دوشــنــبــه

ربات برفروب هم از راه رسید

ساخت ربات ویژه سالمندان

ربــات بــرفروب اســنوبات اس ۱کــه بــا باتــری کار میکنــد بهطــور خــودکار مســیرهای پربــرف را
شناسایی و پاکســازی میکند؛ البته فعال در دومین مرحله بررســی آزمایشی قرار دارد .این
ربات با موفقیــت بــرای برفروبــی پارکینگهای بزرگ ســر باز مــورد اســتفاده قرار
گرفته و برای این کار نیازی به مداخله افراد نیست/.مهر

یک تیم تحقیقاتی رباتی را توس ـ ـ ــعه دادهاند ک ـ ـ ــه میتواند با تخمین وضعیت کاربر با اس ـ ـ ــتفاده از تعداد کمی حس ـ ـ ــگر به ایس ـ ـ ــتادن،
راهرفتن و نشستن کمک کند .س ـ ـ ــالمندانی که قدرت عضالنی ضعیفی دارن د باید در زندگی روزمره خود کمک دریافت کنند ،بنابراین
رباتهایی در حال توسعه هستند تا به کارهای مکرر مانند ایستادن و راهرفتن آنها کمک کنند .از آنجایی که ایستادن ،راهرفتن و
نشستن به ترتیب انجام میشوند ،بهتر است یک ربات قادر به انجام هر سه این فعالیتها باشد/.فارس
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دانش

دنیای ذهن

دشواری رهایی از
داروهای ضدافسردگی

سامانههای پالکخوان و ترافیکی
راهکار مدیریت هوشمند شهری

گزارشی از توانمندیهای فناوران دانشبنیان
در پنجمین نمایشگاه حملونقل ،لجستیک و صنایع وابسته

عکس  :ایلنا

ابتکارهای دانشبنیان
برای رفع مشکالت حملونقل
توســعه بســتر حملونقــل ،از مهمترین زیرســاختها بــرای کشــورهای در حال توســعه محســوب میشــود .بســتری که محــدود به جاده نیســت و
حوزههای مختلف حملونقل ریلی ،دریایی و هوایی را در بر میگیرد .پنجمین نمایشــگاه حملونقل ،لجســتیک و صنایع وابســته که از  28تا  30آذر 1400
در مصالی امامخمینی(ره) برگزار شــد ،فرصت خوبی برای آشــنایی با دســتاوردهای شــرکتهای دانشبنیانی بود که در حاشــیه نمایشــگاه با چیدمانی
نامناســب در کنار غرفههای ترخیــص گمرکی ،تبلیغاتی ،غرفه معرفی اســکوتر و نشــریات خودرویی به شــکلی کامال مهجور آماده معرفی دســتاوردهای
مهدی یکهسادات
دانش

خود بــه بازدیدکننــدگان بودنــد .از آنجا که بهدلیــل اطالعرســانی ضعیف میزان اســتقبال از نمایشــگاه بســیار پایین بود ،تــاش کردهایــم در گفتوگو با
فنــاوران ســه شــرکت دانشبنیــان فعــال در زمینههــای ریلــی ،ترافیکــی و وســایل پرنــده ،توانمندیهــای آنهــا را در حــل معضــات کالن کشــور بیشــتر
بررسی کنیم.

راهکار عبور از مشکل موانع ریلی و ارائه تجهیزات خودران برای خودروها
لهــای راهآهن همواره
وجود موانع احتمالــی روی ری 
ازجملــه خطراتــی اســت کــه ایمنــی حملونقــل در
صنعــت ریلــی را تهدیــد میکنــد .در ایــن رابطــه
شــرکتهای دانشبنیــان بــرای حــل ایــن مشــکل
گامهــای اساســی برداشــتهاند .ازجملــه شــرکت
دانشبنیــان اتــورو کــه در غرف ـهای بــه معرفــی
دستاوردهای این مجموعه برای حل مشکل موانع
ریلــی پرداخته بــود و البتــه محصــوالت دیگــری برای
ارتقای ایمنی رانندگی را نیز ارائه میکرد.
مدیرعامل این شــرکت با اعالم اینکه همه اعضای
تیم مــا متشــکل از دانشــجویان کارشناســی ارشــد
مکاترونیــک دانشــگاه تهــران هســتند ،گفــت:
«شــرکت اتــورو بــا دو محصــول در ایــن نمایشــگاه
شــرکت کــرده ا ســت؛ او لــی محصــول مانعیــاب
ریلــی کــه بــه ســفارش راهآهــن جمهــوری اســامی
طراحی شــده و در حال توســعه اســت .این سامانه
قابلیت تشــخیص موانــع از فاصلــه دو کیلومتری را

