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آیا سیاّچالِّا بِ شکل گرفتي ستارُّا کوک هیکٌٌذ؟
ااحتوبل هیسٍد وِ هشوض ّش وْىطبًی هیضثبى یه سیبّچبلِ ثبضذ وِ ثشخی اص آىّب جشهی ثشاثش ثب ّضاساى هیلیَى خَسضیذ داسًذ ٍ ًتیجتبً ًیشٍّبی
لَی گشاًطی وِ هَاد اطشاف خَدضبى سا هیثلؼٌذ .داًطوٌذاى فىش هیوشدًذ وِ سیبّچبلِّب هبًغ اص تَلّذ ستبسُّب هیضًَذ ،اهب تیوی ثیيالوللی اص
اختشضٌبسبى وِ سٍی وْىطبى ّوسبیِ -لٌطَسس  -Aهطبلؼِ هیوشدًذ ،ثِ چیضی وبهالً هتفبٍت پی ثشدًذ :ثِ ًظش هیسسذ وِ سیبّچبلِ ثِ تَلّذ
ستبسُّب ووه هیوٌذ .لیٌه خجش:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120202094328.htm
تلسکَپ فضایی ّابل بر رٍی یک کْکشاى بسرگٌوایی شذُ تورکس کردُ است
تلسىَح فضبیی ّبثل ًبسب یه هٌظشُی ٍیژُ اص سٍضيتشیي وْىطبى ثضسگٌوبیی ضذُای وِ تبوٌَى یبفت ضذُ سا ثجت وشد ٍ هب ٍالؼبً خَش ضبًسین
وِ یه رسُثیي طجیؼی دس فضب داسین .ایي سصذ فشصت یىتبیی سا فشاّن وشدُ است تب ٍیژگیّبی فیضیىی یه وْىطبى سا پیذا وٌین هخصَصبً
ضىلگیشی ستبسُّب دس صهبًی وِ جْبى فمط یه سَم سي اآلى خَد سا داضت .لیٌه خجش:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120202150821.htm

پارادٍکس پالسارّای هیلی ثاًیِای  :اخترفیسیک ستارُای در تَضیح ستارُّای ًَترًٍی چرخٌذُی سریع در سیستنّای دٍتایی
کوک هیکٌذ
پبلسبسّب جضٍ هشهَصتشیي اجسبم سوبٍی ّستٌذ وِ تب ثِ حبل ضٌبختِ ضذًذ .ضؼبع آىّب دس حذٍد  02ویلَهتش است اهب جشهطبى تمشیجبً ثِ اًذاصُی
جشم خَسضیذ هب .یه لطؼِی ثِ اًذاصُی حجِای لٌذ اص ایي هبدُی فشا فطشدُ ،ثش سٍی صهیي ٍصًی ثشاثش هیلیَىّب تي سا داساست .صیشهجوَػِای اص
آىّب وِ ثِ پبلسبسّبی هیلی ثبًیِای هؼشٍفاًذ ،دس ّش ثبًیِ صذّب ثبس ثِ دٍس هحَس خَدضبى هیچشخٌذ .هطبلؼبت اًجبم ضذُ ثِ ًتیجِای هتٌبلض
سسیذًذ  :ثشخی اص ایي پبلسبسّبی هیلی ثبًیِای پیشتش اص خَدِ ػبلن ّستٌذ! لیٌه خجش:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120202151436.htm
دارًٍواّا ٍ حَاسپرتی  :هطالعات جذیذ ًشاى دادُاًذ کِ چگًَِ هیتَاى درد را بذٍى استفادُ از قرص کاّش داد
داسًٍوبّب دسد سا ثِ ٍسیلِی ایجبد تَلغ ثشای تسىیي یبفتي ،وبّص هیدٌّذ .حَاسپشتی -هثالً اًجبم یه هؼوب -دسد سا تَسط هطغَل ًگِ داضتي
هغض تسىیي هیدّذ .اهب آیب ایي دٍ ،فشآیٌذّبی یىسبًی سا دس هغض دًجبل هیوٌٌذ؟ صهبًی وِ داسًٍوبیی هصشف هیضَد ،داًطوٌذاى ضبّذ فؼبلیتی
دس وَستىس جلَ هغضی  -ثخطی اص هغض وِ فؼبلیتّبی ضٌبختی دسجِ ثبال هثل وبسوشدى حبفظِ ٍ توشوض سا وٌتشل هیوٌذ -ثَدًذ .ایي هطبلؼِی
جذیذ ًظشیِای وِ هیگَیذ" :اثش داسًٍوب یه فؼبلیت ضٌبختی دسجِ ثبالست" سا هَسد آصهبیص لشاس هیدّذ .صهبًی وِ داًطوٌذاى داسًٍوب سا ثِ
ّوشاُ یه وبس سخت ثِ ثیوبساى دادًذ ،دسد ثیوبساى ثِ همذاس لبثل تَجْی وبّص یبفت .ایي هؼبدل است ثب ایيوِ ایي دٍ ثِ هىبًیضمّبی هتفبٍتی
ثستگی داسًذ .لیٌه خجش:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120203141503.htm
ابر فلَرساًسّا تَسط هَاد حالت جاهذ هشاّذُ شذُاًذّMany body :ا یک اًفجار ًَری هٌسجن هیسازًذ
دس یه لحظِ جْبى ثشای " ًَئی" ٍ فیضیهداًبًی وِ ثش سٍی هَضَع هٌِی ثبدی وبس هیوٌٌذ ،تغییش وشد .داًطجَی فبسؽالتحصیل داًطگبُ سایس،
اٍلیي وسی ثَد وِ اثجبت ایي تئَسی وِ "هَاد حبلت جبهذ هستؼذ تَلیذ اثشی ّستٌذ وِ هؼشٍف ثِ اثشفلَسسبًس است" سا دس تبثستبى 0202
هطبّذُ وشد .چٌیي پذیذُای تٌْب صهبًی اتفبق هیافتذ وِ هٌِی ثبدیّب -دس ایيجب جفتّبی الىتشٍى-حفشُای وِ دس ًیوِسسبًبّب خلك هیضًَذ-
تصوین هیگیشًذ وِ ّوىبسی وٌٌذ.
