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درمانآلزايمرباكنترل
سيگنالهايالكتريكيمغز

درمان بیماریهای عروقی با ژنومیکس

مدی�ر گ�روه غدد ،تولی�د مث�ل و آندرولوژی
پژوهشگاه ابن سینا از آغاز مطالعات پژوهشگران
برای کاربردی کردن فناوری ژنومیکس در درمان
و تشخیص بیماریها خبر داد.
دکتر علی متول��یزاده اردکانی با بیان این
مطلب ک��ه در ح��ال حاضر بح��ث ژنومیکس و
پروتئومیکس بحث مطرح جهان اس��ت ،اظهار
داش��ت :این توانمندی در دنی��ا ظرف هفت تا
هش��ت سال گذش��ته ایجاد ش��ده و با توجه به
اتم��ام پروژه ژنوم انس��ان ،کلیه امراض بش��ر از
طریق این فناوری قابل درمان است.
وی ژنومیک��س را شناس��ایی ژن��وم انس��ان
تعری��ف ک��رد و ادام��ه داد :کلی��ه امراض بش��ر
از جمل��ه تمام��ی ان��واع س��رطانها ،آرت��روز
و بیماریه��ای عروق��ی از طری��ق مطالع��ه و
شناس��ایی ژنهای افراد قابل تش��خیص است

ضم��ن آنکه ب��ا اس��تفاده از این فن��اوری قادر
هستیم حتی ژنهای مستعد به این بیماریها
را نی��ز شناس��ایی کنی��م .مدی��ر گ��روه غ��دد،
تولیدمثل و آندرول��وژی با تأکید بر اینکه این
فناوری در پیش��گیری از بروز بیماریها کاربرد
دارد ،اضاف��ه ک��رد :در ای��ن روش پیش��گیری،
افراد با تغذیه مناس��ب و بدون استفاده از دارو،
در برابر بیماریها مقاوم میش��وند .وی اضافه
ک��رد :ب��ا توجه ب��ه شناس��ایی ژن��وم و پروتئین
داخ��ل س��لول ،داروه��ای س��ازگار با سیس��تم
دفاع��ی بدن ف��رد تجویز میش��ود .مدیر گروه
غ��دد ،تولی��د مث��ل و آندرول��وژی ب��ا اش��اره به
تحقیقات پژوهش��گران پژوهشگاه ابنسینا در
زمینه فناوری ژنومیکس و کاربردی کردن آن
در تش��خیص و درمان بیماریها تأکیدکرد :به
دلیل متفاوت بودن ژنهای افراد ،شناس��ایی
آنه��ا برای درمان س��رطان بس��یار مفید اس��ت
چراکه میتوان داروه��ای مؤثر بر بدن آن فرد
را تجوی��ز کرده و از ارائه ه��ر دارویی که موجب
اخت�لال در ب��دن وی میش��ود ،پرهی��ز ک��رد.
اردکان��ی با اب��راز امی��دواری از کاربردی کردن
ای��ن فن��اوری در کش��ور اف��زود :امیدواری��م ب��ا
کارب��ردی کردن این فن��اوری گامهای مؤثری
برای درمان بیماران در کشور برداریم.

اخباركوتاه

عكس تزئيني است

يک عضو هيأت علميدانش�گاه ش�ريف
با انجام مطالع�هاي درک بهتري از مکانيزم
عملکرد بيماري آلزايم�ر را به محققين ارائه
داده ک�ه راه را براي درمان مؤثر اين بيماري
هموار ميسازد.
دکت��ر مهدي جليل��ي گفت :بيم��اري آلزايمر
يکي از ش��ايعترين اختالالت مربوط به دس��تگاه
عصبي در افراد مس��ن اس��ت که تاکن��ون درمان
قطع��ي ب��راي آن پي��دا نش��ده اس��ت .جليل��ي
 29س��اله که در پانزدهمين جشنواره تحقيقاتي
علوم پزش��کي رازي در گروه عل��وم پايه با عنوان
محق��ق ج��وان برگزي��ده ش��د ،اف��زود :ب��ا اينکه
تحقيقات زي��ادي در مورد نح��وه و علت بروز اين
اختالل در مغز انجام ش��ده ،اما هنوز علت قطعي
اي��ن بيماري مش��خص نش��ده اس��ت .اين محقق
جوان خاطرنشان کرد :به داليل زيادي تشخيص
بيماري در مراحل اوليه آن ميتواند نقش مهمي
در ب��ه تأخي��ر انداختن مرگ فرد مبت�لا و کاهش
آث��ار س��وء آن ب��راي اطرافيان��ش داش��ته باش��د.
اين دکتراي علوم کامپيوت��ر ،مخابرات و فناوري

