
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

حقایقی راجع به سیاه چاله های فضایی

در باب مخوف ترین موجود ناوجود هستی!

بعید است دوستداران نجوم و علوم فضایی با شنیدن 
واژه »سیاه  چاله« به یاد آلبرت اینشتین و نظریه نسبیت 
عام او نیفتنــد! جاروبرقی های غول پیکــر فضایی با 
گرانشی غیرقابل تصور که همه چیز را می بلعند حتی 
زمان را! اگــر از منظر اینشــتین بخواهیم به توضیح 
سیاه چاله ها بنشــینیم احتماالً خط اول مطلب را هم 
کسی نخواهید فهمید )به سبب ثقل موضوع(! پس به 
ذکر نکته هایی جالب و شنیدنی از این اجرام آسمانی 

بسنده  می کنیم. 
دلیلی وجــود دارد که به این چاله ها، ســیاه 1 سیاه چاله  را نمی توان دید

می گویند. در واقع جاذبه شــان آنقدر زیاد اســت که 
حتی نور هم نمی تواند از آن ها فرار کند، بنابراین نوری 
 از آن ها باز نمی گردد و بدین ترتیب دیدن شــان اصوالً
 امکان پذیر نیست. البته ما می توانیم برخی از تاثیرات 

این جاذبه  شدید را روی اشیای اطراف آنها ببینیم.
به احتمال زیاد هم اکنون مــا در مدار یکی 2 ما داخل آن ها هستیم

از ســیاه چاله ها هستیم. کهکشــان راه شیری حالت 
چرخشــی دارد و مانند آبی اســت که درون سینک 
آشپزخانه می چرخد و وارد فاضالبی می شود که کمان 

A نام دارد و در واقع  سیاه چاله  ای بسیار بزرگ است.
در واقع عمر یک ســتاره  بــزرگ )چند برابر 3 از انفجاری بزرگ زاده شدند

خورشید( با انفجاری عظیم به نام سوپرنوا یا ابرنواختر 
به پایان می رسد و تنها هسته ای عظیم از ستاره باقی 
می ماند که گرانش بسیار قوی و چگالی بی نهایت دارد و 
این همان چیزی است که تحت عنوان سیاه چاله از آن 

یاد می شود.
اندازه های مختلف دارند به عقیده ستاره شناسان می شود سیاه چاله ها 4

را از سایز بســیار کوچک یا میکرو با جرمی معادل ۲۲ 
میکروگرم تا اجسامی بسیار بزرگ با جرمی در حدود 

۴۰ میلیارد برابر خورشید دسته بندی کرد.
ســیاه چاله ها مثل جاروبرقی هستند و همه 5 ستاره ها را می خورند 

چیز از جمله ستاره ها را می بلعند. از جاذبه  آن ها گریزی 
نیست! 

سیاه چاله گاهی میل دارد در یک مرتبه مواد 6 پالسما پرتاب می کنند
زیادی را ببلعد و این اتفاق کمی مشکل برای هاضمه اش 
ایجاد می کند! تصور کنید کسی بخواهد یک لیوان را 
با شلنگ آتش نشــانی پر کند! همین اتفاق در مورد 
ســیاه چاله هم می افتد و آن ها جریان هــای بزرگی 
از پالســما را پرتاب می کنند. این اجــرام که با عنوان 
»پرتابه های پالسمایی« شــناخته می شوند به اندازه  

صدها هزار سال نوری طول دارند.
نورانی ترین اجرام در عالم اختروش ها هستند. 7 نورانی ترین اجرام را می سازند 

یک اختروش ۳۰۰ میلیارد بار نورانی تر از خورشــید 
است یا ۲5 هزار بار روشن تر از ستارگان راه شیری است. 
اختروش تمام انرژی  خود را با تغذیه از انرژی سیاه چاله  
بسیار بزرگی که در مرکز هر اختروش یافت می شود، 

بدست می آورد.
جاذبه  ســیاه چاله ها آنقدر شــدید است که 8 قوانین فیزیک را تغییر می دهند

زمان در نزدیکی آن ها آهســته تر است. در واقع داخل 
سیاه چاله زمان و فضا وجود ندارد. حجم صفر و چگالی 

بی نهایت است.

