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علم
ی فناوري

خَدرٍّای هٌاسة
ترای تاًَاى در تازار ایراى
تویوتا CH-R

تٛیٛتا ٘CH-Rیع با تٛج ٝب ٝظاٞط ظیبا  ٚجصاص ٔ ٚس ضٚظ
یه ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز تٛج ٝجٛا٘اٖ طبمٔ ٝتٛؾط ب ٝبیاال بیٛزٚ ٜ
یه ذٛزضٚی ٔٙاؾب بطای با٘ٛاٖ ایٗ لكط ب ٝحؿیاص ٔی
آیسه ٔٛتٛض تٛیٛتا CH-Rیه ٕ٘۰ ٝ٘ٛهِ 0یتطی  ۴ؾیّٙیسض
بٛز ٜو ٝبا بٟطٌ ٜیطی اظ ؾیؿتٓ تٛضبٛقاضغض ٘یطٚی ٔؼیازَ
 00۴اؾب براض زض زٚض ٔٛتٛض ۶77هٌ ٚRPM ۵كیتیاٚضی
بطابط با ٘ 0۸۸یٛتٔ ٖٛتط ضا زض زٚض ٔیٛتیٛض ۵77هRPM 0
تِٛیس ٔ ٕ٘ایسه
تٛیٛتا CH-Rبا ایٗ ٔٛتٛض  ۴ؾیّٙسض ب ٝظٔا٘ زض حیسٚز
 00ثا٘ی ٝبطای ضؾیسٖ ب ٝؾطػت  077ویّیٔٛیتیط اظ حیاِیت
ؾى٘ ٖٛیاظ زاقت ٚ ٝحساو ط ؾطػت آٖ ٘یع  0۹7ویّٔٛتط زض
ؾاػت اػالْ قس ٜاؾته ایٗ ذٛزض٘ ٚؿبتا جیازاض تیٛا٘یایی
پیٕٛزٖ ٔؿا ت  077ویّٔٛتطی ؾیىُ تطویب ضا با تٙیٟیا ۵
ِیتط ؾٛذت زاقت ٝو ٝایٗ ذٛزضٚی ۴ه 0تٙی ضا زض ظٔیطٜ
ذٛزضٞٚای وٓ ٔهط لطاض ٔ زٞسه وابیٗ ٘یع ب ٝا٘یٛاع ٚ
الؿاْ تجٟیعات ایٕ ٚ ٙؾطٌطٔ ٔجٟع قیس ٜویٔ ٝیٛاضز
اقاض ٜقس ٜزض ٟطؾت ظیط ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای اظ آٟ٘ا ٞؿتٙسۺ
ٕ٘ایكٍط  ۷ایٙچ ضٍ٘ ِٕؿ
ؾیؿتٓ ٘اٚبطی ٔاٛٞاض ٜای
پٛقف پالؾتیه ٘طْ  ٚبا ویفیت باالی زاقبٛضز
ؾیؿتٓ پاضن اتٔٛاتیه ذٛزضٚ
پٛقف چطٔ ابعاض  ٚازٚات زاذُ وابیییٗ ٔیجیٟیع بیٝ
ٌطٔىٗ زض برف جّٛ
ؾیؿتٓ ٕ٘ایف ٘یمیاک ویٛض ذیٛزض(Blind Spot ٚ
)Monitoring
ؾیؿتٓ ٞكیساض ذیطٚج اظ ذیطیٛک جیاز(Lane ٜ
)Change Assist
تٛیٛتا Ch-Rبا لیٕت زض حسٚز ٔ 0۵7یّی ٖٛتٔٛاٖ (ٔؼازَ
777ه ۴7زالض) بٔ ٝكتطیاٖ ایطا٘ ػطضٌ ٔ ٝطززه
رنو کپچر

