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سسوی

افغانستان است .دیه یباج «پنج سیر»؛
رنها منطقه اج ه ا آسیب جنگ میون
مانده است .این مکان دیدنی محل رولد
«احمدشسساه مسسس ود» قهرمسسان م سسی
افغانستان است.
این عکر به مناسسبت ی

بریدداشست

این قهرمان م ی انتخاب شده است.
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سخن سردبیر:

مج ر شفافیت

میخواستت لیستتی از مصتوبات م دت

در دوره

بتا جستت و بته ستایت

گذشته بدست بیارم پ
م د رسیدم.
سایت م د گتویی متیخواستت فقتا ایتن را
نشان بدهتد کته هته ستاختمان و آدمهتایی بتا
ارزشی داخدت دارد .یت ستری عکت و یت
ستتری اخبتتار روز کتته همتتان ستترتیترهای تمتتام
خبرگزاریها بودند.
شاید تمام سایتهای فارسی زبان را فقا دو نفتر
پر می کنند .در سایت های فارسی زبان ،ب ز یکی
دوجا تیتر خبتر مصتوبه هتید دستت نیامتد؛ نته
لیستتی تتتتی از عنتتوان مصتوبات م دت  ،و نتته
آرشیو مدونی ،هیچی.
میدان که این مصتوبات ستالیانه در یت کتتاب
منتشر میشود .مشخصا هدف این ستایتهتا کته
کدی هزینه صرف بروز بتودن آنهتا متیشتود ،از
اینکه این قبیل لیستها و این مصوبات در آنهتا
نیاید ،این است که این مصوبات به صورت رایگان
در دسترس عامه متردم نباشتند تتا پتول فتروش
بیشتری از کتتاب هتاپی عایدشتان شتود ،و هت
پنهان کاری و عدم شفافیت را به هر طریق ممکن
تفظ کنند.
به ذهن رستید مصتوبات دولتت را هت جستت و
کن  .نتی ه جستت و در ستایتهتای دولتت هت
همین بود.
بده ،مگر دولت بچه بازیست که هتر هته تصتوی
کرد ،را راتت در اختیار مردم بگذارد که بتا یت
نگاه بتوان گفت این دولت ترف امروز و فتردای
نقیض ه اند؟!
پنهانکاری و نبود آرشیو مدون فقا در کشور ما
نیست .هند وقت پتی  ،ستایت ستازمان مدتل را
جست و میکردم که مصتوبات را از طریتق آن تا
بررستتی کتتن  .ستتایت هتتاهر ختتوبی داشتتت،
طوری که یکی از لین های اصتدی آرشتیو بتود ،و
دیگری لین پرونتدههتا .بتا هتر کدیت بتر روی
لین ها وارد سایت جدیدی می شدی ،تتا معدتوم

شود اگر میخواهی مصتوبات رو ببینتی بایتد بته
ویکیپدیا مراجعه کنتی! یعنتی ب تز ویکتیپتدیا
دروغگو هید منبع دیگری نیست.
بتتترای جستتتت و ،بتتته جتتتز گوگتتتل از یکتتتی از
جست وگرهای معروف ایرانتی نیتز کته بترای آن
تاکنون میدیاردها تومان خرج شده است ،استفاده
کردم ،تا نتایج جست و از دستتکاریهتای گوگتل
بتتی آستتی بمانتتد .در نهایتتت تتتتی در ستتایت
سازمان مدل فقا پر بتود از اخبتار نتاق همتین
هند روز ،مثل سایت دولت و م د  .گویتا مدتت
نباید تافظهای بیشتر از ی هفته داشته باشند.
از سایتهای اصدی منصرف شدم .گفت شتاید در
ستایت مستتقدی آرشتیو و لیستتی درستت شتتده
باشد ،که باز ه بینتی ه بود.
اصال سایت مستقل ک ا بود؟ فقا اخبار! آن هت
اخبار ههار-پنج ساعت پی  .اخبار بی ارزشی که
یا درباره توادث آدمکشی شخصیست یتا دربتاره
اینکه بعدا هه میشود و اخبتار فوتبتال .نهتایت
اخبار ناقصی درباره امضای  5توافتقنامته ایتران-
قزاقستان باشد .نه در سایت های ایرانتی ،و نته در
سایت های قزاقستانی .کل خبر همتین موضتو و
مشروت ه دوباره همین ،بتدون اشتاره ای بته
متتتن توافتتق نامتتههتتا 5 :توافتتق نامتته در زمینتته
کشتتتاورزی ،اجتمتتتاعی ،فرهنگتتتی ،اقتصتتتادی،
دانشگاهی.

این اخبار در واقتع آرشتیوی متدون و پرونتده ای
کامل در وزارت خارجه دارند ،ولی هیزی نیستند
که دست هر کسی برسد .خبر تبدیل میشود بته
دانشی ویژه که دست آقازاده ها و خواص هستت.
ممکن است ،مثال در توافتق دانشتگاهی بخواهنتد
 41نفر دانش وی رایگان تبادل کنند ،یا در توافق
اقتصادی بخواهند  0میدیون گوشت وارد کننتد و
از این دست اخبار.
این شرح ها نباید دستت متردم معمتولی بیافتتد،
وگرنه ممکن است صدای دامدار در بیاد کته هترا
واردات؟! یتتا صتتدای دانش ت وهای معمتتولی هتت
دربیاید که هرا ما نروی ؟! و یا جتای استتادهتایی
که خودشان رو قبال در لیست رزرو کردنتد تنتگ
شود.
تدیث داری از امام تسین (عدیه سالم) که عدم
شفافیت موج بتدبینی متیشتود .هتر بتار ایتن
کوتاهی ها در اطال رسانیهتا و تبعتیض دانت را
میبین یاد این تدیث میافت .
م د قبدتی کته دو دستتی هستبیده بتود کته
رایها را لو ندهند ،که هه کسی بته هته هیتزی
رای میدهد .ایتن م دت جدیتد اکثریتت وعتده
کردند که اولتین کتاری کته متیکننتد شتفافیت
رایها باشد .مدتی منتظر که هه وقت یاد وعدهها
بیافتند.
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م طنقهاقتصادی افغانستان
در امور سیاسی در سال  0101بته میتزان
 383پی بینی شده است.
ختتدمات در افغانستتتان بتتا بتتی از 5083
درصد بیشترین سه را در تولید ناختال
مدی ایتن کشتور دارد .سته کشتاورزی و
بخ های وابسته به آن مانند جنگلداری،

شماره شازندهم–خرداد 9911
هرقدر روند رکودی ایتران بیشتتر
شود ،مردم کشورهای همستایه و
اقتصاد خرد آن ها بیشتتر ضتعی
متتیشتتود .تتتتی اگتتر آن کشتتورها
توسا سازمان های بین المددی ،یتا
کشورهای متخاص ایتران ،متورد
تمایت مالی قرار گیرند.

و بهتترهبتترداری از جنگ تل  0985درصتتد از
افغانستان با نام رسمی جمهتوری استالمی
تولید داخدی ناخال را به خود اختصتاص
افغانستان ،از اقتصادهای در تتال توستعه
داده استتت .هتت هنتتین ،صتتنعت در ایتتن
استت .ایتن کشتور ،در منطقته خاورمیانته کشور ،سهمی تدود  0387درصد از تولیتد ماشتتتتینآالت ،محصتتتتوالت تیتتتتوانی،
واقع در جنوب غربی آسیا میباشتد .زبتان
موادغذایی ،فدزات گرانبها ،ستازههتا ،متواد
ناخال داخدی را دارد.
رستتمی ایتتن کشتتور ،فارستتی دری-پشتتتو
شتتیمیایی ،تمتتل و نقتتل ،پالستتتی و
منابع اصدی مواد معدنی افغانستتان شتامل
است .پایتخت آن کابتل استت %99 .ایتن
الستی  ،کف و کاله و محصوالت هوبی.
عناصر نادر خاکی ،زغال سنگ ،م  ،آهن،
کشور مسدمان و  %0باقی ادیتان هستتند.
لیتیوم ،طال ،و کانی های زینتی متیباشتد .افغانستان دوازدهمتین واردکننتده بتزر
واتد پول کشور افغتانی استت کته نمتاد
که از این میان تاکنون ،گاز طبیعی ،زغال جهتتان در ستتال  0107استتت .بیشتتترین
» «AFNآن را نشتان متتیدهتد .جمعیتتت
سنگ و نم  ،اورانیوم ،کروم ،م  ،طتال و کاالی وارداتی افغانستتان شتامل ستالح و
افغانستان در ستال  0101متیالدی 3889
نقتتره استتتخراج شتتدهانتتد ،و بتتاقی دستتت محصتتوالت گیتتاهی ،تمتتل و نقتتل ،متتواد
میدیتتون نفتتر تخمتتین زده شتتده استتت.
نخورده مانده اند .مانند پاکستتان ،هتین و غتتذایی ،ماشتتینآالت ،منستتوجات ،متتواد
همستتتایگان ایتتتن کشتتتور پاکستتتتان،
پت از آن ،هنتتد ،عمتتدهتتترین خریتتداران معدنی ،مواد شیمیایی ،فدزات ،محصتوالت
تاجیکستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،هتین
منابع طبیعی افغانستان هستند .آمریکا بته تیوانی ،پالستی و الستی  ،محصتوالت
و ایران می باشند .هرات ،کابل ،مزارشری ،
عدت اشغال ایتن کشتور نیتازی بته خریتد هوبی ،کف و کاله ،سازه ،کاالی کاغذی،
غزنی و قندهار شهرهای مه این کشورند.
سنگ و شیشه ،فدزات گرانبها میباشد.
منابع طبیعی آن ندارد و به عنتوان مالت
اقتیاد
این منابع ،آنها را به گروه های غیررستمی
تروریست مثل طالبان و داع میفروشد ،سب ای
تا بدون صرف پول از جی متردم آمریکتا
بتواند بته اهتداف تتن زایت در منطقته
برسد.
افغانستان 051امین کشور صتادرکننده در
سال  0107استت .اقتالم عمتده صتادراتی
اقتصتتاد افغانستتتان ،اقتصتتادی در تتتال این کشور :محصوالت گیاهی ،مواد معدنی ،افغانستان از نظر شاخ سهولت کست و
توسعه است .بنابر گتزارش بانت جهتانی ،منستتوجات ،فدتتزات ،پوستتت تیوانتتات ،کار ( )ease of Doing Businessدر ستال
نرخ رشد اقتصاد افغانستان با وجتود ابهتام
 ،0101در جایگتتتاه  083در میتتتان 091
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هرفیت باالیی برای ارتقای امنیت انرژی
در آسیای مرکزی برخوردار نیست .در
تال تاضر ،اهداف کارک در افغانستان
بیشتر متمرکز به راهکاری اقتصادی و
اجتماعی بوده است.