ناقوس

6

افقي
1- پرجمعیت ترین شهر آمریکا- مالباخته تجارت 

۲- سوغات زلزله- تیم شجاعی در یونان- زرد روشن
۳- از لوازم تبلیغات- واحــد اندازه گیری زمین لرزه- 

جنین به وسیله آن تغذیه می کند
۴- آب آذری- طالی قالبی- جانوری با زهر کشنده- 

ناشنوا
5- مهربانی- روســتایی از توابع بشــاگرد– میوه باب 

گلو- پرچم
6- سید و آقا- وسیله پرواز انفرادی- عودت و مراجعه

7- همراه آشغال- نوعی خورش متداول در مازندران- 
نظرات انتخاباتی- کلمه آرزو

8- قطعه زمین کوچک زراعي- فلز لحیم کاري- فاصله 
میان دو نت موسیقی

9- گودال- جاسوس خانه آمریکا- ترد و شکننده- مزه 
ترش و شیرین

1۰- سرزمین مادري- دوختن شکاف زخم- نوشیدني 
داغ

11- شــود ســبب خیر اگر خــدا خواهــد- اهلي و 
دست آموز- نفس- نام به هم ریخته یک کارتون قدیمی

1۲- در کشــتي مي زنند- تولیدات اســاس اقتصاد 
یک کشــور را تشــکیل مي دهنــد- نــام دو نفر از 

روسای جمهوری آمریکا- مادر زن و مادر شوهر
1۳- گاهی با کم می آید- شــهری در فرانســه- پول 

ازبکستان
1۴- عکس نمایش داده شــده روي پرده با دســتگاه 

خاص- نوعی بستنی- پرنده سخنگو
15- کاخ شمال تهران- سبزینه گیاه

عمودي 
1- بی نظم و ترتیب- سوغات قاینات 

۲- چوب پنبه صنعتی- از گل هاي خوشــبو به رنگ 
زرد- آخرین نت

۳- نوعی پسوند شباهت- اجاق گاز- پیشکش- از شما 
دور باد

۴- جا و زمین آذری- پراکندگی- وسیله تزریق داروي 
مایع- نام قدیم مشکین شهر

5- فرار حیوان- برنج شوشتر- بنیانگذار ساساني
6- مجلس قانون گذاری آلمان- در بازار بورس معامله 

مي شود- مادر لر
7- کلمه آرزو– پادگان تهران- تهوع- نویسنده آلمانی 

یوسف و برادرانش

8- نوعی پخت برنج - جاذبه سیاحتي انزلي- درخت مو
9- تقویت رادیویی- خداي خورشید مصریان- رخسار- 

امیدش در آفریقای جنوبی است
1۰- نقش تئاتری- مدافع چپ بارســلونا- حیوانی که 

سرش را خوب نبریده باشند
11- خبرگزاری چینی- واحد مســافت دریایی- حرف 

پیروزی
1۲- برجستگی صفات- سرماخوردگی- کاکل اسب- 

ترك استخوان
1۳-  ماهی دریای خزر- افسار - صندلي فرنگي- تابستان

1۴- خط کش مهندسی- سعی و تالش- باتالق نزدیک 
اصفهان

15- ترکیبی که در ساختمان شیمیایی خود دارای آب 
باشد- روزنامه اشرف الدین گیالني
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شاید ندانید که:
 کسانی که بیش از 9 بار در ســال موهای خود را با 
رنگ های شیمیایی رنگ می کنند، بیشتر از دیگران 

در معرض ابتال به سرطان خون قرار دارند.
 خوردن چند عدد کشــمش در روز به تقویت 
حافظه کمک کرده و از ابتال به آلزایمر پیشــگیری 

می کند.
  مصــرف کلــم بروکلی بــه بهبــود و ترمیم 
آسیب های وارد شده به رگ های خونی قلب ناشی از 

ابتال به دیابت کمک می کند.
  در رستوران بعد از سفارش غذا دستان خود را 
بشویید، منوی غذا یکی از آلوده ترین چیزهایی است 

که آن را لمس می کنید!
  لباس هایتان را لوله شده در چمدان قرار دهید تا 

کمتر چروك  شوند!
  یک ساعت اســتفاده از هدفون سبب می شود 

باکتری های گوشتان 7۰۰ برابر شوند!
  چند ساعت قبل از روشن کردن شمع، آن  را در 

فریزر قرار دهید تا کمتر اشک بریزد!
  میوه هــای قرمز رنگ را قبل از شســتن چند 
ساعت در یخچال قرار دهید تا مدت زمان بیشتری 

