
عطیه لواسانی

با شنیدن این خبر چه احساسی 
به ما دســت می دهد: » نئاندرتال ها 
آنطور هم که تا به حال فکر می کردیم، 
کم هوش نبوده اند«. آیا ترجمه دیگر 
این خبر می تواند این باشد که »اجداد 
ما خیلی هم از نئاندرتال ها باهوش تر 
نبوده اند؟« اجداد ما ده ها هزار سال 
پیش با نئاندرتال ها آمیزش داشته اند. 
بنابراین یافته های محققان در مورد 
نئاندرتال ها، به شناخت بیشتر انسان 

مدرن امروزی کمک خواهد کرد.
چندی پیش  نتایج یک پژوهش ها 
بر روی یک غار منقوش در اســپانیا 
نشــان داد توانمندی های انســان 

نئاندرتال، بیش از آنچه تاکنون تصور 
می شد بوده اســت. یکی از محققان 
کشــورمان نیز که رســاله دکترای 
خود را زمینه توانمندی های انسان 
نئاندرتال اختصــاص داده و مدتی 
سرپرستی کاوش یکی از سایت های 
مربوط به این گونه انســانی در کویر 
سمنان را عهده دار بوده اظهارداشته 
اســت که نتیجه تحقیقات نشــان 
می دهــد برخــاف بــاور عمومی، 

نئاندرتال کندذهن نبوده اند. 
حامد وحدتی سرپرســت هیئت 
کاوش تپه هــای میــرک ســمنان 
که ســابقه مطالعه بر روی غارهای 
منقوش لرستان را نیز دارد در پاسخ به 
پرسشی در خصوص آثار باقی مانده در 

غارهای منقوش لرستان خاطرنشان 
کرده است این نقاشی ها در مقایسه 
بــا نقاشــی های غارهای اســپانیا 
جدیدترند و چند ســالی اســت که 
یافته های باستان شناسی این گزاره 
را تقویت کرده که این گونه انســانی 
منقرض شــده چندان هم کندذهن 

نبوده است.
هر چه یافته های باستان شناسی 
در مورد نئاندرتال بیشــتر می شود، 
وجــوه مشــترک بیشــتری میان 
انسانهای امروزی و آنها پیدا می شود 
و یافته های اخیر در شــمال اسپانیا، 
ابعاد بیشــتری از موضوع را روشن 
کرده اســت.  محققان معتقدند که 
فســیل های بدســت آمده از شمال 

اســپانیا نشــان دهنده مرحله سوم 
تکامل انسان اســت. در این مرحله 
قد انســان ها بلند و هیــکل آن ها، 
کاما پهــن و تنومند بوده اســت. 
فســیل های بدســت آمده از شمال 
اســپانیا نشــان دهنده اندام کامل 

و شــکل ظاهری نزدیک به نســل 
کنونی انسان های مدرن در طول یک 

میلیون سال گذشته است.
دانشــمندان پــس از بررســی 
فسیل های 430 هزار ساله دریافتند 
که بدن انسان در طول قرن ها حداقل 
چهار بار از نظر اندازه بدن و شــکل 

اندام ها تغییر کرده است. 
مجموعــه فســیل های انســان 
بدســت آمــده در مناطق شــمالی 
اسپانیا از نظر تعداد و قدمت، بهترین 
و کامل ترین نمونه موجــود در دنیا 

است. 
در بررســی های اولیــه بر روی 
فسیل های 430 هزارساله مشخص 
شــد که اجــداد انســان ها دارای 
ویژگی های خاصی همچون قدبلند، 
بدن پهن و پر از ماهیچه و همچنین 
از نســبت مغز بــه وزن کمتری در 
مقایسه با نئاندرتال ها برخوردار بوده  
و استخوان پشت جمجمه انسان های 
اولیه در مرحله آغاز تکامل به سمت 

نئاندرتال ها متمایل بوده است. 
نکته مهم در این رابطه، عدم تغییر 
شکل کلی اندام های بدن انسان مانند 

سایر گونه ها است. 
انسان نئانِدرتال گونه ای از سرده 
انسان بود که در اروپا و قسمت هایی 
از غرب آسیا، آسیای مرکزی و شمال 