دارد .درصورتیکــه مانعــی روی ر یــل با شــد ،بــه
لکوموتیــوران هشــدار میدهــد ترمــز بگیــرد .چون
خطترمــز لکوموتیوهــای مــا حــدود  1200متــر اســت،
بــه مــا ســفارش دادنــد ایــن ســامانه در فاصلــه دو
کیلومتری مانع را تشــخیص دهد کــه لکوموتیوران
زمان تصمیمگیری داشته باشد».
مهنــدس امیــن ابــاذری در ادامــه افــزود« :ســامانه
دومــی که طراحــی کردیم و بــه نمونه صنعتی رســیده
اســت ،ســامانه کمکراننــده پیشــرفته اســت کــه
جزو الزامــات اســتاندارد 85گانه اســت و از ســال 97
تصویــب شــده بــود کــه در خودروهــای ســنگین بــه
کار گرفته شــود .البته در ســه سال گذشــته بهدلیل
وجــود تحریمها ،بــه شــرکتهای خودروســازی برای
تهیــه و نصــب آن ،فرصــت داده شــده بــود .ولــی از
یکــم مهــر امســال دوبــاره الــزام برقــرار شــده و هیــچ
خودروی ســنگینی حق شــمارهگذاری بدون سامانه
کمکراننــده نــدارد .مــا توانســتیم ایــن ســامانه را
بومیسازی کرده و در اختیار شرکتها قرار دهیم.
ایــن ســامانه ســه زیرمجموعــه اساســی دارد:
ســامانه هشــدار انحراف از مســیر ،ســامانه ترمز
اضطراری و سامانه بررسی هشیاری و توجه راننده
به جاده که ســختافزار و نرمافزار این ســامانهها
صددرصــد تولیــد داخــل اســت و فقــط قطعــات
الکترونیک بهدلیــل نبود فنــاوری ســاخت آنها ،از
خارج تهیه میشود.
وی افــزود« :کارکــرد ســامانه کمکراننــده بــه ایــن
شکل اســت که زاویه ســر راننده بررســی میشود،
از ایــن جهت کــه جــاده را نــگاه کنــد و پلــک راننده
هم بررسی میشود که باز باشــد .نحوه رانندگی و
اینکه در هنگام تعویض الین ،از راهنما استفاده
میکند یــا نه ،ترمز شــدید میگیرد یا نــه ،اینکه آیا

