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 کیبالت یایراز نهفته در در - کیقسمت 
آب ٍ عالو  ریز یایکٌ نا از دن یز یاٍن چ یاگر بًتَن بگو کٌ يهٌ  نیکنیتعجب ن یلیحتها خ

از فضا  ویکٌ تَنست یبا نثال حجو اطالعات سٌیدر نقا زىیناچ اریبس اریبس ویدٍنیيا ن انَسیاق
درصد اٍن رٍ  5رٍ آب پَشَندى انا علو فقط تَنستٌ  نیدرصد سطح زن 07اگر چٌ  ویکسب کن
سفر کنن  انَسیبخش اق نیتر قینفر تَنستن بٌ عه 3بٌ عنَان نثال تابحال فقط  ٌکشف کن

ناى  ینفر يو پا بر رٍ 24نفر تابحال بٌ ناى سفر کردن ٍ  42 یعنیبرابر اٍن  8کٌ  ٌیدر حال نیا
 .گذاشتن

 نقدریکجاست کٌ ا انَسیبخش اق نیتر قیعه نیکٌ بدٍن نیکنجکاٍ شدى باش دیشا خب
 !بًش سختٌ؟ دنیرس

آرام.  انَسیست در غرب اق یینقطٌ ا انَسیبخش اق نیتر قیبًتَن بگو کٌ عه یستیبا
قلٌ جًان  نیاز ارتفاق بلند تر شترینتر ب 4777در حدٍد  یز یچ یعنینتر عهق دارى  27002

 Mariana Trench ای Mariana یيست ٍ در حفرى  Challenger Deepاٍرست. اسهش
 .قرار دارى

 یلیخ گٌ،یکرات د یبر رٍ اتیکردن ح دایبٌ پ ویداشت شٌیکٌ يه یلیانسانًا بخاطر تها نا انا
سرنَن قرار  یکٌ در باال ویکرد یز یٍ ٍقتهَن رٍ صرف اٍن چ یانرژ  شتریکٌ ب ستین بیعج

 .يا قرار دارى انَسیآبًا ٍ اق رینا ٍ در ز یپا ریکٌ در ز یز یدارى ٍ نٌ اٍن چ

آب چقدر ناشناختٌ  ریز یایدن دىیکٌ نشَن ن کنوین فیرٍ براتَن تعر ینن انرٍز داستان انا
 .باشٌ بیعج تَنٌیحال چقدر ن نیست ٍ در ع

 .بَدند تینانَر کیدر  Ocean X هشیٍ ت Peter Lindbergh یآقا 4722تابستان سال  در

 یاز کشتکردن گنج  دایسَئد ٍ فنالند بٌ ننظَر پ نیب کیبالت یایدر حال گشتن کف در اٍنًا
کٌ اٍنًا بٌ دنبالش بَند طال ٍ جَاير نبَد بلکٌ اٍنًا بٌ دنبال  یغرق شدى بَدند انا گنج یيا

 .یالکل یيا یدنیبَدند بلٌ شراب ٍ نَش یالکل یيا یدنیشراب ٍ نَش
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بخاطر قدنتشَن ٍ  شدین دایپ یيا گًگاي یکشت نیکٌ از یالکل یيا یدنیکٌ نَش لیدل نیا بٌ
 نینَرد شانپا کی. بٌ عنَان نثال در رفتیبٌ فرٍش ن یگزاف اریبس هتیبَدنشَن با ق کیآنت
 یعنی یير بطر  یدالر بٌ ازا 4877دٍم  ینتعلق بٌ جنگ جًان یکشت کیبدست اٍندى از  یيا

بَد. انرٍزى رکَرد ثبت شدى  2008البتٌ رکَرد سال  نیتَنن فرٍختٌ شد. ا َنیلین 33حدٍد 
 .تَنن َنیلین 347در حدٍد  یز یچ یعنی ٌیير بطر یدالر بٌ ازا 42777

با  ینتر  07در عهق  کیبالت یایساعت يا نشغَل گشتن کف در هشیٍ ت Peter یآقا
 .شَن بَدن Sonar استفادى از ابزار

ٍ برگشت اٍن  یٍ با فرستادن نَج صَت کننیاستفادى ن یاز انَاج صَت Sonar یيا دستگاى
 .بدن انَسیاز کف اق یینقشٌ ا تَننین

 اریبس ریتصَ Sonar ناگًان دستگاى نکٌینشدن ٍ بٌ کارشَن ادانٌ دادن تا ا ویاٍنًا تسل انا
 .رٍ بٌ اٍنًا نشَن داد یاعجاب آٍر 

باٍر  هشیٍ ت تریپ یآقا یاصال برا نیبزرگ بَد کانال گرد بَد ٍ ا یلینشايدى شدى خ ریتصَ
 .نبَد یکردن

 نیزن یيو در پشت اٍن ٍ بر رٍ قیعه رینس کینتر قطر داشت ٍ  47نشايدى شدى  یش
 .ستٌیکردى تا از حرکت با ینتر رٍ ط 377نَرد نظر حداقل  یش دادیٍجَد داشت کٌ نشَن ن

