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          بخش چهارم

كارشناس گروه فيزيك دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسيمحمدرضا خوش بين خوش نظر

1. چرا وقتي گربه اي مســتقيماً به پرتو چراغ قوه ي شما 
در سياهي شب نگاه مي كند، به نظر مي رسد چشمانش برق 
مي زنند، اما وقتي به كمي دورتر از اين جهت نگاه مي كند، 

ــرق نمي زنند؟  چشــمانش ب
چرا چشــمان شخصي كه از 
او عكس گرفته مي شــود، در 

عكس قرمز رنگ مي شود؟
چشــماني  اســكالوپ1 
دارد كه از يك عدســي، يك 
شبكيه ي ضخيم و يك آينه ي 

مقعر (كاو) در پشــت شبكيه تشكيل شده اند. عدسي چنان 
ضعيف است كه به ســختي پرتوهاي نور را مي شكند (خم 
مي كند) و بنابراين نمي تواند باعث تشكيل تصوير شود. به 
عالوه، چشم اســكالوپ، برخالف چشم انسان، داراي يك 
ــبكيه قرار دارد و فضايي به  عدســي اســت كه در مقابل ش
پرتوهاي شكسته نمي دهد تا يكديگر را براي تشكيل تصوير 
قطع كنند. پس، چگونه تصوير در چشــم اســكالوپ شكل 
مي گيرد؟ آينه بازتابنده اي بســيار خوب است. چگونه يك 
سيســتم زيستي مي تواند ســطح بازتابنده اي داشته باشد كه 
با آينه هاي فلزي جديد رقابت كند (يا حتي از آن ها پيشــي 

بگيرد)؟
ــت گيرنده هاي نوري شبكيه ي گربه اليه اي  پاسخ. در پش
قرار دارد كه بخشي از نور را از ميان گيرنده هاي نوري به عقب 
باز مي تاباند تا آن ها شانس ديگري براي جذب نور داشته باشند. 
احتماالً اين كارايي ديِد افزايش يافته براي گربه هايي كه در شب 
ــود. وقتي گربه به  ــه مي گردند، مفيد واقع مي ش به دنبال طعم
سمت شما نگاه مي كند و شما نور چراغ قوه را به چشم هايش 

ــت شبكيه ي  ــي از نوري را مي بينيد كه از پش مي اندازيد، بخش
چشم گربه بازتابيده است.

در انسان، اليه اي كه در پشت گيرنده هاي نوري قرار دارد، 
ــي اي را ندارد،  چنين بازتابندگ
ــب، نور  ــن اگر در ش و بنابراي
ــما تابيده  ــمان ش چراغ به چش
شود، درخشندگي خاصي بروز 
ــخص  ــد. ولي، اگر ش نمي كن
مستقيماً به دوربين فالش داري 
نگاه كند، بخشي از نور بازتابيده 

را مي توان مشاهده كرد.
تشكيل تصوير در چشم انسان ناشي از شكست نور توسط 
قرنيه و عدسي چشم است. در چشم اسكالوپ، تشكيل تصوير 
ــط آينه ي معقر (كاو) پشت شبكيه  ــي از بازتاب نور توس ناش
است. پرتوها وارد چشم اسكالوپ مي شوند، از عدسي و شبكيه 
مي گذرند، از آينه بازمي تابند، و سپس (بر اثر بازتابش) كانوني 
ــوند تا در حالي كه هنوز در شبكيه قرار دارند، تصويري  مي ش

تشكيل دهند.
اين آينه مثل آينه ي حمام نيست كه فقط يك اليه ي بازتابنده 
داشته باشد. اين آينه از اليه هاي يك در مياني از سيتوپالسم (كه 
ــت پاييني دارد) و بلورهاي گوانين2 (كه ضريب  ضريب شكس
ــده است (ضريب شكست  ــت بااليي دارند) تشكيل ش شكس
ــور در موادي با  ــت. ن ــرعت نور در يك ماده اس معياري از س
ضريب شكست باال به آرامي حركت مي كند). ضخامت هر اليه 
حدوداً يكـ  چهارم طول موج نور است. به علت اين ضخامت 
ــت، امواج نور بازتابيده با  و مقادير يك در ميان ضريب شكس
ــتند و بدين ترتيب بازتاب بسيار  يكديگر همگام (همفاز) هس

 

پديده هاي زيستيفيزيك
كوتاه و خواندنى

اگر يك غواص ماســك غواصي زده باشد، هوا 
ــك  قرنيه قرار مي گيرد و در نتيجه خميدگي  نزدي

پرتوهاي نور در سطح قرنيه عادي است
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روشن تري نسبت به بازتاب حاصل از يك اليه ي بازتابنده ايجاد 
مي شود.

ــر قدرت  ــر آب هســتيم بيش ت ــي در زي 2. چــرا وقت
از  را  خــود  ــازي  كانوني س
دست مي دهيم؟ چرا شخص 
ــر از ديگران  ــن بهت نزديك بي
ــد؟ چرا  ــر آب مي بين در زي
يك ماسك غواصي مي تواند 
قدرت بينايي شخص را حفظ 
ــد؟ چرا برخــي از بوميان  كن
برمه و ســواحل غربي تايلند 

كه به ماكن ها3 مشهورند، مي توانند بدون استفاده از ماسك به 
خوبي در زير آب ببينند؟

پنگوئن ها در هواي آزاد زندگي مي كنند، اما در زير آب 
به شكار مي پردازند. پنگوئن ها چگونه مي توانند هم در هوا 

