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3 www.iasu.ir سایت ما سر بزنید  به    

نمایشگاه هایی مانند الیپزیگ و بررن در سرال            
و همچنین در کنگره بین المللری سسر            ۳۲2۱

نیز معرریری شرده         ۳۲2۱در استکهلم در سال     
بود. این بود که عالقه ارتش آلرمران بره ایرن                 

 ۳۲2۱ماشین سر رمز و راز جلب شد. در سرال             
و    وارد نیروی دریایی شد      کم کم ماشین انیگما   

از بازارهای با کاربرد غیرنظامی جمع آوری شد.       
تخمین زده می شود که در جریان جنگ جهانی          

هزار ماشین انیگما تولید شرده     ۱۴دوم بیش از  
باشد. با گذر زمان تا سرایران جرنرگ در سرال                  

مدل ها و نسل های متنوعی از مراشریرن       ۳۲۱۱
انیگما عرضه شد و البته سرکاربررد ترریرن آن             

بره برعرد در           ۳۲۱۴بود که از سرال         ۳انیگما  
جریان جنگ جهانی دوم توسط ارتش آلمان بره         

دوازده کریرلروگررمری          ۳کار گریته شد. انیگما      
درون یک جعبه چوبی جای داش  و ابعراد آن            

 ۳۱۴میلی متر در        2۸۴میلی متر در      ۱۱۴نیز  
میلی متر بود. ماشینی که در نظر اول شبیره بره              
یک ماشین تایپ ساده به نظر می رسید و یرک            

اما همین ماشین شبیه     صفحه کیبورد هم داش .    
به دستگاه تایپ ساده ؛ از چنان سیچیدگی یرنری           

که به لحاظ نظری؛ شکس  یرک         برخوردار بود 
رمز آن و درک سیام رمزگذاری شده حاصرل از           
ترکیب چرخ دنده ها گاهی زمانی بیش از عمرر          

 معمولی یک انسان طول می کشد.

 اینیگما و آلن تورینگ
بررسی تاریخچه انیگما بدون اشراره بره آلرن             

غریررمرمرکرن اسر .          Alan Turingتورینرگ    
ریاضیدان و رمزشکن بریتانیایی که سریرامرهرای           
ارتش آلمان نازی را رمرزگشرایری مری کررد.               
اگرچه که اولین تالش ها برای رمرزشرکرنری از        

در لهستان انجام شرد و      سیام های ماشین انیگما   
بدون جاسوسی نیروهای وابستره بره یررانسره؛          

شاید راز انیگما هرگز یاش نمی شد ولری ایرن             
لهستانی بودند که با کمک اطالعات بره دسر             
آمده توسط یرانسه راه شکسترن رمرزنرگراری           
آلمانی ها را گشودند. اما رمز انیگرمرا بره ایرن                

هم شکسته نمی شرد؛ ترنرظریرمرات             سادگی ها   
انیگما به گونه ای طراحی شده برود کره بررای              

تبدیل می شد ؛      Qبه   Aمثال اگر یک بار حرف      
نبود و مثال    Qدیگر   Aدیعهء دیگر همین حرف     

Y        نوشته می شد. چیزی کره
هم ارسال کننده رمز و هرم       
دریای  کننده بایسرتری از       
آن مطلع می بودند و اساسا      
حتی خود همین رمز هم به      
صورت رمز انتقال سیدا مری      

 کرد.

سرررو ه یررور مررحرررمررانرره     
انگلریرسری هرا کره آلرن             
تروریرنرگ در آن نرقرش            

کلیدی داش  تالش کرد سریرام هرای نریرروی              
دریایی آلمان را رمزگشایی کند. سرو ه ای کره           
نهایتا سد غیر قابل نفوذ انیگما را شرکرسر  و              

ماشیرن   رمزنگاری آلمانی ها را به زانو در آورد.        
انیگما قدرتمندترین اسلحه رمرزسرازی ارترش         
آلمان در جنگ جهانی دوم بود و به گرونره ای              
طراحی شده بود که حتی اگر به دس  دشرمرن            

ایتاد باز هم نمی شد چریرزی از آن سرر                   می
درآورد. آلمانی هرا تورور مری کرردنرد کره                   
هیچکسی توانایی محاسبات ریاضی سیچریرده و         
تحلیل احتمال میلیونها جایگش  حروف را در         
اختیار ندارد. ضمن اینکه این رمزها به صرورت           

 روزانه تغییر هم می کردند.

