
علم و زندگي سه شنبه  22  خرداد 1397، 27 رمضان 1439، 12  ژوئن 2018،  سال پانزد                        هم، شماره 144108 Info@etemadnewspaper.ir

دو هفته قبل ناجيان آب هاي درياي جنوب تايلند نهنگ 
خلبان نر كوچكي را ديدند كه تقال مي كرد و شنا كردن 
و نفس كشيدن برايش دشوار بود. آنها براي نجات جان 
حيوان قايقي س��اختند تا او را روي آب شناور نگه دارد 
و سايباني قرمز را باالي س��رش فراهم كردند تا پوست 

نهنگ در مقابل اشعه خورشيد آسيب نبيند. 
 ط��ي تالش هاي تي��م نج��ات، اين نهنگ 5 كيس��ه 
پالس��تيكي باال آورد. اما پس از گذش��ت 5 روز از دنيا 
رفت. كالبدش��كافي اين نهن��گ نش��ان داد بيش از 8 
كيلوگرم كيسه پالستيكي در ش��كم اين حيوان بود و 
به او اجازه نمي داد خوراكي ه��اي مغذي را قورت دهد. 
محتويات درون ش��كم او شامل 80 كيسه پالستيكي 
خريد و ضايعات پالستيكي ديگر بود. رجينا آسموتيس 

س��يلويا، مدي��ر اجراي��ي 
موسس��ه حفظ ونگهداري 
نهنگ و دلفي��ن امريكاي 
شمالي مي گويد اين موضوع 
به معضل��ي بزرگ تر يعني 
آلودگ��ي پالس��تيكي در 
درياها داللت دارد: »تعداد 
آس��يب ديده اي  جانداران 

كه خودش��ان را به س��احل نمي رس��انند، نمي دانيم. 
يك نهنگ خلبان را مش��اهده كرده ايم اما از گونه هاي 
ديگر خبر نداريم. در بهترين حالت مي توان گفت اين 
ماجرا نمادين است اما نماد يك معضل عظيم به شدت 
هولن��اك.«  از نظر كارشناس��ان احتم��اال اين نهنگ 

كيسه هاي پالستيكي را 
با غذا اش��تباه گرفته بود. 
با انباش��ت زباله، حيوان 
تصور مي كند ش��كمش 
پر اس��ت و همي��ن ميل 
ب��ه غ��ذا را در او كاهش 
مي ده��د. او ك��ه در واقع 
دچار س��وءتغذيه شده، 
بيمار مي ش��ود و نمي تواند غذاي خود را ش��كار كند. 
نهنگ هاي خلبان معموال ماهي مركب مي خورند اما 
وقتي غذاي اصلي شان را نتوانند پيدا كنند اختاپوس، 
س��پيداج و ماهي هاي كوچك را مي خورن��د.  آلودگي 
پالس��تيك معضلي هميش��گي در درياهاي سراسر 

جهان اس��ت. در آب ه��اي تايلند بي��ش از 300 گونه 
دريايي پ��س از خوردن پالس��تيك هالك ش��ده اند. 
فهرست اين جانداران ش��امل نهنگ خلبان مي شود 
اما الك پش��ت هاي دريايي و دلفين ها هم در آن جاي 
مي گيرند. در ماه آوريل نهنگ عنبر الغري در سواحل 
اسپانيا پيدا شد كه بيش از 21 كيلوگرم زباله در دستگاه 
گوارش او بود.  آسميتوس سيليويا مي گويد نهنگ ها به 
عنوان »باغبان اقيانوس ها« شناخته مي شوند چراكه 
اكوسيستم خود را بارور مي كنند. با كشتن نهنگ ها ما به 
باقي اكوسيستم آسيب مي رسانيم كه در نهايت گريبان 
خودمان را مي گيرد. با آلوده كردن درياها، ما ماهي هايي 
را كه خودمان مي خوريم آلوده مي كنيم و احتماال ما هم 
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نهنگي كه  مظلومانه  ُمرد

