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پژوهش�گران دانش�گاه زابل ب�ه منظور 
اس�تخراج مقادیر کم اورانیوم از محیط های 
آبی، موفق به طراحی و تولید نوعی نانوذرات 
جاذب ش�دند که عالوه بر توانایی تشخیص 
غلظت های پایین اورانیوم در آب قادر اس�ت 
بالغ بر 94/5 درصد از اورانیوم را از محیط های 

مختلف استخراج کند.
به گزارش ایس��نا، حضور م��واد اورانیومی در 
آب ه��ا و پس��اب های صنعتی یک��ی از معضالت 
کشورهای رو به توسعه است. اهمیت پاکسازی این 
مواد از منابع آبی روز به روز در حال افزایش است. 
ای��ن مواد در جریان های آبی و غیرآبی خروجی از 
راکتورهای هسته ای، به مقدار کم یافت می شوند. 
اما همین مقادیر کم هم می تواند بسیار خطرناک 
باشد. لذا این جریان های خروجی باید قبل از دفع 
تا حد ممکن عاری از هرگونه اورانیوم ش��وند تا از 

مضرات زیست محیطی آن جلوگیری شود.
به همین منظور، این پژوهشگران از نانوجاذب 
اکسیدروی/کیتوسان برای اس��تخراج مقادیر کم 
اورانیوم از محیط های آبی استفاده کردند. همچنین 
جهت بهینه س��ازی فرایند، عمل مدل سازی را به 

کمک شبکه عصبی مصنوعی به انجام رساندند.
دکت��ر مصطفی خواجه، عض��و هیئت علمی 
دانش��گاه زاب��ل و محقق ط��رح گف��ت: نانوذرات 
اکس��یدروی با توجه به خواص نیمه رسانایی خود، 
می توانند به عنوان یک نانوجاذب مؤثر مورد مصرف 
قرار گیرند. با این حال برای افزایش هرچه بیشتر 
خواص آن ه��ا، می توان این نان��وذرات را همراه با 

کیتوسان به صورت هیبریدی استفاده کرد.
وی اف��زود: در این تحقیقات، حدتش��خیص 
و ضری��ب تغلیظ، با تع��دادی روش دیگر همانند 
میکرواس��تخراج مایع-مایع پخش��ی، ف��از جامد 
س��یلیکاژل و پلیمری که جهت استخراج اورانیوم 
استفاه ش��ده بود، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج 

نش��ان می دهد که این روش دارای ضریب تغلیظ 
بسیار باالتری از روش های دیگر بوده و دارای حد 

تشخیص مناسبی است.
خواجه در این باره افزود: در این کار پژوهشی، 
ابتدا جاذب نانوذرات اکس��ید روی/کیتوس��ان به 
روش رس��وب گیری تهیه شد. سپس یک محفظه 
نگهدارنده (cartridge) به وس��یله این جاذب پر 
شد. با عبور محلول حاوی اورانیوم از این محفظه، 
عمل جذب اورانیوم به وسیله جاذب صورت گرفت. 
بعد از جذب، عمل اس��تخراج اورانیوم از جاذب با 
حالل شوینده بنزن انجام شد. در نهایت عمل تعیین 
میزان اورانیوم استخراج شده با دستگاه طیف سنجی 

ماوراء بنفش-مرئی صورت گرفت.
محقق طرح تصریح کرد: بعد از بهینه س��ازی 
فرآین��د، عمل اس��تخراج اورانی��وم از نمونه های 
حقیقی (شامل آب های مختلف) صورت گرفت که 
نتایج نشان دهنده استخراج بالغ بر 94/5 درصد از 
اورانیوم از محیط آبی است. در کنار حد تشخیص 
پایین این نانوجاذب ها، می توان به تغلیظ بس��یار 
باالت��ری از روش ه��ای دیگر ذکر ش��ده در منابع 

