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هزاران نفر قربانی تغییرات 
اقلیمی در سال ۲۰۱۸

یک موسســه خیریه انگلیسی در گزارشی 
اعالم کرد: پدیده های جوی مرتبط با تغییرات 
اقلیمی در ســال ۲۰۱۸ به مرگ هزاران نفر و 
خســارت مالی قابل توجهی در سراسر جهان 

منجر شده  است.
بــه گــزارش ایســنا، موسســه خیریه 
Christian Aid در بررسی خود ۱۰ حادثه 
جوی را شناسایی کرده  که هر یک از آن ها بیش 
از یک میلیارد دالر هزینه بر جای گذاشــته  
اســت. همچنین چهار حادثه جوی در سال 
۲۰۱۸ رخ داده است که هر یک از آن ها بیش از 

۷ میلیارد دالر هزینه داشته اند.
محققان در بررسی های خود نشان داده اند 
که موج گرما در اروپا به طور مســتقیم تحت 
تاثیر گرمای ناشــی از فعالیت های بشر بوده  
اســت. همچنین حوادث جوی دیگــر بر اثر 
تغییــرات به وجود آمــده در الگوهــای آب و 
هوایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی 
به حساب می آیند. در این گزارش آمده است: 
پرهزینه ترین بالیای طبیعی مرتبط با افزایش 
دما و وقوع طوفان های فلورانس و مایکل بوده 
است که هر یک از آن ها به ترتیب حدود ۱۷ و 

۱۵ میلیارد دالر هزینه به جا گذاشته اند.  
به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبری 
بی بی سی، ژاپن در سال ۲۰۱۸ با پدیده های 
ســیالب و موج گرما روبرو بوده که با تاثیرات 
مخرب عظیمی همراه بوده  است. جاری شدن 
سیل در این کشور به فوت دست کم ۲۳۰ تن 
منجر شــده و خســارت مالی به ارزش هفت 

میلیارد دالر به جا گذاشته  است.  
    

مخترعین ایرانی تولید کردند 
پانسمان هایی که عمیق ترین 
زخم ها را هم درمان می کنند 

یک شرکت های دانش بنیان موفق به تولید 
پانسمان هایی شده است که روند بهبود زخم ها را 
تا دو برابر سرعت می بخشد و عمیق ترین زخم ها 

را هم درمان می کند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فعالیت 
جوانان نخبه در شرکت های دانش بنیان در کنار 
طرح های استارت آپی ســبب رشد و پیشرفت 
کشور می شود. بر این اساس یکی از شرکت های 
دانش بنیان موفق به تولید پانسمان های جدید بر 

پایه پلیمر های طبیعی شده است.
به گفته مدیر این شــرکت دانــش بنیان، 
پلیمر های طبیعی به دلیــل آنکه ویژگی های 
زیســت تخریب پذیری دارند می توانند روند 
بهبود زخم ها را ســرعت ببخشند و در ترمیم 
بافت آسیب دیده عملکرد خوبی داشته باشند. 
از اینرو یکی از این شرکت دانش بنیان توانسته 
است پانسمان هایی ارزان قیمت برای درمان 
زخم ها ابداع نماید. این شــرکت دانش بنیان 
توانسته است پانســمان هایی را تولید کند که 
در حفظ محیط رطوبــت و ممنوعیت از ایجاد 
محیط خشک در بســتر زخم کمک می کنند 
و همین موضوع ســبب می شود تا بهبود زخم 
سریعتر انجام شــود؛ همچنین با ترویج رشد 
عروق خونــی و افزایش فیبروپالســت های 
پوستی می توان بهبود زخم را سریعتر مالحظه 
کرد. این پانســمان جدید با ایجاد رطوبت در 
ســطح زخم روند درمان را سریع تر می کند و 
در درمان انواع زخم های بستر، سوختگی های 
مختلــف، زخم های جراحی و ســایر زخم ها 
عملکرد خوبــی را از خود نشــان می دهد. به 
پشــتوانه توان علمی متخصصیــن و با هدف 
نوآوری در ســالمت این پانسمان ها طراحی و 
تولید شــده اند و می تواند طول درمان زخم ها 
را ســرعت ببخشــند و هزینه های ســنگین 
نمونه های خارجی را هم نداشته باشند؛ به گفته 
محققین این پانسمان جدید تا دو برابر سرعت 

به درمان می بخشد و زخم را درمان می کند.