و هم در آب ببينند؟
پاســخ. در هوا، بيش ترِ كانوني سازي پرتوهاي نور توسط 
ــازي  ــرد؛ بقيه ي اين كانوني س ــم در قرنيه صورت مي گي چش
ــود آن را  ــرد كه مي ش ــم صورت مي گي ــي چش ــط عدس توس
ــم كنترل كرد. وقتي شما در آب فرو  ــط ماهيچه هاي چش توس
ــازي توسط قرنيه را از دست  مي رويد، همه ي قدرت كانوني س
مي دهيد، زيرا ويژگي هاي نوري ماده ي سازنده ي چشم تقريباً با 
ويژگي هاي نوري آب بيرون از چشم مطابقت دارد. بنابراين، با 
ورود پرتوهاي نور به چشم، هيچ شكست نوري رخ نمي دهد. 
ــت كه پرتوهاي نور را كانوني   ــي اس در نتيجه، اين فقط عدس
ــكل عدسي را آن قدر تغيير  مي كند، اما اكثر مردم نمي توانند ش
ــبكيه تشكيل شود. اما ماكن ها  دهند تا تصوير واضحي روي ش
ــم  خود را تعليم داده اند تا در زير آب ببينند: آنان مردمك چش
ــاي نور ورودي به  ــود را باريك مي كنند تا از پخش پرتوه خ
چشم بكاهند و همچنين سعي مي كنند تا آن جا كه ممكن است، 
ــم خود را خميده كنند. اين دو عمل باعث ايجاد  ــي چش عدس
تصاويري روي شبكيه مي شوند كه نسبتاً واضح هستند (به قرار 

مسموع، همه مي توانند اين روش را ياد بگيرند).
شخص نزديك بين توسط قرنيه و عدسي چشم كه مي خواهد 
تصاويري را در جلوي شبكيه ايجاد كند، كانوني سازي بيش تري 
ــبكيه  ــم دوري به ش انجام مي دهد. وقتي پرتوهاي نور از جس
مي رسند، پخش آن ها تصاوير ماتي را ايجاد مي كند. وقتي يك 
شخص نزديك بين در زير آب است، حذف كانوني سازي توسط 

قرنيه مكان تصوير كانوني شده را به سمت شبكيه، و شايد حتي 
روي شبكيه، تغيير مي دهد. بنابراين، شخص نزديك بين در زير 

آب بهتر از شخص دوربين يا شخصي با ديد طبيعي، مي بيند.
ــد، هوا نزديك   ــك غواصي زده باش ــر يك غواص ماس اگ
قرنيه قرار مي گيرد و در نتيجه 
ــور در  ــي پرتوهاي ن خميدگ

سطح قرنيه عادي است.
تقريبًا  ــن  پنگوئ ــه ي  قرني
ــن، وقتي  ــت. بنابراي تخت اس
پنگوئن ديد خود را بين درون 
ــواي آزاد تغيير  آب و داخل ه
حاصل  كانوني سازي  مي دهد، 
ــن براي ديدن در زير  ــختي تأثير مي پذيرد. پنگوئ از قرنيه، به س
ــمان خود را عادت داده است، زيرا غذاي خود را در  آب، چش
آن جا پيدا مي كند. بنابراين، عدسي چشم پنگوئن بسيار خميده 
است تا بتواند پرتوهاي نور را روي شبكيه ي چشم كانوني كند. 
وقتي پنگوئن در بيرون از آب است، مي تواند قدري از خميدگي 
عدسي را كم كند. ولي، احتماالً عدسي همچنان نور زيادي براي 

ــكيل تصوير واضح روي شبكيه كانوني مي سازد. بنابراين،  تش
ــيار نزديك بين است. ولي مي تواند  احتماالً پنگوئن در آب بس
ــوزني مربعي  ــردن مردمك تا حّد يك حفره ي س ــا باريك ك ب
ــبكيه بكاهد. چنين روزنه ي  ــك، از ماتي تصاوير روي ش كوچ
باريكي، گستره ي زاويه اي پرتوهاي ورودي از جسم را محدود 
مي كند و بدين ترتيب موجب واضح تر شدن تصوير جسم روي 

شبكيه مي شود.

بال هاى جلويى سوسك شاخ دار، بسته به رطوبت 
هوا، زرد يا سياه خواهند بود. اگر رطوبت ناگهان 
تغيير كند، اين سوسك فقط چند دقيقه نياز دارد 

تا رنگ خود را تغيير دهد
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تمساح ها در هواي آزاد خوب مي بينند، اما در زير آب خير. 
ــان ها نمي توانند شكل عدسي چشم خود را  آن ها نيز مثل انس
چنان تغيير دهند كه نبودِ كانوني سازي حاصل از قرينه را جبران 
ــتند،  ــكارچيان ماهري در زيرآب هس كند. با اين حال، آن ها ش
زيرا از ابزارهاي ديگري براي يافتن محّل طعمه ي خود استفاده 

مي كنند.

3. از ميان يك صافي زرد به يك ورق سفيد نگاه كنيد. 
سپس به سرعت يك صافي آبي رنگ را جانشين اين صافي 
بكنيد. ممكن است براي لحظه اي خال ماكسول را ببينيد كه 
نقطه اي تيره و كوچك روي خّط ديد شماست. شما مي توانيد 
از جفت صافي هاي ديگري نيز استفاده كنيد، مشروط بر آن كه 
صافي دوم، رنگ آبي بيش تري را نسبت به صافي اول عبور 

دهد. چه چيزي خال ماكسول را ايجاد مي كند؟
ــت كه  ــول اين اس ــك توضيح براي خال ماكس پاســخ. ي

ــه اي  ــوري ميل ــاي ن گيرنده ه
ــع به رنگ،  ــات راج در اطالع
ــط گيرنده هاي نوري  كه توس
ــيل  ــز گس ــه مغ ــي ب مخروط
شده اند، تداخل ايجاد مي كنند. 