کشور قرار دارد ،که از این لحاظ نسبت به مانند ایاالت متحده آمریکا به عنوان نق
سال های گذشته هندین پده سقوط داشته تضعی گر روابا همکارانه ،و در عین تال
رقابتی کردن کار است .به عنوان مثال،
است.
کشورهای روسیه ،هین ،هند ،ایاالت
مالیات ر رفه
متحده آمریکا ،رژی صهیونیستی و نیز
افغانستان از سال  0395رسما به عضتویت
اتحادیه اروپا را میتوان نام برد که بعنوان ا و دی افغانستان
سازمان ت تارت جهتانی ( )WTOدرآمتده
مه ترین کشورها در تضعی و یا تقویت
اکو در سال  09۹0توسا ایران ،پاکستان
استتت ،و بتته همتتین دلیتتل عضتتویت در
روند همگرایی در این میان نق
و ترکیه ای اد شد .امروزه ،به جز
تعرفه گذاری پیشرفت هایی داشته است .به
داشتهاند.
آذربای ان،
کشورهای
افغانستان،
عنوان مثال ،این کشور بر بالغ بر  451نو
افغانستان
دی
ایک
قزاقستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان،
کاال اصالح تعرفته داشتته استت .ستازمان
ای
منطقه
اقتصادی
همکاری
«
برنامه
ازبکستان و تاجیکستان نیز عضو آن
ت تتارت جهتتانی دسترستتی بتته بتتازار را بتتا
ی
کارک
به
موسوم
»
مرکزی
آسیای
هستند .از اهداف اصدی این سازمان بهبود
تذف موانع غیرتعرفه ای و کاه تعرفه ها
کشور
00
تضور
با
ای
منطقه
آیی
گرده
شرایا توسعه اقتصادی پایدار کشورهای
و از طریق توسعه گروهبندیهای اقتصادی
و موافقتتتنامتتههتتای ترجیحتتی ت تتاری و از آسیای مرکزی ،جنوب آسیا ،قفقاز عضو و عالوه بر آن تذف تدری ی موانع
جنوبی و هین است که در سال  0110ت اری در منطقه و توسعه منابع انسانی
ت ارت آزاد فراه میسازد.
توسعه
بان
سوی
از
)
شمسی
0381
(
است 01 .کشور عضو اکو با تدود 331
ف الیتهاج بینالم ی سب ای
طریق
از
کارک
.
شد
تأسی
آسیایی
میدیون جمعیت ،اغد دارای منابع مه
برنامه کار انرژی در صدد است با تدوین انرژی همانند نفت و گاز هستند و رشد
راهبردها و طرحهایی در زمینه مشارکت صنعت نیز در تعدادی از این کشورها
هش انداز توسعه سرمایهگذاری افغانستان،
ممکن است انعقاد قرارداد توسعه بندر
هابهار توسا هند و ایران در سال 0395
باشد.
گفتنی است در تال تاضر ،افغانستان
عضو سازمانهای اکو ( )ECOو عضو
برنامه همکاریهای اقتصادی منطقهای
کارک ( )CARECمیباشد که پتانسیل
منطقهگرایی و ترجیحات ت اری منطقه را
افزای میدهد.
نکته همکاریهای کشورهای عضو این
سازمانها ،تضور کشورهای مداخدهگری

آسیای مرکزی-جنوب آسیا و درون قابلتوجه است.
آسیای مرکزی ،امنیت انرژی منطقه را
کشورهای عضو اکو ،اغد دارای اقتصادی
ارتقا بخشد .تعهد کشورهای عضو کارک
ت محصتولی ،صتادرکننده متواد ختام ،و
در بخ کشاورزی و دامداری ،آبیاری،
دارای عتتدم تنتتو در صتتادرات تولیتتدی
مخابرات ،اطالعات ،انرژی ،محیازیست،
هستند .از سوی دیگر این کشتورها اغدت
توسعه و زیرساختهاست.
واردکننده مواد مصرفی هستتند .ایتن امتر
با وجود امیدهایی که پیمان کارک در
سب شده است ،این کشورها بیشتر رقی
منطقه به وجود آورده است ،اما به دالیدی
باشند ،تا مکمل ه  .اکو در افغانستان نیتز
همچون در اولویت قراردادن طرحهای
با این دید دنبال میشود .به عنوان مثتال،
دوجانبه/هندجانبه درعوض طرحهای
بعد از سقوط دولت تشکیدی توستا گتروه
منطقهای همهجانبه ،تمرکز بر سودآوری
طالبان در سال  0110میالدی ،افغانستان
سرمایهگذاری به جای انتقال فناوری به
تالش کرده است تا از فرصتهایی که اکتو
درون منطقه ،و عدم تثبیت ،این پیمان از
برای اعضای فراه کرده ،استتفاده کنتد.

5

نهنگ نو

م طنقهاقتصادی افغانستان

کارهایی که در تال تاضر توسا ستازمان
اکو برای افغانستان برنامه ریزی شده است،
شتتتامل ستتتاخت مکتتت  ،بیمارستتتتان و
پشتیبانی اتداث باغوتت متی باشتد .در
کنار این طرح ها ،در  03سال گذشته فقا
ستته پتتروژه جدیتتد و بتتر روی کاغذمانتتده

پیشرفت ایران در صنعت و فنتاوری شتده
است .این در تالی است که ،ایتران هنتوز
مدل توسعه صنعتی-اجتماعی ختود را بته
درستتتی تبیتتین نکتترده استتت .در نتی تته،
روابتتا اقتصتتادی ایتتران و افغانستتتان ،در
خارج از فعالیت هتای ت تاری و در بخت

بعنوان همکاری هتای منطقته ای از ستوی
افغانستان به اکتو پیشتنهاد شتده ،کته بته
دلیتل عتتدم پتیگیتتری الزم بترای تتتأمین
بودجه مالی این طرحها ،از سوی اکو ارایته
نشتتد .بازستتازی ستتدهای آبتتی کوهتت ،
مزرعه های تحقیقتاتی کشتاورزی و طترح
هنتتد پتتروژه کوهتت دیگتتر از جمدتته
طتترحهتتای پیشنهادشتتده افغانستتتان بتته
سازمان اکو بوده است.

صنعت رشد مناسبی نداشته استت .فستاد
اداری ،و اقتصاد رانتتی در هتر دو کشتور،
بازتاب های منفی بر تعامالت بازرگانی آنان
داشتته استتت .فتتراز و نشتتی هتتای روابتتا
اقتصادی دو کشور ایتران و افغانستتان ،بتا
دخالت نیروهای پشتیبان آمریکا تا تتدی
پیچیتده و رقتتابتی بتوده استتت کته تتتتی
ستتتازمانهتتتای منطقتتتهای ماننتتتد اکتتتو
نتوانسته اند در گستترش رابطته اقتصتادی

اینها در تالی است که پیچیدگی سازمان
هند مدیتی طالبان در این سالهتا نیتز در
افغانستان گسترش یافته ،و طالبان نیتز از
پشتیبانی مالی کشورهای خارجی بی بهره
نمیماند.
ی ابط با ایران

تحری های اعمتالی بتر ایتران و همراهتی
معمول دولت افعانستان بتا سیاستتهتای
تحریمتتی آمریکتتا موجتت کتتاه رشتتد

شماره شازندهم–خرداد 9911
در هند سال اخیر ،ادبیات افغانستتان از
فقر و جنگ تاثیر گرفته ،که ایتن ستب
شده است آثتار زیتادی از نویستندگان و
شاعران افغان در ایران به هاپ رسد.
کشور افغانستان ،تا دوره محمدشاه قاجتار
بخشتی از ایتتران بتتوده استت .انگدتتی بتتا
اشغال نظامی منطقه افغانستان و هترات و
تهدید به اشغال بخ های جنتوبی ایتران
ایتتن منطقتته را در اختیتتار ختتود درآورد و
پ از تدود ی ربع قرن ،ایتن کشتور را
در اختیار تعدادی از سرسپرده هتای ختود
قرار داد و بتا ایتن شترایا بته افغانستتان
استقالل داد.

این دو کشور نق بسزایی داشته باشند .امروزه ،اشغال افغانستتان در آذرمتاه ستال
ایران و افغانستان از نظتر فرهنگتی رابطته  0358توسا اتحاد جمتاهیر شتوروی ،بته
بسیار عمیقتی دارنتد ،و اشتتراکات آن هتا عنوان یکی از نشتانه هتای تصتمی صتدام
شباهت های زیادی بین ادبیات و فرهنتگ تسین رئی جمهتور وقتت عتراق بترای
ایتن دو کشتتور بته وجتتود آورده استتت .در تمده بته ایتران در ستال  0359شتناخته
هند سال اخیر نیتز ،ادبیتات افغانستتان از شده است .در تالی که هنوز ایران ،هنتوز
به عضویت ایتن ستازمان درنیامتده استت،
فقر و جنگ تاثیر گرفتته ،کته ایتن ستب
شتده استتت آثتار زیتتادی از نویستتندگان و افغانستتتان در ستتال  0395بتته عنتتوان
 0۹4امتتین کشتتور عضتتو ستتازمان ت تتارت
شاعران افغان در ایران به هاپ رسد .ایتن
اتفاق موج شده کسانی که بخواهنتد بتا جهانی شناخته شد.
ادبیات افغانستتان آشتنا شتوند ،از پن تره ایرباطات فنا یج اطالعات
مطالعه ادبیات برخی نویستندگان افستغان افغانستان ،از نظتر رتبته سترعت دریافتت
داده در اینترنتتت ،پ ت از ستتاتل عتتاج و
در ایران پی به ریشههای آنها ببرند.
توگو ،در رتبه  08۹جهانی در ستال 0105
قرار دارد.
Tahere.koohi@enahang.ir
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نهنگ نو
ی ند ی به یشد اقتیاد
اقتصاد افغانستان ،اقتصادی در تال
توسعه است .ساختار بازار این کشور
سنتی و وابسته به کم های خارجی
است .این کشور بیشتر صادرکننده مواد
خام و واردکننده کاالهای مصرفی است.
البته این کشور به دنبال دگرگونی در
ساختار اقتصادی و به دنبال تنو
بخشیدن به محصوالت تولیدی میباشد.
به عنوان مثال میتوان به رشد تولید
ناخال این کشور در سال  0119میالدی
اشاره کرد که دلیل آن را ناشی از افزای
ت
بخ

کم های خارجی و بهبود وضعیت
کشاورزی و خدمات میدانند.

رالش براج خود فایی صن تی

یافت .در زمینه زراعت ،میتوان بته تتالش
در زمینه تولید گندم تا مرز خودکفایی در
این کشور اشاره کرد.
با این تتال ،اثترات تخریبتی جنتگهتای
مستمر در این کشور ،به تدی زیتاد بتوده
است ،که سالها طول میکشتد تتا بتوانتد

شماره شازندهم –خرداد 9911
طبیعی آن است .در ستال 0107متیالدی
(039۹خورشتتیدی) ایتتن کشتتور در بتتین
 081کشتور از نظتر امنیتت رتبته  077را
داشته و پ از آن تاریخ ه سیر صعودی
را طی کرده است ،و این کشتور تتا کنتون
ناامنتر شده است.

نیازهای خود را برطرف کنتد .ایتن کشتور
تاکنون ،بخ زیتادی از زیرستاخت هتای
اقتصادی و صنعتی ختود را تخریت شتده
یافته است .ه هنین ،در این مدت ،فستاد
اقتصادی به جزء الینف اقتصاد آن کشور کشور زیر خا فقتر متی باشتند .از ستویی
تبدیل شده است.
دیگر ،اگتر هته افغانستتان از ستال 039۹
رالش براج اهش فقر
گام های ختوبی در راستتای شتفافستازی
اطالعات متالی مستلولین ختود بتا ای تاد
فقر در کشتورهای در تتال توستعه اغدت
نتی ه دخالت خارجی است .عدم شفافیت سایت مبارزه عدیته فستاد اداری برداشتته

گفتنی است ،تالش های دولت افغانستان و
بان جهانی اقتصاد برای کتاه فقتر در
این کشور ،تاکنون تاثیر هنتدانی نداشتته
است .در تال تاضر ،نیمی از جمعیت این

تالش کشتور افغانستتان در خودکفتایی را و ابهامات زیاد روابا سیاستی افغانستتان ،است ،این کشور همچنان بتا فستاد اداری
بیشتر می توان در صنعت سیمان و زراعت مانع بهره وری مناس این کشور از منتابع دست و پن ه نرم میکند.

