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با کم  تراکم ترین مناطق جهان آشنا شوید!

انسان تنها در زمین فراخ

جمعیت جهان دارد از 8 میلیارد نفر فراتر می رود و روی 
این کره خاکی کشورها و شهرهایی هستند که به لحاظ 
تراکم جمعیتی در مرز انفجار قرار دارند. اما خب با همه این 
احوال هنوز و همچنان نسبت زمین به انسان، عددی بزرگ 
است و سرزمین هایی وجود دارند که کیلومترها کیلومتر 
بنی بشری در آنها دیده نمی شود. در این مطلب قصد داریم 
تعدادی از کم تراکم ترین نقاط کره زمین را با شــما مرور 

کنیم.    
1 گرینلند| 56 هزار نفر

در گرینلند به ازای هــر 0/03 نفر، یک کیلومترمربع 
زمین وجود دارد. این منطقه متعلق به دانمارک بوده و به 
مدت ۴۵00 سال است که مردم بومی کانادا و کشورهای 
نوردیک اسکاندیناوی، ساکن آن هستند. بیشتر نواحی 
گرینلند پوشــیده از یخ اســت و به همین دلیل عمده 
جمعیت آن در مناطق غربی کشور، یعنی جایی که یخ های 

کمتری در سطح زمین وجود دارد، زندگی می کنند. 
جزایر فالکلند|  2932 نفر 2

تراکم جمعیت این جزیره آرژانتینی که علی الحساب 
تحت تملک بریتانیاست 0/21 نفر به ازای هر کیلومترمربع 
اســت. مجمع الجزایر فالکلند، متشــکل از ۷۷8 جزیره 
مختلف است. دو جزیره اصلی این ناحیه، یعنی فالکلند 
شرقی و غربی، مکان های بکر و دست نخورده ای هستند که 

گونه های مختلف پرندگان در آنها زندگی می کنند. 
جزایر پیت کرن |  56 نفر 3

یکی از دورافتاده ترین مناطق زمین، در جنوب اقیانوس 
آرام واقع شده  است. پیت کرن متشــکل از چهار جزیره 
آتشفشانی و متعلق به بریتانیاست. تنها جزیره مسکونی 
آن دارای جمعیتــی ۵۶ نفــری اســت. تراکم جمعیت 

پیت کرن، 1/19 نفر در هر کیلومترمربع است. 
مغولستان|  2 میلیون و 750 هزار نفر  4

مغولســتان عنوان کم تراکم ترین کشــورهای جهان 
به لحاظ جمعیتی را یدک می کشــد. در مغولستان، به 
ازای هر 1/92 نفر، یک کیلومترمربــع زمین وجود دارد. 
زمستان های مغولستان درگیر بادهایی است که از سمت 
سیبری وارد این کشور می شود و پایتخت این کشور یعنی 
»اوالن باتور« را با دمای متوسط 1/3 زیر صفر، به سردترین 

پایتخت جهان تبدیل می کند.
5 نامیبیا| 2 میلیون و 113 هزار نفر 

نامیبیا مملو از بیابان ها و صحرای خشــک است. این 
کشــور در جنوب غربی آفریقا در مرز بوتسوانا و اقیانوس 
اطلس جای گرفته اســت. طبق آخرین سرشماری های 
صــورت گرفته، به ازای هــر 2/۵۶ نفــر در نامیبیا، یک 

کیلومترمربع زمین وجود دارد. 
6 گویان فرانسه|   250 هزار نفر

گویان در همسایگی سورینام و در سواحل شمال شرقی 
آمریکای جنوبی قرار دارد. تراکم جمعیتی گویان فرانسه 
برابر با 2/۶۵ نفر در هر کیلومترمربع است. نیمی از جمعیت 
گویان فرانسه در شمال سواحل اقیانوس اطلس و در شهر 

کائن زندگی می کنند.
7 استرالیا |  25 میلیون نفر 

جمعیت 2۵ میلیون نفری این کشور در ۷/۶9 میلیون 
کیلومترمربع پراکنده شده اند. در واقع، در استرالیا برای هر 
3/09 نفر، یک کیلومترمربع زمین وجود دارد. بیشتر مردم 
استرالیا در نواحی شهری و نزدیک به سواحل این کشور 
زندگی می کنند که موجب شده زمین های بسیار عظیم و 

گسترده آن، خالی از سکنه باقی بماند.
8 ایسلند | 350 هزار نفر

ایســلند دارای آب وهوایی معتدل است و تراکم پایین 
جمعیت آن عمدتاً بــه دلیل وجود عجایب طبیعی مثل 
آتشفشان ها، آبفشان ها، زمین های شنی و پر از مواد مذاب 
است. اگر به دنبال کشــوری آرام و زیبا هستید، ایسلند 
مکان مناسبی برای شما محسوب می شود، چرا که به ازای 

هر 3/1۵ نفر، یک کیلومترمربع زمین در آن وجود دارد.

