ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن رﮐﻮرد ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻗﯿﺎﻧﻮس
اﻃﻠﺲ ﺑﺎ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ  ۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،دی ۱۳۹۷
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﻨﺎوری
اﻧﺴﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ

ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ در ﯾﮑﯽ از ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ،زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ  48ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری »«Triton 36000
رﮐﻮرد ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ را ﺷﮑﺴﺖ.

رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮاﯾﺘﻮن  36000در ﮔﻮدال ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ وﯾﮑﺘﻮر وﺳﮑﻮو ﺗﺎﺟﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و وی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ
ﺗﺮاﯾﺘﻮن ،ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  8376ﻣﺘﺮی اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در ﮔﻮدال ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن در آن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از  7000ﻣﺘﺮ )ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ(
ﺟﯿﺎﺋﻮﻟﻮﻧﮓ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﮐﻮرد ﺗﺮاﯾﺘﻮن  36000را ﻧﺪارد.

اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ )در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻓﺘﻪ
و رﮐﻮردﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ  8376ﻣﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﮐﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در
اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه .از ﺟﻤﻠﻪ رﮐﻮردﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ Challenger Deep
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2012ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﻌﺮوف »ﺟﯿﻤﺰ ﮐﺎﻣﺮون« را ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  10900ﻣﺘﺮی ﮔﻮدال ﭼﻠﻨﺠﺮ
در اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﺑﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮاﯾﺘﻮن  36000در ﺣﺪود ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﻮﻧﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﺳﺮﻋﺖ  5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ را
در اﺧﺘﯿﺎر وﯾﮑﺘﻮر وﺳﮑﻮو ﻗﺮار داد.
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ اﺧﯿﺮ آﻗﺎی وﺳﮑﻮو اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ وی ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ درازﮔﻮدال ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب( ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺪف وﺳﮑﻮو ﻫﻨﻮز ﻧﺎم ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد و ﺗﺎﺟﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻣﯿﺪوار
اﺳﺖ در ﺳﺎل  2019ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺣﻖ ﻧﺎم ﮔﺬاری آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

