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یک تحقیق علمی نشان داد؛
 هواپیماها بارش برف و باران 

را تشدید می کنند

نتایج یک تحقیق علمی نشان می دهد هواپیماها 
در مسیر حرکت خود می توانند بر ابرها تاثیرگذار 
باشند و احتمال بارش باران و برف شدید را در مسیر 

حرکت خود تا 10 برابر افزایش دهند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر به نقــل از 
نیواطلس، هواپیماها یکی از عوامل مهم تولید گاز 
دی اکســیدکربن بوده و لذا محیط زیست را آلوده 
می کنند؛ ولی آنها می توانند به شیوه دیگری هم روی 
آب و هوا تاثیر بگذارند. مطالعه ای که در این زمینه در 
دانشگاه هلسینکی صورت گرفته حاکی از آن است، 
زمانی که هواپیماها از منطقه ای که در آن ابر وجود 
دارد عبور میکنند، احتمال افزایش بارش را در آن 
منطقه 10برابر بیشتر می کنند. پژوهشگران فنالندی 
با بررسی اطالعات راداری به این نتیجه رسیده اند که 
مشاهده دقیق تصاویر راداری بیانگر آن است، ابرهایی 
که در مسیر حرکت هواپیماها قرار دارند، پس از عبور 
آنها میزان برف و باران بیشتری در مقایسه با دیگر 
ابرها تولید می کنند. پژوهشــگران ابتدا با بررسی 
پروازهای فرودگاه Helsinki-Vantaa متوجه 
این موضوع شدند. اما آنها برای اطمینان از صحت 
یافته های خود 11 ســال دیگر وقت صرف کرده و 
داده های آماری مختلفی را بررسی کردند. داده های 
یادشده مربوط به دسامبر سال ۲00۸ تا ژانویه سال 
۲01۸ بوده و شرایط جوی هر منطقه به مدت 1۷ روز 
بعد از گذشت هر هواپیما مورد بررسی قرار می گرفت. 
بر همین اساس هر هواپیما بعد از گذر از منطقه ای 
پوشیده از ابر، محیط اطراف خود را برای بارش بیشتر 
تحت تاثیر قرار میدهد. میــزان این تاثیرگذاری از 
۲ تا حداکثر 10 کیلومتر در نوسان است. علت این 
تاثیرگذاری حفره های ایجاد شده در ابرها به دنبال 
نشست و برخاست یا باال و پایین رفتن هواپیماهاست 

که موجب تشدید بارش باران می شود.
    

محققان دانشگاه آکسفورد:
رنگ پوست و توسعه سیستم 
عصبی ارتباطی با هم ندارند

محققان دانشگاه آکســفورد با انجام تحقیقی 
منحصر به فرد دریافتند که رنگ پوســت و توسعه 

سیستم عصبی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. 
به گــزارش ایســنا و به نقــل از وب ســایت 
رســمی دانشــگاه آکســفورد، محققان دانشگاه 
آکســفورد در آخرین یافته های خود که در پروژه 
۲1st-INTERGROWTH انجــام داده اند 
به اطالعات جدیدی راجع به ارتباط رنگ پوست و 
توسعه نورون ها دست یافته اند. محققان این پروژه 
1۳0۷ کودک شهرنشــین ۲ ســاله را که از تغذیه 
خوب و مــادران تحصیل کــرده برخوردارند مورد 
بررسی قرار دادند. این کودکان از چهار قاره مختلف 
و از کشورهای برزیل، هند، ایتالیا، کنیا و انگلستان 
بودندکه از اوایل بارداری مادرانشان تا ۲ سالگی مورد 
بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که 
تکامل سیستم عصبی انسان تحت تأثیر رنگ پوست 
قرار نمی گیرد و کمتر از 10 درصد از تغییرات توسعه 
سیستم عصبی متعلق به ژن کودکان است و باقی 
عوامل محیطی است. محققان آکسفورد با انجام این 
تحقیق دریافتند زنان سالمی که در محیط های تمیز 
زندگی می کنند و مراقبت خوبی هم از آنها می شود، 
دارای فرزندانی خواهند شد که در رحم الگوهای رشد 
اسکلتی مشابه با مادر خود را دارند. این تشابه الگوی 
رشد اسکلتی از ابتدای تولد آغاز می شود و تا دو سالگی 
ادامه دارد. این تحقیق یک مجموعه منحصر به فرد از 
استانداردهای بین المللی نظارت بر رشد کودک است 
که با استانداردهای رشد سازمان بهداشت جهانی 
)WHO( تطابق کامل دارد. نتایج تحقیقات این 
پروژه حاکی از آن است که توسعه سیستم عصبی به 
توانایی شناختی، مهارت های زبانی و حرکتی بستگی 
دارد و مانند رشد فیزیکی است و با وجود محیط های 
جغرافیایی گوناگون و فرهنگ هــای متفاوت، در 

کودکان مختلف بسیار مشابه با یکدیگر است.

