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رهنمود

علم و دانش به عنوان ارزش 
 خوِد علم ارزش اس��ت. اين ارزش را كسانى 
مي توانند به ضد ارزش تبديل كنند كه از او عليه 
منافع بشريت استفاده كنند؛ اما خوِد دانش يك 
ارزش اس��ت. به بركت دانش، معرفت خدا هم 

آسان مي شود. 
 كسانى كه داراى علم  هستند، بيشتر مي توانند 
حقانيت پيام پيغمبران و حقانيت پيام راستين 
اسالم را بفهمند. علم را با شهوات، با غرض ها و با 
چيزهايى كه در عالم مادى و گرايش هاى مادى 

وجود دارد، مخلوط نبايد كرد. 
 آنى كه آنجا بد اس��ت، او ضد ارزش حركت 
كردِن آنها و شهوانى و نفسانى بهره گيرى كردن 
از علم است، نه خود علم. بنابراين علم يك ارزش 

است؛ در اين شك نكنيد. 
 سال هاس��ت كه ش��ما نخبگان در راه علم 
و دانش پيش��گام ش��ده ايد و اين كاروان علم 
در كش��ور حركت كرده، دستاوردهاى بسيار 
زيادى داشته. همين تقريباً 10، 12 سال اخير 
كه اين تفكر علم گرايىو دنب��ال علم رفتن و 
نهضت توليد علم و نهضت نرم افزارى و مسئله 
نخبه پرورى در كش��ور شروع ش��ده، تا امروز 
ما خيلى پيش��رفت كرده ايم. اين پيشرفت ها 

مغتنم است. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- بهمن ۸۹

ابداع روش جديد گوگردزدايي از سوخت خودروها 
محققان دانشگاه صنعتي اميركبير و پژوهش��گاه صنعت نفت با ابداع روشي جديد، اجراي فرايند 
گوگردزدايي در صنايع و پااليشگاه ها و حذف تركيبات گوگردي از سوخت خودروها را با دقت باال 
و هزينه بسيار اندك امكانپذير كردند. قاسم بختياري، محقق اين طرح  گفت: تركيبات گوگردي از 
تركيبات سمي و مزاحم در سوخت خودروها هستند و معضل اصلي آلودگي هواي كالنشهرهاي ما 
به شمار مي آيند و از سال 2009 نيز صنايع مختلف ملزم به اجراي استاندارد يورو 5 و كاهش گوگرد 
سوخت خودروها شده اند. اين روش در دما و فشار باال انجام مي گيرد، به همين دليل هزينه سنگيني 
براي صنايع ايجاد مي كند و عالوه بر اين، در پايان فرايند هنوز برخي تركيبات گوگردي در محصول 
باقي مي مانند و براي حذف اين تركيبات الزم است از روش هاي ديگري استفاده  شود كه متداول 

اين روش ها، گوگردزدايي هيدروژني عميق )UDHDS( است. 

 دستاورد

  مترجم: رضا داودي
دانشمندان پس از بررسي هاي مختلف 
دريافتند كه نيمي از محت�واي گرماي 
اقيانوس جهاني از س�ال 1۸65 بيش از 
دو دهه گذش�ته افزايش يافته اس�ت. 
  LLNL به گفته پيتر گليكر، دانش�مند
)تغيير آب و هوا، طبيعت( »در دهه هاي 
اخير گرم شدن قابل مالحظه اقيانوس 
همچن�ان ادامه دارد و با گذش�ت زمان 
نش�انه گرم ش�دن در حال رسيدن به 
قس�مت هاي عميق تر اقيانوس است.«

تغييرات در ذخيره سازي گرماي اقيانوس 
مهم است، زيرا اقيانوس بيش از 90 درصد 
مازاد افزايش گرماي زمين را كه در رابطه با 
گرم شدن كره زمين است، جذب مي كند. 
اقيانوس و اتمسفر گرم شده مشاهده شده 
كره زمين نتيج��ه ادامه انتش��ار گازهاي 
گلخانه اي است. تعيين مقدار گرمايي كه 
در سيستم زمين جمع مي شود براي بهبود 
درك تغيي��رات آب و هواي��ي حال حاضر 
و در راه و ارزيابي بهت��ر اينكه در دهه ها و 
قرن هاي آينده چقدر انتظار مي رود مهم 
اس��ت. بهبود پيش بيني هايي كه چقدر و 
به چه س��رعتي زمين گرم خواهد ش��د و 
درياها ب��اال خواهند آمد، حياتي اس��ت. 
افزايش دماي اقيانوس از س��ال 1970 به 

