بطریهای پرتودیده برای تقویت و سبزتر ساختن بتن
ریچ هریدی

ترجمه :علیرضا کیوانینژاد

بت��ن ،زیربنای تمدن مدرن اس��ت .بع��د از آب،
این ماده پراس��تفادهترین م��اده روی کره زمین
اس��ت و ب��ه همی��ن دلی��ل ،تعجبی ن��دارد که
دانش��مندان دائما میخواهند آن را بهتر ،قویتر
و از نظر زیستمحیطی س��بزتر کنند .گروهی از
دانشجویان دانشگاه  MITتکنیکی هوشمندانه
برای اس��تفاده از بطریهای پرتودی��ده یافتهاند
که بتن ت��ازه را تا  20درصد مس��تحکمتر از بتن
معمولی میکند.
ای��ن دانش��جویان در ابتدا به دنب��ال راهی برای

میکند .بعد از پرتودهی پالس��تیک ،آن را پودر
کرده و ب��ا بتن ترکیب میکنن��د .بتنی که با این
روش بهدست میآید ،تا  20درصد قویتر از بتن
معمولی خواهد بود.
کون��ال کوپاده-پاتیل ،یکی از دانش��مندان این
پروژه ،میگوید« :ما متوجه ش��دیم که در میان
پارامترهای برنامه آزمایشی که دنبال میکردیم،
هر قدر دوز اش��عه باالتر باش��د ،اس��تحکام بتن
هم باالت��ر م��یرود؛ بنابراین تحقیق��ات بعدی
بای��د ای��ن ترکی��ب را اص�لاح ک��رده و فرآیند
بهینهای را به وجود بیاورد که با اس��تفاده از آن،
پرتوده��ی منجر ب��ه تولید مس��تحکمترین بتن
ممکن شود».

کاهش اثر کربن ناشی از بتن بودند که به تنهایی
مس��ئول  4.5درصد از انتش��ار دیاکسید کربن
س��االنه به دس��ت انس��ان اس��ت .به عالوه ،آنها
میخواس��تند بدانند راهی ب��رای بازیافت حجم
زیاد پالس��تیکهایی که س��االنه در زبالهدانها
تلنبار میش��ود و اس��تفاده از آن به هدف تقویت
بتن وجود دارد یا ن��ه .تا این زمان تحقیقات روی
اس��تفاده از پالس��تیک برای تقویت بتن نس��بتا
ناموفق بوده و پالس��تیک بیش��تر بتن را تضعیف
کرده اس��ت؛ اما این تیم میخواست راهی برای
تغییر پالس��تیک پی��دا کند ک��ه برعکس باعث
تقویت بتن شود .تحقیقات آنها مشخص کرد که
پرتودهی پالستیک با اشعه گاما این کار را ممکن

ب��ا بررس��ی مخل��وط بت��ن و پالس��تیک زی��ر
میکروس��کوپ الکترونی و توسط میکروسیتی با
اشعه ایکس ،این تیم متوجه شد که بلورینگی بتن
اساس��ا تغییر کرده و افزودن پالستیک پرتودهی
ش��ده ،تراکم آن را باالتر میب��رد .نکته مهم این
اس��ت که محصول نهایی رادیواکتیویته نیست و
تشعشعی ندارد.
مایکل شورت ،استادیار دانشکده علوم و مهندسی
هستهای در  ،MITمیگوید« :این نوع پرتودهی
هیچ تشعش��ع باقیماندهای ن��دارد .اگر چیزی را
در راکتور ق��رار داده و آن را تحت تابش نوترونی
قرار دهیم ،رادیواکتیویته میشود؛ اما اشعه گاما
یک تابش متفاوت اس��ت و در بیشتر موارد ،هیچ
تشعشعی از آن در ماده باقی نمیماند».
با اینکه پالستیک پرتودهی شده تنها  1/5درصد
از مخلوط بت��ن را دربرمیگی��رد ،محققان ادعا