ایٗ ٔسَ اظ ض٘٘ ٛیع با تٛج ٝب ٝؾابم ٝذٛص قطوت ؾاظ٘یس،ٜ
أىا٘ات ایٕ ٚ ٙؾطٌطٔ باال  ٚظاٞط جیصاص ٔ ٚهیط
پاییٗ تٛا٘ؿت ٝب ٝیى اظ ذٛزضٞٚای ٔحبیٛص بیاظاض اییطاٖ
تبسیُ ٌطززه پیكطا٘ ٝض٘ ٛوپچط یه ٔٛتٛض ۰هِ 0یییتیطی ۴
ؾیّٙسض  0۶ؾٛپاپ ٝبٛز ٜو ٝتٛا٘ای تِٛیس ٘یطٚی ٔؼازَ 00۸
اؾب براض زض زٚض ٔٛتٛض ۹77هٌ ٚRPM ۴كیتیاٚض 0۹7
٘یٛتٔ ٖٛتط زض زٚض ٔٛتٛض 777هRPMM ۰ضا زاضزه
ض٘ ٛوپچط با ایٗ ٔٛتٛض چٟاض ؾیّٙسض ط ظٔاٖ ۵ه 07ثا٘ی ٝبیٝ
ؾطػت  077ویّٔٛتط زض ؾاػت ضؾیسٖ  ٚحساو ط ؾیطػیت
آٖ ٘یع بٙا بط اػالْ قطوت ؾاظ٘س 0۹۰ ٜویّٔٛتط زض ؾیاػیت
اؾته ایٗ ذٛزض ٚیه ٕ٘ ٝ٘ٛوٓ ٔهط بٛز ٚ ٜزض ٞط 077
ویّٔٛتط ؾیىُ تطویب ۹هِ ۵یتط ؾٛذت ٔهط ٔ ٕ٘اییسه
اظ أىا٘ات ٔٛجٛز زض ایٗ ذٛزض ٔ ٚتٛاٖ بٔ ٝیٛاضز ظییط
اقاض ٜوطزۺ قف ویؿٛٞ ٝای جساٌا٘ *ٝؾیؿتٓ ویٙیتیطَ
پایساض* ؾیؿتٓ وٙتطَ قطٚع حطوت زض ؾطاقیبی (Hill
) ٚHold Controlتطٔع اضططاضی
ؾ ٝاتهاَ ایع ٚیىؽ – (ISOFIXاؾتا٘یساضز اتهیاَ
نٙسِ وٛزن)
ؾیؿتٓ ٕ٘ایف ٘ماک وٛض ذٛزضٚ
ؾیؿتٓ تٟٛیٔ ٝطبٛع اتٔٛاتیه
ؾیؿتٓ وٙتطَ ؾطػت )(Cruise Control
ضیٞ ًٙای بعضي  0۷ایٙچ آِیاغی
ؾیؿتٓ تطٔع ضسلفُ ABS
ؾیؿتٓ وٙتطَ وكف
ؾیؿتٓ تٛظیغ ٔتؼازَ ٘یطٚی تطٔعEBD
ؾیؿتٓ تطٔع وٕى زض ٔٛاضز اضططاضی EBA
ض٘ ٛوپچط ٔٛجٛز زض باظاض ایطاٖ با لیٕت بطابط با ٔ 00۵یّیٖٛ
تٔٛاٖ (ٔؼازَ ۵77ه ۰7زالض) بٔ ٝكتطیاٖ ػطض ٝقس ٚ ٜیىی
اظ ذٛزضٞٚای ٔٙاؾب بطای با٘ٛاٖ ب ٝحؿاص ٔ آیسه

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘أ ٝاضن -پؽ اظ آ٘ى ٝاذباضی زض ٔٛضز تِٛیس ٌٛق با ٕ٘یایكیٍیط تیاقیس٘ی
تٛؾط ؾأؿٙٔ ً٘ٛتكط قسٌ ،فت ٔ ٝقٛز ٔایىطٚؾا ت  ٓٞلهس زاضز ٌٛق ٔكاب ٟتیِٛیییس ٚ
ضٚا٘ ٝباظاض وٙسه
بٌ ٝعاضـ ٟٔط ب٘ ٝمُ اظ اؾیٗ ایجٌٛ ،ق یاز قس ٜاظ ؾطی ؾط یؽ ذٛاٞس بٛز  ٚاظ ؾیریت ا یعاض
لسضتٕٙسی ٘یع بٟط ٜذٛاٞس ٌط ته ٞط چٙس ٔایىطٚؾا ت ٛٙٞظ ب ٝطٛض ضؾٕ زض ایٗ ظٔی ٝٙاذبیاضی
ٔٙتكط ٘ىطز ٜاؾته
بطذ ٔٙابغ ٔ ٌٛیٙس ٌٛق ؾط یؽ تاظٔ ٜایىطٚؾا ت زض ؾ ٝحاِت جساٌا٘ ٝططاح  ٚػیطضیٝ
ٔ قٛزه زض حاِت إ٘ َٚایكٍط ب ٝنٛضت ػازی  ٚغیطتاق ٛذٛاٞس بٛزه زض حاِت ز٘ ْٚیٕیایكیٍیط
زاضای لابّیت ا٘حٙای  0۸7زضج ٚ ٝزض حاِت بؼسی ٕ٘ایكٍط زاضای ا٘ؼطا وأُ  ٚلابیُ تیاظزٖ اظ
ٞط ز ٚؾ ٛبطذٛضزاض ذٛاٞس بٛزه
ٕ٘ایكٍط تاقٛی ٌٛق ٔایىطٚؾا ت ضا ٔ تٛاٖ ب ٝز ٚبرف جساٌا٘ ٝتمؿیٓ وطز ٞ ٚیط ییه اظ
ضابط واضبطی جساٌا٘ ٝای بطذٛضزاض ذٛاٙٞس بٛز  ٔ ٚتٛاٖ اظ آٟ٘ا بطای اجطای بط٘أٞ ٝای جساٌا٘ٝ
ای بٟط ٜبطزه