دوام بیاورند.
   خوردن انگور، به دلیل داشــتن پتاسیم باال، از 

اختالالت ذهنی و افسردگی پیشگیری می کند.
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شگفتی های ذهن و بدن اشرف مخلوقات

سوال های بی جواب درباره »انسان«
ســه گانه »ماتریکس« را به یاد دارید؟ اشــاره به قدرت ذهن انسان یکی از 
موتیف های تکرار شونده در قسمت های اول تا سوم این فیلم بود و از خم کردن 
قاشق استیل تا کنترل یک جنگ آخرالزمانی را در بر می گرفت. در خصوص 
شگفتی های ذهن بشر بسیار خوانده و شــنیده ایم، در حالی که شاید برای 
بسیاری مان حکم افســانه را داشته باشد، اما نباید فراموش کنیم که هر چیز 

عجیب و غریب غیرقابل باوری لزوماً خیالی و غیرقابل اثبات نیست! 
رویا دیدن

رویا چیست؟ بعید است کسی بتواند پاســخ صریحی به این سوال بدهد. 
تئوری های زیادی در این خصوص مطرح اســت از جمله اینکــه آدم ها در 
 مورد کارها و احساساتی که در طول روز فرصت پرداختن به آن را نداشته اند

 خواب می بینند.
خوابیدن

تقریباً همه موجودات زنده عالم خــواب را تجربه می کنند. ما بیش از یک 
چهارم از عمرمان را در خواب سپری می کنیم اما باز کسی برای این سوال که 
»خواب چیست؟« جواب سرراستی ندارد. فقط دانشمندان یک چیز را کاماًل 

مطمئن هستند، اینکه خواب برای بقای پستانداران الزامی است.
قطع عضو 

شــاید باورتان نشود اما بســیاری از کســانی که دچار قطع عضو شده اند 
حس هایی مثل گرما، خارش، فشار و درد را در جای خالی عضو از دست رفته 
تجربه می کنند. برخی اعتقاد دارند اعصاب عضو قطع شده ارتباطاتی جدید با 
نخاع ایجاد می کند و به فرستادن پیام هایی به مغز ادامه می دهند. یک تئوری 
هم بیان می دارد ساختار مغز طوری است که وانمود می کند انگار بدن بی نقص 

و کامل است. 
ساعت  بیولوژیک 

کنترل مواردی چون گوارش، دمای بدن، فشارخون و تولید هورمون ها بر 
عهده ساعت بیولوژیکی بدن است. محققان دریافته اند که شدت نور می تواند با 

تنظیم هورمون مالتونین، این ساعت را به جلو یا به عقب ببرد. 
خاطرات

ذهن سرشار از خاطرات بد، خوب، حقیقی و دروغین است. بخش هیپوکامپ 
که در قسمت خاکستری مغز است می تواند به عنوان یک جعبه خاطرات عمل 
کند. ولی این انبار چندان قابل  تفکیک نیست زیرا خاطرات درست و غلط هر 

دو یک منطقه یکسان از مغز را فعال می کنند. 
خندیدن

می گویند انســان تنها موجود زنده ای اســت که می خندد. دانشمندان 
دریافته اند که با یک خنده خوب، سه بخش از مغز به کار می افتد: بخش فکر 
کردن که کمک می کند موضوع آن مســأله خنده دار را درك کنید، بخش 
حرکت که به عضالتتان می گوید حرکت کنند و بخش احساس که آن حس 

خوشی را ایجاد می کند.
پیر شدن

دو تئوری در خصوص پیر شــدن وجود دارد: 1- پیر شــدن مثل ســایر 
ویژگی های انسانی می تواند بخشی از ژنتیک انسان بوده و برای او فایده بخش 
باشد. ۲- پیر شدن هیچ دلیلی ندارد و از تخریب سلولی که در طول زندگی فرد 
ایجاد می شود، اتفاق می افتد. البته محققان بر این باورند که علم خواهد توانست 

پیر شدن را حداقل تا دو برابر شدن طول عمر انسان ها به تعویق بیندازد.
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 صحنه ای از فیلم »نبرد الجزیره« ساخته جیلو پونته کوروو - 1966
 188سال پیش برابر با پنجم جوالی 18۳۰ میالدی کشور الجزایر به اشغال فرانسه درآمد و درست 1۳۲ سال بعد یعنی در پنجم جوالی 196۲ میالدی، پس از 8 سال جنگ داخلی 
و کشته شدن صدها هزار نفر استقالل یافت. جیلو پونته کوروو کارگردان ایتالیایی در سال 1966 مقاومت مردم الجزایر را در فیلم مستند داستانیِ سیاه و سفید »نبرد الجزیره« به تصویر 

کشید. نمایش این فیلم تا 5 سال در فرانسه ممنوع بود.

