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تولید همبرگر از جنس خاک اّره

گیالن امروز- یک استارت آپ مدعی شده که می تواند توده های چوبی را 
جایگزین گوشت کند.

به  آن ها  کردن  درست  برای  که  تهیه سس هایی  برای  آینده  در  احتماال 
گوشت نیاز است، از زیست توده های چوبی استفاده کنید. هدف شرکت 
ایده را مطرح کرده است حل مشکالت در زنجیره  این  استارت آپی که 
با تبدیل زیست توده چوبی به غذا است. یک محصول کامل که  غذایی 
با زیست توده چوبی  استفاده کرد.  از آن  به شکل های مختلفی  می توان 
انتخاب قارچ مرحله منطقی بعدی است. قارچ ها در  به عنوان ماده پایه، 
طبیعت روی چوب رشد می کنند؛ و کارشناسان آشپزی همگی موافقند که 

محصوالت مبتنی بر قارچ به طور کلی طعم خوشمزه ای دارند.
رئیس این شرکت در پاسخ به این سوال که آیا آن ها به دنبال جایگزینی 
را  توده چوبی  زیست  ما  به طور خالصه،  برای گوشت هستند می گوید: 
زیست  این  می کند.  رشد  قارچ  آن  روی  که  می کنیم  تبدیل  بستری  به 
مانده  باقی  چوب  بقایای  تا  گرفته  اره  خاک  از  چیزی  هر  می تواند  توده 
از شرکت های فرآوری چوب باشد، اما در هر صورت، برای محصول نهایی 
نیازی به قطع درخت نیست. این قارچ ها روی بستر پیوند زده می شوند، 
می شوند  تبدیل  قارچ  بر  مبتنی  به محصولی  نهایت  در  و  می کنند  رشد 
که تقریباً محتوای پروتئینی مشابه گوشت دارد.  بسیاری از مواد مغذی 
به عنوان کود  از آن ها می توان  باقی می مانند که  این بستر  همچنان در 
زیستی یا غذا برای حشرات استفاده کرد؛ بنابراین در این روش بدون اینکه 

ضایعاتی تولید شود، از مواد زائد غذا و خوراک تولید می شود.

گربه بازیگوش، برق شهر را قطع کرد
گیالن امروز- یگ گربه موجب قطعی یک ساعته برق در یکی از شهرهای 
عربستان شد. بنا به گزارش رسانه هاسی محلی در اتفاقی غیرقابل تصور در 
عربستان سعودی یک گربه قطعی برق را رقم زد. در این حادثه این گربه 
پس از ورود به ترانسفورماتور برق موجب قطعی یک ساعته برق در یکی از 
شهر های عربستان شد. بنا به این گزارش این اتفاق چهارشنبه و در منطقه 

نوخاب در  شهر طائف واقع در استان مکه عربستان سعودی رخ داد.
پس از قطعی برق، کارمندان اداره برق توسط ساکنان محلی در جریان 
قرار گرفتند. هنگامی که واحد تعمیرات و نگهداری برق به محل رسید 
متوجه شدند که علت قطعی برق، گازگرفتن گربه بوده است. در ادامه واحد 

تعمیرات محل خسارت دیده را تعمیر و برق متصل شد.
خواستار  محلی  ساکنان  که  می شود  خبرساز  حالی  در  حادثه  این  وقوع 
حفاظت از ترانسفورماتور های برق و یافت راه حلی برای جلوگیری از تکرار 
چنین قطعی هایی شده اند. گرمای هوای بی سابقه در عربستان نیاز به برق 
را دوچندان کرده و قطعی برق حتی در موارد کوتاه مدت، شهروندان این 

کشور را با مشکالت زیادی روبه رو می کند.

باتری کاغذی که با آب کار می کند
گیالن امروز- یک باتری کاغذی جدید می تواند آن ها را دوستدار محیط 
زیست  ریختن  دور  از  و پس  می شود  فعال  آب  توسط  زیرا  کند،  زیست 
 )Empa( تخریب می شود. این باتری که توسط دانشمندان موسسه امپا
سوئیس توسعه یافته است، برای استفاده در کاربرد هایی مانند برچسب های 
تشخیصی  دستگاه های  و  محیطی  »هوشمند«، حسگر های  نقل  و  حمل 

پزشکی یکبار مصرف در نظر گرفته شده است.
در شکل اثبات مفهوم فعلی، باتری از یک سلول مرتبط دیگر تشکیل شده 
است. اندازه هر سلول یک سانتی متر )۰.۴ اینچ( مربع است و بستر کاغذی 

