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پیشبینی احتمال بازگشت از کما با
اسکن مغزی

محققان فرانســوی در تحقیق جدید خود نشان دادهاند
که اســکن مغزی میتواند شانس بازگشت افراد از کما را
پیشبینی کند.
محققان با بکارگیری روشهای اسکن افامآرآی ،قشر
ســینگولیت خلفی مغز را که با سطح هوشیاری سر و کار
دارد و کمتــر مورد مطالعه قرار گرفته ،در چند بیمار مورد
بررســی قرار دادند و دریافتند در صورتی که این ناحیه بر
اثر ضربه به سر یا حمله قلبی دچار اختالالت شدید شود،
احتمال بازگشت بیماران از کما به شدت کم میشود.
محققان ،اســکن مغزی  27بیمار در کما را با  14فرد
سالم مورد مقایســه قرار دادند .تمام این افراد در ارتباط
قشــر ســینگولیت خلفی با دیگر نواحی مغــز یا در خود
این ناحیه به تنهایی ،دچار اختالالت مشــخصی بودند.
در نهایت ،چهــار تن از این بیماران هوشــیاری خود را
بازیافتند.
محققان مشــاهده کردند که در همه این افراد ،فعالیت
مغزی بین قشــر سینگولیت خلفی و ناحیهای به نام قشر
پیشــانی برقرار شده است .در حقیقت فعالیت عصبی بین
این دو ناحیه در افراد سالم و بیمارانی که هوشیاری خود
را بازیافته بودند ،کامال مشابه بود.
بر اساس مشــاهدات جدید ،اسکن افامآرآی میتواند
به پزشــکان کمک کند که پیشبینــی کنند آیا بیماری
که به کما رفته شــانس بازگشت به هوشیاری را دارد یا
نه .این اســکنها در عین حال میتواند منجر به انتخاب
گزینههای درمانی بهتری از سوی پزشکان شود.

موجودی که با قدرت  50برابر وزنش
گاز میگیرد

گروهی از محققان دانشگاه کمبریج موفق به شناسایی
گونهای از سوســکها شــدند که قادرند نیرویی معادل
 50برابر وزن خود از طریق آروارهها به طعمه وارد کنند.
در این مطالعه مشخص شد که گونهای از سوسکهای
خانگی با نام علمــی  cockroachقادرند تا نیرویی
معادل  50برابر وزن خود بر روی طعمهها یا مواد مختلف
وارد کنند که این مقدار در مقایســه با انسان و با در نظر
گرفتن وزن حدود پنج برابر بیشتر است.
محققان با مطالعه بر روی رفتار سوسکهای قدرتمند
دریافتند که استفاده از حداکثر نیروی گاز گرفتن تنها در
شرایطی ایجاد میشود که جانور مواد سختی مانند چوب
را میجود.
دکتر تام ویلمان ،متخصص جانورشناســی از دانشگاه
کمبریج اظهار کرد :هــدف مطالعه ما اندازهگیری و ثبت
قدرت گازگرفتن حشــرات بود ،اما با این کشف مشخص
شــد که این گونه از سوسکها قادرند در مقایسه با وزن
خود نیروی بینظیری بر طعمه یا سایر مواد اعمال کنند.
این در حالیاســت کــه ماهیچههای فک انســان در
بیشــترین حالت فشــاری بین  40تا  50کیلوگرم تولید
میکنند و در صورتی که انسان چنین قدرتی داشته باشد،
یک فرد  70کیلوگرمی قادر به تولید فشاری معادل 3500
کیلوگرم است.
وی در ادامه افــزود :برای اندازهگیــری میزان قدرت
گازگرفتن حشــرات ،محققان از گیــره مخصوص برای
نگهداری جانور در شرایط وارونه استفاده میکنند ،سپس
حسگر فشارســنج در میان آروارههای حشرات قرار داده
میشود.