خوبي مستند سازي ش��ده و در ارتباط با 
انتش��ار گازهاي گلخانه اي است. از جمله 
اندازه گيري ها از يك سفر اقيانوس شناسي 
قرن 19 و تغييرات اخير در قس��مت هاي 
عميق تر اقيانوس، نشان مي دهد كه نيمي 
از گرماي انباش��ته ش��ده در طول دوران 
صنعتي در دهه هاي اخي��ر، با حدود يك 
سوم س��اكنين در اقيانوس هاي عميق تر 
رخ داده اس��ت. تيم، مجموعه اي متنوع از 
مشاهدات دماي اقيانوس و يك مجموعه 
بزرگ از مدل آب و هوا را م��ورد تجزيه و 

تحليل قرار داد. 
دانشمندان دماي اقيانوس را به روش هاي 

مختلف��ي در ط��ول زم��ان اندازه گيري 
كرده ان��د، از كاهش جفت ه��اي حداقل- 
حداكثر درجه حرارت ت��ا اعماق مختلف 
در خطوط دري��ا در طول HMS. س��فر 
چلنجر 1872- 1876، با ابزار مدرن بسيار 
دقيق استفاده شده در يك آرايه جهاني از 
 )ARGO پروفايل روباتيك شناور )به نام
كه داده ه��ا را ب��ا اس��تفاده از ماهواره ها 
»phone home« مي كن��د، از حدود 
سال 1999 شروع شده است. اين مطالعه 
نشان داد كه برآورد گرم شدن اقيانوس ها 
در بيش از يك محدوده از زمان و عمق به 
خوبي ب��ا نتايج حاصل از آخرين نس��ل از 

مدل هاي آب و هوا سازش مي كند، با اين 
اطمينان كه مدل هاي آب و هوا اطالعات 
مفي��دي را ارائ��ه مي كنند. پ��ل دوراك 
اقيانوس ش��ناس LLNL اظهار مي كند: 
»در طول س��ال، توزيع جهاني داده هاي 
درجه حرارت اقيانوس جمع آوري ش��ده 
توسط آرگو، كليدي در بهبود برآورد ما از 
گرم شدن اقيانوس ها و ارزيابي مدل هاي 

آب و هوايي شده است.«
در حالي ك��ه آرگ��و تنها نيم��ه بااليي از 
حجم اقيانوس ها را نمونه برداري مي كند، 
 "Deep Argo " آرايه هاي خلبان جديد
آن نمونه ها را در كف اقيانوس كه در حال 
مستقر شدن هستند، شناور مي كند. اين 
حجم اقيانوس پهن��اور در نيمه عميق تر، 
تنها به ندرت توسط كشتي هاي تحقيقاتي 
اندازه گيري مي شود. داده هاي عميق نيز 
گرم ش��دن كره زمين را نشان مي دهند، 
حتي در اليه هاي كف اقيانوس در دهه هاي 

اخير. 
به گفت��ه اقيانوس شناس��ان ب��ا توجه به 
اهميت نشانه گرم شدن اقيانوس ها براي 
درك تغيير آب و هوا، زمان مناسبي براي 
اندازه گيري سيستماتيك  جهاني اقيانوس 