ًَئی ،داًطجَی داًطگبُ سایس ٍتین تحمیمبتیاش ثشای ایٌىِ ثتَاًٌذ ضشایطی سا فشاّن وٌٌذ وِ اثشفلَسسبًس ّب دس  01چبُ وَاًتَهی پیص ثیٌی
ًطذُ سدیف ضًَذ ،اص پبلس لیضس ثب چگبلی ثبال ٍ یه هیذاى هغٌبطیسی لَی دس دهبی پبییي استفبدُ وشدًذ .ایي چبُّبی وَاًتَهی اص ایٌذیَم،
گبلیَم ٍ آسسٌیه ٍ هشص جذا وٌٌذُی گبلین-آسسٌیه دسست ضذُاًذً .تبیج ایي تحمیمبت دس هجلِی فیضیه ًیچش ثِ چبح سسیذ .لیٌه خجش:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120130172613.htm
ابسارآالت آشپسخاًِ ،الْامبخش داًشوٌذاى برای ساخت لَازم الکترًٍیکی پالستیکی هؤثر
سٍصی اص سٍصّبی سبل  ،0202پذصٍسٍف –فیضیهداىِ هؤسسِی سٍتگشص -وبسوٌبى یه فشٍضگبُ لَاصم آضپضخبًِ فشٍضی سا توبضب هیوشد وِ طشیمِی
ثستِثٌذی هَاد غزایی سا دس پالستیه ٍ هْش ٍ هَم وشدى آى ثِطَسی وِ َّا ًفَر ًىٌذ ،ثِ ًوبیص گزاضتِ ثَدًذ .ایي ًوبیص دس رّي اٍ ثبلی هبًذ
ٍ ثِ ایي اًذیطیذ وِ ایي فىش سبدُ -هْش ٍ هَم دس اطشاف غزا -سا هیتَاًذ دس تحمیمبت خَد ثِ وبس ثجشد :تَسؼِی لَاصم الىتشًٍیه لبثل استجبػی وِ
دس ًیوِسسبًبی راتیِ سجه ٍصى ،ثشای سبخت لَاصهی هبًٌذ ٍیذئَ ٍ یب سلَلّبی خَسضیذی استفبدُ هیضَد.
تشاًضیستَسّبی آلی سیگٌبلّبی الىتشًٍیىی سا تغییش هیدٌّذ یب تمَیت هیوٌٌذ ،ػْذُداس ًوبیصّبی ٍیذئَیی وِ هیتَاًٌذ هبًٌذ ٍسقّبی یه
وتبة تب ضًَذ یب هبًٌذ یه پَستش ثبص ٍ لَلِ ضًَذ .ایي چیضی است وِ پذصٍسٍف ثیبى هیوٌذ .اهب سٍشّبی لذیوی وِ ثشای سبخت لسوتی اص تشاًضیستَسّب -وِ ثب ػٌَاى ٍسٍدیِ ػبیك ضٌبختِ هی-
ضًَذ -ثِ وبس ثشدُ هیضًَذ ،ثِ آسیت دیذى وشیستبلّبی ًیوِسسبًبی ظشیف هَجَد دسآىّب پبیبى هیدٌّذ .پذصٍسٍف ٍ ّوىبساًص ثشای ثِ تصَیش وطیذى الْبهی وِ اص اثضاس ثستِثٌذیِ هَاد غزایی
گشفتٌذ ،آصهبیطی سا طشح وشدًذ .آًبى یه پَستِی پلیوشی ًبصن سا ثش فشاص یه وشیستبل آلی آٍیضاى وشدًذ ،دس حبلی وِ صیش آى خالء ایجبد وشدُ ثَدًذ .ایي خالء ثبػث هیضذ وِ پَستِ ثِ آساهی ثب
سطح وشیستبل ثشخَسد وٌذً .تیجِ ،یه سطح صبف ٍ ثذٍى ًمص ثیي ًیوِسسبًبی آلی ٍ ٍسٍدی ًبسسبًب ثَد .لیٌه خجش:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120127140935.htm