تازه های علم

در ســال های اخیر ایران در بخش 
فناوری نانو توانسته از رتبه 5۷ به رتبه 

4 دنیا صعود کند.
دبیر ســتاد ویژه توســعه فناوری 
نانو و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری درگفت وگو بــا ایرنا ضمن 
بیان این مطلب، با اشــاره به رشــد 
پرشــتاب فناوری نانو درکشور گفت: 
انفجار توســعه ای علم وفنــاوری در 
کشور از دستاوردهای انقالب اسالمی 

در چهار دهه گذشته است.
سعید سرکار افزود: قبل از انقالب 
دانشگاه های کشــور به ویژه درعرصه 
علوم پایه و مهندســی بیشتر تا سطح 
کارشناسی دانشجو تربیت می کردند 
و ارتبــاط بیــن صنعت و دانشــگاه 
بسیارکمرنگ بود؛ چراکه کشورمان 
اگر کارخانه ای هم داشــت، بیشــتر 
مونتاژکننده بودند؛ و برای چرخاندن 
چرخ این کارخانه ها فقط نیاز بود که 
یک سری تکنسین و مهندس داشته 
باشند، به این ترتیب کشــور اصال  از 

صنعت بومی برخوردار نبود.
وی گفت: بعد از پیــروزی انقالب 
وقتیکه دانشــگاه ها مجددا شروع به 
کار کردند، این جســارت ایجاد شد 
که دانشــگاه ها عالوه بر کارشناسی، 
دوره های کارشناسی ارشد و دکتری 
را هــم  برگــزار نماینــد. البته الزمه 
برخــورداری از این دوره هــا طبیعتا 

نیازمند پایان نامه های کارشناســی 
ارشــد و دکتری بود و بــه دنبال آن  
نیز مقولــه کار در زمینــه تحقیقات 
در دانشــگاه ها ضرورت پیدا می کرد. 
به این ترتیب خوشبختانه ایرانی ها به 
صورت مستقل یک سری تحقیقات 
شــروع کردنــد و ایــن تحقیقــات 
دنبالــه روی فعالیت هایــی بــود که 
درکشورهای پیشرفته انجام می شد 
و به تبع آن نیــز اقداماتی برای چاپ 
مقاالت در مجالت معتبر شروع شد، 
به طوریکه دربخش فناوری نانو ایران 
توانســته از رتبه 5۷ به رتبــه 4 دنیا 

صعود کند. 
تربیت 30هزار نیروی متخصص 

درحوزه نانو 
وی ادامــه داد: امــروز ایــران 
درجایگاهی قرار گرفته اســت که نه 
تنها در علوم پایه و مهندسی بلکه در 
علوم و فناوری های پیشــرفته و نوین 
هم موفق شــده اســت فعالیت های 

بسیارگسترده ای را انجام دهد.
ســرکار گفــت: فنــاوری نانــو 
یک فناوری بین رشــته ای اســت، 
بنابرایــن تخصــص نانــو بر بســتر 
موجود در دانشــگاه ها و ظرفیتی که 
در دانشــگاه ها در دوره تحصیــالت 
تکمیلی یعنی دکتری و ارشــد بود، 
سوار شد و توانســت با ظرفیت های 
موجود و سیاســتگذاری های خوب و 

برنامه ریزی هایی که در کشور توسط 
ستاد نانو انجام شــد، با رشد پرشتاب 
مواجه شود، به طوریکه در سال ۲001 
میالدی که کار نانو از مرحله تردید در 
کشور شروع شــد؛ در تمام این سال 
فقط 10 مقاله آی. اس. آی وجود داشت 
و در خصوص نیروی متخصص در این 
زمینه نیز کمتر از 10 نفر از اســاتید 
دانشگاه ها  فناوری نانو را می شناختند 