معتبر، اشاره کرد.
به گفته دانشیار گروه شیمی تجزیه دانشگاه 
زاب��ل، نتایج آزمایش ها نش��ان می دهد که ضریب 
تغلی��ظ ب��رای روش حاض��ر 125 اس��ت. این در 
حالی  اس��ت ک��ه ضریب تغلیظ ب��رای روش های 
ف��از جامد  مایع-مایع پخش��ی،  میکرواس��تخراج 
س��یلیکاژل و فاز جامد پلیم��ری به ترتیب برابر با 

11، 50 و 108 گزارش شده است.
نتایج این تحقیقات ک��ه حاصل تالش دکتر 
مصطف��ی خواجه، عض��و هیئت علمی دانش��گاه 
زابل و الهام جهان بین، فارغ التحصیل کارشناس��ی 
ارش��د ش��یمی تجزیه دانش��گاه زابل اس��ت، در 
 Chemometrics and Intelligent مجله ی

 Laboratory Systems منتشر شده است.

محققان اس�ترالیایی برای نخستین بار موفق 
به رمزگش�ایی از یک کتاب طلسم و جادو متعلق 

به مصر باستان شدند.
برای قرن ها، مصریان باستان از طلسم و جادو برای 
دورکردن ارواح شیطانی، موفقیت در عشق و کسب قدرت 

استفاده می کردند.
محقق��ان دانش��گاه مک کوایر برای نخس��تین بار 
دست نوشته هایی را شامل طلسم ها و نیایش های مختلف 
متعلق به 1300 سال قبل که در یک کتاب 20 صفحه ای 

گردآوری شده اند، رمزگشایی کردند.
ای��ن کت��اب به طول 23 س��انتی متر بر روی کاغذ 
پوس��تی و به زبان منسوخ ش��ده  Coptic نوشته شده 

که حاوی ارجاعاتی به مسیحیت ارتودکس هستند؛ این 
زبان در اوایل قرن دوم تا قرن هفدهم میالدی در شمال 

مصر کاربرد داشت.
با توجه به ش��یوه نگارش، به نظر می رس��د که این 
نوش��ته ها مربوط به ساکنان منطقه ای در نزدیکی شهر 
باستانی هرموپلیس - شهر االشمونین مصر کنونی- باشد.

این نوش��ته ها ش��امل مجموعه ای از طلس��م ها به 
هم��راه تصاویر و اش��کال مختلف با ه��دف دور کردن 
شیطان، موفقیت در عشق، کسب و کار و بدست آوردن 

قدرت است.
این کتاب باس��تانی در موزه فرهنگ های باستانی 

دانشگاه مک کوایر استرالیا نگهداری می شود.

ی�ی  و ر ا د نو نا کت  ش�ر
نانوویریسیدیز موفق به ساخت 
 nanoviricide  نانودارویی با نام
شده است که به راحتی ویروس 

ابوال را به دام می اندازد.
به گزارش س��تاد ویژه توسعه 
فن��اوری، ای��ن ش��رکت داروهای 
منتخبی برای مب��ارزه با ابوال ارایه 
کرده است که آزمایش های حیوانی 
آن زیرنظ��ر مؤسس��ه تحقیق��ات 
پزش��کی ارتش آمریکا انجام شده 
اس��ت. این نانوداروی جدید نیز در 

حال طی مراحل آزمایشی است.
از   nanoviricide  داروی
دو بخش مختلف تش��کیل ش��ده 
و به یکدیگر متصل اس��ت؛ بخش 
اول ی��ک لیگند متصل ش��ونده به 
دارو اس��ت که از روی گیرنده های 
س��لول میزبان که وی��روس به آنها 
متصل می ش��ود تقلید شده است. 
بخش دوم نیز یک زنجیره پلیمری 

مطالع�ات محقق�ان علوم 
اعص�اب دانش�گاه نیوی�ورک 
نش�ان می دهد رژی�م غذایی 
کم کالری، سرعت پیری روانی 

)روحی( را کاهش می دهد.
به گزارش رویترز، همه افراد 
ک��م و بیش از ای��ن موضوع آگاه 
هس��تند که رژیم غذایی سالم از 
پیری زودرس فیزیکی جلوگیری 
می کن��د ولی این اولین بار اس��ت 
مطالعات نشان می دهد رژیم غذایی 
کم کال��ری از پیری روانی و مغزی 