ــما ابتدا كاغذ سفيد را از ميان يك صافي زرد مي بينيد،  وقتي ش
نور زرد ورودي به چشم، مخروط ها و بقيه ي دستگاه بينايي را 

كه مسئول آشكارسازي نور زرد هستند، فعال مي كند.
ــت پس از جايگزين كردن صافي آبي، اين مخروط ها  درس
ــم  ــي كه نور آبي وارد چش ــد. اكنون در حال ــان فعال ان همچن
ــود، مخروط هاي ديگر شروع به گسيل سيگنال هاي آبي  مي ش
ــخ مي دهند  به مغز مي كنند. ولي، ميله ها نيز به اين نور آبي پاس
ــخ مي دادند). گرچه آن ها  (بيش تر از آن چه كه به رنگ زرد پاس
نمي توانند سيگنال هايي در مورد رنگ را به مغز بفرستند (آن ها 
فقط سيگنال هايي در مورد روشنايي گسيل مي كنند)، اما فعاليت 
آن ها مي تواند مانع از گسيل سيگنال زرد از مخروط هايي شود 

كه به علت تماس قبلي با نور زرد همچنان فعال اند.
ــتند، زيرا وقتي  رنگ هاي زرد و آبي رنگ هاي متضاد هس
يك پيام زرد بازداشته مي شود، مغز رنگ آبي را ادراك مي كند. 
ــل از مخروط ها را  ــام زردي حاص ــي ميله ها پي ــن، وقت بنابراي
ــد، مغز رنگ آبي را ادراك مي كند. چون مغز در حال  بازمي دارن
دريافت يك سيگنال آبي از مخروط هاي ديگري نيز هست كه 
ــم فعال شده است، نور آبي  ــط آبي ورودي به چش اكنون توس

روشن تر از آن چه كه واقعاً هست به نظر مي رسد.
چون گيرنده هاي ميله اي در لكه ي زرد وجود ندارند، رنگ 
آبي اضافي در آن جا ادراك نمي شود. برخالف بقيه ي قسمت هاي 

شبكيه، لكه ي زرد به علت تضاد رنگ هاي آبيـ  زرد در ادراك 
ــده از  ــد. اين رنگ آميزي ادراك ش رنگ ها، زرد به نظر مي رس

لكه ي زرد، همان خال ماكسول است.
4. ما به اين دليل مي بينيم كه چشم پرتوهاي نور را خم 
مي كند (مي شــكند) تا آن ها تصوير واضحي را روي شبكيه 
 3

2 ــد. حــدود  تشــكيل دهن
ــن خميدگي در ســطح  از اي
ــه رخ مي دهد؛  خميده ي قرني
ــگام عبور  ــه هن ــه ي آن ب بقي
پرتوها از عدســي چشم كه 
ــرار دارد، رخ مي دهد. اما ديدن ماهي  قدري پشــت قرنيه ق
متفاوت است، زيرا چشم ماهي در آب فرو مي رود كه تقريبًا 
همان ويژگي هاي نوري چشــم را دارد، و بنابراين فقط اين 
عدسي اســت كه مي تواند پرتوهاي نور را خم كند. افزون 
بر اين، چون عدســي بايد پرتوها را به دقت بشكند تا آن ها 
را درست در پشت عدسي كانوني سازد، عدسي مايل است 
كروي باشد، ولي يك عدسي كروي متحمل اَبيراهي كروي4 
مي شود، زيرا پرتوهاي عبوري از پيرامون اين عدسي با چنان 
زاويه ي بزرگي به ســطح عدسي وارد مي شوند كه به ميزان 
قابل توجه اي خم مي شوند. پرتوهاي عبوري محور مركزي 
عدســي در زاويه ي كوچك تري وارد مي شــوند و بنابراين 
بســيار كم تر خم مي شوند. نتيجه آن كه، پرتوها در گستره ي 
وسيعي پشت عدسي كانوني مي شــوند و بنابراين تصاوير 
واضحي ايجاد نمي كنند. در واقع عدســي كروي ماهي بايد 
عمًال موجب از بين رفتن ديد ماهي شود. پس، چگونه است 

كه ماهي مي تواند ببيند؟
پاسخ. ميزان خميدگي نور به هنگام عبور پرتوها به درون 
ــت مواد بستگي  ــي و يا خارج آن به تغيير ضريب شكس عدس
ــم به  ــر يك پرتو از تركيب آب ـ پروتئين داخل چش دارد. اگ
ــت بزرگ حركت كند،  ــي با ضريب شكس ــمت يك عدس س
پرتوها مي خواهند به ميزان زيادي خم شوند. اگر عدسي ضريب 

شــخص نزديك بين در زير آب بهتر از شخص 
دوربين يا شخصي با ديد طبيعي، مي بيند
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ــد، پرتوها مايل اند كم تر خم  ــت كوچك تري داشته باش شكس
شوند. عدسي درون چشم ماهي ضريب شكست واحدي ندارد، 
بلكه در طول محور مركزي داراي ضريب شكست بزرگ تر، و 
ــمت پيرامون، داراي ضريب شكست كوچك تري است.  به س
نتيجه آن كه، كانوني سازي در طول محور مركزي و كانوني سازي 
ــط پيرامون عدسي، تصويري را در يك نقطه ي يكسان در  توس

پشت عدسي ايجاد مي كند.
ــد. تغيير در ضريب  ــت كه ماهي مي تواند ببين از اين روس
شكست، كه به آن گراديان ضريب شكست مي گويند، ناشي از 
تغيير در تركيب آبـ  پروتئين داخل چشم است. شما مي توانيد 
با وارسي چشم يك ماهي تازه يا پخته شده، اين تغيير تركيب 
ــم  ماهي در نزديكي محور مركزي سخت تر  را ببيند. بافت چش

است.
عدسي چشم انسان نيز داراي گراديان ضريب شكست است 

ــمت پيرامون، از مقدار  (به س
ــدار كوچك تر  مق به  بزرگ تر 
ــد). ولي، چون ما  تغيير مي كن
ــوا زندگي  ــاي آب در ه به ج
ــم انسان ابيراهي  مي كنيم، چش

ــالح مي كند: قرنيه كروي  ــطح قرنيه اص كروي را عمدتاً در س
نيست، بلكه شكلي دارد كه ابيراهي كروي را خنثي مي كند.

