
علمی و آموزشی - یک مطالعه 
جدید نشــان می دهد کــه قاره های 
زمین بر اثر برخورد شهاب سنگ های 
عظیم در طول میلیارد سال اول تاریخ 
زمین یعنی چهار و نیم میلیارد ســال 

پیش شکل گرفته اند.
پژوهشــگران  پژوهش هــای 
 )Curtin( "کورتیــن"  دانشــگاه 
استرالیا که به تازگی منتشر شده است، 
کشف کرده که برخورد شهاب سنگ 
بهترین پاسخ برای این فرآیند است.

بــه نقل از آی ای،بــه گفته  تیم 
جانســون  از دانشکده علوم زمین و 

سیاره ای دانشگاه کورتین، این نظریه 
که قاره ها برای اولین بار در مکان های 
برخورد شهاب سنگ های غول پیکر 
شکل گرفته اند، مدتی است که وجود 
داشــته اســت، اما تا همیــن اواخر، 
شــواهد زیادی برای اثبات آن وجود 

نداشت.
بررســی  بــا  گفــت:  وی 
کریســتال ها یا بلورهــای کوچک 
معدنــی "زیرکون" در ســنگ های 
منطقه ای بــه نام "پیلبــارا کراتون" 
در اســترالیای غربی کــه نمایانگر 
بهترین بقایای پوســته باستانی زمین 

است، شــواهدی از برخورد شهاب 
 ســنگ های غول پیکر پیــدا کردیم. 
مطالعه ترکیب ایزوتوپ های اکسیژن 
در این بلورهای زیرکون یک فرآیند 
"باال به پایین" را نشان داد که با ذوب 
شدن سنگ های نزدیک سطح شروع 
می شــود و مطابق با اثر زمین شناسی 
برخورد شهاب سنگ های غول پیکر، 

عمیق تر می شود.
اســتاد دانشــکده علوم زمین 
و ســیاره ای دانشــگاه کورتین ادامه 
داد: پژوهش های ما، اولین شــواهد 
محکمــی را ارائه می کند که نشــان 
می دهد، فرآیندهایــی که در نهایت 
قاره ها را تشــکیل داده اند، با برخورد 
شهاب ســنگ های غول پیکــر آغاز 
شــده اند، درست مشــابه با آنچه که 
مسئول انقراض دایناســورها بوده، 
امــا میلیاردها ســال قبــل از آن رخ 
داده است.جانســون می گوید، درک 
چگونگــی شــکل گیری و تکامل 
قاره های زمین ضروری اســت، زیرا 
این خشــکی ها خانه اکثریت عظیم 

زیســت توده زمین، همه انسان ها و 
تقریباً تمام ذخایر معدنی قابل توجه 
این ســیاره هســتند. وی می گوید: 
قاره هــا میزبان فلــزات مهمی مانند 
لیتیوم، قلع و نیکل هستند، کاالهایی 
که برای فناوری های ســبز نوظهور 
ضروری هستند تا به تعهد خود برای 
کاهش تغییــرات آب و هوایی عمل 
کنیم. این ذخایر معدنی نتیجه نهایی 
فرآیندی اســت که بــه عنوان تمایز 
پوسته شناخته می شود که با تشکیل 
اولین توده های خشــکی آغاز شده و 
منطقــه "پیلبارا کراتون" تنها یکی از 

بسیاری از آنهاست.
جانســون افزود: داده های سایر 
مناطق پوســته قاره ای قدیمی زمین، 
الگوهایی شبیه به نمونه های موجود 
در استرالیای غربی را نشان می دهند. 
بــرای تعیین اینکه آیــا رویکرد ما به 
طور گســترده تر قابل استفاده است 
یا خیر، می خواهیــم یافته های خود 
را روی این ســنگ های ماقبل تاریخ 

آزمایش کنیم.

علمی و آموزشــی - محققان 
فلزشناسی باستانی با بررسی سکه های 
برنــزی مربــوط به چین باســتان و 
نگاهــی دوباره به یک متن قدیمی به 
این نظریه رســیده اند که یک صنعت 
پیچیده فلزات در کشور چین در بیش 
از ۳هزار سال پیش وجود داشته است. 
پایگاه خبری »ساینس«، در سال ۱۹۷۶ 
باستان شناسان بیش از ۱.۵ تن برنز را 
از یک گور ۳هزار ساله مربوط به »فو 
هائو« ژنرال چینی از سلسله »شانگ« 

