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صفحه سخن بزرگان
علت موفقیت آدم های موفق این است

 که خرد خود را در کوره های ناکامی پیدا کرده اند

آگهی

علمى

یلیام سارویان

الهام  با  تا  کرده اند  تالش  خود  جدید  بررسی  در  آلمانی  پژوهشگران 
با ویژگی   قوی  عنکبوت، چسب های  نوعی  پای  موهای  از چسبندگی 

برگشت پذیری ابداع کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از یاهو، بررسی جدید یک گروه بین المللی 
ویژگی های  که  است  داده  نشان  بار  نخستین  برای  پژوهشگران  از 
موسوم  عنکبوت  گونه  یک  چسبنده  پای  که  مو  به  شبیه  ساختارهای 
به "Cupiennius salei" را شکل می دهند، متغیرتر از آن است که 

پیشتر تصور می شد.
صورت  به  حتی  یا  و  می روند  باال  به  رو  مستقیما  عنکبوت ها  چگونه 
پژوهش  این  یافته های  می کنند؟  عبور  گوناگون  سطوح  از  وارونه 
جدید، به این سواالت پاسخ داده اند تا فرصت های جدیدی برای ایجاد 

چسب های قوی الهام گرفته از طبیعت ایجاد شود.
دهه هاست که دانشمندان تالش می کنند تا درک بهتری در مورد پای 

عنکبوت به دست بیاورند.
دانشگاه  پژوهشگر   ،)Clemens Schaber(شابر کلمنس 
کیل)University of Kiel( آلمان و سرپرست این پژوهش گفت: 
هنگامی که پژوهش ها را آغاز کردیم، انتظار داشتیم که زاویه خاصی 
از بهترین چسبندگی و ویژگی های مشابه چسب را برای همه موها پیدا 
کنیم اما در کمال تعجب مشاهده کردیم که نیروی چسبندگی تا حد 

زیادی بین تک تک موها متفاوت است.
پاهای این نوع عنکبوت، از حدود ۲۴۰۰ تار موی باریک با ضخامت 
یک صدم میلی متر تشکیل شده است. شابر و همکارانش، نمونه این موها 
را جمع آوری کردند و سپس، میزان چسبندگی آنها به سطوح گوناگون 

را مورد بررسی قرار دادند. 
هر مو به صورت غیرمنتظره، چسبندگی منحصر به فردی را نشان داد. 

هنگامی که پژوهشگران به بررسی موها زیر یک میکروسکوپ قوی 
پرداختند، دریافتند که آرایش ساختاری هر یک از آنها کامال متفاوت 
و ناشناخته است. پژوهشگران باور دارند که این تنوع ممکن است کلید 

نحوه باال رفتن عنکبوت ها از سطوح گوناگون باشد.
را  عنکبوت  پای  موی روی  هزاران  از  تعداد کمی  تنها  پژوهش،  این 
منحصر  موها  همه  که  دارند  باور  پژوهشگران  اما  است  کرده  بررسی 
به فرد نیستند و ممکن است خوشه ها یا الگوهای تکراری نیز به جای 

آنها پیدا شود.
پای  موهای  ساختار  مشابه  نانوساختارهایی  ارائه  اگرچه  گفت:  شابر 
عنکبوت و دستیابی به پایداری و اطمینان مواد طبیعی هنوز دشوار است، 
اما یافته های ما می توانند مدل های موجود را برای چسب های مصنوعی 

برگشت پذیر و بدون پسماند تنظیم کنند.
اتصال  در سیستم  تماس های چسبی که  متفاوت  افزود: شکل های  وی 
عنکبوت یافت می شود، می تواند توانایی پیوستگی مواد الهام گرفته شده 

از طبیعت را بهبود ببخشد.

ساخت چسب های قوی با الهام از موهای پای عنکبوت!