تورینگ در سی آن بود که با استفاده از خرطرای            
احتمالی انسانی انیگما؛ یک گام بره کشرر راز            
این ماشین نزدیک شود. او حتی به ایرن یرکرر            

ایتاد که شاید یک روز اسراتور دستگاه یراموش        
کند تنظیمات ماشین را تغییر دهرد و هرمریرن              
باعث ایزایش احتمال رمزگشایی انیگمرا شرود.         
تورینگ مویق شد هزاران احتمال بی معرنرا در           
جایگش  حروف را حذف کند. البته برخر  برا             
بریتانیایی ها یار بود و اولریرن برار؛ گرزارش                
رمزگزاری شده از یک سریرش بریرنری روزانره               
هواشناسی کار دس  آلمان ها داد. سیش بریرنری            
روزانرره هرروا هررر روز شررامررل            
یاکتورهایی مانند سرع  براد؛     
یشار جو و دما بود. تورینگ      
حدس زد که برخرشری از          
چنین سیامی حدودا راجع به     
چه چیزی می تواند براشرد.       
این مساله ساشرنره آشریرل         
انیگما بود. بریتانیرایری هرا         
حاال یقط به ساخ  ماشینی      
نیاز داشتند که بررعرکر         

رمزگذاری انیگما براشرد و        سررررررروسرررررره 
مانند یک موتور جستجو عمل کند. نتیجره کرار            

مرایرل      ۳2حیرت برانگیز بود. ماشینی با حدود        
هزار قطعه؛ در یک ساختمران یرور           ۲۹سیم و   

محرمانه. ساختمانی که نازی ها هرگز از وجرود          
آن مطلع نشدند. آنچه در بین دیروارهرای ایرن             
ساختمان می گذش  ؛ سرنوش  جرنرگ را بره          
کلی عوض کرد. با این وجود؛ انیگما به عرنروان             
صندوقچه ای رازآلود و نمادی از سریرچریردگری             
هوش بشری در تاریخ ثب  شده اسر . کسری            
چه می داند؛ شاید اگر آن رقاب  خونبرار بریرن             
دول  های متخاصرم برر سرر رمرزگرذاری و                
رمزگشایی در جنگ جهانی دوم نبرود؛ امرروزه          
سیستم های سیچیده شبکه کامپیوتری و حرتری          

 اینترن  هم وجود نداش .

 

سرررررو ه یررررور      

محرمانه انگلیسی ها که آلن     

تورینگ در آن نقش کلیدی     

داش  تالش کرد سیام هرای      

نیروی دریرایری آلرمران را          

 رمزگشایی کند.

 ریاضی
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 ریاضی

  عریان کسرایی

رمزنگاری برای عدم ایشای اطالعات محرمرانره         
دول  های متخاصم طی جنگ ها؛ الگوریتم های        
آن را روز به روز سیچیده و سیچده تر کررد. امرا               
رمزنگاری صریا منحور به دوران جنگ نیرسر          
و امروزه حتی بین دول  های متحد نریرز مرورد             

و بخش مهمی از مسایل مربوط بره           مناقشه اس  
امنی  شبکه را تشکیل می دهد. انتشرار اسرنراد             
ویکی لیک  مبنی بر اینکه آ ان  امنی  مرلری           
آمریکا مکالمات تلفنی آنگال مرکل صدر اعرظرم         
آلمان را برای سال ها شنود می کررده؛ ایشرای             
ایمیل های هیالری کلینتون کره برا سررورهرای             
معمولی ارسال شده بودند و بسیاری نمونه هرای         
دیگر نشان دهنده آن اس  که جنگ دیجیتال و         
تالش برای رمزگذاری مکاتربرات روز بره روز             

تا اینجای کرار را       اهمی  بیشتری سیدا می کند.       

داشته باشید تا بررویرم      
سراغ یکی از سرحاشیره     
تررریررن سرررو ه هررای      
رمررررزنررررگرررراری و      
رمررزگشررایرری ترراریررخ؛    

 انیگما!

 αἴνιγμα  انیگما یا همان

یونانی؛ از نظر لغوی به معنای معما و راز اسر .            
هرای     اما سیش از هرر چریرز یرادآور مراشریرن                

الکترومکانیکی رمزنویسی اس  که در جرریران         
جنگ جهانی دوم از سوی آلمانی ها برای ارسرال    

نرظرامریران      های محرمانه استفاده مری شرد.         سیام
آلمانی بعد از جنگ جهانی اول به دنبال دستیابی         
به یک سیستم امنیتی رمزنگاری جدید بودند ترا         

بتوانند سیستم های قدیمی و دستی       به کمک آن  
را با یرک سریرسرترم           ADFGXرمزنویسی مانند   

جدید جایگزین کنند. به همین سبب بره یرکرر              
ساختن ماشینی ایتادند که امنی  رمزنرگراری را          
تضمین می کرد . بر اسراس سریرشرریر  هرای                 
یناوری اوایل قرن بیستم و اختراع ماشین تایرپ         
الکتریکی و نظایر آن؛ مخرتررعریرن زیرادی بره               
صورت مستقل از یکدیگر اختراعرات خرود در           

زمینه ماشین رمزنگار متن معریی کردند. اولیرن         
میالدی که در      ۳۲۳۱طرح باز می گردد به سال       

آن دو ایسر هلندی نیروی دریایی به نرام هرای            
تئو یان هنگل و آر . سی . سی اشپنگرلرر نسرخره         
اولیه ای از یک ماشین رمرزنرگرار را طرراحری                
کردند. ماشینی که البته به دلیل مالحظات امنیتی         
اجازه ثب  اختراع آن را نداشتند. تالش برعردی        

صورت گرریر  ادوارد هربررن            ۳۲۳۹در سال   
ثب  کررد.   ۳۲2۳آمریکایی طرح آن را در سال      

آلمانی و هوگو      آرتور شرایبوس   ۳۲۳۸در سال   
کخ هلندی و آروید گرهارد دام سوئدی هرکدام      
طرح های ماشین روتور رمرزنرگراری را ثربر               

 کردند.