تازه های علم

آیا فراتر از زمیــن زندگی وجود 
دارد؟ بشــر از زمانی کــه به خاطر 
می آورد به دنبال یافتن جوابی برای 
این سوال بوده اســت. البته در این 
میان شــواهدی وجــود دارند که 
امکان وجود نوعی از حیات را فراتر 
از مرزهــای ســیاره  آبی ما نشــان 

می دهند.
طبق مدل های کیهان شناسی، 
زمین حدود 4.۵ میلیارد سال پیش 
در سامانه خورشــیدی متولد شد و 
از ۳.6 میلیارد ســال پیش پذیرای 
حیات ) در ابعاد میکروســکوپی و 
تک سلولی ها( بوده است. انسان ها 
به عنوان اولین موجودات هوشمند 
از بین میلیون ها گونه جانوری این 
سیاره را به تسخیر خود درآوردند. اما 
سوال اینجاست. آیا به جز کره زمین، 
موجودات هوشمندی چون انسان 

در این کیهان بزرگ وجود دارند؟!
 در واقع مســئله حائز اهمیت آن 
اســت که چه چیزی شــما را قانع 
خواهد کرد که فرازمینی ها در کیهان 
وجود دارنــد؟ این سوالیســت که 

در واقع اصلی ترین سوال مطرح شده 
در کنفرانس زیســت اخترشناسی 
دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا بوده 
است. آیا به نظر شــما فرازمینی ها 
باید شبیه به موجودات زنده اطراف 

ما باشند؟ 
برای پاسخ به سوال مطرح شده 
در کنفرانس زیســت اخترشناسی 
دانشگاه اســتنفورد مبنی بر اینکه 
چه چیزی انسان را قانع می کند که 
فرازمینی ها وجــود دارند و یا اینکه 
آیــا فرازمینی ها حتما باید شــبیه 
به موجودات زنده متعارف باشــند، 
پاســخ های مختلفی ارائه شــد که 

هیچ یک قانع کننده نبود. 
در نهایــت یکی از دانشــمندان 
حاضر در کنفرانس راهکار نهایی را 
رونمایی کرد و با نشــان دادن یک 
عکس از فرازمینی ها قصد داشــت 
نشان دهد که حیات فرازمینی ها هم 
باید از یک ســری قوانین مربوط به 

حیات پیروی کند.
بشــر از کجــا بایــد بدانــد که 
فرازمینی هــا چه شــکل و هیبتی 

دارند؟ در واقع اگر تجســم شــود 
که عکســی واقعــی از فرازمینی ها 
به دستمان برسد، انســان چگونه 
می تواند تشخیص دهد که این عکس 
واقعیت دارد؟ بنابراین بشــری که 
قبال سابقه ای در دیدن و همچنین 
مالقات با فرازمینی ها نداشته است، 
قطعا نمی تواند تصویر روشــنی از 
شکل و ماهیت فرازمینی ها متصور 
شود. ممکن است فرازمینی ها دارای 
اشــکال عجیب و بسیار متفاوتی در 
قیاس با موجودات زنده روی زمین 
باشند و مســیر دیگری از حیات را 

طی نموده باشند.
تالش برای شناخت بیشتر 

از فرازمینی ها
زیست اخترشناســی به مطالعه 
حیــات بــر روی دیگر ســیارات 
می پــردازد و در واقــع یــک حوزه 
بینا رشــته ای مرکب از شــیمی، 
ستاره شناســی و زیست شناســی 
است. این رشته عالقمندان بسیاری 
دارد و بخش خصوص و حتی ناســا 
مبالغ هنگفتی را برای توســعه این 

رشــته هزینه می کنند. اما براستی 
زیست اخترشناســان به دنبال چه 

هستند؟
 روی کره زمین همه موجودات 
زنده می دانند کــه چه تفاوت هایی 
بین موجودات و ارگانیزم های زنده 
با پدیده های بی جــان وجود دارد. 
ارگانیزم هــای زنــده از بخش های 
مختلف تشــکیل شــده اند که در 
همکاری بــا یکدیگر امــکان بقا را 