ــز از گراديان ضريب  ــبي ليمولوس5 ني خرچنگ نعل اس
ــيوه ي  ــد، ولي با يك ش ــتفاده مي كن ــت براي ديدن اس شكس
ــت كه از  ــمان مركبي اس ــر. اين خرچنگ داراي چش پيچيده ت
سطوح كوچك و شفاف بسيار زيادي تشكيل شده است، كه هر 
يك از آن ها سطحي تخت و يكنواخت دارند. نور از ميان يك 
سطح عبور مي كند تا به دستگاه بينايي در انتهاي يك مجرا برسد. 
نبودِ خميدگي بايد هرگونه تشكيل تصويري را از بين ببرد، ولي 
با وجود اين، در پشت هر سطح يك تصوير شكل مي گيرد. در 
طول خّط مركزي مجرا (كه از جلو تا عقب ادامه دارد)، ضريب 
شكست باالست. به سمت ديواره هاي مجرا، ضريب شكست 
كاهش مي يابد. بنابراين، پرتوهاي نوري كه از نزديك مركز هر 
سطح عبور مي كنند، بيش تر از پرتوهايي كه از نزديك ديواره ها 
ــوند. اين شكست نابرابر باعث مي شود تا  مي گذرند، خم مي ش
ــت مجرا قطع  ــا يكديگر را براي ايجاد تصويري در پش پرتوه

كنند.

5. پنگوئن امپراتور پس از شيرجه زدن در آب و خوردن 
ــناور يخي خــود و جفتش  ــد دوباره به جايگاه ش ــذا باي غ
ــت او مي تواند هرجا در بين  بازگردد. ولي در زمســتان، جف

هزاران پنگوئني باشد كه دور هم جمع شده اند تا از يخ زدگي 
در هوايي كه مي تواند oC 40- باشد، در امان بمانند. وانگهي، 
همه ي پنگوئن ها تقريباً يك شكل اند، و در نتيجه يك پنگوئن 
ــد از طريق ديدن، جفت خود را بازشناســد. پس،  نمي توان
چگونه يك پنگوئن جفت خــود را از ميان هزاران پنگوئن 

ديگر مي يابد؟
ــتفاده از يك طرِف عضو  پاســخ. اكثر پرندگان فقط با اس
صوتي دوطرفه ي خود، موسوم به سيرنكس (جعبه ي صوتي)6، 
صدا ايجاد مي كنند. اما پنگوئن هاي امپراتور با استفاده ي همزمان 
ــد. هر طرف  ــدا ايجاد مي كنن ــرف اين عضو، ص ــر دو ط از ه
ــود، كه بسيار شبيه  ــديد در گلو و دهان پرنده مي ش باعث تش
ــرباز است؛ يعني، امواج صوتي  ــديد در لوله اي دو س ايجاد تش
ــد قوي يكديگر را تقويت مي كنند.  براي توليد يك موج براين
ــامد موج صوتي اي كه يك طرف سيرنكس ايجاد مي كند با  بس
ــامدي كه طرف ديگر آن به  بس
وجود مي آورد، متفاوت است. 
ــي از اين دو  ــنونده، ميانگين ش
بسامد را حس مي كند اما توجه 
ــود كه ارتعاش نيز دارد.  مي ش
يعني شدت آن با بسامد معيني موسوم به بسامد زنش كه برابر با 
تفاوت دو بسامد واقعي است، بلند و كوتاه مي شود. پنگوئن ها 
ــامدهاي زنش بشوند. بنابراين، فرياد  مي توانند متوجه اين بس
پنگوئن مملو از بسامدهاي تشديد متفاوت و بسامدهاي زنش 
ــخيص صدا را حتي در بين  ــت، كه اين امكان تش مختلف اس

صداي هزاران پنگوئن ديگر، فراهم مي سازد.

6. درياها به صدا زنده اند، و در برخي جاها، ميگوها چنان 
زياد صدا ايجاد مي كنند كه يك زيردريايي مي تواند با مخفي 
شدن در نزديكي  دسته اي از اين ميگوها، از رديابي صوتي خود 
جلوگيري كند. صداي ايجاد شده توسط ميگوي بشكن زن7

عدسي چشم پنگوئن بسيار خميده است تا بتواند 
پرتوهاي نور را روي شبكيه ي چشم كانوني كند
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Alpheus heterochaelis هنگامي رخ مي دهد كه اين ميگو با 
استفاده از پنجه ي بزرگش (اين پنچه بسيار بزرگ تر از پنجه ي 
ــه مي كند. در كمال  ديگرش اســت) به طعمه ي خود حمل
تعجــب، اين ميگو پنجه ي خود را در نزديكي شــكار فرود 
مي آورد، نه بر روي شكار. با وجود اين، اين عمل طعمه را 
بي هوش مي كند و يا مي كشد. سپس ميگو مي تواند با پنجه ي 

كوچك تر خود آن را بردارد و 
بخورد. ميگوي راهبك دريايي 
 Odontodoctylus scyllarus
نيز بدون ضربه زدن به شكار 
خود به آن حمله مي كند. در 
عوض، اين ميگو ناگهان يكي 
ــم تغذيه اي8 خود را  از ضمائ
به سمت آن تكان مي دهد. در 

