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ـﺪان روسﺗﺒـ
دو ﻓﯿﺰﯾﮑـ
ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ  ۲۰۱۰ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﻣﻬﺮ  ۲ – ۱٣٨۹اﮐﺘﺒﺮ
آﻧﺪره ﮔﯿﻢ و ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ﻧﺎواﺳﻠﻮف ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﻧﺪه ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ  ۲۰۱۰ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮏ روز ﭘﺲ از آن ﮐﻪ راﺑﺮت ﺟﻔﺮی ادواردز ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﻮﺑﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ،دو ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان
روسﺗﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻮﺑﻞ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻣﻬﺮﻣﺎه ،آﻧﺪره
ﮔ ِﯿﻢ ﻫﻠﻨﺪی و ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ﻧﺎواﺳ ِﻠﻮف ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ-روﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ »آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪ« در ﻣﻮرد ﻣﺎده دوﺑﻌﺪی
ﮔﺮاﻓﻦ ،ﻻﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک ﮐﺮﺑﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ
ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻮﺑﻞ ،اﯾﻦ دو ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮاﻓﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻻﯾﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک از ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ
ﻧﺎزﮐﺎی ﯾﮏ اﺗﻢ ،ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎزک دارای
»وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ« اﺳﺖ.
ﮔﺮاﻓﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﮐﺎدﻣﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﻠﻮم
ﺳﻮﺋﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه و اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺎده دارای
»ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای« ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ،ﻟﻮازم
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ.
آﻧﺪره ﮔ ِﯿﻢ  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ﻧﺎواﺳ ِﻠﻮف  ۳۶ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل ۲۰۰۴
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮاﻓﻦ از ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک ﮐﻪ  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮیﺗﺮ از ﻓﻮﻻد اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ از ﺳﺎل  ۱۹۰۱ﺗﺎﮐﻨﻮن ۱۰۴ﺑﺎر و ﺑﻪ  ۱۸۹ﻧﻔﺮ اﻫﺪا
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان اﻫﺪا ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ راﺑﺮت ﺟﻔﺮی ادواردز  ۸۵ﺳﺎﻟﻪ و اﺳﺘﺎد
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺮﻧﺪه ﻧﻮﺑﻞ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻪ از راﺑﺮت ادواردز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﺪر ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ« ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ

ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻮﺑﻞ در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻮﺑﻞ ﺷﯿﻤﯽ ،ادﺑﯿﺎت،
ﺻﻠﺢ و اﻗﺘﺼﺎد را ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻮﺑﻞ در ﺳﺎل  ۱۹۰۰و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺳﻮﺋﺪی و ﻣﺨﺘﺮع دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ،در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺳﻮﺋﺪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ و در ﺳﺎل
 ۱۹۰۱ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻮﺑﻞ را در ﭘﻨﺞ رﺷﺘﻪ ،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ ،ادﺑﯿﺎت و ﺻﻠﺢ اﻫﺪا ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪﻫﺎ و در ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﻧﻮﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻮﺑﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۶۹ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ دو اﻗﺘﺼﺎددان ﺗﻌﻠﻖ
ﮔﺮﻓﺖ.

