٓ ،ؾٕب آؾذصؼ ثبؾید!
ثػش ٝغرای یبی ؾد ٜحبٚی ثػشٞ ٝبی وٛچىاشاس
ٔ ٚشٛٙک اش غراٞبی ٔخشّف  ٚیغاشاٛزاِاعإاُ
غس ٓٞوسیٖ  ٚدخز ایٗ ٔاٛای غارایا ثاسای

فسیل  ۱۷میلیًن سالٍ پسودٌ ای
َم اوداشٌ اوسان کشف شد

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -حممبٖ واب٘ابیایا
فػیّ ۷۽ ٔیّی ٖٛغبِ ٝوؿف وسی ٜا٘د .ایٗ فػیُ ثٝ
یایٙبغٛزی دٛؾید ٜاش دس سعّك یازی و ٝسمسیاجاب ٞآ
ا٘داش ٜا٘ػبٖ ثٛی ٜاغز.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ث٘ ٝمُ اش غبیٙع ییّ ٔ ،احامامابٖ
وب٘بیای ثمبیبی فػیّ اش یه دس٘د۷ ٜ۽ ٔیّی ٖٛغبِٝ
وؿف وسی ٜا٘د .ایٗ دس٘د ٓٞ ٜا٘داش ٜیاه ا٘ػابٖ
ثٛی ٜاغز.
ایٗ دس٘د ٜثب دسٞبی آث  ٚوسْ یز وب٘ابیا ش٘ادٌا
ٔ وسی ٜاغز  ٚثمبیبی آٖ یز یز ٜزی ییخ زیاٛز
یبفز ؾد ٜو ٝث ٝلجسغشبٖ یایٙبغٛزٞب ٔؿٟٛز اغاز.
فػیُ ایٗ یایٙبغٛز آِجسسب٘ب٘ٚبسٛز وٛزی ٘بْ ٌسفشاٝ
اغز.
سحمیمبر اِٚی ٝزٚی فػیُ ۷۽ ٔیّی ٖٛغبِ٘ ٝؿبٖ ٔا
یٞد ایٗ یایٙبغٛز دٛؾید ٜاش دس زٚی ی ٚدب حسواز
ٔ وسی ٚ ٜلد آٖ حدٚی ٔ ۸شس ثٛی ٜاغزٕٞ .چٙیاٗ
ٚشٖ سخٕیاٙا آٖ ۶ۼ وایاّاٌٛاسْ ثاٛی ٜاغاز.
یا٘ؿٕٙداٖ ٔعشمد٘د زضیٓ غرای آٖ ساسوایاجا اش
ٌٛؾز ٌ ٚیبٞبٖ ثٛی ٜاغز.
اِجش ٝسبو ٖٛٙعىع وبٔال ٚاضح اش ایاٗ فػایاُ
ٔٙشؿس ٘ؿد ،ٜأب طجك سحمیمبر ثبید ٔطبِعبر ثیؿشسی
ثسای ؾٙبغبی ایٗ ٌ٘ ٝ٘ٛبؾٙبخش ٝا٘دبْ ؾٛی.
ییسی ٝٙؾٙبغبٖ اثشدا سصٛز ٔ وسی٘د ثمبیبی فػیاّا
ث ٝسسٚیTroodon) (ٖٚیى اش یایٙبغٛزٞبی ایاٗ
خب٘ٛای ٜسعّك یاؾش ٝاغز.
سسٚیٛٞ ٖٚؾٕٙدسسیٗ یایٙبغٛز سبزیخ ٘ابٔایادٔ ٜا
ؾٛی شیسا حدٓ ٔغص آٖ ثػیبز ثصزٌشس اش ثد٘ؽ ثاٛیٜ
اغز .ایٗ دس٘د ٜحدٚی ۻ ٔیّی ٖٛغبَ لجُ ش٘ادٌا
ٔ وسی ٜاغز.
ثٞ ٝسحبَ سحّیُ ٞبی ثیؿشس ٘ؿابٖ یای فػایاُ ۷۽
ٔیّی ٖٛغبِ ٝاش ٌ ٝ٘ٛییٍسی اغز شیسا لد آٖ وٛسبٜ
سس  ٚخٕدٕ ٝلدزسٕٙدسسی ٘ػجز ث ٝسسٚی ٖٚیاؾشاٝ
اغز.
یوشس ییٛید اٚا٘ص زٞجس ایٗ سحمیمبر زٚی فػیُ ٔ
ٌٛید܀ اغشخٛاٖ ٞبی ظسیف ایٗ یایٙبغٛزٞبی دسیاز
ثػیبز ٘بیز ٞػشٙد .خٛؾجخشب٘ٔ ٝب سٛا٘ػشیٓ ثاخاؿا
اش خٕدٕ ٝزا ثیبثیٓ  ٚث ٝایٗ سسسیت ٔشٛخا ٝؾادیآ
آِجسسب٘ٚشبئٛز یه ٌٔ ٝ٘ٛخشّف اش سسٚی ٖٚاغز.