بیرون آوردند. 
تعداد این ابزارهای دست ســاز 

نشــان دهنده مقیاس تولیدات برنزی 
در امپراتــوری چین باســتان بود که 
بســیار بیشــتر از هرگونــه صنعت 
مشــابهی در اروپــای آن زمان بوده 
است. اکنون پژوهشــگران با تفسیر 
مجــدد از یک متن مربوط به ۲ هزار و 
۳۰۰ سال گذشته درباره ساخت برنز 
می گویند که ریخته گری باستانی در 
چین بر مبنای آلیاژهایی از پیش تهیه 
شده مبتنی بوده که این مساله حاکی از 
وجود یک زنجیره تامین گســترده در 

حمایت از یک صنعت برنز پیچیده تر 
از تصورات قبلی در این مورد اســت. 
»مارک پوالرد« باســتان شــناس در 
دانشــگاه آکسفورد و از تهیه کنندگان 
مطالعه تحقیقی جدید می گوید: چین 
در آن زمان ساالنه صدها تن برنز تولید 

می کرده است. 
ایــن مقیاســی عظیــم و واقعا 
بخشــی از یک اقتصــاد امپراتوری 
اســت. باستان شناسان در مدت چند 
دهه گذشته یک متن باستانی موسوم 

 Kaogong( »بــه »کائوگون جــی
ji( را مورد بررســی قرار داده اند که 
در واقع دائره المعارفی فنی اســت که 
بخش هایــی از آن مربــوط به ۲هزار 
و ۵۰۰ ســال پیش اســت. این متن 
شــامل موارد زیادی از جمله شــش 
دســتورالعمل بــرای ریخته گری و 
ســاخت اشــیای برنــزی مانند تبر، 
شمشیر و شــناورهایی مورد استفاده 
از مناســک های پرستشی است.  این 
محققان برای شناخت بهتر این نسخه 

اقدام به بررسی تحلیل های شیمیایی 
سکه های برنزی باستانی چینی در موزه 
انگلیس کردند. بیشــتر این سکه ها از 
طریق مخلوط کردن دو آلیاژ مشخص 
مــس و روی قابل ســاختن بوده اند. 
محققان می گویند که این اســتدالل 
مربــوط به وجــود آلیاژهــای پیش 
ساخته )pre-alloying( به برخی 
از ســواالت قدیمی باستان شناسان 
پاسخ می دهد.با این حال »جیانجون 
می« یک باستان شــناس و فلزشناس 

)متالوژیست( دانشگاه کمبریج در این 
مــورد ابراز تردید کرده و می گوید که 
هیــچ مدرک تحلیلی قانع کننده ای در 
ایــن خصوص وجود ندارد. »می« در 
عین حال از تالش جدید برای تفسیر 
نسخه ها و دستورالعمل های قدیمی 
اســتقبال کــرده اســت و می گوید: 
دانستن اینکه ابزارهای برنزی باستانی 
چگونه ســاخته می شدند به محققان 
در شناخت تمدن های استفاده کننده 
از آن ابزارهــا کمــک می کند. اولین 
 گام شــناخت فناوری مورد استفاده

 است.

علمی و آموزشی - در ماهیندرا 
اسکورپیو-ان از پیشرانه بنزینی ۲ لیتری 
4 سیلندر توربوشــارژ یا پیشرانه ۲.۲ 
لیتری دیزل توربو اســتفاده می شود. 
میزان خروجی این پیشرانه ها به ترتیب 
۲۰۰ و ۱۷۲ اسب بخار است.اسکورپیو 
نام شاسی بلندی است که از سال ۲۰۰۳ 
روی خط تولید ماهیندرا قرار دارد و در 
کشورهای هند، اروگوئه و مصر تولید 
شــده است.اکنون تریم N این خودرو 
معرفی شــده که به کلمــه NEW یا 
جدید اشــاره دارد. اســکورپیو-ان در 
واقــع دومین نســل از ایــن محصول 

باســابقه هندی محسوب می شود که 
حدود ۲۰ سال سن دارد.در اسکورپیو-
ان از پیشرانه بنزینی ۲ لیتری 4 سیلندر 
توربوشارژ یا پیشرانه ۲.۲ لیتری دیزل 
توربو استفاده می شود. میزان خروجی 
این پیشــرانه ها به ترتیب ۲۰۰ و ۱۷۲ 
اسب بخار است. گشــتاور نیز ۳8۰ و 
4۰۰ نیوتن متر گزارش شــده است. در 
بخش جعبه دنده نمونه ۶ سرعته دستی 
و اتوماتیک قابل سفارش است. سامانه 
تمــام چرخ محرک نیز فقط برای تریم 

دیزل در حالت آپشــن ارائه می شود. 
ظرفیــت باک خودرو ۵۷ لیتر اســت.