شدن  خنک  برای  راه هایی  دنبال  به  مردم  می شود  گرم  هوا  زمانیکه 
می گردند و یکی از این راه ها درست زیر پای ما قرار دارد: آسفالت 

خیابان
که  داده اند  نشان  محققان  ساینس آلرت،  از  نقل  به  و  مهر  گزارش  به 
ساخت جاده هایی با رنگ روشن و بازتاب بیشتر می تواند به کاهش دما 
به اندازه ی ۱.۴ درجه ی سانتی گراد کمک کند و فرکانس امواج گرما را 
تا ۴۱ درصد کاهش دهد. اما اگر از سطوح بازتابنده به درستی استفاده 

نشود می تواند باعث گرم شدن ساختمان های اطراف شود.
علت گرم شدن سطوح چیست؟

می کنند  بازتاب  یا  دریافت  که  تشعشعاتی  میزان  به  بسته  سطوح  تمام 
می توانند بر روی دمای هوای شهرها اثر بگذارند.

در مناطق شهری در حدود ۴۰ درصد زمین ها آسفالت هستند و دمایی 
را  اطراف  به آرامی آزاد شده و محیط  این سطوح جذب می کنند  که 

گرم می کند.
یکی از دالیل گرم تر بودن شهرها در تابستان به نسبت مناطق روستایی 

همین است.
به  و  کند  جلوگیری  دما  افزایش  از  می تواند  بازتابنده  مواد  از  استفاده 
کاهش تغییرات جوی کمک کند. سفید کردن سقف خانه ها نیز اثری 

مشابه می گذارد.
برای تخمین میزان بازتابندگی سطوح از کمیتی به نام آلبدو یا سپیدایی 
استفاده شد که نشان دهنده ی درصد بازتاب نور از یک جسم است. هر 
چقدر سپیدایی یک سطح کم باشد نور بیشتری جذب می کند و دمای 

بیشتری را به دام می اندازد.
سطوح تیره تر سپیدایی کمتری دارند به طور مثال سپیدایی آسفالت در 
تنها ۵ تا ۱۰  تا ۰.۱ است که بدین معناست که آسفالت  حدود ۰.۰۵ 

درصد نور را بازتاب می کند و ۹۵ درصد آن را جذب می کند.
اگر در سطوح خیابان ها از مواد روشن تر و بازتابنده مانند بتن استفاده 
شود می توان سپیدایی را دو برابر کرد. مدل سازی های موسسه فناوری 

ماساچوست نشان داده که کاهش سپیدایی راه های ایاالت متحده آمریکا 
می تواند مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد.

در چه مکان هایی می توان از این روش استفاده کرد؟
از این روش نمی توان برای همه ی جاده ها استفاده کرد. راه های درون 
شهری و راه هایی که در نزدیکی روستاها هستند برای این کار مناسب 

نیستند.
سطوح بازتابنده می توانند نور را به سمت ساختمان های اطراف منعکس 
کرده و باعث گرم شدن آن ها شوند و در نتیجه تقاضا برای سیستم های 

خنک کننده و مصرف آن ها را افزایش دهند.
در شهری مانند بوستون ساختمان های بلند جلوی تابش نور به خیابان ها 
را می گیرد بنابراین استفاده از این روش در این شهر نه تنها مفید نیست 

بلکه می تواند مضر باشد.
در نیویورک استفاده از این روش باعث خنک شدن سطح به اندازه ی 
۶.۱ درجه سانتی گراد شد اما چند متر باالتر از سطح دما افزایش یافت.

روشن  رنگ  با  پوشش هایی  از  استفاده  که  می دهد  نشان  نتایج  این 
می تواند برای جاده ها و نه پیاده رو ها مناسب باشد.

تغییر رنگ جاده ها، راه حلی برای کاهش دمای هوا

درباره  هرچه  کرده اند،  اظهار  اخیرشان  مطالعه  در  محققان  از  گروهی 
برای  راهی  که  چرا  کنید  فراموش  شنیده اید  پیری  ضد  داروهای 

جلوگیری از پیری وجود ندارد.
تحت  زیادی  داروهای  ساالنه  گاردین،  از  نقل  به  و  ایرنا  گزارش  به 
می شوند  بازار  روانه  داروهای ضدپیری  یا  و  جوانسازی  داروی  عنوان 
ایفا  نقشی  بدن  بافت های  جوانسازی  در  تنها  نه  آنها  از  برخی  که 
ضد  دارند.  نیز  ناپذیری  جبران  عوارض  آنها  از  برخی  بلکه  نمی کنند 
باب روز است که ممکن است شما در طول  از واژه های  پیری یکی 
روز حداقل یک بار این عبارت را از زبان اشخاص بشنوید. طبق آمار 
شرکت استاتیستا)Statista( تنها در سال ۲۰۲۰ ، ارزش بازار جهانی 
شده  برآورد  آمریکا  دالر  میلیارد   ۵۸.۵ حدود  پیری  ضد   داروهای 