جلوگیری می کند.
منظور از پیری روانی شرایطی 
اس��ت که در آن با افزایش س��ن، 
اختالالتی مانند انزوای اجتماعی، 
ناامی��دی،  افس��ردگی،  ناتوان��ی، 
اس��ترس های م��داوم و بدخلقی 
گریبانگیر افراد مس��ن می ش��ود. 
پی��ری روان��ی بخش��ی از فرآیند 
طبیعی افزایش س��ن نیست؛  ولی 
اغلب افراد مستعد چنین مشکالتی 
هستند. پیری روانی در کشورهای 
فقی��ر و کم درآم��د بیش��تر دیده 
می ش��ود چرا ک��ه اف��راد توانایی 
اس��تفاده از مش��اوره را ندارن��د و 

تمهیداتی نیز در این زمینه توسط 
دولت اتخ��اذ نمی ش��ود. اگر این 
اختالالت با مش��کالت جس��می 
از قبیل پوکی اس��تخوان، آرتروز، 
فش��ارخون و بیماری های قلبی و 
مشکالتی نظیر آلزایمر همراه باشد، 

سالمند را ضربه پذیرتر می کند.
تحقیقات اخیر نشان می دهد 
که رژیم غذای��ی نقش مهمی در 

تاخیر روند پیری روانی دارد.
در این تحقیقات آمده اس��ت 
که رژیم غذایی کم کالری قادر به 
توقف »افزایش و کاهش« فعالیت 

بیش از 900 ژن در بدن است.
رژم غذایی کم کالری عالوه بر 
کاهش روند پیری ذهنی و روانی، 
از بروز دیابت نوع 2، فش��ار خون 
باال، بیماری های قلبی و مشکالت 

متابولیک جلوگیری می کند.
رژی��م غذایی کم کالری باعث 
تقویت حافظه و  افزایش یادگیری 
می ش��ود و از نوس��انات ژنتیک��ی 
جلوگیری می کند. سبزیجات برگ 
س��بز مانند کاهو، اسفناج و کلم، 
انواع ماهی ها و توت از مواد غذایی 

سالم و کم کالری هستند.

تشخیص کمترین مقدار  اورانیوم درآب 
با تالش محققان ایرانی

تأخیر در پیری روانی
 و ذهنی با تغذیه مناسب

رمزگشایی از قدیمی ترین کتاب جادوگری

ساخت نانودارویی جدید برای مقابله 
با ابوال

رعایت اصول تغذیه سالم، 
انج�ام فعالیت ه�ای ورزش�ی 
در  می توان�د  وزن  کنت�رل  و 
پیشگیری و کنترل پرفشاری 
خون که گفته می ش�ود از هر 
پنج نفر باالی 30 سال احتماالً 
یک نفر دچار این بیماری است، 

مؤثر باشد.
ب��ه گزارش مرک��ز تحقیقات 
پرس��تاری و مامای��ی، دانش��گاه 
علوم پزش��کی تهران، فشار خون 
ارگان های حس��اس و حیاتی بدن 
(قلب، عروق، مغز، کلیه و چش��م) 
را درگیر می کند.فش��ار خون باال 
یکی از اختالالت شایع در بیشتر 
جوام��ع اس��ت بطوری ک��ه از هر 
پن��ج نفر باالی 30 س��ال احتماالً 
ی��ک نفر دچ��ار پرفش��اری خون 
اس��ت و اغل��ب از وج��ود بیماری 
خود مطلع نیس��تند. این بیماری 
بیشتر ارگان های حساس و حیاتی 
ب��دن (قلب، عروق، مغ��ز، کلیه و 
چشم) را درگیر می سازد و عوارض 
جبران ناپذیری بر جای می گذارد.

