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فنآوری

خبر کوتاه

ساخت ابزاری استاندارد برای
اندازهگیری نانوذرات

محققان موفق شدند دستگاهی بسازند که می تواند
ابعاد ذرات کمتر از یک نانومتر را نیز اندازهگیری کند.
به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ،محققان
مؤسسه ملی استاندارد و فناوری ( )NISTروش
جدیدی برای الگودهی نانومقیاس سطح با باریکه یون
ارائه کردند و سپس با این روش ،ابزاری ساختند که
قادر به اندازهگیری ابعاد ذرات معلق در یک سیال است.
این ابزار را میتوان برای مشخصهیابی دقیق ذرات بهکار
گرفت.
با استفاده از باریکه متمرکز شده یونها میتوان
سطوح مواد را بمباران کرد و روی سطح الگوهای
نانومقیاس سه بعدی ایجاد کرد .این باریکه قادر است
ساختارهای متعددی روی سطح ایجاد کند ،اما برای
تولید نسل جدید نانوادوات باید یونهای پرانرژی با
دقت باالیی روی سطح وارد شوند.
اخیرا ً محققان مؤسسه ملی استاندارد و فناوری نشان
دادند که با استفاده از روش باریکه یون استاندارد میتوان
ساختارهای کنترل شدهای با عمق از پیش تعیین شده به
قطر یک اتم سیلیکون را روی سطح ایجاد کرد.
محققان این مرکز با بهرهگیری از مزایای این روش
و دقت آن ،برای ساخت ابزاری استفاده کردند که قادر
به اندازهگیری نانوذرات معلق در فاز سیال است .این ابزار
نانوسیالی که پتانسیل تولید انبوه را دارد ،میتواند به یکی
از استانداردهای تعیین ابعاد نانوذرات تبدیل شود .چنین
ابزارهایی برای استفاده در بخش کنترل کیفیت صنایع
مناسب هستند.
ساموئل استیویس از محققان این پروژه که نتایج
یافتههای خود را در نشریه  Lab on a Chipبه چاپ
رسانده است ،میگوید :ما ابزاری ساختیم که میتواند ابعاد
ذرات کمتر از یک نانومتر را نیز اندازهگیری کند.
هر چند محققان سالهاست که از باریکهی یونی برای
ترمیم نقصها در مدارها استفاده میکنند و ماشینآالت
مجهز به این باریکه ساخته شدهاست ،اما هیچ کدام از آنها
نیازمند کنترل عمق نبودند که در این پروژه این کار انجام
شدهاست.
برای بهرهبرداری از پتانسیلهای این فرآیند ،محققان
از روشهای مختلف برای دستکاری سطح با یونهای
گالیم استفاده کردند و در نهایت سطوح سیلیکون ،اکسید
سیلیکون و نیترید سیلیکون را دستکاری کردند.برای
بررسی عمق نیز از میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده
کردند تا روش ساخت دقیق خود را با اندازهگیری دقیق
تکمیل کنند.
با این ابزار محققان سطح دیاکسیدسیلیکون را
الگودهی نانومقیاس کردند .سیال از شیارهای نانومقیاس
این سطح عبور کرده و نانوذرات موجود در آن براساس
ابعاد خود در کانال متناسب با قطر خود وارد میشوند .با
استفاده از رنگهای فلورسانس میتوان محل دقیق این
نانوذرات را مشخص کرد.

ستاری تاکید کرد:

رونق اقتصاد دانشبنیان با پیوند دانشگاه و استارتاپها

معاون علمی رئیس جمهور گفت:
دانشگاهها به عنوان منشأ رشد جامعه
میتوانند با کمک به شکل گیری و توسعه
استارتاپهای دانشگاهی ،رونق اقتصاد دانش
بنیان را رقم بزنند .به نقل از معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری سورنا ستاری
با اشاره به نقش دانشگاهها در عرصههای
گوناگون جامعه از جمله اقتصاد گفت:
دانشگاه به عنوان جزء جدایی ناپذیر جامعه،
با بهرهمندی از ظرفیت منحصر بهفرد جوانان
خالق و تحصیل کرده میتوانند زمینه ساز
شکل گیری اقتصاد دانش بنیان در کشور
باشند .ستاری با اشاره به رشد چشمگیر
دانشجویان ایرانی و افزایش دامنه حضور
این دانشجویان در کشور ،اظهار کرد:
اگرچه در سالهای ابتدای انقالب ،بخش
قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در دیگر
کشورها اقامت داشتند ،اما اکنون بخش قابل
توجه این سرمایه ارزشمند انسانی در اختیار
کشورمان قرار دارد؛ اما چالش اساسی بر سر
نقشآفرینی این ظرفیت عظیم در تولید
ناخالص ملی کشور است.
ظرفیت عظیم نیروری انسانی علیرغم
باورهای نادرست
وی با اشاره به آمارهای نادرست و بدون