است.
بله در واقع فروش داروهای ضد پیری کالهبرداری است که روند آن 
ادامه دارد. اخیرا در یک مطالعه جدید گروهی از دانشمندان ۱۴ کشور 
و  فریب  را  پیری  موارد ضد  درباره  شده  انجام  تحقیقات  همه  مختلف 
تقلبی دانسته اند. آنها در این مطالعه فرضیه "نرخ ثابت پیری" را آزمایش 
کردند که این فرضیه نشان می دهد که یک گونه، از بزرگسالی دارای 
یک نرخ پیری ثابت است که این نرخ پیری تحت تاثیر اقدامات ضد 

پیری قرار نمی گیرد.
منتشر   Nature Communications مجله  در  که  مطالعه  این  در 
انسان ها و نخستی سانان از هفت گونه  از  شده مجموعه ای از ۳۹ داده 

مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
ثابت  نرخ  فرضیه  از  ما  یافته های  کردند:  اظهار  مطالعه  این  محققان 
محدودیت های  که  معناست  بدان  این  و  می کند  پشتیابی  پیری 
دارد.  وجود  انسان  در  پیری  روند  کردن  کند  برای  بیولوژیکی 
معناست  آن  به  بگویم  باید  که  است  معنا  چه  به  این  بپرسید  شاید 
متوسط  یا  زندگی  به  امید  بزنید.  دور  را  پیری  روند  نمی توانید  که 
افزایش  مناسب  محیطی  عوامل  صورت  در  است  ممکن  عمر  طول 
پیش  مرگ  آخر  در  و  پیری  سمت  به  ما  همه  انتها  در  اما  کند   پیدا 

می رویم.
خوزه مانوئل آبرتو)José Manuel Aburto( از مرکز علوم جمعیتی 
که  می کنند  تأیید  ما  یافته های  گفت:  آکسفورد  دانشگاه  لوورهالم 
افرادی که سالیان پیش زندگی می کردند،  امید به زندگی در جمعیت 
پایین بود و به همین دلیل بسیاری از افراد جوان فوت می کردند. اما با 
پیشرفت علم پزشکی، اجتماعی و محیطی امید به زندگی افزایش یافته 
است و میزان طول عمر افراد افزایش یافته است. البته گفتنی است در 
این سالها مسیر حرکت به سمت مرگ در پیری تغییر نکرده است و 
زیست شناسی تکاملی بر هر چیزی پیروز شده و با وجود پیشرفت های 
نبوده اند.  محدودیت ها  این  کردن  طرف  بر  به  قادر  محققان  پزشکی، 
بنابراین بهتر است خوب زندگی کنید و تاجای ممکن از زندگی لذت 

ببرید.
دانشمندان دهه ها تالش کرده اند تا از قدرت ژنومیک و هوش مصنوعی 

روند  کردن  معکوس  حتی  یا  جلوگیری  برای  راهی  کردن  پیدا  برای 
پیری استفاده کنند.

بحث در مورد اینکه چه مدت بیشتری می توانیم زندگی کنیم، چندین 
دهه است که ذهن جامعه دانشگاهی را به خود مشغول کرده است و 
آنها به دنبال جستجوی راز زندگی طوالنی مدت و سالمت هستند که 
انگلستان برجسته است چرا که در آنجا حداقل  این مورد به ویژه در 
۲۶۰ شرکت، ۲۵۰ سرمایه گذار، ۱۰ موسسه غیرانتفاعی و ۱۰ آزمایشگاه 
به  فعاالنه  صورت  به  فناوری ها  پیشرفته ترین  از  استفاده  با  تحقیقاتی 

