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علم

در دنياي سياس�ت زده كنوني، خبرهاي پراكنده 
اكتش�افات علمي در البه الي انبوه اخبار سياسي 
گم مي شوند. با توجه به سرعت چشمگير پيشرفت 
علم، در س�ال 2017 نيز دانش�مندان اكتش�افات 
علمي فراواني در گوش�ه و كنار دنيا داشتند كه در 
ادامه نگاه�ي مي اندازيم به برخ�ي از مهم ترين يا 

جذاب ترين اين كشف هاي علمي. 

 سه سياره قابل سكونت 

 ستاره شناس��ان خارج از منظومه شمس��ي هفت سياره 
كش��ف كرده اند كه ب��ه دور س��تاره اي كوچك ب��ه نام 
»تراپيست-1« مي چرخند و حدود 40 سال نوري با زمين 
فاصله دارند. سه س��ياره از اين هفت س��ياره در نقطه اي 
قرار دارند كه ناس��ا اين منطقه را كمربن��د حيات ناميده 
اس��ت؛ در حقيقت جايي كه وج��ود آب و احتماال وجود 

زيست فرازميني ها امكان پذير است. 

ميگوي پينك فلويدي 

دانشمندان در ساحل اقيانوس آرام در پاناما گونه جديدي 
از ميگوي هفت تيركش را كشف كرده اند كه با استفاده از 
چنگك هاي بزرگش صدايي بلند ايجاد مي كند؛ صدايي 
كه ماهي هاي كوچك را مي ترس��اند و حتي ممكن است 
مرگ شان را رقم بزند. بلندي صداي حاصل از چنگك هاي 

ميگو - كه بي شباهت به صداي انفجار نيست- مي تواند 
به 210 دسيبل برسد. صداي بلندترين كنسرت ها حدود 
120 تا 129 دسيبل اس��ت. دانشمدان براي ناميدن اين 
نوع ميگو كه چنگك هاي صورتي رن��گ متمايزي دارد 
از نام گروه موسيقي راك »پينك فلويد« الهام گرفتند و 
اسم آن را » Synalpheus pinkfloydi« يا »ميگوي 

هفت تيركش پينك  فلويد« ناميدند. 

 مولكول جوان كننده موش ها

 با پا به سن گذاشتن، سلول هاي پير يا صدمه ديده اي كه 
تعدادشان در بافت هاي بدن مان افزايش يافته اند به بروز 
بيماري هاي س��الخوردگي دامن مي زنند. دانش��مندان 
هلندي مولكولي س��اخته اند كه پااليش اين س��لول ها 
را بر عهده مي گيرن��د. زماني كه اي��ن مولكول ها به بدن 
موش هاي پير تزريق ش��دند، خزهاي بدن  موش ها رشد 
دوباره را از س��ر گرفتند، عملكرد كليه ش��ان بهبود يافت 
و  توانستند دو برابر س��رعت موش��ي كه اين مولكول ها 
وارد بدنش نش��ده، بدوند. كش��ف اين مولك��ول يكي از 
 برجسته ترين دستاوردها در زمينه پيري و سالخوردگي به 

شمار مي رود. 

 افشانه پوستي براي سوختگي

 دانشمندان زيست پزشكي ابزاري اختراع كرده اند كه بر 
سلول هاي بنيادي جراحت هاي بيمار پاشيده مي شود و 
به شكل گيري مجدد آنها كمك مي كند و در پي آن اليه 
پوستي س��المي را در مدت زمان 4 روز مي س��ازد. اخيرا 

كمپاني زيس��ت فناوري »RenovaCare« امتيازنامه  
اين افشانه را خريداري كرده و از آن براي درماِن آزمايشِي 
جراحت هاي سوختگي استفاده مي كند. در حالي كه اين 
افشانه مي تواند به حذف روند دردناك پيوند پوست كمك 
كند، مخترعان اين ابزار در انتظار تاييديه س��ازمان غذا و 

داروي امريكا هستند. 

