ﻧﺎﺳﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه از ﺗﻠﻤﺎﺳﻪﻫﺎی آﺑﯽ
ﻣﺮﯾﺦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل درﺑﺎره ﺗﻠﻤﺎﺳﻪﻫﺎی آﺑﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﻠﻤﺎﺳﻪﻫﺎی آﺑﯽ ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ،
ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﺗﺼﻮرات ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی
از ﭼﻨﺪ ﺗﻠﻤﺎﺳﻪ آﺑﯽ ﻣﺮﯾﺦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢﻧﻮازﻧﺪ.
ﻧﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻠﻤﺎﺳﻪﻫﺎی آﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ« ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آنﻫﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻼﻫﮏ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻣﺮﯾﺦ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ

ﻧﺎﺣﯿﻪای در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ۸۰.۳درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و  ۱۷۲.۱درﺟﻪ ﺷﺮﻗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﻬﻨﺎی اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻞ ﺗﻠﻤﺎﺳﻪﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺳﺮخ ﻣﺪارﮔﺮد »ادﯾﺴﻪ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﻢ آن »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی
ﮔﺴﯿﻞ دﻣﺎﯾﯽ« ﯾﺎ  THEMISاﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺬاب اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺟﻮد رﻧﮓﻫﺎی زﻧﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﻦ ﺗﻠﻤﺎﺳﻪ اﺳﺖ .آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﻨﻮع رﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ دﻣﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﻠﻤﺎﺳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻠﻤﺎﺳﻪﻫﺎی زرد و ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﭘﺮاﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﺎی ﮔﺮمﺗﺮی دارﻧﺪ .وﻟﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﯽ رﻧﮓ در ﺑﺎﻻی ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﺎی
ﭘﺎﻦﺗﺮی دارﻧﺪ.
ﻧﺎﺳﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺴﺖ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ  THEMISدر روز و ﺷﺐ دﻣﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ را اﻧﺪازه
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻮادی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ ،ﺷﻦ ﯾﺎ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر در
ﺳﯿﺎره وﺟﻮد دارد .دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ در ﻃﻮل ﻫﺮ روز
ﻣﺮﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮادی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ  THEMISﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﯾﺦ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺗﮏﺗﮏ اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﯿﺎره را ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﺪ» .ﻟﻮرا ﮐﺮﺑﺮ« ،ﻣﻌﺎون ﭘﺮوژه ادﯾﺴﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮﭼﻪ
از ﻧﻘﺶ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﯿﺎرهای  THEMISدر رﻓﻊ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ادراﮐﯽﻣﺎن ﺑﮕﻮﻢ ،ﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ«.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻠﻤﺎﺳﻪﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۲ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۰۴اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﺮوژه ادﯾﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه .ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ادﯾﺴﻪ در ﺳﺎل ۲۰۰۱
ﺑﻪ ﻣﺪار ﻣﺮﯾﺦ رﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﺑﻪ دور آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