چین سکونت داشت.
اولین نشانه ها از نئاندرتال های 
اولیه بــه حدود 130 تــا 230 هزار 
سال پیش در اروپا برمی گردد. 130 
هزار سال پیش، مشخصه های کامل 
نئاندرتال ها ظاهر شد و در ۵0 هزار 
سال قبل نئاندرتال ها دیگر در آسیا 

دیده نشدند، 
با این وجود نسل آنها در اروپا در 
حدود چهل هزار سال پیش منقرض 
شد. با توجه به اینکه انسان امروزی 
در پنج هزار سال پیش از انقراض آنها 
وارد اروپا شد، احتماالً این دو گروه 

انسانی با هم تماس هایی داشته اند. 
برخی ژن هــا میــان نئاندرتال ها و 
انسان امروزی مشــترک است. این 
به آن دلیل اســت که نئاندرتال ها و 
اجداد انســان مدرن زمانیکه تازه از 
آفریقا بیرون آمــده بودند با یکدیگر 

آمیزش داشتند.
بدن نئاندرتال ها بــرای زندگی 
در آب و هوای سرد، سازگاری یافته 
بود. بطور مثال آنها کاسه سر بزرگ 
داشــتند، کوتاه قامت اما بسیار قوی 
بودند و دارای بینــی بزرگی بودند؛ 
یعنی همان ویژگی هایی که مطلوب 

آب و هوای سرد است.
طبق تخمین ها اندازه کاســه سر 
آنها و مغزشــان بزرگتر از انسان های 
مدرن بوده  اســت. بطــور میانگین، 
نئاندرتال های مذکر دارای قد 1۶۵ 
ســانتی متر، از نظر وزنی سنگین و 
به دلیــل فعالیت بدنی زیــاد دارای 
استخوان بندی قوی بوده اند. بلندی 
زن های نئاندرتال بین 1۵3 تا 1۵۷ 
ســانتی متر بوده  اســت. محققان 
همچنین در بررســی جمعیت آن ها 
دریافته انــد که تعداد انســان های 
نئاندرتال در گذشــته بیشتر از دهها 

هزار نفر بوده است.
تحقیقات در مورد این گونه، یکی 
از مهمترین محورهای تحقیقاتی در 
خصوص نیاکان انسان های امروزی 

است.

نتایج آخرین یافته های باستان شناسی نشان می دهد

»نئاندرتالها«؛نیاکانیهوشمندترازآنچهمیپنداشتیم
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ویروس های روده
 با هم حمله می کنند 

مطالعات محققان نشــان می دهد زمانی که 
ویروس های روده در کنار هم قــرار می گیرند و به 
صورت خوشه ای حمله می کنند، سیستم ایمنی 
در شناســایی و مبارزه با آنها ناتوان است و همین 
امر سبب تشــدید عفونت روده و معده می شود.  به 
گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، گاستروآنتریت 
یک بیماری التهابی است که معده و روده کوچک را 
درگیر می کند و عایمی شامل اسهال، استفراغ، 
درد شــکمی و گرفتگی عضات دارد. این عارضه 
گاه گاسترو، میکروب معده و یا ویروس معده نامیده 
می شود و گرچه ربطی به آنفلوآنزا ندارد، اما گاهی 
آن را آنفلوآنزای معده و آنفلوآنزای گاستریک هم 
می نامند. عامل ابتا به ایــن عارضه روتاویروس و 
نوروویروس است. مطالعات جدید دانشگاه پزشکی 
بیلر در تگزاس نشان می دهد زمانی که این عوامل 
ویروســی با هم متحد شــوند و به صورت جمعی 
حمله کنند، عفونت بسیار شدیدتر و حادتر است. 
این مطالعه نشان می دهد ذرات عفونی به یکدیگر 
می چســبند و به نوعی از ارگانیسم ها تبدیل می 
شوند.  زمانی که این ارگانیسم ها به صورت خوشه 
ای در کنار هم قرار می گیرند، غشایی آنان را احاطه 
می کند. این غشــا باعث می شود سیستم ایمنی 
متوجه عبور آن نشود و مورد حمله قرار نگیرند.  این 
دستاورد در توســعه روش های درمانی موثر و کارا 

برای عفونت های باکتریایی و ویروسی موثر است.
    