ابداع مایعی که سوراخ دارد

تیمی از دانشــمندان موفق به تولیــد مایع متخلخلی
شــدهاند که میتواند به طیف گستردهای از فناوریهای
جدید از جمله “جذب کربن” کمک کند.
محققان دانشکده شــیمی و مهندسی شیمی دانشگاه
کوئینز به همراه دانشــمندان دانشــگاه لیورپول و سایر
شرکای بینالمللیشــان یک مایع جدید ابداع کردهاند و
دریافتند که این مایع میتواند مقادیر عظیم و غیرمعمولی
از گاز را در خــود حــل کند که در ســوراخهای مایع جا
میگیرند.
این پروژه ســه ســاله میتواند راه را برای فرآیندهای
شیمیایی کارآمدتر و ســازگارتر با محیط زیست از جمله
رویکرد جذب کربن را هموار کند که در آن ،دیاکســید
کربن از منابع اصلی از جمله نیروگاههای سوخت فسیلی
جمعآوری شده و با ذخیره آن ،از ورودش به جو جلوگیری
میشود.
پروفسور استوارت جیمز از دانشکده شیمی و مهندسی
شیمی دانشگاه کوئینز اظهار کرد :مواد دارای سوراخهای
دائمی از لحاظ فناورانه مهم هســتند و از این مواد برای
ســاخت طیفی از محصوالت از بطریهای پالســتیکی
گرفته تا بنزین اســتفاده میشــود و اما تا چندی پیش،
این مواد متخلخل تنها شــامل جامدات میشدند .کاری
که ما انجام دادیم ،طراحی مایع خاصی است که طی آن،
شکل مولکولهای ســازنده مایع طوری طراحی شده تا
مایع نتواند کل فضا را بگیرد.
وی افزود :بخاطر ســوراخهای خالــی که در مایع قرار
دادیم ،دریافتیم این ماده میتوانــد مقادیر زیادی از گاز
را در خــود حل کند .تحقیقات بیشــتری برای درک این
گونــه مواد نیاز بــوده و نتایج نشــاندهنده کاربردهای
طوالنیمدت جالبی است که بر حل کردن گاز تکیه دارند.