کردهاند ک��ه این کار در ابعاد جهان��ی تأثیر قابل
توجه��ی روی میزان انتش��ار دیاکس��ید کربن
خواهد گذاشت و میزان پالستیکهای دور ریخته
را کاهش داده ،محصوالت بتنی مستحکمتری را
ممکن خواهد کرد.
البته مشخص نیس��ت چه مقدار انرژی (یا تولید
کربن) برای بازیافت و پرتودهی پالس��تیک الزم
اس��ت ،بههمیندلیل تأثیر این فرآیند بر کاهش
انتشار دیاکس��ید کربن بهطور قطعی مشخص
نیست.
ش��ورت میگوید« :بتن تقریبا  4.5درصد از کل
انتشار دیاکسید کربن جهان را به عهده دارد .اگر
 1.5درصد از این مقدار کم کنیم ،یعنی 0.0675
درصد از کل انتش��ار دیاکس��ید کرب��ن جهانی
کاهش پیدا میکند .این رقم برای کاهش گازهای
گلخانهای قابل چشمپوشی نیست».
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خبرنگار «جامعهفردا» با چند گروه گردشگر اروپایی در تهران پیادهروی کرده است

سفر

صخره مرجانی مصنوعی در سیدنی
از موجودات آبزی مراقبت خواهد کرد

خاطرات و خطرات سفر به ایران

محافظان دریایی

نرگس صابری
روزنامهنگار

امروزه گردشگری یکی پردرآمدترین صنعتهایی
اس��ت که در اقتصاد کش��ورهای جهان نقش��ی
تعیینکنن��ده دارد .کش��ورهایی ک��ه در کن��ار
جاذبههای گردش��گری بتوانند امکانات خوبی را
برای توریس��تها فراهم کنن��د؛ درآمد باالیی از
این صنعت بهدست خواهند آورد .ایران هم از این
قاعده مستثنا نیست .طبیعت فوقالعاده بکر و 4
فصل ،آثار و بناهای تاریخی ،تنوع فرهنگی و وجود
قومیتهای مختلف ،این کش��ور را به یک مقصد
جذاب برای س��فر تبدیل کرده است؛ اما تبلیغات
کاذب ایرانهراس��ی و عدم بس��تر مناسب برای
ش��ناخت جاذبههای فرهنگی -اسالمی ،تاکنون
مهمترین مانع در مسیر پیشرفت صنعت توریسم
ایران بوده است.
در سالهای اخیر ،خصوصا در سالهای پسابرجام،
صنعت گردش��گری در ایران پیشرفت ملموسی
داش��ته است .در اصفهان و ش��یراز بهار امسال را
بهار گردشگری دانستهاند .در خیابانهای تهران
توریس��تهایی از کشورهای مختلف را میبینید
که از جاذبههای این ش��هر دی��دن میکنند؛ در
کاش��ان ،هم��دان و دیگر ش��هرها ،اجالسهای
جهانی در زمینه گردشگری برگزار میشود .همه
اینها نشانگر پیشرفت ملموس صنعت گردشگری
در ایران است.
آمارها نش��ان میده��د فقط در س��ال  95ایران
8میلیارد دالر درآمد از ورود گردشگران بهدست
آورده است .اکثر توریستهایی که به ایران سفر
کردهان��د ،معتقدند این کش��ور برخ�لاف تصور
رایجی که درباره آن وجود دارد ،خطرناک نیست؛
اما مشکالت زیادی وجود دارد که هنوز برخی از
گردشگران را از سفر به ایران میترساند.
یک گام بهسمت زدودن ایران هراسی

در «پارک وی» دیدمشان ،از میدان ولیعصر پیاده
راه افتادهاند و میخواهند بازار تجریش و بعد از آن
«دربند» را ببینند .یک مرد و زن حدودا 40ساله
فرانسوی که «مجید» همراهیشان میکند .مجید
راهنمای تور اس��ت وگردشگران خارجی را برای
دیدن جاذبههای توریستی ایران و گاهی ایرانیها
را در تورهای خارجی راهنمایی میکند .میگوید:
«با بعضی از گردشگرها دوست میشوم .بعضی از
آنها مرا به کشور و به خانهشان دعوت میکنند .با
همین روابط و دانستن یکی دو زبان خارجی چند
کشور را گشتهام».
مجید معتقد اس��ت ،بعد از برجام توریستهای
بیش��تری در خیابانهای ش��هرهای ایران قدم
میزنند .میگوید« :تا همین چند سال پیش در
مرکز ش��هر هم که پر از م��وزه ،کاخها و بازارهای
قدیمی بود ،تک و توک توریس��ت میدیدی ،اما
اخیرا در همه خیابانها خارجیهایی را میبینی
که تهرانگردی میکنند».
یک کمپانی معتب��ر جهانی به ن��ام forward
 keyدر گزارشی از افزایش س��هم ایران از تعداد
گردش��گران جهانی خبر داده و اعالم کرده است:
س��هم ایران درحالی افزایش پیدا کرده که تعداد
گردش��گران بینالمللی که به ای��ران آمدهاند در
س��ال  2012تک رقمی ( 2.7درصد) و در س��ال
 12.7(2015درصد) بوده است.
از مجید میخواهم سؤالهایم را برای مهمانهای
فرانس��ویمان ترجمه کند و جوابه��ای آنها را
برای من .میپرسم چرا ایران را برای سفر انتخاب
کردهاند؟

