باسمه تعالی
خالصهای از اخبار  – sciencedailyهفته دوم هارس
روشهای ریاضی ،حرکت نفت و خاکستر را که هوجب فاجعههای زیست هحیطی هیضونذ ،پیصبینی هیکنذ
جزج ٞبِز ،استبز زا٘طٍبٔ ٜه ٌیُ ،سبِیب٘ی طٛال٘ی ثز رٚی رٚشٞبیی ثزای زرن اٍِٞٛبی حزوتِ ث ٝظبٞز آضٛثٙبنِ الیب٘ٛسٞب ٛٞ ٚا وبر ٔیوٙس .زر
آٚریُ  ،0202سٔب٘ی و٘ ٝفت زر ذّیج ٔىشیه جبری ضس ٜثٛز ،زٚستبٖ اس جزج ٞبِز ٕٞ ٚىبراٖ صئ ٛفیشیىیِ صٚسفیٙب اٚالسىٌٛب زر ٔیبٔی پزسیس٘س و ٝآیب
ٔیتٛا٘ٙس ٔسیز حزوت ٘فت را زر الیب٘ٛس ز٘جبَ وٙٙس یب ذیز .ذٛضجرتب٘ ٝصٚسفیٙب ث٘ ٝتبیجی رسیس ٜثٛز .پیصثیٙی حزوت ٘فت زر آة أزی ضزٚری
است تب ثتٛاٖ اس ٔٙبثؼی ثزای وٙتزَ ایٗ جزیبٖ استفبز ٜوززِ .یٙه ذجز:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120312152808.htm
فضاپیوای کاسینی با عکسهای جذیذی از لور یخی
ػىسٞبی جسیس ذبْ  ٚپززاسش ٘طس ٜاس زٔٚیٗ لٕز ثشري سحُ ،رئب ،زر تبرید ٔ 02برس  0200تٛسط فضبپیٕبی وبسیٙی ٘بسب ٌزفت ٝضس .ایٗ پزٚاس
٘شزیه ،ثب فبصّٝی  00222ویّٔٛتز ،ثزای ٘مطٞٝبی سٔیٗ ضٙبسی ثسیبر ٔٙبست است .زر ایٗ ػىسٞب سطح رئب ثب  02فزیٓ ٔٛساییىی ،وبٔالً ٔطرص
است  ٚضبُٔ تٕبْ ٚج ٜٛایٗ لٕز ٔیضٛزِ .یٙه ذجز:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120313155555.htm
هطاهذهی کاسینی از تنذبادی در سطح هطتری
فیّٓٞبی جسیس اس ٔطتزی ،أٛاج ٘بٔزئی را ثبالی یىی اس تٙسثبزٞبی غَٛپیىز ایٗ سیبر ٜیبفتٙس ،اس ٘ٛع ثزٓٞوٙصٞبیی و ٝزر ج ّٛسٔیٗ ٘یش رخ ٔیزٞس ٚ
آة ٛٞ ٚا را تحت تأثیز لزار ٔیزٞس .ایٗ فیّٓٞب ،اس ػىسٞبی فضبپیٕبی وبسیٙی ٘بسب ،سٔب٘ی و ٝاس وٙبر ٔطتزی زر سبَ  0222ػجٛر ٔیوزز ،ٜتٟی ٝضسٜ
است .تیٕی اس زا٘طٕٙساٖ ٙٔ ٚجٕبٖ آٔبتٛر ایٗ ػىسٞب را ٔطبِؼٔ ٝیوٙٙسِ .یٙه ذجز:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120313155431.htm
پروازی دروى طوفاى شئوهغناطیسی
ضفكٞبی لطت ضٕبَ ،رً٘ٞبی سجش  ٚلزٔش زرذطبٖ و ٝزر آسٕبٖ ضت سٛسٔ ٛیس٘ٙسٙٔ ،ظزٜی ضٍفتاٍ٘یشی ثزای ٔطبٞس ٜاست .ضفكٞبی لطجی،
سیجبتزیٗ صح ٝ٘ ٝٙتٟٙب زر سٔیٗ ثّى ٝزر ٔسار سٔیٗ ٘یش ٞست .زر ارتفبػبت ثبالیی اس سیبرٜی ٔب ،فضب٘ٛرزاٖ زر ایستٍب ٜفضبیی ثیٗإِّّی ) (ISSسٔب٘ی-
و ٝایٗ ایستٍب ٜفضبیی اس زر ٖٚطٛفبٖٞبی صئٔٛغٙبطیسی ػجٛر ٔیوزز ،اس ٔطبٞسٜی ٔٙبظز سیجبیی اس ضفكٞب زر ثیز ٖٚپٙجزِ ،ٜذت ثزز٘سِ .یٙه ذجز:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120313163921.htm