پژوهشگران دانشگاه مراغه در طرحی اقدام
به بررسی تأثیر نانوذرات سیلیکون بر جوانهزنی
ارقام مختلف عدس کردند .نتایج این تحقیقات
میتوانــد از طریــق بهبــود جوانهزنی بذر در
مناطق نیمه خشک و شــور ،استقرار گیاهچه
در مراحل ابتدایی را بهبود بخشــد .با بهبود و
تقویت مراحل ابتدایــی نمو ،میتوان تا حدود
قابل مالحظهای از شکســت کشت جلوگیری
کرد .این تحقیقات در مقیاس آزمایشــگاهی
صورت گرفته است.
با کاهش نزوالت و افزایش برداشــت آب از
منابع زیرزمینی ،کشت محصوالت کشاورزی
در مناطق خشک با مشکل شوری خاک یا آب
آبیاری مواجه اســت .قابلیت جوانه زنی سریع
و مقاومــت در برابر عوامــل نامطلوب محیط
از جمله مــوارد تأثیرگذار در موفقیت کشــت
بذر در این گونه خاکها و مناطق خشــک و
نیمه خشــک اســت .از این رو هر گونه تیمار
یــا بکارگیری موادی که جوانــه زنی گیاهان
مناطق خشــک را سرعت بخشــد ،میتواند
موجبات افزایش عملکرد را فراهم آورد.
محققان دانشــگاه مراغه در پژوهشــی به
بررســی تأثیر اســتفاده از نانوذرات سیلیکون
بر جوانه زنی بــذر عدس و میزان تأثیرگذاری
غلظتهــای مختلف این نانــوذرات بر ارقام
مختلــف ایــن گیــاه پرداختند .ایــن کار با
اضافــه کردن نانو ذرات ســیلیکون به محیط
جوانــه زنی یــا تیمــار بــذر در محلولهای
سیلیکونی صورت گرفته است.
نتایج به دســت آمده از این پژوهش نشان
تقریبا هر انسانی برای محیط طبیعی ارزش
قائل اســت و بیشــتر مردم فکر میکنند که
محیطهای ســالم یا دســت نخورده طبیعی با
تنوع زیستی باال ،زیباتر هستند و از نظر زیبایی
شــناختی و دلپذیری نســبت بــه محیطهای
تخریب شــده برتری دارنــد .در مطالعهای با
هدف محاســبه زیبایی در مرجانها ،گروهی
متشکل از محققان رشــتههای مختلف نشان
دادهاند که میتوان از آنالیز کامپیوتری تصاویر
عکســبرداری شــده از مرجانها برای ارزیابی
زیبایی و وضعیت ســامت مرجانها استفاده
کرد .باستانشناسان ،فیلسوفان و تاریخشناسان
هنری در سراسر جهان همواره به دنبال مقیاس
قابل قبولی برای قوانین زیباشناختی بودهاند تا
بتواننــد برای توصیف عددی و کمی مفاهیمی
محققان آزمایشگاههای علوم و فناوری مواد
فدرال سوئیس و موسسه فناوری فدرال زوریخ
نوع جدیــدی از باتری ذخیره کننده انرژی که
از طیف وســیعی از مواد ارزان و فراوان ساخته
شــده اســت را ارائه کردهاند که به گفته آنها
عملکرد باالیی دارد.
از آن جــا کــه تولیــد انــرژی به ســمت
جایگزینهــای خورشــیدی و بــادی حرکت
میکنــد ،باتریها برای ذخیــره برق متناوب
هرگز حائز اهمیت نبودهاند .متاسفانه ،بسیاری
از مواد مورد نیاز برای ساخت باتری با عملکرد
بــاال ،به ســرعت در حال کاهــش و به طور
فزاینده در حال گران شدن هستند.
برای ســاخت نمونــه اولیه ایــن باتری از
نانوبلورهای مرکب از ســولفید آهن اســتفاده
شــده اســت .در این باتریهــا از پیریت و یا
“ “ fool’s goldبه جای کاتد ،از سدیم به
جای الکترولیت و از منیزیم بجای آند استفاده
شده است .همه این مواد تشکیل دهنده ،نسبتا
ارزانقیمت و فراوان هستند مانند نانوبلورهای
پژوهشگران استرالیایی با استفاده از نانوالیاف
موفق به ارائه سیستم جدیدی برای ممانعت از
بروز عفونت در زخم شدند .این نانوالیاف قادرند
باکتریهای موجود در زخم را از آن جدا کنند.
محققان دانشگاه ســوئینبرن موفق به ارائه
نانوالیافــی شــدند که میتوانــد باکتریهای
موجود در زخم را از بین برده و ســرعت التیام
آن را افزایــش دهد .رهبر این گروه تحقیقاتی
مارتیــن آبریگو بــوده که موفق بــه دریافت
حمایت مالی تحقیقاتی برای انجام این پروژه
شده است.
بــا اســتفاده از روشــی موســوم بــه
الکتروریسندگی ،این گروه تحقیقاتی نانوالیافی
ســاختند که قادر به از بین بردن باکتریها از
شرکت سانولت انرژی اخیرا موفق به ساخت
سیســتم تولید ذخیره انرژی برای خودروهای
برقی شــده اســت .در این فناوری از گرافن
استفاده شده است.
شرکت ســانولت انرژی و ادیسون پاور اخیرا
اعالم کردند که آنها موفق به ســاخت خودرو
برقی شــدند که با اســتفاده از ابزاری گرافن
انرژی آن تامین میشود .این خودرو مجهز به
پیل سوختی هیدروژنی گرافنی است.
روبرت ماری اسمیت مدیر سانولت میگوید:
«این پیل ســوختی با اســتفاده از واحد تولید
هیدروژن میتواند نیــاز خود را تامین کند .در
این خودرو تنها آب به عنوان ســوخت ریخته
میشود».
ایــن خــودرو کــه بــه «Edison
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بررسی تأثیر نانوذرات بر جوانهزنی
ارقام مختلف عدس

میدهــد ،میتوان با اضافه کــردن نانو ذرات
ســیلیکون از طریق اعمال بر روی دانه رست
و یا پوشش دهی بذر با استفاده از فعال سازی
سیستمهای دفاعی ،جوانه زنی و رشد اولیه بذر
را بهبود بخشید.