تكنولوژيمحيط  زيست

س��خت مي توان از كنار موضوع پالستيك عبور كرد. 
آمار و ارقام و حقايق پيرامون آن آنقدر تكان دهنده اند 
كه گويي داستاني خيالي و فانتزي را شرح مي دهيم. 
اين گفته ها حقيقت دارد كه نيمي از پالستيك هاي 
تاريخ زمين در 15 سال اخير توليد شده اند؟ هر ساله 
يك تريليون كيسه پالستيكي در سراسر جهان مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد كه ميانگين »عمر بازدهي« 
آن 15 دقيقه اس��ت  و آيا اين عمر، ط��ول مدت دوام 
پالستيك از 450 سال تا هميشه را تخمين مي زند؟ 
متاس��فانه پاس��خ مثبت اس��ت و اين حقايق تلخ و 
باقي مسائل هم درس��ت است. به همين خاطر مجله 
پارك��ر،  الرا  از   »National Geographic«
گزارش نويس و رندي اولسون، عكاس خواسته است 
به بررس��ي اين بحران جهاني بپردازن��د. البته گاهي 
هم پيش آمده كه پالستيك ها مايه شگفتي شده اند. 
همانطور كه پاركر مي نويسد آنها به پيروزي متفقين 
در جنگ جهان��ي دوم كمك كرده اند، »س��فرهاي 
فضايي را آس��ان كرده ان��د، انقالب��ي در صنعت دارو 
راه انداخته ان��د... با ايربگ ه��ا، انكوباتورها، كاله هاي 
ايمني، يا با رس��اندن آب شرب س��الم به فقرا در آن 
بطري هاي مصرفي كه حاال ش��وم و نحس هستند، 
روزانه جان بس��ياري را نجات مي دهن��د.« اما با اين 
وجود عكس هاي حيرت آور اولسون نشان مي دهد ما 
انسان ها، رستاخيز پالستيك را رقم زده ايم. ملت هاي 
توس��عه يافته زندگي پرآس��ايش شهروندان ش��ان 
را از ضايع��ات خال��ي مي كنن��د و آنها را روي س��ر 

آسيب پذيرترين مردمان اين سياره مي ريزند. 
خبر خوب اينكه مي توان اين مساله را حل كرد؛ مجله 
نشنال جئوگرافيك به نوبه خود شماره هاي ماه ژوئن 
را در پاكت هاي كاغذي به دست مشتركانش رساند. 
همين تغيير استفاده ماهانه از بيش از دو ونيم ميليون 

كيسه پالستيكي را كاهش مي دهد. 
اگر زماني كه مس��افران ش��هر پليموث لندن با كشتي 
مي فالور براي نخستين بار راهي امريكا شدند پالستيك 
اختراع شده بود احتماال حاال پس از گذشت چهار قرن، 
زباله هاي پالستيكي آنها را مي ديديم. اگر اين مهاجران 
مثل بسياري از آدم هاي اين روزها با بي خيالي بطري هاي 
خالي  و كيسه هاي پالستيكي را در ساحل مي ريختند، 
امواج آتالنتيك و نور خورش��يد اين پالس��تيك ها را به 
تكه هاي ريز بدل مي كرد. و ممك��ن بود اين ذره ها هنوز 
هم روي آب هاي اقيانوس هاي جهان شناور باشند و هر 
روز موادي سمي را جذب  كنند و آنقدر شناور مي ماندند 
تا طعمه ماهي يا حلزون هاي بيچاره ش��وند يا سرانجام 

وعده غذايي ما. 
وقتي با قطاري كه در امتداد ساحل جنوبي انگلستان 
حركت مي كند به پليم��وث مي رفتم، فكر كردم بايد 
خدا را ش��كر كرد كه در زمان اين مهاجران خبري از 
پالس��تيك نب��ود. از آنجايي كه پالس��تيك تا پيش 
از قرن نوزدهم اختراع نش��ده ب��ود و توليد آن حدود 
1950 روي داد، ما با 9 ميليارد و دويست ميليون تن 
پالستيك روبه رو هس��تيم. از اين ميزان، 6 ميليارد و 
900 ميلي��ون تن آن ب��ه ضايعات تبديل مي ش��ود. 
و از اين ضايعات به مقدار 6 ميلي��ارد و 300 ميليون 
تن هرگز وارد چرخ��ه بازيافت نمي ش��وند؛ اين آمار 

دانشمنداني را كه اين اعداد را در سال 2017 به دست 
آوردند حيرت زده كرد. 

