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1399شماره اول بهمن ماه                                            ماهنامه دیجیتالی فیزیک پژوهش سرای دانش آموزی برقعی  

و کاربردهای آنها در زندگی روزمره آشنا کنیم در این شماره یکی از ی  کدر این ماهنامه قصد داریم تا شما خوانندگان عزیز با برخی از پدیده های فیزی  سخنی با خوانندگان: 

. انرژی زمین گرمایی  و پدیده زیبای شفق قطبی آشنا می شویم کابررهای نانوتکنولوژی همچین    

 

 نانو تکنولوژی در پزشکی

 قسمت اول

صول اطمینــان از اینکه دارو به بافت یا بخش مورد نظر بدن بیمار هدایت شــود و همچنین ح

 .ترین مسائل پزشکی نوین هستندمهماطمینان از میزان داروی استفاده شــده، دو نمونه از 

درمانی برای این امر به طور خاص برای درمان سرطان اهمیت دارد. چون داروهای شیمی

کنند. فناوری نانو راهکارهایی را برای رفع این های عادی و ســرطانی مانند ســم عمل میسلول 

 .کندمشکالت پیشنهاد می

تر به  تواند به آن اجازه دهد خیلی آسانهای مختلف میبرای مثال پوشــاندن دارو با مولکول 

 .غشاهای سلولی وارد شــود و حتی دارو را به بافت یا عضوی خاص برساند

هایی بــا ابعاد نانو دارند که با تغییر در  ،حفره IMED عالوه بر این ابزارهای جدیدی مثل

توان در بدن قرارداد و  این ابزار را می کنند.انــدازه، رهایش داروهایی مثل انسولین را کنترل می

 .در طول هفته به آن اجازه رهایش داد، به این ترتیب نیازی به تزریقات منظم هفتگی نیست

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

رمایی قسمت اول زمین گ                                                          انرژهای نو   

 مروزه ما برای تأمین نیازهای خود باید از انرژی های تجدید پذیر کمک بگیریم ا

  سانتیگراد درجه 4000کیلومتر( که در حدود  6400مرکز زمین )به عمق تقریبی  

دارد، به عنوان یک منبع حرارتی عمل نموده و موجب تشکیل و پیدایش مواد   حرارت

از  کیلومتری  100 تا 80 اعماق  در سانتیگراد درجه 1200تا  650مذاب با درجه حرارت 

سطح زمین می گردد. به طور میانگین، میزان انتشار این حرارت از سطح زمین، که  

در واحد سطح است که با در نظرگرفتن  میلی وات   82فرآیندی مستمر است، معادل 

میلیون  42مساحت کل سطح زمین، مجموع کل اتالف حرارت از سطح آن برابر با 

 .مگاوات است

در واقع این میزان حرارت غیرعادی، عامل اصلی پدیده های زمین شناسی از جمله 

ای کوه زایی(  فعالیت های آتشفشانی، ایجاد زمین لرزه ها، پیدایش رشته کوه ها )فعالیته

  سیستم یک به  را زمین و همچنین جابجایی صفحات تکتونیکی می باشد که کره

  ٔ  تحت تغییرات گوناگون قرار می دهد. به وسیله را آن پیوسته و  نموده تبدیل  دینامیک

یا هر دو می توان این حرارت را به سطح زمین انتقال  داغ آب یا  بخار  مانند سیال یک

داد. از این انرژی گرمایی در سطح زمین می توان در کاربردهای متفاوت از جمله تولید 

 .برق استفاده کرد

 :منابع انرژی زمین گرمایی از لحاظ بنیادی به دسته های زیر تقسیم می شوند
 

 بخار طبیعی انرژی زمین گرمایی و 

در ایتالیا باز می گردد و   1904بخار به برق که نخستین استفاده و تولید آن به زمان  یل تبد با 

مورد بهره وری قرار می   …امروزه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، ژاپن، روسیه و

گیرد. اما چگونه این کار را انجام می دهند؟ نخست بخار از چندین چاه ایجاد شده جمع آوری  

نند، از صافی عبور می دهند تا به توربین رسیده و ژنراتور به حرکت در آید در نتیجه می ک

 .الکتریسیته تولید می شود
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 شفق قطبی

 

های  گر به مناطق اطراف قطب جنوب و شمال سفر کرده باشید حتما با یکی از زیباترین پدیدها

 .ایدرو شدهجهان روبه

های  شود. شفقنمایشی از نورهای طبیعی است که در آسمان ظاهر می (Aurora) شفق قطبی

های جغرافیایی قطبی دیده  قطبی فقط در هنگام شب قابل مشاهده هستند و معموال در عرض

شوندمی هایی  های آبی، قرمز، زرد، سبز و نارنجی هستند که مانند پردههای قطبی به رنگشفق .