نقشه مرز افغانستان و همسایگان

(شامل ایران ،پاکستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،و هین)
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سرعت بی تر دی ماهوایهبرهاج ایرانی
نسل جدید ماهوارهبرهای ایرانی توانستهاند به سرعت  7511متر بر ثانیته ( 07111کیدتومتر بتر ستاعت) ،جهتت تزریتق
ماهواره در مدار  511کیدومتری زمین دست یابند .ماهواره بری که اخیرا به این ویژگی دستت یافتته استت متاهوارهبتر سته
مرتدهای «قاصد» میباشد .قاصد موفق شده است اولین ماهواره نظامی ایران با نام نور_ 0را در مدار تدود  405کیدتومتری
(مدار نزدی زمین) با موفقیت کامل در اولین پرتاب خود تزریق کند .این موفقیت برای موازنه با جاذبه زمین اهمیت دارد.
قاصد سه مرتده دارد :مرتده اول پیشران راکت سوخت مایع است .مرتده دوم سوخت جامتد «ستدمان» و مرتدته ستوم
بنابر شواهد موجود سوخت مایع است.

نکته ای که وجود دارد ،این است که این پرتاب موفق ،پ

از پرتاب نتاموفق متاهواره «هفتر» متیباشتد .در بهمتن ،0398

ماهوارهبر «سیمرغ»  ،ماهواره هفر را با موفقیت به فضا پرتاب کرد ،اما ماهوارهبر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در
مدار نزدی زمین دست نیافت .موش ماهوارهبر سیمرغ باید به سرعت  531کیدومتری میرسید ،و نیز سترعت جداشتدن
بتا زمتین قطتع شتد و

ماهواره باید  7511متر بر ثانیه میبود ،ولی قبل از این که ماهواره بته آن سترعت برستد ،ارتبتاط
ماهواره در مدار مورد نظر قرار نگرفت.
از ویژگی های قاصد ،استفاده از موتور پیشران سدمان است .این موتور از مواد فیبر کربن و کامپوزیت تشکیل شده است کته
به عنوان ماده استانداردی برای موش ها و ماهوارهبرهای ایرانی تبدیل شده است .مادهای سب و در عین تتال مستتحک
که می تواند فشار و ترارت باال را تحمل کند و بعنوان بدنه اصدی سازه پیشران به کار رود .ستدمان قابدیتت تغییتر در بتردار
ران خود را دارد .این ویژگی موج میشود ،پیشران قابدیت هرخ بسیار سریع و دور زدن در زوایتای بستیار تنتگ ،یتا
تتی به نوعی ایستادن و توق در فضا را داشته باشد.

8

نهنگ نو

مینشناسی مدیریت بحران آب
مطالعات ریزگردها و آلودگی های ناشی
از آن ،شناستتتایی منتتتابع آب کارستتتتی
بخصوص منابع آبتی کته در تتال ختارج
شدن از کشور است ،موضوعات مرتبا بتا
زمتتینشناستتی زیستتتمحیطتتی از قبیتتل
فرونشستتت ،زمتتینلتترزه ،تغییتتر اقدتتی ،
خشکستتالی ،ستتیل و غیتتره بتته عنتتوان
اولویتتتتهتتتای مطالعتتتاتی در تتتتوزه
زمینشناسی هستند.
در زمینتته مراقبتتت از زمتتین ،یکتتی از
راه های مراقبت افزای دان مربتوط بته
توزههای زمینشناستیت .دانشتی کته بتا
رصتد وضتعیت جانتداران ،بهترهبتترداری و
کنتتترل وضتتعیت اقدیمتتی زمتتین تکمیتتل
میشود.

مدرییت آب جهانی

شماره شازندهم –خرداد 9911

بودهاند .اما اکنون به دلیل استفاده بیرویه
و تغییر روش زنتدگی بشتر در مترز خطتر
قتترار گرفتتتهانتتد .بتتا متتدیریت هرختته
زیستتتمحیطتتی جانتتداران ،متتیتتتوان در
راستای طبیعت گام برداشت.
به عنوان ی مثال مدیریتی متی تتوان

مثتتال ارزیتتابی تمامیتتت اکولتتوژیکی
می توانتد ،ارزیتابی زیستتگاه کوستههتایی
باشد ،که به عنوان گونته هتای در معترض
خطر انقراض در نظر گرفته میشوند.
زیستگاه کوسته هتا از کنتار ستاتل تتا
اعماق باالی هزار متر است .امتروزه ،ایتن

بتته روشهتتای عدمتتی و عمدتتی ارزیتتابی
تمامیتتتت اکولتتتوژیکی ( Environment
 )Integrityآبهتتتای جتتتاری پرداختتتت.
زمتتینشناستتان در ایتتن راستتتا ابتتتدا بتته
پهنه بندی مناطق می پردازند .تقسی بندی
مناطق از این جهت اهمیتت دارد کته بتا
کم آن میتوان میزان نفتوذ و تغییترات
آبی را تعیین کرد.
از کارهایی کته پت از زمتینشناستی

جانداران بته صتورت ضتمنی در تورهتای
صیادان شتکار متیشتوند ،کته الزم استت
روشهتتای تفاهتتت و رهاستتازی ایتتن
جانتتداران بتترای تفتتظ و کنتتترل آنهتتا
آموزش داده شود .هراکه ختود کوسته هتا
توان زایتایی بتی از  5-4بچته در ستال
ندارند ،و خود به خود تعداد آن ها در سال
کنترل میشود.

می تواند صورت گیترد ،ارزیتابی زیستتگاه
جانتتداران آبتتی بتته عنتتوان بخشتتی از
روشهتتتای عدمتتتی ارزیتتتابی تمامیتتتت
اکولوژیکی است .در این راستا ،الزم استت
سامانه ای برای کنتترل تعتداد و متدیریت
جانداران ترتی داده شود تا تساب آن ها

بدست بیاید .این تساب میتوانتد در تتد
پدیده چرخه ناقص ذخایر طبی ی
امروزه با گسترش شهرنشینی نیتاز بته ابتدا تقسی بنتدی کدتی جانتداران بته دو
تفتتظ و اتیتتای زیستتتگاههتتای آبتتی و دسته اتوتروف -0 ،هتروتروف (دگرپترور)،
همن زارها بی از پی اتساس می شود .باشد و پت از آن در ستطوح بعتدی الزم
است بته شناستایی بقیته عناصتر هرخته
بهره برداری از ذخایر طبیعی نبایتد بتی
از جبتتران طبیعتتت باشتتد .در گذشتتته زیست محیطی پرداخت.

زمینشناسان ابتدا به پهنهبندی
مناطق میپردازند .تقسی بندی
مناطق از این جهت اهمیت
دارد که با کم آن میتوان
میزان نفوذ و تغییرات آبی را
تعیین کرد.

همن زارها و یخ های قطبی بسیار گسترده حفظ بومی یستگاهها
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ی غن تان منبع دیمان بدچرب

کبد هرب ،یکی از نتایج مستقی دیابت
و هاقی است .در درمان کبد هترب اتفتاق
نظر واتدی وجود ندارد ،ولی بررسی هتای
مختدفی در ارائه روشهتای درمتانی بترای
آن مورد بررسی قرار گرفته است .در یت
بررسی که تاصل مطالعه اثتر روغتن دانته
کتان بر شاخ هتای غیتر تهتاجمی کبتد
هرب میباشد ،تشخی داده شتده کته از
روغن کتان می توان به عنوان منبع درمان
کبد هرب استفاده کرد.
فرضیه اساسی این است که هربتی کته
در کبد جمع میشود ،باعث نتارتتیهتای
قدبی-عروقی متی شتود .استیدهای هترب
اشبا نشده امگا 3-اثرات ثابت شدهای بتر
هیپرلیپیدمی و بیماریهتای قدبتی-عروقتی
دارنتتد .امگتتا 3-گیتتاهی (آلفالینولنی ت ) و

فناوری
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میتوان از روغن کتان به عنوان ی منبع
ارزان قیمتتت استتتخراج استتیدهای هتترب
اشبا نشده در جهت درمان بیماران مبتال
به کبد هرب استفاده نمود.
نتتایج ایتن پتژوه در نشتریه Nano
 Lettersبه هاپ رسیده است.

کبتتتدی ،گدتتتوکز ،انستتتولین و پروفایتتتل
لیپیتتدهای ختتون ،قبتتل و بعتتد از مداخدتته
انتتدازه گیتتری شتتدند .اطالعتتات بتتا نتترم
افتتزار  SPSSت زیتتته و تحدیتتتل شتتتد.
نتتتایج در گتتروه روغتتن کتتتان آالنتتین
آمینوترانسفراز ،آسپارتات آمینوترانستفراز،
آلکالن فسفاتاز ،تری گدیسیرید و انستولین هایمالین اسپند براج دیمان دیابت
به طور معنی داری کاه و لیپیوپروتلین
بادانستیته بتاال  (HDL).بته طتور معنتی
داری افتزای یافتت ( ) p<1/15ولتی در
گروه ویتامین  ،Eفقا ستطح آستپاارتات
آمینوترانسفراز و آالنتین آمینوترانستفراز و
بیدی روبین کل کاه معنتی داری پیتدا
کرد (p<). 1/15
نتی ته گیتری :روغتن کتتان در بهبتود
برختتی شاخصتتهای غیتتر تهتتاجمی کبتتدی
بیماران مبتال به کبد هرب موثر میباشتد،
هر هند که جهتت تاییتد تتاثیر ایتن دارو،
مطالعات بیشتتر بتا نمونتههتای بزرگتتری
مورد نیاز میباشد.
روغتتتن کتتتتتان در بهبتتتود برختتتتی
شاخ های غیر تهاجمی کبتدی بیمتاران

دود کردن گیاه اسپند (ترمل) از قتدی و
در ط سنتی بسیار توصتیه شتده استت،
طوری کته گفتته انتد اگتر روزی  3-0بتار
اسپند دود داده شود با این کتار متیتتوان
هوای اطراف را ضتدعفونی کترد .امتا ،هته
خاصیتی این گیاه دارد کته بتا دود کتردن
آن بتته ختتواص شتتگفت انگیتتزی مثتتل
ضدعفونی کردن هوا دست متی یتابی ؟ در
این ا ،فقتا بته ذکتر وجتود هارمتالین در
اسپند بسنده می کنی که قابدیتت تبتدیل
به هارمین را دارد و بترای درمتان دیابتت
مفید است.

