ﯾﮏ ﮐﻮه ﯾﺨﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن از ﻗﻄﺐ
ﺟﻨﻮب ﺟﺪا ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﮐﻮه ﯾﺦ ،ﮐﻪ اﻧﺪازه آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺳﮑﻮی ﯾﺨﯽ ﻋﻈﯿﻢ Brunt Ice
 Shelfدر ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن )ﻗﺎرهای در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب( ﺟﺪا ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮه ﯾﺨﯽ  ۱۲۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ و
 ۱۵۰ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ »ﻫﺎﻟﯽ« ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
ﺟﺪا ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﻮه ﯾﺨﯽ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺳﮑﻮی ﯾﺨﯽ Brunt Ice
 Shelfدر ﺣﺎل ﺗﺮک ﺧﻮردن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﯾﺦﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه و در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎﻟﯽ ،ﺗﺮک ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ِ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﻃﻮل ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دو ﺗﺮک ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی  Chasm 1و  Halloween Crackروی Brunt
 Ice Shelfﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﺦزداﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﻧﮕﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﭼﻮن ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺗﺮک
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  North Riftﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮک ژاﻧﻮﯾﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﺶ از  ۳ﻫﺰار ﻓﻮت ) ۹۱۴ﻣﺘﺮ(
در روز ،ﯾﺦ را ﺟﺪا و در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۶
ﻓﻮرﯾﻪ  ،۲۰۲۱ﮐﻮه ﯾﺨﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺟﺪا ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺗﺮکﻫﺎ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻫﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ.

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎژوﻻر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﮑﯽ دارد .ﺳﺎل ،۲۰۱۶
اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺗﺮﮐﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﻣﻦﺗﺮی اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻫﻮا ﯾﺎ ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﭼﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻫﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪای از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  GPSو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاﯾﯽ ،دﻓﺮﻣﻪ
ﺷﺪن و ﺣﺮﮐﺎت اﯾﻦ ﯾﺦ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و از ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺟﺪا ﺷﺪن آن از Brunt Ice
 Shelfﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﮐﻮه ﯾﺨﯽ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