هيچ كس نمي دان��د چه مقدار ضايعات پالس��تيكي 
غيرقاب��ل بازيافت راه ش��ان به درياه��ا يعني آخرين 
چاهك هاي زمين ختم مي شود. جنا جمبك، استاد 
مهندسي دانش��گاه جورجيا در س��ال 2015 توجه 
همگان را با آماري تقريبي ب��ه اين بحران جلب كرد: 
هر س��اله بين 5 ميليون و 300 هزار ت��ا 14 ميليون 
تن ضايع��ات غيرقاب��ل بازيافت در مناطق س��احلي 
ساخته مي ش��ود. طبق گفته او و تيم تحقيقاتي اش 
اغلب آنها از كش��تي ها بيرون ريخته نشده اند و روي 
زمين و رودخانه ها به خصوص در آسيا به طبيعت راه 
پيدا كرده اند. س��پس باد يا آب راه آنها را به دريا ختم 
كرده است. جمبك مي گويد تصور كنيد پنج كيسه 
پالستيكي با ضايعات پالستيكي پر شده و در هر سه 
كيلومتر ساحل هاي جهان جا خوش كرده اند؛ يعني 
معادل 8 ميليون و 800 هزار تن. اين سرانگشتي ترين 
تخمي��ن او از دريافتي  درياها از ما اس��ت. مش��خص 
نيست چقدر زمان مي برد تا پالستيك به مولكول هاي 
تش��كيل دهنده   اش تجزيه ش��ود. تخمين ها از 450 

سال تا هرگز متغير است. 
از طرفي دانش��مندان تخمين زده اند پالستيك هاي 
دريايي ميليون ه��ا جاندار دريايي را هر س��اله به كام 
مرگ مي كش��انند. نزديك به 700 گون��ه، از جمله 
جانداراني كه در معرض انقراض هستند، تحت تاثير 
اين بحران قرار مي گيرند. برخي از آنها آشكارا آسيب 
مي بينند؛ مثال از طريق تورهاي ماهيگيري رهاشده 
خف��ه مي ش��وند. گونه ه��اي درياي��ي در اندازه هاي 

مختل��ف، از جان��دار زي��ر ذره بين��ي زئوپالنكتون تا 
نهنگ ه��ا، ح��اال ميكروپالس��تيك مي خورن��د. در 
جزيره بزرگ هاوايي، در ساحلي كه ظاهرا بايد بكر و 
دست نخورده باشد و هيچ جاده آسفالت شده اي به آن 
ختم نمي شود من با پاي پياده در ميكروپالستيك ها 
راه رفتم و آنها زير پايم قرچ ق��رچ صدا مي دادند. بعد 
از آن مي فهميدم چرا برخي پالس��تيك هاي دريا را 
مصيبتي تهديدآميز و هم پاي��ه مخاطرات تغييرات 

آب وهوايي مي دانند. 
در كنفرانس ه��اي جهان��ي دس��امبر گذش��ته در 
نايروبي، رييس برنامه محيط زيس��ت س��ازمان ملل 
از »هرمج��دون دريايي« صحبت كرد. ب��ا اين وجود 
تفاوتي در كار اس��ت: پالس��تيك دريايي ب��ه اندازه 
تغييرات آب وهوايي پيچيده نيست. هيچ كس منكر 
زباله هاي دريايي نيست، دس��ت كم تا به حال. براي 
حل اين مساله الزم نيست كل سيستم انرژي سياره 