اســکورپیو جدید از منظر ابعاد برابر با 
4۶۶۲ میلیمتر در طول، ۱۹۱۷ میلیمتر 
در عــرض و ۱8۵۷ میلیمتر در ارتفاع 
توسعه یافته است. فاصله بین محورها 
نیز ۲۷۵۰ میلیمتر اســت. سیستم ترمز 
در هر دو محور دیســکی است. رینگ 
های استاندارد آلومینیومی در اندازه ۱۷ 
اینچی ارائه می شوند.   از امکانات کابین 
باید به نمایشگر ۷ اینچی دیجیتال ویژه 

اطالعــات امپر، صندلی راننده با تنظیم 
الکتریکی ۶ جهته، جانمایی صندلی ها 
در تریــم هــای ۶ و ۷ صندلی که تریم 
۶ صندلی بــا ردیف دوم صندلی های 
کاپیتانی عرضه می شود، پورت ای سی، 
نمایشــگر 8 اینچی تنظیمات سیستم 
ســرگرمی، اپل کار پلی و اندروید اوتو 
وایرلس، سیســتم صوتی سونی با ۱۲ 

اسپیکر، شارژ بی سیم و... اشاره کرد.
در بخش ایمنی نیز مواردی مانند: 
کروز کنترل، نشانگر فشار باد الستیک 

ها، ۶ ایربــگ، ای بی اس، ایی بی دی، 
الکترونیکی، دستیار  پایداری 

حرکت در ســرباالیی و 
 ، یینی پا ســر

ایزوفیکس و ... قابل اشــاره هســتند. 
قیمت ماهیندرا اســکورپیو-ان ۲۰۲۲ 

از حدود ۱8 هزار دالر آغاز می شود.

 - آموزشــی  و  علمــی 
خودروســازان مطرح دنیــا به غیر از 
فعالیت در خودروســازی ابتکارات 
و طرح های جالب و حیرت انگیزی 
ارائه می دهند کــه یک نمونه از آنها 
ساخت دمپایی مجهز به سیستم پارک 
خودکار توســط شــرکت نیسان می 

باشد.
مانند بســیاری از خودروسازان 
بزرگ، کمپانی خودروســازی نیسان 
هــم در حال توســعه و کار بر روی 
سیستم های پیشرفته مستقل از راننده 
اســت، با این حال برخالف بسیاری 
از خودروسازان دیگر، نیسان از وقت 
آزاد خود برای جفت کردن دمپایی به 

طور خودکار استفاده می کند!
این یک شوخی و یا دروغ آوریل 
برای ســروکار گذاشــتن مخاطبان 
نیست، بلکه شــرکت خودروسازی 
نیسان واقعا در یک مسافرخانه بزرگ 
ژاپنی که در منطقه پر رفت و آمد شهر 

"هاکونه" قرار گرفته اســت، پروژه 
"پرو پایلــوت پارک" را اجرا کرده و 
دمپایی های این مجموعه را به سیستم 
های پارک خودکار مجهز کرده است 

تا به طور خودکار جفت شوند!.
ابتکار شــرکت نیســان روی 

دمپایی
هــر دمپایــی دارای چرخ های 
کوچــک، یــک موتــور و همچنین 
سنســورهای مربوطه است که اجازه 
می دهد بــر روی زمین حرکت کند 
و مکان مناســب را برای پارک خود 
انتخاب کند، هرچند دمپایی های این 
مســافرخانه به گونه ای برنامه ریزی 
شــده اند که در کنار جفت خود قرار 

گیرند و آماده برای استفاده باشند.
عــالوه بر پــروژه جفت کردن 
خــودکار دمپایــی، برخــی دیگر از 
وسایل این مسافرخانه هم به سیستم 
های حرکتی مجهز شده اند، همچون 
بالشــتک های کف اتاق و یا حتی میز 

داخل اتاق.
ســخنگوی نیســان در رابطه با 
پــروژه عجیب این شــرکت چنین 
گفت:دمپایی های خود پارک شونده 
)جفت شدن خودکار( به خوبی نشان 
می دهد که فناوری های مســتقل از 
رانندگی چــه کاری می توانند انجام 
دهند، ایــن پروژه به منظــور ارتقاء 

آگاهــی مخاطبان از فنــاوری های 
رانندگی خودکار و برنامه ریزی آنان 
برای راحتی بیشتر کاربران است، در 
پایان شرکت خودرسازی نیسان قصد 
دارد که تا ســال ۲۰۲۰ میالدی، اولین 
خودروی مســتقل از راننده را معرفی 
کــرده و در صورت امــکان به بازار 

عرضه کند.