عقرب ضد سكته 
 

نيش عق��رب اس��تراليايي در 15 دقيقه جان انس��ان را 
مي گي��رد. البت��ه در صورتي كه ف��رد درمان نش��ود. اما 
دانش��مندان، پپتيدي در زهر يك��ي از گونه هاي عقرب  
استراليايي كشف كرده اند كه از زوال سلول هاي بنيادي 
مغز در برابر س��كته- حتي تا هشت س��اعت پس از بروز 
سكته- مراقبت مي كند. اگر استفاده از اين زهر در درمان 
آزمايشِي بيماران عملكرد خوبي داشته باشد، نخستين 
دارويي معرفي مي ش��ود كه مي توان��د از صدمات مغزي 

حاصل از سكته مغزي مراقبت كند. 

دايناسور نوظهور
 

دانش��مندان اهل تورنتو گونه جديدي از دايناس��ورها را 
كش��ف كرده اند كه آن را »زول« ناميده اند. دليل انتخاب 
اين اسم هيوالي س��گ مانند فيلم »ش��كارچيان روح« 
)1984( است. اين دايناس��ور مثل هم نامش شاخ هايي 
باالي چش��م هايش و دمي خاردار و شبيه به چماق دارد. 
دانشمندان اسكلت فسيل ش��ده اين دايناسور را كه يكي 
از سالم ترين خميده خزنده سانان كشف شده تا به امروز 

است )جمجمه و دم سه متري اين دايناسور صدمه نديده 
است( در مونتانا از زير خاك بيرون آوردند. 

قورباغه ضد آنفلوآنزا
 

يافته هاي دانشمندان حاكي از آن است كه ماده لجن مانند 
روي پوست قورباغه اي كه در جنوب هند زندگي مي كند، 
شامل مواد ضدميكروبي پپتيدي اس��ت كه باكتري ها و 
ويروس ه��ا از جمله ويروس هاي مخص��وص آنفلوآنزاي 
انس��اني را از بين مي برن��د و در عين حال از س��لول هاي 
عادي مراقبت مي كنند. تا به حال درمان آنفلوآنزا با مخاط 

قورباغه در آزمايشگاه صورت گرفته است. 

خون عفونت كش مارمولك

دانش��مندان تركيب ضدميكروبي جدي��دي را در خون 
اژده��اي كوم��ودو- بزرگ ترين مارمولك دنيا- كش��ف 
كرده اند ك��ه از بين برنده عفونت هاي كش��نده حيوانات 
كم طاقت اس��ت. )بزاق اين مارمولك  ش��امل حداقل 57 
نوع باكتري اس��ت كه نيش آنها را مرگبار كرده است.( در 
آزمايشگاه، اين ماده جراحت هاي عفوني موش را سريع تر 
از بيماري هاي ديگر اين جانور درمان كرد؛ بنابراين حاال 
پزشكان گزينه اي تازه براي مبارزه با باكتري هاي مقاوم در 

برابر آنتي بيوتيك ها در اختيار دارند. 

 سنگ افراشت هاي باستاني در برزيل
 محققان با استفاده از زنبور عس��ل، بيش از 450 خاكريز 
را پيدا كرده اند كه راه آب هايي آنها را احاطه كرده اس��ت؛ 

درست مانند استون هنج. آنها اين سنگ افراشت ها را در 
دورافتاده ترين نقطه ش��مالي برزيل كش��ف كرده اند كه 
نشان مي دهد پيش تر از زماني كه دانشمندان تخمين زده 
بودند، انسان ها ساكن اين منطقه بودند. در حالي كه نيت 
آنها از سكونت در اين نقطه نامعلوم است اما حضورشان به 
حداقل 1000 سال پيش بازمي گردد؛ يعني سال ها پيش 

از آنكه اروپايي ها وارد اين قاره شوند. 
 رحمي براي تغذيه نوزادان نارس

در يافته اي كه مي توان آن را دستاوردي در درمان نوزادان 
نارس دانست، دانش��مندان رحمي مصنوعي ساخته اند 
كه قادر به زنده نگه داشتن بره هاي نارس و رشد طبيعي 
آنهاست. بره ها به مدت چهار هفته در اين وسيله كه شبيه 
به كيسه بزرگي است و با مايع آمينوتيك پر شده، به سر 
مي برند. اين »رحم« به زودي به نوزدان نارس انساني براي 

رشد خارج از رحم انسان كمك مي كند. 