اطالع��ات در توضيح مطالعه خ��ود ،تأکيد کرد:
در اين تحقيق ،سيگنالهاي الکتريکي به دست
آمده از مغز تعدادي فرد مسن که در مراحل اوليه
بيماري آلزايمر قرار داش��تند ،مورد بررس��ي قرار
گرفت و يک الگوي متفاوت نسبت به افراد مسن
سالم پيدا شد .جليلي خاطرنشان کرد :اختالل
آلزايم��ر ميتوان��د ب��ر نح��وه ارتب��اط ياختهه��اي
عصبي نق��اط مختلف مغز با يکديگر تأثير بگذارد
و باعث ايج��اد اش��کال در ارتباط��ات ياختههاي
عصبي شود .وي افزود :اين اشکاالت نيز به نوبه
خود مانع کارکرد مناس��ب مغز ش��ده و در نهايت
پس از مدتي به مرگ بيمار ميانجامد.
عضو هيأت علميدانشگاه شريف با اشاره به
اينکه با استفاده از دس��تگاه الکتروانسفالوگرام
ميتوان سيگنالهاي الکتريکي نواحي مختلف
مغ��ز را اندازهگي��ري کرد ،گف��ت :در اين مطالعه
ب��راي اندازهگي��ري س��يگنالهاي الکتريک��ي
نواح��ي مختل��ف مغ��ز از ي��ک روش پيش��رفته
اس��تفاده ش��د و همگام��ينواح��ي مختل��ف مغز
در حالت��ي ک��ه مغز در اس��تراحت کام��ل بود ،به

دس��ت آمد .جليلي گفت :نتايج تحليلها نشان
داد ک��ه همگاميناحي��هاي (ک��ه مع��رف مي��زان
فعالي��ت مغز اس��ت ) در بيم��اران آلزايمري دچار
تغييرات شديدي ميشود .وي افزود :همچنين
در قس��مت فوقان��ي مغ��ز و در نيمک��ره چ��پ،

رمزگوگلبرایآندروئید 20x

گروه دانش -محسن صحافي :نامهای مستعار
برای بازاریابی پالتفرم آندروئید از س�وی شرکت
گوگل انجام میگیرد و پیش از این هم گوگل اسم
مس�تعار آندروئید  1.6خود را  Donutو آندروئید
 2.0خود را  Éclairانتخاب کرده بود.
به گزارش شبکه ایران و به نقل از پایگاه اینترنتی
« »Electronistaش��رکت گ��وگل ن��ام اختصاص��ی
پالتفرم آندروئید سری  2را اعالم کرد«.اریک سنگ»
مدی��ر ارش��د تولی��د پالتف��رم آندروئی��د در مصاحبه
ب��ا پایگاه اینترنت��ی « »Engadgetن��ام انحصاری و
مستعار س��ری دوم پالتفرم آندروئید یا همان 20 x
را «فرویو» که به معنای « »frozen yogurtیا همان
«ماس��ت منجمد» اس��ت اعالم کرده اس��ت .پیش از
این هم گوگل اس��م مس��تعار آندروئی��د  1.6خود را
 Donutو آندروئی��د  2.0خود را  Éclairانتخاب
ک��رده بود .ش��رکت گوگل ب��ه صورت معم��ول برای
هر نس��خه جدیدی که از پالتف��رم آندروئید معرفی
میکن��د نام انحصاری و مس��تعار انتخاب میکند تا
بازاریاب��ی بهتری برای آندروئید انجام دهد .گفتنی
اس��ت ک��ه در نس��خه دوم سیس��تم عام��ل آندروئید
امکاناتی مانند مرورگر اینترنتی بهبود یافته و امکان
شماره گیری صوتی و در نسخه  2.1نیز امکان قرار
دادن تصاویر متحرک در پس زمینه تلفنهای همراه
آندروئید اضافه شده است.