از سطح به كف اقيانوس است.
  منبع: ساينس ديلي

پس از بررسي دانشمندان مشخص شد

روند گرم شدن جهاني اقيانوس در دهه هاي اخير دو برابر شده است

  مترجم: علي طالبي
چه مقدار كالري در هر بشقاب غذايي كه 
مي خوريد وجود دارد؟ شما مي توانستيد 
به دقت تحت نظر داشته باشيد، اما علم 
مي گويد ك�ه احتماالً ش�ما دس�ت كم 
گرفته ايد. ش�ما مي توانيد به زحمت هر 
جزء را در ساالد يا همبرگر وزن كنيد يا 
با نگاه كردن به برنامه هاي گوش�ي هاي 
هوش�مند ب�ه دس�ت آوري�د ام�ا اين 
نيازمند زمان و توجه به جزئيات اس�ت. 
تكنولوژي نقشه برداري ليزري و برنامه هاي 
گوشي هاي هوش��مند جديد توسعه يافته 
توسط مهندس��ين برق دانشگاه واشنگتن 
به نام NutriRay3D به شما اين اجازه را 
مي دهد كه تلفن خود را به طرف بشقاب غذا 
بگيريد و تعداد دقيقي از كل كالري و مواد 
غذايي را به دست آوريد. اگر شما سعي به 
كم كردن وزن داريد، برنامه هاي كاربردي 
تلفن همراه بس��ياري وجود دارد، اما شما 
هنوز نياز به اندازه گيري يا به نحوي برآورد 
اينكه چقدر مي خوريد داريد: چيزي كه ما 
انجام مي دهيم از بين بردن كار خسته كننده 
است، مردم يكي از بزرگ ترين موانع را براي 

محاسبه دقيق كالري انجام مي دهند. 
ل��وازم جانبي لي��زري كه به يك گوش��ي 
هوشمند متصل است، شبكه اي از نقاط را 
روي يك صفحه يا كاسه طرح ريزي مي كند 
و دقيقاً حجم مواد غذايي را محاسبه مي كند. 
اين اندازه گيري ه��ا، برنامه محتواي تغذيه 
يك تكه اس��تيك يا تعداد انگشت شماري 
از ذرت بو داده يا يك كاسه غالت و شير را 

تخمين مي زند. 
 3D به گفت��ه متخصصان آن يك نقش��ه
را بر اس��اس نقطه چين ها ايج��اد مي كند، 
سپس ش��ما مي توانيد كل آنها را در كنار 
هم قرار دهيد تا حج��م واقعي مواد غذايي 
را به دست آوريد و برآورد اندازه هاي پرس 
هنگامي صورت مي گيرد كه مردم و ديگر 
روش هاي محاس��به كالري اغلب ناموفق 

عمل مي كنند. 
بررس��ي اين اندازه گيري ها در مقابل يك 
پايگاه داده گس��ترده از مواد غذايي، برنامه 
كالري، قند، پروتئي��ن، چربي، ويتامين ها 
و مواد مغذي ديگر در بش��قاب را محاسبه 
مي كند. برنامه NutriRay3D مي تواند 
غذاهاي اساسي را )مانند موز يا ماكاروني 
يا بلغور( خودش شناس��ايي كند، اما اجازه 
مي دهد تا كاربران در گوشي صحبت كنند يا 
به طور دستي جزئيات را در مورد وعده هاي 

غذايي پيچيده تر وارد كنند. 
با اي��ن ورودي، برنامه مي توان��د بين يك 
قطعه از ماه��ي قزل آالي كبابي با س��س 
ماس��ت س��بك تر )س��س مركب از كره و 
زرده تخم مرغ و آب ليمو و س��ركه( يا يك 
غذا با كال��ري باالتر، يا بين ي��ك كره بادام 
زميني يا ساندويچ كره س��ويا تفاوت قائل 
شود. آن از اطالعات استاندارد تغذيه براي 

غذاهايي با مواد تش��كيل دهنده مخلوط، 
مانند سوپ عدس استفاده مي كند. حتي 
براي برآورد هاي دقيق تر، كاربران مي توانند 
وارد ش��وند و دس��تورالعمل هاي دقيق را 
براي وعده هاي غذايي كه معموالً درس��ت 

مي كنند اشتراك گذاري كنند. 
تكنولوژي هاي مبتني بر ليزر UW در اصل 
براي كمك به محققان سرطان براي مطالعه 
ارتباط بين مصرف غذايي و بيماري توسعه 
يافته بود، كه نياز به شركت كنندگاني براي 
مطالعات باليني براي ثبت و پيگيري دقيق 
محتواي مواد غذايي كه مصرف مي كنند، 