را بازسازي كنيم. 
تد س��يگلر، اقتصاددان منابع طبيعي كه 25 سالي را 
صرف كار با ملت هاي توس��عه يافته در رابطه با زباله 
كرده اس��ت، مي گويد: »ضايعات دريايي مش��كلي 
نيست كه راه حلش را ندانيم. مي دانيم چطور زباله ها 
را جمع كنيم. هر كس��ي مي تواند اي��ن كار را بكند. 
مي دانيم راه خالصي از آنها چيست. مي دانيم چطور 
بازيافت شان كنيم. « او معتقد است مساله به ساخت 
موسس��ات و دس��تگاه هاي ضروري اي مربوط است 
كه بايد پيش از تبديل ش��دن درياها به سوپ رقيق 

پالستيك، راه اندازي شوند. 
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تمام فناوري ها يا اختراعات انس��اني ب��ه نوعي تقليد 
از مدل هاي زنده اس��ت كه به آن »زيس��ت تقليد« يا 
»بيوميمتيك« )Biomimetics( مي گويند؛ زيست 
تقليد به معناي مطالعه بر س��اختارهاي زيستي براي 
ايجاد فناوري هاي جديد در مقياس كالن يا نانو است. 
دانشمندان پروژه اي اروپايي قصد دارند با الهام و تقليد 
از زيرساخت هاي پوس��تي تيره خاصي از مارمولك ها 
و سوس��ك ها فناوري جديدي را توس��عه دهند. آنها 
طي تحقيقات خود دريافته اند ريزساختارهاي پوست 
مارمول��ك شاخ ش��اخ ويژگي هاي منحص��ر به فردي 
دارد كه براي انتقال مايعات به كار مي آيد.  بخش��ي از 
اين تحقيقات در آزمايش��گا ه هاي دانش��گاه يوهانس 
كپلر در ليتس اتريش انجام مي ش��ود. آنها براي انجام 
آزمايش ها مارمولك شاخ شاخي را از امريكاي شمالي 
به ش��هر ليتس بردند. اين گون��ه از مارمولك ها براي 
زنده مان��دن نياز به ميزان بس��يار كم��ي از آب دارند. 
آنها قادرند به طور طبيعي از ش��بنم ي��ا قطرات باراني 
كه پشت بدن شان جمع شده، استفاده كنند؛ بنابراين 
محقق��ان اروپايي با الهام از اين سيس��تم هوش��مند 
طبيعي، قص��د دارن��د فناوري هايي در مقي��اس نانو 
براي انتق��ال آب طراحي كنند.  اين ن��وع مارمولك از 
تيره ش��اخي مارمولكان اس��ت و مهارت هايي دارد كه 
مي تواند از شكار ش��دنش جلوگيري كند. پوست اين 
ن��وع مارمولك  به س��رعت مايعات را ج��ذب مي كند. 
فلوريان هاش��ن، زيست ش��ناس در اين باره مي گويد: 
»ريزس��اختارهاي پوس��ت اين مارمولك  به س��رعت 
مايعات را جذب مي كند. در اليه هاي مختلف پوس��ت 
مارمولك شاخ ش��اخي، يك سيس��تم مويرگي وجود 
دارد كه مايع را به سرعت به سر حشره منتقل مي كند. 
س��پس مارمولك مي تواند مايع را با گوش��ه دهانش 

بنوشد.«
محققان اين آزمايش ها را روي گونه اي از سوسك هايي 
كه در امريكاي جنوبي يافت مي شوند، انجام مي دهند. 
آنها با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني قوي، مدل سه 

بعدي از پوست حشره، در مقياس نانومتر مي سازند. 
زيست ش��ناس دانش��گاه يوهانس كپلر ليتس در اين 
باره كه اين مدل به چه كار محققان مي آيد، مي گويد: 
»متوجه شديم كه ترش��حات دفاعي در بخش خاصي 
از بدن حش��ره و در ريزس��اختارهاي پوس��ت آن قرار 