فشار خون باال بر دو نوع اولیه 
(در اغلب موارد علت های ناشناخته 

توصیه های متخصصان برای پیشگیری و کنترل فشار خون
دارد) و فشار خون ثانویه (که اغلب 
عل��ت بروز آن به س��بک زندگی، 
بیماری ه��ا و یا مص��رف برخی از 

داروها بستگی دارد) است.
برخی از عوامل خطرساز که 
ارتباط با س��بک زندگی فرد دارند 
و قابل تغییر هس��تند مانند اضافه 
وزن، فعالی��ت بدنی کم، س��یگار 
کش��یدن، اس��ترس زیاد، مصرف 
نمک زی��اد یا تغذیه نادرس��ت و 
برخی عوامل غیرقابل تغییر مانند 
سن، جنس و سابقه خانوادگی، در 
پیشگیری و بروز بیماری پرفشاری 

خون دخیل هستند.
به یاد داشته باشیم که در کنار 
رعایت اصول تغذیه س��الم انجام 
فعالیت های ورزشی و کنترل وزن 
می تواند در پیش��گیری و کنترل 

پرفشاری خون مؤثر باشد.
میوه و سبزی های تازه

میوه و سبزی های تازه عالوه 
بر داش��تن مقادیر زیادی ویتامین 
(مانن��د ویتامی��ن ث و...) و امالح 
دارای فیب��ر نی��ز هس��تند که در 
پیشگیری و کنترل بیماری فشار 
خ��ون باال و عوارض ناش��ی از آن 

نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
اسید چرب امگا 3

دانه های روغنی (مانند آجیل 
خ��ام و...)، س��ویا، ماهی و س��ایر 
فرآورده ه��ای دریایی منابع خوب 
از گروه لیپیدها هستند. این مواد 
اثرات مفیدی در کاهش فش��ار و 

تنظیم قند خون دارند.
مواد لبنی کم چرب

 و بدون چربی
مصرف لبنیات در صورتی که 
از نوع بدون چربی یا کم چرب باشد 

در کنترل فشار خون مؤثر است.
مصرف نمک

 در حد مناسب
توصیه می شود مصرف نمک 
را در غذاه��ای روزان��ه به حداقل 
ممکن برس��انید، ب��ه خصوص در 
صورت ابتال به پرفش��اری خون از 
نمکدان در سر سفره استفاده نکنید 
و در موقع پخت غذا نمک در انتها 

و میزان کم اضافه شود.
یک قاش��ق چای خوری سر 
ص��اف ح��دود 1500 میلی گ��رم 

نمک (سدیم و کلرورسدیم) دارد 
و توصیه شده است که میزان نمک 
مصرفی روزان��ه از این مقدار باید 

کمتر باشد.
ش��ده،  ف��رآوری  غذاه��ای 
آم��اده  غذاه��ای  و  کنس��روها 
پیت��زا،  کالب��اس،  (سوس��یس، 
انواع فس��ت فودهای دیگر، غذای 
رستوران ها و...) دارای نمک زیادی 
هس��تند و باید تا آنجا که ممکن 
است از خوردن آن ها پرهیز کنید.

مواد پروتئینی از نوع 
سفید و بدون چربی

از گ��روه پروتئین ه��ا توصیه 
می شود گوشت کمتر مصرف شود 
و در صورت اس��تفاده چربی های 
قابل رؤیت در گوشت قبل از پخت 
در هنگام پاک کردن گرفته شود 
و بیش��تر به صورت آب پز یا بخار 
پز آماده ش��ود و بهتر است هرگز 

گوشت را سرخ نکنید.
توصیه می ش��ود که بیشتر از 
مواد پروتئینی سفید (سه یا چهار 
بار در هفته) از جمله ماهی و مرغ 
(بدون پوس��ت که چربی های آن 

کاماًل پاک شده) استفاده شود.

رئیس مرک�ز تحقیقات 
فناوری های کنترل آلودگی 
ه�وا و سیس�تم های انرژی 
گف�ت:  ته�ران  دانش�گاه 
اس�تفاده از س�یمان و بتن 
برای جاده ها عالوه بر کاهش 
زیس�ت محیطی،  آلودگ�ی 
کاهش هزینه راهس�ازی را 