هَض پذ دارای قاتلیت شارش تی سین ّن تَلیذ شذ



ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘أ ٝاضن -قطوت ٛٔLogitechؼ پس تاظ ٜای تِٛیس وطز ٜو ٝ٘ ٝتٟٙا بیطای ضٚاٖ
وطزٖ حطوت ٔٛقٛاضٞ ٜای ضایا٘ ٝای لابُ اؾتفاز ٜاؾت ،بّى ٝبطای قاضغ ب ؾیٓ آٟ٘ا  ٓٞبی ٝویاض ٔی
ضٚزهبٌ ٝعاضـ ٟٔط ب٘ ٝمُ اظ ٚضج ،تِٛیس ایٗ ٔٛؼ پیس بیا اؾیتیفیاز ٜاظ یٙیاٚضی تیاظ ٜای ٔیٛؾیْٛ
بPowerplay ٝنٛضت ٌط ت ٝو ٝباػم ٔ قٛز ایٗ نفح ٝپالؾتیى ٔٙؼطف بتٛا٘س ب ٝطٛض ٔؿتمیییٓ
 ٚب ؾیٓ ٔٛقٛاض ٜضا قاضغ وٙسه Logitechاطالػات چٙسا٘ ضا زض ٔٛضز جعییات  ٚ ٙػّٕ ٙیاٚضی
قاضغ ب ؾیٓ ٔٛؼ پس ذٛز ا كا ٘ىطز ٚ ٜتٟٙا ب ٝشوط ایٗ ٘ىت ٝاوتفا وطز ٜو ٝتىٕیُ یٙیاٚضی ٔیصویٛض
بیف اظ چٟاض ؾاَ ب ٝط َٛا٘جأیس ٜاؾته ٙاٚضی ٔصوٛض باػم ٔ قٛز تا ضٕٗ حطوت ٔٛقٛاض ٜزض وُ
ؾطح ٔٛؼ پس ( ۰۷۵زض ٔ ۰۰7یّیٕتط) قاضغ آٖ ٕٔىٗ باقسه ایٗ زض حاِ اؾت و ٝاؾتا٘ساضزٞای ضلیییب
قاضغ ب ؾیٓ ٔا٘ٙس اؾتا٘ساضز Qiؾطٛح وٛچىتط ٔٚحسٚزتطی ضا پٛقف زاز ٚ ٜزض ضٕٗ زض نیٛضت
تىاٖ زازٖ قسیس ٚؾیّ ٝزض حاَ قاضغ زچاض اذتالَ ٔ ق٘ٛسهایٗ ٙاٚضی طیف ٌؿتطز ٜای اظ ضایا٘ٞ ٝای
قره ٚیٙسٚظی ضا پٛقف ٔ زٞس ،أا با ضایا٘ٞ ٝای ٔه ؾاظٌاضی ٘ساضزه لیٕت ایٗ ٔحه َٛویG ٝ
٘Powerplayاْ زاضز  0777زالض اؾت  ٚذطیس آٖ اظ ٔطزاز ٔإٔ ٜىٗ ذٛاٞس قسه زٔ ٚسَ ٔیٛقیٛاضٜ
ؾاذت ایٗ قطوت و ٝب ٝطٛض لطغ با ٔٛؼ پس ٔصوٛض ؾاظٌاضی زاض٘س ٘ ۷7۰G ٚ ۹7۰Gاْ زاض٘سه

کاشت رگ ّای خًَی هصٌَعی در دًذاى ّای عصة کشی شذُ
ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘أ ٝاضن -بطای اِٚییٗ بیاض
زض جٟاٖ ٔحمماٖ تٛا٘ؿتٙس ضٚق بطای ویاقیت
ضي ٞای ذٔ ٘ٛهٛٙػ زض ز٘ساٖ ٞای ػهب
وك قس ٜپیسا وٙٙس؛ أیطی وی ٝاظ ػیٛاضو
جا٘ب ػهب وك ز٘ساٖ ٔ واٞسه
بٌ ٝعاضـ ٟٔط ب٘ ٝمُ اظ ٘یٛاطّؽ ،اٌط چ ٝؿاز
ز٘ساٖ زض بطذ ٔٛالؼ چاض ٜای جیع ػهیب
وك ز٘ساٖ ٞا بال ٕ٘ ٌصاضز ،أا ایٗ واض بیٝ
ػّت لطغ جطیاٖ ذ ٖٛاظ ػٕط طبیؼ ز٘یساٖ بیٝ
ٔیعاٖ لابُ تٛج ٔ ٟواٞس  ٚلسضت ز اػ آٖ
ضا واٞف ٔ زٞسهٔحمماٖ ٔ ٌیٛییٙیس بیطای
ٔمابّ ٝبا ایٗ ػٛاضو جا٘ب ٘أیطیّیٛص ػهیب
وك ضا ٞبطای واقت ضي ٞای ذی٘ٛی زض
ز٘ساٖ ٞا یا ت ٝا٘س و ٝبیاػیم ٔی قیٛز آ٘یٟیا
واضوطزٞای ؾابك ذٛز ضا ٔیجیسزا بی ٝزؾیت
آٚض٘سه ػهب وك ظٔا٘ ضخ ٔی زٞیس ویٝ