مبتال بته کبتد هترب متوثر استت .بتدین
آنتی اکسیدانها به میزان زیادی در روغتن
ترتی ت درایتتن بیمتتاران ،ت تتویز امگتتا3-
دانه کتان یافت میشوند.
گیاهی روغن کتتان ،بتدون تغییتر در وزن
در ی بررسی که در کارآزمایی بتالینی
و  BMIمتتیتوانتتد باعتتث آستتپاارتات
شاهکاری برای درمان دیابت ،بازسازی سدولهای
تصتتادفی کنتتترل شتتده ستتال  0390در
پانکراس درافراد دیابتی با کم داروی هارمین
آمینوترانستتفراز و آالنتتین آمینوترانستتفراز
مشهد ان ام شد ،تعداد  ۹1شرکت کننتده
کبدی در تد ویتامین  Eشود و عالوه بتر
مبتال به کبد هرب در دو گروه  31نفره به
آلکتالن فستفاتاز ،تتری در ی غربالگری از بی از صد هزار دارو
آن قابدیت کاه
مدت  0ماه ،تحت درمان با روغن کتان یتا
تنها ی دارو توانستت ستدول هتای بتتای
گدیستتیرید ،انستتولین و افتتزای ستتطح
ویتتتامین  Eقتترار گرفتنتتد .وزن ،شتتاخ
HDLرا نیز دارا میباشد که این موارد بعد انسانی را تحریت بته تکثیتر نمایتد ،و آن
تتتوده بتتدنی ،انتتدازه دور کمتتر ،آنزیمهتتای از ت ویز ویتامین  Eمشاهده نگردیتد .لتذا گروه دارویی هتارمین بتود کته متیتوانتد
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سدولهای بتا را وادار به تکثیتر بته میتزان
مورد نیاز برای درمان دیابت کند.
دانشتتمندان پتت از ستتالهتتا پتتژوه
دریافتند که هارمین قادر است در محتیا
کشت تقسی پایتدار و تکثیتر ستدولهتای
بتای بالغ انسان را سب شتود .درمتان بتا
هارمین سب افزای سته برابتری تعتداد
سدول های بتا شتده کته من تر بته بهبتود
کنترل قند خون در سه گروه از موشتهایی
گردید که بیماری دیابتت انستانی در آنهتا
تقدید شده بود.

میشود .درطی این انف ار ستدولی ،تتدود
 0درصد از سدول های بتای کتودک درهتر
بار تقسی میشوند .مطالعه اخیر نشان داد
هتتارمین تقریب تال همتتین مقتتدار از تقستتی
ستتدولهتتای بتتتا را ستتب متتیشتتود .ایتتن
آزمایشتتتات بت تر روی ستتتدول و بت تر روی
تیوانات ان ام گردید و نتتایج تکترار شتد.
در تالیکه افزای تعداد سدولهتای بتتای
موجود در پانکراس راهتل واضتحی بترای
درمان دیابت محسوب میشود ،اما تاکنون
هید ی از مطالعات قبدی موفق به ان تام

این طور بته نظتر متی رستد کته هتارمین
اتتماالل با اندرکن با آنتزی دیترکوانA
ستتتتتب افتتتتتزای مقتتتتتدار ستتتتتایر
تحری کنندههای شناخته شتده تقستی
سدولی میشود .این تحری کنندهها شامل
پروتلین  c-MYCمیباشتد کته متا از آن
برای شناسایی هارمین بته عنتوان درمتان
بالقوه استفاده کردی .
دکتر وانگ میگوید :گتروه تحقیقتاتی متا
یت سنستور قابتل درخشت ( دارای ژن
ش تاب) طراتتی کردنتد کته درصتورت

از دست دادن سدولهای بتتا ستب ابتتال
فرد بته دیابتت نتو  0متیشتود .تخریت
سدول های بتا نتی ه تمده اشتباه سیستت
ایمنی به این سدولها است .در ستالهتای
اخیر دانشمندان به این نتی ه رسیدند که
کاه عمدکرد سدولهای بتا نق مهمتی
در بروز دیابت نو  0دارد .بنتابراین ابتدا

آن نشده بودند .شاید این به دلیتل برنامته
ژنتیکی منحصر به فرد ستدول هتای بتتای
بتتالغ استتت کتته در برابتتر تقستتی ستتدولی
مقاومت میکنند.
در طی هندین سال دانشتمندان ژنهتا و
مسیرهای پیامرسانی را که سب تحریت
تکثیر سدول های بتا میشتوند شناستایی و

فعتتتال شتتتدن پروموتتتتور  DNAتوستتتا
ترکیبات دارویی درخش می کنتد .ایتن
پروموتور ژن  MYCرا روشن متیکنتد .از
میان صدهزار ترکیت آزمتای شتده کته
توسا صفحه نمایشگر روباتی با سترعت
بتتاال آنتتالیز گردیتتد ،هتتارمین یکتتی از 8۹
ترکیبی بتود کته ستب ای تاد درخشت

داروهایی که بتوانند تعداد سدول های بتای رمز گشایی نمودند و سپ مکتانیزمهتای گردید و تنها دارویی ازمیان این ترکیبتات
سال را افزای دهند ،ی اولویت مه در ارائه شتده را از طریتق ژن درمتانی تاییتد بود که موج تکثیر سدولهای بتا گردید.
تحقیقات دیابت محسوب میشود.
هنگامیکه سدول تخ تشکیل میشود ی

نمودنتد .بتر استتاس نتتایج تحقیتق اخیتتر ،در مطالعات قبدی سایر محققین مشتخ
دانشمندان بر این باورنتد کته یت آنتزی شده بود مسیر  c-MYCی هدف درمانی

ستتدول بتته دو ستتدول تقستتی شتتده و ویژه بته نتام دیترک وان( Aبتا نتام کامتل
تقسیمات متوالی سب تولید تعداد زیادی "dual specificity tyrosine-regulated
ستتدول متتیشتتود کتته متعاقبتتال تشتتکیل " ) kinase-1aاتتمتتتتاالل هتتتتتدف داروی
هارمین است.
ارگانهای مختد را میدهند.
در مورد سدولهای بتای پانکراس اکثر این با این کش دیرک وان Aکته نقت آن از
تکثیتر ستدولی بصتورت انف تاری در طتی قبل در تحریت تقستی ستدولی در انتوا را در تد متوسا افتزای متیدهتد ،کته
اولین سال زندگی رخ میدهد و ستپ در دیگر ستدول هتای شتناخته شتده بتود بته موج مر سدولهای بتا نمیشود.
دوران کودکی کاه مییابتد .بته همتین عنتوان یت هتدف دارویتی بترای درمتتان درتال تاضر محققان بر ای اد تغییراتتی
دلیل ،منبع محتدودی از ستدول هتای بتتا دیابت معرفی میگردید.
در ساختار هارمین و ترکیبات ه ختانوده

برای تولید م دد سدولهای بتا نمیباشتد،
زیتترا هنگامیکتته در دوزهتتای بتتاال فعتتال
متتیشتتود موج ت متتر ستتدولهتتای بتتتا
میگردد .اما در تحقیق اخیتر دانشتمندان
دریافتند که هارمین تنها ستطح c-MYC

برای کل زندگی فترد در پتانکراس ای تاد

ی آن هارمالوگز تمرکز کرده اند تا دارویی
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را که فقا ستدولهتای بتتا را هتدف قترار
دهد ،تولید نمایند.
هارمین از ی گیاه گلدار بنتام هارمینته
) (peganum Harmalaکته در خاورمیانته
میرویتد و نیتز از شترابهتای آمریکتایی
جنوبی استتخراج متیشتود .تتالش بترای
تولید دارو بر اساس ساختمان هارمین نیاز
بتته دستتت و پن تته نتترم کتتردن بتتا اثتترات
روانگردان شناخته شده آن بر مغز دارد.
دانشتتمندان بتتاور دارنتتد کتته بازستتازی
سدول هتای بتتا نقت کدیتدی در درمتان

در لوسمی تاد تمایز ستدول هتای بتدخی
متوق شده و این ستدولهتا فقتا تکثیتر
مییابند .در سال های اخیر غیتر از شتیمی
درمانی ترکیبی ،از عوامتل تمتایز دهنتده،
سیتوکین ها و داروهای سیتوتوکستی در
درمان لوسمی تتاد بته خصتوص لوستمی
تاد پرومیدوسیتی استفاده شده استت .در
ی مطالعه جهت ارزیتابی تکثیتر ،میتزان
سمیت و تمایز مشتقات آلکالوییدی گیتاه
استتپند یعنتتی هتتارمین و هارمتتالین روی
سدول های لوسمی  HL۹1به صورت تنها

دیابت نو  0دارد و هنانچه بتوان در ایتن
راه موفتتتق شتتتوی  ،ختتتواهی توانستتتت
سدولهای تخری شده را بته افتراد مبتتال
به دیابت نو  0بتازگردانی  ،نتتایج اولیته
این تحقیق هش انتدازی از آینتده بتدون
انسولین را به تصویر میکشد.
ویدئویی برای این مطد توسا نهنتگنتو

یا در ترکیت بتا  G-CSF ،ATRAان تام
شده است .یافته ها نشان داد که هارمین و
هارمالین موج کاه و توق وابسته به
مقدار (دوز) و زمان رشد سدولی میشتوند.
کاه در تکثیر سدول ها در مقدار مطدوب
ناشتتتی از خاصتتتیت سیتواستتتتاتی دارو
میباشتد .غدظتت مطدتوب هتارمین بترای دیاهان چالش مسمومیت با ف رات
اثتتتتترات ضتتتتتدتکثیری  1/8 ،1/4و 0/۹
میکروگرم در میدی لیتر و برای هارمالین ۹

فتتراه شتتده کتته متتیتوانیتتد آن را در
 aparat.com/enahangببینید.

تمتتایز نستتبت بتته  G-CSF ،ATRAبتته
صورت همراه با ه  ،ک تر بتود و بته طتور
عمده در رابطه با هارمالین بتا غدظتت 01
میکروگرم در میدی لیتر مشاهده شد .آنالیز
فدورسانت بتا بته کتارگیری شتاخ هتای
 CD04و  b11CDافتتزای آنهتتا را بتته
خصتتوص در  CD04نشتتان داد .ترکیتت
 ATRAو  G-CSFبا هر ی از مواد ذکتر
شده تاثیری روی تغییرات تمتایز نداشتت.
براساس نتایج به دستت آمتده هتر یت از
آلکالوییتدهای گیتاهی نتام بترده شتتده در
مقتتدار مطدتتوب و غیرتوکستتی موجتت
کتتاه تکثیتتر و بتته خصتتوص تمتتایز در
هارمالین همراه بود .به طور کدتی بررستی
این مواد پن رهای جدید را جهتت درمتان
آنتی لوسمی باز کرده استت کته نیتاز بته
تحقیقات بیشتری دارد.