دهندخورند شکل خود را تغییر میمیکه با ورزش باد تکان  . 

ای نسبت به شمال و جنوبِ استوا درجه 66.5ی در مدار قطب جنوب و قطب شمال، که در زاویه

های قطبی را مشاهده کرد. این نورها در مدار شمالی  توان شفق اند، تقریبا هرشب میقرار گرفته 

های  دار جنوبی به این نورها شفقشوند. در مهای شمالی یا نورهای شمالی نامیده میشفق 

شودجنوبی یا نورهای جنوبی گفته می . 

 

قطبی و بادهای خورشیدی  شفق  

آورد، از خورشید آغاز وجود میرا بهشود، آنچه آن قطبی در هنگام شب دیده می اگرچه شفق 

تریکی به  گردد. خورشید یک گویِ عظیم از گازهای بسیار داغ است که از ذراتی دارای بار الکمی

شوند بادهای  طور مداوم از سطح خورشید ساطع میها که بهاند. این یوننام یون ساخته شده

 .خورشیدی نام دارند

کنندبادهای خورشیدی پس از نزدیک شدن به زمین با میدان مغناطیسیِ زمین برخورد می . 

خورشیدی اتمسفرِ  کند، بادهای ی ما محافظت میبدون میدان مغناطیسیِ زمین که از سیاره

ی زمین غیرممکن خواهد شد. مگنتوسفر  برند و زندگی بر روی کرهی زمین را از بین میشکننده

های  کنند؛ بنابراین یوناز ورود بخش عظیمی از بادهای خورشیدی به زمین جلوگیری می

ی ه شوند و در فواصل دورتری در منظومی زمین سرگردان میبادهای خورشیدی در اطراف کره

کنندشمسی گردش می . 

 جلوگیری زمین به خوردشیدی بادهای  که مگنتوسفر از ورود بخش عظیمی از باوجود این

افتند.  ی زمین به دام میای اطراف سیارههای این بادها در مناطق حلقهکنند، برخی از یونمی

اطیسیِ زمین در  های ژئومغناین مناطق در قسمتی از اتمسفر به نام یونوسفر در اطراف قطب

 .کنندشوند و به آهستگی حرکت میکیلومتر متمرکز می  1300مسافتی حدود 

های اکسیژن و نیتروژن اتمسفرِ زمین های بادهای خورشیدی با اتمی یونوسفر، یون در منطقه 

ی درخشان در شود باعث ایجاد یک هالهای که در این برخوردها آزاد میکنند. انرژیبرخورد می

قطبی است. بیشتر  ی درخشان، همان آرورا یا شفق شود. این هالههای زمین میف قطباطرا

دهندکیلومتری از سطح زمین رخ می 1000تا   9۷های قطبی در حدود شفق  . 

افتند که بادهای خورشیدی در قدرتمندترین های قطبی زمانی اتفاق میترین شفق جذاب

وهوای دهند اما آبمعموال به صورت مداوم رخ میوضعیت خود قرار دارند. بادهای خورشیدی 

کندهای خورشید( روزانه تغییر میخورشیدی )گرم شدن و خنک شدن بخش . 

های خورشیدی سردترین  شود. لکههای خورشیدی محاسبه میوهوای خورشید اغلب در لکهآب 

شید ظاهر  هایی بر روی سطح سفید و گرمِ خورصورت لکه های خورشید هستند و بهقسمت

های خورشیدی عنوان لکه های خورشیدی بههایی از هالههای خورشیدی و تودهشوند. شعلهمی

 .شوندشناخته می

های  ها ناشی از انفجارهای ناگهانیِ انرژی در بادهای خورشیدی هستند. فعالیت لکهاین پدیده

های خورشیدی لکهشوند. در زمان اوج ساله ردیابی می 11ی خورشیدی طیِ یک چرخه

طور مداوم مشاهده کردتوان درخشان و بههای قطبی را میشفق  . 

دهند. این نوسانات منظم  های مضاعف بادهای خورشیدی در هر اعتدال رخ میبرخی از فعالیت

توانند در  های مغناطیسی میشوند. طوفانهای مغناطیسی شناخته میعنوان طوفان به

های قطبی در میانگان شوندمنجر به دیده شدن شفقهای پاییز و بهار اعتدال های قطبی  شفق .

ی یوکاتان در مکزیک قابل مشاهده هستندجزیره تا شبه . 

