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رهنمود

 پيشرفت علمي 
گفتمان اصلي كشور

  علت آنكه »پيش��رفت علم��ي« گفتمان 
اصلي كشور قرار گرفته، اين است كه پيشرفت 
واقع��ي، ب��دون پيش��رفت علم��ي و فناوري 
امكانپذير نيست. البته اين پيشرفت علمي نيز 
بايد درون زا و متكي به اس��تعدادهاي دروني 
باش��د، زيرا حركت، جهش و رش��د علمي از 
درون، زمينه ساز اعتبار، ارزش و ابهت كشور 

و ملت است. 
  مجموعه مغز متفكركش��ور و نظام به اين 
نتيجه رسيده است كه اگر گذر از دشواري ها، 
خطرگاه ها و لغزش��گاه ها به چن��د ركن نياز 
داش��ته باش��د، قطعاً يكي از آنها پيش��رفت 

 

علمي است. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- 
مهر ۹۲

خودرو

فناوری

روبات

ساخت خودروي جديد تسال با ۱۰ پيشرانه موشك 
متخصصان اعالم كردند خودروي جديد 
رودستار با ۱۰ پيشرانه موشك كوچك 
عرضه مي ش��ود كه فرآيندهاي سرعت 
گرفتن، ترمز گرفت��ن و دورزدن خود را 
بهبود مي دهد. هنوز مش��خص نيست 
اين قابليت چطور كار مي كند، اما به نظر 
مي رس��د اين ويژگي هنگام رانندگي با 
سرعت هاي باال به كمك راننده مي آيد 
تا كنترل خودرو حفظ شود. طرح اوليه 
قدرت بخشي خودرو تازه نيست. برخي خودروهاي اس��پرت مانند GT- R نيسان هنگامي كه 
راننده با سرعت باال حركت مي كند از اين قابليت استفاده مي كنند. خودروي لوكس تسال مجهز 
به دوربين، حسگر و قدرت پردازش رايانشي است كه به كاربر كمك مي كند. البته با توجه به آنكه 
اين خودرو از صفر تا ۱۰۰ كيلومتر برساعت را در ۱/9 ثانيه طي مي كند، وجود چنين قابليتي در 

خودرو ملزوم است. 

دستگاهي كه با ليزر فشارخون را رصد مي كند
محققان دس��تگاهي س��اخته اند كه با 
كمك اش��عه لي��زر قابليت شناس��ايي 
مشكالت پزشكي مانند فشار خون باال و 
سرطان پوست را دارد. محققان دانشگاه 
بيرمنگام نس��خه دس��كتاپ ماشيني 
ساخته اند كه مي تواند با اشعه ليزر فشار 
خون و بافت ب��دن كارب��ر را بخواند. به 
گفته س��ازندگان، با كمك اين دستگاه 
مي توان طيفي از آزمايش هاي مختلف 
را به سرعت و بدون درد انجام داد. اين نوآوري بدان معناست كه پزشكان با كمك آن مي توانند به 
راحتي طيفي از بيماري ها را تشخيص دهند. اين ماشين از سه ليزر جداگانه براي رصد خون رساني 
به بافت ها، سطح اكسيژن خون و بررسي متابولسيم سلول ها استفاده مي كند. اين ماشين اشعه ليزر 
را روي پوست بيمار مي تاباند و جالب آنكه او اصاًل آن را حس نمي كند. در مرحله بعد اين اطالعات 

در رايانه پردازش  و به شكل يگ گراف نمايش داده مي شود. 
------------------------------------------------------------------------

توليد پهپاد استوانه اي به شكل فنجان قهوه
ام��روزه پهپادها به ش��كل ها و اش��كال 
متفاوتي طراحي و توليد مي ش��وند، اما 
تا به حال سابقه نداشته كه يك پهپاد به 
شكل فنجان قهوه عرضه شود. اين پهپاد 
از قابليت هاي پ��روازي خوبي برخوردار 
بوده و مجهز به يك دوربين عكاس��ي و 
فيلمبرداري نيز اس��ت. پهپاد يادش��ده 
در زمان بس��ته بندي شدن شبيه به يك 
فنجان قهوه بزرگ است و پس از باز شدن 
ابعادي چهار برابر حالت اصلي پيدا مي كند. باز و بسته كردن اين پهپاد كاري ساده و حمل و نقل آن 
با توجه به فضاي كمي كه اشغال مي كند آسان است. اين پهپاد فاقد قطعات شكستني است و وزن 
آن حدود ۴۵۰ گرم است. پهپاد يادشده بعد از شارژ كامل قادر به ۲۰ دقيقه پرواز با سرعت حداكثر 
۱۵ متر بر ثانيه است و حداكثر مي تواند در ارتفاع ۱۰۰ متري از زمين پرواز كند. دقت فيلمبرداري 
دوربين اين پهپاد به ۱۰۸۰ پيكسل مي رس��د. يكي ديگر از مزاياي اين پهپاد سيستم جي پي اس 
پيشرفته آن است كه باعث مي شود بتوان از آن براي تعقيب كاربر تعريف شده استفاده كرد. البته براي 