قاره اي پنهان در اعماق اقيانوس
 

 دانش��مندان ش��واهدي مبني بر وجود قاره اي جديد- 
نصف قاره اس��تراليا- در جن��وب غربي اقيان��وس آرام و 
پايين كش��ور نيوزيلند اراي��ه كرده ان��د و آن را زيالنديا 
)Zealandia( ناميده اند. اگرچه 94 درصد اين سرزمين 
زير آب ق��رار دارد ام��ا زمين شناس��ان مي گويند تمامي 
معيارهاي الزم را براي اينكه هش��تمين ق��اره زمين نام 
بگيرد، داراست. از آنجايي كه اكثريت دانشمندان رسما 
وجود اين قاره را تاييد نكرده اند بنابراين بايد منتظر ماند 

 كه آيا زيالنديا در نقش��ه هاي آينده زمي��ن جاي خواهد 
گرفت يا نه. 

ابزاري براي اصالح دي ان اي 
 

دانشمندان چيني تكنيك اصالح ژني را اختراع كرده اند 
كه با توسل به آن مي توان برخي بيماري هايي را كه جهش 
دي ان اي را در رويان سبب مي ش��ود، از بين برد. در آينده 
مي توان اين تكنيك را روي رويان هاي انساني زيست پذير 
اعمال كرد تا بيماري هاي ژنتيكي جدي ميراث نسل بعد 
نشود. اين تكنيك نگراني هايي اخالقي را در مورد طراحي 
 و اصالح انس��ان ها و تغيير ميراث ژنتيكي بش��ر به وجود 

آورده است. 

اكسير زندگي؛  نابودگر  سرطان
داروي ايمونوتراپي ك��ه ياخته هاي خوني بيم��ار را به از 
بين برندگان س��رطان تبديل مي كن��د در صف دريافت 
تاييديه از س��وي س��ازمان غذا و داروي امريكاس��ت. در 
آزمايش��ي باليني كه در حال انجام اس��ت، اي��ن درمان 
بر بيماران دچار لنفوم هاي پيش��رفته اعمال مي ش��ود 
كه بدن ش��ان به درمان هاي اس��تاندارد پاس��خ نداده اند 
يا مكررا بيماري ش��ان عود مي كند. در اي��ن آزمايش ها 
پس از گذشت س��ه ماه، 83 درصد بيماران بيماري شان 
بطور كامل بهب��ود يافته اند. ب��ا ادامه رون��د آزمايش ها، 
 دانش��مندان اميدوارند اين درمان گام بعدي در مداواي 

سرطان باشد. 
Reader’s Digest

بس��ياري آن را كنش��ي غي��رارادي مانن��د تنفس 
مي دانن��د. وقت��ي مي خواهي��د كاري مه��م )مثال 
نوشتن يادداش��ت روزنامه( را انجام دهيد، حاضريد 
خودتان سنگ را برداريد و جلوي پاي تان بگذاريد؟ 
بله. وقتي دس��ت تان را دراز مي كنيد و موبايل تان  را 
برمي داريد و شبكه اي اجتماعي را انتخاب مي كنيد. 
در همين حين عقربه هاي ساعت سرعت مي گيرند 
و نيم س��اعتي كه قرار بود وقتي ب��راي بازدهي باال 
باش��د، غيب مي ش��ود. پش��يماني ج��اي آن ميلي 
مي نشيند كه 15 ثانيه پيش ش��ما را به چك كردن 
توييتر وامي داش��ت. مدت��ي پس از موع��د تحويل 
يادداشت، سردبير ساعت را به شما يادآور مي شود. 
اي��ن روزها ب��ا عوام��ل حواس پرتي خ��و كرده ايم؛ 
عادتي ك��ه از روش كاري معتبرترين ش��ركت هاي 
دنيا تغذيه مي كن��د. در تحقيقي كه محققان درباره 
داليل كاهش بازدهي انجام داده اند، برخي انگشت 
اتهام را به س��وي ناتواني در تمرك��ز در بيش از يك 
دقيقه چرخاندند.  سيل تكنولوژي سال هاست ما را 
در خود غرق كرده است. ش��كي نيست كه روساي 
شركت هاي چند دهه گذشته صداي تق تق پسرك 
پستچي روي در يا تلق  تلق ماش��ين هاي تلگراف را 
منفورترين وقفه ها مي دانستند. در آن روزگار تلفن 
روي ميز را سر خري در محل كار مي ديدند تا اينكه 
موبايل وقفه هاي مكرر را مهم��ان محل كار كرد. اما 
ش��بكه اينترنت، كارمندان را با سازوكار ديگري خو 
داده اس��ت؛ چرخه اخبار تمام نش��دني، شبكه هاي 
اجتماعي كه همهم��ه مكالمه ها در آنه��ا پيچيده، 
و آخرين اخب��اري كه س��اختار الگوريتم وارش��ان 
كاربر را س��اعت ها مش��غول پايين و باال كردن و به 
اش��تراك گذاري مي كن��د. هر چه هياه��وي اخبار 
بيش��تر باش��د، وقفه قدرتمندتر مي ش��ود و در پي 
آن از ترس از دس��ت دادن اطالعات، كار را با خيال 