اساس درباره روند مهاجرت دانشجویان ایرانی
به دیگر کشورها گفت :اگرچه اوایل انقالب
 ۱۷۰هزار دانشجو در کشور و  ۱۰۰هزار
دانشجوی ایرانی در خارج از کشور وجود
داشت که از این تعداد ،حدود  ۵۷هزار نفر
فقط در آمریکا تحصیل می کردند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد:
امروز اما با بیش از  ۴میلیون دانشجو در
کشور و  ۴۸هزار دانشجو در خارج از کشور
که صرفا  ۱۲هزار نفر از آنان مقیم آمریکار

بیوشیمی طعم های مختلف چیست؟

نتایج یک تحقیق جدید نشان داد که برای درک طعم ها و مزه ها دستکم به دو
پروتیین نیاز است.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،تا پیش از این تصور می شد که پروتیین
 TRPM5به تنهایی موجب تسهیل چشیدن طعم های شیرینی ،تلخی ،تندی و شوری
می شود اما نتایج تحقیق جدید نشان می دهد که وجود پروتیین دومی به نام TRPM4
نیز ضروری است.
محققان دانشگاه بوفالو در آمریکا که این تحقیق را انجام داده اند ،می گویند :چشیدن
طعم ها برای بقای انسان مهم است زیرا برای نمونه ،ناتوانی در تشخیص تلخی خوراکی می
تواند تهدیدی برای سالمتی باشد.
نتیجه مطالعه محققان روی موش ها حین خوردن خوراکی های شیرین ،شور ،تند و
تلخ نشان داد موش هایی که پروتیین  TRPM4داشتند ،نوشیدنی های شیرین و تنقالت
شور و تند را مشتاقانه می خوردند اما از مصرف گیاه تلخ گنه گنه اجتناب می کردند.
این مطالعه همچنین نشان داد موش هایی که هر دو پروتیین  TRPM4و TRPM5
را داشتند ،قویترین واکنش ها را نسبت به طعم های غذایی نشان دادند.
محققان با اشاره به این که این دو پروتیین در انسان ها نیز وجود دارد ،گفتند که به
اعتقاد آنها ،این دو پروتیین در احساس چشایی انسان ها نیز احتماال نقش مشابهی ایفا
می کنند .محققان خاطرنشان کردند :از آنجا که چشیدن به تنظیم اشتها کمک می کند،
درک چگونگی عمل سیستم چشایی حائز اهمیت است .این تحقیق همچنین می تواند به
محققان در درک چگونگی تاثیر تکامل حس چشایی بر انسان ها و الگوهای غذا خوردن
آنها کمک کند .نتایج این تحقیق در مجله  PNASمنتشر شد.

هستند ،از ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی
و تحصیل کرده برخواردیم .ظرفیتی که
صرفاً با نقشآفرینی دانشگاه ها در زیست
بوم کارآفرینی و شکلگیری بستر منایب
کارآفرینی این جوانان میتواند در عرصه
اقتصاد ،اثرگذار شود.
ستاری ،با بیان اینکه دانشگاهها و
پارکهای علم و فناوری میتوانند استانها
را به سوی تبدیل شدن به بستر مناسب
کارآفرینی و رشد استارتاپها و شرکتهای

دانشبنیان سوق دهند ،اظهار کرد :شهرها
با همدلی دانشگاه ها و پارکهای علم
و فناوری ،میتوانند بستر مناسب رشد
استارتاپها را فراهم کنند و تمام شهر را به
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری بدل کنند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
با اشاره به حمایت از مدل های موفق کسب
و کار دانشگاه معاون علمی و فناوری رئیس
جمهوری گفت :دانشگاه ها به عنوان بخش
اساسی تحقق زیست بوم کارآفرینی می
توانند با رونق استارتاپها ضمن کمک به
اشتغال دانشجویان ،بخش قابل توجهی از
درآمد خود را برای توسعه تحقیق و پژوهش
از محل سودآوری این کسب و کارها تأمین
کنند.
ستاری ضمن تاکید بر ایجاد زیست
بوم برای فعالیت استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان در اطراف دانشگاهها ،گفت :حدود
سه هفته پیش آخرین آمار شرکت های شکل
گرفته در اطراف دانشگاه صنعتی شریف ۲۷۸
شرکت بود که هفته پیش این تعداد به ۳۰۵
شرکت افزایش یافته است و قیمت زمین نیز
 ۲۵درصد افزایش یافته است ،این بطور حتم
ناشی از حجم شرکت هایی است که در این
منطقه مستقر شده اند.