اين كار بايد گوشي تلفن همراه خود را با استفاده از اپليكيشن مربوط به اين پهپاد تنظيم كنيد. 

پهپادي با ظرافت پرواز پرنده ها
محققان فرانس��ه موفق به ابداع روباتي 
شدند كه با داشتن دو بازوي چرخشي، به 
ظرافت پرنده هاي طبيعي پرواز مي كند. 
روبات هاي جديد از دو بازوي چرخشي 
كه مجهز به پروانه هس��تند اس��تفاده 
مي كنند تا الگوهاي پ��رواز پرندگان و 
حشرات بالدار را كه به آنها اجازه حركت 
در فضاهاي تنگ را مي دهد، تقليد كنند. 
اين پهپاد مي تواند به س��رعت خود را با 
محيط تطبيق دهد و در فضاهاي تنگ به س��ادگي حركت كند. محققان پيش بيني مي كنند با 
طراحي جديدشان، اس��تفاده از پهپادها در مناطق محدود و متمركز براي عمليات جست وجو و 
نجات، كشف يا نقشه برداري، بيش از پيش شايع خواهد شد. اين روبات جديد قادر به كاهش طول 
بال خود در طول پرواز اس��ت كه به آن اجازه مي دهد از فضاهاي تنگ، ب��دون صرف انرژي زياد، 
عبور كند. سيستم طراحي شده با سيم هاي االستيك و سفت و محكم اين پهپاد را قادر مي سازد 

جهت گيري بازوهاي خود را در پرواز به شكل عمودي يا موازي با محور مركزي تغيير دهد.

دستاورد

پزشکی

ارتقاي اثربخشي درمان سرطان 
ريه با نانو الياف مغناطيسي 

پژوهش��گران دانش��گاه صنعتي اميركبير در 
تحقيق��ات آزمايش��گاهي خود به نان��و اليافي 
مغناطيسي دست يافتند كه با انتقال هدفمند 
دارو به بافت س��رطاني، اثربخشي درمان هاي 
سرطان ريه را ارتقا مي دهد. دكتر محمد ايراني 
محقق اين طرح گفت: داروهاي طراحي شده 
جهت درمان اين س��رطان، عمر پاييني دارند 
كه اين امر منجر به اثربخش��ي پايي��ن دارو و 
مصرف آن در دوزهاي باال مي شود؛ ضمن آنكه 
افزاي��ش دوز دارو عوارض جانب��ي بااليي را به 

همراه دارد. 
اين روش مي تواند منجر به افزايش اثربخشي 
دارو و كاهش اثرات جانبي آن ش��ود. از اين رو 
 ،pH اس��تفاده از حامل نانوليفي حس��اس به
مغناطيسي و آنتي باكتري ساخته شده در اين 
طرح مي تواند در جهت تحقق افزايش اثربخشي 
مؤثر باش��د. اين نانو الياف با استفاده از فرآيند 
الكتروريسي، س��نتز شده است و به عنوان يك 

نانوكپسول حمل دارو عمل خواهد كرد.