با ت ذان زض زض ٖٚز٘ساٖ ب٘ ٝاْ ٔیزیع ؾیالیٝ
ّٔتٟب یا ػف ٘ٛقس ٚ ٜباػم پٛؾیسٌی ذیٛز
ز٘ساٖ  ٚتطن ذٛضزٖ آٖ قٛزه زض ایٗ قیطاییط
با ت ٔصوٛض حص قس ٚ ٜب ٝجای آٖ اظ ٔیٛاز
ٔهٛٙػ ب ٝػٛٙاٖ ضٚوف بٙٔ ٝظٛض حفاظت اظ
تاج ز٘ساٖ اؾتفاز ٔ ٜقٛزه

ایٗ واض ب ٝحص قبىٞ ٝای ا٘یتیمیاَ ذیٚ ٖٛ
ؾیؿتٓ ػهب ز٘ساٖ ٔ ا٘جأس و ٝز٘ساٖ ضا بیٝ
برك ب ز اع اظ بسٖ ا٘ؿاٖ زض بطابیط حیٕیالت
احتٕاِ ٔ ٚكىالت ػفٔ ٘ٛبسَ ٔ وٙیسه أیا
ٔحمماٖ زا٘كٍا ٜاٚضٌیاٖ ضاٞی بیطای چیا
ظیؿت قبىٞ ٝای ػطٚل ٔهٛٙػ یا ت ٝا٘س ویٝ
ػّٕىطزی ٔكاب ٝبا ؾیؿتٓ ٌیطزـ ذی ٖٛبیسٖ
ا٘ؿاٖ زاضزه بطای اجطای ضٚـ یاز قس ٜاظ ییه
چاپٍط ظیؿت بطای ذّك یبطٞای بؿیاض ٘اظن ٚ
باضیه لاِب ضیعی قس ٜاؾتفاز ٔ ٜقٛز و ٝبیا
اؾتفاز ٜاظ ِٔٛىٞ َٛای قىط ؾاذت ٝقس ٜا٘سه
لاِب یازقس ٜبا اؾتفاز ٜاظ یه ٔاز ٜغَ ٔا٘ٙس بیٝ
زض ٖٚؾّٞ َٛای ٔزع ؾال ٝز٘ساٖ ٔٙتمُ ٔ قٛز
 ٚاظ ٕٞیٗ ططیك قطیاٖ ٞای ا٘تماَ ذ ٖٛبؼیس اظ
ٌصقت ٞفت ضٚظ زض ز٘ساٖ ػهب وك قیسٜ
احیا ٔ ق٘ٛس  ٚذ ٖٛزض آٟ٘ا جطیاٖ ٔ یابسه

هقالِ
چرا هَجَدات فضایی
تا ها ارتثاط
ترقرار ًویکٌٌذ؟

راُ رفتي تی دردسر ًاتیٌایاى تا اتذاع دٍرتیي  ۳تعذی
ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘أ ٝاضن -با ابیساع ییه
زٚضبیٗ ؾ ٝبؼسی  ٚیه ؾیؿیتیٓ پیٛقیییس٘ی
ذال ا طاز ٘ابیٙا ٘ ٝتٟٙا ٔ تٛا٘ٙس بس ٖٚزضزؾط
زض ٔحیط ٞای ٔرتّف حطوت وٙٙس ،بّىٔ ٝ
تٛا٘ٙس نٙسِ ٞای ذاِ ضا ببیییٙیٙیس  ٚبیطای
٘كؿتٗ ا٘تراص وٙٙسه
بٌ ٝعاضـ ذبطٌعاضی ٟٔط ب٘ ٝمُ اظ زیجییتیاَ
تط٘سظٔ ،حمماٖ زا٘كٍا ٜاْ آی تی ابیعاضی ضا
ابساع وطز ٜا٘س ؤ ٝتكىُ اظ یه زٚضبیٗ ؾیٝ
بؼسی ،وٕطبٙسی با ٛٔ ۵۵تٛض اضتؼاق  ٚییه
ضابط واضبطی اِىتط٘ٚیه ذط بطیُ اؾت ویٝ

ب ٝواضبطاٖ ب ٝطٛض آ٘ اطالػات بییكیتیطی زض
ٔٛضز ٔحیط اططا ٔ زٞسه
ؾیؿتٓ یاز قس ٜب ٝطٛض ِحظ ٝبِ ٝحظٔ ٝیحیییط
اططا ضا اؾىٗ ٔ وٙس  ٚضاٞای ذیاِی ٚ
ٔٙاؾب بطای ضا ٜض تٗ ٘ابیٙایاٖ ضا ٔ یابسه اییٗ
ؾیؿتٓ ٞطٌٔ ٝ٘ٛا٘غ زض بطابط طز ٘ابیٙا ضا  ٓٞبیا
اؾتفاز ٜاظ ؾیؿتٓ بهطی ذٛز قٙیاؾیایی ٔی
وٙسه بٙابطایٗ طز ٘ابیٙا زیٍط ٘یاظی ب ٝاؾیتیفیازٜ
اظ ػهای ؾفیس  ٚحطوت ٔسا ْٚآٖ زض بیطابیط
ذٛز ٘ساضزه
ایٗ ؾیؿتٓ ٔ تٛا٘س ٔٛا٘غ ظائس ضا اظ ٔٛا٘غ لابُ