بررسی این موضوع می پردازند. 
دولت انگلیس حتی بخش های جداگانه هوش مصنوعی و طول عمر را 
با قرار دادن هر دو در چهار چالش بزرگ استراتژی صنعتی که هدف 
آنها قرار دادن انگلیس در خط مقدم صنایع آینده است، در اولویت قرار 
داده است. اما آنچه در این بحث جا مانده است، تحقیق درباره مقایسه 
آنچه که  بررسی  و  انسان ها  با  حیوانات  متعدد  عمر جمعیت های  طول 
باعث مرگ و میر می شود، است که محققان این مطالعه این شکاف جا 
مانده را پر کرده اند. آبرتو در این باره گفت: این مجموعه فوق العاده 
متنوع از داده ها به ما امکان مقایسه اختالفات مرگ و میر بین گونه های 

مختلف را داد.
آبرتو در ادامه افزود: ما داده های تولد و مرگ انسان ها و نخستی سانان 
غیرانسانی را مقایسه کردیم و دریافتیم که این الگوی کلی مرگ و میر 
در همه آنها یکسان است. این نشان می دهد که عوامل بیولوژیکی)و نه 

عوامل محیطی( در نهایت طول عمر را کنترل می کنند.
پیری  موسسه  از  استاد کهولت شناسی   )David Gems(دیوید جمز
سالم کالج دانشگاهی لندن گفت که خالصه این مطالعه حاکی از آن 
است که مطالعه ذکر شده یک مطالعه بسیار قوی است که یک موضوع 
را ستیزه جویانه و درست اثبات می کند.تمام مجموعه داده های بررسی 
شده توسط این گروه از محققان همان الگوی کلی مرگ و میر را نشان 
می دهد: خطر باالی مرگ و میر در نوزادی که این روند به سرعت در 
سال های نوجوانی که شخص به طور کامل رشد نیافته  کاهش می یابد 
و تا اوایل بزرگسالی نیز کاهشی است و سپس به طور مداوم با افزایش 

سن افزایش می یابد.

جلوگیری از پیر شدن امکان پذیر نیست

دانشمندان با استفاده از کمی نور و ماده موفق به ایجاد گرداب های غول 
پیکر کوانتومی شدند که سیاه چاله ها را تداعی می کند.

به گزارش بیتوته و به نقل از آی ای، ممکن است متوجه نشده باشید، اما 
احتمااًل تاکنون شاهد یک سیستم گردابی یا گردبادی بوده اید. به عنوان 
مثال، هنگامی که حجم قابل توجهی از آب در سینک پیچ   می خورد و 
پایین می رود می توان یک سیستم گردابی را مشاهده کرد یا هنگام پرواز 

با هواپیما یک گردباد را دیده یا احساس کرده باشید.
به  مشهور  اسکولوو  فناوری  و  علوم  موسسه  روسی  محققان  اکنون 
انگلیس موفق شده اند یک  اسکول تک)Skoltech( و همکارانشان در 
کنند  ایجاد  پوالریتون  میعانات  با  تعامل  در  پایدار  پیکر  غول  گرداب 
که می تواند منجر به ایجاد فرصت های جدید در ایجاد منابع نور منسجم 
با ساختار منحصر به فرد و بررسی فیزیک بسیاری از اجرام در شرایط 

خشن شود.
با  الکترومغناطیسی  امواج  قوی  اتصال  از  حاصل  شبه ذره ای  پوالریتون 
برانگیختگی دوقطبی الکتریکی یا قطبی مغناطیسی هستند. آنها عبارت از 

پدیده کوانتومی رایج شناخته شده به عنوان دفع سطح هستند،
تامسین کوکسان نویسنده ارشد این مطالعه توضیح داد: تشکیل جریان های 
ثابت ساعت گرد یا پادساعت گرد "پوالریتون" در امتداد محیط چند ضلعی 
می تواند ُسرخوردگی هندسی بین میعانات را موجب شود. میعانات مانند 
نوسانگرهایی که می خواهند در ضد فاز باشند با یکدیگر تعامل دارند. اما 
یک چند ضلعی عجیب به دلیل تقارن چرخشی نمی تواند این رابطه از فاز 
را برآورده کند، بنابراین پوالریتون ها به بهترین حالت بعدی یعنی یک 

جریان چرخشی می روند.
نمایش  یک  این  کرد:  اضافه  اسکول تک  استاد  الگوداکیس  پاولوس 
بسیار خوب از چگونگی استفاده از پوالریتون ها برای بررسی برخی از 

پدیده های پیچیده طبیعت است. آنچه ما در اینجا نشان می دهیم سیستمی 
است که ویژگی های زیادی را با یک سیاه چاله مشترک دارد و حتی در 