و  01میکروگرم در میدیلیتتر بتود امتا در
منبع:
 Nature Medicine, 2015; DOI:غدظتتتهتتای بتتی از  ۹/4میکروگتترم در
10.1038/nm.3820

میدیلیتر برای هارمین و  01میکروگرم در
اثسسسرات تسسسد رومسسسوی رمسسسایرج میدتیلیتتر بترای هارمتالین ،هتر دو متاده
آلکالوییسسدهاج هسسایمین هایمسسالین سیتوتوکستتی بودنتتد .ترکی ت  ATRAو
ی ج س ولهاج لوسمیک دیمان شسده  G-CSFبا هر ی از غدظت هتای مطدتوب
این دو ماده از تکثیر کت تتری نستبت بته
با G-CSF ATRA

سرب ،از طریق هشت و تتنف بیشتترین
جذب را دارد ،و در نتی ه بیشترین آسی
را به هش و م تاری تنفستی ،در مرتدته
دوم باعث مسمویت خونی میگردد .
بهتترین درمتان ختتانگی آن مصترف ستتیر

 ATRAو  G-CSFبه صورت همراه با هت است .مصرف روزانه سیر به دفع س کم
برخوردار بود .سدول ها در غدظتت مطدتوب می کند .بهتتر استت ستیر را صتبح ناشتتا
درجتتاتی از تمتتایز میدوییتتدی را از نظتتر مصرف کرد .در مورد مصرف سیر بایتد بته
Nitroblue
مورفولتتتتتتتتتوژی و (
اثر کاه فشار خون آن ه توجه داشتت
 tetrazolium)NBTنشتتان دادنتتد .ایتتن
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و از مصرف زیاد از تتد آن ،در زمتان کت بتتدن و غیتتره قتترار دارد .متتثال کستتی کتته
کدسی کمتری در بدن باشد ،متی توانتد
بودن فشار خون پرهیز کرد.
برخی مواد موثر در گیاهان متیتواننتد بتا سرب بیشتری جذب کند.
ترکی شدن با یون هتای فدتزات ستنگین
بهبود ا نش رولید نوی شیمیرابی
مثل سرب از آسی آنها جدوگیری کننتد.
مثال مصرف  411میدی گرم گشنیز در روز
می تواند به آسانی و تنها در هرف دو هفته
فدتتزات ستتنگین و ستتمی را کتته در بتتدن
انباشته شده اند ،از بدن دفع کند .جعفری،
سبزی دیگری است کته در دفتع جیتوه از امروزه ،انتشار نور با واکنشی شیمیایی کته
بدن بسیار موثر عمتل متی کنتد .غتذاهای نور تولیتد متیکنتد) (CLبستیار کتاربردی

واکن های  CLبا انتشار نو سریع عمومتال
انتشار  CLرا در هند ثانیه یا هند دقیقته
ان تتام متتیدهنتتد و دارای یتت منحنتتی
جنبشی سریع هستند ،که من ر بته دقتت
تحدیدتتی ضتتعیفی متتیشتتود .انتشتتار نتتو
درخش میتواند یت منحنتی جنبشتی
آهسته ،تتی یت انتشتار ثابتت در زمتان
تحدیدی ای اد کند ،که این امر تساستیت
و دقت تحدیدتی را تتا تتد زیتادی بهبتود
میبخشد .عالوه بر ایتن ،از  CLبته دلیتل
عدم وجود پروبهای  CLقتوی و طتوالنی

غنی از سولفور نظیر پیاز و سیر در تتذف
سرب از بتدن موثرنتد و بته همتین دلیتل
است که مصرف آن ها در زمان آلودگی هوا
و خصوصتتا وارونگتتی دمتتا بشتتدت توصتتیه
میشود.
مسمومیت با سرب شکل ویتامین  Dرا در
بدن تغییر میدهد .عمدکرد ناق ویتامین

شتتده استتت .در ایتتن فرآینتتد ،دو متتاده
شیمیایی واکن میدهند تا یت واستطه
پرانرژی تشکیل شود .واسا پرانرژی وقتی
ت زیه میشود بخشی از انرژی خود را بته
عنوان فوتونهای نور آزاد میکنتد ،تتا بته
تالت پایه خود برسند.
این واکن به طور گستترده ای در منتابع

مدت ،برای تصویربرداری کمتر نستبت بته
فدورسان استفاده میشود .انتشار قتوی و
طوالنی متدت بترای تحقیقتات در زمینته
تصویربرداری  CLبتا میکروستکوپ مفیتد
است.
در گذشتته ،واکتن هتای  CLدرگیتر بتا
آنزی  ،روشهای اصدی ای اد واکن هتای

 Dباعتتث ضتتع استتتخوانی متتیگتتردد .از
سوی دیگتر ،سترب ختودش را جتایگزین

زیستتتی ،ژنهتتای نوری بودند که میزان انتشار طوالنی مدت
نتتور ستترد ،ستتن
گزارشگر ،تصویربرداری بیولوژیکی و نقشه دارنتتد .بتترای واکنشتتهای آنزیمتتی ماننتتد
برداری زیستی مورد استفاده قترار گرفتته زیست تابی کرم ش تابی ) ،(BLسیستت
است .با این تتال ،اکثتر واکنشتهای  BL CLباکتریتتایی ،فستتفاتاز قدیتتایی-’0( 3 -
شناخته شتده ،میتزان انتشتار نتور از نتو استتپیروآمانتانتان) -4-متیوکستتی3( -4-
سریع را نشان میدهند که کاربردهای آنها -″فسفوریدوکستتی) سیستتت فنیتتل-0،0-
را مختل میکند .انتشار نور با شدت بتاال و دیوکستان و لومینول  -H2O2-پراکستیداز
متتدت زمتتان طتتوالنی  ،یعنتتی انتشتتار سیست  ،انتشتار طتوالنی متدت از هرخته
درخش ایراد اصدی میدان  CLاستت .بته آنزی ها ناشی میشود.
عنوان مثال ،انتشار قوی و طتوالنی متدت با این تال ،غیرفعال کتردن آنتزی دلیتل
برای منابع نوری سرد در مواقع اضطراری ،اصدی تحدیل نور در سیست های  CLفتوق

کدسی در سدول هتای عصتبی متی کنتد و
مشکالت انقباضی استخوانی بیشتری را به
وجود می آورد .مسمویت سرب در کودکان
اثرات به مرات مخرب تری دارد .امروزه به
ختتاطر مصتترف زیتتاد ستترب در صتتنایع
مختد  ،در همه جا در معترض مستمویت
آن قرار داری  .سوخت خودروهتا ،آلتودگی
سربی نیز به همراه دارد .بنابراین ،دانستتن
هگونگی درمان مسمویت با سرب ضروری

سرگرمیهای زینتی و نور زیتر آب بستیار بتتود .عتتالوه بتتر ایتتن ،سیستتت  CLاستتتر
است.
جذب سرب در افراد مختدت تحتت تتاثیر مه است .در زمینههای شتیمی تحدیدتی ،پراکسیوکستتاالت نیتتز متتیتوانتتد انتشتتار
طوالنی متدت در شترایا کنتترل داشتته
سن ،رژی غذایی ،وضعیت آهن و کدستی
01
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باشتتد .واکتتن نوکدلوفیدیتت پراکستتید
هیدروژن با استرهای پراکسوکساالت برای
تولید یت دی اکسستتاندیون واستطه بتا
انرژی باال ی مرتده تعیین کننده سرعت
برای واکن  CLاستت .م موعته واستطه
فعال فعال شتده توستا دیوکستتاندیون و
فدوروفور میتواند به طور مداوم بتا عرضته
موفقیت آمیز اگزاالت و فدوروفتور 9تولیتد
شود.
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نتتوامبر افتتزای هنتتدانی در آن دیتتتده
نمیشود .از سویی دیگر بتا جهتانی شتدن
رویکرد این سایتها عمدکرد ضتعی دولتت
تحریمتتی آمریکتتا بتتا ستتایت آمتتازون
) (amazonدر مقابتتل ای بتتی) (ebayو
سایت هینی عدی بابا ) (alibabaدر نقشته
های مقایسه ای مشخ میشود .
به هر تال ،عمدکرد جهانی این ستایتهتا
نیتتاز بتته تضتتور فیزیکتتی شتتع ایتتن
فروشگاهها در مناطق گسترده دارد .هزینه
این شع بایتد تاصتل شتود .پت از آن،

در تصاویر بتاال 5 ،کشتوری کته بیشتترین
میزان خرید را از غول های اینترنتی دارند،
عبارتند از:
سایت  :ebayبیشتتر توستا متردم آلمتان
شناخته میشود .پت از آن ،بته ترتیت ،
مقایسه رمایل خرید اینترنتی جهان
انگدتتی  ،پورتوریکتتو ،استتترالیا و قبتترس
میتتزان ستتود محاستتبه گتتردد .اینکتته در است.
کشتتورهایی از آفریقتتتا ،رویکتتترد خریتتتد سایت آمازون :ترینیتداد و توبتاگو ،آلمتان،
اینترنتی به وجود آمده بیشتتر بته واستطه انگدی و ایتالیا.
تضتتور تتتاجران هینتتی در آن منطقتته و سایت عدیبابا :هین ،مغولستتان ،زامبیتا ،و
امروزه %۹۹ ،کاربران فضای م ازی تمایتل استفاده از سایت عدی بابا میباشد .دربتاره سنگاپور.
خریتتد اینترنتتتی در کشتتور متتا کتته در
به خرید برخا دارنتد .ستایتهتای بتزر
خرید اینترنتی امکانات و ضمانت خریتد را تحری های بینالمددی به سر میبرد ،اههار سوختهاج یستی ج بکی
باال برده اند ،امتا همچنتان تمایتل جهتانی نظر قطعی نمیتوان داشت.
زیادی بته ایتن نتو ختدمات نشتان داده
نمیشود .به عنوان مثال هین  ،%00ترکیه
 %5و ایران  %0تمایل بته خریتد اینترنتتی
در تال تاضر دارند .موارد تشتویقی مثتل
تخفی های سالیانه ،باعث خرید و اعتمتاد
بحران فزاینتده انترژی و آلتودگی محتیا
بیشتر به این سایتها شده است.
سایتهای مشهور خرید اینترنتی با خریتد
 3-0برابری در تخفی های آختر ستال و
جشنوارههای خرید ،ستود زیتادی تاصتل
می کنند .به گزارش نهنتگ نتو ،بتا وجتود
اینکه نمودار خرید در دوره  5ساله بررسی
شده است ،پایتداری نستبی در میتزان آن
دیده میشود ،که جز در پیت هتای متاه

زیست با شتتاب تنتدی همته کشتورها را
دهار بحران زیست محیطتی کترده استت.
آالینتتدگی ،کمبتتود ،افتتزای هزینتتههتتا و
ت دیدناپتتذیری ستتوختهتتای فستتیدی
محققان توزه های مختد عدوم را واداشته
استتت تتتا بتته دنبتتال راهتتتل جتتایگزینی
بربیایند ،و در این راستتا ستوختهتایی را
04
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مطرح کنند تحت عنوان بیوگاز ،بیواتانول،
بیوبنزین ،و بیودیزل .از آن تا کته قستمت
اعظتت آالینتتدههتتایی نظیتتر اکستتیدهای
نیتروژن و دوده از گازهای خروجی اگتزوز
موتورهای دیزلی ناشی متی شتوند ،لتذا در
میان سوخت های زیستتی موجتود تتالش
برای جتایگزینی ستوخت گازوئیتل سته
بیشتری را به خود اختصاص داده است.
سوخت بیتودیزل نتوعی گازوئیتل گیتاهی
است که گوگرد بسیار پتایینی نستبت بته
گازوئیل معمولی دارد .پایین بودن گتوگرد

نمونتتهای از ستتوختهتتای زیستتتی کتته در
ایران تهیه میشود ،بیودیزل جدبکی است.
سوخت زیستی جدبکتی مزایتای بستیاری
نسبت به سوختهای فسیدی بتا توجته بته
ت دیدپتتذیری آنهتتا ،ستتطوح پتتایین تتتر از
انتشار  ،CO2ت زیهپذیری زیست محیطی
و ایمنتتی دارنتتد .از طرفتتی ،جدب ت متتورد
استفاده برای تهیه آن ها نستبت بته ستایر
منابع ستوخت زیستتی ،درگیتر بتا منتابع
ضروری تهیه غذا نیست ،و نیازی به مزار
کشتتت در آنهتتا وجتتود نتتدارد .تولیتتد