تاثیر سن ابتال به دیابت 
در پیشگیری از بیماری های قلبی

مطالعات جدید محققان دانشــگاه گوتنبرگ 
سوئد نشان می دهد ابتا به دیابت نوع 1 در سنین 
کم خطر بروز بیماری های قلبی و مرگ ناشی از آن 
را افزایش می دهد. به گزارش پایگاه خبری ساینس 
دیلی، محققان با بررســی 2۷ هزار بیمار مبتا به 
دیابت نوع 1 که قبل از 10 سالگی به بیماری مبتا 
شــده بودند و مقایســه آنان با 13۵ هزار فرد سالم 
دریافتند میانگین طول عمر این افراد حدودا 1۶ سال 
کمتر از افراد سالم است.  این مطالعه نشان می دهد 
افرادی که قبل از 10 ســالگی به دیابت نوع 1 مبتا 
می شوند، در بزرگســالی بیماری های قلبی جدی 
دارند. این مطالعه فقط ارتباط ابتا به دیابت نوع 1 
در سنین پایین و بیماری های قلبی در بزرگسالی 
را نشــان می دهد، ولی مبنی بر هیچ رابطه علت و 
معلولی نیســت. در این مطالعه آمده است عواملی 
مانند شیوه زندگی سالم، فعالیت بدنی، کنترل فشار 
خون و چــکاپ دوره ای برای تمام بیماران مبتا به 
دیابت به ویژه افرادی که در سنین کم به این عارضه 
مبتا می شوند ضروری است. دیابت نوع 1 دومین 
بیماری شایع مزمن در کودکان است و از سال 1980 
میادی تاکنون شمار مبتایان 14 سال به پایین رو 

به افزایش است. 
    

انجماد مایعات بدون یخ زدن
محققــان آمریکایی راهکار جدیــدی را برای 
ســردکردن مایعات تا کمتر از دمای انجماد آن ها 
بدون کریستالی شدن و یخ زدن یافتند.  به گزارش 
پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان از این راهکار 
جدید برای کاهش دمای انجماد آب و مایعات محلول 
در آب و سرد کردن آن ها در یک دوره زمانی طوالنی 
استفاده کردند. برای این منظور محققان سطح مایع 
موردنظر را با اســتفاده از مایع دیگری مانند روغن 
های معدنی که با آب مخلوط نمی شــود عایق می 
کنند تا سطح تماس هوا و آب از بین برود.  بر اساس 
تحقیقات قبلی، کریستالی شدن آب به دلیل وجود 
ناخالصی مانند غبار و باکتری در سطح تماس آب و 
هوا رخ می دهد و از بین بردن این سطح تماس، ساده 
ترین راه برای جلوگیری از یخ زدن آب است. در روش 
های متداول ســردکردن مایعات تا کمتر از دمای 
انجماد، از فشار زیاد استفاده می شود که می تواند به 
نمونه های زیستی آسیب زده و تنها امکان نگهداری 
مقدار اندکی از مایع ســرد شده را برای مدت کوتاه 

فراهم می کند. 

تازه های علم

بدن نئاندرتال ها برای 
زندگی در آب و هوای سرد، 

سازگاری یافته بود. بطور 
مثال آنها کاسه سر بزرگ 

داشتند، کوتاه قامت، 
بسیار قوی و دارای بینی 

بزرگی بودند

برخی ژن ها میان 
نئاندرتال ها و انسان 

امروزی مشترک است. 
این به آن دلیل است که 

نئاندرتال ها و اجداد انسان 
مدرن، زمانیکه تازه از 

آفریقا بیرون آمده بودند با 
یکدیگر آمیزش داشتند

گزارش

یکشنبه ای که گذشت، اتفاقی خاص و مهم در حوزه دانش 
فضایی به وقوع پیوست که نتایج آن بر تمامی شئون زندگی بشر 
تاثیرگذار خواهد بود. سفر به خورشید به منظور لمس داغ ترین 
نقطه آن، با پرتاب پارکر آغاز شد. »توسعه ایرانی« در نخستین 
شماره خود در هفته جاری، به تفصیل، این رویداد مهم را مورد 
بررسی قرار داد اما مرور رســانه های مطرح جهان طی دو روز 
گذشته به وضوح نشــان می دهد، این رویداد، آنقدر با اهمیت 
قلمداد شده است که تا ساعت ها پس از پرتاب، همچنان در صدر 
اخبار برخی رسانه ها قرار داشت. پارکر، هزینه ای حدود یک و 
نیم میلیارد دالر، به همراه داشــته است و صرف سال ها زمان 
با به کارگیری مجرب ترین دانشــمندان و مهندسان، یکی از 
بزرگ ترین قمارهای علمی تاریخ بشر را رقم زده است. در ادامه 
برخی از مهمترین بازخوردهای خبری این موفقیت علمی را 