دارد. غدد مربوط به ترش��حات دفاعي هم زير بال هاي 
حشره اس��ت. ترش��حات دفاعي توليدش��ده از طريق 
ريزساختارهاي پوس��ت، به محل اتصال بال حشره به 
بدنش منتقل مي شود. سپس تبخير ش��ده و با ايجاد 
بوي بد خط��ر را از خود دور و به اي��ن ترتيب از خودش 
دف��اع مي كند.«بخ��ش ديگ��ر تحقيقات اي��ن پروژه 
اروپايي در كرت يونان انجام مي شود. محققان موسسه 
س��اختارهاي الكترونيك و ليزر در اين جزيره با پروژه 
اروپايي مش��اركت دارد. دانش��مندان اين موسسه در 
زمينه فناوري ليزر تخصص دارند.  هدف  آنها بازتوليد 
مدل هايي اس��ت كه دانش��مندان علم زيس��ت تقليد 
)بيوميمتيك( بر اساس مواد مصنوعي ساخته اند. آنها 
براي اين كار از پالس هاي كوتاه ليزر، در مقياس بسيار 
كوچك اس��تفاده مي كنن��د. اوانجلوس اس��كوالس، 
مهندس اپتي��ك و ليزر اين موسس��ه در اي��ن باره كه 
تابش پرتو ليزر چگونه در ساخت مدل هاي سه بعدي 
به مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، مي گويد: »تابش پرتو 
ليزر به ماده شوك وارد مي كند و ساختار ماده را تغيير 
مي دهد. مي توانيد در مقياس و با تفكيك پذيري از چند 
ميكرون تا چند دهم نانومتر، س��اختارهاي سه بعدي 
بسازيد. )براي مقايس��ه( اين نكته را در نظر بگيريد كه 
قطر موي شما صد ميكرون است. « مهندسان اپتيك 
و ليزر درموسس��ه س��اختارهاي الكتروني��ك و ليزر با 
استفاده از تابش پرتو ليزر مدل هاي سه بعدي با تقليد 

از ريزساختار پوست حشره مي سازند. 
ساخت مدل س��ه بعدي بر اس��اس زيرساختارهاي 
پوس��ت حش��رات چ��ه كاربردهاي��ي دارد؟  اي��ن 
آزمايش ه��ا ب��راي ف��والد ه��م انجام مي ش��ود كه 
اهميت خاصي دارد چون مي توان با اين س��اختارها 
اصطكاك را در قطع��ات ميكرومكانيكي و در نتيجه 
فرس��ايش آنها را كاهش داد. مانوئل اس��تراتكيس، 
مدير اين طرح مي گويد: »در اجزاي ميكرومكانيكي، 
دو س��طح داريم ك��ه از طري��ق روان س��از باهم در 
تماسند. در نتيجه مي توان اصطكاك بين سطوح را 
با افزودن يك ساختار س��طحي كاهش دهيم.« اين 
فناوري كاربرده��اي ديگر ه��م دارد، از جمع آوري 
آب موقع خشكس��الي گرفته تا كاربرد در مهندسي 

پزشكي. 
euronews.com

از گذشته هاي بسيار دور تا به حال زنان از حقوق طبيعي 
خود محروم بوده اند. قرن ها اجازه درس خواندن نداشتند 
و بعدتر هم اجازه انتش��ار مقاالت علمي شان را. وظايف 
زنان به خانه داري، دهقاني و س��اخت اشياي كاربردي 
محدود مي شد. انگشت اتهام هم به سمت باورهاي غلط 
رايج گرفته مي ش��ود كه زنان را به اندازه مردان باهوش 
نمي دانس��تند. اما زناني كنش��گر در مقابل اين س��ير 
قهقرايي ايس��تادگي كردند و براي حفظ عشق خود به 
مشاغل اجتماعي كه تعريفي مردانه داشتند، جنگيدند. 
آنها از عالقه شان به يادگيري و نش��ر دانسته هاي شان 
دس��ت نكش��يدند، بنابراين به دور زدن قواعد و قوانين 
متوسل شدند و نوشته هاي شان را با نام  مستعار منتشر 
كردند. مدت ها بعد وقتي جامعه زنان دگرگون ش��د و 
راه شان به دانشگاه ها باز شد، جنسيت شان سبب مي شد 
حرفه اي درخور يا سرمايه اي براي پيشبرد اهداف شان 
در اختيار نداش��ته باش��ند. در آس��مان تاريخ علم نام 
بسياري از زنان كه براي علم جنگيدند، مي درخشد. در 
كتاب »زنان در علم« با عنوان فرعي »50 پيشگام جسور 
كه دنيا را تغيير دادند« راش��ل ايگنوتوفس��كي با شرح 
نوشتاري و تصويري فرازونش��يب هاي زندگي برخي از 
اين دانشمندان زن، از زناني مي گويد كه از يونان باستان 
تا همين روزها با »نه« قطعي جامعه مردس��االر روبه رو 
شدند اما جواب شان اين بود: اگر مي تواني جلوي من را 