دکتر محسن جان محمدی یکی از محققان
این طرح در توضیــح مطالعات صورت گرفته
عنــوان کــرد« :در این طرح ارقــام مختلف
عــدس از مراکز تحقیقاتــی داخلی و خارجی
جمع آوری شد .ســپس آزمایش جوانه زنی با

زیبایی مرجانها اندازهگیری شد
همچون زیبایی و زشــتی راهی بیابند .با ارائه
روش کامپیوتــری قدرتمند و جدید میتوان به
ارزیابی مقایسهای پدیدههایی پرداخت که مردم
آنها را از نظر زیباییشناختی دلپذیر میدانند.
محققان حوزههای ریاضی ،زیستشناســی
و تاریخ هنر دانشــگاه ســندیگو ابزاری برای
اندازهگیری زیبایی ظاهری مرجانها با استفاده
از کامپیوتــر پیدا کردهاند .نتایج نشــان داد که
نشــانهها و راهنماهای بصری که این محققان
از تصاویر تصادفی به دســت آوردهاند میتواند
بــرای ارزیابی زیبایی و ســامتی صخرههای

مرجانی در سراســر جهان مورد اســتفاده قرار
بگیرد.
این محققان فهرستی از  109ویژگی بصری
مورد اســتفاده در ارزیابی زیبایی ظاهری یک
تصویــر از جمله اندازه نســبی ،رنگ و توزیع
اجســام قابــل تشــخیص در یــک تصویر و
همچنین شــدت بافت و رنــگ را جمعآوری
و اصــاح کردند .آنها ســپس یــک برنامه
کامپیوتری ایجاد کردند که میتوانســت این
ویژگیهــا را در هر تصویر مــورد ارزیابی قرار
دهــد و از این برنامه برای آنالیز بیش از 2000

ارائه نانوبلورهای ارزانقیمت
جایگزین لیتیوم در باتریها
ســولفید آهن که به سادگی با گداختن گوگرد
توســط آهن فلزی خشک ساخته میشوند ،در
حالی که یک کیلوگرم منیزیم حدودا  15برابر
ارزانتر از همان مقدار مشــابه لیتیوم اســت.
عالوه بر این ،آهن ،منیزیم ،سدیم و گوگرد ،به
ترتیب فراوانی چهارمین ،ششمین ،هفتمین ،و
پانزدهمین مواد بر روی زمین هستند.
صرفهجویی بیشــتر نیز باید در ساختوساز
باتری در نظر گرفته شــود ،بــه همین دلیل
ورق آلومینیومــی برای جمــعآوری و هدایت
الکتریســیته آن کامــا مناســب اســت .در
حالیکه باتریهایی با یونهای لیتیومی ،برای
انجام این کار ،نیاز به یک ورق مســی نسبتا
گران قیمت دارند.

زمانی کــه باتری تخلیه میشــود ،یونهای
ســدیم در حرکت الکترولیت به ســمت کاتد،
یعنــی محــل تجمعشــان ،به حالــت تعلیق
درمیآینــد .هنگامی که باتری مجددا شــارژ
میشــود ،پیریت دوباره یونهای ســدیم را به
الکترولیت بازمیگرداند.
تایید بهرهبرداری این ســلول ذخیره سازی
ترکیبی سدیم -منیزیم با آزمایش یک باتری
که  40درصد شارژ و پس از آن تخلیه میشود
و هیــچ تغییری در عملکرد آن بوجود نمیآید،
در حال حاضر در آزمایشگاه انجام شده است.
هر چنــد که بازدهی باتــری جدید در حال
حاضــر کمتر از یــک اندازه قابل مقایســه با
یونهای لیتیوم است ،اما محققان معتقدند که

استفاده از نانوالیاف برای ممانعت
از عفونی شدن زخم
روی زخم اســت .الکتروریســندگی فرآیندی
اســت که در آن محلول حاوی پلیمر از نوک
یک سوزن به بیرون اسپری شده و تحت یک
میدان الکتریکی ،نانوالیاف تولید میشود.
در فــاز اول این تحقیقــات ،محققان نوعی
باکتری را که موجــب بروز عفونت در زخمها
میشــود ،روی سطح فیلمی قرار داده و نشان
دادنــد که با اســتفاده از این الیــاف میتوان
باکتریها را از روی فیلم زدود ،در واقع باکتری

از روی سطح به روی الیاف منتقل میشود.
زمانی کــه الیاف کوچکتــر از ابعاد باکتری
باشد ،باکتری بعد از اتصال به الیاف در آن گیر
افتاده و کشــته میشود .در فاز دوم این پروژه،
محققان نانوالیاف را با مواد مختلفی پوشــش
داده و نشــان دادند که باکتری چگونه با این
الیاف برهمکنــش میدهد .این گروه دریافتند
کــه باکتریها ،صرف نظر از ابعــاد الیاف ،به
سرعت به روی ســطح الیاف پوشیده شده از