ابداع شیوه جدید برای شبیهسازی مدارهای مغزی

محققان موسسه فرانسیس کرک در انگلیس ،شیوه جدیدی را برای شبیه سازی
مدارهای الکتریکی مغزی ابداع کردند که در مقایسه با روشهای پیشین بسیار جامعتر
است .به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی ،در مغز مجموعهای از نورونهای اختصاصی
وجود دارند که با اتصال به یکدیگر میکرومدارهایی را میسازند که امکان پردازش اطالعات
حاصل از حواس بویایی ،شنوایی ،بینایی و المسه را فراهم میکنند .اطالع از تعداد و نوع
سلولهای سازنده این میکرومدارها درک بهتری از نحوه پردازش اطالعات پیچیده در مغز
را فراهم میکند .تاکنون تالشهای زیادی برای شبیهسازی میکرومدارهای الکتریکی مغز
انجام شده؛ اما هیچیک قادر به ارائه تصویر جامعی از این مدارها نبودهاند .تکنیک جدیدی
که توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته ،محدودیتهای پیشین را ندارد و برای اولین
بار امکان شبیه سازی تمام  250سلول سازنده یک میکرومدار را در بخشی از مغز یک موش
که اطالعات بویایی را پردازش میکند ،فراهم کرده است .معموال محققان از ویروسهای
برچسبگذاری شده یا رنگهای باردار به همراه جریان الکتریکی برای رنگآمیزی سلولهای
مغزی استفاده میکنند .اما این روشها تمام سلولها را برچسبگذاری نمیکنند یا موجب
آسیب به بافتهای مجاور میشوند .محققان از طریق ایجاد مجموعهای از حفرهها در
نزدیکی نوک یک میکروپیپت با استفاده از ابزارهای نانومهندسی ،توانستند ذرات باردار
رنگ را در محدوده وسیعتری پخش کنند و بدین ترتیب بدون آسیب زدن به سلولهای
مغز ،تمام سلولهای موجود در میکرومدار مورد مطالعه را رنگآمیزی کنند .همچنین
توانستند نسبت سلولهای مختلف موجود در این میکرومدار را اندازهگیری کنند .این
اطالعات سرنخی برای تشخیص عملکرد این بخش از مغز به دست میدهد .گزارش کامل
این تحقیقات در نشریه  Nature Communicationsمنتشر شده است.

7

اخبار
توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه عالمه طباطبائی صورت گرفت؛

اختراع دستگاه تقویتکننده
عضالت داخلی ران پا

دستگاه تقویتکننده عضالت داخلی ران پا که توسط
تیم تحقیقاتی دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه
عالمه طباطبائی طراحی شده است ،در اداره ثبت اختراعات
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به ثبت رسید .به گزارش
دانشگاه عالمه طباطبائی ،دستگاه یاد شده در یک تیم
تحقیقاتی به سرپرستی حبیب هنری عضو هیئت علمی
دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
و رئیس پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان این دانشگاه،
علیرضا احمدی دانشجوی دکتری تربیتبدنی دانشگاه عالمه
طباطبایی و سمیه رستمیآذر دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد
اسالمی در اداره ثبت اختراعات سازمان اسناد و امالک کشور
به شماره ثبت  94379و طبقه بینالمللی به ثبت رسید .این
دستگاه با داشتن قابلیت و امکان اجرای حرکت و برگشت
پای متحرک به سمت پای ثابت و با وارد کردن نیرو ،موجب
جمع شدن جک گازی (با مقاومتهای مختلف) آن و تقویت
عضالت داخلی ران میشود .این دستگاه در تقویت عضالت
افراد سالمند ،اشخاصی که نیازمند بازتوانی جسمی بوده و به
ویژه برای بانوان باردار کاربرد دارد که به دلیل کموزن بودن و
سهولت در جابهجایی آن در منزل نیز میتواند مورد استفاده
قرار گیرد.

کشف یک تونل گدازه که
به یخهای قطبی ماه میرسد

محققان دریافتند چالههای کوچک موجود در یک
دهانه واقع در قطب شمال ماه احتماال به مجموعهای از
تونلهای گدازه متصل هستند که در آنها آب یخ زده
یافت میشود .به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی ،البته
اکنون در این تونلها هیچ گدازهای وجود ندارد ،اما در
گذشته این تونلها در اثر جریان گدازه در زیر سطح کره
ماه ایجاد شدهاند .با وجود ظاهر خشک و غبارآلود ماه،
محققان معتقدند مقادیر عظیمی آب یخ زده در این سیاره
وجود دارد .بر اساس اطالعاتی که از یکی از مدارگردهای
ناسا به دست آمده است ،دسترسی به این منابع آب بسیار
ساده تر از آن است که تصور میشد .تصاویر با کیفیت به
دست آمده از دهانه  Philolausنشاندهنده حفرههایی
است که با توجه اندازه ،شکل ،شرایط نوری و ساختار
جغرافیایی ،به احتمال زیاد به تونلهای گدازه میرسند.
این دهانه حدود  70کیلومتر عرض دارد و در نیمهای از
ماه قرار گرفته که رو به زمین است .حفرههای موجود در
این دهانه بین  15تا  30متر عرض دارند و با وجود این
که اولین حفرههای شناسایی شده در سطح ماه نیستند ،به
دلیل موقعیت خاصی که دارند و در منطقه قطبی ماه قرار
گرفتهاند ،به اعتقاد محققان روزنههایی به انبار یخ موجود در
قطب شمال ماه هستند .محققان از مدتها قبل به دنبال روش
هایی برای استخراج منابع آب موجود در ماه هستند و این
تحقیقات میتواند زمینهساز دسترسی آسان به این منابع باشد.