آن با کلرید سدیم )معروف به نمک خوراکی( آغشته شده است.
یک سر آن دارای روکش مومی است که دو سیم به آن وصل شده است. 
روی یک طرف کاغذ یک جوهر حاوی تکه های گرافیت چاپ شده است که 
به عنوان کاتد عمل می کند. جوهر حاوی پودر روی، که به عنوان آند عمل 
می کند، روی طرف دیگر چاپ می شود. هر دو جوهر را در هر دو طرف کاغذ 
می پوشاند، جوهر سوم حاوی دانه های گرافیت و کربن سیاه است - کاتد و 

آند را به دو سیم در یک انتها متصل می کند.
هنگامی که مقدار کمی آب به باتری زده می شود، مایع باعث می شود نمک 
موجود در کاغذ حل شود و یون های باردار آزاد شود.همانطور که این یون ها 
از طریق الکترولیت کاغذ خیس شده پراکنده می شوند، باعث اکسیده شدن 

روی در آند می شوند و الکترون آزاد می کنند.
این الکترون ها سپس می توانند از آند حاوی روی - از طریق جوهر حاوی 
گرافیت و کربن سیاه، سیم ها و دستگاه - به کاتد گرافیت منتقل شوند و 
در آنجا اکسیژن هوای محیط را کاهش دهند؛ بنابراین، این واکنش های 
که  می کنند  تولید  الکتریکی  جریان  اکسیداسیون(  و  )کاهش  ردوکس 

می تواند برای تامین انرژی یک دستگاه الکتریکی خارجی استفاده شود.
دانشمندان از یک باتری کاغذی دو سلولی برای تامین انرژی ساعت زنگ 
نسخه  یک  آزمایشگاهی،  تست  یک  در  امپا  کردند  استفاده   LCD دار 
دو سلولی از باتری با موفقیت توانست یک ساعت زنگ دار کوچک را با 
نمایشگر کریستال مایع روشن کند. عالوه بر این، مشخص شد که تنها دو 
قطره آب برای فعال کردن یک سلول در ۲۰ ثانیه کافی است.هنگامی که 
به یک دستگاه مصرف کننده انرژی متصل نمی شد، آن سلول به ولتاژ ۱.۲ 
ولت می رسید. عملکرد سلول پس از یک ساعت به طور قابل توجهی کاهش 
یافت - با خشک شدن کاغذ - اگرچه می توانست ولتاژ کاری ۰.۵ ولت را 
برای یک ساعت دیگر حفظ کند، زمانی که دو قطره دیگر آب ریخته شد. 
پروفسور گوستاو نیستروم، دانشمند ارشد - که قباًل یک مینی خازن زیست 
تخریب پذیر ابداع کرده بود، معتقد است که با مهندسی بیشتر، خشک 

شدن کاغذ نباید تقریباً به همان اندازه عامل محدودکننده باشد.

آیا بیماری های اجدادمان ما را از پا خواهند انداخت؟
گیالن امروز- باکتری ها و ویروس هایی که از قرن ها پیش در دام یخ ها 
و الیه  منجمد زمین  افتاده بودند، شاید به خاطر گرم شدن زمین دارند 

دوباره فعال شوند. 
انسان ها در طول تاریخ شانه به شانه باکتری ها و ویروس ها زندگی کرده اند. 
بدن انسان خودش را در برابر انواع ویروس ها و باکتری ها از آبله گرفته 
به  در عوض  نیز  ریز  موجودات  این  و  مقاوم ساخته  طاعون خیارکی  تا 

روش های جدید برای آلوده کردن ما متکی شده اند.
 یک قرن است که به آنتی بیوتیک ها دست یافته ایم؛ یعنی درست همان 
زمانی که الکساندر فلمینگ »پنی سیلین« را کشف کرد. باکتری ها نیز در 
واکنش به کشف پنی سیلین به موجودات مقاوم تری تکامل یافته اند. این 

نبرد بی پایان است: از آنجایی که زمان زیادی را در کنار 
پاتوژن ها )عوامل بیماری زا( می گذرانیم، گاهی اوقات به 

نوعی بن بست طبیعی می رسیم.
 اما اگر با باکتری ها و ویروس های مهلکی برخورد کنیم 
که برای هزاران سال غیرفعال بوده اند و هیچ شناختی از 