راحت تري رها مي كنيم.  واضح است كه حواس پرتي 
بر بازده كاري تاثيرگذار است. در تازه ترين مقاله اي 
كه دان نيكس��ون، كارمند بانك انگلس��تان، نوشته 
اس��ت به انبوهي از ش��واهد متقاعدكننده اش��اره 
مي كند ك��ه مي تواند رش��د ب��ازده كاري را متوقف 
كند. اين موارد به زمينه  تحقيق بس��تگي دارد مثال 
كاربران گوش��ي هوش��مند دو بار در دقيق��ه يا هر 
هفت دقيقه يك بار گوش��ي خود را چك مي كنند. 
انجام كار در حال چك ك��ردن ايميل  و تماس هاي 
تلفن��ي، به��ره هوش��ي )IQ( كارمند را ح��دود ده 
ش��ماره پايين مي آورد كه البته اين ميزان به نسبت 
سكوت مداوم به هنگام كار ارزيابي مي شود. در واقع 
معادل نخوابيدن در طول يك شب و به اندازه دوبار 
مصرف ماري جوآن��ا فرد را ضعي��ف مي كند. پس از 
وقفه به وجود آمده حدود نيم س��اعت زمان مي برد 
تا تمركز ف��رد براي انجام مس��ووليت بط��ور كامل 
بازگردد. نيكسون مي گويد عالوه بر اينها وقفه هاي 
متوالي، كارمندان را به عوام��ل حواس پرتي عادت 
مي دهد و عمال ب��ه آنها ياد مي دهد تمركزش��ان را 
از دس��ت بدهند و ب��ه فكر س��رگرمي هاي انحرافي 
باشند.  اين مطالب مي تواند كندي بازده كاري دنيا 
را توضيح دهد؟ در مقاله اي كه س��ال 2007 منتشر 
شد س��ينان آرال و اريك برينيولفس��ون از موسسه 
تكنولوژي ماساچوس��ت و مارش��ال ون آلس��تين 
از دانشگاه بوس��تون استفاده ش��ركت ها از فناوري 
اطالع��ات )IT( و تاثير آن بر كاراي��ي و بازدهي كار 
را مورد تحلي��ل قرار دادن��د. آنها الگوي U ش��كل 
وارونه اي به دس��ت آوردند كه به چندمس��ووليتي 
ب��ودن و كارايي كارمن��د مرب��وط ب��ود. در ابتدا با 
افزايش  چندمس��ووليتي بودن كه حاصل استفاده 
فزاين��ده از فن��اوري اطالعات ب��ود ظاه��را ميزان 
كارايي كارمندان بيشتر شد. اما بعدتر روند افزايش 
مس��ووليت ها، كارايي كارمن��دان را پايي��ن آورد و 
ميزان خطاه��ا را باال برد.  اينترن��ت يافتن اطالعات 

