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رهنمود

 علم را براي خدمت
 فرا بگيريم

عل��م را براي خدم��ت، براي معنوي��ت، براي 
پيشرفت فضائل انس��اني، براي دفاع حقيقي 
از حقوق انس��ان بايد فرا بگيري��م. ثروت ملي 
و اقتدار ملي بايد براي اين باشد كه اين ملت 
بتواند برخالف سنت رايج جهان، پرچم عدالت 

را در دست بگيرد.
 براي اين هدف كار كنيد، علم را براي اين فرا 
بگيريد، دنبال اين باشيد- اين لزم است- والاّ 
اگر روش��ي ك��ه علم آم��وزان و صاحبان علم 
در دنيا در اين 200 س��ال 300 س��ال دنبال 
كردند، ما هم ته صف آنها بايستيم، راهي كه 
آنها رفتن��د، ما هم هم��ان راه را برويم، اينكه 
هنري نيست؛ اينكه هدفي نيست كه انسان از 
جان خودش براي آن مايه بگذارد. ما بايستي 
راه جديدي را باز كنيم. راه جديد اين اس��ت 
كه يك ملتي ب��ا دارا بودن اب��زار علم و اقتدار 
علمي-كه همه چيز ديگر را به دنبال خودش 
مي آورد- انگيزه هاي الهي و ارزش هاي الهي 
و اخالق الهي را در دني��ا َعلم كند و پرچمش 
را برافرازد. اين، آن توقعي است كه ما از شما 

داريم. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- 
مهر ۸۹

فناوری

پوست الكترونيك حساس تر از پوست انسان ساخته شد
محققان پوس��تي الكترونيك حاوي 
ه��زاران حس��گر ري��ز ب��ا ضخامت 
1/2 ميك��رون س��اخته اند ك��ه حتي 
در مقايس��ه با پوست انس��ان نسبت 
به لمس حس��اس تر اس��ت. پوس��ت 
هوش��مند حاوي ميليون ها حس��گر 
ريز انعطاف پذير است. اين حسگرها از 
ميله هاي نانو اكسيد روي با ضخامت 
0/2 ميكرون س��اخته ش��ده اند. اين 
درحالي است كه ضخامت قطر موي انس��ان ۴0 تا ۵0 ميكرون است. هريك از اين حسگرها 
انرژي مورد نياز خود را تأمين مي كنند بنابراين نيازي به جريان الكتريسيته خارجي نيست. 
تعداد زيادي از اين حسگرها در يك ليه الستيكي از يك پلي آميد مقاوم به رطوبت و مواد 
شيميايي قرار گرفته است. در نتيجه پوستي سخت، انعطاف پذير و ضد آب به وجود مي آيد. 
هنگامي كه فشار كمي به اين پلي آميد وارد مي ش��ود، حسگرها در آن منطقه فشار را با خم 
شدن رديابي مي كنند. اين پوست نسبت به سطوح مختلفي كه آن را لمس مي كنند، بسيار 
حساس است. عالوه بر آن پوست مصنوعي مي تواند تغييرات دما را نيز رديابي كند. اين ماده 
را مي توان در روبات هاي مختلف و انگشتان يك بازوي روباتيك نيز به كار برد. اين حسگرها 
به شدت حساس هستند و اگر بخشي از اثر انگش��ت روي آن كشيده شود، به شناسايي فرد 

كمك مي كنند.
---------------------------------------------------------------------- 