آن ها نداریم، چه خواهد شد؟
با  باعث آب شدن خاک های منجمد  اقلیمی   تغییرات 
قدمت هزاران سال شده اند. با آب شدن این خاک های 
یخ زده، ویروس ها و باکتری هایی که در دل آن ها جای 
زیستی  چرخه  به  دارند  دوباره  نیز  بودند  کرده  خوش 

بازمی گردند.
در اوت ۲۰۱6 میالدی، یک پسر ۱۲ ساله در گوشه ای 
از یک توندرای سیبریایی به نام »شبه جزیره یامال« در 
مدار قطب شمالی جانش را از دست داد و دست کم ۲۰ 
نفر به خاطر ابتال به سیاه زخم )آنتراکس( در بیمارستان 

بستری شدند.
 فرضیه مطرح شده مربوط به آن از این قرار بود: یک 
گوزن شمالی آلوده به سیاه زخم حدود 7۵ سال پیش 
در آنجا جان داد و الشه این جانور زیر الیه ای از خاک 
منجمد به دام افتاد. الشه تا موج گرمای تابستان سال 

۲۰۱6 میالدی همانجا باقی مانده بود و پس از آب شدن خاک منجمد 
بیرون آمد. 

آلودگی های الشه سپس احتماال از طریق آب و خاک به محیط مجاور 
خود سرایت کرد و در نهایت نیز وارد چرخه غذایی شد. نزدیک به ۲۰۰۰ 
گوزن شمالی که در آن منطقه چرا می کردند، آلوده شده و سپس به انسان 
سرایت کرد. اما مسئله نگران کننده این ست که اتفاقات فقط محدود به 

این یک مورد نبوده است.
در  می شود.  آب  وسیع تری  مناطق  منجمد  خاک  زمین،  شدن  گرم  با   
شرایط عادی در هر تابستان حدودا ۵۰ سانتی متر از خاک منجمد سطحی 
خاک  زیرین  الیه های  تا  شده  موجب  جهانی  گرمایش  اما  می شود.  آب 

منجمد نیز در معرض آب شدن قرار بگیرند.
 بهترین مکان برای زنده ماندن یک باکتری برای مدت بسیار طوالنی، 
این بدان معنا  حتی به مدت یک میلیون سال، »خاک منجمد« است. 
و جدید  عجیب  بیماری های  انواع  از  می تواند  یخ ها  آب شدن  که  است 

رونمایی کند.
 دما در مدار قطب شمال به سرعت در حال افزایش است که این رقم سه 
برابر نقاط دیگر کره زمین است. با آب شدن یخ ها و خاک منجمد، دیگر 

عوامل عفونی نیز می توانند آزاد شوند.
 ژان-میکل کالوری، گفته است: »خاک منجمد به خوبی از میکروب ها و 
ویروس ها محافظت می کند زیرا سرد است، هیچ اکسیژنی ندارد و تاریک 
است. ویروس های بیماری زایی که می توانند موجب آلوده شدن انسان ها و 
حیوانات شوند، به خوبی در الیه های زیرین خاک منجمد پنهان می شوند. 
آن موجودات ریز احتماال در گذشته باعث ظهور بیماری های واگیردار در 

سطح جهان شده بودند.«
 تنها در اوایل قرن ۲۰ میالدی بیش از یک میلیون گوزن شمالی به دلیل 
نیست؛  آسانی  کار  عمیق  گورهای  حفر  شدند.  تلف  سیاه  زخم  به  ابتال 
که  زمین دفن شدند  آن جانوران در سطح  از  بسیاری  بنابراین الشه ی 
بر اساس گمانه زنی ها، تعداد آن ها به حدود 7۰۰۰ گور در شمال روسیه 

می رسد.
 اما اغلب نگران هستند که چه چیزهای دیگری می تواند زیر آن خاک های 

منجمد پنهان شده باشد؟
بمانند -  تا چند دهه زنده  آنتراکس )سیاه زخم( می توانند   اسپورهای 
هاگ یا اسپور )sporE( در زیست شناسی و باکتریولوژی به ساختاری 
در  بقا  و  موجود  آن  نسل  پراکنش  برای  که  می شود  اطالق  تولیدمثلی 

شرایط سخت برای مدت های مدید سازگار شده است
زیرین خاک  در الیه های  گوناگونی  و جانوران  انسان ها  است که  قرن ها 
بنابراین می توان حدس زد که عوامل بیماری زای  منجمد دفن شده اند، 
از داخل یک گور  دانشمندان  نمونه،  برای  آزاد شوند.  احتماال  نیز  دیگر 