داشتند. 
براي كم��ك ب��ه حداق��ل رس��اندن اين 
اش��تباهات، تيم تحقيقاتي از آزمايش��گاه 
 UW سنس��ور، ان��رژي و اتوماس��يون
تكنيك ه��اي نقش��ه ب��رداري 3D كه در 
فضاه��اي بزرگ تر مانند يك ات��اق يا يك 

ماشين استفاده مي شود، به كار گرفته است 
اما در چنين اندازه هاي كوچك مانند يك 
هويج يا كيك كوچك مش��كل بوده است. 
آنها همچنين بايد خصلت غذاهاي خاص، 
مانند محاسبه نس��بت هوا به مواد غذايي 
واقعي در يك كاس��ه چيپس سيب زميني 

را حساب كنند. 
هنگامي كه ش��ما ش��روع به اندازه گيري 
چيزي كرديد، آن از يك مش��اهده س��اده 
متفاوت مي شود. در تناسب اندام شخصي، 
براي مث��ال، هنگامي كه مردم ش��روع به 
اندازه گي��ري اينكه چند قدم ي��ا مايل راه 
مي روند، كردند به ارائه بازخورد مهم و ايجاد 
عادات جديد كمك مي كند. به طور كلي، 
برآورد هاي مبهم در مورد اينكه چقدر مردم 
دقيق غذا مي خوردند را ما مي توانيم همين 

جا انجام دهيم. 
AP :منبع  
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ولوو R S90 ديزاين مدل 2017 اس��پرت رونمايي شد. 
اين مدل همچون ديگر نس��خه هاي R ديزاين در خط 
توليد ولوو به عنوان رقيبي از S90 براي بسته هاي ارتقايي 
M اسپرت و S خودروهاي بي ام و آئودي خواهد بود. به 

اعتقاد بسياري از كارشناسان اين خودرو مي تواند هيوالي 
جاده ها لقب بگيرد. طراحي منحصر به فرد جلوپنجره و 
سپر جلوي جديد به همراه اسپويلر زيرين، قسمت هاي 
نقره اي و ساتن نقره اي، رينگ هاي اسپرت بزرگ و لوله 

اگزوز دوگانه تعبيه ش��ده ب��ود. اين طراح��ي در داخل 
خودرو نيز ادامه داشت كه از صندلي هاي اسپرت، فرمان 
با روكش چرمي و اهرم دن��ده، كف پايي و ركاب هاي در 

مخصوص نسخه هاي R ديزاين بهره مي برد. 

ولوو R S90 هيوالي جاده ها مي شود

تكنولوژي اي كه وعده غذاها را به صورت 3D ثبت مي كند

كالري غذايتان را با گوشي هاي هوشمند  بشماريد

نانو

توليد نانوالياف پليمري
 براي ترميم بافت آسيب ديده 

پژوهش��گر دانش��گاه زنجان، موفق ب��ه توليد 
نانوالياف پليم��ري با قطر و خ��واص مكانيكي 
بهينه شد. توليد اين نانوالياف با اين خصوصيات 
گامي مه��م در ترميم بافت هاي آس��يب ديده  
بدن با مهندسي بافت به ش��مار مي رود.  دكتر 
امير دوس��تگاني در رابطه با اهداف طرح گفت: 
»نانو الياف به دليل نسبت سطح به حجم بسيار 
باال مي تواند خ��واص ويژه اي را از خود نش��ان 
دهد. همچنين س��اختار بافت هاي بدن انسان 
داراي س��اختار نانو ليفي و اليافي با قطر كمتر 
از 500 نانومتر هس��تند. در اي��ن پژوهش قطر 
متوس��ط الياف و خواص مكانيكي بهينه سازي 
ش��ده اند تا نانو اليافي با كمترين قطر ممكن و 
حداكثر استحكام به دست  آيد. اين داربست ها 
مي توانند فضاي مناس��بي ب��راي جايگزيني و 
ترميم بافت هاي آس��يب ديده فراهم كنند. در 
بحث مهندسي پزشكي براي ترميم بافت هاي 
آسيب ديده نياز به ساختارهاي سه بعدي مشابه 
بدن انسان اس��ت تا محيط مناسبي براي رشد 
و تكثير س��لول هاي مورد نظر فراهم ش��ود. با 
اس��تفاده از نتايج حاصل از اين تحقيق، امكان 
تهيه و ساخت داربست هاي پليمري با خواص 
مناسب فراهم مي ش��ود. به عالوه، با در اختيار 
داشتن شرايط بهينه مي توان با سرعت بيشتر و 
هزينه  كمتري به داربست هاي با خواص مناسب 