همگاميناحي��هاي در اف��راد آلزايم��ري کاه��ش
قابل توجهي نسبت به افراد سالم دارد.
اين محقق جوان خاطر نش��ان کرد :از طرف
ديگ��ر در نواح��ي تحتان��ي و مياني مغ��ز بيماران
آلزايم��ري ،همگام��يناحي��هاي افزاي��ش قاب��ل

و ابت��کار این نوع از ماهیها اطالعاتی نداش��تند .این ماهیها
حفرههای پیچیدهای را در کف دریا به وجود میآورند و طی این
فرایند حفاری ماسهها را از کف دریا جابه جا کرده و صخرهها را
از زیر ماس��هها آش��کار کرده و بیرون میکش��ند .دانش��مندان
ب��ه تازگ��ی دریافتهاند ای��ن ماهیها با بازس��ازی مجدد بس��تر
دریا به ش��کل ماتریکسی س��ه بعدی و خارج ساختن صخرهها
باعث تش��ویق مرجانها و اس��فنجهای دریایی برای اقامت در
آن منطقه میش��وند .کل این س��اختار در واق��ع به پناهگاهی
ب��رای خرچنگهای کوچ��ک و دیگر ماهیها خواهد ش��د که
Red Groupersه��ا از می��ان ای��ن جان��داران غ��ذای خ��ود
را تأمی��ن میکنن��د .ب��ه گفت��ه دانش��مندان دانش��گاه فلوریدا
س��اختمانی ک��ه ای��ن ماهیه��ا در ک��ف دری��ا خل��ق میکنند
عالوه بر جلب توجه جفتهای ای��ن ماهیها ،برای گونههای

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ
ﻣﻬﻨــﺪﺱ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﻤﻨـﻲ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ واﻟﺪه ﻣﻜﺮﻣﻪﺗﺎن
را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ و ﺧﺎﻧـﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘـﺎن ﺗﺴـﻠﻴﺖ ﻋـﺮض
ﻧﻤـﻮده و از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﻨﺎن ﺑـﺮاي آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ
ﻋﻠـﻮ درﺟـﺎت و ﺑـﺮاي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺷـﻜﻴﺒﺎﻳﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺖ دارﻳﻢ.

ﺻﺒﻮﺣﻲ ،ﻛﻮﭼﻜﻲ ،ﭼﻴﺮﻩﺩﺳﺘﺎﻥ،
ﺣﺴﻦﭘﻮﺭ

پژوهشگران کشور با استفاده از نوعی پلیمر
موفق ب�ه تولید زخ�م بندهای آنت�ی باکتریالی
ش�دند که به س�رعت زخ�م را ترمیم ک�رده و
زیبایی پوست را در حین ترمیم حفظ میکند.
مهن��دس عادله قل��ی پور کنعان��ی مجری طرح
در ای��ن باره توضیح داد :ای��ن زخم بند به دلیل نوع
پلیمر مصرفی (کیتوس��ان) که یک هیدروژل اس��ت
و وج��ود تخلخل در ش��بکه س��ه بع��دی وب (حاوی
ه��زاران نانولی��ف ب��وده و ب��ه ص��ورت تصادفی روی
هم قرار گرفتهان��د) ،پس از جذب مایعات ،مقداری
متورم ش��ده و رطوب��ت را در خود حف��ظ میکند در
نتیج��ه در تمام مراحل ترمیم ،س��طح زخم تا حدی
مرط��وب میمان��د ک��ه ای��ن ام��ر موج��ب می ش��ود
زخمبن��د روی زخ��م نچس��بد و عب��ور و م��رور ه��وا و
اکس��یژن روی آن ب��ه آس��انی ص��ورت گی��رد بدین
ترتی��ب زخم در مدت زمان کمتر و به ش��کل بهتری
ترمی��م خواه��د ش��د .وی ب��ه جزئیات ای��ن پژوهش
اش��اره کرد و افزود :ابتدا محل��ول پلیمری (مخلوط
کیتوسان با پلی وینیل الکل) در نسبتهای مختلف
تهیه شد سپس فرایند الکتروریسی صورت گرفت،
ب��ه طوریکه س��رنگ ح��اوی پلیم��ر روی یک پمپ
س��رنگ (دیجیتال��ی ی��ا مکانیکی) ق��رار گرفت��ه و با
استفاده از یک منبع ولتاژ باال با اعمال ولتاژ متوسط
 15تا  20کیلوولت ،نانوالیافی در سطح جمع کننده