اؾتفازٔ ٜا٘ٙس نٙسِ تكریم زٞس  ٚاطالػات
ٔطبٛط ٝضا ب ٝؾطػت اظ ططیك وٕطبٙس اضتؼاقی
بطای واضبط اضؾاَ وٙس ِ ٚصا قرم ٘ابیٙا ٔی
تٛا٘س بطای ٘كؿتٗ بط ضٚی نٙسِ ذیاِی ٞیٓ
تهٕیٓ بٍیطزه

ساخت جلیقِ َّشوٌذ تا قاتلیت ارسال عالئن حیاتی تیوار تِ پسشک تا تالش پصٍّشگراى کشَر
ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ -حمماٖ وكیٛض
جّیمٛٞ ٝقٕٙسی ضا ػطض ٝوطز٘س و ٝلیازض بیٝ
اضؾاَ ٘ٛاض لّب  ٚػالیٓ حیات بیٕاض ب ٝپعقیه
اؾته
بٌ ٝعاضـ ایؿٙا ،زض حاَ حاضط وكٛض بیا بیاال
بٛزٖ آٔاضٞای ٔطي ٔ ٚیط ٘اق اظ بیٕاضیٞیای
لّب  ٚػطٚل ٔٛاج ٝاؾت  ٚاظ ؾٛی زیٍیط بیٝ
زِیُ ٟٔییا بیٛزٖ قیطاییط ابیتیال بی ٝأیطاو،
بٟطٌ ٜیطی اظ اؾتا٘ساضزٞای بیییٗ اِیٕیّیّی زض
ظٔیٞٝٙای ٔرتّف ضطٚضی اؾته
اظ ایٗ ض ٚبا تٛج ٝب ٝضغیٓٞای ٘أٙاؾب غصای ٚ
آِٛزٌ ٞای ٔعٔٗ ٔیحیییطی تیٛؾیؼی ٝییه
تىِٛٛٙغی پٛقیس٘ با لابّییت ٔیا٘یییتیٛضییٙیً
پیٛؾتٚ ٝضؼیت ػّٕىطز لّب  ٚػالیٓ حیییاتی

کالُ کاسکت ٍاقعیت هجازی
ترای هَتَرسیکلت سَاراى

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘أ ٝاضن -تِٛیس وال ٜواؾىت
ٔٛتٛض ؾٛاضی و ٝلازض بٕ٘ ٝایف اطالػات ٔحیطی
بطضٚی ٕ٘ایكٍط باقس ،واض چٙساٖ ؾاز ٜای ٘ییؿیت،
أا قطوت Nuviz HUDزض تالـ بطای تحیمیك
ایٗ ٞیس اؾیتهبیٌ ٝیعاضـ یاضؼ بی٘ ٝیمیُ
اظ ٚیییطبییُ ،وییال ٜوییاؾییىییت  ۷77زالضی ایییٗ
قطوت و ٝؼال ٕ٘ ٝ٘ٛاِٚی ٝآٖ تِٛیس قس ٜلازض بیٝ
ٕ٘ایف تهاٚیط بهطی ٔجاظی زض بیطابیط چكیٕیاٖ
ٔٛتٛضؾٛاض اؾت ،ب ٌٝ٘ٛ ٝای وٚ ٝی تهیٛض ٔی
وٙس ایٗ تهاٚیط زض بطابط چكٓ ٚی زض ٞیٛا ٔیؼیّیك
ٞؿتٙسهٕ٘ایف ِحظ ٝبِ ٝحظٔ ٝؿیط اظ ططیك ٘یمیكیٝ
زیجیتاَ ،ضبط تهاٚیط ٚیسئٛی با زلت حیساوی یط
 07۸7پیىؿُ ،ػىاؾ با زلت ٍٔ ۸یاپیییىیؿیُ اظ
جّٕٔ ٝعایای ایٗ وال ٜواؾىت ٚالؼیییت ٔیجیاظی
اؾتهتهاٚیط تٟی ٝقس ٜاظ ایٗ ططیك لیابیُ شذیییطٜ
ؾاظی بط ضٚی یه واضت حا ظٔ ٝیىیط ٚاؼ زی
ٞؿتٙس  ٚػال ٜٚبط ایٗ ٔ تٛاٖ اظ وال ٜواؾىت یاز
قس ٜبطای اتهاَ ب ٝؾطٚیؽ ٞای پرف ٔیٛؾیییمی
ا٘الیٗ ٔا٘ٙس اؾپاتیفای اؾتفاز ٜوطزه