آٔبی ٜغبشی ٚعد ٜغرای زٚشا٘ ٝاغز.
یز ایٗ ٔدٕٛعٔ ٝی ،ٜٛغجصیٔ ،بٞا ٌ ،اٛؾاز،
ٔسغ ،غراٞبی یزیبی  ،ایٚی ،ٝغع ٞاب ٔ ٚاٛای
ٔؿبث ٝدیؽ ثی ٙؾاد ٜاغاز .ثاب اغاشافابی ٜاش
یغشٛزاِعُٕ یبی ؾد ٜث ٝزاحش ٔ ساٛاٖ ٚعادٜ
غرای ادّ  ٚغٛح زا ثس زٚی اخبق ٌبش ٔٙصَ
سٟی ٝوسی  ٚثمی ٝاخصای ویاز زا ٞآ ٔصاسف
وسی.
اخصای ویز ٞبی یبی ؾد ٜثػیبز ٔشٛٙک ثٛی ٚ ٜثس
حػت غّیم ٚ ٝا٘شخبة ٔؿشسیبٖ حبٚی غراٞابی
یخ شی ،ٜالالْ دخش٘ ٚ ٝیٓ دخش ،ٝغاالر ،زؾاشاٝ
فسٍ٘  ٚغیسٞ ٜػشٙد ِ ٚرا خسیداز ییٍس ٞایا
٘یبشی ثٔ ٝساخع ٝثٔ ٝغبشٞ ٜبی ٔاخاشاّاف ثاسای

الالْ ٔخشّف  ٚدسف غبعز ٞاب ٚلاز ثاسای
دخز  ٚدص ٘دازی.
یز غبَ ٞبی اخیس ،وػت  ٚوبز سٟی ٚ ٝساٛشیاع
غراٞبی آٔبیٔ ٚ ٜشٛٙک ث ٝسدبزس ثػیبز دسز٘ٚاك
ٔجدَ ؾد ٚ ٜحش ثسخ فسٚؾٍبٞ ٜبی ش٘دایاسٜ
ای ٔؿٟٛز ٔب٘ٙد ٚاَ ٔبزر  ٓٞیز حبَ غسٔابیاٝ
ٌرازی یز ایٗ شٔیٞ ٝٙػشٙد.

زيسیٍ اسلحٍ ًَشمىد می ساشد
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -والؾیٙىاف
لصد یازی ثب اغشفبی ٜاش ٞاٛؼ ٔصاٙاٛعا
اغّح ٝخدیدی ثػبشی وا ٝخاٛی ٞادف زا
ؾٙبغبی  ٚیزثبز ٜسیسا٘داشی ث ٝآٖ سصإایآ
ٌیسی ٔ وٙد.
ثٌ ٝصازؼ ایساٖ اؤٛ٘ٛیػز ثا٘ ٝاماُ اش
سبظ ،والؾیٙىف غابش٘ادٔ ٜاسٌاجابزساسیاٗ
اغّحٞ ٝبی ی٘یب لصد یازی ثب وٕاه ٞاٛؼ
ٔصٛٙع طیف خدیدی اش سػیّحابر ثاسای
ازسؽ زٚغی ٝثػبشی.
یزحمیمز ایٗ سػّیحبر ث ٝوٕه فاٙابٚزی
ؾجىٞ ٝبی عصج ٔصٛٙع غبخش ٝخٛاٞاٙاد
ؾد .یى اش ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ایٗ اغّحٞ ٝب ٔابضَٚ
خ ٍٙخٛیوبز ی اغز و ٔ ٝسٛا٘د ٞادف
ٞبی خٛی زا ؾٙبغبی  ٚغذع ث ٝآٟ٘ب ؾّیه
وٙد.
غٛفیب ایٛا٘ٛا غخٍٛٙی ایٗ ؾسوز یز ایاٗ
ثبزٌٛ ٔ ٜید܀ ٔبض َٚخٔ ٍٙب ؾبُٔ اغّحٝ
ای اغز و ٝث ٝیه وٙػٔ َٛسسجط ٔ ؾٛی.
ایٗ وٙػ َٛث ٝطٛز ٔدا ْٚاطالعبر ٔسثٛط ثٝ