دسته جمعی در توندرای آالسکا یک ویروس سالم آنفلوانزای اسپانیایی 
۱9۱8 را کشف کردند. احتماال ویروس های سالم آبله و طاعون خیارکی را 

نیز می توان در سیبری یافت.
 بوریس رِویچ و مارینا پودولنایا در پژوهشی که در سال ۲۰۱۱ انجام دادند، 
نوشتند: »احتماال ویروس های کشنده قرن هجده و نوزده میالدی بر اثر 
اتفاق به ویژه در نقاطی  آب شدن خاک منجمد دوباره احیا شوند. این 

می تواند رخ دهد که اجساد مبتالیان در آنجا دفن شده است.«
 برای نمونه، در دهه ۱89۰ میالدی شاهد شیوع گسترده ویروس آبله در 
سیبری بودیم. آن زمان، نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت یکی از شهرهای 
منطقه بر اثر ابتال به ویروس آبله جان خود را از دست دادند. اجساد آن 

افراد در الیه باالیی خاک منجمِد مجاور رود کولیما دفن شدند. ۱۲۰ سال 
بعد، سیالب کولیما موجب تحلیل رفتن سواحل این رود شد. به همین 
بیشتری صورت  با سرعت  ناحیه  آن  در  منجمد  فرسایش خاک  خاطر، 

گرفت.
 در پروژه ای که در دهه 9۰ میالدی آغاز شد، دانشمندان مرکز تحقیقاتی 
ویروس شناسی و زیست فناوری در نووسیبیرسک آزمایش هایی را بر روی 
بقایای انسان های عصر حجر پیاده کردند. بقایای آن افراد در منطقه گورنی 
آلتای در سیبری جنوبی پیدا شده بودند. آن تیم تحقیقاتی همچنین از 
اجساد مردانی که بر اثر شیوع ویروسی در قرن نوزدهم جانشان را از دست 
داده بودند و زیر خاک های منجمد روسیه دفن شده بودند نیز آزمایش 
گرفتند.   دانشمندان می گویند به اجسادی دسترسی پیدا کرده اند که 
نشانه های زخم ناشی از آبله بر روی بدنشان قابل مشاهده است. گرچه 
 DNa آن ها نتوانستند خود ویروس آبله را پیدا کنند ولی ردپای آن را در

اجساد پیدا کردند.
زندگی  به  یخ ها  در  شده  منجمد  باکترِی  که  نیست  بار  نخستین  این   

برمی گردد.
محققان ناسا در پژوهش انجام شده در سال ۲۰۰۵ با موفقیت دریافتند 
که عمر نوعی باکتری احیا شده در دریاچه منجمد در آالسکا به 3۲۰۰۰ 
پلیستوسنیوم«  »کارنوباکتریوم  نام  با  که  میکروب ها  این  می رسد.  سال 
شناخته می شوند از پایان دوران »پلیستوسن« منجمد شدند؛ یعنی زمانی 
که ماموت های پشمالو در سراسر زمین پرسه می زدند. با آب شدن یخ ها، 

آن ها ظاهرا بدون هیچ مشکلی در نقاط مختلف پراکنده شدند.
 دو سال بعد دانشمندان موفق شدند که یک باکتری 8 میلیون ساله را در 
زیر یخ های دره بیکون و مالینز در قطب جنوب بیابند. در همان پژوهش 

یک باکتری با عمر بیش از ۱۰۰.۰۰۰ سال نیز زیر یخ ها یافت شد.
 البته تمام باکتری ها نمی توانند پس از انجماد زیر خاک منجمد مجدد 
حیات خود را بازیابند. باکتری آنتراکس از این قابلیت برخوردار است زیرا 
اسپور تشکیل می دهد؛ اسپورها به شدت مقاوم بوده و می توانند تا ۱۰۰ 

سال انجماد را تحمل کنند.
و کلوستریدیوم  تِتانوس  به  اسپور می توان  باکتری های حاوی  از جمله   
بوتولینوم اشاره کرد؛ باکتری دوم بیماری زا بوده و عامل بیماری بوتولیسم 
است: بیماری نادر که می تواند فلج و یا حتی مرگ را در پی داشته باشد. 
دانشمندان دریافته اند که برخی از قارچ ها نیز می توانند برای مدت های 
برخی  برای  حتی  مورد  این  بمانند.  زنده  منجمد  خاک  زیر  طوالنی 