شناسايي نقش ژن اختالل 
اسكيزوفرني در رشد مغز 

پژوهش��گران بررس��ي جديدي را براي درك 
ارتباط اختالالت رواني با عملكرد پروتئين هاي 
مؤثر بر رش��د مغز انج��ام داده اند. ي��ك گروه 
پژوهشي ۱۵۰ پروتئين مؤثر بر فعاليت سلول و 
رشد مغز را شناسايي كرده است كه در اختالالت 
رواني از جمله اسكيزوفرني، اختالل دوقطبي و 
افس��ردگي نقش دارد. اين نخس��تين بار است 
اين مولكول ها كه ب��ا پروتئين »DISC۱« در 
 ،DISC۱ .ارتباط هستند، شناس��ايي شده اند
پروتئيني اس��ت كه با اختالالت رواني ارتباط 
دارد. دانشمندان، براي تشخيص واكنش هاي 
ش��يميايي كه پروتئين ها براي تحت تأثير قرار 
دادن عملكرد سلول و رشد عصب مورد استفاده 
قرار مي دهند، اب��زار جديدي اب��داع كرده اند. 
محققان در اينباره مي گويند: اين كش��ف، علم 
را به درمان بيماري هاي رواني جدي، نزديك تر 
مي كند و روش ه��اي خاصي را براي بررس��ي 
سلول ها در افراد سالم و افراد مبتال به اختالالت 
رواني ارائه مي دهد. ممكن اس��ت شناس��ايي 
پروتئين هاي مرتبط با DISC۱ در سلول هاي 
مغز، به درك چگونگي ارتباط عوامل خطرناك 
بيماري هاي رواني با عملكرد مولكولي خاص، 
منجر  شود. اين كش��ف به پژوهشگران فرصت 
مي دهد فرآيندهاي خاصي را تعيين كنند كه 
در بيم��اران مبتال به اخت��الالت رواني خاص، 

متفاوت است. 

دستاورد

 عرضه دستگاه نوار عضله بيسيم 
با يك سوم قيمت نمونه خارجي در كشور

دستگاه الكترومايوگرافي بيسيم، ساخته شده توسط پژوهشگران داخلي در كشور رونمايي شد. دكتر 
فاطمه عزيزآبادي فراهاني، معاون پژوهش و فناوري واحد علوم و تحقيقات گفت: اين طرح عالوه بر 
ارزش علمي، ارزش  اقتصادي و فرهنگي نيز دارد؛ چراكه مجموعه اي از نيازها را تأمين مي كند. ارزش 
علمي آن به دليل فعاليت مبتني بر پژوهش آن است و با توليد انبوه، ارزش اقتصادي اش به وضوح نمايان 
خواهد شد و در نهايت به دليل طراحي و ساخت كاماًل بومي آن تداعي كننده واژه »ما مي توانيم« است 
كه نشان از ارزش فرهنگي آن دارد. از جمله مزاياي اين دستگاه مي توان به دانش بومي، انعطاف پذيري 
در سخت افزار و نرم افزار اين دستگاه بر اساس نياز مشتري، عدم اجبار به استفاده از ژل و الكترودهاي 
Ag- Agcl، ارزان بودن، قابليت تنظيم محل ثبت روز عضله، دقت باال، عدم تأثيرپذيري از نويزهاي 
محيط و كوچك بودن آن اشاره كرد. بر اساس طراحي در ساخت اين دستگاه قابليت استفاده براي 
آناليز حركات عضالت را در حالت حركت شديد و ناگهاني نيز دارد و فرد استفاده كننده مي تواند همراه 

با فعاليت روزانه در صورت نياز به آناليز مداوم بدون مشكلي از آن استفاده كند.

  مترجم: رضا محمدی
روبات هاي پروازكننده ب�ا اندازه هاي 
حشرات مي توانند به وظايف وقت گير 
مانن�د نظ�ارت بر رش�د محص�ول در 
مزارع بزرگ يا استش�مام نش�ت گاز 
كمك كنن�د. اين روبات ه�ا با چرخش 
بال ه�اي كوچ�ك اوج مي گيرن�د؛ 
چراك�ه آنها ب�راي اس�تفاده از پروانه 
مانند آنچه روي هواپيما هاي بزرگ تر 
آنها دي�ده مي ش�ود، بس�يار كوچك 
هس�تند. ابعاد كوچك سودمند است.

 ساخت اين روبات ها ارزان است و به راحتي 
مي توانند ب��ه مكان هاي تن��گ كه براي 
هواپيماه��اي بزرگ غير قابل دسترس��ي 

است بروند. 
ام��ا حش��رات روباتيك پرن��ده هنوز هم 
به زمين متصل هس��تند. حمل قطعات 
الكترونيكي مورد نياز آنه��ا براي تأمين 
توان و كنترل بال ب��راي اين روبات هاي 

مينياتوري  بسيار سنگين است. 
اكنون مهندس��ان براي اولين بار كورد را 

بريده و مغز را اضافه كرده  و اجازه داده اند 
روبات خود اولين پرواز مستقلش را انجام 
دهد. اين ممكن اس��ت پروازي كوچك 
براي روبات باشد، اما جهشي بزرگ براي 