و می دانستند به چه معنایی است.
وی ادامــه داد: اما بــا فعالیت ها و 
سیاست هایی که ستاد نانو درسال های 
گذشته در پیش گرفته است، امروزه 
بیش از۳0 هزار نفر نیروی تخصصی 
از مقطع کارشناسی ارشــد به باال در 
دانشــگاه های ایران تربیت شــدند؛ 
بر این اســاس می توان متذکر شد که 
برخــورداری از ظرفیت باالی نیروی 
انســانی متخصص در دانشگاه ها به 
عنوان یک فونداســیون قــوی برای 
پیشــبرد نانو تکنولوژی عمل کرده 
است به گونه ای که امروز یکی از نتایج 
و دستاورد های نیروی تخصصی این 
بوده که حــوزه تحقیقات و توســعه 

فناوری فعال شده است.
سرکار با اشــاره به دستاوردهای 
انقالب یادآور شد: ایران سال گذشته 
درحــوزه نانو با چاپ بیــش از 9هزار 
مقاله، توانســت رتبه چهــارم دنیا را 
بعد از کشــور چین بدســت آورده و 

به این ترتیب بعد ازکشورهای چین، 
آمریکا و هند که در زمره ســه کشور 
پر جمعیت جهان محسوب می شوند 
جایگاه مطلوبی آن خود کند و باالتر از 
تمام کشورهای اروپایی نیز موقعیت 

خود را تثبیت کند.
 عبور از مرز10هزار و 500 مقاله 

وی افزود: امسال انتظار ما این است 
که تعداد مقاالت نانــو از مرز10هزار 
و500 مقاله بگذرد؛ بنابراین نانو ایران 
از رتبه 5۷ به رتبــه چهارم دنیا صعود 
کرده و در عین حال کشــور توانسته 
درحوزه مقاالت نانو از سالی 10 مقاله 
به بیش از روزی ۳0 مقاله برسد که این 
امر یک انفجار توسعه ای علم وفناوری 

درکشور محسوب می شود.
ســرکار بیــان داشــت: در این 

ســال ها نانو فقط در بحث توســعه 
علمی گام برنداشته اســت؛ در حال 
حاضر حدود ۳0 درصد ثبت اختراعات 
بین المللی در ایران درحوزه نانو اتفاق 
می افتد و حــدود ۲5 درصد مقاالت 
آی. اس. آی چاپ شده ایران درحوزه 
نانــو تکنولــوژی اســت؛ همچنین 
۲00 شــرکت نانویی دانش بنیان در 
کشــوروجود دارد که بیــش از 500 
محصول مبتنی بر فنــاوری نانو را به 
صورت انبوه تولید و در بــازار عرضه 

می کنند.
3 هزار میلیارد تومان فروش 

محصوالت نانو 
دبیر ســتاد توســعه فناوری نانو 
یادآور شــد: فروش محصــوالت نانو 
درسال گذشته حدود 1400 میلیارد 
تومان بود و بیــش از60 میلیون دالر 
صادرات محصوالت مبتنی برفناوری 
نانو به بیش از 45 کشور جهان ازجمله 
کره جنوبی، چین، اســترالیا، مالزی، 
روسیه و ترکیه ،کشــورهای اروپایی 
مانند آلمان، انگلیس ، فرانسه ، ایتالیا 
و اسپانیا تا آمریکای التین بوده است، 
بنابراین امید اســت فروش امســال 
محصوالت نانو از ۳هزار میلیارد تومان 
عبورکند که بر این اساس در صادرات 
کشور نیز با رشد 100 درصدی مواجه 

خواهیم شد.
ســرکار با اشــاره بــه تحریم ها و 

هجمه هایی که در طول چهل ســال 
گذشته علیه کشور وجود داشته و ادامه 
دارد گفت: تحریم ها آزارهنده هستند؛ 
چه درمــورد تعامــالت بین المللی 
درحوزه علم و فناوری و چه در طراحی 
و ســاخت و حتی فروش محصوالت، 
تبعات منفی خــود را دارد؛ اما اگر از 
یک منظر دیگر به این امر نگاه کنیم، 
در شــرایط تحریم ، کشــور توانست 
با اعتماد به ســرمایه های اجتماعی 
خویش  و اراده ملی محصوالت مورد 