به دنبال دارد.
نورپ��ور  علیرض��ا  دکت��ر 
در حاش��یه برگزاری س��ومین 
صنعت  بین المللی  کنفران��س 
سیمان، انرژی و محیط زیست 
در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
اکنون در کشورهای دنیا برای 
روک��ش ک��ردن خیابان ه��ا به 
جای آسفالت از سیمان و بتن 
اس��تفاده می کنند، ای��ن امر با 
هزینه کمتر صورت می گیرد و 
دارای آالینده های کمتر زیست 

محیطی است.
وی منشا تولید آسفالت را 
تفاله ه��ای نفتی و نوعی بخش 

استفاده از سیمان به جای آسفالت
 معابر عامل کاهش آلودگی

بی ارزش منابع نفتی عنوان کرد 
و گف��ت: البته به دلیل باال بودن 
ظرفیت تولید نفت در ایران بیشتر 

از آس��فالت ب��رای روکش کردن 
خیابان ها استفاده می شود.

تحقیق��ات  مرک��ز  رئی��س 

فناوری های کنترل آلودگی هوا 
انرژی دانشگاه  و سیس��تم های 
تهران خاطرنشان کرد: استفاده 

از س��یمان و بتن برای روکش 
جاده ها باعث می شود تا بازیافت 
آنها س��اده تر و تعمیر آنها بهتر 

صورت گیرد.
نورپ��ور خاطرنش��ان کرد: 
در ح��ال حاضر عم��ر صنعت 
س��یمان به 80 س��ال می رسد 
که در این سال ها 80 کارخانه 
تولید سیمان با ظرفیت اسمی 
80 میلیون تن در س��ال ایجاد 

شده است.
وی میزان صادرات سیمان 
کشور را ساالنه 13 میلیون تن 
اع��الم کرد و گفت: بر اس��اس 
آمار، ایران نخستین صادرکننده 

سیمان جهان است.
این اس��تاد دانشگاه تهران 
گفت: در دو ماه گذشته با رکود 
40 تا 50 درصدی س��یمان در 
کشور مواجه بوده ایم، اما یکی از 
راه های جلوگیری از این رکود 
استفاده از سیمان در بافت های 

فرسوده و روکش جاده هاست.

پژوهشگران موسسه 
فناوری مواد کربنی نوین 
و س�خت، موفق به ارائه 
روش جدیدی برای تولید 
ماده ای بسیار سخت تر از 
الماس و با درجه سختی 
بی�ن 150 ت�ا 300 گی�گا 

پاسکال شدند.
افزودن  با  پژوهشگران 
ب��ه  کرب��ن  س��ولفید  دی 
فرآین��د س��نتز فولری��ت، 
موفق به کاهش فشار مورد 
نی��از برای تولی��د این ماده 
از فولرین  ش��دند. فولریت 
به دس��ت آمده و س��ختی 

»فولریت« سخت تر از الماس
محققان انگلیس�ی موفق به توس�عه پروتزی ش�ده اند که 
رایج ترین بیماری چشمی ناشی از افزایش سن را درمان می کند.

به گزارش ساینس، دژنراسیون ماکوال یا انحطاط ماکوال (بخشی از 
شبکیه)، یکی از شایع ترین بیماری های چشمی است که باعث می شود 
فرد با افزایش سن دید متمرکز خود را از دست بدهد و انجام فعالیت هایی 

مانند مطالعه و رانندگی غیرممکن شود.
ماکوال یک ناحیه کوچک در شبکیه است که مسئول بینایی مرکزی 

محسوب می شود و باعث می شود چشم قادر به دیدن جزئیات باشد.
تاری تصاویر، مش��اهده مناط��ق تیره و اعوج��اج در دید مرکزی 
 (AMD) مهم تری��ن عالیم انحطاط ماکوالی مرتبط یا افزایش س��ن

محسوب می شوند.
محققان برای درمان این عارضه موفق به توسعه یک پروتز بی سیم، 
قابل انعطاف و حساس به نور شده اند که از ترکیب نانومیله و نانولوله های 
نیمه رس��انا ساخته شده است. این پروتز شبیه به یک عدسی کوچک 

است که در ناحیه آسیب دیده شبکیه قرار می گیرد.
نمونه اولیه این پروتز برای حیوانات آزمایش��گاهی استفاده شده و 

