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با مشهورترین خیابان های دنیا آشنا شوید

از پیچ های تند تا محل گذر جان لنون!

در بیشتر شهرهای معروف دنیا معموال یک یا دو خیابان 
به جهات مختلف از بقیه مشهورترند. دالیل این شهرت 
نیز معموال سیاسی، اقتصادی، هنری یا صرفا توریستی 
است. در این مطلب تعدادی از این خیابان های معروف که 
برخی شان شهرتی جهانی و سرسام آور دارند را با شما مرور 

می کنیم.  
خیابان شانزه لیزه|  پاریس 1

این خیابان با ســینماها، کافه ها، مغازه های لوکس و 
درخت های بلوطش ازجمله مشــهورترین خیابان های 
پاریس است. شانزه لیزه یکی از معتبرترین بلوارهای پاریس 
به لحاظ ابعاد اقتصادی و هنری است. از آنجا که افراد کمی 
اســتطاعت مالی زندگی در این خیابان را دارند، معموال 

طبقه های باالی مغازه ها با دفاتر اداری اشغال شده اند. 
خیابان ویا دولوروسا|  بیت المقدس   2

اسم این خیابان ریشه ای التین دارد و به معنای »راه غم« 
است؛  خیابانی مشهور در بیت المقدس قدیم و متشکل از 
دو بخش است که مسیح)ع( پیش از مصلوب شدن در آن 
قدم گذاشــته بود. این خیابان ۲۵۰ متری در طی قرن ها 
دستخوش تغییرات بسیاری شده است. زائران مسیحی به  
طور سنتی این مســیر را می پیمایند تا رنج مسیح )ع( را 

درک کنند.
خیابان وال استریت |  نیویورک   3

رســیدیم به قلب اقتصادی نیویورک و نامی که حاال 
عضوی جدانشــدنی از تجارت و بورس آمریکا است. این 
خیابان باریک از خیابان برادوی به سمت ایست ریور پایین 
می رود و دلیل نامگذاری آن دیواری است که هلندی های 
مهاجر در قرن 17 میالدی در این مکان ساختند. در اواخر 
قرن 1۸ نیز تجار زیر درختی در این خیابان جمع شده و به 

صورت غیررسمی به تجارت می پرداختند.
4 خیابان ال رامبال | بارسلونا

بــه پردرخت تریــن، شــلوغ ترین و زیباترین خیابان 
مخصوص عابران پیاده در شــهر بارسلونا خوش آمدید. 
جالب است بدانید توریست ها در این خیابان معموال بیشتر 
از افراد محلی ها هســتند که همین موضوع نوع مغازه ها 
و در کل طبیعت این خیابان را تغییر داده اســت. این را 
هم یادتان باشــد که ال رامبال تبدیل به اصلی ترین هدف 
جیب برها شده است و اگر گذرتان به آنجا افتاد، باید سفت 

و سخت مواظب اموال خود باشید. 
خیابان مشاهیر |  لس آنجلس 5

این خیابان معروف در کنار بلوار  هالیوود در لس آنجلس 
واقع شده و یکی از دالیل شهرت آن عالیم یادبود مربوط به  
هنرپیشه ها، موسیقیدان ها، کارگردان ها، تهیه کننده ها، 
گروه های تئاتری و... است که کف و پیاده رو به شکل ستاره 

نقش بسته است و  نزدیک به ۲4۰۰ تا از آن وجود دارد.
6 خیابان اَبی |  لندن  

ایــن خیابان که در شــمال لندن واقع شــده، یکی از 
معروف ترین اســتودیوهای ضبط موســیقی را در خود 
جای داده اســت؛ اســتودیویی که گروه بیتلز  9۰ درصد 
آهنگ هایشــان را در آن ضبط می کردند. عاقبت نیز در 
آوریــل 19۶9، این گروه دور هم جمع شــدند تا آخرین 
آلبوم شــان به نام »خیابان اَبی« را ضبط کنند که آلبوم 