نیاز خود را طراحی کند و بسازد.
وی افزود: آنچــه از کارنامه نانو 
تکنولــوژی در این گــزارش مطرح 
شــد، حتی فناوری یــک محصول 
از500 محصولی که درکشور تولید 
می شــود از خارج وارد نشده، تمام 
دســتاوردهای علمی، فنــاوری و 
تولیــدات محصوالت نانــو مبتنی 
برتوانمنــدی و قابلیت متخصصان 
داخلی کشور است؛ مهمتر از ارزش 
مادی و رفــع گلوگاه های تحریمی، 
اعتماد به نفسی است که این امر در 
بین قشــر متخصص و جوان ایجاد 
کرده، بــه طوریکه پیشــرفته ترین 
محصوالت را با اتکا به توانمندی های 
خویش می توانیم طراحی نماییم و 
بســازیم و به این ترتیب نه تنها نیاز 
کشــور برآورده می شــود بلکه به 
پیشرفته ترین کشورها نیز می توانیم 

این محصوالت را صادر کنیم..
وی یادآور شــد: ایــن ظرفیت ها 
و خودباوری هــا به تبــع تحریم های 
انقالب اســالمی در این چهل ســال 
ایجاد شده، اگر تحریم ها نبود و اراده 
برای طراحی و ساخت محصوالت نبود 
هیچگاه قشر متخصص و جوان کشور 
نمی توانســت به توان وظرفیت های 
خود پی ببرد و ارزش های افزوده خوبی 

را برای کشور خلق کنند.

در زمینه ارائه مقاالت بیشترین پیشرفت را داشته ایم
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خبر

پژوهش جدیدی در BMJ منتشر شده 
است که نشــان می دهد خوردن یا نخوردن 
صبحانه احتمــاالً تأثیــری در کاهش وزن 

نخواهد داشت. 
در ســال های اخیر صحبت های زیادی 
درباره  نقش صبحانه در ســالمتی به میان 
آمده اســت. پژوهشــگران در بررسی این 
مســئله که آیا واقعاً صبحانه مهم ترین وعده  
روزانه محسوب می شود یا خیر،  دریافتند که 
نخوردن صبحانه تفاوت چندان به خصوصی 

در کاهش وزن ندارد.
پژوهشگران دانشگاه موناش در ملبورن 
اســترالیا، 1۳ پژوهش قبلی درباره  نخوردن 
صبحانه و کاهــش وزن را بررســی کردند 
و دریافتنــد هنــگام کاهــش وزن، تفاوت 
قابل توجهــی در افرادی کــه صبحانه را در 
وعده روزانه خود قــرار داده و افرادی که آن 
را حذف کرده بودند، مشــاهده نشد. درواقع 
موقع صــرف صبحانه، کالــری روزانه افراد 
کمی بیشتر از گروه بعدی بود؛ اما از آنجا که 
شــاید این پژوهش ها ازنظر کیفیت کلی یا 
غرض ورزی مورد انتقاد باشند،  نویسندگان 

پژوهش جدیــد معتقدند ایــن یافته ها را 
باید با احتیاط تفســیر کرد. درهرصورت به 
کســانی که به دنبال کاهش وزن هســتند، 
نباید پیشــنهاد کنید صبحانه بخورند. این 

نویسندگان می گویند:
پژوهش مذکور نشــان می دهد خوردن 
صبحانه، فارغ از رژیم صبحانه مورد نظر،  شاید 
استراتژی مناسبی برای کاهش وزن نباشد. 
زمانی که پیشــنهاد خوردن صبحانه برای 
کاهش وزن در بزرگساالن داده می شود، باید 
جانب احتیاط را رعایت کنند؛ چراکه ممکن 

است تأثیر معکوس داشته باشد.
براساس پژوهشی که چند سال قبل انجام 
شــد،  هیچ تفات قابل توجه متابولیکی بین 
افرادی که صبحانه می خورند و کسانی که آن 
را از رژیم غذایی خود حذف کرده اند، مشاهده 
نشد. در پژوهشــی دیگر نیز پژوهشگران از 
گروهی از مردم خواســتند صبحانه بخورند 
یــا آن را حذف کنند و دریافتنــد که تفاوت 
چندانی در کاهش وزن ایــن دو گروه اتفاق 