را س��اده تر و س��ريع تر از زمان جهان آرش��يوهاي 
كاغذي كرده اس��ت. اواخر دهه 1990 و اوايل دهه 
2000 با گسترش و توسعه ايميل، پايگاه هاي داده 
ديجيتال و اينترنت، كارايي شركت ها قدرت گرفت. 
در آن زمان وزنه فوايد فناوري س��نگين تر از هزينه 
حواس پرتي به نظر مي رسيد. هرچند از اواسط دهه 
2000 رش��د كارايي زمين خورده اس��ت اما شايد 
به اين دليل كه »حواس پرت��ي« از تيررس انتقادها 
عبور كرده اس��ت.  اما اين كل ماجرا نيست. كارايي 
سرتاس��ر جهان صنعت با اين ايده كه حواس پرتي 
مهم ترين دلي��ل ضعف بهره وري اس��ت، همخواني 
ندارد. طي دهه گذش��ته رش��د ب��ازده كاري هم در 
كارخانه ه��ا و ه��م در ساخت وس��از مايوس كننده 
بوده اس��ت و مش��كل را س��خت مي توان به گردن 
پشت ميزنشين هايي انداخت كه در توييتر يا تلگرام 
پرس��ه مي زنند.  بهره وري ضعيف يكي از پيامدهاي 
جابه جاي��ي كارمندان صنايع با ميزان رش��د باال در 
صنايع ايس��تا اس��ت. افزايش حداقلي حقوق منجر 
به كاهش نرخ استخدام نمي ش��ود چراكه در نتيجه 

افزايش حقوق، خروج��ي هر كارمند ه��م افزايش 
پيدا مي كند. بخشي از اين مساله به اين دليل است 
كه كارمندان سختكوش��انه  ت��الش خواهند كرد و 
بخشي به اين دليل است كه شركت ها، كه با هزينه  
جديدي روبرو شده اند، تمركز بيشتري روي كارايي 
يك كارمند خواهند داش��ت.  چ��ه وقفه هاي مداوم 
مس��وول پايين آمدن كارايي مغز باشند يا نباشند، 
رشد بازدهي كند شده است. نيكسون معتقد است 
كارمنداني كه دچار حواس پرتي مي ش��وند از حس 
همدردي كمت��ري برخوردارن��د؛ عارضه اي جدي 
در اقتصادي كه ارتباط انس��اني با مشتري به مثابه 
س��الحي در مقابل اتوماس��يون )خودكارس��ازي( 
به ش��مار م��ي رود. حواس پرتي س��طح ش��ادي را 
كاهش مي دهد و ممكن اس��ت اين تاثير چندبرابر 
ش��ود مخصوصا اگر كارمند وظايف كمت��ري را به 
انجام برس��اند و ب��ه رضايتمندي دلخواه نرس��د؛ يا 
 اگر منبع عامل حواس پرتي زن��گ مضطرب كننده 
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با اطمينان مي توان گفت خاس��تگاه هم��ه بيماري ها 
ژنتيك اس��ت. ژن ها در حك��م كدهايي ب��راي تمامي 
چيزهاي خوب و بد در بدن ما هستند. اگر ژن ها نبودند 
نه س��رطان بود نه مش��كالتي نظير چاق��ي و ديابت و 
بيماري هاي قلبي و عروقي و ده ها مشكل فيزيولوژيك 
ديگري كه بش��ر با آن ها دس��ت و پنجه نرم مي كند. در 
واقع ژن ها همچون بذرها هستند.  بذرها تبديل به گياه 
نخواهند ش��د مگر آنكه در معرض خاك غني، آب و نور 
خورشيد قرار بگيرند. ژن ها هم فعال نخواهند شد مگر 
آنكه عوامل محيطي مناس��ب براي ش��ان فراهم شود. 
در بدن ما، تغذيه ي��ك عامل محيطي اس��ت كه فعال 
ش��دن يا نش��دن ژن ها را تعيين مي كن��د. ژن هايي كه 
منجر به سرطان مي ش��وند، عميقا تحت تاثير مصرف 

پروتيي��ن هس��تند. ژن هاي ب��د را مي توان ب��ا افزايش 
يا كاه��ش ميزان مص��رف پروتيي��ن حيوان��ي فعال يا 
غيرفعال كرد. بنابراين كنت��رل ميزان پروتيين حيواني 
 در تغذيه با نظارت متخصصين تغذي��ه، يكي از راه هاي 

كاهش شانس ابتالي ما به انواع سرطان ها است.

ژن هاي بد را چگونه كنترل كنيم؟
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