نحوه شکل گیری قاره ها کشف شد

گمانه زنی های جدید درباره فناوری ساخت برنز در چین 

ماهیندرا اسکورپیو؛ شاسی بلند جدید و ارزان قیمت هندی 

علمی و آموزشی4

علمی و آموزشی- یک مشاور 
تخصصی کنکور گفــت: داوطلبان 
در انتخــاب رشــته باید بــه عالیق 
توجه کنند و فریب افراد ســودجو را 

نخورند.
انتخاب رشــته حســاس ترین 
مرحله سرنوشــت ســاز برای تمام 
داوطلبــان کنکوری اســت؛ چرا که 
مــالک آینده افراد در جذب بازار کار 
خواهد بود و هر اشــتباهی در آن می 
تواند عواقب جبران ناپذیری داشــته 

باشد.
خیلی از خانواده ها در این زمان 
استرس های زیادی دارند و احتمال 
دارد که برای سرکوب کردن اضطراب 
خود به هر مشاوری روی بیاورند؛ اما 
مهم ترین کار قبل از انتخاب رشــته، 
پیدا کردن مشاوران منطقی و با تجربه 

است تا در دام افراد سودجو نیفتید و 
پول و وقتتان هم هدر نرود.

در ادامــه تکنیــک های طالیی 
انتخــاب رشــته را جهت آســایش 
خاطرتان با شــما در میــان خواهیم 
گذاشــت تا پس از اعــالم نتایج به 

انتخاب دلخواهتان دست یابید.
شروین مســیح گفت: انتخاب 
رشــته به معنی انتخاب آینده است. 
داوطلبان هر چه رتبه بهتری داشــته 
باشــند، گزینه های بیشــتری را می 

توانند برگزینند. 
او افــزود: داوطلبــان در زمان 
انتخاب رشــته باید حتما عالقه را در 
نظر بگیرند، اگر رتبه خوبی کســب 
نکرده باشیم هم نباید از عالقه چشم 
پوشــی کنیم؛ بلکه محدودیت های 

انتخاب رشته بیشتر خواهند شد.

در انتخاب رشته محدودیت 
ها حذف شده اند

این مشــاور تخصصی کنکور 
اضافه کرد: در زمینه انتخاب رشــته 
با دقت بیشــتری بایــد عمل کنیم تا 

بهترین ها را انتخاب کنیم. 
در سال های اخیر تعداد انتخاب 
هایــی که دانش آمــوزان می توانند 
برای ورود به دانشــگاه انجام دهند، 
بسیار زیاد شده و این موضوع باعث 
شــده است تا محدودیت در انتخاب 
ها کم شود و تعداد و عالیق محوری 

افزایش یابد.
مســیح تاکید کرد: اگــر تعداد 
انتخــاب رشــته محدود بــود، نمی 
توانســتیم عالیــق را درج کنیــم و 
نتیجــه ای که باعث می شــد آینده 
ای درخشــان داشــته باشیم، کاهش 

می یافــت و با افزایــش انتخاب ها 
محدودیت ها کاهش یابند.

عالیق در انتخاب رشــته 

حتما درج شود
او با بیان این که در انتخاب رشته 
بایــد عالقه درج شــود، تاکید کرد: 

انتخاب رشــته دارای ۳ رکن اصلی 
عالقــه، محل تحصیــل و در نهایت 
رتبه داوطلب کنکوری است که باید 

متناسب با آن ها برنامه ریزی شود.
مســیح بیان کرد: داوطلبان باید 
در ابتدا رشــته هــای دلخواه خود را 
شناســایی کرده و ســپس دانشگاه و 
شهرســتان محل تحصیل را انتخاب 
کنند و بعد ایــن دو مورد با توجه به 
رتبه کسب شده باید ببینیم که آیا می 
توانیم رشــته های دلخواه خویش را 
بیشــتر در برنامه کاری قرار دهیم یا 
خیر؟ یعنی، باید آن ها را محدود کرده 

و به واقعیت ها هم توجه کنیم.
کنکــوری  داوطلبــان 
شناســایی رشــته هــا را در 

اولویت قرار دهند
این مشــاور تخصصی کنکور 
افزود: انتخاب رشته بر اساس عالقه 
نباید محدودیتی برای افراد ایجاد کند؛ 
چرا که باید با رشته های مختلف آشنا 
شویم.  شاید، اسم و کاربرد رشته ای 
را ندانیم و عالقه ای هم به آن نداشته 
باشــیم؛ بنابراین اطالع پیدا کردن از 
رشته ها و شناســایی آن ها اولویت 