مرور می کنیم.
 رســانه های مختلف دنیا در ســر تیتر خبرهــای خود با 
عکس های جذاب، بــه بازتاب این مهم تریــن ماموریت های 
فضایی بشــر پرداخته اند. خبرگزاری های معتبر جهان خبر 
پرتاب کاوشــگر خورشیدی پارکر را که ســوار بر موشک سه 
مرحله ای »دلتا IV«از پایگاه کیپ کاناورال فلوریدای آمریکا 
روانه خورشید شد، با عکس هایی از لحظه پرتاب باشکوه این 
ماموریت بازتاب داده اند. ماموریت این کاوشــگر رسیدن به 
 )corona اتمسفر خورشید موسوم به تاج خورشیدی)کرونا
و کشــف راز بادهای خورشــیدی است. شــناخت بادهای 
خورشیدی و تاثیرات آن بر منظومه شمســی و فضاپیماها، 
زمینه اکتشاف بیشتر بشر در فضای عمیق را فراهم خواهد کرد.

 بر تاج خورشید می نشینیم
خبرگزاری گاردین با عکسی منحصر به فرد از پرتاب پارکر 
نوشت: کاوشگر خورشیدی ناســا پس از یک تعویق فنی، به 
سمت نزدیکترین فاصله تاریخ بشر به ستاره ما حرکت کرد. این 
کاوشگر مستقیما به سمت تاج خورشید خواهد رفت که همان 

اتمسفر خارجی خورشید است.
راز خورشید را برمال می کنیم

خبرگزاری بی بی سی هم در واکنش به این پرتاب نوشت: 
آژانس فضایی آمریکا ماموریت خود را برای ارسال یک ماهواره 

به نزدیکترین فاصله ممکن به خورشید شروع کرد. این کاوشگر 
که پرسرعت ترین ساخته دست بشر است، برای کشف رازهای 

رفتار خورشید طراحی شده است.
سریع ترین وسیله دست ساز بشر

پایگاه گیزمودو نیز این گونه واکنش نشــان داد: کاوشگر 
خورشــیدی پارکر از پایــگاه هوایی کیپ کانــاورال واقع در 
فلوریدای آمریکا پرتاب شــد تا همزمان با سرعت ۶90 هزار 
کیلومتر بر ســاعت، تبدیل به سریع ترین ساخته دست بشر و 

اولین کاوشگری شود که به تاج خورشیدی می رسد.
موفقیتی توصیف ناپذیر

پایگاه اسپیس با تیتر »دانشــمندان برای پرتاب کاوشگر 
خورشیدی باالی ابرها هســتند« به استقبال این خبر رفت و 
نوشت: کاری که دانشمندان آزمایشگاه فیزیک »جانز هاپکینز«  
با ساختن کاوشگر خورشیدی پارکر کردند، غیرقابل توصیف 
است. یک ساعت بعد از پرتاب اولین ماموریت بشر برای لمس 
خورشید که موفقیت آمیز بودن آن تایید شد، جشن گرفته شد.

به پاس »یوجین پارکر«
پایگاه گیزمگ این اتفاق را با چندین عکس از لحظات پرتاب 
پارکر و تصاویر گرافیکی بیان کننده ماموریت اصلی آن پوشش 
داد. گیزمگ نوشت: منشا نام این کاوشگر به نویسنده مقاله ای 
در ۶0 ســال پیش که اخترفیزکدانی به نام »یوجین پارکر« 
است، بازمی گردد که در این مقاله، ماده پرسرعتی را که از مرکز 

