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بسیاریازچیزهاییکهدوروبرمان
هستند،جهانیرادرخودشان
پنهانکردهاندکهماباچشم
غیرمسلحنمیبینیم

زهره حسینی| خبرنگا ر
بسیاری از ما این روزهــا ،آنقدر
پرونده
که تصویر ثبت شده از ویروس
کرونا زیر میکروسکوپ را
در رســانـههــا و شبکههای
اجتماعی دیدهایم ،دقیقا میدانیم
چــه شکلی اســت و اگــر مــوجــودی
قابل رویت بود ،به راحتی او را می
شناختیم و نابودش میکردیم تا
بشر از دست این موجود ناشناخته
نجات یابد .در اطــراف ما عجایبی
قرار دارند که گاهی برای دیدنشان به
دستگاهینیازداریمتا مثالدورتریننقاط
آسمانرابهمانشاندهد .گاهیبادیدن
یک ستاره ،سیاره یا شهابسنگ از
پشت تلسکوپ به وجد میآییم،
گــاهــی هــم بــرخــی از مــا انسانها
تصمیم میگیریم دنیای زیر دریا و
اقیانوسها را کشف کنیم پس سوار
بر زیردریایی میشویم و به عمیقترین نقاط
اقیانوسها میرویم و از دیدن موجودات عجیب و خاصی
که در دنیای تاریک زیر دریاها زندگی میکنند ،لذت می بریم
و البته متعجب میشویم .ما انسا نها در طول تاریخ دست به
کشفهای بسیاری زدهایم و یکی از اینها مربوط به پیدا کردن
دنیایی عجیب و جذاب در نزدیکترین مکان ممکن به ماست.
آنقدرنزدیککهنمیتوانیمآنهاراببینیم،جاییداخلبدنمان،
در هوایی که تنفس میکنیم یا غذایی که میخوریم .این دنیای
نزدیک و جذاب در زیر میکروسکوپها زنده میشوند و ما متوجه
حضور بعضی از این موجودات میکروسکوپی میشویم .یکی
از جذابیتهای این محیط ،دیدن شکل متفاوتی از موجودات
زنده ،اجسام ،ویروسها و  ...است .برای مثال یکی از زیباترین
اشکال در زیر میکروسکوپ مربوط به گلبول قرمز است .اگر تا به
حال این ذره را ندیده باشید ،نمیتوانید تصور کنید چه تصویری
در انتظارتان است .دنیای موجودات میکروسکوپی شاید بسیار
کوچکباشداماخیلیاعجابآورودیدنیاست.اینهمهجزئیات
در یک ذره کوچک ،ما را به تحسین خالق آنها وامیدارد .خالقی
که هیچ جزئی را از قلم نمیاندازد و عجیب هنرمند است .در
این پرونده قرار است به دنیای زیرمیکروسکوپ سری بزنیم و با
عجایب آن بیشتر آشنا شویم.

 4نکتهدرباره
میکروسکوپها
قبلازپرداختنبهعکسهاو
متعجبشدنازدیدنشکل
اجساموموجوداتمختلف
زیرمیکروسکوپ،الزماست
توضیحمختصریدربارهانواع
میکروسکوپهاوتواناییآنهادر
بزرگنمایی ذرات داده شود .برای
اینمنظوراز«سیدهزهراحسینی»،کارشناسعلومآزمایشگاهی
خواستهایمتاچندنکتهمهمرابرایمادرهمینزمینه مطرحکند.