آرتور شرایبوس آلمانی اولین نسخه طرح خرود         
 ۳۱عرضه کررد و در            ۳۲۳۸یوریه    2۱را در   

آوریل همان سال به نیروی دریایی معریی نمود.        
اما طرح او برای رمزنویسی ماشینی غیرضرروری      
تشخیص داده شده و رد شد. شرایبوس تومیرم          
گری  بعد از جنگ ؛ ماشین اختراعی خود را برا          
اهداف اجتماعی به کار بگیرد و نره برا کراربررد               
امنیتی نظامی. اولین نسل ماشین انیگما که انیگما         

نام داش  حتی برای یرروش در          Enigma Aآ  

رازهای سر به 
 مهر تاریخ
 معمّای اینیگما

http://elmna.com/author/e-kasraie/
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با نوب اسکریرن رکروردر روی ترلرفرن هرای                

هوشمند خود، آیکن این اپ در باالی نمایشرگرر          

موبایل شما و در بخش اعالن ها ظاهر می شرود.            

با سایین کشیدن نوار اعالن ها به سم  سرایریرن،             

منو ضبط ویدیو را مشاهده می کرنریرد کره مری                

توانید به وسیله آن از صفحه تلفن هوشمند خرود          

ییلم بگیرید. یکی از ویرگگری هرای جرالرب و                  

کاربردی اسکرین رکوردر، استفاده همزمران از        

دوربین جلو در هنگام ضبط ویردیرو اسر . مری             

توانید با یعال کردن این ویگگی در اسرکرریرن             

از صفحره مروبرایرل         رکوردر، هنگام ضبط ویدیو   

خود، از خودتان هم ییلم بگیرید و روی ویردیرو          

قرار دهید. عالوه بر این، می توانید هنگام ضربرط          

 ویدیو از صفحه موبایل خود عک  هم بگیرید.

Screen Recorder 

 

نرام نرهراده شرده و            «بله»با این سیام رسان که      

شباه  ظاهری زیادی به تلگرام دارد، کراربرران         

توانند به امکاناتی مانند ارسرال سریرام،         ایرانی می 

تشکیل گروه یا کانال، جستجوی ایراد براسراس         

نام و نمایش آخرین حضور مخاطبین و امکانرات         

مشابه دیگر دسترسی داشرتره براشرنرد. سریرام                 

با زیر ساخ  سر سرع  خود امکران   «بله»رسان

ارسال و دریای  سریع عک ، ییلم و یرایرل را             

یراهم کرده و عالوه بر این در قدمی رو به جرلرو             

ای از امکانات مالی را هم به کاربر هدیه           مجموعه

کند. خرید شار  و سرداخ  قبوض زیر نرظرر             می

بانک مرکزی از امکاناتی هستند که کاربران در         

هرا        رسران بره آن            همان یضای گفتگوی سیام   

در عمل، وجه بررترری        دسترسی خواهند داش .   

این سیام رسان ایرانی قابلی  انجام امور برانرکری            

اس  که تا به حال در اختیار کاربران ایرانی قرار          

های خارجی نیز مجرهرز        رسان    نداشته و حتی سیام   

 به این توانایی نبوده اند.

 

 

نفر با هم میرن سراعر  یرروشری ، سراعر                    ۱

 ۳۴۴۴۴تومن. یعنری نرفرری            ۱۴۴۴۴میخرن  

تومن دادن. صاحب مغازه به شاگرردش مریرگره             

 2۱۴۴۴ترومرن نربروده           ۱۴۴۴۴قیم  ساع    

 تومن بهشون برگردون. ۱۴۴۴تومن بوده. برو 

تومنشو 2۴۴۴تومن    ۱۴۴۴شاگرد مغازه از این     

 واسه ی خودش برمیداره .

تومن دیگرو میده به اون سه نفر. )نفرری             ۱۴۴۴

ترومرن      ۳۴۴۴تومن(. س  با بررگشر          ۳۴۴۴

تومن دادنرد. حراال          ۲۴۴۴نفری، اونها هرکدوم    

 سوال اینجاس  اگه

۲×۱ =2۹ 

 2۲تومنم که شاگرد مغازه برداشته ، مریرشره          2

 تومنه کجاس ؟ ۳۴۴۴تومن س  اون 

شررده و عرربررارت      Runوارد    Startاز مررنرروی     

regedit           را وارد کررده وEnter        برزنریرد ترا

 رجیستری ویندوز باز شود.