اين نوع روبات است. 
 روب��ات پرن��ده كم��ي از خ��الل دندان 
سنگين تر است و توسط پرتو ليزر انرژي 
مي گيرد. اين روب��ات از يك مدار جانبي 
كوچك استفاده مي كند كه انرژي ليزر را 
به برق كافي تبديل كرده تا بال هاي خود 

را به كار گيرد. 
س��اير فولر، اس��تاديار گروه مهندس��ي 
مكاني��ك UW، گفت:»پي��ش از اي��ن 
مفهوم روبات هاي پروازي بيسيم در اندازه 
حشرات، داستان علمي- تخيلي بود. آيا 
مي توانيم همواره بدون نياز به س��يم كار 
كنيم؟ او ادامه داد: روبات پروازي جديد 
بيسيم ما نش��ان مي دهد اين رؤيا بسيار 

نزديك به حقيقت است.«
اما يك روبات پرواز بايد بتواند به تنهايي 
پرواز كند. فولر و تيمش تصميم گرفتند 

از يك پرتو ليزر نامرئي باريك اس��تفاده 
كنند تا نيروي روبات را تأمين كنند. آنها 
پرتو ليزر را به سلول فتوولتائيك تاباندند 
كه به باالي روبات پروازي متصل مي شود 
و نور ليزر را به برق تبدي��ل مي كند. اين 
كارآمد ترين راه براي انتقال توان زيادي به 
روبات پروازي بدون افزودن وزن زياد بود. 
با اين ح��ال، ليزر به تنهاي��ي ولتاژ كافي 
براي حركت بال ها را فراهم نمي كند. به 
همين دليل تيم مدارهايي طراحي كرد 
كه سلول هفت ولت از سلول فتوولتائيك 
به ۲۴۰ ولت مورد نياز براي پرواز افزايش 

يافته است.« 
س��اير فولر در ادامه افزود:» اين روبات از 
پالس براي ش��كل دادن به موج استفاده 
مي كند. براي اينكه بال ها به س��رعت به 
جلو حرك��ت كنند، يكس��ري پالس ها با 
سرعت ارسال مي شوند و پس از آنكه شما 
در نزديكي باالي موج قرار گرفتيد، پالس 
موج كاهش مي يابد. س��پس اين كار به 
صورت معكوس انجام مي شود تا بال ها به 

آرامي در جهتي ديگر حركت كنند.«
در حال حاضر، روبات پروازي تنها مي تواند 
برخي��زد و بر زمي��ن بنش��يند. هنگامي 
كه س��لول فتوولتائيك آن خارج از خط 
مس��تقيم چش��م ليزر قرار گيرد، روبات 
خالي از توان مي شود و بر زمين مي نشيند، 
اما تيم اميدوار است به زودي بتواند ليزر را 
هدايت كند تا روبات پروازي بتواند پرواز 
كن��د و اوج بگيرد. با وج��ود اينكه روبات 
پروازي در حال حاضر توس��ط پرتو ليزر 
طراحي شده است، اما نسخه هاي آينده 
مي توانن��د از باتري هاي كوچك يا انرژي 
برداشت از سيگنال هاي راديويي استفاده 
كنند. ب��ه اين ترتي��ب، منبع ت��وان آنها 
مي تواند براي وظايف خاص اصالح شود. 
روبات هاي پ��روازي در آينده همچنين 
مي توانند به س��مت مغز و سيستم هاي 
سنس��ور پيش��رفته تر بروند. اين كمك 
مي كند روبات ها مسيريابي كرده و وظايف 

خود را تكميل كنند. 
منبع:ساينس ديلي

  مترجم:علي طالبي
افرادي كه هر روز يك تخم مرغ مصرف 
مي كنن�د، خطر ابت�ال ب�ه بيماري هاي 
قلبي - عروقي را در مقايس�ه با افرادي 
ك�ه روزان�ه تخ�م م�رغ نمي خورند به 
ميزان قابل توجهي كاه�ش مي دهند. 
بيماري قلب��ي - عروق��ي )CVD( علت 
اصلي مرگ و معلوليت در سراس��ر جهان 
است كه بيشتر به علت بيماري هاي قلبي 
ايسكميك و سكته مغزي )از جمله سكته 

مغزي و هموراژيك( است. 
بر خ��الف بيماري هاي قلبي ايس��كميك 
كه عل��ت اصل��ي م��رگ زودرس در اكثر 
كشورهاست، سكته مغزي مهم ترين عامل 
در رده بعدي بيماري هاي قلبي قرار دارد. 
اگر چه سكته مغزي ايسكميك دليل بيشتر 
سكته هاي مغزي است، اما هنوز هم ميزان 
سكته مغزي هموراژيك در چين باالتر از 