اين دو حمله، چه چيزي باعث بي هوشي ياكشته شدن طعمه 
مي شود؟

پاسخ. وقتي دو طرف يك پنجه به هم مي خورند، فوره اي 
ــكل  ــد كه حباب هايي ش ــريع به بيرون مي پاش از آب چنان س
مي گيرند. اين حباب ها تقريباً بالفاصله فرومي پاشند، كه باعث 
ــود كه چنان صداى  ــيل پالس هاي صوتي اي در آب مي ش گس
ــار ناشى از آن ها مى تواند شكار را  بلندى دارند كه تغييرات فش
ــد. صدايى كه از برهم خوردن پنجه ى  گيج كند و يا آن را بكش
ــت  ــد، صداى جمعى از حباب هايى اس ميگو به گوش مى رس
ــل از برخورد دو طرف پنجه به  ــه مى تركند، نه صداى حاص ك

يكديگر.
تغييرات فشار ناشى از تركيدن حباب ها چنان شديد است 
ــور را ايجاد كند كه عموماً نور ليانى  ــى از ن كه مى تواند درخش
صوتى9 (نور توليد شده توسط صدا) خوانده مى شود. ولى، براى 
ــود. اين نور به  ــن نور، نور ليانى ميگو10 خوانده مى ش ميگو اي

ــه تركيدن حباب، هواى درون حباب  اين علت پديد مى آيد ك
ــود مولكول ها به  ــرعت گرم مى كند كه اين باعث مى ش را به س
ــوند. الكترون ها تقريبًا  ــا و يون هاى مثبت يونيده ش الكترون ه
بى درنگ به مولكول ها بازمى گردند و با گسيل نور انرژى خود 
ــت مى دهند (آن ها بايد انرژى خود را از دست بدهند،  را از دس
تا مجدداً به مولكول بازگردند). نور ناشى از تركيدن يك حباب 
ــيار كوتاه تر و  ــيار بيش تر)، بس (يا حتى تركيدن حباب هاى بس
كم سوتر از آن است كه قابل ديدن باشد و صرفاً نتيجه اى فرعى 

از فرايند تشكيل حباب است.
ميگوى راهبك دريايى نيز از همين طريق تپ صوتى توليد 
مى كند، اما در اين جا، حباب ها ناشى از حركت ناگهانى ضمائم 

تغذيه اى ميگو هستند.

7. وال عنبر11 صداي تلق تلق ، ايجاد مى كند. درواقع، اين 
وال براى شروع اين تلق تلق ها، فقط صدايى جلوى سر خود 
ايجاد مى كند. چه چيزى دنباله ى اين صداها را توليد مى كند؟ 
چگونه پژوهشگران با استفاده از اين تلق تلق ها مى توانند طول 

وال را تعيين كنند؟
ــى از صدايى  پاسخ. بخش
ــر خود  ــه وال در جلوى س ك
ايجاد مى كند وارد آب مى شود 
تا نخستين تلق تلق آشكارشده 
ــدا از طريق  ــد. بقيه ى ص باش
ــوده اى  ــن12 (ت ــه ى روغ كيس
چربى) در سر وال روبه عقب 
ــه ى  ــت مى كند، از كيس حرك
ــر وال بازمى تابد و سپس از  قدامى (اليه اى از هوا) در پشت س
طريق كيسه ى روغن جلو مى رود. وقتى صدا به كيسه ى تحتانى 
ــد، بخشى  ــر وال مى رس (يك اليه ى هواى ديگر) در پشت س
ــكل بگيرد و  ــدا به درون آب مى گريزد تا تلق تلق دوم ش از ص
بقيه ى آن از طريق كيسه ى روغن به عقب فرستاده مى شود. اين 
چند چرخه چند بار تكرار مى شود و بدين ترتيب تلق تلق هاى 

فرياد پنگوئن مملو از بسامدهاي تشديد متفاوت 
و بســامدهاي زنش مختلف است، كه اين امكان 
تشــخيص صدا را حتي در بين صــداي هزاران 

پنگوئن ديگر، فراهم مي سازد
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بيش ترى توليد مى شود. بازه ى زمانى بين تلق تلق هاى متوالى به 
فاصله ى بين كيسه هاى قدامى و تحتانى بستگى دارد، كه خود 
متناسب با اندازه ى وال است. بنابراين، پژوهشگران مى توانند با 

اندازه گيرى اين بازه ى زمانى، طول وال را برآورد كنند.

8. قورباغه ي نر براى جلب توجه جفت خود و يا فرارى 
دادن قورباغه هاى نر ديگر، از خود صدا درمى آورد. چه طور 
چنين حيوان كوچكى، با دهان كوچك خود مى تواند چنين 

صداى بلندى توليد كند؟
پاســخ. قورباغه بيش تر صداى خود را نه از دهان بلكه از 
طريق پرده هاى گوش خود توليد مى كند. گفته اند يك پژوهشگر 
اين موضوع را با فشار دادن آرام انگشتان خود روى گوش هاى 
ــه به ميزان زيادى  ــه و پى بردن به اين كه صداى قورباغ قورباغ
كاهش يافت، كشف كرد. سپس اين نمايش با گوش پوش هاى 
ــد كه تكه ابرهايى بودند كه با يك فنر در  قورباغه اى تكرار ش

جاى خود، روى پرده ى گوش قورباغه قرار مى گرفتند.
صدا، درست همانند پستانداران، از چين هاى صوتى قورباغه 
ناشى مى شود. اما بعداً به پرده ى گوش فرستاده مى شود كه مانند 

ــامدهاى  ــت طبل در بس پوس
معينى صدا را تشديد مى كند. 
ــدت صوت را  اين تشديد، ش
در آن بسامدها به ميزان زيادى 
ــد و صدا را در  افزايش مى ده
اطراف قورباغه منتشر مى سازد. 
پيش از آن كه اين نقش پرده هاى 
گوش كشف شود، بسيارى از 

مردم بر اين باور بودند كه تشديد صدا در كيسه ى صوتى ايجاد 
مى شود، كه جايى در گلوست كه قورباغه به هنگام توليد صدا 

آن را باد مى كند.