دسترسي پيدا كرد.«

دانستني

سوسك سرگين قدرتمند تر از گوريل!
ش��ايد باورش برايتان س��خت باش��د اما يك نوع سوسك 
قدرتمند ترين حش��ره جهان اس��ت ك��ه در مقايس��ه با 
وزنش محقق��ان آن را قوي ت��ر از يك گوري��ل مي دانند! 
سرگين غلتانك يا سوسك س��رگين نوعي سوسك است 
كه محققان فهميده اند مي تواند اجسامي 1۴11 برابر وزن 
خودش را بكشد و حمل كند. اين مسئله مثل اين است كه 
يك انسان با وزن معمولي شش  اتوبوس دو طبقه را به صورت همزمان بكشد و جابه جا كند! اين در 

حالي است كه يك گوريل مي تواند اجسامي 10 برابر وزن خود را جابه جا كند. 

سالمت

اضطراب بر جهت راه رفتن افراد هم تأثير دارد 
پژوهشگران دريافتند اضطراب بر جهت راه رفتن افراد هم 
تأثير مي گذارد. نتايج بررس��ي هاي انجام شده نشان داده 
اس��ت افرادي كه مضطرب يا در حال مهار اضطراب خود 
هستند، فعاليت س��مت راست مغزش��ان بيشتر است كه 
اين امر منجر به تمايل به راه رفتن به سمت چپ مي شود. 
اين بررسي براي اولين بار روي فعال شدن دو نيمكره مغز 
با تغييرات جانبي بررسي شده كه در راه رفتن تأثيرگذار است. در اين مطالعه شركت كنندگان با 
چشم بسته مورد آزمايش قرار گرفتند و از آنها خواسته شد تا در مسير مستقيم يك اتاق راه بروند. 
نتايج آزمايش نشان داد، افراد مضطرب تمايل به راه رفتن به سمت چپ دارند و نيمكره راست مغز 

آنها با چشمان بسته فعال تر است. 

فناوري

ايجاد  ارتباط ميان مغز و ابزار الكترونيكي
 محققان در حال توسعه يك فناوري هستند كه مي تواند 
مغز انس��ان را به گجت هاي الكترونيكي مرتبط كند. اين 
فناوري يك سيستم پوشيدني 6۴ كانالي نظارت بر عملكرد 
مغز است كه با تجهيزات پيش��رفته موجود در البراتوارها 
كاماًل س��ازگاري دارد.  هدف از به كارگيري اين سيستم،   
بررس��ي عملكرد مغز يا فعاليت مغز بدون نياز به ايمپلنت 
الكترودها است. اين سيستم داراي دو نمونه است. نمونه اول يك دستگاه 6۴ كانالي با كيفيت باال 
است كه براي تحقيقات و محيط هاي كلينيكي كاربرد دارد و به پوست بيمار متصل مي شود. نمونه 
دوم يك دستگاه 20 كانالي است كه براي بازخواني سريع عملكرد مغز طراحي شده و امكان بررسي 
آسيب مغزي در اثر سكته يا ضربه مغزي را در شرايطي كه زمان داراي اهميت است، فراهم مي كند.   
محققان بر اين باورند كه اين فناوري به زودي منجر به تايپ افكار، بدون نياز به دس��ت مي شود؛ 
يعني امواج مغزي توسط فناوري هاي پوشيدني ثبت و روي يك صفحه نمايش تايپ مي شوند يا 

به عنوان فرمان براي انجام امور مختلف استفاده مي شوند. 