تبدیل به پرفروش ترین آلبوم این گروه شد.
خیابان لمبارد |  سانفرانسیسکو    7

این خیابان کــه بین خیابان های  هایــد و لیون وورت 
در سانفرانسیســکو قرار دارد به پرپیچ ترین خیابان دنیا 
شهرت دارد. این خیابان شــیب ۲7 درجه  و ۸ پیچ تند 
دارد؛ محدودیت سرعت در آن تنها ۸ کیلومتر در ساعت 
اســت. منظره های طبیعی و مصنوعــی در این خیابان 
شامل سنگفرش آجری کف، فضاسازی سبز در اطراف و 
جداره های شهری در حاشیه خیابان است که این ویژگی 

به خصوص در فصل بهار و تابستان بر زیبایی آن می افزاید.
parsacity.com
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4-وقوع امری- بلند و رفیع- سالح زمینی
۵-از گل های زینتی- زور- اتومبیل

۶-هر یک از بخش های یک مجموعه-جنس 
لباس- آرام

7-جنگ و نبرد- بیماری- عنوانی در ارتش
۸-عدد اول- دو دل- میوه تازه رســیده- ساز 

موالنا
9-سودمندی- طمع- ضمیر مخاطب

1۰-واحد پول ترکیه- پوشیدنی به پا- فصل 
رویش

11- سرگذشت و اتفاق- حق کارگر- سایبان 
روزهای بارانی 

1۲-رنگ آســمان- پوشش ســر- ادراک و 
هوشمندی

1۳-درون چیزی- نسل و نژاد- سرایت آب از 
تانکر-گروه
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۲-فاصله بین ساعد و بازو- پیش قراول- اسب 

باری
۳-از مباحث ریاضی- نوعــی قایق کوچک- 

صدای افسوس
4-پاسخ مثبت فرنگی- اســب قاصد- توانا و 

استاد- یاری و کمک
۵-نقل و انتقال توپ- مرواریدها- فعال

۶-کندن علف های هرز- جایزه- بی زبان
 7-زینت ناخن- محل- مترجم

۸-دریا- پند گرفتن- سگ شکاری- برهنه

9-از ادویه های مهم غذا- اسم ترکی- زنان
1۰-ثروت- راه مسطح و صاف- اعمال زور

11-حوادث پیشــینیان- رنگ چمن- خواب 
کوتاه

1۲-جعبه ای داخل کمد- میــل زن حامله- از 
حروف الفبای یونانی- نوار ارتجاعی

1۳-پاســخ منفی- هر چیز گــرد و دایره ای- از 
تقسیمات کشوری

۱۴-فانی- قسمت ظاهری ساختمان- خودرویی 
ایرانی

۱۵-نویســنده و کارگردان ایرانی و صاحب اثر 
روزگار غریب- ترش و شیرین 
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شاید نمی دانستید که  
  شبکیه چشــم 1۳۵ میلیون سلول دارد که 
مسئولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگ ها را 

برعهده دارند.
  هر فرد در طول ۲4 ساعت ۲۳ هزار بار نفس 

می کشد.
  نمک از ۵ هزار ســال پیش بر ســر ســفره 

انسان ها بوده است.
  درخت زیتون تا 1۵۰۰ سال عمر می کند.

  لکه بزرگ و سرخ ســیاره مشتری طوفان 
عظیمی است که از ۳11 سال پیش جریان دارد. 

  عقرب ها ازجمله موجوداتی هستند که اشعه 
رادیواکتیو تاثیری بر آنها ندارد.

  چشم یک شترمرغ از مغز آن بزرگتر است.
  طبق آمار ۶۸ درصد افرادی که در ســوانح 
هوایی کشته می شــوند، در مرحله آتش سوزی 

پس از سقوط می میرند.
  زهره گرم ترین سیاره منظومه خورشیدی 
اســت و درجه حرارتی ثابت معادل 4۶۲ درجه 

سانتی گراد دارد.
  الفبای زبان  هاوایی شامل 1۲ حرف است. 