نیک الوراس

راهآه��ن ته��ران یک��ی از
پلهای ارتباطی گردشگران
خارجی با دیگر استانهای
کشور است
عکس :جام نیوز

از پروازم به ایران گریه میکردند که به ایران نرو،
خطرناک است و ممکن است تو را بکشند؛ اما حاال
گروههای مختلفی به ایران میآیند و حتی تورهای
ایرانی زیادی در این زمینه با کشورهای مختلف
ارتباط برقرار کردهاند».
آنچ��ه قبال رس��انههای خارج��ی درب��اره ایران
مینوش��تند ،تأثیر زیادی بر ذهنت مردم داشت.
به عبارت دیگ��ر ،اخباری که مردم کش��ورهای
دیگر درباره ایران میشنیدند ،اخبار مثبتی نبود و
بیشتر کسانی که قصد سفر به این کشور را داشتند،
اطالعاتشان را از طریق رسانهها دریافت میکردند
که تا قبل از برجام اکثر این اطالعات منفی بود .اما
اخیرا این رس��انهها رویکرد خود را تغییر دادهاند.
برای مثال روزنامه فیگارو ،یک��ی از روزنامههای
معتبر کشور فرانس��ه چند ماه پیش در گزارشی،
ایران را بهترین مقصد گردشگری در سال2017
معرفی کرده بود .بنابراین میتوان یکی از دالیل
توسعه گردشگری را مثبت شدن نگرش رسانهها
خارجی زبان در خصوص ایران دانست.
مجی��د درای��ن خص��وص میگوید« :احس��اس
گردش��گران خارجی قبل از اینکه ایران را ببینند
با بعد بس��یار متفاوت است .کس��انی که به ایران

«برونو» نگاهی به همسرش «راشل» میاندازد و
با لبخند میگوید«:من زیاد موافق س��فر به ایران
نبودم ،در فرانس��ه زیاد نگاه خوبی به کشورهای
مس��لمان ندارند .در واقع کمی ترسناک است که
یک کش��ور مسلماننش��ین را برای سفر انتخاب
کنی؛ وقتی هر روز در اخبار از کشت و کشتارهای
تروریس��تها میشنوی .اما راشل از من شجاعتر
اس��ت .او تمام گزارشه��ا و مس��تندها را درباره
کس��انی که به ایران سفر کرده بودند ،خوانده بود
و اصرار داشت این س��فر را انجام دهیم .میگفت
تحقیق کرده اس��ت و میداند سفر خوبی خواهد
شد .با شک و تردید این مقصد را انتخاب کردم؛ اما
خوشحالم و حاال اصال پشیمان نیستم».
مجید میگوی��د« :م��ردم کش��ورهای اروپایی
میترسند به ایران س��فر کنند .دید مردم نسبت
به کش��ورهای اسالمی بس��یار بد اس��ت و برای
خاورمیانه مرزی قائل نیس��تند .فکر میکنند در
تمام خاورمیانه مانند سوریه و عراق جنگ است.
تا قبل از برجام فقط ماجراجوها و جوانترها این
مقصد را انتخاب میکردند؛ اما بعد از آن ش��رایط
بهتر شده اس��ت .یکی از کسانی که من راهنمای
سفرش در ایران بودم ،میگفت پدر و مادرم قبل
زوم

تهران،مقصداولیه

یکی از جدی ترین نتایج برجام ،افزایش میزان گردش��گران بین المللی ب��ود .تهران از اصلیترین
مقاصد س��فر این گردشگران است اما الاقل در  2س��ال گذشته ،آنها از تهران به بسیاری از شهرها و
استان های کشور نیز سفر کرده اند .بر اساس آمارهای سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی ،مسافران بسیاری از اروپا راهی استان های اصفهان ،فارس ،خراسان رضوی و کرمان شدهاند
اما عجیب اینجاست که یکی از اصلی ترین مقاصد سف ِر آنها ،استان سیستان و بلوچستان بوده است.
گفتههای محلی های این اس��تان تایید کننده این واقعیت اس��ت که الاقل در این دو سال بیش از
 5هزار گردشگر به این استان سفر کرده اند و از نزدیک با آداب و رسوم بلوچ ها و سیستانی های این
استان پهناور آشنا شده اند.