 حال به مسیر زیر بروید:

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Back
ground\shell 

 < Newکلیک کررده و          راس  shellبر روی   

Key              را انتخاب کنید و نرام آن راControl 

Panel .تنظیم کنید 

کلیک کرده  راس  Control Panelحاال بر روی  

را انتخاب کنید و این برار        New > Keyو مجدداً   

 قرار دهید. commandنام آن را 

را انتخاب کنید، سرپر  از          commandاکنون  

دوبرار   Defaultقسم  دیگر صفحه برر روی          

 کلیک کنید.

عبارت زیر   Valueدر سنجره باز شده در قسم        

 کنید: OKرا وارد کرده و 

rundll32.exe 
shell32.dll,Control_RunDLL 

در دسکتاپ شمرا   Control Panelاکنون گزینه  

 کلیک سدیدار شده اس .  به هنگام راس 

با یک اشاره از صفحه موبایل 
 خود فیلم بگیرید 

با یک اشاره از صفحه موبایل 
 خود فیلم بگیرید 

 اگه می تونی حلش کن

   control panelافزودن 

 به منوی راست کلیک



 پاسخ های خود را از طریق تلگرام و ایمیل برای ما ارسال کنید .
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 دست به قلم شوید!!!

 ریاضی

  

 

  

 

 

  

  

 

 معمای ریاضی
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 فیزیک و نجوم

www.iasu.ir سایت ما سر بزنید  به    

ریسه های نواری و المرپ هرای روشرنرایری و                 
صفحات نمایش بزرگ در خیابان ها، شب هرای          
تاریک را سر نور کررده اسر . ایرن نرورهرای                  
مونوعی از دید بسیاری مترخروروران هرم بره               
طبیع  آسیب می رساند و هم به انسان. ایرنرک            
یک گروه از سرگوهشرگرران بریرن الرمرلرلری،                   
راهکارهایی برای کنترل و سازگراری نرورهرای          
مونوعی شهری معریی کرده اند که می توانرنرد          
به عنوان دستورالعملی برای شهرهای آینده در        

ما با روشنایی مونوعی، شرب     نظر گریته شوند.    
 ۸۴ها را مانند روز روشن می کنیرم. بریرش از            

درصد مردم جهان دیگر تاریکی مطلق را تجربره      
نمی کنند. یک سوم از مردم جهان بخ  تماشای          
کهکشان راه شیری را ندارند. تواویرر گرریرتره           
شده از مدار زمین نشان می دهند کره چرگرونره              
روشنایی شب چهره شهرها و خیابان های زمیرن         
را تغییر داده اس . این آلودگی نوری نه ترنرهرا             
برای ستاره شناسان جنبه های منفی دارد برلرکره         
سیامدهای منفی بسیاری برای انسان و حیروانرات         

کمی نرور اضرایری در          نیز به دنبال داشته اس .     
زمان نامناسب می تواند تنظیمات ساع  درونری        
ما را به هم بریزد. تظیمات هورمونی و بسریراری            
سیامدهای دیگر که می توانند بره برروز بررخری              

 سرطان ها منجر شود.

راهکرارهرای مرطررح شرده تروسرط انرجرمرن                   
از دسر  دادن      “  شبکره ترحرقریرقراتری          اروسایی
سیامدهای منفی جالب      برای کاستن از این    ”  شب

توجه اس . محور اصلی این راهکارها سراخرترن            
سایدار شهرهای آینده و همچنین سالم  انسران        
و حفراظر  از طربریرعر  و مرحریرط زیسر                       

ساع  درونی بدن انسان و حیروانرات در           اس . 

برابر رنگ نورها به شکل یکسان واکنش نشران     
نمی دهد. نورهای موج کوتاه مثال آبی بریرش از             
سایر نورها بر ریتم روز و شب بدن انسان تاثیرر           

هرا و     LED می گذارد. نورهای رنگ سرد که در       
المپ های کم مورف و همچنین در صرفرحرات            
نمایش گوشی های تلفن همراه و تبل  ها وجود         
دارند از این دسته اند. این سگوهشگران توصریره           
می کنند که در به کارگریرری روشرنرایری هرای                

کلوین به  ۱۴۴۴شهری صریا نورهای با حداکثر      
کار گریته شود. بر اساس سگوهش های انرجرام            

تاثیر کرمرترری برر دنریرای              شده نورهای گرم   
زندگی جانوران و همچنین تغییر ساع  درونری      
بدن انسان ها می گذارد. دمرای رنرگ یرا بره                  
عبارتی درجه حرارت رنگ معیاری اس  که برا          

سنجیده می شرود. ایرن مرعریرار              kواحد کلوین   
معرف روشنی و رنگ نور مرورد نرظرر اسر .               
هرچه این مقدار کلوین یبشتر باشد نرور مرورد           

تر خواهد بود. به       نظر اصطالحا خنک تر و روشن     
طریق مشابه نورهای گرم مانند زرد و قررمرز،             

تر و کمتر ی دارند. به بریران سراده          کلوین سایین 
کلوین به عنروان   ۱۴۴۴دمای رنگ باالتر از      تر،  

کلویرن   ۱۴۴۴تر از     نور سرد و دمای رنگ سایین     
 به عنوان نور گرم در نظر گریته می شود.