ميزان آن در كشورهاي با درآمد باالست. 
تخم مرغ منبع مهمي از كلس��ترول رژيم 

غذايي است، اما تخم مرغ حاوي پروتئين 
با كيفيت ب��اال، بس��ياري از ويتامين ها و 
اجزاي فعال زيس��تي مانند فسفوليپيد و 

كاروتنوئيدها را نيز داراست. 
مطالعات جديد محققان در رابطه با ارتباط 
بين مصرف تخم مرغ و تأثير آن بر سالمتي 
ناسازگار بوده و اغلب آنها ارتباط بين مصرف 
تخم مرغ و بيماري قلبي- عروقي يا سكته 

مغزي را نشان مي دهند. 
بنابراي��ن، محقق��ان رابطه بي��ن مصرف 
تخم م��رغ و بيماري هاي قلب��ي- عروقي، 
بيماري ه��اي قلبي ايس��كميك، حوادث 
مه��م كرونر، س��كته مغ��زي خونريزي و 
سكته مغزي ايسكميك را بررسي كردند. 
در ش��روع دوره مطالع��ه، ۱3/۱ درصد از 
ش��ركت كنندگان گزارش كردن��د  روزانه 

تخم م��رغ مصرف مي كنن��د و9/۱درصد 
از ش��ركت كنندگان گزارش كردند هرگز 
تخم مرغ مصرف نمي كنند يا مصرف تخم 

مرغشان بسيار كم است. 
آناليز نتايج نشان داد افرادي كه تخم مرغ 
مصرف مي كنن��د، با كاهش خط��ر ابتال 
به CVD همراه اس��ت. به ط��ور خاص، 
مصرف تخم م��رغ ب��ه ص��ورت روزانه )تا 
يك تخم م��رغ روزانه( خطر س��كته حاد 
خونري��زي را ۲6درص��د كمت��ر می كند. 
عالوه بر اي��ن ۱۲ درصد كاهش خطر ابتال 
به بيماري هاي قلبي ايس��كميك در افراد 
مصرف كننده تخم مرغ به ص��ورت روزانه 

مشاهده مي شود. 
محققان به اين نتيجه رسيدند كه مطالعه 
حاضر مش��خص كرد بين ميزان متوسط 
مصرف تخم مرغ )تا يك تخم مرغ در روز( 
و ميزان وقوع حمالت قلبي ارتباط وجود 

دارد. 
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محققان دانش بنيان كش��ورمان با استفاده از عضو 
اهدا ش��ده، دريچه هاي قلبي را عرض��ه كردند كه 
براي گس��تره وس��يعي از مش��كالت و نواقص حاد 
م��ادرزادي و بيماري ه��اي مرب��وط ب��ه دريچه و 
بازس��ازي عروق قابل اس��تفاده اس��ت. دكتر بيان 
الحق مجري طرح، دريچه ه��اي قلب و محصوالت 
قلبي - عروقي را از جمله محص��والت توليدي اين 
ش��ركت دانش بنيان دانس��ت و گف��ت: تفاوتي كه 

ميان اين محصوالت با توليد اس��تخوان وجود دارد 
اين است كه بافت استخواني پس از توليد، آب ميان 
بافتي آن گرفته مي ش��ود و مانند يك جسم جامد 
بدون نياز به زنجيره نقل و انتقال س��رد در كش��ور 
توزيع مي شود. دريچه هاي قلبي توليد شده در اين 
شركت دانش بنيان همانند بافت استخواني، از اهداي 
عضو به دست مي آيد كه طي فرآيندهاي اختصاصي 
آماده مي شود و محصول نهايي بايد در دماي پايين 

نگهداري  گردد تا  بر اساس سايز اختصاصي، دريچه 
مورد نظر به بيماري نيازمند پيوند زده شود. حمل 
و نقل اين محص��ول بايد با اس��تفاده از باكس هاي 
مخصوص حاوي يخ خشك يا نيتروژن مايع كه دماي 
فضاي مورد نياز را بسيار پايين نگه مي دارند صورت 
 گيرد تا هيچ گونه تغيير بافتي و آسيب ديدگي بافتي 
در دريچه هاي قلبي توليد ش��ده بر اثر افزايش دما 

ايجاد نشود. 
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