تولید بیودیزل میشود .در صتورتی کته از
روش تخمیر برای تهیته ستوخت استتفاده
متتیکتتردی  ،خروجتتی بیواتتتانول بتتود .در
تتتران استریفیکاستتیون ،کاتالیزورهتتای
شیمیایی ،مانند نانو کریستالهتای ، CaO
به مخدوطهای الکتل و روغتن بیولتوژیکی
نفت خام اضافه متیشتوند تتا واکنشتی را
تولید کنند کته آلکیتل استترها (ستوخت
زیستی) و گدیسرول فرعی تولید متیکنتد.
نانوکریستتتتالهتتتای  CaOبتتته طتتتور
گستردهتری در دسترس و از نظتر ت تاری

( )SOXدر این سوخت که متیل ،یتا اتیتل
استتتر پایتته اکستتیژنی از زن یتتره طتتوالنی
اسیدهای هرب مثل روغنهتای گیتاهی و
تیوانی استت ،باعتث متیشتود کته انتوا
موتورهتتای استتتفادهکننتتده آنهتتا ستتال
بمانند و طول عمر بیشتری داشته باشد.
 00درصد از ستاختار ستوخت بیتودیزل را

سوختهای زیستی جدبکی در تال تاضر
از نظر اقتصادی هزینتهبرتتر از تولیتد هتر
لیتر بنزین است که تدود  0برابر تخمتین
زده متتیشتتود .امتتروزه ،بتترای کتتاه
هزینه های ستوخت زیستتی کته در تتال
تاضر در رقابت بتا ستوخت هتای فستیدی
هستتتند ،از فنتتاوریهتتای مختدفتتی بهتتره

ارزانتر از کاتالیزورهتای ستنتی هستتند ،و
همچنین مشخ شده استت کته تحمتل
باالتری برای کیفیت روغتن پتایین دارنتد.
آنهتتا همچنتتین از مزیتتت کاتالیزورهتتای
ناهمگن برخوردار هستند ،بته ایتن معنتی
کتته کاتالیزورهتتا و واکتتن دهنتتدههتتا در
مراتتتل مختدفتتی قتترار دارنتتد و امکتتان

میبرند ،که یکی از آنها نانوفناوری است .استخراج و استفاده م دد از کاتالیزورها را
اکسیژن تشکیل میدهد و این امر موجت
میشود تا موتور مانند ی «توربتو» عمتل نمونتتهای از ایتتن فنتتاوریهتتا استتتفاده از پ از ان ام واکن ها فراه میآورند.
کاتالیست های زیستی مبتنتی بتر فنتاوری در این ا بیودیزل جدبکی بته طتور ختاص
کنتتد .ستتوخت بیتتودیزل باعتتث کتتاه
گازهای آالینده خروجی از اگزوز خودروها نتتانو استتت .در ایتتن میتتان ،متتیتتتوان بتته مورد بررسی قرار گرفت ،که در صورتی که
متتیشتتود .تنهتتا آالینتتدهای ،کتته برختتی نانوکریستالهای اکسید کدسی اشاره کرد.
محققان معتقدنتد کته افتزای متییابتد ،این کاتالیست زیستی به عنتوان کاتتالیزور
 NOXمیباشد تحقیقات برای کاه ایتن اصتدی در تبتتدیل روغتن جدبت ختام بتته
سوخت زیستی ،در فرایندی شناخته شتده
آالینده ادامه دارد.
قتترار متتیگیتترد ،تحتتت عنتتوان تتتران

تولید آن هتا از انتوا تهتاج باکتریتایی و
قارهی محفوظ بماند ،کاربردهای آرایشی،
بهداشتی و دارویی نیز خواهند داشت (بته
عنوان مثال اگر محیا کشت آنها شتامل
فوتوبیورآکتورهتا و غیتره متتیتوانتد تتتتی

استریفیکاستتتیون .تتتتاکنون فرآینتتتدهای جایگزین محصوالت تراریخته باشد کته در
متعددی برای تولید سوخت زیستتی ارائته تال تاضر استتفاده آن هتا بحتث برانگیتز
شده است که یکی از مرسومترین آنهتا کته است) .ضمن اینکه انوا جدبت شناستاگر
فدزات سنگین غیرضتروری مثتل سترب ،و
نستبتا کت هزینته نیتتز متیباشتتد ،تتتران
استریفیکاسیون می باشتد ،کته من تر بته قدع می باشتند ،کته برتتریهتای بستیاری
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نستتتبت بتتته شناستتتاگرهای فیزیکتتتی و
شیمیایی دارند.
در سوختهای زیستی ،الزم است
استاندارد مخازن نگهداری آنها
رعایت شود .مخازن نگهداری سوخت
زیستی باید خش  ،تاری  ،و تمیز
باشند .ه هنین مواد سازنده آنها
نباید

شامل

آلومینیوم،

استیل،

پدیاتیدن ترکیبی با فدورین ،پروپیدن

در استفاده از این سوخت هتا نیتز هماننتد
سوخت های فسیدی ،الزم استت استتاندارد
مخازن نگهداری آن ها رعایت شود .مخازن
نگهتتداری ستتوخت زیستتتی بایتتد خش ت ،
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تبتتدیل شتتده استتت .بتته همتتین دلیتتل
پژوهشگران و شترکت هتا تمرکتز ختود را
روی تولیتتد انتترژی پتتاک و پایتتدار قتترار
دادهاند.
در همتتین راستتتا ،پژوهشتتگران دانشتتگاه
اُساکای ژاپن سامانه سدول سوخت زیستتی
را طراتی کردند که ه برای تولید انترژی
عمدکرد مشابه سدول خورشیدی دارد و ه
کتتربندیاکستتید را جتتذب متتیکنتتد.
عالوهبراین ،در این سامانه ،کربندیاکسید
جذب شده به فرمی اسید تبدیل میشود.

تاریت  ،و تمیتتز باشتتند .هت هنتتین متتواد
ترکیبی با فدورین ،و تفدون باشند.
ستازنده مختازن نبایتتد شتامل آلومینیتتوم ،فرمی اسید متاده ی ستنتزی ارزشتمندی
برای جایگزینی سوختهای آالینده کنونی استتتیل ،پدتتیاتتتیدن ترکیبتتی بتتا فدتتورین ،بر ای تولید مواد شیمیایی سنتزی استت و
الزم است ،موارد بیشتر مورد بررسی قترار پروپیدن ترکیبی با فدورین ،و تفدون باشند .به عنوان تتالل مناست بترای ترکیبتات
بگیرنتد ،از جمدتته ستتوخت تولیتتد شتتده از در ساخت مخازن ستوخت گیتاهی ،از بته شیمیایی آلی -معدنی کاربرد دارد.
روغتتن هتتای گیتتاهی مثتتل روغتتن کدتتزا ،کارگیری ،م  ،برنج ،سترب ،قدتع ،و روی این سامانه از ی محفظه پر از بافر
تشکیل میشود که محدول درون آن با
آفتتتابگردان ،پتتال  ،نختتل روغنتتی ،کتتانوال ،الزم است اجتناب شود.
کربندیاکسید اشبا شده است .در
پسماند روغنها (مثتل روغتن رستتورانها ،و
سالن های غذاخوری) ،و غیره کته در آنهتا س ول سوخت یستی با میرف سربن محفظه دو الکترود وجود دارد؛ یکی از
دج ا سید رولید فرمیک اسید
الکترودها از جن تیتانیوماکسید بوده که
میتوان فاکتور قیمت را ه لحاظ کرد.
روی آن ی الیه غشاء مشابه سامانهی
در کشورهای اروپایی ،آلمان بتا  %51کتل
فوتوسنتزی جدب اسپیرولینا تثبیت شده
تولید بیودیزل در اروپا ،مقام اول ،و فرانسه
است .این الکترود نق آند نوری دارد.
بتا  %31در مقتتام دوم متتیباشتتد .در تتتال
روی الکترود دوم نیز آنزی فرمات-
تاضر ،بیودیزل تولیدی شرکت های ایرانی
دهیدروژناز تثبیت شده و به عنوان کاتد
تمام استتانداردهای بتین المددتی را کست
عمل میکند.
کتتردهانتتد ،و ایتتران بتته کشتتورهای عتتراق،
تولید انرژی زیستی و ت دیدپذیر یکتی از
وقتی نور مرئی به غشاء فوتوسنتزی تابیده
افغانستان و ترکیه صادرات داشتته و بتازار
دغدغه های بشر در قترن تاضتر محستوب
میشود ،جریان  55میکروآمپری از مدار
خود راه پیدا کرده است .این ستوخت کته
متتیشتتود .بتتا مصتترف منتتابع محتتدود
عبور میکند .همزمان در الکترود دیگر،
آن را از پستتماند روغتتنهتتا نیتتز تهیتته
ستتتتوختهتتتتایفستتتتیدی و تولیتتتتد
یافته و
کربندیاکسید کاه
میکنند ،در کشتی ،ژنراتورهای صتنعتی و
کربن دی اکسید ،موضو گرمای زمتین و
فرمی اسید تولید میشود.
خودروهای دیزلی میتواند متورد استتفاده
تأمین پایدار انرژی به یت هتال جتدی
قرار گیرد.
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دادههای بدست آمده از این پژوه  ،مشخ از ترکات به همتراه هترخ هتا
گفته میشود که بر اساس اصولی مشخ
تولید اکسیژن و به تبع آن کاه
یونهای هیدروژن کربنات مشتقشده از ان ام میشوند .کاتارو باید ترکات دشتمن
را پی خود ت س کرده و ترکتات ختود
کربندیاکسید را تأیید میکند.
در کاتا را پاسخ آن ها فترض کنتد .کاتاهتا
لیگ مجا ج ارا ایاره
توسا اساتید پیشین کاراته ،برای آمتوزش
اصول نبرد و جاب تایی هتا بته هنرآمتوزان
خود ای اد شدهاند.
ریفیه هوا بد ن نیا به فی تر

در رویدادهای ورزشتی اخیتر ،خصوصتا بتا
تعطتتیالت مربتتوط بتته قرنطینتته کرونتتایی،
بستتیاری از دوستتتداران عدتت ورزش بتته
برگزاری مراست ختود در فضتای م تازی
روی آورده اند .به طوریکه تتتی بتا پایتان
این تعطیالت نیتز ،در نظتر دارنتد تضتور
م ازی خود در ایتن فضتا را بتا برگتزاری
ساالنه برختی رویتدادهای نمایشتی ختود
دنبال کنند .از این میان میتوان به رویداد
اخیر در توزه کاراته اشاره کرد که مربتوط
به لیگ م ازی کاتا کاراته میباشد.
کاتا (به ژاپنی : 形یتا  )型واژه ای استت
که معمتوال بترای فترم نمایشتی ترکتات
استفاده می شتود ،و در میتان رشتتههتای
ورزشی واژه شتناخته شتدهاستت .کاتتا در
اغد هنرهای رزمی مانند کاراته ،آیکیتدو،
جتتودو ،کنتتدو و کاراتتته وجتتود دارد ،و بتته
عنتتوان پایتته ترکتتات ورزشتتی شتتناخته
متتیشتتود .کاتتتا در کاراتتته بتتا دنبالتتهای
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فعالیت فتوکاتالیستی شده که با ایتن کتار
 H2O2رهاسازی می شود .گاز  H2O2تولید
شتتده بتتا عوامتتل بیمتتاریزا نظیتتر قتتار و
باکتری برخورد کرده و من تر بته آستی
 DNAآنها میشود که این امر در نهایت
به از بین رفتن عوامل بیماری زا در محتیا
کم می کند .بنابراین این فنتاوری بترای
استتتفاده در بیمارستتتانهتتا و فضتتاهای
تستتاس مناستت استتت .از ستتوی دیگتتر
 H2O2می توانتد بتا برختی آالینتده هتای
محیطی نظیتر آمونیتاک و بنتزن ترکیت