ناقوس

6

افقی
1- از شهرهاي مهم آلمان- تيزرو

2- از شهرهاي استان کرمانشاه- درختي هميشه 
ســبز- دردي اســت مزمن که به شکل التهاب 

مفصل شست پا به طور ناگهانی بروز می کند
3- نيمه تاريک زمين- شــريک پوز در مشت 
خوردن- گذرگاه سرپوشيده براي عرضه کاال به 

خريداران- نام هاينکس، سرمربي سابق بايرن
4- عدد يک رقمي- تصديق روسي- پيوستن

5- رها و آزاد- مســتعمره- چاه جهنم- حيوان 
باوفا

6- شاه بي شين- اجراي دستورات کاربر در بانک 
اطالعاتي- خاموش کننده شمع

7- خورجين- اقامتگاه مسافر- رنگي از خانواده 
سفيد

8- نت مياني- از حبوبات- ســقف دهان- زيرپا 
مانده

9- تيم فوتبالي در ســوييس- چين و شکن- 
بازگشت از گناه

10- جنگ- عنوان امپراتوران ژاپن- ريشه
11- موضــوع و مبحث- ســوغات کشــمير- 

آبشخور- قطعه زمين کوچک کشاورزي
12- سردخانه خانگي- او- سرخوش

13- شکل و قالب- خسته- زنده- خيس
14- الستيک خودرو- از سبک هاي موسيقي- 

لگن ظرفشويي
15- سبزي خوشبو- نويسنده انگليسي مزرعه 

حيوانات

عمودي
1- خالق تابلوي عصر عاشورا- طاقت آوردن

2- دستکش نرم شکارچي- ضروري- چوپان
3- بــاالي فرنگي- همراه ناله- قاطع- ســمت 

راست
4- سرسلسله افشاريه- ضمير مخاطب- زمين 

سخت و ناهموار- راه ناتمام
5- بخيه درشت- سريع ترين روش شنا- نخست 

وزير اسبق انگليس
6- پــاروي قايقراني- ورزشــگاه تيم يوونتوس 

ايتاليا- شهري در فرانسه
7- محــل ذخيــره اندوختــه دنيوي- شــکل 

استوانه اي- لجباز
8- صداي کافي- پسوند صفت ساز- مرد بي زن- 

اگرچه
9- پيش درآمد نام مي،  نخســت وزير انگليس- 

ترشح آب- مملکت
10- سوپاپ- بخت آزمايي- صورت

11- از نام هاي خدا- با ادب- همراه ايمان
12- ضمير اشاره- خاندان- شامه نواز- بهشت

13- باريک بين- گوشت کبابي- بز کوهي- ناشنوا
14- کشور ليما- از تقسيمات قرآن- نفت درياي 

شمال
15- غذاي ايتاليايي- مبحثي در رياضيات
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دانستنش ضرر ندارد
   نام قديم گرگان، هيرکانيا بوده است.

   نام قديم سيستان، درنگيا و سپس سکستان 
بوده است.

   نام قديم قومس، کوميسنه بوده است .
   نام قديم همــدان، آمادانه بــوده که بعدها 

هگمتانه و اکباتان ناميده شد.
   نام قديم ايذه، آنزان و سپس ايذج بوده است.

   نام قديم بهبهان، ارجان بوده است.
   نام قديم آذربايجان، آتورپاتکان و سپس آذر 

آبادگان بوده است .
   نام قديم مازندران، تپورستان بوده است .

   نام قديم اصفهان، جی و ســپس سپاهان و 
اسپهان بوده است.

   نام قديم قوچان، خبوشان و سپس خوجان 
بوده است.