دانشمندان سرعت مرگ را اندازه گرفتند
محققان در آزمايش��ي س��رعت مرگ 
درون سلول را اندازه گرفتند. طبق اين 
تحقيق مرگ با سرعت 30 ميكرومتر 
بر دقيق��ه حركت مي كن��د. آنها براي 
نخس��تين بار توانس��تند هنگام ايجاد 
فرايند خودويراني سلول به نام »موج 
مهاجم« سرعت مرگ درون يك سلول 
را اندازه گيري كنن��د. طبق نتايج اين 
تحقي��ق مرگ با س��رعت ح��دود 30 
ميكرومتر بر دقيقه حركت مي كند. جيمز فرل استاد دانشگاه استنفورد مي گويد: موج مهاجم 
به عنوان يك پس زمينه تكرار شونده در تنظيمات س��لولي مورد قبول است. در اين تحقيق، 
پژوهشگران از سيتوپالسم ) مايع درون سلول( استفاده كردند كه از تخم قورباغه گرفته شده 
بود. در مرحله بعد اين مايع درون لوله هاي تفلون با طول چند ميليمتر قرار داده ش��د. در اين 
مرحله آپوپتوز يا فرايند سيگنال مرگ در يك سلول آغاز ش��د. محققان با استفاده از تكنيك 
فلورس��نت همراه با فرايند فعال سازي آپوپتوز توانستند ش��يوه خودويراني سلول را مشاهده 
كنند. اين فرايند در طول لوله حركت مي كرد. فرل در اين باره مي گويد: به طور ايده آل چنين 
آزمايش هايي بهتر است در سلول واقعي انجام ش��ود. اما در اين خصوص مشكلي وجود دارد؛ 
بيشتر سلول ها بسيار كوچك تر از آن هستند كه بتوان موج مهاجم را متمايز كرد. اين تحقيق 
نشان داد فرايند مرگ درون يك سلول شبيه قرار دادن چند فن در استاديوم و ايجاد يك موج 
اس��ت. موج هاي مهاجم مش��ابهي در نبض هاي عصبي و در مقياس بزرگ تر هنگام گسترش 
آتش س��وزي در طبيعت ديده مي ش��ود. فرل در اين باره مي گويد: موج مهاجم اجازه مي دهد 
سيگنال هاي الكتريكي به سمت آكس��ون)بخش رشته مانند س��لول عصبي( منتشر و امواج 

كلسيم در سلول ها گسترده شوند. 

دستاورد

پزشکی

درمان قطعي صرع و تشنج 
در ايران 

محقق��ان كش��ور موفق ب��ه س��اخت داروي 
درمان كننده قطعي صرع و تش��نج شدند كه 
گياهي بوده و نياز به تجويز پزشك دارد. رضا 
مظلوم فارس��ي باف، در خص��وص طرح خود 
با عن��وان داروي درمان كنن��ده قطعي صرع و 
تش��نج گفت: صرع تاكنون هيچ گونه درماني 
نداشته اس��ت؛ بر اين اساس در صدد برآمديم 
كه براي اولين بار داروي درماني صرع و تشنج 

را اختراع كنيم. 
براساس تحقيقات انجام شده افرادي كه مبتال 
به تش��نج و صرع هس��تند داروهايي مصرف 
مي كنند كه بيمار طي آن به اين داروها وابسته 
مي ش��ود و در طول عمر خود با عوارض شديد 
داروي��ي اعم از آلودگي ش��ديد، تش��نج هاي 
دائمي و آس��يب هاي جدي روبه رو مي ش��ود. 
داروهاي توليد ش��ده در س��طح بين الملل تا 
به ح��ال درمانگ��ر نبوده اند به همي��ن دليل 
توانس��تيم اولين داروي قطعي درمان صرع و 
تشنج را اختراع كنيم. تست هايي روي بيماران 
مختلف مبتال به صرع و تشنج دائمي و موقت 
در دانشگاه شهيد بهش��تي داشتيم كه موفق 
شديم اين داروي تركيبي و گياهي را به توليد 

برسانيم.

 درمان سكته قلبي 
بدون جراحي

محققان با كمك نانوسفرها نوعي درمان جديد 
براي س��كته قلبي و از بين بردن لخته خون در 
رگ ها ابداع كرده ان��د كه نياز ب��ه جراحي را از 
بين مي برد. هنگامي كه يك لخته خون در رگ 
قلب گير مي كند، حمله قلبي اتفاق مي افتد. در 
اين مواقع برداش��تن لخته خون فقط با جراحي 
ممكن اس��ت. اما اكنون با توجه به يك سيستم 
جديد انتق��ال دارو به بدن، اي��ن روش به زودي 

غيرضروري مي شود. 
به هرحال محققان اين سيس��تم انتقال دارو را 
ابداع كرده اند كه شامل نانوسفر هاي هيدروژل 
است. هنگامي كه اين دارو به رگ تزريق مي شود، 
نانوس��فرها به طور آزاد در جري��ان خون بيمار 
حركت مي كنند تا به لخته خون برسند و به آن 

مي چسبند. 