تحت ٘ظاضت ٔؿتمیٓ پعقیه بیییف اظ پیییف
احؿاؼ ٔ قٛزه
أطٚظ ٜبا ٌؿیتیطـ بؿیتیطٞیای ٔیٙیاؾیب زض

حٛظٞ ٜای ٙاٚضی اطالػیات  ٚاِیىیتیط٘ٚیییه
ب ؾیٓ ،ضیای ٔیٙیاؾیبی بیطای ضا ٜا٘یساظی
وّیٙیه ٞای ٔجاظی لّب بیطای ٔیحیمیمیاٖ ٚ
ٔترههاٖ ایجاز قس ٜاؾت تا اظ ایٗ طیطییك بیٝ
اضتمای ؾالٔت جأؼ ٚ ٝویاٞیف ٞیسض ض یت
ؾطٔایٔ ٝاِ  ٚجا٘ وٕه قٛزه
بط ایٗ اؾاؼ ٔحمماٖ وكٛض با بیٟیطٌ ٜیییطی اظ
ٙاٚضی اطالػات جّیمٞ ٝیٛقیٕیٙیسی ضا بیطای
اضؾاَ اِىتطٚواضزیٌٛطا (٘ٛاض لّب) ب ؾیییٓ
ب ٝوّیٙیهٞای ٔجاظی اضائ ٝوطز٘سه
ایٗ ططح زض ٚالغ ِباؼ ٛٞقٕیٙیسی اؾیت ویٝ
ػال ٜٚبط ضاحت اؾتفاز ،ٜػالیٓ حیاتی یطز ضا
ؾٙجیس ٚ ٜلازض ب ٝاضائٌ ٝعاضـ زلیك اظ ٚضؼیت
بیٕاض ب ٝپعقه اؾته

ساخت سلَل خَرشیذی تا دٍام تسیار تاال
ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘أ ٝاضن -اییٗ ؾیّیَٛ
ذٛضقیسی ٛق اِؼاز ٜپایساض  ٚلیابیُ چیا
بیف اظ ٞ 07عاض ؾاػت زٚاْ ٔ آٚضزه
بٌ ٝعاضـ آ٘ا  ،تیٕ اظ زا٘كٕٙساٖ ٔ ٛیك بیٝ
ؾاذت ؾّ َٛذٛضقیسی وٓٞعیٙی ٚ ٝلیابیُ
چاپ قسٜا٘س و ٝزض قطایط ز٘یییای ٚالیؼی
بیف اظ یه ؾاَ پایساض بال ٔ ٔا٘س؛ ایٗ أط
ضوٛضز ؾَّٞٛای ذٛضقیسی اظ آظٔایكٍا ٜتا
ز٘یای تجاضی ضا جابٝجا وطزه ایٗ ؾَّٞٛیای
ذٛضقیسی اظ زؾت ٝذان اظ ٔیٛاز بی٘ ٝیاْ
پطٚؾىایت ؾاذت ٝقس ٜاؾتهپطٚؾىایت وٝ
٘ٛػ ٔٛاز ٔؼس٘ اؾت ،اظ ؾیاَ  ۰77۹زض
ؾاذت ؾّٞ َٛای ذٛضقیسی اؾتفاز ٔ ٜقیس
ٕٞ ٚیٛاض٘ ٜیمیكی ٔیٟیٓ زض ا٘یطغی ٞیای
تجسیسپصیط باظی وطز ٜاؾته

ایٗ ٔٛاز ٔؼس٘ ٚیػٌ ٞای جاِب زاضز اظ
جّٕ ٝابطضؾا٘ای ٔ ،مأٚت ٔیزیٙیاطیییؿی ٚ
ٞسایت ی ٘ٛو ٍٕٞ ٝبطای ضیعاِىتط٘ٚییه
بؿیاض حیات ب ٝقٕاض ٔ ض٘ٚسهزض ؾاَ ،۰70۶
طو بط ایٗ بٛز و ٝپطٚؾىایت تٛا٘ای تِٛیس
ؾّٞ َٛای ذٛضقیسی با باظز ٜحیساوی یط ۰0
زضنس ،یؼ ٙباالتط اظ بٟتیطییٗ تیىیٙیِٛیٛغی
ذٛضقیسی ؾیّیى ٘ٛتجاضی ؼّ ضا زاضزه
با ٚجٛز ایٙیىی ٝؾیّیٞ َٛیای ذیٛضقیییسی
پطٚؾىایت بؿیاض ضاحت ؾاذت ٔ ٝق٘ٛس  ٚبٝ
بییاظز ٜبیییییف اظ  ۰۰زضنییس زض ٔییحیییییط
آظٔایكٍا ٞضؾیس ٜا٘سٚ ،لت و ٝزض ضطٛبت
 ٚاوؿیػٖ ز٘یای ٚالؼ ٔؿتیمیط ٔی قی٘ٛیس،
لابّیتٞای بطزاقت ذٛضقیسی آٟ٘ا بٝؾطػت
اظ بیٗ ٔ ضٚزه