فاصله طولــی را رعایــت میکنــد و خوابآ لــوده بودن
یا نبودن راننده ،همــه این اطالعات بررســی و ذخیره
یشــود و ضمن هشــدار بــه راننــده ،امکان ارســال
م
آن به پلیــس راهنمایی و رانندگی یــا در صورت وجود
مدیریت ناوگان ،به آنجا نیز وجود دارد .این ســامانه
میتواند 77درصد تصادفهایی را پوشــش دهد که
بهدلیــل رعایتنکردن فاصلــه طولــی ،خوابآلودگی
راننــده و انحــراف از مســیر اســت .بــرای نمونــه طبق
شــرایط اســتاندارد ،اگــر شــتاب بــه شــکلی باشــد
کــه امــکان تصــادف وجــود داشــته باشــد ،ســامانه
بهصورت خــودکار گاز را قطــع میکنــد و در صورتی که
راننده اقدامی نکند ،سامانه خودکار ترمز میگیرد».
مهنــدس ابــاذری بــا اعــام اینکــه هیــچ محصــول
داخلــی صنعت یشــده در ایــن زمینه وجــود نــدارد ،در
نتیجــه محصــول مــا رقیــب داخلــی نــدارد ،در مــورد
رقیــب خارجــی افــزود« :قیمــت محصــول ما کمتــر از
یکچهــارم نمونــه خارجــی اســت کــه البتــه بــا وجود
تحریمها امکان تهیه همان نیز وجود ندارد».
مدیرعامل شرکت اتورو در مورد چشمانداز توسعه
محصوالت این شــرکت به جامجم گفت« :محصول
بعدی ما برای خودروهای سواری است و ساماندهی
اســت کــه خــودرو را مابیــن خطــوط نگــه م ـیدارد.
ایــن ســامانه ســرعت خــودرو را بــا خــودروی جلویی
تطبیــق میدهــد و قابــل نصــب روی خودروهــای
ســواری اســت کــه فرمــان برقــی دارنــد .آزمایشهای
این ســامانه در حــال انجام اســت و در آینــده نزدیک
یســازی م یشــود .این ســامانه در حال تســت،
تجار 
ســطح دو خودران و ســامانه هشــدار ما که به نمونه
صنعتی رســیده ،ســطح یــک خودران اســت .بیشــتر
شــرکتهای خارجی االن در سطح  2خودران هستند
و این سامانهها آینده خودروسازی را میسازند».

راهکارهای فناورانه برای بهبود پرواز پهپادهای عمودپرواز
حــوزه پهپادها و وســایــل حرتی پــرنــده از جمله حــوزههــای
پیشرو و فناورانه بحث لجستیک در سالهای اخیر بوده
کــه خوشبختانه شــرکـتهــای دانشبنیان در ایــن زمینه
توانستهاند بسیاری از ف ـنــاوریهــای مربوطه را در کشور
بومیسازیکنند.
مهندس سامان بنیادی ،پژوهشگر حــوزه حملونقل و
فار غالتحصیل مهندس مکانیک رشته هواپیما با اشاره به
اینکه از کودکی عالقه زیادی به وسیلههای حرکتی داشته،
گفت« :بیش از 10ســال اســت که در زمینه انــواع وسیلهها
به صــورت آزمایشی در حــال فعالیت هستم و چــون رشته
خــودم هواپیما بــوده ،روی ایــن وسیلههای جدید در حال
کار هستم ،بلکه در چند سال آینده این مسیر باز شود و
بهعنوان محصول بتوانیم از این وسیلهها در داخل کشور
استفادهکنیم».
وی در م ــورد زمینه فعالیت شــرکــت مــوتــورســازان هــزاره
ســوم بـیــان ک ــرد« :تــاکـنــون هیچ محصولی در ایــن شرکت
تجاریسازی نشده ،زیرا وسایلی که ما ارائه میکنیم ،پیش
از این وجود خارجی نداشته ،در نتیجه هیچکدام مهندسی

معکوس یا کپیکاری نیست .ما پلهپله بهصورت پژوهشی
و آزمایشی روی ایــن محصوالت کــار میکنیم ،چــون بدون
لحاظ مقررات امکان بلندشدن وسیله پرنده از زمین وجود
ندارد و در حال حاضر مقرراتی نیز در این زمینه تدوین نشده
است .کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری در تالشند
مقرراتی بهشکل پژوهشی ،در راستا و به مــوازات ساخت
این وسیلهها تدوین شود».
مهندس بنیادی در مورد محصولی که شرکت موتورسازان
هزاره سوم در نمایشگاه ارائه کرده ،افزود« :نام این وسیله
آستراست که در زمــره وسایل عمودپرواز با سرنشین در
حــال مـعــرفـیشــدن هستند .البته کـشــورهــای مختلف و
حتی کـشــورهــای ح ــوزه خلیجفارس ایــن نــوع وسیلهها را
معرفی کرده و حتی با آن پــرواز میکنند اما آنها هم در حال
تدوین قوانین در این مورد هستند ،زیرا نمیتوان قوانین
هواپیماها را در این وسایل لحاظ کرد و باید مقررات جدیدی
به سازمانهای هوانوردی همه کشورهای دنیا اضافه شود.
در طراحی نهایی این وسیله باید 300کیلو تراست (نیروی
باالبرنده وسیله پرنده) داشته باشد ،زیرا برای بلندشدن