میآیند ،راجع به اینجا اطالعات کسب میکنند.
معموال یکی از دوستانشان به ایران آمده و به آنها
اطالعات درستتری نسبت به رسانهها میدهد.
نظ��ر اکثر آنها بع��د از دیدن ایران این اس��ت که
این کشور نس��بت به چیزهایی که شنیده بودند،
بسیار متفاوت بوده است .مردم بسیار مهماننواز
هستند .هر که به ایران سفر میکند ،کامال راضی
است و دیدش نس��بت به این کشور  180درجه
عوض میشود».
ما تعارف نداریم!

خیابان ولیعصر را همراه با مجید و دو گردش��گر
فرانس��وی باال میروم تا بیشتر حرفهایشان را
بش��نوم .گاهی از برخورد مردم با آنها شگفتزده
میشوم .برای کمی اس��تراحت و نوشیدن چای
به پارک مل��ت میرویم .عابران زیادی دلش��ان
میخواه��د با برونو و راش��ل ح��رف بزنند.آنها را
راهنمایی کنند و سؤالهای زیادی که در ذهنشان
است از آنها بپرسند.
از مجید میخواهم از مهمانهای فرانس��ویمان
بپرسد در طول سفرش��ان به ایران چه مشکالتی
داش��تهاند؟ «راش��ل» میگوید«:تعارفی بودن
مردم ایران م��را گیج میکن��د .جاهایی بوده که
حس میکردم مسئلهای اذیتشان میکند یا چیز
دیگری در ذهنشان است و چیز دیگری میگویند؛
ام��ا هر چه میپرس��یدم دلیل��ش را نمیگفتند.
مسئله تعارف خیلی عجیب است و بعضی وقتها
آزاردهنده میش��ود .مثال وقتهایی که واقعا غذا
نمیخواهی و سیر شدهای و دوستان ایرانی اصرار
میکنند غذا بخوری ،یکی از این موارد اس��ت».
میپرسم نظرش درباره قانونهایی مانند حجاب
که الزامی است آن را رعایت کنند چیست؟ پاسخ
میدهد« :کمی رعایت بعضی کارهایی که به آن
عادت ندارم سخت است؛ اما قانونهای ایران برای
من قابل قبول است و معتقدم باید به این قوانین
احترام گذاشت».

از برون��و هم نظ��رش را درباره قانونه��ای ایران
میپرسم .میگوید « :برای من چیزی که خیلی
عجیب بود و فکر میکن��م اصال قانون عادالنهای
نیست ،این است که گردشگران خارجی باید پول
بیشتری برای بلیت موزهها و دیگر اماکن تاریخی
بدهند .بهجز کشور ترکیه هیچ کشوری را ندیدم
که چنین قانونی داش��ته باش��د .به نظر من این
قانون ،قانون اشتباهی است».
مجی��د میگوید« :یک مس��ئله دیگ��ر که وقتی
گردشگران خارجی با آن مواجه میشوند کمی در
ذوقشان میخورد ،امکانات عمومی مانند سرویس
بهداشتی اس��ت .من با برونو و راش��ل تاکنون به
5ش��هر س��فر کردهام .وقتی مجبور میشدیم از
ن راهی استفاده کنیم،
سرویسهای بهداشتی بی 
آنها نس��بت به اینکه این سرویسها بسیار کثیف
اس��ت و بعضی از آنها آب گرم یا وسایل بهداشتی
ندارد ،واکنش خوبی نشان نمیدادند .به هر حال
اینها مشکالت یک کشور پرجمعیت است».
«فکر میکردم بدترین س��فر عم��رم را در پیش
دارم»
در سالهای اخیر کسانی که به ایران سفر کردهاند،
تصویر بهتری را نسبت به این کشور در جهان به
وجودآورد ه و بهتبع آن رسانهها نیز گزارشهایی
از اینکه مردم میتوانند س��فر فوقالعادهای را در
ایران تجربه کنند ،نوش��تهاند .اما این مس��ئله بر
کس��ی پنهان نیس��ت که ایران راهی طوالنی در
پیش دارد تا بتواند بسترهای الزم را برای توسعه
صنعت گردشگری را فراهم کند.
بس��یاری از مردم دنیا میآیند تا بناهای تاریخی
ایران را از نزدیک ببینند .بناهایی که شنیدن خبر
نابودی و تغییر کاربریش��ان به رستوران و هتل
و مرکز خرید و ...به امری ع��ادی برای ما تبدیل
شده است .بدیهی است عدم توجه به جاذبههایی
که مردم دنیا را ب��ه ایران جذب میکند میتواند
آس��یبی جدی به صنعت رو به رشد گردشگری
ایران بزند.