تامین انرژی خودروی برقی با
گرافن
 »Electron Oneشهرت یافته محصول
جدید شرکت ادیسون موتور بوده و از سه ماهه
اول سال  2016وارد بازار میشود .این خودرو
هیچ گاز گلخانهای منتشــر نمیکند در مدت
 2تا  2.2ثانیه به ســرعت  60مایل در ساعت
میرســد .این خودرو در مدت  5دقیقه شــارژ
میشود.
ادیسون موتور این خودرو برقی را با سفارش
قبلی تولید میکند .ســرعت بــاال و اقتصادی
بودن این خــودرو به دلیــل طراحی منحصر

به فرد آن اســت به طوری کــه انرژی به هر
چهار چرخ این خودرو وارد میشود .این خودرو
قادر به تولیــد  1000فوت پوند ( 1355نیوتن
متر) گشــتاور است که تقریبا دو برابر بیشتر از
فراری  488GTBاســت .همچنین گشتاور
این خودرو  30درصد بیشتر از خودرو P85D
شرکت تسال است.
این شرکت معتقد اســت که در حال حاضر
صنعت به دنبال ســاخت خودروهای برقی با
قابلیت شارژ است که این سیستم ذخیرهسازی

هدف بررسی عکس العمل مؤلفههای مختلف
رشد دانه رست ارقام جمع آوری شده از مناطق
جغرافیایی متفاوت به سطوح مختلف شوری و
نانوذرات دی اکسید سیلیکون صورت گرفت.
همچنیــن در طی مدت جوانهزنــی ،برخی از
شــاخصها نظیر شــاخص جوانه زنی ،قدرت
رشــد گیاهچه ،ســرعت جوانه زنی و برخی
ازمؤلفههای رشــد اولی ه گیاهچه مورد ارزیابی
قرار گرفت».
وی در ادامــه افزود« :نتایج نشــان داد که
جوانه زنــی به طور قابل توجهــی با افزایش
میزان شــوری بــه تعویق می افتــد .این در
حالی است که استفاده از نانوذرات دی اکسید
ســیلیکون ( )SiO2میتواند اثــر نامطلوب
شــوری بر جوانه زنی ،طول ریشه و ساقه گیاه
را بطــور قابل توجهی کاهــش دهد و موجب
تســریع و بهبود جوانه زنی و رشــد گیاهچه
شود.
همچنین مشاهده شد که عکس العمل ارقام
مختلــف در برابر کاربرد نانوذرات ســیلیکون
متفاوت است و بهترین نمود مربوط به ارقامی
با منشــاء مکزیک ،ســوریه و اردن (مناطق
خشک و نیمه خشک) است».
جان محمدی در پایان عنوان کرد« :از آنجا
که طبق بررسیها حداقل  15درصد از اراضی
کشور با مشکل شــوری خاک مواجه هستند
از ایــن رو نتایج این طــرح ،در صورت انجام
آزمایشــات تکمیلی در آینده ،میتواند کمک
شایانی به بهبود کشــت و کار در این اراضی
کند».
تصویر تصادفی از صخرههای مرجانی سراسر
جهان اســتفاده کردند .ایــن برنامه در نهایت
یک نمره به زیبایی هر یک از اکوسیستمهای
مرجان اختصاص میداد.
یافتهها نشــان میدهد که بین نمره زیبایی
شــناختی هر تصویر و ســامت اکوسیســتم
مرجانــی مربوط بــه آن که توســط محققان
صخرههــای مرجانــی اندازهگیری میشــود