در بیــن شــرکتهای دانشبنیــان ،آنهــا کــه از دل دانشــگاهها برآمدهانــد
معمــوال محصوالتــی منحصربهفــرد و خالقانــه را راهــی بــازار میکننــد .از
جملــه آنهــا شــرکت دانشبنیــان ســامانههای هوشــمند ســپهر شــریف
اســت که اعضــای آن را یــک تیــم  40نفــره از مهندســان و فار غالتحصیالن
دانشــگا ههای مختلــف تشــکیل میدهنــد و محــل آن در دانشــگاه
صنعتیشــریف اســت و بــا  9محصــول دانشبنیــان در ایــن نمایشــگاه
شرکت کردهبود.
مدیرعا مــل شــرکت ســامانههای هو شــمند ســپهر شــریف در مــورد
محصــوالت ارائــه شــده ایــن شــرکت در نمایشــگاه بــه جامجــم گفــت:
«محصــوالت شــرکت ســامانههای هوشــمند ســپهر شــریف در زمینــه
ســامانههای پالکخــوان ،ســامانههای سرعتســنج و ســامانههای ثبت
تخلــف اســت کــه همــه را بومیســازی کردهایــم .در گذشــته تجهیزاتــی که
مورد نیاز پردازشگر است ،در پایین دکل قرار میگرفت یا تصویر به محل
کنتــرل میآمد و پــردازش میشــد اما توانســتیم تمــام این تجهیــزات را در
داخــل دوربینها قــرار دهیــم .اســتفاده از فناوریهــای جدید و اســتفاده
از ســختافزارهایی کــه گــروه طراحــی کــرده ،باعث شــد پردازشهــا خیلی
سریعتر و در محل انجام شود ،طوری که توانســتیم یک سطح فناوری را از
لحاظ پیادهسازی در داخل کشــور جابهجا کنیم و در سامانههای مختلف
توانستهایم تائیدیههای بینالمللی و داخلی را بگیریم».
مهندس پارســا پناهــی در مــورد ویژگــی محصوالت ارائه شــده ،بیــان کرد:
«محصــوالت مــا شــامل ســامانههای خودرویی اســت کــه در بحــث پارک
حاشــیهای ،تخلفهایــی مثــل پــارک دوبــل ،تخلــف توقــف در ایســتگاه
آتشنشــانی یا توقــف در میادین را ثبــت میکنــد .یکســری از پروژههای
ما بــرای نیــروی انتظامی اســت ،مثال بــرای تشــخیص خودروهای ســرقتی
و خودروهــای تحــت تعقیب ،یــک دوربیــن کوچــک روی خودروی گشــتی
پلیس نصب میشــود ،تمــام پالکها را بــا با پایــگاه داده مقایســه میکند
و در صورتــی کــه خودرویــی تحت
تعقیب باشد یا حکم دادگاه روی
خودرویــی باشــد ،هشــدار داده
میشــود .از دیگــر محصــوالت
مــا میتــوان بــه دوربینهــای
پالکخوان اشــاره کرد کــه در طرح
ترافیــک ،آلود گــی هــوا و خطــوط
بیآر تــی یــا تونلهــا ا ســتفاده
میشــود .همچنیــن دوربینهای
مدیر یــت تقا طــع دار یــم کــه بــه
محــض اینکــه خودرو یــی از
چــراغ قرمــز عبــور میکنــد ،فالش
میزنــد .دوربینهــای راداری و
سرعتســنج دار یــم کــه اگــر خودرویــی ســرعتش از حــدی باالتر بــرود ،آن
را ثبــت میکنــد .همچنیــن در بحــث ســامانهها ،نرمافزارهــای ترافیــک و
ســنجش داده را داریــم .نرمافزارهــای نظارتــی داریــم کــه روی دوربینهای
نظارتــی ســطح شــهر نصــب میشــود ،دوربیــن را بهصــورت هوشــمند در
اختیــار میگیــرد و اگــر مثــا خودرویــی تخلف پــارک ممنــوع داشتهباشــد،
دوربیــن بهصــورت هوشــمندانه زوم کــرده و جریمــه میکنــد و برمیگردد.
محصول دیگرمان سامانه سامیار است که در بحث دوربینهای نظارتی
آنالیز ترافیک را انجام میدهد .یعنی با اســتفاده از دوربینها نگاه میکند
در خیابان چه تعداد خودرو عبور کرده و تردد به چه صورت اســت .سبک
اســت یا ســنگین و چقــدر ماشــین در صف اســت و بیشــتر ماشــینها از
کدام قسمت خیابان عبور میکنند».
وی در مــورد مزایــای رقابتــی محصــوالت شــرکت ســامانههای هوشــمند
ســپهر شــریف به جامجم گفت« :محصــوالت ما نمونــه خارجــی ندارند اما
خیلی از محصوالتمان را در مجلههای خارجی معرفی کردهایم و همیشه
به عنوان سریعترین و ارزانترین ســامانهها به ثبت رساندهایم و از لحاظ
قیمــت رقیــب خارجی ندار یــم .در بیــن شــرکتهای داخلــی نیز رقیبــان ما
از لحــاظ قیمــت و نرمافــزار شکســت میخورنــد و معمــوال در مناقصــات
دوربینهای ما نســبت به رقیب دوم  30درصد ارزانتر اســت .البته یکی از
مســائلی که موجب میشــود تا رقیب خارجی نداشــته باشــیم ،پشتیبانی
بومی ماســت .در بــازار ترافیــک دوربینهــای خارجی جــای رقابــت ندارند،
چون نمیتوانند خودشــان را بهروز کنند و شــرکتی که اینها را وارد کرده نیز
نمیتواند هزینــه کند و به همیــن دلیل دوربین بعد از دو ســه ســال از کار
افتاده میشود و چون پشتیبانی نمیشود ،شهرداریها از اینها استفاده
نمیکنند .در حال حاضر نیز بسیاری از شرکتها محصوالت ما را میخرند
و لوگوی خودشان را روی محصوالت میزنند و میفروشند».