دریای��ی مانند میگوهای رفتگر که با خ��وردن انگلها و بقایای
غ��ذای ماهیه��ای صاحب خان��ه آن منطق��ه را تمیز میکنند
نی��ز مفی��د اس��ت .در عی��ن ح��ال ماهیه��ای کوچک��ی ک��ه
 RedGroupersبهشکارآنهامیپردازندنیزناخودآگاهجذب
این س��اختار میشوند .به این ش��کل میتوان دلیل بیحرکت
بودن بیش از اندازه این ماهیها را توضیح داد زیرا این ماهیها
ب��ه اندازه ای باهوش هس��تند ت��ا آنچه مورد نیاز آنهاس��ت را به
سوی خود جذب کنند .براساس اين گزارش ،طی چند سری
از آزمایشهای��ی که ب��ر روی  Red Groupersصورت گرفت
محققان دریافتند این ماهیها ماس��هها و ذرات خاک حفرهها
را ب��ا کمک دهان خود به خارج از حفره انتقال داده و در اطراف
ساختمانشان پراکنده میکنند و سپس با کمک دمهای خود
صخرهها و سنگها را از محیط دور میکنند.

ﻫﻮﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﻤﻮﺕ

ﺑﺪﻳـﻦ وﺳـﻴﻠﻪ درﮔﺬﺷـﺖ ﭘـﺪر ﻋﺰﻳﺰﻣـﺎن ﻣﺮﺣـﻮم ﻣﻐﻔـﻮر ﺷـﺎدروان
ﺣﺎﺝﺣﺴـﻴﻦﺭﺍﺯﻗﻲ )ﺑـﺰﺭگ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍﺯﻗـﻲ( را ﺑـﻪ اﻃﻼع دوﺳـﺘﺎن و
آﺷﻨﺎﻳﺎنﻣﻲرﺳﺎﻧﻴﻢ.ﻣﺮاﺳﻢﺗﺮﺣﻴﻢآنﻓﻘﻴﺪﺳﻌﻴﺪروزﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸۸/۱۱/۱۵
از ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۵اﻟﻲ  ۱۶/۳۰در ﻣﺴـﺠﺪ اﻟﺮﺿﺎ)ع( واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺻﻠﻲ ﺷـﻬﺮك
اﻛﺒﺎﺗﺎن -ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺨﺎﺑﺮات -ﻓﺎز ۳ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺳﻌﻴﺪ ﻭ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺭﺍﺯﻗﻲ

ﺍﻧﺎﷲ ﻭ ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺎﺝ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﺎﺩﻟﺨﺎﻧﻲ

ﺑـﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺄﺳـﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷـﺖ ﻣـﺎدر ﺑﺰرﮔﻮارﺗـﺎن را ﺑـﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ و
ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺤﺘﺮمﺗﺴﻠﻴﺖﻋﺮضﻧﻤﻮدهوازﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎلﺑﺮايآنﻣﺮﺣﻮﻣﻪ
ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮاي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﺣﺎﺝ ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﺣﺎﺝ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻭ ﺣﺎﺝ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺍﺯﮔﻠﻲ

ﻳـــﺎﺩﺑـــﻮﺩ
ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﻋﺮوج ﺷﺎدروان ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻏﻀﻨﻔﺮﻱ
روﺣﺶ ﺷﺎد و ﻳﺎدش ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺎد

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺮﺣﻮﻡ

ﻣﺮ�ﺰ ﭘﺬﻳﺮش آﮔﻬﻰ ﻫﺎى
ﺗﺮﺣﻴﻢ ،ﺗﺴﻠﻴﺖ ،ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻯ
روزﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان )ﺣﺘﻰ اﻳﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ(
ﻧﻤﺎﺑﺮ۳۳۷۵۶۶۸۳ :
ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ۳۳۷۴۶۷۴۲ -۳۳۷۴۲۰۶۴
ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺎزﻣﺎن۸۸۵۰۰۶۰۱-۴ :
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ 1877

مالحظ��هاي از خود نش��ان ميده��د .جليلي در
پايان خاطرنش��ان کرد :اين کش��ف امکان درک
بهت��ر مکاني��زم عملکرد بيم��اري آلزايم��ر را براي
محقق��ان فراهم ميکند و راه را براي درمان مؤثر
اين بيماري هموارتر ميسازد.

زخمبندهایی با قابلیت ترمیم و حفظ زیبایی پوست

ماهیهامعمارانیفوقالعادهاند

محقق�ان دانش�گاه
فلوریدا دریافتند گونهای
وی�ژه از ماهیه�ا با بنای
ساختاری پیچیده در شن
بستر دریاها زیستگاهی را
برای گونههای مختلفی از
جان�داران فراهم میکنند
تا تمامینیازه�ای خود را
برآورده سازند.
گونهای از ماهیها به نام  Red Groupersاز گذش��ته به
عنوان جاندارانی شناخته میشدند که در شنهای کف خلیج
مکزیک و سواحل جنوب شرق امریکا ساختارهایی را برای خود
حفاری میکردند اما تاکنون دانشمندان از میزان هوشمندی
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جمع ش��د .نانو لیفی که از این روش به دس��ت آمد
برای بررسیهای مرفولوژیکی ،تحت آزمایشهای
مختلف��ی قرار گرفت .قل��ی پور تأکید ک��رد :در این
پژوهش از پلیمر زیس��ت سازگار و طبیعی کیتوسان
ب��ا وزن مولکولی باال برای تولید محصول اس��تفاده
شد که با توجه به وزن مولکولی باال نسبت به موارد
پیشین خود از استحکام فیزیکی و مکانیکی مناسب
ت��ری برخوردار بوده اس��ت .مجری ط��رح به مزایای
دیگر ای��ن زخم بند اش��اره و خاطر نش��ان کرد :این
زخ��م بن��د دارای خاصی��ت آنت��ی باکتریال اس��ت و
میتواند از رش��د باکتریه��ای تولید کننده عفونت
جلوگیری کند .همچنین جاذب مایعات مانند خون
و چرک از روی زخم است و به دلیل عبور اکسیژن از
روی سطح زخم و وجود تخلخل در ساختار نانولیفی
آن موجب تس��ریع در ترمی��م زخم و همچنین حفظ
زیبایی پوست در حین ترمیم میشود.

سفيدكردنپشتبامها
شهرهاراخنكميكند

يك پژوهش جديد نشان داد رنگ
سفيد بام ساختمانها ميتواند شهرها
را سرد كند.
دانش��مندان ميگوين��د اگ��ر تم��ام
پش��ت بامهاي جهان به رنگ س��فيد رنگ
آمي��زي ش��وند ،اين اق��دام به مي��زان قابل
توجهي موجب سرد ش��دن نواحي شهري
شده و شايد تأثير افزايش گرماي جهاني را
كاهش دهد .تحقيق دانشمندان مركز ملي
مطالع��ات جوي امري��كا نش��ان داد كه اين
روش ميتواند كاربردهاي مفيدي داش��ته
باشد .دكتركيتاولسون،محققاصلياين
پژوهشميگويد:مطالعاتمانشانميدهد
كه پشت بامهاي سفيد رنگ حداقل از نظر
تئوريكميتواندروشيمؤثربرايكاهشگرمايشهريباشد.گرمايجوي،شهرهارابيش
ازروستاهاتحتتأثيرقرارميدهد،چونكفخيابانهاپوشيدهازآسفالتوبامهاقيرگوني
شده است و اين مواد حرارت خورشيد را به ميزان قابل توجهي جذب ميكنند؛ بنابراين
پش��تبامهاي سفيد و خيابانهايي با رنگ روش��ن ميتواند اين حرارت را به جاي جذب
بازتاب كند .محققان براي اين شبيهسازي از يك مدل رايانهاي استفاده كردند كه نشان
داد ،استفاده از رنگ سفيد براي بامها ميتواند ميزان حرارت جذب شده از خورشيد را تا
سه درصد كاهش دهد.