سصبٚیس زا دسیاشؼ ٔ وٙد سب اٞداف خاٛی
زا ؾٙبغبی  ٚیزثبز ٜآٟ٘ب سصٕیٓ ٌیسی وٙد.
ٚی افصٚی܀ یز آیٙد٘ ٜصییه والؾیٙىاف اش
ٔحصٛالر ثیؿشسی زٕ٘ٚبی ٔ وٙد و ٝثاب
وٕه ؾجى ٝعصج ٔصٛٙع غابخاشأ ٝا
ؾ٘ٛد .یز ٕٞیٗ زاغشب ط ٔب ٜآس ٔایاالیی
یه ٔبض َٚخٛیوبز خٔ ٍٙدٟص ث ٝفٙبٚزی
وبُٔ آٖ ٘یص یز ٕ٘بیؿاٍابArmy- ٜ۽۸۶۷
٘یص زٕ٘ٚبی خٛاٞد ؾد .ایٗ ٕ٘بیؿاٍاب ٜواٝ
ٔخصٛـ سػّیحبر ٘ظبٔ زٚغی ٝاغاز اش
۸۸سب ۽ ۸آٌٛغز یز ٔػى ٛثسٌصاز ٔ ؾٛی.

زاٌ حلی بسای مشکل تىفس مسدان اش خسید

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -ثػایابزی اش
ٔسیٞب یٚغز ٘داز٘د ثسای غبعبر طاٛال٘ا
ٕٞػساٖ خٛی زا ثٙٔ ٝظٛز خسید یز ٔاساواص
خسید ثصزي  ٚچٙد طجمٕٞ ٝسا ٞواٙاٙاد ٚ
حبال فٙبٚزی ث ٝوٕه حُ ایٗ ٔؿىُ آٔادٜ
اغز.ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ث٘ ٝمُ اش د غ ٔاً،
یه ٔسوص خسید یز چیٗ اثشىبز عُٕ خبِجا
زا ث ٝاخسا یزآٚزی ٜسب ؾٞٛسا٘ ؤ ٝدجٛز ثٝ
ٕٞسا ٞش٘ب٘ؿبٖ یز ایٗ ٔساوص ٞػشاٙاد  ٚاش
خسید ِرر ٕ٘ ثس٘د  ٓٞث ٝؾی ٜٛای غسٌسْ
ؾ٘ٛد.ایٗ ٔسوص خسید ٔحفظٞ ٝبی ثصزٌ ثٝ
٘بْ ذخایاس ٜغابش ؾاٞٛاس یاب husband
storageیز ثسخ طجامابر خاٛی ٘صات
وسی ٜؤ ٝؿبث ٝثب وبثیاٗ ٞابی ؾایاؿا ٝای
ٞػشٙد .یز ایٗ وبثیٟٙب یه دٙدِ زاحز ٚ
أىبٖ یغشسغ  ٚاخسای ثبشی ٞبی ٚیدئٛی
ٔحجٛة ی۶ ٝٞۿ ٔیالیی یز ٘ظس ٌسفش ٝؾادٜ