فراهم می کنند. ایــن همان اتفاقی 
است که در طبیعت بی جان مشاهده 

نمی شود.
موجودات زنده می خورند، بزرگ 
می شوند، زنده می مانند و تولید مثل 
می کنند. همه آنهــا برای بقا تالش 
می کنند. زنده مانــدن و تولید مثل 
دو مولفه اساســی موجودات زنده 
هســتند. محققان و دانشمندان در 
صورتی وجود فرازمینی ها را تایید 
می کنند که چنیــن ویژگی هایی را 

در آنها مشاهده نمایند.
انتخاب طبیعی و 

فرازمینی ها
در این بین چیزی وجود دارد که 
می تواند برای شناخت فرازمینی ها 
مفید باشــد. فرازمینی ها هم متاثر 
 natural( از انتخــاب طبیعــی
selection( هستند که در نظریات 
داروین در خصــوص تکامل به آن 
پرداخته شده اســت. بر اساس این 
نظریه موجودات زنده ای که بتوانند 
خود را با شرایط تطابق دهند شانس 
بقای بیشــتری دارنــد. معیارهای 
انتخاب طبیعی همواره ثابت هستند 
و تغییر نمی کنند. در انتخاب طبیعی 
موجودات زنده تــالش می کنند تا 
ژنهای خــود را بقا ببخشــند و این 
 کار را از طریــق تولید مثــل انجام

 می دهند. 
موجودات زنده خیلی خودخواه 
هستند و همکاری آنها در جهت بقا 
است. انسان ها نیز همانند موجدات 
زنده زمانی با هم همکاری می کنند 
که منفعت همکاری به خودشــان 
باز گردد. یک زنبور خــود را فدای 
ملکه می کند تا ملکــه صدها زنبور 
دیگر که که تداوم دهنده ژن زنبور 

مرده هستند را تولید کند.
 انتخــاب طبیعــی مولفه های 
مشــخصی دارد و از اینرو می توان 
برای آن مدل هــای ریاضی طراحی 
کرد. همیــن غیر منعطــف بودن 
انتخاب طبیعی باعث شده تا زیست 
اختر شناسان به آن عالقمند شوند. 
زیســت اختر شناســان معتقدند 
فرازمینی ها هــم بایــد از انتخاب 
طبیعی پیروی کرده باشند و بر این 
اساس می توان برخی از ویژگی های 

آنها را پیش بینی کرد. 
بنابرایــن فرازمینی هــا بایــد 
محصولی از انتخاب طبیعی باشند. 
انتخاب طبیعــی از قوانین خاصی 
پیروی می کنــد و گونه های خاصی 

از ارگانیزم هــای زنــده را تولیــد 
می کند. لذا زیســت اخترشناسان 
با اســتفاده از نظریه هــای انتخاب 
طبیعــی و ریاضیــات تکامــل 
می تواننــد پیش بینی هایــی در 
خصوص فرازمینی ها داشته باشند. 
هرگونــه ای از حیــات محصولی از 
انتخاب طبیعی اســت و این قانون 

شامل فرازمینی ها هم می شود.
بر این اســاس اگــر حیاتــی در 
سیارات دیگر در جریان باشد متاثر 
از انتخاب طبیعی است و همین امر 
می تواند این امکان را برای زمینی ها 
فراهم کند تا بــه گمانه زنی در مورد 

ماهیت حیات فرازمینی ها بپردازد.
با ایــن وجــود انســان ها نگاه 
محدودی نســبت به حیات بر روی 
ســیارات دیگر دارند، زیرا دی.ان.

