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اطالعات علمى

روبات هزارپا
 اين تصويرى از يك روبات است كه ظاهرى شبيه به هزارپا دارد. اين روبات را دانشمندان دانشگاه  هاروارد 

ساخته اند.

آتش بازى ژنها 
 Arabidopsis thaliana به نظر مى رسد كه يك برنامه آتش بازى باشد اما درحقيقت نقشه ژنتيكى از گياه
به عنوان بخشى از پروژه AraNet است. تيم محققان موسسه علمى كارنگى پروژه AraNet را برپايه بيش از 

50 ميليون مشاهدات تجربى گياهان و ساير ارگانيسمها توسعه داده اند.

مهمانى اجتماع قارچ ها
 اين عكس جايزه اول بخش گرافيك اطالعاتى را به خود اختصاص داده است. اين عكس در واقع يك پوستر 
آموزشى است كه تمام انواع قارچ را نشان مى دهد. به ويژه قارچهايى كه روى پنير، نان و روى بينى خفاشها تشكيل 

مى شوند.

پوست در گوجه فرنگى 
اين عكس ميكروسكوپى، كرك و پوسته يك دانه گوجه فرنگى را نشان مى دهد. اين پوسته كركدار يك ماده 
لزج ترشح مى كند كه همانند يك غشاى واضح در حاشيه دانه به نظر مى رسد. اين ماده لزج اهداف مختلفى دارد از 

جمله اينكه شكارچيان را با يك ماده آفت كش طبيعى مى كشد و از خشك شدگى دانه جلوگيرى مى كند.

 چشمها به سوى مولكول ها
 اين عكس توانسته است جايزه اول بخش عكاسى را كسب كند. اين تصوير ميكروسكوپى كه 18 فوريه 2010 بر 
روى جلد مجله ساينس قرار گرفت، سطح يك اليه منفرد از مولكول را نشان مى دهد. اين اليه درحقيقت مربوط به دو 

نوع مولكول است كه همانند آب و روغن از هم جدا شده اند. اين عكس اولين مراحل جداسازى را نشان مى دهد.

تهاجم باكترى خوارها 
اين تصوير سه بعدى، يك باكتريوفاژ (باكترى خوار) را نشان مى دهد كه به روشى بسيار تهاجمى و به سبك 

فيلمهاى ژانر وحشت به يك باكترى حمله مى كند.

 ويروس HIV سه بعدى 
 اين تصويرى از ويروس HIV است كه با تكنيك هاى تصويربردارى ميكروسكوپى سه بعدى گرفته شده 

است.

  اثبات فتح اللهى