نیفتاده است.
بااین حال نباید برخی پژوهش ها را نادیده 

بگیریم که نخــوردن صبحانه را عاملی برای 
کاهش ســالمتی قلب می داننــد. پژوهش 
بزرگی )در سال ۲01۳( روی ۲۷ هزار کارمند 
مراقبت های بهداشــتی طی 16 سال انجام 
شد که نشان می داد حذف صبحانه با افزایش 
۲۷درصدی خطر ابتال به بیماری قلبی عروقی 
ارتباط دارد )حتی زمانیکه پژوهشگران همه  
متغیرهــای دیگری که بر ایــن رابطه تأثیر 
می گذارد تحت کنترل درآورده بودند(. علت 
شاید این باشــد که افراد برای جبران کالری 
از دســت رفته، از روش های ناسالم در ادامه 
روز استفاده می کردند، هرچند امکان دارد 

ماجراهای دیگری نیز در جریان باشد.
حذف صبحانه شــاید حداقل در عده ای 
از مردم منجر به اســترس شود که می تواند 
بر متابولیســم و ســالمتی قلــب و عروق 
تأثیــر بگــذارد. بااین حال، تیم اســپکتور 
از دانشــگاه کینگز لندن معتقد اســت که 
انســان ها با هم تفــاوت دارنــد و باید آنچه 
که صالح شــان اســت، انجام دهند. همه ما 
ژن های مختلفی داریم که شاید اولویت ها و 
گرایش های خاص خودشان را داشته باشند. 

به همین دلیل نمی توان نســخه یکســان 
بــرای همه انســان هایی که قصــد کاهش 
 وزن یا داشــتن وزن ســالم دارند، پیچید. 
اســپکتور می گوید: عده ای از مردم ترجیح 
می دهند زودتر غذا بخورند و برخی دوست 
دارند زمان صرف غذای شان دیرتر باشد که 
احتماالً متناسب با متابولیسم منحصربه فرد 
هر شخص است. درنتیجه نمی توان یک رژیم 
را به همه تجویز کرد و دستورالعمل های رژیم 
غذایی مملو از اطالعات غلط می تواند تأثیر 
منفی داشــته و فاقد پیام های مهم سالمتی 

باشند.
الزم به ذکر اســت که وقتی فردی مثل 
یکی از خویشــاوندان ســالخورده می گوید 
صبحانــه، مهم ترین وعده غذایی به شــمار 

می آید، مطمئناً منظور او برای کاهش وزن 
نبوده است. به احتمال زیاد خوردن صبحانه 
منجر به تقویت بدن در طول ســاعت های 
طوالنی صبح در مدرسه، سفر یا حتی بازی 
می شود و همان طور که سایر پژوهش ها نشان 
می دهد، عالوه بر مزایای بسیار زیاد خوردن 
صبحانه،  این وعده غذایی با تمرکز و عملکرد 
بهتر تحصیلی در دانش آموزان ارتباط دارد. 
پس شاید حرف قدیمی ها درست باشد. اما 
صبحانه خوردن در بزرگساالن )فرقی ندارد 
که به دنبال کاهش وزن باشند یا خیر(، بیشتر 
به صالحدید افراد برای خودشــان بستگی 
دارد. پس می توان گفت اگــر صبحانه برای 
شما اهمیت دارد، این وعده مهم ترین وعده 

روز شما محسوب می شود.

محققان دانشگاه ملبورن:

صبحانه خوردن یا نخوردن تأثیری در کاهش وزن ندارد 

در حال حاضر حدود 30 
درصد ثبت اختراعات 

بین المللی در ایران 
درحوزه نانو اتفاق می افتد 
و حدود 25 درصد مقاالت 

آی. اس. آی چاپ شده ایران 
درحوزه نانو تکنولوژی 

است؛ همچنین 200 شرکت 
نانویی دانش بنیان در 

کشوروجود دارد که 500 
محصول مبتنی بر فناوری 

نانو را تولید می کنند

ایران سال گذشته درحوزه 
نانو با چاپ بیش از 9هزار 

مقاله، توانست رتبه چهارم 
دنیا را بعد از چین بدست 
آورده و به این ترتیب بعد 
ازکشورهایی نظیر چین، 
آمریکا و هند که در زمره 

سه کشور پر جمعیت جهان 
محسوب می شوند جایگاه 

مطلوبی را آن خود کند
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