 جه  سخش نور
اغلب منابع روشنایی شهری به کار گریته شرده          
نور را تقریبا در همه جهات منتشر می کنند. بره             
همین سبب تنها خیابان و سیاده رو نریرسر  کره              
روشن می شود بلکه همزمان نواحی کره هریر              
نیازی به روشنایی ندارند نیز در معرض نور قرار         
می گیرند. نوری که برای مثال به سم  باال و در            
جه  آسمان منتشر می شود و با انعکاس توسط         

ابرها سطح بزرگی از زمین را روشن می کند. بر           
اساس سیشنهاد این گروه از سگوهشگران برهرترر          
اس  که منبع نور به سم  زمین جهر  گریرری             

از  Thomas Posch    توماس سوش    شده باشد.  
انیستیتو ییزیک نجوم دانشگاه وین مری گرویرد           
باید از بکارگیری منابع نوری که بر روی زمریرن           
تعبیه شده اند و به سم  باال نور سخش می کنند           

 سرهیز کرد.

 

 تنها به اندازه نیاز
یکی از سیشنهادات ایرن سرگوهشرگرران بررای              
کاستن از آلودگی های نوری خرامروش کرردن            
روشنایی های غیرضروری خیابان ها و صفحرات        
نمایش بزرگ تبلیغاتی در شب و ساعات اولریره      
صبح اس . در این صورت به گفتهء آنها حرجرم             

درصرد کراهرش         ۸۴ترا     ۱۴نور منتشر شده از  
خواهد یای . در این زمان ها تراییرک شرهرری             
بسیار بسیار سبک اس  و به ندرت عابر سریراده            
ای در سطح شهر در تردد اس . در حال حاضرر            
بسیاری از خیابانها بیش از آنچه که در واقع الزم          
اس  روشن شده اند. به گفته آنها سگوهش هایی       
نشان می دهد که کاستن از منرابرع نرور داخرل               

زندگی شهرری    شهرها تاثیری منفی روی امنی       
ندارد. بر طبق سیشنهاد این سگوهشگران چگالری         

شمع برر      ۴/۱شار نوری در شهر نباید بیشتر از        
لوکر .    ۱مترمربع باشد. یعنی چیزی در حدود        

چگالی شار نوری بیش از      توماس سوش می گوید   
این در عین حال که منجر به آلودگری نروری و              
همچنین مورف بیهوده انر ی می شود امرنریر           
 بیشتری برای زندگی شهری به همراه ندارد.

 تیم تحریریه علمنا
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 فیزیک و نجوم

 59اسفند  -2شماره  -نشریه علمی حرکت 

 @iasu_ir   ما را در تلگرام دنبال کنید 

ماده  محاسبه طیف نوری ضد
 بار در جهان برای اولین

براساس گزارش نیو اطل ، نتیجه این مویقی        

بینی   تواند قوانین ییزیکی که سالها قبل سیش        می

بودند را تایید کند و راهی جدید را بررای              شده

آزمودن نظریه نسبی  خاص اینشتین یرراهرم         

آورد و به این سرسش ساسخ دهد که چرا مقدار          

 اسر ؟    ماده در جهان بسیار بیشتر از ضد مراده        

اس  که هرر       بینی شده   در قوانین ییزیکی سیش   

ای یک ذره ضد ماده نیز دارد و هرجرا            ذره ماده 

سوزیترونی با بار  الکترونی با بار منفی دیده شود،  

داش . این به آن معنری         مثب  نیز وجود خواهد   

یک اترم     اس  که برای هر اتم عادی هیدرو ن،      

ضدهیدرو ن وجود دارد،و همانطرور کره اترم           

های الرکرترریرکری بره یرک               هیدرو ن از سیوند  

یرک اترم ضرد           اسر ،    سروتون ساخرتره شرده      

الکتریکری بره یرک         های ضد هیدرو ن از سیوند  

 اس . سروتون ساخته شده ضد

درصورتی که ضدذره به ذره برسد، یکدیگر را         

تخریب کرده و انر ی به شکل نور آزاد خواهد         

کند: از     شد و همین موضوع دو مشکل ایجاد می       

آنجایی که مقدار ماده نسب  به ضرد مراده در             

ماده در طربریرعر          یایتن ضد   جهان بیشتر اس ،  

اسر ، زیررا        برای ییزیکدانان غیرممکن شرده    

حتی سیش از نگاه کردن به ضد ماده، ذره نابرود       

خواهد شد. مشکل دوم یایتن دلیل بیشتر بودن         

 مقدار ماده نسب  به ضد ماده در طبیع  اسر .         