دستاورد

ايران ميزبان مسابقات جهاني روباتيك فيرا شد
كميته ملي روباتيك ايران فيرا از ميزباني ايران در بزرگ ترين رويداد ورزشي روبات ها در جهان 
در سال 2020 خبر داد. سروش صادق نژاد افزود: با ارائه پيشنهادي قوي از سوي كميته ملي 
روباتيك ايران فيرا و دانش��گاه صنعتي اميركبير )پلي تكنيك تهران(، ايران با توجه به سابقه 
حضور موفق گروه هاي مختلف ايراني در بخش هاي دانش آموزي و دانش��جويي و فعاليت هاي 
علمي و پژوهشي كشور ايران در اين حوزه، به عنوان ميزبان رقابت هاي بيست و پنجمين دوره 
مسابقات جهاني روباتيك فيرا 2020 برگزيده شد. اين افتخار بزرگي براي جامعه علمي كشور 
است كه با حضور كشورهاي قدرتمند عضو فدراسيون جهاني روباتيك فيرا از مناطق مختلف 
دنيا از جمله كانادا، ژاپن، انگلستان، آلمان، روسيه، تركيه، چين، مالزي، كره جنوبي، سنگاپور، 
برزيل، مكزيك، تايوان، اندونزي و فيليپين، ايران را به عنوان ميزبان اين رقابت ها در سال 2020 
و در بيست وپنجمين سالگرد تأسيس فدراس��يون برگزيد تا ايران در مرداد ماه 13۹۹ ميزبان 

اين رقابت ها در جزيره كيش باشد. 

  مترجم: علی طالبی
دانش�مندان م�دل س�ه بعدي از بط�ن 
چ�پ قل�ب انس�ان را ب�ا مهندس�ي 
زيست شناس�ي س�اخته اند ك�ه براي 
بررسي بيماري ها، آزمايش كردن داروها 
و بس�ط دادن درمان هاي خ�اص بيمار 
براي بيماري ه�اي قلبي مانند بي نظمي 
در ضرب�ان قلب قابل اس�تفاده اس�ت.

بافت اي��ن مدل را ب��ا داربس��ت نانوفيبر 
طراحي كرده اند كه سلول هاي قلب انساني 
را در آن گذاش��تند. اين داربس��ت مانند 
الگوي سه بعدي عمل مي كند و سلول ها 
و تجمع آنها را به داخ��ل حفره هاي بطن 
هدايت مي كند كه در شرايط آزمايشگاهي 
مي تپن��د. اي��ن كار ب��ه محقق��ان امكان 

مي دهد تا عملكرد قلب را با كمك ابزاري 
مش��ابه در مطب يعني حلقه هاي فش��ار 
خون و اولتراس��وند بررسي كنند. در واقع 
دانشمندان با اين طرح كه از جنس نانوفيبر 
است رشد سلول هاي قلب را به سمت چپ 
انسان هدايت مي كنند و بعد از آن محققان 
مي توانند با اس��تفاده از ابرازهاي لزم به 

معاينه آن بپردازند. 
لوك مك كويين محقق ارش��د اين طرح 
هدف از س��اخت اين ط��رح را جايگزين 
ي��ا تكميل ك��ردن مدل ه��اي حيواني با 
مدل هاي انس��اني و خصوص��اً مدل هاي 
انساني خاص بيماران برش��مرد و گفت: 
باب هيجان انگيزي در ساخت مدل هاي 
فيزيولوژي تر از بيماري هاي بيمار واقعي 

باز ش��د. آن مدل ها نه تنه��ا جهش هاي 
بيمار بلكه تمام زمينه ژنتيك��ي بيمار را 
نشان مي دهند. محققان براي بازسازي آن 
داربست از سكوي توليد نانوفيبر معروف 
به چرخش كششي اس��تفاده كردند كه 
در گروه بيوفيزيك بيماري پاركر بس��ط 
داده شد. چرخش كششي از الياف خشني 
استفاده مي كند كه با سرعت بال مي چرخد 
و وارد مخ��زن پليمري مي ش��ود و قطره 
كوچكي از محلول را وارد كهرباي س��ياه 
مي كند. خط سير اين فيبر مارپيچ است و 
پيش از جدا شدن از الياف خشن و حركت 

به سمت كلكتور، سفت مي شود. 
مك كويين در ادامه افزود: »ما كارمان را با 
يادگيري چگونگي ساخت ميوسيت هاي 