شود و آن ها را به مواد ک خطرتتر تبتدیل
کند ،بنابراین از این ستامانه بترای تصتفیه
هوای محیا هایی نظیر منازل یا فضتاهای
اداری میتوان استفاده کرد.
شرکتی ایرانی نانو سامانه ای بترای تصتفیه در تال تاضر نمونه مشتابه ختارجی ایتن
هوا تولید کرده استت کته نیتاز بته فیدتتر محصول وجود دارد امتا در آن هتا از ذرات
ندارد .این ستامانه عتالوه بتر تصتفیه هتوا میکرونی استفاده شده است در تتالی کته
امکان میکروب کشتی داشتته و متی توانتد در این محصول ذرات نانو مقیاس بته کتار
عوامل بیماریزا را از بین ببرد.
این سامانه خال ستاز هتوا بتا استتفاده از تتتداقل  01درصتتد بهتتتر از نمونتتههتتای
توری های آلومینیومی آغشته به نانو ذرات خارجی است.
دی اکسید تیتانیوم میتواند ذرات آالینتده
هوا را از بین ببرد ،و قابدیت زدایت متواد رولید ماسکهاج نانوذیات نقرهاج
رفتتته و در نتی تته عمدکتترد ایتتن ستتامانه

آالینتتده محیطتتی و همچنتتین عوامتتل
بیماریزا را دارد.
در این فناوری از سه بخ م زا استتفاده
شده است ،بخ دم هوا ،المت  UVو
تتوری آلومینیتومی آغشتتته بته نتتانو ذرات
دی اکسیدتیتانی که ترکی این سه بخ
تا به امروز ماس های صورت عادی تولیتد
من ر بته آزاد شتدن  H2O2متی شتود .در
شتتده بتترای جدتتوگیری از شتتیو ویتتروس
واقع تتاب  UVروی تتوری باعتث ان تام
07
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کرونا هنتدان مترثر نبتوده انتد ،امتا یت
ماس نانوی جدید تولیتد شتده در هتین
می تواند این مشتکل را برطترف کنتد .بته
گتتزارش نهنتتگ نتتو در ایتتران مشتتابه ایتتن
ماس ها تولیتد شتده استت کته در تتال
تاضتتر نتتوآوری آن در قابدیتتت یتتونی-
کریستتتالی استتت .گفتتته متتیشتتود ایتتن
ماس ها عمدکرد خوبی در مبارزه با کرونتا
دارد.
این ماست هتا از قابدیتت بیشتتری بترای
متوق کردن بتاکتری هتا و ویتروس هتای

امروزه ،شرکت های مختدفی در پاستخ بته

تغییتتتر جهت ت جهتتتانی در استتتتفاده از
سردکنندههای  R410Aو  R22با پتانسیل
باالی تخری محیا زیست ،طی کتامدی
از تولید اجزا و قطعاتی برای شترکتهتای
تولیدکننتتده ت هیتتزات نهتتایی پیشتتنهاد
خطرناکی مانند کرونا برخوردارند.
دادهانتتد .ایتتن ت هیتتزات ایتتن امکتتان را
در ماس هایی که با نانوذرات نقتره تهیته میدهند که سیست های تبریتد بهتتری از
متتیشتتوند ،از متتواد نتتانونقرهای استتتفاده نظر تخری محیا زیست داشتته باشتند.
می شود که قبالل تاییدیههای پزشتکی الزم در تتال تاضتتر استتتفاده از مبتترد R32
را دریافت کردهاند.
معمتتول شتتده استتت کتته تتتا تتتوان 711
الیه نانو نقره افزوده شده بته ماست هتای کیدووات پشتیبانی میکننتد .متایع مبترد
یادشده کامالل ضد باکتری هستند و عتالوه  R32پتانسیل تخری الیه اوزون را ندارد،

بر آب ،قادر به جذب رطوبت هوا در زمتان
تتتنف نیتتز هستتتند و لتتذا بتتر ختتالف
ماس های عادی قابدیت زیادی برای دفتع
آلودگیهای محیطی و کرونا دارند.
ذرات نانو نقره موجود در این ماس هتا بتا
انتشار مداوم یون های قاتتل بتاکتریهتا و
ویتتروسهتتا ستتالمت افتتراد را تضتتمین
میکنند.
ماس های یادشتده بترای متدت تتداکثر
هفت روز قابل استفاده است و پت
باید تعویض شوند.
رهویه مطبوع با هوش مینوعی

از آن
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قیمت یا تزریق بخار وجتود داشتته باشتد.
اینکه آن ها دستگاه تهویه مطبو دیتواری
و بدون باد مزات جدیتد ختود را معرفتی
میکنند که از متایع ستردکننده استتفاده
می کنتد و از تکنولتوژی هتوش مصتنوعی
بهره میبرد ،به منظتور از یت ستو بهتتر
کردن استفاده مشتتری از آن هاستت ،و از
سویی دیگر کمتر لطمته ختوردن محتیا
زیست مدنظرشان است .بتا کمت هتوش
مصنوعی ،با تکنولوژی که به عنوان مثتال
تفره های کوهکی روی دستگاههای تبرید
نوین تعبیه کرده است ،می توان هوای تازه
را به صورت یکدست و مالی در همته جتا
پخ کرد.
نق ه جغرافیاج نوی دی جهان

ولی همچنان با گرمای زمین بته محتیا
زیست لطمه می زند .این استتفاده شتان
بیشتری به الیه اوزون می دهتد تتا بتوانتد
نوروز ،جشن شتناخته شتده ابتتدای ستال
خود را بازستازی کنتد ،ولتی همچنتان بتا
شمسی است ،که با آغاز فتروردین جشتن
استتتتفاده بیشتتتتر از ستتتردکنندههتتتای
گرفته میشود .این جشن ،از باستتان رواج
مناستتبتری بتترای محتتیا زیستتت فاصتتده
داشته و تتا بته امتروز بتا جزئیتات برگتزار
داری  .از جمده این مبردهتا متی تتوان بته
میشود .در گذشته ،هتر روزی بعتد از اول
گازهای  R290و  R600Aاشاره کرد.
فروردین ،نتام مشخصتی داشتته و مراست
شتتترکتهتتتای تولیدکننتتتده ت هیتتتزات
نتتوروزی رستتمی در آن برگتتزار متتیشتتده
سیست های تبرید به امکان بهتره بتردن از
استتت .متتثال در پن متتین روز ،شتتاه بایتتد
تمام مزیتتهتای ترمودینتامیکی مایعتات
قوشی را آزاد میکرد .امروز ،ستفره هفتت
سردکننده خود نیاز دارند .الزم است تاثیر
ستتین ،عیتتدی ،خوانتتدن قتترآن ،و بررستتی
دمای باالی تخدیه گاز کاه یابد ،بتدون
ساعت و ثانیه لحظه تحویل سال ،و برختی
اینکه نیازی به تزریق مایعات مبترد گتران
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دیگتتر از رستتوم گذشتتته در نتتوروز اجتترا
میشود .نوروز در ایران ،بزرگتترین عیتد و
مراستتمی استتت کتته بتته طتتور رستتمی
بزرگداشت میشود .گرهه ،اعیتاد متذهبی
مثل عید قربان و غدیر و نیمه شتعبان ،در
بتتین ایرانیتتان مستتدمان بتتا مراست دینتتی
مخصوصی برگزار متیشتود ،امتا ،نتوروز را
همتته ایرانیتتان جشتتن متتیگیرنتتد .هتته
مسیحی ،هه زرتشتی ،و غیره.
در کشورهای پارستی زبتان ،ابتتدای بهتار
ایرانی با جشن نوروز همراه است ،و که در

کشورهایی که نوروز در تقوی مدتی آنهتا
ثبت گردیده و برای آن تعطتیالت رستمی
در نظتتر گرفتتتهانتتد عبارتنتتد از :ایتتران،
گرجستان ،آذربای ان ،افغانستتان ،آلبتانی،
قزاقستتتتان ،قرقیزستتتتان ،ترکمنستتتتان،
ازبکستان ،کوزوو ،و عراق.
مردم دیگر کشورها نیز ،نوروز را به صورت
غیررسمی جشن میگیرنتد .هنتد ،ترکیته،
مصر ،فرانسته ،روستیه ،آمریکتا ،انگدتی ،
کانادا ،هدند ،آلمان ،لبنان ،ستوریه ،هتین،
امتتارات و ستتوئد از ایتتن قبیتتل کشتتورها

آن تداقل کاری که پارستی زبانتان ان تام
می دهند ،هیدن سفره هفت ستین استت.
در کشورهای مختد دیگر ،نیز نتوروز روز
بخصوصی استت .در یتازده کشتور جهتان،
جشن این روز را بته طتور رستمی برگتزار
میکنند.

هستند .در بتی از بیستت و پتنج کشتور
جهان ،این روز به طور غیررستمی توستا
مردم بزرگداشته میشود.
نوروز در میان کشورهای مختد با تدفتظ
و گوی های متفاوت معرفی میشتود .بته
عنوان مثال در تاجیکستان بتا  ،Navruzو
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یا در آذربای تان بتا  ،Novruz Bairamدر
آلبتانی بتا ) Nevruz (Dita e Nevruzitو
در قزاقستتتتان بتتتا Nauryz Meyramy
شناخته میشود.
در تصتویر زیتر ،نقشته جغرافیتای جهتانی
نوروز را میبینید:

09
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مواد الزم :عدس ،برنج ،پیاز ،سیرتازه ( 3تبه) ،نم

و فدفل مقداری ،و روغن نجد.
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طرز تهیه :برنج را  5بار شسته و آب آن را دور بریزید .دوبرابر برنج در آن آب اضافه کنید و روی ترارت بگذارید .در ماهیتابه مقداری روغن
کن د ریخته و سیر و پیاز را در آن تفت دهید سپ عدس را که از قبل پخته و نرم شده است به آن اضافه کنید و با نم و فدفل طع
دار کنید .بنا به تمایل می توانید کشم و گوشت هرخ کرده ه در مواد ماهیتابه اضافه کنید.
وقتی آب برنج نص شد ،مواد ماهیتابه را به آن اضافه کنید و دمی را روی در قابدمه بکشید .در نهایت بگذارید تا  01دقیقه دم بکشد.
 01خاصیت سیر

میدهد .در نهایت ،سیر بهترین درمان طبع سیر گرم و خش

است .مصرف

از اندازه سیر مضر است.

سیر یکی از گن ینه های بشری استت کته برای کاه مستقی قند خون ،بازسازی بی
ه به عنتوان غتذا و هت بته عنتوان دارو سدولهای لوزالمعده و تحرک آن برای موارد عدم مصرف :مصرف مقدار زیاد سیر
تولید انسولین به تساب میآید.
استفاده میشود
و نیز مصرف طوالنی آن برای کسانی که
 .ستتیر معتتده را ضتتدعفونی متتیکنتتد و سیر ضد انعقاد کننده طبیعی است که
میکروب ها را از بین میبرد .از خواص سیر سب نازک شدن مخاط و تخدیه آن
میشود ،همچنین سیر به عدت خواص
پایین آوردن فشارخون است.
سیر نه تنها ی تصفیه کننده عالی برای آنتیاکسیدانی و آنتیبیوتیکی به ایمنی
خون است ،بدکه باعث می شود که پالکت بدن کم میکند.
خون نیز به طور طبیعی افزای یابد.
برای از بین بردن بوی سیر ،خوردن
به س زدایی کبد در بدن کم میکند ،سبزی و کاهو به عدت داشتن کدروفیل
و با ترکی با فدزات سنگین وارد شده به مفید است.