 پزشكي

انسولين بدون درد با جلبك دريايي 
با ساخت و طراحي كپس��ول هيدروژن بيماران ديابتي از 
تزريق انسولين آس��وده خاطر مي شوند. محققان دانشگاه 
اوكي ناوا ادعا مي كنند كه با تزريق »جزاير« نوعي انسولين 
جديد به كب��د پس از ي��ك دوره زماني خاص، انس��ولين 
كافي در بدن بيمار به وجود مي آي��د و افراد ديگر نيازمند 
تزريق انسولين نمي باشند. س��لول هاي جزاير پانكراس به 
وسيله كريستال هاي يخي تشكيل مي شود كه امر حمل و نقل و همچنين نگهداري آنها را كمي 
مشكل كرده است. پروفسور امي ش��ين در حال توسعه يك روش انجماد اس��ت كه در آن بتوان 
سلول هاي جزاير پانكراس را بدون آسيب حفظ كنند. روش كار بدين صورت است كه جزاير را در 
هيدروژن هاي ساخته شده از آلژينات كه يك نوع پليمر از جلبك دريايي است محصور مي كند و 
اين امر سبب مي شود تا با برقراري پيوند قوي بين مولكول آب و شبكه هاي هيدروژني از تشكيل 

انجماد يخي و خراب شدن كپسول جلوگيري شود. 

تكنولوژي

ابداع دستگاه تبديل رطوبت هوا به آب آشاميدني
محققان موفق به ساخت دستگاهي شده اند كه رطوبت هوا 
را استخراج كرده و آن را به آب آشاميدني تبديل مي كند. 
اين دس��تگاه Fontus ن��ام دارد و ب��ه دوچرخه متصل 
مي شود و نيروي محركه الزم توسط پانل هاي خورشيدي 
تأمين مي شود. براي ساخت اين دس��تگاه از قوانين ساده 
متراكم س��ازي استفاده ش��ده است. مهم نيس��ت كه اين 
دستگاه در چه منطقه اي استفاده شود، زيرا به هر حال حتي در مناطق بياباني نيز در هوا درصد 
پاييني رطوبت وجود دارد. اين دستگاه رطوبت موجود در هوا را استخراج و متراكم و آن را به آب 
قابل آشاميدن تبديل مي كند. اين دستگاه كوچك مجهز به يك متراكم كننده كوچك است كه 
به سطوح آب گريز متصل شده است. اين سطوح، آب متراكم شده را بدون هدر رفتن يك قطره از 
آن، وارد محفظه دستگاه مي كنند. اين دستگاه قادر است در هواي 30 تا ۴0 درجه سانتي گراد و 

رطوبت 80 تا 90 درصد، در عرض يك ساعت، 0/5 ليتر آب توليد كند. 

ابتكار

ساخت دستگاه سنجش حركت
 مفاصل ورزشكاران در كشور 
پژوهش��گران دانش��كده تربيت بدن��ي و علوم 
ورزشي دانشگاه تهران دستگاهي را براي بررسي 
حركت مفاصل ارائه كردند كه به صورت دقيق 
قادر به سنجش حركت مفاصل در ورزشكاران 
آسيب ديده است.  بيژن شيري از محققان اين 
طرح با اشاره به طراحي و ساخت دستگاه بررسي 
دامنه حركتي اندام ها و مفاصل ورزشكاران گفت: 
اين دستگاه قادر اس��ت دامنه حركت اندام ها و 
مفاصل ورزشكاران را به طور دقيق اندازه گيري 
كند. دستگاه عرضه ش��ده قادر به اندازه گيري 
دامنه حركتي مفاصل ش��انه و دست است. اين 
دستگاه با سنجش حركت مفاصل ورزشكاران به 
ويژه ورزشكاران آسيب ديده تشخيص مي دهد 
كه فرد با محدودي��ت حركتي در مفصل مواجه 
است يا خير. بر اساس تشخيص دستگاه، برنامه 
بازتواني براي ورزشكاران به منظور افزايش سطح 
انعطاف پذيري مفاصل ارائه مي ش��ود تا حركت 

مفاصل به وضعيت اوليه بازگردد. 