  مصرف بادام مانع از افزایش وزن و باال رفتن 
کلســترول در بدن شــده و از ابتال به بسیاری 

بیماری ها جلوگیری می کند.
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آن چه شاید درباره زمین نمی دانستید

سیاره مادر از زاویه ای دیگر
احتماال نخستین جایی که همه ما با کره زمین به شکل علمی آشنا شدیم در 
مدرسه و سر زنگ درس جغرافیا بوده است. اینکه اطالعات ما درباره سیاره ای 
که هزاران هزار سال است ما را در خود جای داده تا چه حد درست است، شاید 
آنقدرها هم مهم نباشد؛ ظاهرا همین قدر که زیر پایمان سفت باشد و احساسش 
کنیم، کفایت می کند، اما بنا بر این قول معروف که »دانستنش اگر فایده نداشته 
باشد، ضرر هم ندارد«، قصد داریم در ادامه این مطلب بخشی از رازهای مکشوف 

و نامکشوف زمین را با شما مرور کنیم.  
قمرهای زمین

اگر تا امروز تصورتان این بود که زمین فقط یک قمر )ماه( دارد، باید بگوییم 
اشتباه می کردید! چرا؟ چون گاهی تعداد قمرهای آن به ۲ و حتی بیشتر نیز 
می رسد! چطور؟ خب گاهی سیارک ها و سنگ های آسمانی در مدار گرانش 
زمین گرفتار می شوند و پس از مدتی گردش به دور زمین، از مدار جدا شده و 

مجددا به اعماق فضا بازمی گردند.
گونه  های زنده

طبق آخرین برآوردهای علمی نزدیک به ۸/7 میلیون گونه زنده روی زمین 
وجــود دارد که ۶/۵ میلیون گونه از آنها روی خشــکی و ۲/۲ میلیون گونه در 
آب زندگی می کنند. ۲9۸هزار گونه گیاهی و ۶11هزار گونه قارچ در سراسر 
زمین پراکنده است که بیشتر آنها در اعماق اقیانوس و زیر سطح زمین زندگی 

می کنند.
شن و آب

روی کره زمین صحرا فراوان اســت و بیابان ها هم اصوال پوشــیده از شن 
هستند، اما واقعیت این است که ۸۵ درصد سطح صحراهای زمین را نه شن که 
سنگ و سنگ ریزه تشکیل می دهند. از طرفی 71 درصد سطح زمین را هم آب 

پوشانده که 97 درصدش شور است.
زنده و مرده

جواب این سوال که تاکنون چند انسان روی زمین زندگی کرده اند، احتماال 
بسیار هیجان انگیز اســت. خب هیچ کس رقم دقیقی ندارد، اما دفتر مرجع 
جمعیت براساس یک پژوهش به یک عدد رسیده اســت:   1۰۸ میلیارد، از 

ازل تاکنون!
قدمت سیاره

می خواهید بدانید زمین چند  سال دارد؟ 4 میلیارد و ۵۵۰ سال! خیلی جوان 
است، نه!؟ این را مقایسه کنید با سن چند 1۰ هزارساله انسان به عنوان یکی از 

قدیمی ترین ساکنان این کره خاکی!
جرم زمین

احتماال عدد مورد نظر در این پاراگراف جا نشود. پس خودتان عدد ۵97 را 
نوشته و مقابل آن ۲1 صفر قرار دهید؟ بعد آن را به تُن بخوانید! البته این را هم 

بدانید که جرم زمین در طول سال های عمر آن ثابت نبوده است!
سرعت چرخش

زمین از خورشید 1۵۰ میلیون کیلومتر فاصله دارد و با سرعتی معادل ۳۰ 
کیلومتر بر ثانیه به دور آن می چرخد! سرعت چرخش زمین به دور خود در خط 
استوا نیز نزدیک به یک هزار و ۶74 کیلومتر بر ساعت یا 4۶۵ متر بر ثانیه است. 

در حقیقت ما بسیار خوش شانس هستیم که زمین نیروی جاذبه دارد! 
ajibtarin.com
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دانشمند هوافضای اتحاد جماهیر شوروی مشغول کار بر روی اسپوتنیک-1 | 1957
61 سال پیش در چنین روزی )4 اکتبر 1957(، »اسپوتنیک-1« اولین ماهواره ساخت انسان، توسط اتحاد جماهیر شوروی در مدار زمین قرار گرفت و به این ترتیب »عصر فضا« و 

رقابت فضایی بین دو ابرقدرت جهان، آمریکا و شوروی آغاز شد. اسپوتنیک در زبان روسی به معنای »همسفر« است.