ییزیکدانان سرن در آشکارساز آلفا بریرش از           

ای برای تولریرد    سال اس  که به دنبال شیوه 2۴

هیدرو ن هستند تا بتروانرنرد         مقادیر زیادی ضد  

روی آنها مطالعه کنند و در نهای  ترکرنریرکری              

 ۳۱توانند در هرر          اند که با کمک آن می       یایته

اتم ضدهیدرو ن تولید کننرد و         2۱۴۴۴دقیقه  

 ای بره دام بریرانردازنرد.              اتم را در محفظه     ۳۱

این ذرات محوور شده مورد اصاب  سرتو لیرزر         

گیرند تا سوزیترون آنها از سطح انر ی         قرار می 

سایین به سطحی باالتر برسد و س  از بازگشر       

سوزیترون به سطح کم انر ی، نور متواعد شده        

 شود. از آن محاسبه می

محققان با این آزمایش دریایتند مریرزان نرور            

ساطع شده توسط ضد هیدرو ن دقیقا برابر نور        

منتشر شده توسط اترم هریردرو ن عرادی در            

آزمایشی مشابه اس . این نتیجه برا آنرچره در          

ای عرنروان شرده          نظریه استاندارد ییزیک ذره   

بریرنری       ای کره سریرش          نظرریره     همخوانی دارد، 

هریردرو ن از        اس  هریردرو ن و ضرد           کرده

 های نوری مشابهی برخوردارند. ویگگی

 شایان نگهبان



 انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه سمنان 
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 مواد و شیمی

این حباب ها حمل می شوند آزاد می گردند. به           

این عل  برخی از دانشمندان به یکر استفاده از         

این حباب برای رساندن مولکول های غذایری و     

دارویی به بخش های مختلر بدن ایتادند چررا          

که این مولکول های غذایی و دارویی به خرودی          

خود بدون استفاده از    

این حباب سریرش از       

رسیدن به مقود خود   

در بدن نابود و یا بری       

 اثر می شوند.

در این حباب ها مری       

توان مولرکرول هرای       

مختلفی را جا سرازی      

کرد. حرتری از ایرن          

ترکریرب بررای  ن        

درمانی نیز اسرترفراده      

 شده اس .

نررانررولرریررپرروزوم برره     

بررسی لیپوزوم ها و     

استفاده و از آنهرا در     

مررقرریرراس نررانررو مرری     

سرررردازد.یرررکررری از     

مهمترین کاربردهای  

نررانررولرریررپرروزوم هررا     

استفاده از آنرهرا در        

حرروزه دارورسررانرری    

 اس .

نکته دوم: یسفولیپیرد     

 چیس ؟

این ماده در غشاء سلولی تمام موجودات زنرده          

وجود دارد و نوعی لیپید )جزو مواد برنریرادیرن              

 سلول های زنده( اس .

 …حررال برررگررردیررم برره سررراغ ادامرره مررتررن            

مهناز قمی، مدیرعامل شرک  اکسیر نانو سیرنرا         

درباره این دارو توضیح داد: سینادوکسوزوم در        

ورود هدیمند، بای  ترومرور را       اصل با مکانیسم  

مورد هدف قرار داده و موجب ایزایش تاثیر و          

 شررود.   کرراهررش عرروارض جررانرربرری دارو مرری         

تولید این نانو دارو سیش از ایرن در انرحرورار                

کشررورهررای اروسررایرری بررا نررام        

و آمریکایری برا       Caelyx تجاری

  قرار داشر  و    Doxilنام تجاری  

با قیم  باالیی وارد و یرروخرتره           

 شد. می

با توجه به بومی شردن یرنراوری          

متخووان ایرانی در ایرن        توسط  تولیرد آن    

شرک  دانش بنیان، نمونه داخلی آن هم اکنون        

 . شود در کشور عرضه می

این دارو تاییدیه وزارت      ۲۴خوشبختانه از سال    

بهداش  را اخذ کرد و در حال حاضر، بیرش از            

هزار ویال سینادوکسوزوم تولیدشده که برا          2۴

یک دهم قیم  مشابه خارجی، در داروخانه هرا          

 عرضه می شود.

قمی در ادامه به صادرات این محرورول اشراره            

کرد و گف : این محوول به کشور سوریه صادر     

شده و مذاکراتی نیز با کشورهای دیگر انرجرام           

شده تا صادرات دارو در سطح جهرانری انرجرام             

شود. خوشبختانه مذاکرات با سریالنکا و چرنرد           

کشور دیگر، به نتایج خوبی رسیده اسر . ایرن            

اسر    دارو، مورد تایید سزشکان سرطان شنراس     

و به دلیل سایز نانویی دارو، حرملره بره برایر                 

تومور به آهستگی و با کارآیی بیشتری در بردن         

 انجام می شود.