ماهی بزرگ

پرورش ماهی در قسمتی از اقیانوسها میتواند تمام بشریت را سیر کند

سفره ابدی

با افزایش جمعیت ،جهان بیشتر از قبل اقیانوس را به چشم
یک منبع غذایی میبیند .اما در بسیاری از مناطق جمعیت
ماهیها و سایر گونههای دریایی در معرض کاهش شدید
قرار گرفتهاند .تحقیق تازهای در دانش��گاه یو.س��ی.ال.ای
نش��ان داده که اگر پرورش ماهی به اقیانوس منتقل شود،
فضایی به اندازه دریاچه میش��یگان (0.025درصد از کل
سطح اقیانوسها) برای برآورده کردن تقاضای کل جهان
کافی خواهد ب��ود و در این بین ،مناطق دیگر فرصتی برای
احیا پیدا خواهند کرد.
بنا بر آمارهای اداره غذا و کشاورزی در سازمان ملل ،مصرف
سرانه ماهی در جهان در سال  2016برای اولین بار از مرز
20کیلوگ��رم فراتر رفت .این برابر با صادرات 73.8میلیون

تن ماهی به ارزش 148میلیارد دالر اس��ت .غذای دریایی
یکی از منابع پروتئینی مهم در بسیاری از نقاط جهان است
و متخصصی��ن تغذیه ادعا دارند که هر قدر میزان ماهی در
رژیم غذایی بیشتر باشد ،برای سالمتی مفیدتر خواهد بود.
مشکل اینجاست که جمعیت موجودات آبزی به شدت در
معرض خطر قرار دارد و 57درصد از کل آنها تا حد کاهش
جمعیت صید ش��دهاند و 30درصد هم در دسته در معرض
خطر و نیازمند احیا قرار دارند.
یک��ی از روشهای احیای آنه��ا ،پرورش ماهی به ش��کل
مصنوعی است که البته ایده جدیدی هم نیست .این کار از
زمان باستان انجام میش��ده و امروزه ،پرورش ماهی هنوز
هم صنعت بزرگی است و قزلآال ،میگو ،سالمون ،مارماهی،

صدف ،خرچنگ و بسیاری از گونههای دیگر به این طریق
تولید میش��وند .با اینکه این صنعت بسیار سودآور است،
ظرفیت محدودی دارد .این کار باید در خلیجهای بس��ته،
اس��تخرهای پرورش یا نهرهای محدود انجام شود ،چون
پرورش ماه��ی در آبه��ای کمعمق احتم��ال آلودگی و
انتشار انگل در میان آبزیان را باال میبرد.اما تحقیق تازهای
در دانشگاه یو.سی.ال.ای نش��ان داده که میتوان پرورش
ماهی را در آبهای آزاد هم انجام داد و محصول نهایی آن
از کل خروج��ی صنعت ماهیگیری جهان پیش��ی خواهد
گرفت .عالوه بر این ،آس��یب آن به محیطزیس��ت بسیار
کمتر خواهد بود ،چرا که تأثیرات منفی ماهیگیری را جبران
کرده و مزایای اقتصادی و تغذیهای فراوانی برای بسیاری از
کشورهای در حال توسعه خواهدداشت.
این تیم تحقیقاتی پرورش ماهی را به ش��کل کلی در نظر
گرفته و روی گونه آبزی خاصی تمرکز نکرده اس��ت .آنها با
بررس��ی اقیانوسها ،مناطقی را ح��ذف کردند که پرورش

ماهی در آنها ممکن نیست.
سپس فیزیولوژی 180گونه آبزی پرورشی را مورد مطالعه
ق��رار دادند تا بفهمند آنها در چه عمق و دمایی بهتر رش��د
میکنند و نیازه��ای بیولوژیکی هر کدام چیس��ت .طبق
تحقیقات آنها ،کشورهای گرمسیری مانند گینه در آفریقا،
بنگالدش در آسیا و اروگوئه در آمریکای جنوبی بیشترین
شانس را برای پرورش ماهی در این ابعاد دارند و کشورهایی
مانند آرژانتین ،اندونزی و هند که جمعیت فراوان و نسبتا
فقیری دارند ،بیشترین نفع را از این کار خواهند برد.
این تیم تحقیقاتی ادعا کرده که پرورش ماهی هم ش��کم
جهان را س��یر کرده و هم جمعیت ماهی��ان را احیا خواهد
کرد .از آنجایی که پرورش ماهی در آبهای آزاد نسبتا گران
تمام خواهد شد ،ماهیگیری تا مدتی ادامه پیدا خواهد کرد.
اما به مرور زمان ،نیاز به ماهیگیری س��نتی کاهش خواهد
یافت و حتی میتوان قسمتهایی از اقیانوسهای جهان را
از چرخه صید خارج کرد.