چه
دری

موتورســیکلت های وســپا برای ما ایرانی ها 
خاطره انگیز هستند، هرچند که وسپا برخالف 
شــهرت خود در اروپا بــه عنوان یــک موتور 
جوان پسند در ایران بیشتر موتور پیرمردها لقب 
گرفت! اولین نسخه از موتورسیکلت وسپا در سال 
19۴6 و پس از پایان جنگ جهانی دوم توســط 
شرکت ایتالیایی پیاجیو تولید شد. این شرکت 
در دوران جنــگ جهانی، هواپیما تولید می کرد 
ولی با آغاز رکود در این صنعت وارد حوزه  کاری 
جدیدی شــد. پیاجیو در حال حاضر بزرگترین 
تولیدکننده وسائل نقلیه دو چرخ در اروپا است و 

عالوه بر ایتالیا، در هند و ویتنام نیز کارخانه دارد.
حاال پیاجیو به مناسبت پنجاهمین سالگرد 
تولید موتورسیکلت مشــهور »وسپا پریماورا«، 

از دو نســخه ویژه آن با نــام »نوتــه« و »یات 
کالب« رونمایی کرد. وســپا پریمــاورا یکی از 

شناخته شــده ترین مدل هــای تولیدی 
شرکت پیاجیو است که در طراحی 

آن از الگوی اسکوتر استفاده شد. 
این مدل از موتورسیکلت وسپا 
به سرعت به عنوان نماد ایتالیا و 
سبک زندگی ایتالیایی ، شهرت 
جهانی پیدا کرد. پریماورا در زبان 

ایتالیایی به معنای بهار است و به 
عنوان مدل ارزان قیمت موتورسیکلت 

وسپا در سال 1968 تولید شد. 
پیاجیو در نسخه یات کالب به انتخاب مشتری 
از یک پیشرانه 5۰ یا 1۲5 سی سی روی مدل پایه 

این نسخه از موتورسیکلت وسپا پریماورا نصب 
می کند. اما روی نســخه GTS اسکوتر وسپا، از 
پیشرانه 1۲5 یا ۳۰۰ سی سی بهره گیری 
می شــود که باز هــم، انتخاب آن 
به ســلیقه و پرداختی مشتری 

بستگی دارد. 
اواســط  پیاجیو  شــرکت 
خرداد ماه امسال از نسخه های 
ویژه موتورســیکلت وســپا در 
ویرجینیای آمریکا رونمایی کرد. 
عرضه این دو نسخه  ویژه از موتورسیکلت 
وسپا پریماورا، از مرداد ماه امسال آغاز خواهد شد. 
قیمت تیپ پایه این دو نسخه  ویژه حدود ۴ هزار و 

1۴9 دالر برآورد شده است.

جشن تولد 50 سالگی »وسپا«

دانستنی ها
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کتابخوان ها که هیچ، اما سینمادوست ها اگر صادق چوبک را هم نشناسند حتماً فیلم »تنگسیر« 
امیر نادری را دیده  و با قهرمان مظلومش زارممد همذات پنداری کرده اند. »تنگسیر« را با »انتری که 
لوطی اش مرده بود« و »سنگ صبور« باید سه گانه موفق چوبک در عرصه ادبیات به شمار آورد. بسیاری 
او را همراه صادق هدایت و بزرگ علوی، پدران داستان نویسی نوین ایرانی می دانند. کتاب »تنگسیر« 
او که تا کنون به 18 زبان ترجمه شده است در سال 1۳5۲ توسط امیر نادری و با بازی بهروز وثوقی به 
فیلم برگردانده شد. صادق چوبک، نویسنده شهیر ایرانی، ۲۰ سال پیش در چنین روزی در شهر برکلی 

کالیفرنیا درگذشت. 

 سالمرگ 
 خالق 
تنگسیر 
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فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.
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