ــا در يك گل و انتقال  ــا با جمعآورى گرده ه 9. زنبوره
آن ها به گل ديگر، به گرده افشانى گل ها كمك مى كنند. اين، 
يك روش تصادفى نيست؛ يعنى، زنبور صرفاً از برابر گرده ها 
ــاى گرده در گل اول به  ــور نمى كند. بلكه، درواقع دانه ه عب
ســمت زنبور مى جهند و سپس در گل دوم، با جهشى ديگر 
از آن جدا مى شــوند. چه چيزى باعث مى شــود تا گرده ها 

جهش كنند؟
ــه ى خود را ترك مى كند،  پاســخ. پس از آن كه زنبورى الن
ــود. وقتى  ــرواز در هوا، باردار مثبت مى ش ــوالً در حين پ معم
ــك گل، كه از لحاظ الكتريكى  ــاك ي اين زنبور در نزديكى بس
ــت، به حالت درجا پر مى زند، ميدان الكتريكى ناشى  خنثى اس

ــى از گرده هاى گل ايجاد  ــده اى را در برخ از زنبور بار القاء ش
مى كند. چنين گرده اى از لحاظ الكتريكى خنثى است، اما ميدان 
الكتريكى زنبور، بار اين گرده را از نو توزيع مى كند: بخشى از 
الكترون هاى آن به سمتي كه رو به زنبور دارد حركت مى كنند، 
تا به زنبور كه داراى بار مثبت است، نزديك شوند. اين حركت، 
ــمت ديگر گرده را باردار مثبت مى كند. گرده هم چنان خنثى  س
است، اما اكنون در يك سمت خود داراى بار منفى و در سمت 

ديگر داراى بار مثبت است.
ــمت منفى گرده به طرف زنبور كشيده مى شود؛ سمت  س
مثبت آن توسط زنبور رانده مى شود. چون سمت منفى به زنبور 
نزديك تر است، كشيدن غالب مى شود و گرده در هوا مى جهد 
ــرود آيد. در واقع، گرده روى مويژه هاى زنبور  تا روى زنبور ف
ــد. اگر گرده با بدن  فرود مى آي
باردار زنبور تماس پيدا مى كرد، 
ــت  الكترون هاى خود را از دس
ــورت، گرده  ــى داد. در آن ص م
ــت بر جاى  ــا بارى مثب فقط ب
ــه از زنبور  ــد و درنتيج مى مان
رانده مى شد، و هرگز به سمت 

گل بعدى حركت نمى كرد.
ــى رخ مى دهد كه زنبور به  ــال گرده به گل بعدى زمان انتق
كالله ى گل، كه از لحاظ الكتريكى به زمين متصل است، نزديك 
ــود. ميدان الكتريكى زنبور الكترون هاى كالله را مى كشد تا  ش
به زنبور، تا آن جا كه ممكن است، نزديك شوند، كه اين باالى 
ــرده ى روى زنبور هم چنان به  ــه را باردار منفى مى كند. گ كالل
سمت بارى كه روى زنبور پخش شده كشيده مى شود، اما اكنون 
با قدرت حتى بيش ترى به سمت بار جمع شده در باالى كالله 
كشيده مى شود. درنتيجه، گرده از زنبور به سمت كالله مى جهد 

و گل را بارور مى سازد.

ــارى زرد به اين علت زردرنگ اســت كه  ــك قن 10. ي
ــفيد، به جز رنگ  رنگدانه اى در پرهاى آن تمام اجزاى نور س
زرد را جــذب مى كند. بيش تر رنگ هاى دنيا، از جمله رنگ 
جانوران، ناشى از رنگدانه هاى مشابهى هستند. ولى، بسيارى 
ــوران نه به علت اين رنگدانه ها، بلكه به علت ويژگى  از جان

ــز از همين طريق تپ  ميگوى راهبك دريايى ني
ــا در اين جا، حباب ها  ــد مى كند، ام صوتى تولي
ناشــى از حركت ناگهانى ضمائم تغذيه اى ميگو 

هستند
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ــاختار سطح بيرونى خود، رنگى هستند.  نورى عجيبى در س
چه چيزى رنگ را در نمونه هاى زير ايجاد مى كند؟

ــى دارند كه  برخــى پروانه ها و حشــرات ديگر بال هاي
قزح سان13 هســتند؛ يعنى رنگ آن ها با تغيير ديد شما تغيير 
مى كند. يك نمونه ى زيبا، بال پروانه ى مورفو14 است. گرچه 
رنگدانه ى روى بال قهوه اى است (كه آن را مى توان در سطح 
پايينى بال ديد)، اما سطح بااليى بال، آبى قزح سان درخشانى 

است.
ــاه ماهى15 نيز از ويژگى هاى نورى مشابهى (اما قدرى  ش
پيچيده تر) استفاده مى كند تا خود را به رنگ سفيد ـ نقره اى 
درآورد. مزيت اين رنگ آميزى اين اســت كه شكارچى كار 