اغز.
اغشفبی ٜاش ایٗ وبثیٗ ٞب زایٍبٖ اغازِٚ ،ا
لساز اغز افسایی و ٝسٕبیُ ث ٝاخسای ثابشی
ٞبی ٔروٛز ثس زٚی ٌٛؾ ٞبی ٛٞؾإاٙاد
خٛی یاؾش ٝثبؾٙدٔ ،جبِغ زا ث ٝایاٗ ٔاٙاظاٛز
دسیاخز وٙٙد.
اٌس چ ٝوبثیٗ ٞبی یبی ؾدٔ ٜدر ٔحادٚیی
اغز یز ایٗ ٔسوص خسید ٘صت ؾد ٜا٘د ،أاب
اغشمجبَ اش آٟ٘ب ثػیبز خاٛة ثاٛی ٚ ٜساٙاٟاب
ٔؿىُ آٟ٘ب عدْ ٘صت غیػشٓ سٟٛیٔ ٝطجاٛک
اغز و ٝثبعث عسق واسیٖ وابزثاساٖ ٔا
ؾٛی.
ثسخ وبزثساٖ  ٓٞدیؿٟٙبی وسی ٜا٘د أاىابٖ
خسید سٙمالر ٛ٘ ٚؾید٘ ث ٝایٗ وابثایاٗ ٞاب
اضبف ٝؾٛی سب افسای یز حیٗ اخسای ثبشی ٞبی
ٚیدئٛی فسدز خٛزیٖ  ٚآؾابٔایادٖ ٞآ
یاؾش ٝثبؾٙد٘.صت ایٗ وبثیٗ ٞبی خبـ یز
چیٗ ث ٝثحث ٞبی یز ؾجىٞ ٝبی اخشٕابعا
ایٗ وؿٛز یأٗ شی ٜاغازٔ .اٛافامابٖ ٔا
ٌٛیٙد ایٗ وابز ثابعاث ٔا ؾاٛی ٔاسیاٖ
ٕٞػساٖ خٛی زا سب ٔساوص خاسیاد ٞإاساٞا
وٙٙدٔ ِٚ .خبِفبٖ ٔ ٌٛیٙد اٌس لساز ثبؾاد
ٔسیاٖ یز ایٗ ٔساوص خسید ث ٝخابی حواٛز
یز وٙبز ٕٞػساٖ خٛیؾبٖ زا یز یه وبثیاٗ
حجع وٙٙد ،چ ٝفبید ٜای یازی.