   نام قديم ميانه، ميانج بوده است.
   نام قديم تبريز، داوريژ و ســپس تورژ و تورز 

بوده است .
   نام قديم اردبيل، آرتاويل بوده اســت، يعنی 

جای مقدس .
   نام قديم شيراز، تيرازيس بوده است.

   نام قديم آبادان، اوپاتان به معنی سرزمين آباد 
بوده است.
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آشنایی با جان سخت ترین دانشمندان تاریخ علم )2(

آنها خود را فدای علم کردند 
در این که اکثر نوابغ کمی تا قسمتی کم داشته و دارند کمتر کسی است 
که شکی داشته باشد! اما این که کسی سالمتی خود را به خطر بیندازد آن 
هم برای کشف حقیقتی که ممکن اســت احیانا جان فرد یا افرادی را در 
آینده نجات بدهد، فقط می توان از واژه فداکاری برای توصیف آن استفاده 
کرد. در بخش نخست این مطلب تعدادی از دانشمندانی که آزمایش های 
عجیب و بعضا خطرناک را روی خود انجام داده اند به شما معرفی کردیم. 

بخش دوم و پایانی این مطلب را در ادامه می خوانید.
John Stapp جان استپ

پزشک و جراح سابق نیروی هوایی آمریکا برای شناسایی باالترین سرعت 
و شتابی که انســان می تواند از آن جان ســالم به در ببرد، خود را معرض 
چندین و چند آزمایش سرعت قرار داد و به سریع ترین مرد جهان مشهور 
شد. او ماجراجویی  خود را با کمک وسیله نقلیه ای انجام می داد که به آن 
موتور جت وصل شده بود. نتیجه آزمایش های او استخوان های شکسته، 

شبکیه چشم متالشی شده و چندین آسیب بدنی جدی دیگر بود.
Leonid Rogozov لئونید روگوزوف

تا حاال شنیده بودید کسی خود را جراحی کند؛ آن هم بدون بی هوشی؟ 
این پزشک روسی در ســال 19۶0 هنگام خدمت در ایستگاه تحقیقاتی 
شــوروی مبتال به التهاب صفاق شــد و تصمیم گرفت آپاندیس خود را 
جراحی کند. این جراحی 2 ساعت طول کشید و روگوزوف ۴ شب پس از 

جراحی توانست فعالیت های روزانه خود را از سر بگیرد.
Mike Stroud مایک استرود

حتی شــنیدن واژه »نمونه برداری« هم کافی اســت تا دل نویسنده و 
مخاطبان این ستون آشوب شود، اما دانشمند بریتانیایی، مایک استرود، 
متخصص در زمینه مقاومت انسان و محیط های دشوار و همچنین پزشک 
متخصص بیمارستان عمومی ساوت هامپتون که در چندین سفر اکتشافی 
قطبی حضور داشت طی یکی از این ســفرها، عمل نمونه برداری از بافت 

ماهیچه پای خود را بدون استفاده از مواد بی حس کننده انجام داد.
Gudrun Pflueger گودرون پفلیگر

عشق و عالقه عجیب این خانم کوهنورد اتریشی به گرگ ها که به منظور 
مطالعه روی آنها انجام می پذیرفت تا مدت ها نقل محافل علمی بود. در یکی 
از سفرها، او در حالی دیده شده بود که در نزدیکی گله ای از گرگ ها، برای 

نزدیک تر آوردن آنها روی زمین دراز کشیده و خود را طعمه قرار داده بود.
Elsie Widdowson الیزی ویدوسون

بیوشیمیدان کالج امپریال لندن و همکارش رابرت مک کین به منظور 
بررسی آثار محدودکردن کالری بر ســالمت بدن، رژیم غذایی شدیدی 
را برای مدتی طوالنی روی خود اجرا کردنــد. او از نتیجه مطالعات خود 
توصیه های حیاتی را برای کمک به افــرادی که در کمپ های نازی برای 
مدتی طوالنی در گرسنگی شدید قرار داشته و دچار سوءتغذیه شده بودند، 