صورت تمایل شاید بتوان آن را سفیدچاله نامید.
محققان توجه خود را به ویژه بر گرداب های ایجاد شده توسط پوالریتون ها 
هستند  غریبی  و  عجیب  ترکیبی  کوانتومی  ذرات  که  کردند  متمرکز 
که نیمی از نور)فوتون( و نیمی از ماده)الکترون( تشکیل شده اند. آنها 
از  باالیی  با مقادیر  این مایعات پوالریتون  به دنبال تولید گرداب ها در 

حرکت زاویه ای بودند.
به عبارت دیگر، آنها به دنبال گرداب هایی بودند که بسیار سریع بچرخند. 
نیز  ابرگرداب ها  یا  پیکر  به گرداب های غول  این گرداب ها که  ایجاد 

معروف هستند، بسیار دشوار است.
با تغییر حالت سیستم خود و رفتن از یک چند ضلعی به چند  محققان 
ضلعی دیگر کشف کردند که جریان سریع تر و سریع تر می چرخد   و یک 

گرداب غول پیکر با حرکت زاویه ای متنوع تشکیل می دهد.

ایجاد گرداب های غول پیکر کوانتومی شبیه به سیاه چاله ها

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060311002000190 مورخ 1400/02/19 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خداد رسولی مهر فرزند عوض بشماره شناسنامه 124 صادره 
از کازرون در ششدانگ یک قطعه باغ اناری و یک باب ساختمان احداث شده به مساحت 10745/60 مترمربع پالک 579 فرعی از 63 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 63 اصلی قطعه 3 واقع در بخش 7 فارس کازرون خریداری از مالک رسمی آقایان ) غالمحسین متوسل و علی علیدادی و کرامت اله 
نیاکان و نظر علی گلستان فرد طبق سهام اولیه آنها( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/31                       تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/08           36079/194248                        107 م الف 

داود انصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی مجمع عمومی شرکت در مرحله دوم 
1-انتخاب اعضا جدید هیئت مدیره شرکت

2-تعیین تکلیف ساختمان و موجودی شرکت
3-روند ادامه راه اندازی شرکت تعاونی 

4-تاریخ شرکت در مجمع عمومی مرحله دوم روزپنج شنبه مورخه 1400/04/03 )پنج شنبه شب ( ساعت9/30 در 
محل مسجد جامع خشت

194247/36078
حاج مصطفی خادمی-رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی فرهنگیان و کارکنان دولت خشت

یک مطالعه جدید با هدف ایجاد تحول در نحوه برخورد ما با تحقیقات 
یافته در ظروف  است که سلول های سرطانی رشد  داده  نشان  سرطان، 
آزمایشگاهی، همان ویژگی های سلول های سرطانی در انسان را منعکس 

نمی کنند.
سرطان،  با  مبارزه  موضوع  در  آی ای،  از  نقل  به  و  تسنیم  گزارش  به 
مدل های  همه  می رسد که  نظر  به  اما  است  مهم  بسیار  علمی  تحقیقات 

تحقیق برابر نیستند.
یکی از پرکاربردترین مدل های تحقیقاتی سرطان، رده های سلولی ایجاد 
ظروف  در  آنها  رشد  و  انسانی  تومورهای  از  سلول  استخراج  با  شده 

آزمایشگاهی است. اکنون یک مطالعه جدید توسط دانشمندان پزشکی 
به پیدایش  این روش منجر  موسسه جانز هاپکینز نشان داده است که 
سلول های  با  توجهی  قابل  تفاوت  که  می شود  سرطانی  سلول های 
سرطانی انسانی دارند.پاتریک کاهان محقق اصلی این مطالعه جدید و 
استادیار مهندسی پزشکی در جانز هاپکینز می گوید: ممکن است برای 
دانشمندان تعجب آور نباشد که رده های سلول سرطانی آزمایشگاهی از 
نظر ژنتیکی نسبت به مدل های دیگر متفاوت است، اما ما تعجب کردیم 
بسیار  مقایسه  در  توموروئیدها  و  شده  ژنتیکی  مهندسی  موش های  که 

خوب عمل می کنند.

سلول های سرطانی آزمایشگاهی مانند واقعی ها نیستند


