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نظر  به  بی روح  و  بی جان  ظاهر  در  بیابان ها  است  ممکن 
برسند، اما بسیار زنده هستند. تپه های ماسه ای، نه تنها رشد 
طی  تحقیقاتی  پروژه  یک  نتایج  طبق  می کنند،  حرکت  و 

چندین دهه، می توانند هوای مرطوب را نیز نفس بکشند.
این یافته ها برای اولین بار نشان می دهند، چگونه بخار آب 
به پودرها و دانه ها نفوذ می کنند، حتی می توانند کاربردهای 
گسترده ای فراتر از سطح بیابان، ازجمله تحقیقات دارویی، کشاورزی 
و فراوری مواد غذایی، همچنین اکتشافات سیاره ای داشته باشند. نتایج 
 Geophysical Research-Earth Surface این مطالعه در نشریه

منتشر شده است.
نویسنده   ،)Michel Louge( لوژ  میشل 
مکانیک  مهندسی  استاد  مقاله،  این  اصلی 
 Cornell( کرنل  دانشگاه  در  هوافضا  و 
University(، مایل به اندازه گیری ماده ها 
با حساسیت های بیشتر بود، او ابزار دقیقی 
را به نام کاوشگر خازنی توسعه داد که از 
چندین حسگر با وضوح فضایی بی سابقه ای 
تا  )از غلظت جامد  برای ضبط همه چیز 
می کند.  استفاده  آب(  محتوای  و  سرعت 
دهه 2000، همکاری خود  اوایل  در  لوژ 
 Ahmed Ould( ولد المختار  احمد  با  را 
فرانسه  نانت  دانشگاه  از   )el-Moctar
کرد،  شروع   )University of Nantes(
تبدیل  فرایند  بهتر  درک  هدف  با  آنها 
میزان  بیابان،  به  کشاورزی  زمین های 
رطوبت در تپه های ماسه ای را با استفاده 
از کاوشگرها مطالعه کردند. درواقع، عالقه 

تغییرات آب و هوایی  افزایش  با  این موضوع  بررسی  به  آنها  تمایل  و 
ضرورت بیشتری پیدا کرد.

میزان  چه  تا  ماسه ها  داد،  نشان  در نهایت  کاوشگر  این  بررسی های 
متخلخل هستند، همچنین، مقدار کمی هوا از آنها عبور می کند. تحقیقات 
پیشین حاکی از وجود نوعی نشت در تپه های ماسه ای بود، اما تاکنون 
کسی نتوانسته بود آن را ثابت کند. لوژ می گوید: »وزش باد روی تپه ها، 
تعادل در فشار محلی را بر هم می زند، به عبارت بهتر، هوا، به داخل 
شن و ماسه نفوذ می کند. بنابراین، ماسه  همانند یک موجود زنده نفس 
می کشد.« این »تنفس« فرایندی است که به میکروب ها اجازه می دهد 
تا در اعماق تپه های ماسه ای بیش از حد خشک، با وجود دمای باال، 
 )Anthony Hay( باقی بمانند. در دهه های گذشته، لوژ با آنتونی هی
دانشیار میکروبیولوژی در دانشگاه کرنل روی این موضوع کار کردند 
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که چگونه میکروب ها می توانند به تثبیت تپه ها و جلوگیری از نفوذ آنها 
به حریم جاده ها و زیرساخت ها کمک کنند.

با  را  کمتری  رطوبت  بیابان  سطوح  دادند،  نشان  همکارانش  و  لوژ 
جو مبادله می کنند، درواقع، تبخیر آب از دانه های ماسه، یک واکنش 
شیمیایی کند محسوب می شود. آنها بخش زیادی از داده ها را در سال 
2011 جمع آوری کردند، اما یک دهه دیگر طول کشید تا برخی از 
یافته ها را به خوبی درک کنند، مانند شناسایی اختالالت در سطح، که 
امواج ناپایدار یا غیرخطی رطوبت را مجبور می کنند تا به سرعت از 

طریق تپه های ماسه ای به سمت پایین منتشر شوند.
این  برای  را  مختلفی  کاربردهای  محققان 
این  از  برخی  می کنند،  پیش بینی  کاوشگر 
کاربردها عبارتند از: مطالعه نحوه جذب یا 
زمین های کشاورزی،  تخلیه آب در خاک 
کالیبره کردن مشاهد ه های ماهواره ای بر فراز 
بیابان ها و نیز کاوش در محیط های فرازمینی 
که ممکن است مقدار کمی آب را در خود 
رطوبتی  آلودگی های  تشخیص  دارند.  نگه 
در داروها، یکی از بدیهی ترین کاربردهای 
این کاوشگر است. از سال 2018 تاکنون، 
یک  به عنوان  کاوشگر  تولید  هدف  با  لوژ 
سیستم سریع، کارآمد و کم هزینه با شرکت 

Merck همکاری می کند. 
این تحقیق با حمایت بنیاد قطر انجام شده 
و  سازمان خصوصی  یک  بنیاد  این  است، 
غیرانتفاعی در کشور قطر است که در سال 
پژوهش های  آموزش،  بر  تمرکز  با   1۹۹5

علمی و توسعه جامعه تأسیس شد.
دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: شاید این پژوهش و یافته های آن، 
بیابان ها  در  حیات  در خصوص چگونگی  که  مختلفی  پاسخ های  به 
کمون  دوره  گذراندن  کند.  کمک  می شود  مطرح  خشک  مناطق  و 
دیگر  و  میکروارگانیسم ها  همچنین  گیاهی،  گونه های  بذرهای  برای 
موجودات اعماق خاک، به عوامل مختلفی نیاز دارد. رطوبت و هوا دو 
عامل بسیار مهم در این راه هستند که در این پژوهش به چگونگی نفوذ 

و تأثیرگذاری آنها پرداخته می شود. 
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