ویروس ها نیز صدق می کند.
دو  تا  شد  موفق   ۲۰۱۴ سال  در  شده  انجام  پژوهش  در  کالوری  تیم   
ویروس را که بیش از 3۰ هزار سال منجمد شده بودند را احیا کنند. هر 
دو ویروس آنقدر بزرگ بودند که به راحتی با یک میکروسکوپ معمولی 

آلوده شدند.  احیا،  از  بالفاصله پس  ویروس  دو  هر  بودند.  مشاهده  قابل 
البته جای خوشحالی دارد که آن ویروس ها فقط امیب های تک سلولی را 
آلوده می کنند. اما مشخص شد که ویروس های خطرناک برای انسان ها نیز 

می تواند وجود داشته باشد.
 گرمایش جهانی به تنهایی به عنوان تهدیدی برای آب شدن خاک های 
منجمد محسوب نمی شود. سواحل سیبری اینک راحت تر قابل دسترسی 
است و سودآوری معادن و حفر چاه های نفت و گاز باعث شده تا انسان ها 
راهی این نقاط شوند. ویروس های غول پیکر نخستین متهم هرگونه شیوع 
ویروسی است زیرا ساختار داخلی شان به دلیل مقاومت باال حفظ خواهد 

شد.
انسان های  ویروس های  که  است  گفته  کالوری   
نخستین می توانند مجدد احیا شوند: نئاندرتال ها 
زندگی  سیبری  در  دو  هر  دنیسووا  انسان تبار  و 
رنج  ویروسی  بیماری های  انواع  از  و  می کرده 
ما  که  دارد  وجود  امکان  این  بنابراین  می بردند. 
از  وی  شویم!  نئاندرتال ها  ویروس های  به  مبتال 
سال ۲۰۱۴ بر روی این مسئله تحقیق کرده که آیا 
ساختار ویروس های یافت شده می تواند انسان ها را 

آلوده کند. پاسخ مثبت بود.
 آن ها موفق شدند ساختارهای DNa مربوط به 
ویروس تب خال را بیابند اما خبری از ویروس آبله 
نبود. البته بدیهی است که آن ها هیچ تالشی برای 

احیای بیماری زاها نداشتند.
امروزه اما متوجه شده ایم که پاتوژن های جدا شده 
از انسان ها می توانند در مکان هایی جز یخ و خاک 

منجمد نیز ظاهر شوند.
کردند  اعالم  فوریه سال ۲۰۱7  در  ناسا  محققان 
 ۵۰ تا  هزار   ۱۰ بین  قدمت  با  میکروب هایی  که 
یافته اند.  هزار سال را در درون یک غار مکزیکی 
صدها هزاران سال برای تشکیل این بلورها زمان 

نیاز است.
 باکتری داخل یک بلور گیر افتاده بود اما به محض آزادی، فورا شروع به 
تکثیر کرد. آن میکروب ها به لحاظ ژنتیکی منحصر به فرد بوده و حتی 
می توان آن را گونه ای جدید نامید. حتی میکروب های قدیمی تر از آن ها 
نیز در غار لچوگیالی نیومکزیکو یافت شده است؛ جالب اینجا است که آن 

میکروب ۴ میلیون سال پیش از صحنه زمین ناپدید شده بودند.
نتابیده و حدودا ۱۰۰۰۰ سال طول  غار  این  به داخل  آفتاب هرگز  نور 
باکتری  وجود،  این  با  کند.  نفوذ  غار  داخل  به  از سطح  آب  تا  می کشد 
یافت شده در برابر ۱8 نوع آنتی بیوتیک از خود مقاومت نشان داده است. 
)با  باکتری  این  که  دریافتند   ۲۰۱6 دسامبر  در  پژوهشی  در  محققان 
آنتی  درصد  برابر 7۰  در   )paENibaCiLLus sp. LC۲3۱ علمی نام 

بیوتیک ها مقاوم بوده و می تواند بسیاری از آن ها را غیرفعال کند.
 این باکتری ذاتا به انسان ضرری نمی رساند اما دانشمندان نسبت به وجود 
انواع خطرناک مشابه هشدار داده اند. این موضوع نشان می دهد که آنتی 

بیوتیک ها از میلیون ها یا حتی میلیاردها سال پیش وجود داشته اند.
 دلیلش این است که بسیاری از انواع قارچ و باکتری به طور طبیعی برای 
تصاحب جایگاه بهتر نسبت به رقبای خود، آنتی بیوتیک تولید می کنند. 
فلمینگ نیز نخستین بار از همین روش توانست پنی سیلین را کشف کند.