مقالٍ
فه آيزی َای وًظًُز اوطی
کٍ جُان زا تغییس خًاَىد داد

فٗآٚزیٞبی ٔسثٛط ث ٝسِٛید ا٘سضی  ٚذخایاس ٜا٘اسضی
أسٚش ثیؽاشدیؽ دیؿسفز واسی ٜاغاز  ٚثا ٝیاه
ضسٚزر سجدیُ ؾد ٜاغز ،فٗ آٚزی ٞبی ٘ٛظاٟاٛزی
یز شٔی ٝٙا٘سضی ظٟٛز وسی ٜا٘د و ٝثٔ ٝصسف  ٚذخیسٜ
ثٟشس ا٘سضی وٕه ٔ وٙٙد ،یز ایٗ ٔطّت ث ٝثاسزغا
ایٗ فٙبٚزی ٞبی ثسسس ٔ دسیاشیٓ.
فٗ آٚزی ٞبی ٔسثٛط ث ٝا٘سضی ث ٝغ ٝحٛش ٜسمػیٓ ٔ
ؾ٘ٛد ،فٙبٚزی ٞبی ذخیس ٜغبشی ،ؾجىٞ ٝاٛؾإاٙاد ٚ
سِٛید ثسق .زاٞ ٜبی خدیدی ثسای ذخیس ٜغبشی ا٘اسضی
ایدبی ؾد ٜاغز و ٝعیٗ ٔفید ثٛیٖ ثػیبز ٔاماس ٖٚثاٝ
دسف٘ ٝیص ثٛی ٜا٘د.
ٞس زٚش ٜدیؿسفز ٞبی شیبیی یز ایٗ حاٛش ٜز ٔا
یٞد  ٓٞ ٚچٙیٗ غٛخاز ٞابی خادیاد  ٚزاٞ ٜابی
خدیدی ثسای سِٛید غٛخز دیؿٙاٟابی ؾاد ،ٜیز ایاٗ
ٔطّت ث ٝثسزغ خدید سسیٗ سىِٛٛٙضی ٞبی ا٘سضی ٚ
ذخیس ٜا٘سضی ٔ دسیاشیٓ.
فٗ آٚزی ٞبی ا٘سضی ث ٝغٕش ٔ زٚی و ٝیز ٟ٘بیاز
ا٘ػبٖ سٕبْ ا٘سضی خٛی زا اش ا٘سضی ٞبی دبن سامٔایاٗ
وٙد  ٚییٍس ٘یبشی ث ٝسخسیت ثسای ثا ٝیغاز آٚزیٖ
ا٘سضی ٘جبؾد .ثػیبزی اش دسٚضٞ ٜب  ٚایدٞ ٜابی ٔاطاسح
ؾد ٜیز ایٗ ٔطّت اش ٚی غبیز ویه اغشبزسس ؾاسٚک
 ٚدسیاشؼ ؾد ٜاغز.
تولید برق
سٛزثیٗ ٞبی خصز ٔ ٚد܀ خصز ٔ ٚد آة ا٘اسضی ثػایابز
شیبیی سِٛید ٔ وٙد و ٝثب اغشفبی ٜاش آٖ ٔ سٛاٖ ثسق
ثػیبز شیبیی سِٛید وسی ،یز حبَ حبضس دسٚض ٜاغشفابیٜ
اش ا٘سضی خصز ٔ ٚد  ٚسجدیُ آٖ ث ٝا٘سضی ثسق یز اثعابی
وٛچه ثسزغ ؾد ٜاغز.
ٔٛسٛزٞبی چسخؿ ٔیىسٚ܀ ض٘ساسٛزٞبی ٔیىس ٚسجدیاُ
ا٘سضی و ٝا٘سضی زا فؿسی ٜوسی ٚ ٜآٖ زا ث ٝثسق سجدیاُ
وسی ٚ ٜیز دٙبیع ثصزي لبثُ اغشفبی ٜاغز ٓٞ ،اوٖٛٙ
یز ٔسحّ ٝآشٔبیؽ لساز یازی  ٚسب غبَ ۽ ۸۶۸اخاسا ٚ
عّٕ ٔ ؾٛی.
زثبر ٞبی ٔٛلعیزیبة ثب دفحبر خٛزؾیادی܀ ایادٜ
غبخز زٚثبر ٞبی ٔػیس یبة ،یز غبَ ۺٔ ۸۶۷اطاسح
ؾد ،یز ایٗ اید ،ٜا٘سضی ادّ زٚثبرٞب ثب دافاحابر
خٛزؾیدی زٚی زٚثبر سمٔیٗ ٔ ؾٛی  ٚایٗ زثبر ٔ
سٛا٘د غبعبر طٛال٘ سسی وبز وٙد  ٓٞ ٚچٙیٗ یازای
ض٘ساسٛز ٔ ثبؾد سب یز دٛزر دس ثٛیٖ حدآ ثابساسی
ا٘سضی زا ذخیس ٜوٙد.
٘ػُ ی ْٚغٛخز ٞبی ٔفید܀ فاٗ آٚزی ثا ٝوإاه
غٛخز ٞب ٘یص آٔد ٜاغز ٘ ٚػُ خدیدی اش غاٛخاز
ٞبی ٔفید زا عسض ٝوسی ٜاغز ،اغشفبی ٜاش غِّٛاصٞابی