زًاى هی تَاًٌذحافظِ افراد را تخَاًٌذ
زض

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘أ ٝاضن -ط تحمیمات نٛضت ٌط ت ،ٝغٖ ذان
ذا٘ٓٞا تٛا٘ای آٟ٘ا ضا بطای ذٛا٘سٖ احؿاؾات  ٚش ٗٞا طازباال ٔ بطزه
بٌ ٝعاضـ ایطاٖ اؤٛ٘ٛیؿت؛ طبك تحمییمیات نیٛضت ٌیط یتی ٝتیٛؾیط
پػٞٚكٍطاٖ ضلابت بطای اِٚیٗ باض حسٚز  ۰7ؾاَ پیف بٔ ٝیطحّی ٝاجیطایی
ضؾیس و٘ ٝكاٖ زاز تٛا٘ای ذٛا٘سٖ ش ٗٞبمی ٝا طاز تٛؾط ظٖٞا بیٚ ٝاؾیطیٝ
یه غٖ ذال بط ضٚی DNAنٛضت ٔ ٌیطز  ٚباػیم ٔی قیٛز ظ٘یاٖ
٘ؿبت بٔ ٝطزاٖ بیكتط اظ ایٗ تٛا٘ای بطذٛضزاض باقٙسه
ٔحمماٖ زض زا٘كٍا ٜوٕبطیج ،آظٔ ٘ٛضا بطٌعاض وطز٘س و ٝذٛا٘سٖ ش ٗٞاظ
ضٚی چكٓ ٘اْ زاقت و ٝط ایٗ آظٔایف تهٛیطی اظ چكٓٞای ٔرتّف زض
ٔمابُ قطوت وٙٙسٌاٖ لطاض ٌط ت تا ب ٝتكریم حاِت ٞیا  ٚاحؿیاؾیات

با ٚجٛز ٔیّیاضزٞا وٟىكاٖ زض ضا وٞ ٝطوساْ زاضای
ٔیّیٞ ٖٛا ؾتاض ٚ ٜؾیاضٞ ٜؿتٙس ،احتٕاَ ٚجٛز حیییات
بیٍا٘ ٝزٚض اظ ٚالؼیت ٘یؿت ،أا چ ٝزِیّ باػم قیسٜ
و ٝتاو ٖٛٙبا ا٘ؿاٖٞا تٕاؼ ٍ٘ط تٝا٘سه
بٌ ٝعاضـ ذبطٍ٘اض حٛظٗ ٜآٚضیٞای ٘یٛییٗ ٌیطٜٚ
ػّٕ پعقى باقٍا ٜذبطٍ٘اضاٖ جٛاٖ؛ ویاضقیٙیاؾیاٖ
زض جسیستطیٗ تحمیمات ذٛز زضیا تٙیس جی ٛویٙی٘ٛی
ٔٛجٛز زض وٟىكاٖ ٞا  ٚزٔای باالی آٖ بیٚ ٝاؾیطیٝ
ٚجٛز ؾتاضٌاٖ باػم قس ٜتا ٔٛجٛزات ٛٞقٕیٙیس زض
٘ٛػ حاِت ذٛاص ظٔؿتا٘  ٚػسْ ا٘جاْ ؼاِیت ٞیای
حیات لطاض زاقت ٝباقٙس  ٚزض نٛضت ٟٔیا قسٖ قطایط
 ٚپاییٗ آٔسٖ زٔای ٛٞا زض وٟىكیاٖ یؼیاِیییت ٞیای
حیات ذٛز ضا اظ ؾط ٔ ٌیط٘سه
واضقٙاؾاٖ زا٘كٍا ٜآوؿفٛض اػتماز زاض٘س حیییات زض
ؾایط ؾیاضات ٔاٞیت ٔاقی ٙزاضز ٕٞ ٚا٘طٛض وی ٝابیط
وأپیٛتط ٞا زض زٔای پاییٗ ؼاِییت بیٟیتیطی زاض٘یس ٚ
لابّیت پطزاظـ حجٓ بیكتطی اظ اطالػیات ضا زاض٘یس،
ٔٛجٛزات ٛٞقٕٙس طا ظٔی ٓٞ ٙزضزٔای پیاییییٗ تیط
ػّٕىطز بٟتطی زاض٘س  ٔ ٚتٛا٘ٙس ب ٝبطلطاضی اضتباک بیا
ا٘ؿاٖٞا بپطزاظ٘سه
واضقٙاؾاٖ اػتماز زاض٘س با ٚجٛز ٔیّیٖٞٛا ؾیییاض ٜزض
ؾطاؾط جٟاٖ أىاٖ ٚجٛز ؾیاضٜٞای لابیُ ؾیىی٘ٛیت
بطای ا٘ؿاٖ  ٚیا ؾیاضاتی بیا أیىیاٖ ٚجیٛز حیییات
طاظٔیٛٞ ٚ ٙقٕٙس ب ٝاحتٕاَ ظیاز ٚجٛز زاضزه
ٔحمماٖ زض پاؾد ب ٝایٙى ٝچطا تاو ٖٛٙؾیییٍیٙیاِی اظ
ٔٛجٛزات ضای تٛؾط ا٘ؿاٖٞا ضزیاب ٘كس٘ ٚ ٜحیٜٛ
حیات  ٚظ٘سٌ آٖ ٞا ضنس ٘كس ،ٜاػتماز زاض٘س قطایط
و ٘ٛٙجٟاٖ  ٚوٟىكاٖٞا بٛٔ ٝجٛزات ضای أىاٖ
ؼاِیت ضا ٕ٘ زٞسه
بطاؾاؼ پػٞٚفٞا اؤ ٖٛٙیعاٖ تابف پكت ظٔیٙی ٝزض
وٟىكاٖ زض حسٚز ؾ ٝزضج ٝوّٛیٗ باالی نفط اؾیت
و ٝزٔای ٛق اِؼاز ٜباال ٌ ٚطْ بطای ظ٘سٌ  ٚؼاِیت
ٔٛجٛزات ضای  ٚحیات طاظٔی ٙب ٝقٕاض ٔ آیسه
واضقٙاؾاٖ اػتماز زاض٘س زض جٟاٖ أىاٖ زاضز ٞیعاضاٖ
حیات طاظٔی ٙبا اقىاِ ٔكاب ٝا٘ؿاٖٞاٌ ،یییاٞیاٖ ٚ
حت حیٛا٘ات ٚجٛز زاقت ٝباقسٞ ،یط چیٙیس وی ٝبیٝ
احتٕاَ ظیاز آ٘اتٞ ٔٛای ٔتفاٚت زاض٘س ،أا اظ بؿیاضی
جٟات ٔكابٞ ٓٞ ٝؿتٙسه
با تٛج ٝب ٝیى بٛزٖ ؾطچكیٕی ٝذیّیمیت ،تیٕیأی
ٔٛجٛزات چ ٝظٔی ٚ ٙچ ٝطاظٔی ٙؾیییط تیىیأیّی
یىؿا٘ ضا پكت ؾط ٔ ٌصاض٘س  ٚاظ حیات ته ؾِّٛ
آغاظ ٔ ق٘ٛس  ٚب ٝتسضیج تىأُ پیسا ٔ ویٙیٙیس ،اییٗ
باػم ٔ قٛز تا زض تٕأ وٟىكاٖٞا ٔٛجٛزات قبیٝ
ب ٝیىسیٍط ٚجٛز زاقت ٝباقسه