سختى در تشخيص شاه ماهى از آب خواهد داشت.
ــتوايى16 (سوســك هاى  برخى سوســك هاى آبزى اس
ــى از زاويه ى خاصى ديده شــوند بازتاب  ــره اى17) وقت فرف
ــيد از خود نشان مى دهند،  شــديدى از نور (سفيد) خورش
درحالى كه در زواياى ديگر رنگ هاى قزح سان چشمگيرى 

را بروز مى دهند.
ــز بازتاب ها و رنگ هاى  انواع ديگرى از سوســك ها ني
ــايد جالب ترين  ــان مشــابهى را نشــان مى دهند. ش قزح س
رنگ هاى ساختارى توسط سوسك هاى سرگين18 توليد شوند 
كه سطح آن ها هم چون نوعى مايع بلورين، نور تابناك را به 
رنگ هاى مختلف بازمى تاباند. در مقابل سوسك هاى پلنگى19 
ــتتار خود استفاده مى كنند، كه  از ويژگى هاى نورى براى اس
ــن كار را با بازتاب فقط آن رنگى كه با رنگ خاك محل  اي

تطابق دارد، انجام مى دهند.
پوســت برخى پستانداران، رنگ روشن دارد. براى مثال 
ــتى آبى رنگ، بر صورت، كپل  ميمون هاى مندريل20 نر پوس
و بيضــه ى خود دارند. گرچه اين رنگ ها چشــم نوازند، اما 

قزح سان نيستند.
ــوع ديگرى از ويژگى هاى نورى براى توليد ناحيه هاى  ن
آبى و سفيدرنگ پيله ى كرم ابريشم21 و رنگ آبى روى يك 

زاغ كبود استفاده مى شود.
بال هاى جلويى سوســك شاخ دار، بسته به رطوبت هوا، 
زرد يا سياه خواهند بود. اگر رطوبت ناگهان تغيير كند، اين 
ــگ خود را تغيير  ــه نياز دارد تا رن سوســك فقط چند دقيق

دهد.

ــان بودن بسيارى از قسمت هاى رنگى روى  پاسخ. قزح س
ــى از اليه هاى پوسته ماننِد شفافى  ــب پره ها23 ناش پروانه ها و ش
است كه موجب تداخل نور مى شوند. در سطح بااليى بال يك 
پروانه ى مورفو، پوسته ها در يك ساختار پلكانى آرايش يافته اند. 
ــت  ــته ها به گونه اى اس ضخامت و فاصله ى عمودى اين پوس
ــا رو به پايين عبور مى كند،  ــفيدى از ميان آن ه كه وقتى نور س
بازتاب هاى حاصل از پوسته هاى متوالى (مثًال، پوسته ى بااليى 
ــته ى پايين تر بعدى) به تداخل سازنده ى جزء آبى طيف  و پوس
ــفيد يا به  ــد. بازتاب اجزاى رنگى ديگر نور س مرئى مى انجام
ــل كامًال ويرانگر و يا به تداخل ويرانگر جزئى مى انجامد  تداخ
ــما با تغيير  ــما رنگى آبى را از اين بال مى بينيد. ش و بنابراين ش
زاويه ى ديد خود، قدرى مسير نورى را كه به شما مى رسد تغيير 
ــتخوش  مى دهيد؛ اين تغيير، طول موج يا رنگ نورى را كه دس
ــازنده شده است، تغيير مى دهد. چون رنگى كه شما  تداخل س
ــتگى دارد، اين بال  ــما بس روى بال مى بينيد، به زاويه ى ديد ش

قزح سان است.
ــى از تداخل نورهاى بازتابيده از  ــاه ماهى نيز ناش رنگ ش
ــت، اما سه آرايش همپوشان براى پولك ها  پولك هاى ماهى اس
ــازنده اى از نور بازتابيده را در  وجود دارد كه هر يك تداخل س
بخش متفاوتى از طيف مرئى به وجود مى آورند. وقتى شما اين 
ــه نوع بازتاب روشن را دريافت مى كنيد، تركيب آن ها را به  س
رنگ سفيد خواهيد ديد. ولى، اين سفيدى متفاوت از رنگ سفيد 
ــت، زيرا در اين جا وقتى ديد خود از ماهى را تغيير  معمولى اس
مى دهيد، تغيير ظريفى در رنگ ماهى به وجود مى آيد. مشاهده ى 
شاه ماهى در آب به اين علت دشوار است كه نور بازتابيده تقريبًا 

شبيه نور محيط زير آب است.
سوسك آبزى استوايى سطحى پوشيده از فلس هاى باريك 
دارد كه طورى رديف شده اند كه مانند تورى پراش عمل مى كنند. 
ــت كه شامل شيارهاى باريك و  تورى پراش ابزارى اپتيكى اس
موازى است كه نقش تداخلى ايجاد مى كنند. اگر شما نور بخش 
روشن مركزى نقش پراش حاصل از سوسك را دريافت كنيد، 
ــنى را خواهد ديد. اگر نور بخش هاى روشن  ــفيد روش نور س
دور از مركز را دريافت كنيد، رنگ هايى را خواهيد كه به حدى 
ــيدگى پخش شده اند كه نمى توان آن ها را تميز داد.  بر اثر پراش
وقتى يكى از اين سوسك ها در آب مى چرخد، تغييرات سريع 
شدت روشنايى و رنگ آن ها مى تواند يك حيوان شكارچى را 

گيج كند.
بازتاب هاى نور از يك سوسك سرگين ناشى از فلس هايش 
نيست، بلكه ناشى از آرايشى عجيب از ميكروفيبريل ها24ست. 
ــده اند، كه صف بندى آن ها از  ــا طورى در اليه ها رديف ش آن ه
ــت. وقتى نور  ــه ى پايين تر بعدى چرخيده اس ــك اليه به الي ي
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بااليى نازك و شفاف ساخته شده است كه روى يك اليه ى زرد 
ــفنجى قرار دارد. در زير اين اليه ى اسفنجى مواد پوسته اى  اس

سياهى وجود دارد.
وقتى اليه ى اسفنجى از هوا پر مى شود، نور با از دست دادن 
ــتر رنگ ها به جز رنگ زرد پراكنده مى شود، و بنابراين بال  بيش
ــد.  وقتى اين سوسك در رطوبت بااليى قرار  زرد به نظر مى رس
دارد، اليه ى اسفنجى پر از آب مى شود و مقدار بيشترى نور از 
ميان اين اليه عبور مى كند تا به مواد پوسته اى سياه برسد و در 

آن جا جذب شود. درنتيجه، بال سياه به نظر مى رسد.