بگير. 
ايگنوتوفس��كي در اين كتاب ك��ه با ترجم��ه ماندانا 
فرهادي��ان از س��وي »انتش��ارات فاطم��ي« ب��راي 
عالقه مندان كودك و نوجوان منتش��ر شده است، به 
50 زن دانش��مند از هوپاتيا، فيلسوف يونان باستان تا 
مي- بريت موزر دانش��مند علوم اعصاب برنده جايزه 
نوبل فيزيولوژي/پزش��كي 2014 و مريم ميرزاخاني، 
رياضي��دان ايران��ي و تنه��ا زن برن��ده م��دال فيلدز 
مي پردازد. نويسنده داس��تان زندگي هر دانشمند را با 
جنبه هايي از زندگي شخصي و دستاوردهاي علمي او 
تركيب كرده و هر دو صفحه را به يك محقق اختصاص 
داده تا از آنها تصاويري چش��مگير براي عالقه مندان 

جوان خلق كند. 
اگرچه او به شرح دس��تاوردهاي زنان نامداري مانند آدا 
الويس، ماري ك��وري و روزاليند فرانكلي��ن مي پردازد 
اما حضور پررنگ تر متعلق به زنان دانش��مندي اس��ت 
كه هرگز نام آنها را نش��نيده ايم و از ابداعات آنها خبري 
نداش��ته ايم. مانند ماريا زيبوال مريان، حشره ش��ناس 
آلماني و بزرگ ترين تصويرگر علم��ي تاريخ كه در قرن 
هفدهم مي زيست. عالقه  مريان به نقاشي و حشره ها او 

را به تصوير كردن زندگي پروانه ها سوق داد. در آن زمان 
ارتباط ميان كرم ابريشم و پروانه بر همه پوشيده بود او 
با كتاب »تبديل معجزه آساي كرم ابريش��م و تغذيه از 
گل ها« به معرف��ي گونه هايي از حش��ره ها و پرنده ها و 
خوراك هاي آنها پرداخت و بدين ترتي��ب نام خود را به 
عنوان يكي از پيشگامان حشره شناس��ي ثبت كرد. يا 
آليس بال، ش��يميدان آفريقايي- امريكايي كه در سال 
1892 به دنيا آمد. اوايل قرن بيستم بيماري جذام شيوع 
پيدا كرد. بيمار جذامي دچار بي حسي مي شد، زخم هاي 
پوستي اش منجر به نقص  عضو دايمي مي شد و اعصاب  
و چشم ها را هم بي نصيب نمي گذاشت. روغن غليظ دانه 
درخت چال موگرا عالج اين بيماري بود اما تركيب اين 
روغن با آب و تزريق آن به جذاميان عمال امكان پذير نبود. 
بنابراين آليس بال تحقيق خود را ش��روع كرد. او در 23 
سالگي روش جديدي براي استفاده از روغن چال موگرا 
كشف كرد؛ در واقع پس از جداس��ازي اتيل  استرها در 
اسيدهاي چرب، توانس��ت روغن را با آب مخلوط كند و 
در نتيجه براي تزريق مورد استفاده قرار دهد. اين درمان 
به »روش بال« مشهور ش��د و جذامي ها را از شر جذام 

خالصي داد. 
ايگنوتوفس��كي براي عالقه مندان به دنياي ش��يمي 
وسايل آزمايشگاه را تصوير كرده، آماري از حضور زنان 
در دنياي علم، فناوري، مهندس��ي و رياضي به دست 
داده و همچنين از نقش زناني گفته است كه بر دنياي 
علم تاثير گذاشته اند. در انتهاي كتاب نيز فيلم ، كتاب 
و وبسايت هايي را براي دوس��تداران جوان حوزه علم 

معرفي كرده است. 