 

 نحوه استفاده از انرژی زمین گرمایی

 در ایتالیا باز می گردد  1904با تبدیل بخار به برق که نخستین استفاده و تولید آن به زمان  

تولیدی توسط زمین گرمایی نسبت به سوخت فسیلی کمتر است اما به  ا توجه به اینکه انرژی ب

دلیل نداشتن آلودگی و از بین نبردن سوخت هایی که میلیون ها سال زمان می برد تا تشکیل 

شوند از این رو می توان گفت که استفاده از آن تقریباً رایگان است. در حال حاضر برای تأمین  

 .سیسکو و اوکلند از این فرایند استفاده می شودنسبی برق شهرهایی چون سانفران

 الکتریسیته از آب داغ  انرژی زمین گرمایی و 

چاه های آب داغ همراه بخار هستند از این رو نسبت به فرایند گرم و خشک اقتصادی نیست زیرا 

ره آب برای انجام کار مقدار بسیاری مایع را باید استفاده کنیم و در نتیجه مجبور به تزریق دوبا

درون زمین می شویم. اما برخی چاه های کم بخار هستند که می توان از آن ها به طور محدود  

 .استفاده کرد. یکی از شیوه های استفاده از این انرژی به چرخه بخار شهرت دارد

 

آب داغ تحت فشار از درون مبدل حرارتی می گذرد این آب که در مداری درزبندی شده می  

ش پایین تری می یابد و بخار می شود. بخار منبسط شده و ژنراتور را به  چرخد و نقطه جو

حرکت در می آورد در نتیجه الکتریسیته تولید می شود. آنگاه دوباره به آب تبدیل شده و مبدل  

باز می گردد و این چرخه ادامه می یابد. همان طور که گفته شد این روش اقتصادی نیست و  

 .آمریکا و روسیه وجود دارد تنها نمونه های کوچکی در

  

 

 کاربردهای انرژی زمین گرمایی 

 تصویری از نیروگاه زمین گرمایی نسیاولیر در ایسلند 

 سنگ های داغ و خشک انرژی زمین گرمایی و

ما انواع روش ها برای استفاده از زمین گرمایی بررسی کردیم سومین روش استفاده از این انرژی 

 .ز سنگ های داغ و خشک استفاده می شود بهره وری اکه برای گرم کردن آب است

 

درجه سانتی گراد حرارت دارند   240کیلومتری زمین قرار دارند و حدود  4این سنگ ها در عمق 

اما چگونه می توان از این فرایند استفاده کرد؟ با حفر چاه هایی عمیق که در مداری بسته در 

ای از بخش داخلی زمین که دمای زیادی دارد طاق  صخره ای جامد وجود دارد و بر روی منطقه 

زده و آبسرد را با فشار زیاد به درون چاه ها پمپ می کند. البته برای سهولت بخشیدن در این 

https://namnak.com/مزایا-معایب-انرژی-زمین-گرمایی.p32196
https://namnak.com/مزایا-معایب-انرژی-زمین-گرمایی.p32196
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ها باعث  توانند در ارتباطات اختالل ایجاد کنند. آنهای فعال میهای مغناطیسی و شفقطوفان

دید مغناطیسی منجر به از کار  های ش شوند. طوفانهای رادیویی و راداری میاختالل در سیگنال

شوندهای ارتباطی میافتادن ماهواره . 

 

قطبی  رنگ شفق  

وجود آمدنِ آن شده  توانند باتوجه به ارتفاع و نوع طوفانی که منجر به بههای قطبی میشفق  رنگ

ر های اکسیژن در ارتفاع باالیی در اتمسفهای بادهای خورشیدی با اتماست، متغیر باشد. اگر یون

شودبرخورد کنند، نور قرمز تولید می . 

قطبی با رنگ سبز و زرد تصویری آشنا  ای غیرعادی است. شفققطبی با نورِ قرمز پدیده شفق 

آید.  وجود میهای اکسیژن در ارتفاعات پایین در اتمسفر به ها و اتماست که معموال با برخورد یون 

های  ها با اتمشود توسط برخورد یون دیده میقطبی  های شفق نورهای آبی و قرمز که در لبه

آیندوجود مینیتروژن به  . 

های نور آبی و  کنند منجر به تولید هالههای هیدروژن و هلیم برخورد میهایی که به اتمیون 

تواند این بخش از طیف الکترومغناطیس را تشخیص ندرت میشوند. البته چشمان ما بهبنفش می

 .دهد

 

هایی برای بررسی  ی بیشتر این نورهای رازآلود و زیبا، دانشمندان ماهواره عهبه منظور مطال

ی ناسا به نام ایمِجماهواره  2005اند. تا سال های قطبی طراحی کردهشفق   (IMAGE)   از

ها استفاده  وجود آمدن آنی بههای قطبی و نحوهامواج فرابنفش و رادیویی برای بررسی شفق

کردمی . 