اسب٘ َٛثب ٔیىس ٚاٍِٞ ٛب ،زٚؾ ثسای یغاز یابثا ثاٝ
٘ػُ ی ْٚاش غٛخز ٞبی ٔفید اغز و ٝا٘شؿبز ٌبشٞبی
ٌّخب٘ ٝای زا یزدد لبثُ سٛخ ٟوبٞؽ ٔ یٞد.
دسٚض٘ ٜػُ ی ْٚغٛخز ٞبی ٔافایاد یز غابَ ۼ۸۶۷
ٔطسح ؾد ٚ ٜسب غبَ  ۸۶۸۷عّٕ ٔ ؾٛی.
ؾیؿ ٝؾفبف فشِٛشبئیه܀ ؾیؿ ٝفشِٛشابئایاه ،یز ٚالاع
ؾیؿ ٝای ثب غّٞ َٛبی خٛزؾیدی اغز وٛ٘ ٝز ٔاسئا
زا ث ٝثسق سجدیُ ٔ وٙد ،یى اش ٔٛازی اغشافابی ٜایاٗ
ؾیؿٞ ٝب یز غبخشٕبٖ ٞبی اغاز وأ ٝصاسف ثاسق
شیبیی یاز٘د .دسٚض ٜغبخز ؾیؿٞ ٝبی فشِٛشبئایاه یز
غبَ ۽ٔ ۸۶۷طسح ؾد ٜاغز  ٚسب غبَ  ۸۶۸۷عّٕ ٔا
ؾٛی.
٘ػُ غ ْٛغٛخز ٞبی ٔفید܀ ٘ػُ غ ْٛغٛخاز ٞابی
شیػش چیصی فساسس اش سىِٛٛٙضی اغز  ٚیز ٚالع ٘ٛع
ادالح ض٘شیى اغز ثسای سِٛید غٛخز اغز ،ادالح
ض٘شیى ٔٛخٛیار ٌ ٚیبٞب٘ ٘ظیس خاّاجاه ،یز ایاٗ
ز٘ٚد سمثیس یازی .ایٗ دسٚض ٜسب غبَ ۻ ۸۶۸عإاّا ٔا
ؾٛی.
ا٘سضی خٛزؾیدی یز فوب܀ دسٚض ٜخٕاع آٚزی ا٘اسضی
خٛزؾید اش فوب ،دسٚض ٜای ثػیبز دیچیاد ٚ ٜیز عایاٗ
حبَ غخز اغز ،یز ایٗ دسٚض ٜثبید ا٘سضی ثا ٝیغاز
آٚزی ٜزا فیّشس وسی سب اؾعٞ ٝبی ٔوس آغیج ٘اسغاب٘اد،
ؾبید ٞصی ٝٙفیّشس اش ٞصی ٝٙخٕع آٚزی ا٘سضی ثیؿشس ؾٛی
 ٚایٗ دسٚض ٜیز ٔمیبظ ثصزي لبثُ اغشفابی٘ ٜاخاٛاٞاد
ثٛی .اید ٜادّ دسٚض ٜیز غبَ ۽ٔ ۸۶۷طسحؾد ٚ ٜدیؽ
ثی ٔ ٙؾٛی سب غبَ ۾ ۸۶۸لدْ ٞبی ثصزٌا یز ایاٗ
شٔی ٝٙثسیاؾش ٝؾٛی.
زاوشٛزٞبی ٔیىسٞ ٚػش ٝای܀ زاوشٛزٞبی ٔیىسٞ ٚػاشاٝ
ای یز ٚالع ٕ٘ ٝ٘ٛوٛچه ؾد ٜزاوشٛز ٞبی ٞػش ٝای
اغز و ٝلبیز ث ٝسِٛید ٍٔ ۷۶بٚار ثسق اغز  ٚساب ۶ۻ
ٍٔبٚار ٘یص لبثّیز افاصایاؽ یازی ،داسٚض ٜغابخاز
زاوشٛزٞبی ٔیىسٞ ٚػش ٝای سب غبَ  ۸۶۸۹ثاسزغا ٚ
عّٕ ٔ ؾٛی
ٕٞدٛؾ غٛخز ٞب܀ دسٚضٕٞ ٜدٛؾ غٛخز ٞب غبَ
ٞب اغز و ٝیز حد اید ٜثبل ٔب٘د ٜاغز .یز ٚالع ایادٜ
ادّ ٕٞ ،دٛؾ یغش ٝای غاٛخاز یز ٔادابٚزر
یىدیٍس ٚ ٚاوٙؽ اغز ،سب خبی و ٝایٗ غٛخز ٞب ثٝ
ؾسایط ا٘فدبز زغید ٚ ٜا٘سضی سِٛید وٙٙد.
زاوشٛز سٛزیٓ܀ سٛزیٓ ٔ سٛا٘د ث ٝعٛٙاٖ غاٛخاز یز
زاوشٛزٞبی ٞػش ٝای اغشفبی ٜؾٛی ،یز ٚالع ایٗ فٙبٚزی
ایٗ شٔی ٝٙزا فسا ٔ ٓٞوٙد سب سِٛید وٙٙد ٜیز شٔایاٙاٝ
غبخز ،غٛخز ٔٛزی ٘ظس خٛی  ٓٞعُٕ ٞبی ا٘ادابْ
یٞد .دسٚض ٜزاوشٛز سٛزیٓ سب غبَ ۽ ۸۶۸عّٕ خٛاٞاد
ؾد.