ارتباط و همبســتگی وجود دارد .این روش با
اندازهگیری کمی خصوصیات زیبایی شــناختی
اکوسیســتمهای مرجانی ،ابــزاری به صرفه و
کارآمد برای بررســی ســامت مرجانها به
دست میدهد که در عین حال میتواند ارزش
اقتصادی صخرههای مرجانی را بیش از پیش
نشان دهد.
ماهیت ارزان قیمت و مقیاس پذیر باتریهای
جدید ،همان چیزی اســت که میتواند برای
ساخت سلولهای ذخیره سازی بسیار زیاد در
ایستگاههای نیرو مورد استفاده قرار گیرد.
دانشــمندان میگوینــد که یــک باتری به
اندازه کافی بزرگ ،ممکن است به طور موقت
بازدهی یک ســال از یک نیروگاه هستهای را
ذخیره کند.
اگر یک باتری به اندازه کافی بزرگ ساخته
شود ،میتواند به طور بالقوه تراواتهای زیادی
از انرژی را ذخیره کند.
پروفســور ماکسیم کووالنکو که در دپارتمان
شیمی کاربردی و علوم زیستی تدریس میکند
و همچنین در پژوهش آزمایشــگاههای علوم
و فناوری مواد فدرال ســوئیس شرکت داشته
اســت ،اظهار کرد :نیروی بالقــوه کامل این
باتری هنوز به اتمام نرســیده اســت .اگر ما
الکترولیتهــا را تصفیه کنیم ،قادر به افزایش
ولتاژ برق از سلول ذخیرهسازی سدیم -منیزیم
و افزایش عمر چرخه آن خواهیم بود.
آلیالمین به دام میافتند در حالی که اگر سطح
الیاف با اســیدآکریلیک پوشش داده شده باشد
این اتصال اتفاق نمیافتد.
در فاز ســوم ایــن پروژه ،محققــان از این
نانوالیاف روی مدل پوســت مهندســی شده
اســتفاده کردند .نتایج یافتههای آنها نشان داد
که این الیاف اثر کمــی روی بافت زنده دارد.
نتایج فاز ســوم این پژوهش در حال انتشار در
یک نشریه است.
این گروه تحقیقاتــی معتقدند که این پروژه
میتواند منجر به ســاخت باندهــای زخم با
قابلیت ممانعت از عفونت در زخم شود .استفاده
از این نانوالیاف برای از بین بردن باکتریها در
زخم بسیار ساده است.
جدیــد میتواند این مســیر را همــوار کند.
این خودرو تمــام مزایــای خودروهای برقی
تولید شــده تاکنون را داراســت با این تفاوت
که زمان شــارژ در این خــودرو تنها  5دقیقه
است.
یکــی از ویژگیهای بارز ایــن خودرو ایمن
بودن آن اســت به طوری که هیــچ احتمال
انفجار یا آتشســوزی در مخزن و سیســتم
سوختی آن نیست در حالی که این مشکل در
باتریهای یون لیتیم رایج است.
شرکت سانولت ،سیستم مقرون به صرفهای
برای تولید و ذخیرهسازی انرژی به کار گرفته
اســت .این فناوری برای اولین بار اســت که
استفاده شــده و میتواند هزینه کار را کاهش
داده و کارایی را افزایش دهد.
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کشف اژدهای آبی مرموز که قادر به
تولید برق است