تاکنون دربــاره انواع و اقســام فســیل ها و 
ســنگواره ها مطالبی را خوانده یا شــنیده ایم. 
فســیل هایی که بقایای میکروارگانیســم ها، 
حیوانات و گیاهــان باســتانی را در خود جای 
داده اند. اما امروز می خواهیم درباره عجیب ترین 
فسیل کشف شده توســط بشر با شما صحبت 
کنیم: »نفس«! بله درست خواندید، نفس هایی 
که به شــکل حباب داخل یک ســنگ گرفتار 
شده اند و بنا بر تخمین دانشمندان حداقل 1/۶ 
میلیون سال قدمت دارند. این فسیل عجیب در 
کشور هند کشف شده و اطالعات بسیار باارزشی 
در خصوص زندگی و حیات در میلیون ها سال 
قبل به دانشــمندان می دهد. در میان الیه های 
این سنگ محققان حفره های کوچک و ِگردی 

را مشاهده کردند که کنجکاویشان را برانگیخت. 
این حباب ها بسیار ریز هستند و اندازه شان تنها 

۵۰ تا ۵۰۰ میکرون اســت. برای این 
که مقایســه بهتری از اندازه این 

حباب ها داشــته باشید باید 
بدانید که قطر یک تار موی 
انســان حدود ۵۰ میکرون 
اســت. به این ترتیب سنگ 
فــوق حــاوی قدیمی ترین 

نفس دنیاست که تا امروز حفظ 
شده و به دست ما رسیده است. بنا بر 

آزمایشات انجام شده این حباب ها حاصل تنفس 
برخی باکتری هاســت و در واقع آنها با اکسیژن 
حاصل از تنفس میکروب ها پر شــده است. به 

گفته محققان این ســنگ چند میلیون ساله 
می تواند اطالعات بسیار جالبی در مورد این دوره 
از تاریخ به ما بدهد. این قبیل فسیل ها 
معموالً بر اثر تالقی مواد مختلف 
)مثل تالقی آب اقیانوس و کف 
اقیانوس( به وجود می آیند و از 
ساده ترین میکروارگانیسم ها 
از جمله باکتری ها تشــکیل 
شــده اند. در این مورد خاص، 
فســیل هایی که در مرکز هند 
کشــف شــده اند حاوی حباب های 
اکسیژن هستند. اکسیژن هایی که نشانه ای از 

حیات در چند میلیون سال قبل بوده اند. 
entekhab.ir

نفس هایی که از 1/600/000 سال قبل محبوس شده اند!

دانستنی ها

پنجشــنبه  12 مهر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1514

ره
123 سال پیش در چنین روزی، برابر چهارم اکتبر 1895 میالدی، باستر کیتون، کمدین و بازیگر شهیر سینمای جهان در پرت

کانزاس به دنیا آمد. کیتون بیش از هر چیز با نقش آفرینی در فیلم های صامت و چهره سنگی اش در میان سینمادوستان شناخته 
می شود. در واقع همین صورِت سنگی به اضافه جنب وجوش وصف ناپذیر کیتون از او شمایلی ماندگار در سینمای جهان ساخت. 
مشهور است که بازی کوتاه او در فیلم »روشنی های صحنه« چنان درخشان بود که چارلی چاپلین به عنوان کارگردان ناچار 
شد برای حفظ برتری خود بسیاری از نماهای بازی کیتون را از فیلم حذف کند. »جنرال« یکی از ساخته های کیتون که خود 

نیز نقش اول آن را به عهده داشت، در نظرسنجی انستیتو فیلم آمریکا به عنوان هجدهمین فیلم برتر تاریخ سینما شناخته شد.

زادروز 
صورت سنگی
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اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـای جاده ای 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـودداری 