ای و زندگی کربن بنیان، تصور آنها 
از حیات را بشــدت محــدود کرده 
است. ممکن است این دو در سیارات 
دیگر وجود نداشته باشند و حیات از 
قوانین دیگری پیروی کند، اما به هر 
حال باید توجه داشــت که انتخاب 

طبیعی یک قانون کیهانی است.
انتخاب طبیعی بــه دی.ان.ای، 
شــیمی کربن و یا وجود آب وابسته 
نیســت. انتخاب طبیعی فرایندی 
ســاده و تنها راه تداوم حیات است. 
با توجه بــه تمامــی مطالب مطرح 
شده زیست اخترشناســان اعتقاد 
دارند که فرازمینی ها هم باید دارای 
اجزای متفاوتی باشند که با یکدیگر 
همکاری می کنند. هر قســمت از 
بدن آنها با کلیت موجود در ارتباط 
است و برای فعالیتی خاص طراحی 

شده است.
زیست اخترشناسان با استفاده از 
نظریات داروین سعی دارند سواالت 
مختلفی در خصوص فرازمینی ها را 
پاسخ دهند و به یقین آنها در آینده 
بهره های بیشتری از نظریات داروین 

خواهند برد.

شواهد حکایت از امکان وجود نوعی حیات فراتر از مرزهای سیاره  آبی دارد

فرازمینی ها؛ از گمانه زنی تا واقعیت

خبر

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از دستیابی 
ایران به دانش انتقال محموله های فضایی در 

مدار زمین خبر داد. 
به گزارش   باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: سامانه 
انتقال مداری )سامان( برای انتقال ماهواره از 
مدارهای پایین به مدارهای میانی )6۰۰۰ تا 
۷۰۰۰ کیلومتر( در پژوهشکده سامانه های 
حمل و نقل فضایی این پژوهشگاه طراحی و 
ساخته شــده و مراحل نهایی تست های این 

پروژه در دست اجرا است.
حسین صمیمی یادآوری کرد: در اجرای 
این پروژه، چند دانشگاه همکاری داشته اند، 
از جمله در حوزه توســعه فناوری سازه های 
تیتانیومی با دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر، 
در حــوزه سیســتم جدایش با دانشــگاه 
صنعتــی شــریف و در حوزه تراســترهای 
کنترل وضعیت با دانشــگاه علــم و صنعت 
 ایران همکاری مســتمر و تنگاتنگی صورت 

گرفته است.
وی گفت: عملیاتی سازی سامانه انتقال 
مداری )ســامان( می تواند گامی بسیار مهم 
در جهت دســتیابی به توانایی قــراردادن 
ماهواره های مخابراتی در مدار زمین آهنگ 

و همچنیــن توانایی ارســال محموله های 
تحقیقاتی و اکتشافی به اعماق فضا باشد.

صمیمی افزود: یکی از نیازهای توســعه 
فناوری در کشور، دستیابی به دانش انتقال 
محموله هــای فضایی به مدار بــاال و اعماق 
فضاست که با اجرای پروژه ســامانه انتقال 
مداری، این فناوری در داخل کشور به دست 

آمده است.
رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران درمورد 
دستاوردهای حاصل از این پروژه، گفت: در 
طی مراحل توسعه این سامانه، فناوری های 
مختلف و ارزشمندی برای اولین بار در کشور 
حاصل شــده اســت که از جمله می توان به 
ساخت نخستین موتور سوخت جامد با بدنه 
تیتانیومی و گرین ســه بعدی با ضربه ویژه 
۲۹۰ ثانیه، کسب دانش و فناوری شکل دهی 
و جوشکاری تیتانیوم، توسعه فناوری تعیین 
و کنترل وضعیت سامانه های انتقال مداری، 
توسعه تراســترهای کنترل وضعیت، کسب 
دانش طراحی و ساخت سیستم های جدایش 
الیت بند و چندین فنــاوری منحصر به فرد 

دیگر اشاره کرد.
به گفته صمیمــی، از ویژگی هــای بارز 
سامانه های انتقال مداری می توان به حضور 

هم زمان فناوری های مربوط بــه ماهواره و 
حامل در آن و در پیشرفته ترین سطح ممکن 
اشاره کرد. سامانه های انتقال مداری از یک 
طرف دارای سیستم پیشرانش با سطح انرژی 
باال و نســبت وزن خشــک پایین و از سویی 
دارای سامانه های پیشرفته تعیین و کنترل 