آالسکا  در  باستان شناس�ان 
جس�د دو نوزاد را کشف کرده  اند 
که در دوران یخبندان یعنی حدود 
11 هزار و 500 سال پیش دفن شده 
بودند. آنها به قبیله ای از نخستین 
ساکنان قاره آمریکا تعلق داشتند 
که در آن دوران اقتصادی خودکفا 

داشته اند.
به گزارش منابع خبری، گروهی 
از باستان شناس��ان در آالسکا بقایای 
جسد دو نوزاد را کشف کرده اند که در 
دوران یخبن��دان زندگی می کرده اند. 
کشف قبر این دو نوزاد اطالعات جالبی 
از ش��یوه زندگی انسان های آن دوران 
و آیین خاکس��پاری آن ه��ا در اختیار 

پژوهشگران قرار داده است.
باستان شناسان می گویند جسد 
این نوزادان جدیدترین یافته آن ها از 

دوران یخبندان در آمریکایی ش��مالی 
است.

این باستان شناس��ان حدود 10 
س��ال است که در سرزمین آالسکا در 
تپه ای ش��نی بزرگ به ن��ام »آن وارد 
سان ریور« در جست وجوی نشانه هایی 
از زندگ��ی بومیان آالس��کا در دوران 
کهن هستند. تپه آن وارد سان ریور در 
جنوب شرقی فیربانکس، دومین شهر 

بزرگ آالسکا قرار دارد.
 2010 س��ال  در  کاوش��گران 
میالدی باقی مانده جس��د س��وخته 
یک کودک س��ه س��اله را در جریان 
حفاری های خ��ود در این مکان پیدا 
کردند. اجس��ادی که اکنون کش��ف 
ش��ده اند نیز 38 سانتیمتر پایین تر از 
گ��ور آن کودک  دفن ش��ده بودند.به 
استخوان های  باستان شناس��ان  گفته 

یافت شده در شرایط خوبی هستند و 
از قرار متعلق به یک نوزاد مرده متولد 
ش��ده و یک نوزاد دیگر است که پس 
از تولد م��رده اس��ت.آن ها می گویند 
ه��ر دوی این ن��وزادان و کودکی که 
س��ال 2010 در ای��ن م��کان یاف��ت 
ش��ده اند، در یک تابس��تان مرده اند و 
همراه با نیزه و کمان به خاک سپرده 
ش��ده اند. باستان شناس��ان همچنین 
اس��تخوان هایی از ماه��ی آزاد در گور 

آن ها پیدا کرده اند.
به گفته باستان شناس��ان هر سه 
ای��ن ک��ودکان بی تردید ب��ه قبیله ای 
از نخس��تین س��اکنان ق��اره آمریکا 
تعل��ق داش��تند. اکنون قرار اس��ت با 
آنالیز »دی ان ای« جنس��یت و نسبت 
خانوادگی احتمالی این کودکان روشن 

شود.

با این نانو پروتز پیرچشمیاسکلت نوزادان دوران یخبندان در آالسکا
 رفع می شود

نتایج مثبت بوده است.
اس��تفاده از این عدس��ی در جوجه ای که چش��مش نسبت به نور 
حساس نبوده، باعث جذب نور و تحریک فعالیت های عصبی شده است.

محققان معتقدند در آینده ای نزدیک می توان از این روش برای بهبود 
دید در انس��ان اس��تفاده کرد که نسبت به روش های مشابه کارآمدتر و 
بادوام تر است و به عالوه قادر به تحریک نورون هاست.انحطاط ماکوال یکی 
از مهم ترین دالیل کاهش بینایی و نابینایی مرتبط با سن در آمریکاست.
نتایج این تحقیقات در نشریه Nano letters منتشر شده است.