روی  50درصد تراست آن یعنی 150کیلوگرم حساب میشود
کــه نیمی از ایــن 150کـیـلــوگــرم وزن خــود پــرنــده و نیمی هم
میشود وزن عــادی یک انسان .این وسیله در حال حاضر
70کیلوگرم تراست دارد و ما پلهپله در حال افزایش هستیم.
اینگونه وسایل مانند پهپادها و فوقسبکها هستند
و آنها تا 10هــزار پا مـیرونــد ،امــا ایــن نسل جدید نیاز ندارند
تــا آن ارتـفــاع بــاال بــرونــد و اگــر نـیــازی احـســاس شــود از لحاظ
عملیاتی میتوان این کار را انجام داد .در مــورد مدت زمان
پــرواز نیز هر وسیلهای که عمودی از زمین بلند میشود،
در مقایسه با وسایلی که برای بلندشدن یک تا دو کیلومتر
روی باند حرکت میکنند تــا بــه حالت برخاستن برسند،
ان ــرژی بیشتری نیاز دارن ــد .همین مسأله باعث میشود
زمــان پــرواز ایــن وسیلهها 15تــا 20دقیقه باشد که از لحاظ
مسافت حدود 10تا15کیلومتر میشود .البته با نسل جدید
باتریها راهکارهایی وجود دارد که میتوان این مسافت را
بیشتر کرد .قطعات اصلی آسترا مثل موتورها ،رایانه و لوازم
الکترونیکی وارد میشود .البته نه اینکه دانش ساخت آن
نباشد ،بلکه این وسایل تا حاال نبوده و اگر قرار به ساخت
آن در داخل کشور باشد ،عزیزانی هستند که از قبل اعالم
کردهاند میتوانند آن قطعات را بسازند».