ناراتتیهای زیر را دارند ،مناس نیست:
التهاب تاد ،دیابت تساس (میزان قند
خون از زیاد تا ک نوسان دارد) ،از دست
رفتن آب بدن ،کمی قند خون
(هیپوگدیسمیا) ،جراتی قری الوقو ،
بیخوابی ،پیوند اعضا ،بیماری مزمن
پوست (پمفیگوس) ،مصرف داروهای رقیق
کننده خون.

بدن مثل سرب ،اثر سمیت آنها را کاه
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مدلهاج آب هوایی میران دقت آنها
دو اصطالح اقدی شناسی و هواشناسی بیشتتر مواقتع بتهجتای
ه  ،نیز استفاده میشوند امتا هواشناستان ایتن دو را بتهطتور
متفاوتی مدلسازی و مطالعه میکنند.
هوا یا شترایا جتوی ،موقعیتت روزانته اتمستفر استت و
تغییرات کوتاه مدت آن از دقیقه تا هفته متغیر است .آبوهوا
(اقدی ) ،میانگین سن ه های هوای ی مکتان استت کته طتی
ی دوره زمانی اغد سیساله ،به دست آمده است .اطالعتات
اقدیمی شامل اطالعات آماری هوایی در مورد هتوای نرمتال و
همچنین دامنه ای از شرایا تداقل و تداکثر برای ی مکتان
میباشد .طبق ی تعری معروف ،اقدتی ) (climateهیتزی
است که شما انتظار داریتد ،در تتالی کته هتوا )(weather
هیزی است که دریافت متیکنیتد .در تالیکته وضتعیت هتوا
می تواند به طور هشمگیری از روز بته روز دیگتر تغییتر کنتد،
اقدی بهمعنای متوسا شرایا ی منطقه است.

دستاوردهای بشر در مدلسازی آب و هوا
پی بینی نادرست تغییرات اقدیمی اثرات مخربی بر فعالیتهای بشر میتواند به دنبال داشته باشد .تغییرات اقدیمی میتتوان شتامل بتارش
ناگهانی سنگهای آسمانی یخی (تگر ) ،طوفان و غیره باشد .این موارد ،لزوم توجه به میزان دقت مدلسازیهتا را افتزای متیدهنتد ،کته در
ادامه به آن بیشتر میپردازی :
مدل هواشناسی چیست؟
<پی بینی هوای امروز تا تدودی ابری با اتتمال بارش در اواخر بعد از ههر است >.....این خالصه آشنایی از هواشناسی است که اتتماال
از هواشناسان بارها شنیدهاید .هواشناسان برای بهدست آوردن این پی بینیها ،از دادههای هواشناسی و مدلهتای پتی بینتیکننتده استتفاده
می کنند تا شرایا جوی کنونی و آینده را تعیین کنند .از آن ایی که هواشناسی ساعتبهساعت اتفاق میافتد ،متدلهتای پتی بینتی از شترایا
جوی و اقیانوسی برای پی بینی هوای آینده استفاده میکنند .در این پی بینی ها ،رطوبت ،دما ،فشار هوا ،سترعت و جهتت بتاد و نیتز پوشت
ابری در نظر گرفته میشود .موقعیت جغرافیایی ،م اورت به آب ،ساختارهای شهری ،عرض جغرافیایی و ارتفا نیز میتواننتد بتر آبوهتوا تتاثیر
بگذارند.
وضوح مدل های هواشناسی باید هنان باشد که بتوانند در برخی موارد ،پی بینی های متفاوتی برای شهرهای م تاور ارائته کننتد؛ امتا ایتن
پی بینیها فقا برای دورههای زمانی کوتاه نهایتا دو هفتهای است.
مدل آب هوا (اق یمی) چیست؟
اساسا مدلهای آب وهوایی بسطی از پی بینی های هواشناسی هستند .مدل های هواشناستی پتی بینتی هتایی روی منتاطق ختاص و طتی
دوره های زمانی کوتاه مدت ،دارند؛ در تالی که مدلهای آب وهوایی وسیع تر بوده و دورههای زمانی طتوالنیتتری را ت زیتهوتحدیتل متیکننتد.
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پی بینی مدلهای آبوهوایی این است که در ی منطقه ،طی دهههای پی رو متوسا شرایا آبوهوایی به هه صورت
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مقایسه مدلهاج آب هوایی با مدلهاج هواشناسی
مدلهای آبوهوایی نسبت به مدلهای هواشناسی شامل اطالعات جوی ،اقیانوسی و زمینی بیشتری هستند مانند:
 هگونگی جریان اقیانوسها
 روند ذوب شدن یخچالها


شبیه سازی انتقال انرژی

 شبیه سازیهای جابهجاییهای آب
مدلهای آبوهوایی برای بدست آوردن این اطالعات معموال از معادالت ریاضی ساده ای استتفاده متی کننتد کته در آنهتا هتزاران دادهی
نقطهای به کار می روند.
ایبرد مدلهاج آب هوایی
از مدلهای آبوهتوایی بترای درک سیستت هتای
پیچیده زمین استفاده میکنتی  .ایتن متدلهتا اجتازه
میدهند که فرضیات خود را مورد آزمای قرار دهتی
و نتی هگیریهایی درمورد گذشته و آینده آبوهتوایی
داشته باشی  .بدین ترتی می توان مشتخ کترد آیتا
وقایع غیرطبیعی آب وهوایی یا طوفتانهتا نتی تهای از
تغییترات اقدیمتتی هستتتند ،یتا اینکتته فقتتا بخشتتی از
تغییرات اقدیمی معمول به تساب می آیند .برای مثتال
هنگام پی بینی هرخندههای گرمستیری طتی فصتل
طوفان ،میتوان از مدلهای آبوهوایی برای پی بینی
تعداد طوفان های گرمسیری در ساتل ،مشخ کردن
منطقه رسیدن طوفانها به خشکی استفاده کرد.
انواع مدلهاج آب هوایی
هنگام ای اد مدلهای آبوهوایی ،دانشمندان از یکی از سه نو رایج مدلهای آبوهوایی ساده استفاده میکنند :مدلهای ر ادل انرژج ،مدلهای
پیچیدهج متوسط و مدلهای جریان عمومی .در این مدلها برای سادهتر شدن پیچیدگیهایی که با بهتساب آوردن تمام فاکتورهای تاثیر گذار
روی اقدی  ،مانند مخدوط شدگی جوی و جریان اقیانوس وجود دارد ،از اعدادی استفاده میشود.
در مدلهای تعادل انرژی پی بینی تغییرات اقدیمی بر اساس بودجهی انرژی زمین ،ان ام میشود .در این مدلها درجه ترارتهتای ستطحی از
انرژی خورشیدی ،آلبدو یا بازتاب و خن کنندگی طبیعی تاصل از برگشت گرما از سطح زمین به هوا در نظر گرفته میشود .پی بینی آبوهتوا بتا
استفاده از معادلهای ان ام می شود که مقدار انرژی ورودی را نسبت به مقدار خروجی آن از سطح زمتین مقایسته متیکنتد .ستپ ایتن معادلته وارد
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مدلهای جعبهای میشود .مدل جعبهای نمای دهنده سطحی مربعی از زمین در شبکهای سهبعدی است که اقدی ی منطقه یا تتتی یت قتاره را
بیان میکند.
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اهمیت مدلسا ج اق یمی دی چیست؟
این کار مزایای فراوانی دارد .اهمیت آن ،در بدست آوردن داده های استراتژی و اقدیمی مناطق است .استخراج اطالعات درستت و دقیتق
به عنوان مثال کم میکند آسی پذیرترین مناطق و کشورهای تاشیه خدیج فارس را نسبت به تغییرات اقدیمی مشخ کترد ،و پت از آن
مدیریت و راهکار دقیق تری نسبت به مناطق ارائه کرد .این کار زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانی نیمی از ماهوارههای کنونی در مدار زمین
استفاده از دادههای اقدیمی را محدود میکنند.
مدلهاج آب هوایی دی موید آینده دذشته چه میدویند؟
برای دهههای زیادی ،دانشمندان دادههای مربوط به اقدی را با استتفاده از هستتههتای یتخ ،درختتان ،مرجتانهتا و نیتز تتاریخ گتذاری کتربن
جمعآوری کردهاند .از این اطالعات جزئیاتی در مورد فعالیتهای گذشته بشر ،تغییرات دمایی اقیانوسها ،دورههای خشکسالی شدید و متوارد زیتاد
دیگری بهدست آمده است .هر هه دادههای نقطهای بیشتری جمعآوری شود ،دقت مدلهای آبوهوایی موجود افزای متییابتد .ایتن امتر موجت
بهبود پی بینیهای آبوهوایی میشود زیرا اطالعات گذشته آبوهوایی می تواند در ای اد ی خا پایه برای سیست های آبوهوایی معمول متورد
استفاده قرار گیرد.
پژوهشگران در بررسی برخی عوامل به این صورت عمل میکنند که برخی متغیرهای آبوهوایی را ثابت نگه میدارنتد ،ماننتد پوشت ابتری و
متغیرهایی که میخواهند اثر آن ها را مورد آزمون قرار دهند؛ مانند افزای سطح کربن دیاکسید ،را متغیر در نظر میگیرند .به این صتورت آنهتا
فرضیاتی را در مورد تغییرات آینده ارزیابی میکنند.
دقت مدلهاج آب هوایی
مدلهای آبوهوایی ،پیچیده هستند زیرا مولفههای بسیاری در سیست های زمین در تال تغییرات پیدرپی هستند .اگر اتمسفر کره زمین نیز
همچون اتمسفر کره ماه بود ،مدلسازی آبوهوایی بسیار آسان تر بود؛ زیرا ماه به سختی دارای ی اتمسفر است که آن ه بدون تغییر مانده است.
روی زمین ،دانشمندان اقدی شناسی باید نوسانات دمایی ،الگوهای باد ،جریانهای اقیانوستی ،ویژگتیهتای ستطحی زمتین و متوارد بیشتتری را بته
تساب آورند .به عدت این موضو  ،مدل ها همیشه دارای سطحی از عدم اطمینان نیز هستند اما مدلهایی که مناطق کوهکتری را با وضتوح بتاالتر
در نظر میگیرند ،مدل های دقیق تری تاصل میکنند.
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What is Takhte Nard?
Takhte Nard literally means a
Persian game; sometimes it calls the
game of (back)Gammon. In this
game, you need to collect your nuts
in one corner and remove them as
soon as possible.
To start: Both players roll one dice
and the higher number goes first.
That player rolls the dice again to
begin his turn. After the first game,
the winner of the previous game
goes first. Movement: The roll of
the dice indicates how many points,
or pips, the player is to move his
checkers.

هگونه نشریه نهنگ نو را دریافت کنی ؟
:درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال کنید
Tahere.koohi@gmail.com

Contact us

nahangnov@enahang.ir
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