طوالنیترینخورشیدگرفتگیحلقویهزارهسوم
آژان��س فضای��ی اروپا فیلم��ی از طوالنیترین
خورش��یدگرفتگی هزاره س��وم ک��ه  15ژانویه رخ
داد از فض��ا تهی��ه و ارائ��ه ک��رده اس��ت .ای��ن فیلم
ب��ا تصاوی��ر بس��یار دیدن��ی ک��ه ماه��واره کوچک
 Proba - 2تهی��ه ک��رده س��اخته ش��ده اس��ت.
ای��ن ماه��واره در لحظه خورش��یدگرفتگی در یک
موقعی��ت بس��یار اس��تثنائی و در ش��انه م��اه ق��رار
داش��ته اس��ت .ای��ن ماه��واره ک��ه در  720کیلومت��ری از زمی��ن می چرخ��د درحال
آزمای��ش فناوریه��ای جدیدی ب��وده و همچنین مجهز به دس��تگاهی برای کنترل
و رصد مس��تقیم خورش��ید اس��ت Proba -2.در دوم نوامبر گذش��ته پرتاب ش��د.
مأموری��ت این ماهواره از س��وی اروپا و کانادا س��ازماندهی ش��ده و بلژیک مهمترین
ش��رکتکننده در این مأموریت فضایی است .براس��اس اين گزارش ،اولین سری از
این برنامههای ماهوارهای که  Proba -1نام دارد در اکتبر  2001پرتاب شد.
زوجهايي که از ضمير «ما» بيشتر استفاده ميکنند ،خوشبختترند
محقق��ان ميگوين��د ،زوجهايي ک��ه از ضمير «ما» بيش��تر از ضماير «م��ن» و «تو»
اس��تفاده ميکنند ،خوش��بختترند .محققان دانش��گاه کاليفرنيا واقع در «برکلي»،
مکالم��ات  154زوج ميانس��ال و مس��نتر را در م��ورد مس��ائل مورد اختالفش��ان در
ازدواج بررسي کردند« .روبرت لونسون» استاد روانشناسي که در نوشتن اين مطالعه
هم��کاري داش��ته ،گفت :محققان دريافتن��د زوجهايي که از ضماير «م��ا» و «مال ما»
استفاده ميکردند  ،رفتار مثبتتري نسبت به هم داشتند و تنشهاي رواني کمتري
از خود نش��ان ميدادند .وي افزود :برعکس زوجهايي که با استفاده از ضماير «من»
و «تو» بر «جداييش��ان» تأکيد ميکردند ،رضايت کمتري از ازدواج داش��تند که اين
موضوع بويژه در مورد زوجهاي مس��نتر صدق ميکرد .فرديت ارزش��ي است که در
جامع��ه امريکا بطور عميق ريش��ه دوانده ،اما دس��تکم در عرص��ه ازدواج ،جزو «ما»
بودن ،ارزش اين را دارد که اندکي «من» را کنار بگذاريم.
دفتر کار نارگیلی برای کارمندان خانگی
« »Archipodن��ام دفت��ر کار قاب��ل جابهجایی
به شکل نارگیل اس��ت که مخصوص افرادی ساخته
ش��ده که قصد دارند فاصله خانه تا محل کار خود را
کاهش داده و با اس��تفاده از فناوریهای شبکهای و
رایانهای وظایف خود را اجرا کنند .شیوه کار کردن
انسانها در حال تحول است .هزینهها و دردسرهای
رف��ت و آمد به محل کار برای افراد مختلف هر روز در
حال افزایش است و این در حالی است که پیشرفت در فناوریهای رایانه و شبکه قابلیت
کار از من��زل را هر چه بیش��تر به واقعیت نزدیک میکند .در این صورت زمینه اس��تفاده
از دفتره��ای کار  Archipodبه وجود خواهد آمد .این س��ازه نارگیل مانند از الوارهای
چوبی یکی از قابل بازیافتترین مصالح س��اختمانی س��اخته ش��ده اس��ت و قطعات آن
بهگونهای طراحی شد ه است که فرد در صورت عدم نیاز میتواند آنها را از یکدیگر جدا