شماره یک داوطلبان باید باشد.
از افــراد بــا تجربه کمک 

بگیرید
مسیح بیان کرد: مطالعات میدانی 
انتخاب رشــته برای داوطلبان شامل 

کاربردها و خروجی های کار اســت 
و بایــد حتمــا از افرادی کــه در آن 
رشــته ها تحصیل کرده اند، مشورت 
بگیرید تا بتوانید در دوران دانشــگاه 

موفق باشید.
هــای  رشــته  انتخــاب 
هوشمند، اســاس کار کنکوری 

ها
عبدالرســول پورعباس گفت: 
داوطلبــان نباید پــس از اعالم نتایج 
کنکــور برای انتخاب رشــته فریب 

مشاوران زرد را بخورند.
رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشــور ادامه داد: رتبــه اول کنکور 
هم اگــر انتخــاب رشــته نکند در 
دانشــگاه قبول نخواهد شد؛ بنابراین 
انتخاب های هوشــمند کمک کننده 
قبولی داوطلبــان در مراکز آموزش 

عالی کشور هستند.
او بیان کرد: رقابــت داوطلبان 
رشــته تجربی و انسانی در رشته های 
خاص مشــاهده می شود و اگر کسی 
در رتبــه بندی مقام نیــاورد، به هیچ 
عنــوان قبول نخواهد شــد؛ بنابراین 
کنکوری ها در زمان انتخاب رشته به 
هیچ عنوان نباید گول افراد ســود جو 

را بخورند.

با انتخاب های هوشمند در دام 
مافیای کنکور نخواهید افتاد

تکنیک های معجزه آسا برای قبولی ۱۰۰ درصدی داوطلبان کنکور سراسری

 رقابــت داوطلبان رشــته تجربی و انســانی در رشــته های خاص مشــاهده می شــود 
و اگــر کســی در رتبه بنــدی مقام نیــاورد، به هیچ عنــوان قبول نخواهد شــد؛ بنابراین 
کنکوری هــا در زمان انتخاب رشــته به هیچ عنــوان نباید گول افراد ســود جو را بخورند.
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دمپایی ساخت نیسان با سیستم پارک خودکار

تاسیس شرکت جدید ایالن ماسک
گروه علمی و آموزشی- ایالن ماسک مدیرعامل شرکت های تسال 
و اســپیس ایکس از برنامه های خود برای تاسیس شرکت جدیدی به نام 
Neuralink خبــر داده کــه قصد دارد مغز انســان و رایانه ها را در هم 

ادغام کند.
وی مــی گوید انســان ها باید بتوانند به روش تلــه پاتی با یکدیگر 
ارتباط ذهنی برقرار کنند و برای این کار باید روش های ارتباطی جدیدی 

خلق شود.
ماسک افزوده Neuralink محصولی را به بازار عرضه خواهد کرد 
که به افرادی که دچار آسیب های مغزی ناشی از سرطان، سکته و .. شده 

اند امکان می دهد تا توان ارتباطی خود را احیا کنند.
به گفته وی این شــرکت رابط های کاربری رایانه ای خاصی را برای 
مغز افراد ابداع می کند که برقراری ارتباط میان مغز و کامپیوترها را ممکن 
مــی کند. بــرای این کار باید الکترودهای باریک و نازکی در مغز انســان 
نصب شــوند تا بارگذاری و آپلود اطالعات در مغز انسان از همین طریق 

ممکن شود.
 امکان برقراری ارتباط میان مغز و کامپیوترها

 ایالن ماســک معتقد اســت از این طریق شــاهد خلق ابرانســان 
هــای دیجیتــال خواهیــم بود کــه توانمندی هــای خارق العــاده ای 
 خواهند داشــت و بــه راحتی و با ظرفیت باال با یکدیگــر ارتباط برقرار 

می کنند. 
از این طریق می توان شــبکه های عصبی آســیب دیده مغز انســان 
ها به علت ســوانح مختلف را هم بازســازی کرد و ظرفیت حافظه برای 
یادآوری خاطرات یا ذخیره سازی اطالعات را افزایش داد. وی پیش بینی 
 کرده که اســتفاده از فناوری یاد شــده ظرف 8 تا ۱۰ سال آینده امکان پذیر 

خواهد شد.