اکسیر نانو سینا، در سرایران تراکریرد             مدیر عامل 

کرد: این دارو تح  سروشرش بریرمره اسر  و                  

خاصی  هدف قراردادن دقیق بای  تومور را برا         

کمترین عوارض دارد و روند رشد سلرول هرای      

سرطانی را متوقر می کند. همچنین باید بگویم         

که خوشبختانه، به یرموالسیون سه نروع داروی         

دیگر در این شرک  دس  یایتیم کره سر  از             

گذراندن سروسه یک ساله و اخذ مجوزهای الزم        

 رونررمررایرری و رسررانرره ای خررواهررد شررد.                

بنا به گفته قمی، تولید این دارو، توجره رسرانره             

های خارجی را نیز جلب کرده و برای مواحربره           

و تولید خبر، مراجعاتی به این شرک  و غرریره      

 داشتند. نهمین نمایشگاه نانو این شرک  در

آنچه مسلم اس ، تولید این دارو و سریرشرریر             

محققان در حوزه های سزشکی به کمک ینراوری   

نانو، باعث می شود جهان، بیشتر از قربرل، بره               

توانایی ایران ایمان سیدا کند و چشم انداز آینده         

ایران؛ در حوزه نانو آنقدر روشن باشد که چشم         

کشوری که در رده بندی جهانری، براالترر از              ۱

کشورمان قرار دارند را به ایران بدوزد و مجبور         

شوند تالش خود را دو چندان کننرد ترا مربرادا               

ایران با این سرعتی که درسیش گریته، جایگراه         

 آنان را برباید. 

 

ایررن دارو تررحرر       

سوشش بیمه اس  و خاصی      

هدف قراردادن دقیق بایر      

تومور را با کمترین عروارض      

دارد و روند رشد سلول های      

 سرطانی را متوقر می کند. 

www.iasu.ir سایت ما سر بزنید  به    
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بود که خبر راه انردازی خرط           ۲۴بهمن ماه سال    

 منتشر شد. «سینادوکسوزوم»تولید داروی 

سینادوکسوزوم، دارویی برای درمران سررطران         

اس  که تاکنون کشورهای اروسایی و آمریکایری        

 در تولید و صادرات این محوول سیشرو بودند.

اما محققان کشورمان، که نمایش خوبی از قدرت        

در حوزه یناوری نانو را به رخ جهانیان کشیدنرد،           

توانستند این دارو را با قیمتی بسریرار مرنراسرب              

دسترس بیماران سرطانی قرار دهند. سریرش            در

از اینکه درباره کاربردهای این دارو صرحربر             

کنیم، بهتراس  با ساختار اصلی این دارو آشرنرا           

 شویم:

سینادوکسوزوم حراوی دوروکسروروبریرسریرن           

 هیدروکلراید لیپوزمال می باشد.

یرموالسیون این یراورده به شکلی اس  کره برا           

وارد کردن دوکسوروبیسین }یک داروی ضرد          

سرطان اس  که با رشد و گسترش سلول هرای           

کنند مبارزه    سرطانی که در بدن تداخل ایجاد می      

کند{ به داخل حاملهای نانولریرپروزومری کره               می

ترکیباتی حاوی یسفولیپیدهرایری کره بورورت           

نانومتر می باشند و دارو         ۳۴۴کروی در حدود    

را در خود محبوس می کرنرنرد و برا ایرزایرش                  

نفوذسذیری و سایداری دارو را در بایر  ترومرور            

 آزاد می کنند.

 نکته اول: اصال نانو لیپوزوم چیس ؟

باید گف  که لیپوزوم خود یک حباب از چرربری           

اس  که می تواند در بخش های مخترلرر بردن             

نفوذ کرده، جریان یایته و در محل مورد نیاز باز          

 شود.

داخل آن یضای بسیار کوچک و کرایری بررای              

حمل مولکول های دیگر یراهم شده اس . سر           

از باز شدن در محل اثر، مولکول هایی که توسط          

 شکارچی سرطان

 سرریررنررادوکسرروزوم، داروی ضررد سرررطرران       

 ایزایش اثر بخشی و کاهش عوارض حانبری        

 با هدف قرار دادن دقریرق برایر  ترومرور                
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که سیش تر به کمک لیزر اسکن شده و اطالعرات           

وکرال   آن برای سردازش به سیستم داده می شود.        

و قاضی می توانند برای بررسی دقیرق، مراجررای        

مزی  این روش    صحنه جرم را عینا تجربه کنند.        

این اس  که اوال در صرف زمان بررای برررسری             

صدها عک  صحنه جرم، نقشه ساخترمران هرای           

اطراف و محیط صریه جویی می شود و ایرنرکره              

حتی س  از گذش  سالها و با تغییراتی که به هر           

حال در محیط اتفار می ایتد می توان صحنه جرم          

به همان صرورتری کره برود          را یکبار دیگر دقیقا   

 بازسازی و آنالیز کرد.