نظراکثر
گردشگران بعد
از دیدن ایران
این است که این
کشورنسبت
به چیزهایی که
شنیده بودند،
بسیارمتفاوت
بوده است.
مردم بسیار
مهماننواز
هستند

دیواره بندر س��یدنی مس��احت بیشتری به
نس��بت خط س��احلی طبیعی دارد و دلیل
آن حفاظ��ت از خش��کی و ش��هر در مقابل
بالیای طبیعی است .ولی مسئله فقط حفظ
خشکی نیست.
دانش��مندان که به دنب��ال جایگزین کردن
بخشی از زیس��تبوم طبیعی و ازدسترفته
این منطقه هس��تند ،تصمیم به نصب یک
دیواره مرجانی مصنوعی در نزدیکی سالن
اپرای معروف س��یدنی گرفتهاند تا از تنوع
زیستی و دریایی این منطقه محافظت کنند.
دیوید بوث ،اس��تاد زیست دریایی دانشگاه
تکنولوژی س��یدنی ،میگوی��د« :در امتداد
بندر س��یدنی ،تقریب��ا 50درص��د از خط
ساحلی توس��ط دیواره مصنوعی جایگزین
ش��ده ت��ا از خش��کی در مقاب��ل طوفان و
فرسودگی تدریجی توسط امواج محافظت
کند .به عقیده م��ا ،برنامههای تازهای مثل
دیواره مرجانی مصنوعی که قرار اس��ت در
نزدیکی س��الن اپرا آزمایش شود ،به احیای
زیستبوم دریایی این منطقه کمک میکند
و تع��ادل را به تنوعزیس��تی اط��راف بندر
برمیگرداند».
ای��ن پ��روژه توس��ط دانش��گاه تکنولوژی
سیدنی و با بودجه دولتی نیوساوثولز دنبال
خواهد شد و قرار اس��ت در آن از تحقیقات
قبلی هم استفاده شود .در تحقیقات قبلی،
دانشمندان از بلوکههای ساده به عنوان یک
دیواره ساده در بندر اس��تفاده کرده بودند.
اما این بار دانشمندان میخواهند بلوکههای
مخصوصی را به صورت ششضلعی بسازند و
9تای آنها را به مدت  3سال در فضای بیرونی
سالن اپرای سیدنی نصب کنند.
گابریل��ه آپتون ،وزی��ر محیطزیس��ت در
نیوس��اوثولز ،در کنفرانس مطبوعاتی اعالم
این پروژه گف��ت« :این پ��روژه یک آزمون
بسیار مهم است ،چون تحقیقات نشان داده
که دیوارههای دریایی و س��ایر ساختارهای
مصنوعی و س��اخته دست انسان خیلی کم
میتوانند حیات دریایی و گونههای آبزی را
که بومی این بندر طبیعی هس��تند ،به خود
جذب کنند».
این پروژه با بررسی جمعیت ماهیها و تنوع
زیستی آنها در اطراف بندر شروع خواهد شد.
مرجانهای مصنوعی در ابتدای سال میالدی
آینده نصب ش��ده و دانشمندان همچنان به
بررس��ی جمعیت ماهیها ادامه خواهند داد
و تمامی تغییرات در میان گونههای آبزی را
تحت نظر خواهند گرفت .آنها امیدوارند که
این برنامه عالوه بر کمک به گونههای بومی
مانن��د ماهی چرمپوش ،هامور آبی و اس��ب
دریایی ،تبدیل به الگوی خوبی برای س��ایر
برنامههای حفاظت از محیط زیس��ت شود
و در این بین ،طراحی مرجانهای مصنوعی
را نیز بهبود ببخش��د .بوث میگوید« :هدف
نهایی این اس��ت که ببینیم ای��ن تغییرات
ساده و کوچک چه تأثیری روی تنوع زیستی
ماهیهای این منطقه خواهد داشت».