منظومه شمسی ما توصیف کرده بود.
24 بار گردش داغ

ای بی سی نیوز هم در صفحه اصلی خود نوشت: فضاپیمای 
ناسا در یک تاش بی سابقه در تاریخ برای رسیدن به خورشید، 
سوار بر یک موشــک به سوی این ســتاره روانه شد. کاوشگر 
خورشیدی پارکر مستقیما به ســمت تاج خورشیدی، یعنی 
اتمسفر خارجی خورشید خواهد رفت که طی خورشیدگرفتگی 
اخیر نمایان بود. سی تو وی نیوز نوشــت: اگر همه چیز خوب 
پیش برود، کاوشــگر خورشــیدی پارکر در ماه نوامبر به تاج 
خورشیدی خواهد رسید و طی ســالیان آتی به مرور به فاصله 
۶ میلیون کیلومتری سطح خورشید خواهد رسید که توسط 
یک سپر حرارتی کربنی در مقابل دمای بسیار باالی آن نقطه 

محافظت خواهد شــد. پارکر در این ماموریت ۷ ساله که 1.۵ 
میلیارد دالر هزینه در بر دارد، مجموعا 24 بار خورشید را دور 

خواهد زد تا از رازهای آن پرده بردارد.
یک هفته آماده سازی، ماه ها سفر پرماجرا

در نهایت پایگاه انگجت نوشت: پرتاب کاوشگر خورشیدی 
پارکر پس از چند بار به تاخیر افتادن، باالخره روز یکشــنبه، 
سوار بر یک موشک سنگین دلتا 4 به فضا پرتاب شد و کمتر از 2 
ساعت بعد از پرتاب، سامت محموله و در مدار قرار گرفتن آن 
تایید شد. پارکر نخستین هفته خود را در فضا به تنظیم آنتن 
بلند خود، بخش اول آنتن الکتریکی و مغناطیس ســنج خود 
می گذراند. در اوایل ماه سپتامبر، به مدت چهار هفته ابزار خود 
را آزمایش خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که برای ماموریت 
علمی آماده است. رسیدن به خورشــید، مدتی طول خواهد 
کشید. کاوشگر ناسا در مجموع هفت بار )از اوایل ماه اکتبر( از 
کنار سیاره زهره عبور خواهد کرد، زیرا از جاذبه این سیاره برای 
نزدیک شدن به خورشید استفاده می کند و اولین ماقات خود 
با خورشید را در اوایل ماه نوامبر که به فاصله 1۵ میلیون مایلی 

از خورشید در تاج خورشیدی خواهد رسید، خواهد داشت.
دسامبر، دریافت اولین پیام ها 

اولین داده های علمی پارکر در ماه دسامبر به زمین مخابره 
خواهد شد. این یک مأموریت خطرناک است که باید به آرامی 
پیش رود. پارکر به طور کامل وابسته به سپر حرارتی خود جهت 
زنده ماندن است. دمای »کرونا« به میلیون ها درجه فارنهایت 
می رسد، اما بسیار پراکنده است. حتی یک نقص کوچک در سپر 
حرارتی می تواند تجهیزات را در معرض نابودی و سوختن قرار 
دهد. ناسا برای جلوگیری از این اتفاق، بر خودکارسازی پارکر 
تکیه کرده است. با این حال، اگر پارکر از این قمار سربلند بیرون 
بیاید، این ماموریت شناخت بی سابقه ای از نحوه کار خورشید 
فراهم می کند و گرمای شــدید کرونا، نیروهایی که بادهای 
خورشــیدی را هدایت می کنند و ذرات پرانــرژی که با بیش 
از نیمی از سرعت نور از خورشید شــلیک می شوند را توضیح 
خواهد داد. این یافته ها می توانند به سازمان های فضایی قدرت 
پیش بینی و محافظت در برابر بادهای خورشیدی که می تواند 
ماهواره ها و شبکه های برق بر روی زمین را مختل کند، می دهد.

دانشمندان ناسا با طراحی، ســاخت و پرتاب پارکر، یکی 
از بزرگترین قمارهای علمی را به نام خــود ثبت کردند. بروز 
کوچک ترین اختال در سیستم های پارکر، فاجعه ای غیرقابل 
جبران برای این فرستاده دوست داشتنی، رقم خواهد زد. باید 

تا اسفندماه منتظر ماند. 

بازخوردهای رسانه ای سفر به خورشید

قمار پارکری