 

ی در سیاره های دیگر مشاهده می شوند؟ آیا شفق قطب  

ی زمین  ی شفق قطبی هستند. این پدیده تنها در کرههای دیگر هم شاهد پدیدهمسلما سیاره

ی آرورا افتد. اگر یک سیاره دارای میدان مغناطیسی و اتمسفر باشد حتما با پدیدهاتفاق نمی

اندی و زحل دیده شدههای قطبی زیبایی در مشتررو خواهد شد. تاکنون شفق روبه . 

 چگونه مسائل فیزیک را حل کنیم؟

مهارت چندانی در حل مسئله نداشته باشید. این  آموزان کن است مثل خیلی از دانششما هم مم

ای شوید. برای اینکه بتوانید هر مسئله بخش قرار است به شما کمک کند در حل مسائل، حرفه

 :ابتدا باید به چند سؤال زیر پاسخ بدهیدای حل کنید، طور مؤثر و حرفهرا به 

 مسئله درمورد چیست؟ .1

 چه چیزی را باید پیدا کنم؟  .2

 کنند؟از چه اطالعاتی باید استفاده کنم؟ چه قوانینی به من کمک می .3

 ی مسئله دارم؟چه اطالعاتی درباره .4

 توانم از این اطالعات برای حل مسئله استفاده کنم؟ چطور می .5

 منطقی است؟حل من آیا راه .6

ای که پیش روی شماست درباره پرتاب یک توپ تنیس صحبت شده. اگر  فرض کنید در مسئله

مربوط به انرژی یا قانون دوم نیوتون  دهید که مسئلهای باشید تشخیص میدر حل مسئله حرفه 

کند این مسئله درمورد ورزش تنیس است. فرد مبتدی به  که یک مبتدی فکر میاست، درحالی

عنوان یک  کنید. شما بهمی تمرکزکند، ولی شما بر عمق آن ت سطحی مسئله توجه مینکا

ها  قبل از نوشتن فرمولشوید و  ای به این سؤاالت پاسخ خواهید داد، با آنها کمی سرگرم میحرفه 

کشید. اما یک مبتدی سعی  تان یا روی کاغذ، نمودار و طرح میو جایگذاری اعداد، در ذهن

کند هرچه زودتر معادالت را بنویسد و اعداد را در آنها جایگذاری کند. یک مبتدی خیلی  می

 .شودمیای دچار اشتباه بیشتر از یک حرفه 

 

کار ترک های مصنوعی نیز ایجاد می کنند. اکنون در نزدیکی لوس آالموس و نیومکزیکو از این 

 .روش استفاده می گردد

 منابع تحت فشار زمین انرژی زمین گرمایی و 

منابع عظیمی هستند که از آب شور تشکیل یافته اند و از نظر شرایط کلی به درجه اشباع رسیده 

اند و در الیه های میان صخره های اعماق زمین به صورت محبوس وجود دارند. این منابع عمدتاً  

افت می شوند و  کیلومتری از سطح زمین ی 6تا  3حاوی گاز متان محلول هستند و در عمق 

 .درجه سانتی گراد تخمین زده می شوند 200تا  90درجه حرارت آنها بین 

  

 

 انرژی زمین گرمایی چیست

 منابع عظیمی هستند که از آب شور تشکیل یافته اند و حاوی گاز متان هستند

 منابع ماگمایی  انرژی زمین گرمایی و 

شناسیم، در واقع ایده آل ترین حالت ممکن برای این منابع که آنها را اغلب به نام گدازه ها می 

هزار درجه سانتی گراد است. با    2تا  ۷00منابع زمین گرمایی بوده که درجه حرارت آن بین 

توجه به درجه حرارت باالی این مخازن و محدودیت های فنی موجود، امروزه از این منابع عظیم  

ه فقط از منابع آب گرمایی )هیدروترمال( جهت بهره برده نمی شود؛ که با توجه به فناوری امروز

 .مصارف مستقیم و غیر مستقیم استفاده می شود

 : انرژی زمین گرمایی  مزایا و معایب

از لحاظ زیست محیطی مهمترین سود بهره گیری از انرژی زمین گرمایی این است که تمامی  

فسیلی و هسته ای نیاز به ترابری، فعالیت ها در نیروگاه صورت می گیرد و مانند انرژی های 

کمتری مصرف می کند. از معایب آن  بسیار انرژی ترتیب بدین ندارد  …انبارش، معدن کاری و

 .می توان به تولید زمین لرزه و غیره اشاره نمود

 

 

https://www.chetor.com/65159-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://namnak.com/مزایا-معایب-انرژی-زمین-گرمایی.p32196