استفاده از فناوري نانو بر پوست خزندگان
مارمولك هايي براي انتقال آب

نگاهي به كتاب »زنان در علم« 
زنان جسوري كه دنيا را دگرگون كردند

در دهه 1970 و زماني كه جنگ س��رد در اوج بود، دفتر 
تحقيق و توس��عه آژانس مركز اطالع��ات اياالت متحده 
دستگاه كوچكي براي شنود ساخت اما طريقه هدايت اين 
دستگاه آنقدر ضعيف بود كه امكان نداشت با ورودش به 

مكاني، توجه ها را به خود جلب نكند. 
پس از اينكه مهندس��ان س��يا )CIA( از اي��ده خرزنبور 
مكانيكي دست كشيدند، سنجاقكي را معرفي كردند. اين 
دستگاه با عنوان »Insectothopter« )يا حشره  بالدار( 
ربات حشره اي است كه نخستين حامل هوايي بي نام اين 
سازمان ناميده ش��د كه به اندازه حشره اي واقعي  بود. اين 
ربات حشره پتانسيل هايي داشت و تحت شرايط ايده آل 

مي توانست طي 60 ثانيه تا شعاع 200 متري پرواز كند. 
بيونيك ي��ا خالقيت شناس��ي طبيعت ب��ه علمي گفته 
مي ش��ود كه محقق��ان و دانش��مندان با الگوب��رداري از 
سامانه ها، ساختارها و سازوكارهاي طبيعت و موجودات 
زنده براي ابداع و اختراع و پيش��برد فناوري و حل مسائل 
فني- مهندسي مورد استفاده قرار مي دهند و سنجاقك 
عاقالنه ترين انتخاب مهندسان سيا به شمار مي رود چراكه 
سنجاقك ها حشرات فرز و تندي هس��تند كه قادرند در 
هوا ش��ناور بمانند و حتي به عقب پرواز كنند. همچنين 
مي توانند با س��ه بال زدن، 180 درجه بچرخند. حش��ره 
بالدار سازمان سيا با 6 سانتيمتر طول و 9 سانتيمتر پهنا 
با اندازه هاي س��نجاقك همخوان��ي دارد. ع��الوه بر اين 
س��نجاقك ها در هر قاره اي به غير از قاره جنوب زندگي 
مي كنند؛ بنابراين حضور آنها حداقل در فصل مناس��ب، 

توجهي  را به خود جلب نمي كند. 
طبق توصيف سيا طريقه كار اين ربات حشره بدين شكل 

است:  »دو پرتوي ليزري در دونوار فلزِي ُدم اين حشره كار 
گذاشته شده كه آن را هدايت مي كند. اين پرتو ليزري به 
عنوان رابط اطالعاتِي حس��گر صوتي كوچك درون اين 
دستگاه نيز كار مي كند. موتوري كوچك نيز بال ها را تكان 
مي دهد؛ كيسه سوخت شامل مايعي است كه دستگاه را 
به حركت مي اندازد.« اما سبك ترين بادها اين ربات حشره 
يك گرمي را از مس��ير منحرف مي كند. هنوز مشخص 
نيست هدايت ليزري و رابط اطالعاتي هرگز عمل كرده اند 
يا خير. چرا كه اين حامل هوايي بي نام در هيچ ماموريت 

جاسوسي شركت نداشته است. 
با گذشت چند دهه سنجاقك ها مدل محبوب محققان 
براي س��اخت حامل هاي هوايي ديگر ش��ده اند. در سال 
2005 دانش��جويان دانش��گاه تكنولوژي هلند دستگاه 
DelFly را معرفي كردند كه براي شركت در رقابت هاي 
بين المللي حامل هاي هوايي كوچك ساخته بودند. طرح 
اصلي با طول بال  50 سانتيمتر و وزن 21 گرم، بزرگ تر از 
سنجاقك بود. مدتي بعد چندين نسخه جديد معرفي شد؛ 
دل فالي ميكرو كه با طول بال 10 سانتيمتر و وزني حدود 
3 گرم، اندازه اي واقعي تر داش��ت. اين سنجاقك رباتيك 
دوربيني ويدئويي را حمل مي كند و حاوي فرس��تنده اي 
بود كه ويدئوهايي زنده را از طريق آن ارس��ال مي كند. در 
س��ال 2008 در كتاب »ركوردهاي جهاني گينس« اين 