قلبي، بافت هاي قلبي و سپس پمپ هاي 
عضالني به ش��كل مقلدهاي ارگانيس��م 
دريايي و امروزه به شكل بطن آغاز كرديم. 
ما در اي��ن راه، برخي از قواني��ن بنيادي 
طراحي پمپ هاي عضالني را شفاف سازي 
كرده ايم و درباره چگونگي ترميم قلب به 
هنگام شكسته ش��دن اين قوانين در اثر 
بيماري ايده هايي را مطرح كرديم. ما براي 
ساخت قلبي با چهار حفره راهي طولني 
در پيش داريم اما سرعت پيشرفتمان رو 
به افزايش اس��ت. محققان اميد دارند تا 
در سال آينده بتوانند با استفاده از سلول 
بنيادي اف��راد، بافت مورد نظ��ر را جهت 

جايگزيني در بدن بسازند. 
منبع: ساينس ديلي

روبات

طراحي سپر حرارتي منحصر به فرد براي حفاظت فضاپيماها
محققان يك س��پر حرارتي ساخته اند 
كه نسبت به نمونه هاي فعلي ارزان تر و 
سبك تر است. يكي از محققان دانشگاه 
»منچستر« اظهار كرد: اگر يك شركت 
فضايي به دنبال س��اخت فضاپيمايي 
است كه روي يك سياره داراي اتمسفر 
فرود آيد، بهتر اس��ت كه اين فضاپيما 
به محافظ حرارتي مجهز باشد. اين در 
حالي است كه برخي از اين محافظ ها 
سنگين يا پيچيده هستند. در اين راستا اين محقق يك س��پر حرارتي توليد كرد كه طراحي 
آساني دارد، ارزان است و در عين حال وزن سبكي نيز دارد. اگر يك فضاپيما با سرعتي بال به 
اتمسفر يك سياره وارد شود، اصطكاك هوا در برابر سرعت زياد فضاپيما، سبب افزايش حرارت 

مي شود.
 وظيفه سپرهاي حرارتي خنثي كردن اين گرما و محافظت از فضاپيما در برابر گرما است. اين 
سپر حرارتي جديد از مواد انعطاف  پذير، قوي و مقاوم در برابر حرارت ساخته شده است كه در 
مواردي كه استفاده از سپر حرارتي لزم نيست، خم مي شوند. اين سپر در مواقع مورد نياز و وارد 
شدن به اتمسفر يك سياره، شروع به چرخيدن مي كند. در هنگام چرخش اين سپر، زائده هاي 
اطراف آن سبب مي شوند كه سرعت فرود فضاپيما كاهش يابد.  طراح اين سپر حرارتي اعالم 
كرد، گرچه نمونه اوليه اين سپر به اندازه كافي سبك و منعطف است و مي تواند در ماهواره هاي 
كوچك مورد استفاده قرار گيرد، ولي مي توان نمونه آسان تر و ارزان تر آن را نيز ساخت. گفتني 
اس��ت، س��پرهاي حرارتي همچنين به صرفه جويي در هزينه ها كمك مي كنند زيرا با كاهش 

  مترجم: محمد خالقیاصطكاك فرود، موجب ذخيره سوخت مي شوند.
محققان به تازگي روبات امداد و نجات 
جديدي با مانور پذيري باال ساخته اند 
كه مي توان�د از روي س�طوح ناهموار 
و فضاه�اي باريك خزي�ده و باال رود. 
روب��ات خ��ودكار خزن��ده هوش��مند 
 RSTAR  ب��ا پهناي تنظيم ش��ونده  از 
پاهاي چ��رخ دار با پهناي قاب��ل تنظيم 
بهره مي برد ك��ه به بدنه متصل ش��ده و 
مي توانند به صورت مستقل حركت كنند. 
اين چرخ ها مي توانند براي حركت روي 
س��طوح صاف، بال رفتن از موانع بزرگ 
و ديوارهاي عريض و خزي��دن در تونل، 
لوله يا شكاف هاي باريك تغيير وضعيت 

دهند. 
دكتر ديويد زاروك، محقق ارشد و مدرس 
 BGU بخش مهندسي پزشكي دانشگاه
و رئيس آزمايش��گاه روباتيك زيس��تي 
 RSTAR و پزش��كي گف��ت: »روب��ات
براي انج��ام عمليات ام��داد و نجات در 
محيط هاي فاقد س��اختار مشخص مثل 

س��اختمان هاي فروريخت��ه و نواح��ي 
سيل زده مناسب است زيرا مي تواند براي 
رسيدن به هدف بر موانع پياپي فائق آمده 
و از آنها عبور كند. اين روبات جديدترين 