از مدیرعامل شرکت موتورسازان هزاره سوم خواستیم کمی
بیشتر در مورد نسل جدید وسایل پرنده برایمان توضیح
دهد ،وی در پاسخ با بیان اینکه از زمان اختراع هواپیما برخی
دانشمندان اعتقاد داشتند در پرواز با هواپیما که اصطالحا
به آن اتــوبــوس هوایی میگفتند ،پ ــرواز لمس نمیشود و
پرواز باید شخصیتر باشد ،گفت« :هواپیما  500سال قبل از
بــرادران رایت قدمت داشت و قبل از آنها سالها طر حهای
اولیه وسایل هوایی توسط دانشمندان کار شد ،اما برادران
رایــت بودند که بــرای اولین بار توانستند فرامین درستی را
لحاظ کنند و بــه مــدت یــک دقیقه پ ــرواز صحیح
داشـتــه باشند .امــا بعد از هواپیماها و با
پـیـشــرفــت فـ ـن ــاوری ،خ ـصــوصــا ب ـعــد از
اینکه همهچیز رایانهمحور شــد؛ به
مـ ــوج چــه ــارم ت ـحــول رس ـیــدیــم که
بحث هــوش مصنوعی اس ــت .در
ایـ ــن م ـ ــوج ،پ ــرن ــد هه ــای با
سرنشین تولید میشود
ک ــه نـ ـی ــازی ب ــه ف ــرودگ ــاه
ن ـ ـ ــدارن ـ ـ ــد و مـ ـیت ــوانـ ـن ــد
خصوصیتر باشند».

پناهی:
سامانه سامیار
با استفاده از
دوربینها نگاه
میکند در خیابان
چه تعداد خودرو
عبور کرده ،تردد به
چه صورت است،
سبک است یا
سنگین و چقدر
ماشین در صف
است و بیشتر
ماشینها از کدام
قسمت خیابان
عبور میکنند

ای ــج ــاد حـ ــال خــوب
مریم قادری
برای برخی افراد وابسته
اسماعیلی
به عواملی است؛ برخی
دانش
ح ـ ـ ــال خ ـ ـ ــوب خ ـ ـ ــود را
وابـ ــسـ ــتـ ــه ب ـ ــه ح ــض ــور
شریک عاطفی میدانند ،برخی غذا و برخی نیز
برای بهبود حال خوب نیازمند استفاده از دارو
هستند .در بــرخــی بــیــمــار یهــا ،اف ــراد ناگزیر به
اســتــفــاده دائــمــی از دارو هستند .ب ــرای مثال
افــرادی که دچــار افسردگی هستند ،ناچار برای
مــتــعــادلشــدن وضعیت روح ــی خ ــود ،نـیــاز به
اسـتــفــاده دائــم از دارو دارن ــد .امــا پرسش این
است که چرا افراد افسرده بهسختی میتوانند
مصرف دارو را ترک کنند؟
ب ــررســیه ــای ان ــج ــا مش ــده از ســـوی محققان
دانشگاه ایلینوی شیکاگو نشان میدهد جدا
شدن افــراد افسرده از داروهــای ضدافسردگی
م ـیتــوانــد مـنــجــر ب ــه بـ ــروز احــســاســاتــی شبیه
آنفلوآنزا ،درد ،خــارش مــداوم و شرایطی شبیه
پارکینسون شود که میتواند تا هفتهها ادامه
داشته باشد.
نــتــایــج تــحــقــیــقــات نــشــان مــیده ــد داروه ـ ــای
ضــدافــســردگــی ب ـهتــدریــج در ســاخ ـتــار غشای
ســلــولــی کــه مــمــلــو از کـلــســتــرول اسـ ــت ،جمع
مـ ـیش ــون ــد .زمـ ــانـ ــی کـ ــه یـ ــک ان ــت ــق ــالدهــن ــده
عصبی یــا همان پــیــا مرســان شیمیایی (مانند
سروتونین کــه بــا خلق و خــوی اف ــراد در ارتباط
اســت) بــه گــیــرنــدهای در بــیــرون سلول متصل
میشود ،نوعی پروتئین به داخل سلول منتقل
میکند که میتواند انــواع مختلفی از سلو لها
را برانگیزاند .ادام ــه بررسیها نشان داد ترک
استفاده از داروه ــای ضدافسردگی ،ورود این
پروتئین بــه داخــل سلول را ســرکــوب میکند.
یعنی ســرکــوب دقــیــقــا هــمــان چــیــزی اس ــت که
باعث ایجاد اثــرات مــداوم و نامطلوب برخی از
داروهای ضدافسردگی میشود.
پیرو بــررسـیهــای انــجــام شــده ،بــه نظر میرسد
اســتــفــاده نــکــردن از داروهـ ــای ضــدافـســردگــی،
اغــلــب پــیــامــدهــای مــنــفــی دارد .ای ــن رویـ ــداد
م ـیتــوانــد نــشــاندهــنــده س ــازگ ــاری ســلــول با
داروی ضدافسردگی باشد که به سندرم ترک
ضدافسردگی کمک میکند.
از ای ــن رو پیشنهاد م ـیشــود ب ــرای جلوگیری
از وابستگی بــه دارو و ع ــوارض نــاشــی از آن ،از
روشه ـ ـ ــای شــنــاخــتــی و روشه ـ ـ ــای دی ـگــری
استفاده کنند که هم ریشه مسأله حل شود و
هم فرد دچار آسیب کمتری شود.
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کشف الیه عضالنی جدیدی
در فک انسان
اباذری:
محصول مانعیاب
ریلی قابلیت
تشخیص موانع از
فاصله 2کیلومتری
را دارد .در صورتی
که مانعی روی
ریل باشد ،به
لکوموتیوران
هشدار میدهد
ترمز بگیرد