کنن  داینشايدى خَدشَن پ نیا یبرا یًیتَج تَنستنیٍجٌ نه چیبٌ ي هشیٍ ت تریپ یآقا
قابل  ریبٌ اٍن شکل ٍ بٌ طرز غ تَنستیدر اٍن عهق نه یز یچ چیاز نظر اٍنًا ي نکٌیبخاطر ا

 .گرد باشٌ یباٍر 

 نیاصال ا دیٍ شا ستین یعیطب یش نیاصال ا دیخَدش فکر کرد شا شیکو کو پ تریپ یآقا
خَدشَن  یيا افتٌیکردن پاسخ اٍنًا  دایپ دیٍ بٌ ان نیباشٌ بخاطر يه َندىین نیاز زن یش

 .کردن یرٍ عهَن
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 کیاز  شتریب یز ینَرد نظر چ یادعا کردن کٌ ش ییایدر یشناس يا نیاز زن یتعداد اگرچٌ
نسئلٌ باعث تَقف حدس يا ٍ گهان يا از ير  نیانا ا ستین ایدر کف در ییساختار صخرى ا

 .تَطئٌ یطرف نشد خصَصا از طرف عالقٌ نندان ٍ طرفداران تئَر 

 .نشًَرى کیبالت یایدر یناينجار  ای Baltic Sea anomaly انرٍز بٌ دىیپد نیا

 عایيا سر تیکرد تهام رٍزنانٌ يا ٍ ٍبسا یخَدش رٍ عهَن یيا افتٌی تریپ یآقا نکٌیاز ا بعد
نرنَز رٍ يو  ریرٍ بٌ يهراى تهام اسناد ٍ ندارکش ننتشر کردن ٍ اٍن تصَ تریپ یداستان آقا

 .کردن یغرق شدى نعرف کیبالت یایناشناس کٌ در در یپرندى  یش

داستان نا يهَنجا  دینَارد بَد شا نیتنًا نهَنٌ ازا کیبالت یایکشف شدى در در یاگر ش انا
 .نَارد نبَد نیتنًا نهَنٌ از ا نیکٌ ا دیانا جالبٌ بدٍن شدیتهَم ن

نايَارى  ریناشناختٌ غرق شدى با استفادى از تصاٍ ایکردن اش دایکٌ بٌ دنبال پ ینیآنال یيا گرٍى
 .کشف کنن یلس شهالاط انَسیدر اق نباریرٍ ا ینشابً یيستن تَنستن ش ییا

 صٌ،یيو قابل تشخ Google Earth یاز نقشٌ يا یبزرگٌ کٌ حت نقدریکشف شدى ا دیجد یش
يو  یش نیدر پشتش قرار دارى، بلٌ ا قیعه ریيو نس لَنتریک 05قطرشٌ ٍ  لَنتریک 5 بایتقر

 اریانا با ابعاد بس کیبالت یایدر یدر حال حرکت بَدى درست نثل ناينجار  ستادنیقبل از ا
 .بزرگتر

رٍ رد کردن ٍ  یعیطب ریٍ غ ینیزن ریغ یيا تیاز دانشهندان يرگَنٌ فعال یدٍبارى تعداد اگرچٌ
 حاتیتَض نیکردن انا ا فینانند تَص یصخرى ا یعیاز ساختار طب یيا رٍ فقط نَع یش نیا

 بیرز عجبٌ ط ایاش نینبَد چراکٌ ا یٍ شکاکان کاف یانسان ریغ اتیبٌ ح دٍارانیجهع ان یبرا
 .َندنیبٌ نظر نه یعیگرد بَدن ٍ اصال طب یباٍر  بلقا ریٍغ

اطلس ينَز يو  انَسیشدى در شهال اق دایپ یش دىیشدى کٌ نشَن ن دایپ یيو شَايد رایاخ
 نٌیبٌ حرکتش ادانٌ بدى؟ انا جَابش ا یستیبا ینیٍ سنگ یبزرگ نیبٌ ا یدر حال حرکتٌ. چرا ش

 .دٍنٌیبطَر قطع نه یکٌ کس
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بردن بٌ  یپ یٍ برا یاکتشاف یسفريا یبرا ییبرنانٌ ا چگَنٌیکٌ ي رسٌیيو بنظر نه یطرف از
نرنَز يهچنان ننبع  ایاش نیناجرا در کَتاى ندت ٍجَد داشتٌ باشٌ، انا تا اٍن نَقع ا قتیحق

 .پردازان خَايد بَد ایالًام شکاکان ٍ رٍ

ٍجَد دارى؛  شٌیيه گٌیکرات د یٍبر ر اتیکردن ح داینعتقدن کٌ شانس پ شٌیيه دانشهندان
 دیحال نبا نیبٌ دنبالش بگردن. انا در ع کرانیب یيست نیا یکٌ کجا دٍننیاٍنًا فقط نه

ٍجَد دارى کٌ ينَز کشفش  نیزن نیيه یبر رٍ نجایيه یبزرگ اریبس یایکٌ دن ویفرانَش کن
 یایٍ بٌ دن نجایتر يه کینزد یکٌ که نٌیا ویانجام بد ویدار ازیکٌ ن یز یچ اتنً دی. شاوینکرد

 .ویآب نگاى کن ریز