«میکروسکوپ»کلمهاییونانیاستکهازدوواژه«میکرو»بهمعنی
کوچک و «اسکوپ» به معنی دیدن تشکیل شده است و ترکیب این
دوواژهیعنیدیدناجساموذراتکوچک.
میکروسکوپها به دو دسته اصلی میکروسکوپهای نــوری و
میکروسکوپهایالکترونیتقسیممیشوند.درخورذکراستکه
هرکدام از این دو نوع میکروسکوپ ،ویژگیهایی دارند که باعث
شده تا کارایی تقریبا متفاوتی داشته باشندو البته هرکدامشان طرفداران
خاصخودشانراهمدربینمحققانوالبتهمردمدارند.
دربارهمیکروسکوپهاینوریبایدبدانیدکهاینمیکروسکوپها
ازنورمرئیاستفادهمیکنندوچندینلنزمختلفدارندکهتوانایی
نشاندادنسلولها،اجساموساختارشانراباوضوحیبسیارخوب
دارنــد .در واقــع تمامی سلولهای زیر میکروسکوپ بیرنگ هستند و
عکسهاییکهازسلولهایرنگیدیدهمیشود،بهدلیلایناستکهابتدا
سلول رنـگآمــیــزی و بعد زیــر دستگاه گذاشته م ـیشــود .اولــیــن نوع
میکروسکوپهادرجهانهمهمیننوعنوریبودهاندکهامروزهباپیشرفت
علم،انواعجدیدیازآنهاتولیدشدهکهتواناییضبطتصاویرونمایشآنها
دررایانهرادارند.
دربارهمیکروسکوپهایالکترونیبایددانست،تصاویریکهبسیار
واضحودرحالتسهبعدیمیبینیممحصولاینمیکروسکوپها
هستند .قدرت بزرگنمایی این میکروسکوپها چندین برابر نوع
نوری است .نوع الکترونی از نور نامرئی استفاده میکند ،در واقع از یک
باریکهالکترونیاستفادهمیکنندوچونطولموجالکترونخیلیبیشتراز
نورمرئیاست،پسقاعدت ًاقدرتتفکیکمیکروسکوپهایالکترونیبسیار
بیشتر از نوع نوری است .تعداد این میکروسکوپها در دنیا کم است و
میتواننام«ابرمیکروسکوپ»رابرآنهاگذاشت،چونقدرتیبسیارباالدر
بزرگنمایی اجسام دارند .در خور ذکر است که بیشتر تصاویری که در این
پروندهخواهیددید،بامیکروسکوپهایالکترونیگرفتهشدهاند.
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ازچشموابروتاگندم!
نگاهیبهچندتصویرجالبازچیزهای
دمدستیکهتوسطمیکروسکوپدریک
پژوهشدانشگاهیثبتشدهاست
محققان مرکز تحقیقات کشاورزی مریلند در آمریکا
با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونیکی بسیار
پرقدرت ،دست به یک تحقیق متفاوت زدند و تصاویری
شگفتانگیزازدنیایزیرمیکروسکوپبهدستآوردند.
این محققان برای تهیه این گالری عکس ،از ساده ترین
چیزهاییاستفادهکردندکهدراطرافهمهماوجود
دارد .در ادامه و بدون هیچ توضیحی ،تعدادی از
تصاویربرگزیدهاینپژوهشراخواهیددید.

تاجدارهای
سبززنگ
چهچیزی؟ ویروسکرونا
این تصویری از نوعی کرونا ویروس به نام «ناول کرونا
ویــروس »2019است که عامل تعطیلی بسیاری از
بــازارهــای دنیا و تغییر در سبک زندگی مــردم شده
است .همین ویــروس میکروسکوپی باعث اتفاقات
عجیبیدردنیاشدهکهشایدجنگهایبزرگجهانی
بابمبهایعظیموسالحهایپیشرفتهقادرنبودنددر
این حد دنیا را تخریب و نظم جهانی را دگرگون کنند.
ویروسهایتاجدارسبزرنگیکهماههاستبرایمردم
دنیا دردسرساز شدهاند و معلوم نیست تا چه زمانی به
اینحکمرانیادامهخواهندداد!

حشرهزشت
و آلرژیزا
چهچیزی؟مای 
ت
در ایــــــن قــســمــت،
تــصــویــری از حــشــراتــی
بـــه اســــم «مــــایــــت» در زیــر
میکروسکوپ را میبینید .این حشرات رطوبت را
به خود جذب میکنند و در گرد و غبار خانهها دیده
میشوند .حشراتی که با چشم دیده نمیشوند ولی
همیشه در کنار ما و در غبار روی وسایل خانه هستند.
مایتها میتوانند عامل حساسیت و
آلرژیباشند

تسخیر
شدنبدن
انسانتوسط
ایموجیها
چهچیزی؟گلبولقرمز
شاید باورتان نشود ولی این تصاویر با میکروسکوپ
نوریگرفتهشدهونشانمیدهدگویافضایمجازیتا
درونبدنمانهمنفوذکردهوآنقدرازاینایموجیها
استفاده کردهایم که بعضی از گلبولهای قرمزمان
شبیه ایموجی شدهاند! احتماال این گلبولها از بدن
کسیگرفتهشدهکهاز 24ساعت 20،ساعتمشغول
فرستادن ایموجی در فضای مجازی بــوده  .معلوم
نیستشایداگراجزایدیگربدنشرازیرمیکروسکوپ
بگذاریم،شبیههشتگوالیکباشند.

اینخستگیناپذیرانکوچک

دنیایی
رنگارنگ
در دل یک
سنگ
چهچیزی؟موسکویت
همه ما دربــاره سنگها و کانیها
چیزهایی در مدرسه خواندهایم اما بیشترمان نمای
نزدیک از یک کانی را ندیدهایم .ایــن تصویر زیبا و
رنگارنگ نوعی کانی به نام «موسکویت قطبی» است.
به بلورهای زیبا و رنگارنگش نگاه کنید .این رنگها
میتوانند متفاوت باشند و در گرانیتها یافتشوند.
ترکیبیزیباوجذابکهشایدتصورشسختباشدکه
ازیکسنگگرفتهشدهاست.