وضعیت هستند.
وی افزود: ســامانه انتقال مداری سامان 
در تمام این مــوارد دارای ســطح فناوری 
قابل توجهی اســت. همچنین، این سامانه 
به لحاظ عملکرد سیستم مرکزی هوشمند 
اســت و در صورت قطع ارتباط با ایســتگاه 
زمینی، سیستم کامپیوتر مرکزی بر اساس 
الگوریتم های از پیش تعیین شــده هدایت، 
کنترل و انجام ماموریت را بر عهده می گیرد 
تا قابلیت اطمینان سامانه در حد قابل قبول 

باشد.
صمیمی در خصوص پیشینه این سامانه 
گفت: سامانه انتقال مداری سامان، نخستین 
سامانه انتقال مداری مستقل در ایران بوده 
که به عنوان پیشگام شکست سطوح فناوری 
پیچیده ای کــه در این عرصه وجــود دارد، 
از ســال ۱۳۹۳ در پژوهشــگاه فضایی وارد 
فاز طراحی مفهومی شــد و نمونه مهندسی 

این سامانه پیچیده، در سال ۱۳۹۵، توسط 
دکتر روحانــی رئیس جمهــوری رونمایی 
شــد و هم اکنون نمونه کیفی این ســامانه، 
مراحل انتهایی تســت های خود را پشت سر 

می گذارد.
وی با اشــاره به تســت های انجام شده 
بر این ســامانه، گفــت: در فاز مهندســی، 
بیش از ۲۵ نوع تســت عملکردی و محیطی 
بــر روی زیــر سیســتم های مختلــف و 
همچنین کل ســامانه انجام شــد تا صحه 
گذاری الزامــات در فاز طراحــی دقیق به 
روش تست و آزمون حاصل شــود. اکنون، 
زیر سیســتم ها تســت های محیطی خود، 

شامل تســت حرارت-خالء، تست ارتعاش، 
تســت EMC و تســت همراســتایی و 
نشــتی را گذرانده انــد و کل ســامانه برای 
 انجام تســت های کیفی سیســتمی مونتاژ 

شده است.
گفتنی اســت؛ تســت های عملکردی 
ســامانه های پیشــرانش در شــرایط 
دمایــی و ارتعاشــی مختلف انجام شــده و 
همچنیــن تســت های مربوط به شــرایط 
مود اضطــرار ســامانه و سیســتم کنترل، 
بــا موفقیــت در مرکــز یکپارچه ســازی 
یــران صــورت   پژوهشــگاه فضایــی ا

گرفته است.

دستیابی ایران به دانش انتقال محموله های فضایی در مدار زمین 

بزرگ ترین سوال در تمام دنیا که هنوز هیچ کس نتوانسته پاسخی دقیق را برای آن ارائه کند، این است که آیا موجودات 
فضایی وجود دارند؟ از ایام بسیار دور، بشر در رویای کشف هم نوعانی از خود در ماورای زمین بود. بر این اساس وقتی که 

به دنیای اطراف خود می نگرید، تماشای میلیاردها میلیارد ستاره در پهنه وسیع کیهان شما را مجذوب خود خواهد کرد. 
آیا براستی همه  این زیبایی ها مختص انسان طراحی شده  است؟ با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی، با وجود آنکه 

تالش برای کشف موجودات فضایی چندین دهه با جدیت بسیاری دنبال شده است، اما هنوز خبر و یا شواهدی واقعی از آنان 
در دسترس نیست. به راستی بشر چرا تصور می کند که در دنیا تنها موجود زنده محسوب می شود؟

بشر از کجا باید بداند که 
فرازمینی ها چه شکل و 
هیبتی دارند؟ بشری که 
قبال سابقه ای در دیدن 

فرازمینی ها نداشته است، 
قطعا نمی تواند تصویر 

روشنی از شکل و ماهیت 
متصور شود

زیست اختر شناسان 
معتقدند فرازمینی ها هم 

باید از انتخاب طبیعی 
پیروی کرده باشند و 
بر این اساس می توان 

برخی از ویژگی های آنها 
را پیش بینی کرد. انتخاب 

طبیعی از قوانین خاصی 
پیروی و گونه های خاصی از 
ارگانیزم های زنده را تولید 

می کند
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