باسمه تعالی
خالصٍای از اخبار َ – sciencedailyفتٍ سًم فًریٍ
قذمی وسدیکتر بٍ تعریفی جذیذ از کیلًگرم
آزهایؽگاُ هلّی فیسیک در تریتاًیا تکٌَلَشی ًَیٌی تَلیذ ًوَدُ کِ لادر تِ اًذازُگیریّای دلیمی از ثاتت پالًک اظت .ایي یافتِ گاهی ارزؼوٌذ تِ

ظوت تغییر تؼریف جْاًی کیلَگرم هیتاؼذ .ظیعتن تیيالوللی ٍاحذّا ( )SIگعتردُتریي ظیعتن هَرد اظتفادُ در تجارت ٍ ػلن اظتّ .فت ٍاحذ

اظاظی در ( SIهتر ،کیلَگرم ،ثاًیِ ،کلَیي ،آهپر ،هَل ٍ کاًذال) تایذ در طٍ.ل زهاى ثاتت تواًٌذ ٍ تِ ؼکل جْاًی لاتل تَلیذ تاؼٌذ ،درًتیجِ
تؼریف ایي ٍاحذّا هیتایعت تر پایِی ثاتتّای تٌیادی عثیؼت تاؼذ .کیلَگرم تٌْا ٍاحذی اظت کِ ٌَّز تر پایِی یک اتسار هصٌَػی اظت .تِ
ػثارت دیگر درحال حاضر تؼریف کیلَگرم تر هثٌای لغؼِای فلسی از جٌط پالتیي -ایریذیَم اظت کِ در پاریط ًگْذاری هیؼَد .لیٌک خثر:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120220090610.htm

پالسارَاَ :ذیٍی کیُان بٍ فیسیک
پالعارّا ،ظتارُّای ًَترًٍی فَق چگال ،ؼایذ خارقالؼادُتریي آزهایؽگاُّای فیسیک در کیْاى تاؼٌذ ،کوا ایٌکِ تحمیمات تر رٍی ایي اجرام تسرگ ٍ
ػجیة تا تِ حال دٍ جایسُی ًَتل ر از آىِ خَد ظاختِ اظت .در حال حاضر ،هحمماى در ؼرف یافتي جسئیات غیر لاتل دظترض در زهیٌِی فیسیک
ّعتِای تا ّذف آزهایػ کردى ًعثیت ػام در ؼرایظ گراًػ لَی ٍ ًیس تا ّذف ؼٌاظایی هعتمین اهَاج گراًؽی تِ ٍظیلِی تلعکَپی تِ اًذازُی
کْکؽاًواى ّعتٌذ .لیٌک خثر:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120220090848.htm

سریعتریه بادَا از سًی سیاٌچالٍی پرجرم
اخترؼٌاظاى تا اظتفادُ از رصذخاًِی اؼؼِی ایکط چاًذرای ًاظا تَاًعتِاًذ ظریغتریي تادی را کِ از اعراف دیعک یک ظیاّچالِی پرجرم خارج
ؼذُ اظت را ردیاتی کٌٌذ .ایي تاد ،ظریغتریي تادی اظت کِ تاکٌَى کؽف ؼذُ اظت ٍ ظرػت رکَردؼکي آى در حذٍد  20هیلیَى هتر تر ظاػت
یا حذٍداً  3درصذ ظرػت ًَر هیتاؼذ کِ تمریثاً دُ تراتر ظریغتر از ظرػتی اظت کِ تاکٌَى از ایي ظیاّچالِ دیذُ ؼذُ اظت .ایي ًتیجِ ،پیاهذّای
هْوی را ترای فْن چگًَگی رفتار ایي ًَع ظیاّچالِ در پی دارد .لیٌک خثر:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120221145830.htm

عىصر کمیاب ،تالریًم ،برای وخستیه بار در ستارٌَای ايلیٍ شىاسایی شذ
حذٍداً  1331هیلیَى ظال پیػ ،ػالن تٌْا از پطهاًذُّای هْثاًگ ّ-یذرٍشىّ ،لیَم ٍ همادیر جسئی لیتیَم -تؽکیل ؼذُ تَد .حذٍد  300هیلیَى
ظال تؼذ ،تا تَلّذ اٍلیي ظتارُّا ،ػٌاصر ؼیویایی جذیذی در ظرتاظر کیْاى پخػ ؼذًذ .از آى پط ،اًفجارّای ػظین ظتارُای یا اترًَ اخترّا،
تاػث اضافِ ؼذى کرتي ،اکعیصى ،آّي ٍ ظایر  44ػٌصر عثیؼی جذٍل تٌاٍتی ؼذًذ .اهرٍزُ ،ظتارُّا ٍ اجرام ظیارُای ػاری از همادیر ًاچیسِ ایي
ػٌاصر ،در عَل زهاى ،از گازّای حاصل از ایي اترًَ اخترّا ؼکل هیگیرًذ .تِ عَر کلی ،از  50ظال پیػ ،داًؽوٌذاى در حال تررظیِ ظتارُّا تا
ظٌیي هختلف تَدُاًذ؛ تا ایي ّذف کِ رًٍذ تحَل ػٌاصر ؼیویایی در جْاى ٍ ًیس پذیذُی اخترفیسیکی کِ آىّا را تِ ٍجَد آٍردُ اظت را ؼٌاظایی
کٌٌذ .لیٌک خثر:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120221125157.htm
َابل وًع جذیذی از سیارٌی فراخًرشیذی را آشکار کرد
رصذّای اًجام ؼذُ تَظظ تلعکَج فضایی ّاتل ًاظا /اِظاًَ ،ع جذیذی از ظیارات را ًؽاى داد .ایي ظیارُ از اٍراًَض کَچکتر ٍلی از زهیي تسرگ-
تر اظت؛ دًیایی از آب کِ تا جَّی از هِای ضخین پَؼیذُ ؼذُ اظت .عثك گفتِی تین رصذی ،ظیارُی  GJ 1214bؼثیِ ّیچ یک از ظیاراتی
کِ تا تِ حال رصذ ؼذُ اظتً ،یعت .تِ ػثارتی ،کعر زیادی از جرهػ را آب تؽکیل دادُ اظت .لیٌک خثر:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120221103741.htm

کلیذ خامًشی برای درد؟ ساخت بازداروذٌَای عصبی کىترل شذٌی وًری تًسط شیمیذانَا
ؼایذ ایي هَضَع تیؽتر ؼثیِ تِ افعاًِای ػلوی تاؼذ ،اها داًؽوٌذاى در  LMUهًَیخ تا ّوکاری داًؽگاُّای ترکلی ٍ تَردکط ،در آزهایؽگاُ
تجرتی خَد ًؽاى دادًذ کِ هیتَاى تا اظتفادُ از ظٌعَر ؼیویایی کِ ّواًٌذ کلیذ حعاض تِ ًَر ػول هی کٌذ ،از فؼالیت ػصةّای حعاض تِ
درد جلَگیری کرد .ایي رٍغ در درجِی اٍل ًؽاى دٌّذُی یک اتسار ارزؼوٌذ ترای کاٍغ ًَرٍتیَلَشیِ درد اظت .لیٌک خثر:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120222093506.htm