است که ش��باهت زیادی به سطح 
س��لول های میزبان دارد و ویروس 
به آنها متصل می ش��ود. به تازگی 
پیش��رفت های زی��ادی در نمایان 
ش��دن اهمیت گیرنده های س��طح 
سلول و فاکتورهایی که ویروس از 
آن ها برای اتصال به سلول استفاده 

می کند، انجام ش��ده است. با درک 
این مکانیسم ها، این شرکت موفق 
به طراحی مجدد لیگندهای ضدابوال 
شده است. به گفته مدیر این پروژه 
لیگنده��ای ض��د ابوال بای��د روی 
داروهای قدیمی منتخب ضد ابوال 
ق��رار گیرند. با این راهبرد، ویروس 

ابوال ق��ادر به فرار ک��ردن نخواهد 
بود حتی اگر از جهش های س��ریع 
برای این کار اس��تفاده کند زیرا ما 
از لیگندهایی برای به دام انداختن 
آن ها اس��تفاده می کنی��م که این 
وی��روس برای اتصال به س��لول به 

آنها نیاز دارد.

بیوتکنولوژی  مدی�ر 
کشاورزی منطقه مرکزی 
کشور مستقر در اصفهان 
گف�ت: پ�روژه تکثی�ر و 
ریزازدیادی بنفشه معطر 
دارویی در  کاربردهای  با 
بخش کشت بافت گیاهی 
پ�س از انج�ام مراح�ل 
تحقیقات�ی در نیمه اول 

امسال به اتمام رسید.
»محمود اطرش��ی« در 
گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
تولید انبوه گیاه بنفشه معطر 
آن  اسانس  استحصال  برای 
ب��رای اس��تفاده در مصارف 
ش��رکت های  در  داروی��ی 
داروسازی است و نتایج این 
ط��رح تحقیقات��ی به خوبی 
می توان��د با بخ��ش صنعت 

داروسازی مرتبط شود.
وی افزود: هم اکنون یک 
ش��رکت دارویی از این گیاه 
تولید شربت اودوراتا را برای 
درمان متاس��تاز تومورهای 
سرطانی در دست دارد و به 
کارگیری این امکانات علمی 
و فنی موجود در داخل کشور 
برای تولید گیاه بنفشه معطر 
موجب جلوگیری خروج ارز و 

اشتغال زایی خواهد شد.

پروژه تکثیر بنفشه معطر پایان یافت

وی اضاف��ه کرد: بنفش��ه 
 Viola معط��ر با نام علم��ی
odorata گیاه دارویی علفی 
گل ه��ای  دارای  خ��ودرو  و 
معط��ر به رنگ بنفش اس��ت 
که مهمترین ماده موثره این 
گی��اه از گروه س��ایکلوتایدها 

است.
وی گفت: انواع جدیدی از 
سایکلوتایدها در گیاه بنفشه 
معط��ر کش��ف و ب��ه خواص 
س��رطانی این م��واد پی برده 

شده است.اطرشی بیان کرد: 
ای��ن گی��اه از نظ��ر داروی��ی 
بس��یار با اهمیت ب��وده و در 
درمان بسیاری از بیماری ها از 
جمله سرطان سینه، دیابت، 
برونشیت، تنگی نفس، سرطان 
ده��ان و درم��ان زخم ه��ا و 

کبودی ها مصرف دارد.
مسئول آزمایشگاه کشت 
باف��ت گیاه��ی پژوهش��کده 
کش��اورزی  بیوتکنول��وژی 
منطق��ه مرکزی کش��ور نیز 

گفت: شرکت های تولیدکننده 
داروه��ای گیاهی با مش��کل 
پایین بودن میزان ماده موثره 
برای استحصال مواجه هستند.
 » ی ر مخت��ا ش  ر آ «
خاطرنش��ان کرد: از طرفی با 
توجه به اینکه بنفش��ه معطر 
در کشورمان هیچ گونه سابقه 
کشت و کار ندارد و در طبیعت 
نیز خودروس��ت؛ منابع مورد 
بررس��ی نی��ز فاق��د هرگونه 
اطالعات الزم در زمینه کشت 

و کار این گیاه است.
وی تاکید کرد: انتخاب 
کلونی های پربازده و تکثیر 
از طری��ق روش های  آنه��ا 
مناسب ترین  بیوتکنولوژي، 
راه ب��رای حف��ظ الین های 