دستگاه »كوچك ترين دوربين هوايي« ناميده شد. 
در همين حين، كمپاني هاي اس��باب بازي س��نجاقكي 
رباتيك را كه از طريق امواج راديويي كنترل مي شود، روانه 
بازار كردند. مجله »تايم«WowWee  را يكي از بهترين 
اختراعات سال 2007 ناميد اگرچه در معرفي  اين دستگاه 

آمده بود كه بادهاي جانبي چالشي براي اين ربات حشره 
محس��وب مي ش��وند. اين حش��ره با بال هاي شفاف 20 
سانتيمتري، تنه اي سبز و س��فيد و چشماني درخشان 
مناسب جاسوسي نيس��ت اما بچه ها طرفدار پروپاقرص 

آنند. 
سال گذشته نيز مهندسان رويكردي متفاوت در ساخت 
بهتر س��نجاقك هاي رباتي��ك اتخاذ كردن��د. محققان 
موسس��ه دريپر Draper در كمبريج ماساچوس��ت و 
موسسه پزش��كي هاوارد هيوز در حال دستكاري ژنتيك 
سنجاقك هاي حقيقي هس��تند؛ اين س��ايبورگ با نام 
DragonflEye در نخس��تين آزمايش  خود س��ربلند 
بيرون آمد. او داراي كيسه اي كوچك است كه انرژي اش 
را از پنل خورش��يدي مي گيرد و اپرات��وري از راه دور اين 
سنجاقك را كنترل مي كند. طبق گفته محققان مي توان 
از اين موجود نيمه حشره و نيمه ماشين براي »گرده افشاني 
كنترل ش��ده« اس��تفاده كرد و همچنين اين سايبورگ  
مي توان��د در عمليات ه��اي نظارتي و جاسوس��ي موفق 
عمل كند.  جسي ويلر، مهندس پزشكي ارشد كه در اين 

پژوهش ش��ركت دارد، مي گويد به زودي اين سايبورگ 
براي حمل محموله هايي مورد استفاده قرار مي گيرد. او به 
سايت علمي Spectrum. iEEE  گفته است: »عالوه بر 
رديابي، سيستم DragonflEye  تكنولوژي جديدي را 
معرفي كرده كه طيف وسيعي از حشرات را به حسگرهاي 
محيط  زيستي تجهيز و به طور بالقوه رفتارهاي مهم آنها 
از جمله گرده افش��اني را هدايت مي كند.« مهندس��ان 
با دس��تكاري ژنتيكي سيس��تم عصبي اين س��ايبورگ 
مي خواهند او قادر ب��ه واكنش به پالس هاي نور باش��د. 
بنابراين ژن حاوي پروتيين هاي حس��اس به نور را به آن 
تزريق كرد ند و عصب ها وقتي در برابر نوري قرار مي گيرند 
كه خط اتصال »كيسه« مي فرستد، فعال مي شوند. سپس 
عصب ها رفتار معمول خود يعني ارسال سيگنال به بال ها 

براي تشويق پرنده به پرواز را پيش مي گيرند. 
در حالي كه تكنولوژي به كار رفته در اين دستكاري هاي 
ژنتيكي بسيار پيچيده و هزينه بر است اما دست بردن در 
كار طبيعت و طبيعت جاسوس��ي نگراني هاي اخالقي را 

ايجاد كرده است. 

سنجاقك هاي جاسوس 
اميد سازمان هاي جاسوسي به حشرات بيونيك

فناوري  توطئه

 درياها سوپ رقيق پالستيك  مي شوند

سياره اي با 9 ميليارد و 200 ميليون تن پالستيك

گروه علم  و  زندگي
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