به دولت بریتانیا عرضه کرد.
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میدان ژاله )شهدا( تهران، »جمعه سیاه« | 17 شهریور 1357
40  سال پيش در چنين روزی، برابر با هفدهم شهريور 1357 خورشيدی، نيروهای نظامی حاضر در ميدان ژاله به سوی مردم آتش گشوده و صدها تن را شهيد و مجروح ساختند. در اولين 
ساعات اين روز دستور برقراری حکومت نظامی از راديو پخش شده بود اما بيشتر مردم از اين موضوع اطالع نداشتند و اين اعالم ديرهنگام مردم را با نظاميانی مواجه کرد که با بلندگو از آن ها 
می خواستند هرچه سريع تر متفرق شوند. گلوله باران چند دقيقه بيشتر طول نکشيد اما به دليل ازدياد جمعيت، آمار تلفات بيش از آن شد که تصور می رفت. 17 شهريور نقطه عطفی در تاريخ 

انقالب اسالمی ايران است

احتمــاال با شــنیدن نــام گل رز صحرا یا 
Desert Rose به یــاد نوعی گل خاص که 
در برابر گرمای جانکاه مقاوم اســت، خواهید 
افتاد؛ اما خب قضیه پیچیده تر از این حرف ها 
است! این گل تنها در صحراها و نقاط مناسب 
برخی از کشورها همچون تونس، الجزایر، مصر، 
مراکش، قطر، امارات، جزایر قناری در اسپانیا، 
مکزیک، اســترالیا و نامبیا و برخــی از دیگر 
کشورها که در اقلیم جغرافیایی آنها معموال 
بیابان های شــنی فراوان وجود دارد، به وجود 
می آید. یکی از مواد اولیــه الزم برای به وجود 
آمدن این گل زیبا و شــنی ماده ای معدنی و 
اسیدی است که تنها در صحرا به وجود می آید. 
این گل زیبا را اکثرا بومیان منطقه و توریست ها 

یا به  عنوان سوغاتی می فروشند و یا به  عنوان 
سوغاتی با خود به همراه می برند. هر که این 

گل های عجیب را می بیند، در ابتدا 
فکــر می کند که به ســنگی 

عجیب چشم دوخته است 
اما درواقع این گل بی مرگ 
از یک واکنش شیمیایی 
در صحرا به وجود می آید! 
به بیــان واضح تر رز صحرا 

از واکنش بین باران اسیدی 
و مواد شیمیایی و الیه های شنی 

می رویــد. با توجه به اینکه بــارش باران 
در صحرا پدیده ای نادر اســت، زمانی هم که 
اتفاق می افتد به همراهش مقدار زیادی اسید 

و دیگر مواد شــیمیایی را که حاصل کنش 
و واکنش هــای جــوی و ویژگی های صحرا 
اســت، وارد محیــط می کند. آب 
باران به ســرعت خــود را وارد 
الیه های شنی و گچی زمین 
و شن های صحرا می کند 
و در ادامه بــه علت داغی 
و خشــکی زمین آب های 
اسیدی نیز بخار می شوند و 
در حین بخار شدن و حرکت 
رو به باال و برگشت به سطح زمین 
باعث ایجاد کریستال های شنی می شوند 
و درنهایت گل های رز صحرایــی را به وجود 

می آورند.

رز صحرا مولود یک واکنش شیمیایی!

دانستنی ها

شــنبه  17 شهریور 1397 |  سال ششــم |  شماره 1493

ره
69 سال پيش در چنين روزی، برابر هشتم سپتامبر 1949 ميالدی، ريشارد اشتراوس، آهنگساز و رهبر ارکستر شهير آلمانی پرت

در 85 سالگی درگذشت. تأکيد زياد بر منطقه صوتی بسيار زير سازها و اصوات انسانی، سازبندی عظيم و پرصدا در سازهای 
بادی به ويژه ساز کر، از مهمترين شاخصه های آثار اشتراوس به شمار می روند. مهمترين آثار اشتراوس پوئم  سمفونی های او 
هستند که به دو دسته تقسيم شده اند: نخست پوئم سمفونی هايی که مبنای فلسفی دارند مانند »مرگ و دگرگونی«، »چنين 
گفت زرتشت« و دسته دوم پوئم سمفونی هايی که جنبه توصيفی دارند. از اپراهای برجسته و به يادماندنی اشتراوس »اپرای 
سالومه« و »سوارکار گل سرخ« شهرت فراوانی دارند. عالقه شديد اشتراوس به صداهای زير در »اپرای سالومه« که در آن از 

سه صدای سوپرانو استفاده کرده، کامال مشهود است.

مرگ 
اشتراوس

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 