ا طاز بپطزاظ٘سه
ایٗ پػٞٚف زاز و ٝا طاز ٛضا ٔ تٛا٘ٙس با ٍ٘ا ٜوطزٖ ب ٝچكٓ زیٍطاٖ شٞیٗ
 ٚاحؿاؾات آٟ٘ا ضا برٛا٘ٙسه
زض ایٗ پػٞٚف ٔكرم قس و ٝتٛا٘ای بطذ ا طاز زض ایٗ واض اظ ؾیاییطییٗ
بیكتط بٛز ٚ ٜظ٘اٖ زاضای ٔتٛؾط ٕ٘ط ٜبٟتطی ٞؿتٙسه
آظٔ ٖٛجسیسی زض ایٗ ظٔی ٝٙبا ٕٞىاضی قطوت بیٛتىِٛٛٙغی بط ضٚی ۸۹
ٞعاض ٘فط زض ؾطاؾط جٟاٖ نٛضت ٌط ت و ٝباظ  ٓٞزض اییٗ آظٔی ٖٛظ٘یاٖ
ٔتٛؾط ٕ٘ط ٜبٟتطی ٘ؿبت بٔ ٝطزاٖ زاقتٙس  ٚایٗ ٔٛضٛع ٘كاٖ ٔ زٞیس ویٝ
حضٛض غٖ ٔرهٛل بط ضٚی DNAظ٘اٖ ،ایٗ تٛا٘ای ضا زض آٖٞا اییجیاز
وطز ٜاؾته
ٔحمماٖ ایٗ پػٞٚف بط ایٗ باٚض٘س و ٝایٗ واض یه ٌاْ ٔ ٟٓض ٚب ٝجّی ٛزض
حٛظ ٜػّ ْٛاػهاص اجتٕاػ بٛز ٚ ٜب ٝتىٕیُ ایٙى ٝچ ٝچیعی ؾبب تیٙیٛع
زض ٕٞسِ قٙاذت ٔ قٛز وٕه ٔ وٙسه

حفر چاُ ّای غیر هجاز ،
سفرُ ّای آب زیرزهیٌی را خشک خَاّذ کرد .
رٍاتظ عوَهی سازهاى آب ترق خَزستاى