پي نوشت ____________________________________�

1. Scallop
2. Guanin 
3. Moken
sphercal aberration .4. تغيير شكل تصوير حاصل از دستگاه هاي اپتيكي به شكل 
كروي است. پرتوهايي كه به پيرامون چنين دستگاهي وارد مي شوند نسبت به پرتوهايي 
كه از نزديك محور اپتيكي وارد مي شوند، در جايي نزديك تر كانوني مي شوند و بنابراين 
ــود  تصوير يك نقطه نه به صورت يك نقطه بلكه به صورت يك قرص كوچك مي ش

(مترجم.)
5. Horseshoe Crab Linulus
6. Syrnix
7. Snapping
8. Feeding appendage
9. Sonoluminescence
10. Shrimpoluminescence
11. Sperm whale
12. Spermceti sac
13. Iridescent
14. Morpho
15. Herring
16. Tropical beetle
17. Whril-a-gig beetle
18. Scarabeid beetle
19. Tiger beetle
20. Mandrill
21. Tent caterpillar
22. Hercules beetle
23. Moth
24. Microfibril

منبع ________________________________________�
The Flying Circus of Physics, Jearl Walker, 2nd Edition, Hohn Wiley & Sons. 2007.

ــيد در اين اليه ها نفوذ مى كند، بازتاب نور از اليه هايى  خورش
كه در فاصله هاى مناسبى از هم قرار گرفته اند، به تداخل سازنده 
ــن و رنگى اى از سوسك  مى انجامد و به صورت نورهاى روش

خارج مى شوند.
ممكن است سوسك هاى پلنگى به چشم شما قهوه اى يا سياه 
به نظر برسند (تا با خاكي كه در آن حضور دارند منطبق شوند)، 
ــتند. براى مثال، پوشش هاى بال  اما آن ها درواقع چند رنگ هس
سوسك پلنگى Cicindela oregona تكه هايى دايره اى از رنگ 
آبى ـ سبز دارند كه توسط رنگ قرمز احاطه شده اند. هر دو رنگ 
ــته مانند روى بال ايجاد  ــى از پولك هاى پوس بر اثر تداخل ناش
مى شوند. وقتى شما به طور طبيعى اين سوسك را ببينيد، دستگاه 
بينايى شما رنگ هاى دريافتى را تركيب مى كند و رنگى قهوه اى 

را به ذهن متبادر مى سازد.
پوست آبى رنگى كه روى ميمون هاى مندريل و برخى ديگر 
از پستانداران ديده مى شود ناشى از آرايش نسبتاً دوره اى تارهاى 
ــت. در هر ناحيه ى ميكروسكوپى  ــت اس كالژن در ميان پوس
معينى، اين تارها موازى هستند و پهنا و فاصله اى دارند كه نور 
ــده مى كنند. در جاهاى ديگر،  ــت پراكن آبى را به بيرون از پوس
مانند كپل، تارهاى كالژن كم ترى وجود دارند، اما اين اليه روى 
مالنين قرار دارد كه نور عبورى از كالژن را جذب مى كند. پس 
زمينه ى تيره ى حاصل از مالنين، به نور آبى رنگ كه از پوست 
ــد. ولى، اين نور قزح سان  بازمى گردد، جلوه ى زيبايى مى بخش
ــت كه نياز به همرديفى گسترده اى از ناحيه هاى پراكندگى  نيس

داشته باشد.
ناحيه ى آبى رنگ يك پيله ى كرم ابريشم ناشى از پراكندگى 
نور توسط رشته هايى از مواد پوسته اى است كه سطح بااليى آن 
ــانده اند. در زير اين رشته ها يك سطح تيره وجود دارد.  را پوش
اين رشته ها آن قدر كوچك اند كه عمدتاً نور آبى را به سمت شما 
پراكنده مى سازند؛ بقيه ى اين نور به حركت به سمت سطح تيره 
ادامه مى دهد تا اين كه در آن جا جذب شود. بنابراين، شما عمدتًا 
رنگ آبى را از اين قسمت مى بينيد. ناحيه ى سفيدرنگ متفاوت 
ــت، زيرا سطح زيرين پيله، نور را به سمت شما بازمى تاباند  اس
ــت. در اين جا نورآبى  ــا پراكنده مى كند و بنابراين تيره نيس و ي
حاصل از رشته ها در نور سفيد روشن تر حاصل از سطح زيرين 

گم مى شود.
رنگ آبى روى پر يك زاغ كبود ناشى از پراكندگى ترجيحى 
ــى در نوك  ــط حفره هاى كوچك ــى طيف مرئى توس رنگ آب
پرهاست. رنگ روى ساير پرندگان مى تواند ناشى از تركيبى از 
ــى نور و رنگدانه هاى موجود در آن ها، و يا روش هاى  پراكندگ

متفاوتى باشد كه در آن ها نور دستخوش تداخل مى شود.
ــفت و سخِت سوسك شاخ دار از يك سطح  بال جلويى س


