روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۳۷۱ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ -
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ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
 ۱۸ﻣﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ درﯾﺎی ﮐﺎراﺋﯿﺐ «Fabien Cousteau» ،و ﻃﺮاح ﺻﻨﻌﺘﯽ «Yves Béhar» ،ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺧﯿﺮا ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎزه ﮐﻪ ﻧﺎم » «Proteusﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎژوﻻر  ۳۷۱ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
زﯾﺮ آبﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮه »ﮐﻮراﺳﺎﺋﻮ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ روی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺗﺎ

داروﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش  ،CNNﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ از دو ﺳﺎزه داﯾﺮوی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﻪ در
ﮐﻒ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ Proteus .ﭼﻨﺪﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و اﻧﺮژی آن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺑﺎد و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دﻧﯿﺎی زﯾﺮ آب دارای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻏﺬا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ
وﯾﺪﯾﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 Proteusﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ISSدر زﯾﺮ آب ﺷﻮد و آژاﻧﺲﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره
اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ Cousteau .درﺑﺎره ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده:

»اﮐﺘﺸﺎف اﻗﯿﺎﻧﻮس  ۱۰۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﮐﺘﺸﺎف ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﻣﺎ و ﻣﺴﯿﺮ رو ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻣﺎ وﺟﻮد دارﯾﻢ«.
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻃﺮح اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ آن ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺮوع آن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۱درﺻﺪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ۵
درﺻﺪ آن را ﮐﺎوش ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰درﺻﺪ درﯾﺎﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖﻫﺎ
ﺑﯿﺶ از اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه Aquarius

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ » «Aquariusﺗﻨﻬﺎ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه زﯾﺮ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۳۷ﻣﺘﺮ دارد.
اﯾﻦ ﻣﺤﻞ در ﺳﺎل  ۱۹۸۶ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در اﺻﻞ اداره ﻣﻠﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ و ﺟﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
) (NOAAﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﻮد ،اﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ »ﻓﻠﻮرﯾﺪا« ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ،آن
را ﻧﺠﺎت داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