عضو خانواده روبات STAR است.« 
يه��زكل،  لي��ران  و  زاروك  دكت��ر 
دانش��جوي BGU و كارمند آزمايشگاه 

روباتي��ك،RSTAR  را روباتي س��اده 
و قابل اطمين��ان طراح��ي كرده اند كه 
مي توان��د تغيير ش��كل داده و بدون نياز 
به دخال��ت مكانيكي خارجي ب��ر موانع 
عادي فائق بياي��د. اين روب��ات به دليل 
س��رعت خوب و مصرف نسبتاً كم انرژي 
براي طيف گس��ترده اي از كاركرد ها كه 

به زمان كاري طولني ت��ري نياز دارند، 
مناسب است. 

اين روبات با چرخ هاي گرد خود مي تواند 
با سرعت بيش از سه فوت در ثانيه روي 
سطوح ناهموار س��خت حركت كند و با 
چرخ هاي پره اي از س��طوح بسيار نرم يا 
داراي دانه هاي ريز، مانن��د گل و لي و 
خاك عب��ور كند. اين روب��ات همچنين 
بدون تماس با س��طح زمين، با فشردن 
چرخ هايش به دي��وار مي توان��د به طور 
عمودي بال رفته و به صورت افقي بخزد. 
تيم دانشگاه BGU روي نمونه بزرگ تر 
روبات STAR كار مي كند كه مي تواند 
از موان��ع بزرگ تر مثل پله ه��ا بالرفته و 
حسگر ها و تداركات با وزن بيش از چهار 
پوند را حمل كند. يك روبات كوچك تر 
STAR ي��ا RSTAR روي اين روبات 
سوار مي شود تا به نواحي دشوار دسترسي 
داشته باشد و بين شكاف ها و مسير هاي 

باريك حركت كند. 
منبع: ساينس ديلي

روبات خزنده جديد امداد و نجات

روز
ير 

صو
ت

محققان ناسا تصميم دارند روباتي بسازند كه مي توان آن 
را به تنهايي به سيارات فرستاد تا وجود حيات را به طور 
مستقيم بررسي كند. هرچند سياره نوردهاي ناسا به دنبال 
نشانه هايي از حيات در خارج از زمين بوده اند، اما به طور 
مستقيم حيات را در اين سيارات جست وجو نكرده اند. در 
همين راستا مليسا فلويد يكي از محققان مركز فضايي 
گودارد ناسا مشغول ساخت دستگاهي است كه اين روند 
را تغيير دهد. او در حال ساخت ابزاري است كه نمونه هاي 
خاك و صخره ها را براي كشف شواهدي از وجود باكتري 

يا گونه ديگري از ميكروارگانيس��م هاي تك س��لولي به 
نام آركئا جست وجو مي كند. دانشمندان معتقدند اين 
ارگانيسم ها نخستين موجوداتي هس��تند كه در زمين 
پديدار شدند. فلويد نيز مشغول بررسي اين نظريه است 
كه ايجاد حيات در سيارات ديگر شبيه زمين بوده است. 
اما جست وجوي مستقيم براي حيات در سياره اي ديگر 
آس��ان نيس��ت. مهم ترين چالش در اين حوزه ساخت 
ماش��ين و پروتكلي اس��ت كه بتواند به طور مؤثر آنچه 
دانشمندان در زمين انجام مي دهند را در فضا تقليد كند. 

در اين روش محققان نمونه اي از ماده آزمايشي را روي 
اساليد قرار داده، آن را فراوري مي كنند تا سلول هاي ماده 
نفوذپذير شود و پروب مولكولي را به آن اضافه مي كنند 
كه به توالي خاصي از »دي  ان  اي« يا »آر ان  اي« در سلول 
مي چسبد. در مرحله بعد نمونه داغ و زير ميكروسكوپ 
بررسي مي شود البته اين موارد گام هاي اصلي اين فرايند 
هستند. اگر چنين روباتي ساخته شود ناسا مي تواند آن 
را به تنهايي يا به عنوان بخشي از يك سياره نورد به ماه يا 

سياره هاي منظومه شمسي بفرستد. 

توليد روبات براي جست وجوي مستقيم حيات در سيارات ديگر 

ساخت مدل سه بعدي از بطن قلب انسان 