بسیار  بقا  برای  باید  موجودات  می شود،  یافت  کمتر  غذا  که  غارها  در   
دست  گرفتن  برای  باکتری ها  دلیل،  همین  به  کنند.  عمل  بی رحمانه 
باال نسبت به رقبایشان، مقاومت خود در برابر آنتی بیوتیک ها را بیشتر 
می کردند. بنابراین، تجهیز به آنتی بیوتیک طبیعی آنقدر میان باکتری ها 

رایج است که اکثر باکتری های احیا شده از زیر یخ ها از آن برخوردارند.
باشیم؟  مسئله  این  نگران  باید  اندازه  چه  تا  که  است  اینجا  سوال  حال 
استدالل نخست این است که ریسک ناشی از بیماری زاهای پرمافراستی 
ذاتا قابل اندازه گیری نیست؛ پس بنابراین نباید آشکارا درباره آن نگران بود. 
در عوض، ما باید بیشتر نگران تهدید های جدی تر تغییرات اقلیمی باشیم. 
مثال همزمان با گرم تر شدن زمین، کشورهای شمالی بیشتر مساعد حمله 
ِدنگی  تب  و  وبا  ماالریا،  نظیر  در کشورهای جنوبی  بیماری های موجود 

می شوند زیرا این پاتوژن ها در دماهای باالتر زندگی می کنند.
 نگاه دیگر این است: به دلیل آنکه ریسک موجود قابل اندازه گیری نیست، 
نباید آن را نادیده گرفت. کالوری می گوید: »به لطف پژوهش های انجام 
شده توسط ما و دیگران، دیگر به احتمال احیای میکروب های بیماری زا و 
آلوده شدن انسان بها داده می شود... اینکه چقدر احتمال دارد را نمی دانیم، 
اما می دانیم که محتمل است. اگر یک پاتوژن یا بیماری زا برای مدت های 
طوالنی با انسان ها در ارتباط نبوده باشد، پس می توان گفت که دستگاه 
ایمنی ما آماده آن ویروس ها نخواهد بود. بنابراین بله؛ می تواند خطرناک 

باشد.«
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انتخاب  و  نامگذاری  اینکه چرا در  دلیل  امروز-  گیالن 
دانمارک  پیشین  پادشاه  نام  از  بلوتوث  فناوری  لوگوی 

استفاده شده است می تواند برایتان جالب باشد.
تجاری  جنبه  بلوتوث  فناوری  نام  انتخاب  اینکه  در 
بحث   باره  این  در  اما  نیست،  شکی  داشته  برندینگ  و 
های زیادی هم وجود دارد که می گوید نام این فناوری، 
طبق  دارد.  نیز  دانمارک  پیشین  پادشاه  با  ارتباطی 
در  اریکسون  سوئدی  شرکت  بلومبرگ،  جدید  گزارش 
سیم  بی   فناوری  نام  انتخاب  برای  میالدی   ۱997 سال 
می شود(  شناخته  بلوتوث  نام  با  اکنون  )که  خود  جدید 
از نام هارالد بالتند پادشاه پیشین دانمارک الهام گرفته 
بخش   بین  اتحاد  ایجاد  در  او  نقش  می شود  است.گفته 

های بزرگی از منطقه اسکاندیناوی، اصلی ترین دلیل استفاده 
از نام او در انتخاب اسم و لوگو بلوتوث بوده است.

های  دندان   از  یکی  تیره  یا  آبی  رنگ  می گوید  گزارش  این 
بوده  نام  این  به  فناوری  این  گذاری  نام  دلیل  بالتند،  هارالد 
گرفته  آبی«  »دندان  عبارت  از  بلوتوث  می شود  گفته  است. 
از دو حرف اختصاری  نیز  فناوری  این  لوگوی  شده است. در 
وایکینگ ها  عصر  رایج  خط  به  بالتند  هارالد  نام  ابتدایی 

استفاده شده است.
هارالد بالتند، پادشاه پیشین دانمارک در سال 98۵ میالدی 
درگذشت و یکی از آخرین وایکینگ  هایی بود که بر دانمارک 
او دانمارک، شمال آلمان و بخش هایی  حکمرانی کرد. قلمرو 

از نروژ و سوئد را در بر می گرفت.

راز وجود نام یک پادشاه روی لوگوی بلوتوث