الی ــه عــضــانــی جــدیــدی در فــک پــایــیــن انـســان
کــشــف شــد کــه بـهنــظــر م ـیرســد نـقــش مهمی
در کمک به جویدن ما دارد .ب ــه گــزارش ایسنا
و بــه نــقــل از دیــل ـیمــیــل ،مــحــقــقــان دانـشـگــاه
ب ــازل در سوئیس یــک الیــه عضالنی ا ضــا فــی را
در «مــاهــیــچــه َج ـ ِـو ش ــی» ()Masseterm uscle
پیدا کردند که در پشت گونههای ما قــرار دارد
و نقش مهمی در کمک به جویدن ما دارد .این
ماهیچه در سر بدن انسان و جانوران قرار دارد.
ایــن ماهیچه در گیاهخواران بسیار نیرومند
است و به آنها برای جویدن رستنیهای خوراکی
کــمــک مـیکــنــد و در انــســان یــک جــفــت از ایــن
عضله ،قویترین عضله در بدن انسان است.
نک ــه
م ــاه ــی ــچ ــه ج ــوش ــی ق ــب ــا ب ـ ـهعـ ــنـ ــوان ایـ ـ 
دارای ی ــک قــســمــت ســطــحــی و ی ــک قسمت
عمیق اس ــت ،تــوصــیــف ش ــده ب ــود ام ــا پــس از
ای ـ ـنکـ ــه دانـ ــشـ ــمـ ــنـ ــدان  ۱۲سـ ــر اه ـ ـ ــدا ش ــده
انــســان بــه آزمــایــشــگــاه را تــشــریــح کــردنــد ،الیــه
دیـ ــگـ ــری را کـ ــه ح ــت ــی عــمــی ـقتــر اسـ ـ ــت ،پ ـیــدا
کــردنــد .ایــن الیــه جــدیــد کــه دانــشــمـنــدان آنرا
( M. masseter pars coronoideaقسمت
کورونوئیدی عضله جوشی) نامیدهاند ،با فشار
دادن دس ــت بــه پــشــت فــک هــنــگــام جــویــدن
قابل لمس است.
دکــتــر زیلویا مــزی از دپــارتــمــان زیستپزشکی
دانشگاه بــازل در بیانیهای گفت :ایــن بخش
عمیق از عضله جــوشــی بــهوض ــوح از دو ال یــه
دیگر از نظر مسیر و عملکرد قابل تشخیص
اســت .وی میگوید :آرایش رشتههای عضالنی
نشان میدهد که این الیه در تثبیت فک پایین
نـقــش دارد .هــمــچــنــیــن بـهنــظــر م ـیرســد تنها
بخشی از ماهیچه جوشی اســت کــه میتواند
فک پایین را به سمت عقب (به سمت گوش)
بکشد.