گرهایص جهانی ،تهذیذی برای صخرههای هرجانی :آیا برخی گونهها هیتواننذ خود را تطبیك دهنذ؟
زر ٔیبٖ ٌٞٝ٘ٛبی ٔرتّف زر اوٛسیستٌٓ ،زٔبیص جٟب٘ی تٟسیسی جسی ثزای صرزٜٞبی ٔزجب٘ی ثٛز ٜاست .أب ذٛضجرتب٘ ،ٝضٛاٞس حبوی اس ایٗ است
و ٝثزذی اس ٌٞٝ٘ٛبی ٔزجب٘ی ٔیتٛا٘ٙس ذٛز را ثب الیب٘ٛسٞبی ٌزْتز ٘یش تطجیك زٙٞسِ .یٙه ذجز:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120310145957.htm
رفتاری گرها هستهای از یک ستارهی نوترونی
ستبرٜی ٘ٛتز٘ٚی ٘شزیهتزیٗ جزْ ث ٝیه سیبٞچبِ ٝاست وٙٔ ٝجٕبٖ ٔستمیٕبً ٔیتٛا٘ٙس ٔطبٞس ٜوٙٙس .جزٔی و ٝیه ٔیّی ٖٛثزاثز سٔیٗ ،جزْ زارز ٚ
ا٘ساسٜای ٘ ٝچٙساٖ ثشريتز اس یه ضٟز .زر اوتجز  ،0202ستبرٜای ٘ٛتز٘ٚی زر ٘شزیىی ٔزوش وٟىطبٖ را ٜضیزی ،ا٘فجبری ّٕٔ ٛاس اضؼٝی ایىس را تجزثٝ
وزز و ٝحبصُ اس ا٘فجبرٞبی ٌزٔب ٞستٝای ثز رٚی سطح ستبر ٜثٛز .ثب استفبز ٜاس زازٜٞبی  ،RXTEتیٕی ثیٗإِّّی اس ٔٙجٕبٖ تٛا٘ستٙس اتصبِی ثیٗ
تئٛری  ٚرصس ثزلزار وٙٙس .ػىسی ؤ ٝیثیٙیس ا٘ساسٜی ستبرٜی ٘ٛتز٘ٚی را ثب ضٟز ٟٔٙتٗ ٔمبیسٔ ٝیوٙسِ .یٙه ذجز:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120310150004.htm
راهحلی ارزاى لیوت و کاهالً نوری برای اینترنت فوق سریع
ایٙتز٘ت پز سزػت ،ارتجبطبت لٛیتز  ٚپیطزفتی ثشري زر ظزفیت ضجى ٝثب لیٕتی پبییٗ ،حتی زر ٔٙبطك ٔحّی ،آرسٚیی است ؤ ٝسیزاٖ ضزوتٞبی ٔربثزاتی  ٚوبرثزاٖ ایٙتز٘تی را تب ٘یٕٞٝبی ضت
ثیسار ٍ٘ٔ ٝیزارز .تىِٛٛٙصی پیطٍبْ فیجز ٘ٛری ،ایٗ أىب٘بت را فزا ٓٞذٛاٞس آٚرز .ثب حٕبیت ٔ 0.2یّی ٖٛیٛرٚی وٕیسی ٖٛارٚپب ،ایٗ پزٚص ٝ٘ ٜتٟٙب ارتجبطبتی ثب سزػت ٌ 02یٍب ثبیت ثز ثب٘ی( ٝ
حسٚز  0222ثزاثز سزیغتز اس ایٙتز٘تی و ٝأزٚس ٜوبرثزاٖ ایٙتز٘تی استفبزٔ ٜیوٙٙس) ،ثّىٔ ٝحممبٖ ٘طبٖ زاز٘س و ٝایٗ سزػتٞب ثب استفبز ٜاس فیجزٞبی ٘ٛری ،ثب لیٕتٞبی پبییٗتز ٘یش ثسست
آیسِ.یٙه ذجز:

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120309104133.htm

ضبه هادههای هصنوعی هیتواننذ لذرت انتمال بیسین را افسایص دهنذ
صسٞب سبَ اس تجزثٝی ٔسحٛر وٙٙسٜی ٔرتزع پیطز٘ ،ٚیىٛال تسال زر ا٘تمبَ ا٘زصی ث ٝصٛرت ثیسیٓ ٔیٌذرز  ٚأزٚسٌ ٜستزش اثشارٞبی اِىتز٘ٚیىی لبثُ حُٕ ،اٍ٘یشٜای ثزای رٚضٗ وززٖ ،ثسٖٚ
استفبز ٜاس پزیش ثزق ایجبز وززٔ .حممبٖ زا٘طٍب ٜزٚن زر زٚرٞبْ  ٚآسٔبیطٍبٜٞبی تحمیمبتی اِىتز٘ٚیىی ٔیتسٛثیطی زر وٕجزیج ،ث ٝرٚضی زست یبفتٙس و ٝوبرآیی سیستٓٞبی ا٘تمبَ لسرت ثیسیٓ
را ثٚ ٝسیّٝی تزویت یه ػسسی سبذت ٝضس ٜاس ٘ٛع جسیسی اس ٔٛاز ٔصٛٙػی افشایص زٙٞسِ .یٙه ذجز:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120312192758.htm