محققان اســترالیایی به طور اتفاقی موفق به کشــف
جانور آبزی مرموز و آبی رنگی شــدند که قادر به تولید
پالسهای الکتریکی است.
محققــان معتقدند کــه این جاندار زیبــا و کمیاب به
اژدهای آبی معروف است و در گروه حلزونهای دریایی
قــرار دارد .یکی از ویژگیهای قابــل توجه این جاندار
قابلیــت تولید نور زیبای آبی ماننــد تابلوهای گاز نئون
اســت .محققان معتقدند که این جانــدار اولین نمونه از
اژدهای آبی است که تاکنون کشف شده است.
دکتــر کایلی پیت ،متخصص بیمهرگان از دانشــگاه
گریفیث اســترالیا اظهار کرد :این جاندار کمیاب در زیر
شــاخه حلزون یا بیمهرگان دریایی قرار دارد و توصیه
میشود که هنگام مشــاهده از لمس آن خودداری شود
چرا که این جاندار قادر اســت تا نیشهای دردناکش را
در پوست فرو کند.
وی در ادامه افزود :این جاندار کمیاب از ژل ماهیهای
ســمی تغذیه و زهر این ماهیان را در قسمت پشتی بدن
ذخیره میکند.

بارش در سیارات دیگر چگونه است؟

وقتی درباره بارش در دیگر ســیارات از شــما سؤال
میشود کامال حق دارید که بالفاصله به یاد آب بیفتید؛
اما در اشــتباهید؛ زمین تنها سیارهای است که آب مایع
دارد ؛ در حقیقت پدیده بارش باران از ابر در دیگر سیارات
هم وجود دارد اما این بارشها دیگر باران نیســت .حتی
نزدیک به آن هم نیست.
اینجا بر روی زمین ،ما انسانها به نوع خاصی از بارش
باران عادت کردهایم اما بهتر است به موادی که در دیگر
سیارات باریده میشوند نیز نگاهی بیندازیم:
ساالنه حدود  1000تن الماس بر سطح زحل میبارد.
البته این در حد یک تئوری اســت و از ســوی محققان
ناسا عنوان شده است .بر اساس یافتهها به احتمال زیاد
در سیاره زحل ،نپتون ،مشتری و برخی دیگر از سیارات
باران الماس میبارد اما شــرایط زحل برای این بارشها
از سایرین بهتر است.
در زهره بارش باران از جنس اسیدسولفوریک بسیار داغ
را داریم .اتمسفر زهره پر از ابرهای اسیدسولفوریک است
اما از آنجا که سطح ســیاره دمایی به اندازه  894درجه
فارنهایت یا  480درجه سلســیوس دارد ،این قطرههای
باران اســیدی قبل از این که به گاز تبدیل شوند ،خود را
به فاصله  15.5مایلی سطح سیاره میرسانند.
بــر روی تیتان که بزرگترین قمر مشــتری اســت،
بارانهــای توفانزایی از جنس متان یــخ زده میبارد.
همانطــور که زمین دارای چرخه آب اســت ،تیتان هم
چرخه متان دارد و بارش متان در این قمر فصلی اســت.
متان باریده شــده دریاچهها را پر میکند ،دریاچهها بعد
از آن تبخیر میشوند و بخار مجددا به شکل ابرهایی از
متان در میآید و همه چیز دوباره آغاز میشــود .از آنجا
که دمای سطح تیتان سرد و منفی  290درجه فارنهایت
یا منفی  179درجه ســانتیگراد است ،متان در این سیاره
به حالت مایع در میآید .کوههایی از یخ جامد نیز در این
قمر مشتری مشاهده میشود.
عالوه بر اینها ،در مریخ پدیده بارش یخ خشــک ،در
مشــتری بارش هلیوم مایع و در خورشید بارش پالسما
وجود دارد ،اما هنوز هم زمین تنها سیاره بارانهای آبی
است.

فرود کاوشگر بدون سرنشین ژاپن در
ماه تا سال 2019

ژاپن به دنبال فرود یک کاوشگر بدون سرنشین در ماه
تا سال  2019است.
ســاخت و توسعه این کاوشگر قرار است در سال آینده
شروع شــود و ژاپن امیدوار اســت بتواند بعد از آمریکا،
روســیه و چین ،چهارمین کشور در فرود بدون سرنشین
در ماه باشد.
چین سومین کشــور درجهان است که در سال 2013
یک کاوشــگر بدون سرنشین را درماه فرود آورد ،این در
حالی بود که این ماموریت به سادگی فرود یک فضاپیما
نبود و ژاپن کمی دیر به این رقابت رسید.
فرود کاوشگر ژاپنی در ماه با استفاده از فناوری جدید
صورت میپذیرد و این کاوشــگر را قادر میســازد تا در
 100متری هدف اولیه خود فرود بیاید.
ژاپن در توسعه این کاوشگر ،از فناوریهای جدید مانند
سیستم تشخیص چهره استفاده خواهد کرد که سطح ماه
را به منظور کمک به ایجاد تنظیمات مناسب برای مسیر
کاوشگر ،مشاهده میکند.
نشــان دادن چنین دقت زیادی ،جایــگاه ژاپن را در
مجمع فضایی بینالمللــی ارتقا خواهد داد و میتواند به
تالشهــای فضایی دیگر که بــه تنهایی یا با همکاری
کشورهای دیگر صورت میگیرد ،منجر شود.
آژانس اکتشــافات هوافضای ژاپــن در حال حاضر با
دیگــر ســازمانهای فضایی بر روی ایســتگاه فضایی
بینالمللی کار میکنند و فضانوردان در آنجا در ســاخت
ایســتگاه و نگهداری از آزمایشگاه فضایی ژاپن  ،به نام
کیبو با یکدیگر همکاری میکنند.