سوزن زدن
بهانسان
چهچیزی؟جنین
ایــن تصویر ،سلولهایی از
جنین انسان را روی یک سوزن
نشانمیدهد.سلولهاییازیکجنین
که آرام ،آرام رشد میکند ،بزرگ میشود ،دست و پا
در میآورد و تبدیل به انسان میشود .اعجابی که هر
لحظهدرحالوقوعاستویکمادرحتیتاچهاریاپنج
ماههشدننوزادش،کمترمتوجهاینموضوع
میشود.

الیههای
متعددیک
ساقه
چهچیزی؟ساقهگلرز
تابهحالبهساقهیکگلرزدقت
کردهاید؟ بیشتر ما احتما ًال خارهای ساقه
رز را به خوبی دیده و بعد به زیبایی گلبرگهای آن
دل سپردهایم .شاید هم آنقدر مجذوب گل شدهایم
که اص ً
ال خارها به چشممان نیامده و ناخودآگاه درد
فرورفتن خار در دستمان را حس کردیم .زیبایی
رنگهای مختلف و جذاب این گل ،مجال دقت کردن
بهساقه واجزایتشکیلدهندهآنراازمامیگیرد.اما
این عکس ،گل رز زیبای شما را در نزدیکترین حالت
بررسیمیکندوساقهآنرادرجزئیترینحالتنشان
میدهد.ساقهایکهازچندینوچندالیهتشکیلشده
کهبهطورقطعباچشممعمولی،قابلدرکنیست.

چهچیزی؟مورچه
نمیتوانیدتصورکنیدکهاینموجودچیست؟موجودیریزکههمهجامیبینید.ممکن
استآنهارادرحالیببینیمکهدستهجمعیبهذرهایبیسکویتافتادهرویزمینحمله
کردهاند.حیواناتیکههمیشهودرهمهحالمشغولکارهستند .اینتصویریکمورچه
کارگراست.نمیدانمچراتصورنمیکردماینموجوداتخستگیناپذیروتقریب ًابیآزار
چنینشکلیداشتهباشند.شبیههیوالهاییکوچککهدراطرافمامیگردندوفقطبه
ایندلیلکهخیلیکوچکهستندازآنهانمیترسیم.تصورکنیداینچهرهدراندازه
یکفیلیاببربود،حتم ًابسیارترسناکورعبآورمیشد!

قلبی
صورتیدر
میاندایرههایسفید
چهچیزی؟گلبولسفید
این دایرهای که میبینید ،یک «شان» است .این
«شان» تعدادی گلبول خون را نشان میدهد .دقت
کنید یک گلبول سفید در این تصویر قرار دارد که با
بقیه متفاوت و شبیه به قلب است .یک قلب صورتی
میان دایرههایی یکسان .چه کسی تصور میکرد در
بدن انسانها گلبول سفید به شکل یک قلب صورتی
وجــود داشته باشد؟ ایــن هم یکی دیگر از مزایای
پیشرفت روز افزون دنیای علم و فناوری که هر انسانی
را شگفتزده میکند.

چشمانسان

دانههایسفید
وپررمزو راز
چهچیزی؟برف
عکسهای میکروسکوپی
زیادی از دانههای برفها منتشر
شده ولی این یکی کمی با بقیه متفاوت
است .این نمایی زیبا و خاص از دانههای برف
است که شاید کمتر دیده شده باشد .دانههای سفید و
سبکیکهآراموبیصدارویهمجمعمیشوندوحجمی
سفیدراتشکیلمیدهند،اززیرمیکروسکوپبسیارزیبا
و جذاب دیده میشوند .عکسهای منتشر شده از
دانههای برف زیر میکروسکوپ نشان میدهد
که شاید ظاهرش شبیه یک گلوله دایــرهای
باشد اما از اشکال هندسی دقیق و منظمی
ساختهشدهاست.

توتفرنگی

ابرو

کثیفیهاییکهانصافازیبا
هستند
چهچیزی؟گردوخاک
گــــــرد و خــــــاک در
نــظــر مــا همیشه به
رنــــگ خــاکــســتــری
اســــــــــت .وقـــتـــی
روی وســایــل خانه
مینشینند گــردی از
رنگ خاکستری را به جا
میگذارند .وقتی لباسمان
خاکی میشود بــاز هم همان رنــگ را
میبینیم.حاالبهایننوارهایزیبایرنگارنگنگاهکنید.
اینهاهمانگردوغبارهستند.تصورکنیداگرچشممان
قدرتمیکروسکوپیداشتومیتوانستاینتنوعرنگی
از گرد و خاک را روی اجسام ببیند چه میشد؟ احتما ًال
هرچه خانهمان کثیفتر میشد ،رنگارنگتر و زیباتر
به نظر میرسید .شاید دیگر کسی دلش نمیخواست
خانهاش را تمیز کند و میان این نوارهای زیبا و رنگارنگ
زندگی میکردیم .به نظرم خدا ما انسانها را خوب
شناخت که چشمانی میکروسکوپی به ما نداد و گرد و
خاکرادرنظرمانخاکسترینشانداد.
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