 صحنه جرم چگونه اسکن می شود؟
در ابتدا با اسکن لیزری صحنه جرم و مرحراسربره             

بازتاب اشعه لیزر توسط حسگر ها اطالعات اولیه        

از محیط گردآوری می شود. سرپر  اطرالعرات              

اندازه ها و ابعاد با جی.سی. اس تعیریرن شرده و                 

متری   2۴۴دستگاه اسکن که قادر اس  تا شعاع        

و در حدود یک میلیون نقطه در ثانیه را با دقر              

یک دهم میلیمتر آنالیز کند مورد سردازش قررار         

می گیرند. در کامپیوتر با آنالیز داده های اسکرن           

لیزری همه چیز به صفحه نمرایرش سره برعردی               

منتقل می شود . همچنین داده های مرربروط بره               

رنگ اشیاء موجود در صحنه جرم نریرز کره در               

اسکن لیزری قابل گرداوری نبرود تروسرط یرک             

دوربرریررن برره سرریررسررتررم مررنررتررقررل مرری                  

سرونده ای را مثال می زند       Schotte شوته شود.   

که در آن دو شاهد عینی علیره یرردی ادعرایری               

طرح کرده بودند. اما بررسی های بعردی نشران            

داد که محلی که آنها در زمان وقوع جرم احتمالی          

در آن قرار داشته اند اساس به محل وقوع جررم            

دید نداشته و در نقطه کور بوده اس . گزارش ها      

و اظهارات خالف واقع شاهدان عینی در بسیراری         

از موارد برای قاضی قابل تشخیص نیس  و چره          

 بسا که به صدور حکم اشتباه و ناعادالنه بیانجامد.  

 

 اعجاب دانشمند آمریکایی از اعجاز علمی قرآن

 (SmartFlowerآینده سنل  های خورشیدی )

 کشتی یضایی آینده ناسا را ببینید

www.iasu.ir سایت ما سر بزنید  به    
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 صحنه جنایت، زیر ذره بین علم
بارها سیش آمده که نظر قاضی تنها به اطرالعرات           

شاهردان عریرنری، بره           سلی  جنایی و اظهار نظر    

عک  های صحنه حادثه و به بقایای گرلرورلره و              

ردسای متهمان بستگی داشته اسر . خرطراهرای            

احتمالی همواره یکی از برحرث هرای مرنراقشره               

نره   برانگیز بوده و بسیاری بر این عقیده اند کره         

تنها در موارد بسیاری نظر شاهدان عریرنری مری             

تواند دستکاری شده یا اشتباه باشد بلکه واقعی         

جرم از دید سلی  جنایی گاهی می تواند به کلری   

مخفی باقی بماند. همانگونه که سیشری  علم در        

مرجررمران     DNAزمینه شناسایی اثر انگش  و یا  

قدم بزرگی برای کنتررل جررم و جرنرایر  و                 

دستیابی به سرنخ های اصلی بود اینک یرنراوری          

جدیدی معریی شده که می تواند کرار سرلریر              

جنایی را از اساس زیر و رو کند. در آغاز ممکن             

شبیه به داستان های علمی تخیلی       اس  همه چیز  

به نظر برسد که در آینرده اترفرار مری ایرترد.                  

توویرسازی سه بعدی از صحنه هرای جرنرایر          

توسط سگوهشگران در اشتوتگارت برا بره کرار            

 .(High-Tech)هرای ترک        گیری یک یناوری  

متخووان سلی  جنایی با بهره گیرری از ایرن            

محفظه صفحه نمایش مکعبی شریرشره ای مری              

توانند صحنه های جرم را عینا شبیه سازی کرده         

و حتی مسیر شلیک گلوله ها به صرورت دقریرق             

بازسازی کند. چنین شبیه سازی سیشریته ای بره          

اظهارات شاهدان   آنها کمک می کنند نتایج را با        

عینی تطبیق دهند و از صح  آنرهرا اطرمریرنران               

حاصل کنند. این یناوری سیشریته سه بعردی برا            

بررسی دقیق مسیرهای احتمالی گرلرورلره هرای            

راه را بررای       ،    شلیک شده در صرحرنره جررم         

شناسایی بی چون چرای مجرم یراهم می کرنرد.          

این تیم طراحی انفورماتیک در اشتوتگرارت بره          

 Wolfgang    سرسرستی ولرفرگرانرگ شروتره          

Schotte    متر مکعربری طرراحری        2۴محفظه ای

کرده اند که در آن می توان به توویرسازی سه          

بعدی وقایع صحنه جنای  سرداخ . صحنه هایی        
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داده اند و بسیاری از روش هرای مرورد          »سدر علم شیمی «اس ؛ طوری که به او لقب  
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