خاک ماه  ۲۰۲۰فروخته می شود!
قرار است نخستین عملیات حفاری یک شرکت خصوصی «در ماه»در  ۲۰۲۰میالدی انجام
شود .این شرکت تصمیم دارد خاک ماه را به طور تجاری بفروشد.
به گزارش اسپیس ،قرار است نخستین فعالیت حفاری شرکت خصوصیMoon Express
های ماه از
در ماه در  ۲۰۲۰میالدی انجام شود .در سال  ۲۰۲۰محموله ای از خاک و صخره
فضا به مقر این شرکت در ایالت فلوریدا آمریکا می رسد.
های فضایی بخش دولتی در آمریکا ،روس���یه و چین ،صاحبان این شرکت
برخالف ماموریت
خصوصی قصد فروش خاک ماه را دارند.
باب ریچاردز مدیر ارش���د اجرایی «مون اکس���پرس» می گوید :خاک ماه به طور حتم به
ارزشمند ترین و نایاب ترین ماده در زمین تبدیل خواهد شد .قصد داریم بخشی از این خاک
را به تحقیقات علمی اختصاص دهیم ،اما هدف اصلی فروش آن است.
مون اکسپرس قصد دارد نخستین ش���رکتی باشد که داراییهای تجاری را از فضا به زمین
هایی برای اجرای عملیات
می فرس���تد .البته چند استارت آپ دیگر نیز مشغول توسعه طرح
حفاری در ماه و شهاب سنگها هستند.
این در حالی است که در ماه مقادیر کالنی از نوعی سوخت آینده نگرانه به نام هلیوم  ۳وجود

دارد .حجم این ماده به اندازه ای است که می تواند تقاضای سوخت کره زمین را برای صدها
سال تامین کند البته به شرط آنکه دانشمندان بتوانند فناوری استفاده از آن را بسازند.

پوست خرچنگ ،قاتل پشه ماالریا

های ماالریا را از بین می برد.
اند ترکیب پوست خرچنگ و نقره پشه
محققان متوجه شده
کیتین یا همان پوس���ت سخت پوستان ماده ارزان و فراوانی است که موارد مصرف مختلفی
دارد .درهمین راستا محققان دانشگاه ملی تایوان متوجه شدهاند با ترکیب پوست خرچنگ
و نقره می توان پشههای ماالریا را از بین برد.
های پش���ه ماالریا هنگامیکه آنها هنوز در
این محصول به طور خاص برای از بین بردن الرو
آب هستند ،کارآمد است.
گروهی از محققان دانش���گاه ملی تایوان به رهبری پروفسو جیانگ شیو هوانگ این ترکیب
را ساخته اند .آنها نخست پوسته خرچنگ را خشک و سپس خرد کردند .پس از آن کیتین
و مواد معدنی دیگر را از آن اس���تخراج کردند .این مواد با نیترات نقره ترکیب شدند .محلول
حاصل حاوی کیتین با نانو ذرات نقره بود.
های واگیردار پاشیده شد .دانشمندان
این محلول روی شش مخزن آبی در مرکز ملی بیماری
های پشه ماالریا را از بین می برد.
متوجه شدند حتی غلظت کم این ذرات الرو

فرارتماشاچیانگلفپسازخزیدنمارپیتوندرزمینبازی

خزیدن یک مار پیتون در زمین گلفی در آفریقای جنوبی موجب فراری ش���دن تماشاچیان
این بازی شد.
خزی���دن یک مار پیتون در زمین گلفی در آفریقای جنوبی موجب مبهوت و فراری ش���دن
تماشاچیان این بازی شد.
این مار پیتون که به نظر بيش از سه متر طول دارد ،با خزیدن در زمین بازی گلف ،تماشاگران
را فراری داد و تنها آنهایی که ترسی از مار پیتون نداشتند باقی ماندند.
ای از مارهای بدون زهر هستند که در آفریقا ،آسیا و استرالیا یافت میشوند؛
ها خانواده
پیتون
آیند.
این خانواده در گروه بزرگترین خانواده مارها به شمار می
مارهای پیتون با وجود اینکه زهرآلود نیستند اما خطرناکند و معموالً مهاجم هستند و برای
بلعند.
شکار خود به دور طعمه میپیچند و آن را خفه میکنند و سپس طعمه را می
این دس���ته از مارها در صحرای آفریقا ،هند ،میانمار ،جنوب چین و جنوب ش���رق آسیا از
فیلیپین تا اندونزی ،گینه نو و استرالیا یافت میشوند.

رژیمالغریبرایچاقترینمیمونجهان
ترین میمون جهان را به کمپ الغری میمونها برده و
مقامات حیاتوح���ش بانکوک ،چاق
رژیم سختی برایش تدارک دیدهاند.
گردشگرانی که به تایلند سفر میکنند با دیدن میمونی چاق که از خانواده در معرض انقراض
اس���ت ،به وجد میآیند و با دادن غذاهای بسیاری به آن موجب شدهاند تا این میمون روز
به روز چاقتر شود.
غذاهایی که گردشگران به این میمون چاق دادهاند ،موجب اضافه وزنش شده است و اکنون
این میمون دو برابر وزن طبیعی خود را دارد که برای نسل در معرض انقراض آن ،این مسئله
ناپذیری به بار آورد.
تواند عوارض جبران
می
مقام���ات حیاتوحش
بانکوک ،برای بررس���ی
وضعیت س�ل�امتی این
میم���ون ،آن را به کمپ
ها برده و
الغری میمون
رژیم سفت و سختی برای
آن ت���دارک دیدهاند که
باید در کنار دیگر دوستان
خود این رژیم را رعایت
کند.
مقامات حیاتوحش باور
دارند ای���ن میمون بیمار
نیس���ت ،فقط اضافهوزن
دارد و پ���س از رفع آن
تواند ب���ه رویه عادی
می
خود ادامه دهد.
ه���ا در تمام���ی
میمون
های
ه���ا و خیابان
کوچه
بانکوک به چشم میخورند
و محبت گردشگران برای
دادن تغذی���ه به آنها که
اکثرا ش���یرین و قندی
هستند ،س�ل�امت آنها را
تهدید میکند.
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