ﮐﺸﻒ ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﻣﻮز دﯾﮕﺮی در روﻣﺎﻧﯽ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﯾﻮﺗﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آذر ۱۳۹۹
اواﯾﻞ آذرﻣﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﺣﯿﺎت وﺣﺶ »ﯾﻮﺗﺎ« ﺣﯿﻦ ﮔﺸﺖ زﻧﯽ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی ﻋﺠﯿﺒﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ادﯾﺴﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی

ﻣﺮﻣﻮز ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .و اﮐﻨﻮن ،ﺳﺎزه دﯾﮕﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر از روﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮدر آورده
اﺳﺖ.
ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﻓﻠﺰی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه در ﺻﺤﺮای ﯾﻮﺗﺎ دارد .اﯾﻦ

ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﭙﻪ » «Batca Doamneiروﯾﺖ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی در ﻣﺠﺎورت
ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ »ﭘﺘﺮوداوا« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم روﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ

زﯾﺎدی دارد.

ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺻﺤﺮای ﯾﻮﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  3.6ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﻓﻠﺰی روﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  3.9ﻣﺘﺮ

ارﺗﻔﺎع دارد .ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ،دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ ﯾﻮﺗﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺧﺒﺮ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﻓﻠﺰی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در
ﺻﺤﺮای ﯾﻮﺗﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی را ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﯾﻮﺗﺎ آورده و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن
ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺻﺤﺮای ﯾﻮﺗﺎ دارد ،اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﯾﻮﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﯾﻮﺗﺎ آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎن ﻣﮏ ﮐﺮاﮐﻦ« ﮐﻪ در
ﺳﺎل  2011درﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺸﻒ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی ﻣﺮﻣﻮز دوم ،ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری را در ذﻫﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﮏ ﮐﺮاﮐﻦ
ﻧﯿﺰ ﭘﺮده از ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﺪرش ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا در ﺳﺎل  2002اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪش ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎرش در ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﯾﻦ آﺛﺎر

ﮐﺸﻒ ﺷﻮﻧﺪ.

از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺻﺤﺮای ﯾﻮﺗﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دارد و از

ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺮده از ﺧﻮاﺳﺘﻪ دروﻧﯽ ﭘﺪرش ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﮔﺎﻟﺮی
» «David Zwirnerدر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﯾﻮﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﮏ ﮐﺮاﮐﻦ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ آرزوی ﻣﮏ ﮐﺮاﮐﯿﻦ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺸﻒ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی ﺳﻮﺗﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ
داد؟ ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﻓﻠﺰی دوم ﭼﻄﻮر ،آﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دارد؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