ژنتیکی آنهاست.
تکنی��ک  گف��ت:  وی 
کشت بافت گیاهی یکی از 
قابل  روش ه��ای  مهم ترین 
اعتماد اس��ت ک��ه منجر به 
تکثیر سریع کلونی این گیاه 
و در نتیجه استحصال مواد 
موثره در مقیاس صنعتی و 

تجاری خواهد شد.
مختاری افزود: استفاده 
از تکنیک کشت بافت برای 
تولید انبوه بنفش��ه معطر و 
همچنی��ن تولی��د گیاهانی 
ب��ا کیفی��ت ب��اال، همگن و 
ع��اری از عوام��ل بیماری زا 
می توان��د نق��ش مهمی در 
جهت رفع مشکالت موجود 
در مس��یر تولی��د و تکثیر، 
اولیه  کاه��ش هزینه ه��ای 
در کش��ت و کار ای��ن گیاه، 
ترغیب تولیدکنندگان برای 
سرمایه گذاری در این زمینه 
و در نهایت ایجاد اش��تغال 

داشته باشد.

آن بیش��تر از الماس اس��ت.
نتای��ج این پژوه��ش که در 
نش��ریه Carbon منتش��ر 
درباره سنتز  شده، جزئیاتی 
فولریت ارائه می دهد. فولریت 
یک پلیمر حاوی فولرین و از 
اتم های کربن تش��کیل شده 

است.
در این پژوهش محققان 
الماس  نش��ان دادن��د ک��ه 
س��خت ترین م��اده طبیعت 
نیست. سختی الماس طبیعی 
ح��دود 150 گیگا پاس��کال 
اس��ت در حالی که فولریت 

گوی سبقت را از الماس ربوده 
و با داشتن سختی بین 150 تا 
300 گیگا پاس��کال به جایگاه 
نخست سخت ترین ماده جهان 

تکیه زده است.
به م��وادی ک��ه از الماس 
سخت تر باش��د مواد ابرسخت 
گفته می شود. ترکیباتی که از 
الماس نرم ت��ر اما از نیتریدبور 
ابرسخت  سخت تر باشد، شبه 
نیتریدبور  می ش��ود.  نامی��ده 
با داش��تن س��اختار شبکه ای 
مکعبی، س��ه برابر سخت تر از 

سنگ سمباده است.
واحده��ای  از  فولری��ت 

فولرین تش��کیل ش��ده است. 
فولرین حدود 20 س��ال قبل 
برای اولین بار س��نتز ش��د و 
جای��زه نوبل ب��رای تولید این 
ماده به ابداع گر آن اهدا ش��د. 
تاکنون روش صنعتی مناسبی 
برای تولید انبوه این ماده ارائه 
نشده است.مشکلی که مانع از 
تولید انبوه فولریت می ش��ود، 
نیاز به فش��ار باال برای شروع 
واکنش اس��ت به ط��وری که 
ب��رای تولید این م��اده به 13 
گیگاپاسکال فشار نیاز است در 
حالی که تجهیزات فعلی امکان 

ایجاد این فشار را در مقیاس 
صنعتی ندارند.

محقق��ان نش��ان دادند 
ک��ه با اف��زودن مقداری دی 
سولفید کربن به مواد اولیه، 
می توان فرآیند سنتزفولریت 
را تس��ریع ک��رد. ای��ن ماده 
به ص��ورت صنعت��ی و انبوه 
تولید شده و در فناوری های 
مختلف مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد.
نتایج یافته های محققان 
نشان داد در صورت استفاده 
از این م��اده می توان فرآیند 
سنتز فولریت را در فشارهای 

کمتر از 8 گیگا پاس��کال نیز 
انج��ام داد. در حال��ت عادی 
بای��د دمایی ح��دود 1100 
درجه کلوی��ن (820 درجه 
س��انتیگراد) را برای س��نتز 
فولریت فراهم کرد در حالی 
ک��ه در ای��ن روش جدی��د 
می ت��وان س��نتز را در دمای 

اتاق انجام داد.
یافت��ه جدید  ای��ن  ب��ا 
تولیدکنندگان  ب��ه  می توان 
صنعتی کمک کرد تا این ماده 
و مش��تقات آن را در مقیاس 

صنعتی تولید کنند.