کرده و به داخل منزل خود انتقال دهد .این اتاق در برابر گرما ،سرما و صدا عایق بوده و
در مدت روز بیشترین میزان نور را دریافت میکند.
ابزار جديد در توليد سوخت زيستي
محققان با استفاده از فناوري زيستي يکي از فراوان ترين باکتريهاي روي زمين
موس��وم به ييکوالي ( )E coliرا تغيير دادند تا قند ساده زبالههاي گياهي را هضم
کرده و آن را به س��وخت زيس��تي با ارزش تبديل کنند .پژوهش��گران شرکت زيست
فناوري دل کارداير با همکاري محققان دانش��گاه کاليفرنيا در برکلي با اين تحقيق
نخس��تين ش��يوه تک مرحله اي تبديل يک گياه تجديد پذير غيرغذايي به س��وخت
زيس��تي را انج��ام دادند .اين فن��اوري مي تواند به توليد س��وخت هاي تجديد پذير
کم هزينه اي که دي اکس��يد کربن کمتري تولي��د مي کنند و عملکرد بااليي دارند
بينجامد .اين دانش��مندان با استفاده از مهندس��ي ژنتيک ،ژنهايي را وارد باکتري
يي کوالي کردند که تمامي واکنشهاي شيميايي الزم براي تبديل گياه به سوخت
را تسريع ميکند .اين يک فرايند تک مرحلهاي است و از اين رو ديگر نيازي به انجام
فرايندهاي شيميايي دو يا سه مرحلهاي نيست.
زنبورها را ميتوان براي شناسايي چهره انسانآموزش داد
پژوهش��گران ميگويند تا زماني ک��ه زنبورها
چه��ره انس��انها را به ش��کل گلهايي با اش��کال
عجيب و غيرعادي تص��ور ميکنند ،ميتوان اين
موجودات را براي تش��خيص چهره انسانها تحت
تعلي��م قرار داد .محققان اس��تراليايي و فرانس��وي
ب��ا انجام يک سلس��له آزمايشها ثاب��ت کردند که
زنبورها را ميتوان با دادن پاداشهايي مانند قند
براي شناس��ايي الگوهايي ش��بيه چهره انس��ان آموزش داد .با اين وجود ،اين بدان
معني نيست که زنبورها ميتوانند چهره انسانها را از يکديگر تشخيص دهند .اين
حشرات ميتوانند آرايش نسبي خصيصههايي را که يک الگوي شبيه چهره انسان
را ايجاد ميکند ،بياموزند .زنبورها از اين راهبرد براي يادگيري و تش��خيص اجسام
مختل��ف در محيط زندگي خود اس��تفاده ميکنند زيرا در انس��ان کل نواحي مغز به
شناسايي چهرهها اختصاص دارد.
كره ماه حاصل انفجاري هستهاي بر روي زمين است
دانش��مندان ادعا كردهاند كه كره ماه در اثر يك انفجار هس��تهاي روي زمين به
وجود آمده است .بر خالف يك تئوري متداول كه ميگويد ماه تكه سنگي است كه
بر اثر يك انفجار در فضا از زمين جدا شده است ،دانشمندان به تازگي ادعا كردهاند
كه كره ماه حاصل يك انفجار هستهاي است كه بر سطح خود سياره زمين رخ داده
است .براساس اين تحقيق تحت عنوان «يك فرضيه جايگزين براي منشأ كره ماه»،
اگر ماه تحت تأثير يك نيروي خارجي از زمين جدا ش��ده باش��د ،بايد حاوي موادي
از آن ج��رم كيهاني باش��د كه به اين قم��ر و همچنين زمين برخورد كرده اس��ت ،اما
نمونهبرداريهاي دقيق از سطح ماه نشان ميدهد كه تركيبات روي اين قمر درست
شبيه به تركيبات شيميايي در سياره زمين هستند.

