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تر پایانحرکت می کند که در آن استروئید های بسیار به گله ها در پیچ و تاب استند)نقطه های آبی(.  زمین در یک محیطِ 

 (PD. )تصویر: در بر دارند را  که نظر به بزرگی و مدار ظرفیت خطر ،)نارنجی( دیده می شوند زیادنقاط آنها  از

 

دید توسط  اجسام نزدیک زمین به کلی واقعیت ته "از فاصلٔه بسیار کم شاهد آن است:  DA142102 پرواز استروئید 

 ."است. با آن هم در رفع خطر آنچه در نظر است هنوز از توان دور است

 

مختلف فضانوردی در ملل متحد باهم مالقی می مؤسسات که در ویانا نمایندگان یتصادف است یا تقدیر؟ در عین روز آیا

زمین به های بین المللی در برابر تهدید اجسام نزدیک جمعیت کشورباید چطور  را منظور نمایند کهای توصیه شوند تا 

 به فاصلٔه مو از نزدیکی زمین می گذرد. گرچه یک خطر مستقیم از DA14 2012استروئید  ،عکس العمل نشان دهند

تعبیر به حیث اخطار می تواند  به زمین با آنهم یک گذر چنین نزدیک ،سخرٔه نسبتا ً کوچک انتظار برده نمی شود این

 که تهدید با اجسام نزدیک به زمین خیالی نیست. گردد 

 

 دفاع از خطر ممکن است

; و اگر در برابر آن اقدامی صورت نگیرد در آینده وقوع پیوسته اند به ا ًمنظماستروئید یا کومیت ها اصابت در گذشته 

در گردش اند. انواع )غلطان( تانغلی شمار زمین اجسام ببه نیز واقع می گردد. سبب آن این است که در محیط نزدیک 

می  هاته الی سخرٔه سنگ به قطر کیلومتراز دانٔه کوچک ریگ گرف Near Earth Object NEOبه اصطالح این 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_defah_az_astroeedha.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_defah_az_astroeedha.pdf


 

 

 4تر ۰ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ،متر باشند ۴۵۲تا  ۴۲۲و بزرگتر از  هدش تربه زمین نزدیکملیون کیلومتر  ۷،۵ین اجسام  از رسد. در صورتیکه ا

 .استند نسیل خطرناکـپوت
 

 ۴۵زمین سراغ گردند. در این ساحه ناسا در به دم اول برای حفاظت زمین در این است که تاحد ممکن اجسام نزدیک ق

 ،یدهعمالً به تنهائی تمویل گردآن سال آخیر یک نقش پیشتاز را عهده دار بود. با پروگرام های مشاهداتی که از طرف 

 ،به اساس تخمینات وسیله این به. ردیابی گردند از یک کیلومتر اضافه استروئید با قطر ۰۲۲بیش از مؤفق شده است تا 

 .شناخته می شوند ،به زمیننزدیک  یدر فضا هابزرگترین استروئید ۰۲۹زیادتر از 

 

به این اصابت متر تغییر نمود. گرچه  ۴۲۲۲و  ۴۲۲با نایل شدن به این هدف تمرکز به اجسام کوچکتر با قطر بین 

سط در نزدیکی زمین وجود دارند که متوحجم به  بیشتراجسام ندارد. زیرا با آنهم  بر صورت عواقب جهانی را در

که در صورت ممکن این اجسام پر توقع را ف اهدااسا اکنون . از این لحاظ نرا ممکن می سازند به زمین ابتاصزیادتر 

. در نایل شدن به این هدف امید حمایت از دیگر مؤسسات فضانوردی تعقیب می کند ،حتی االمکان نیز بکلی درج گردند

 را دارد.

 

طر نشأت می کند استروئید ها و کومت ها کار تمام نمی شود. آیا اینکه در واقعیت از یک جسم خنمودن لیکن  با سراغ 

با مشاهدات طویل المدت تعقیب شده باشد. زیرا نخست به این اساس پیشگوئی دقیق در آن مدار وقتی دانسته می شود که 

. طرزالعمل مطابق به آن امروز خوب تمرین شده اند. نتیجه تقریبأ  همیش به یک نوع است پذیرآن امکانمورد مدار آیندٔه 

کمتر است. از اصابت در دقیقتر مدار یک جسم نزدیک به زمین شناخته شود به همان پیمانه احتمال یک می انجامد: هر ق

متر  ۲۲۲رفع خطر داده شد. وقتیکه ًاین جسم تخمینا ً به بزرگی  ،قبلمدت  کوتاه «Apophis»این نگاه برای استروئید 

می  اصابت ۹  به زمین ۰،۷احتمال  هب ۰۲۰۰معلوم می گردید که در سال نخست چنین  ،کشف گردید ۰۲۲۱در سال 

 رد.زکنار زمین می گذا DA14 2012استروئید تقریبا ً به عین فاصلٔه  «Apophis»کند. ضمنا ً فهمیده شد که 

 

آیدیهایی که  دقیق مدار بازهم یک ریسک معین وجود داشته باشد؟اندازگیری ولی چه واقع می گردد اگر بعد از یک 

فیر کم نیستند. به طور مثال می توان کوشش کرد آنرا با  ،منحرف شده می توانداصابت چطور یک استروئید از مدار 

که استروئید را توسط قؤه جاذبٔه  ،چانس دیگری در این استمنحرف ساخت.  اصابتسیر از خط  ،کتلهبا غنی  یک گولهٔ 

 ،ممکن نباشد از خط سیرش منحرف گردد. در صورتیکه به هیچ نوع ،کرده باشد یک ُسـند فضائی که آنرا مدِت همراهی

 از خط سیرش منحرفو آنرا این امکان موجود است تا یک وسیلٔه هستوی قابل انفالق در نزدیکی استروئید منفلق گردد 

 . سازد

  

Alan Harris  از مرکز هوا و فضانوردی آلمان(DLR) تا حال هیچیک از این متود ها تجربه نشده اند. از   ،می گوید

می باشد. آمادگی برای یک چنین مطلب در پهلوی آزمایشی  (میشنماموریت )یک  ،این لحاظ آنچه اشد ضرورت است

بوده و از طرف اتحادیٔه اروپا حمایت می  Harrisاست که تحت هدایت  NEO-Shield-Projekt۴دیگر امکانات 

کانسپت مکمل و جزوار را تقدیم نمایند. یک   ،می خواهند برای ستراتیژی مطلوب ۰۲۴۵گردد. محققان الی سال 

Harris نزدیکی به عمل آید. برای این منظور انتخاب ماموریت هدف این است که تا حد امکان به یک  ،می گوید

 . بتواند که در آنها یک ستراتیژی دفاعی بدون خطر امتحان شدهضرورت است ئید های کاندید استرو
 

 سیاست نیز در زمینه صالحیت سخن را دارد

 Detlef Koschny لیکن تهدید توسط اجسام نزدیک به زمین بدون شک صرف نقاط نظر علمی و تکنولوژی ندارند. 

اقالً  ،می گوید ،اداره می کند «Space Situational Awareness»برای را  NEO-Programmکه درناسا 

از نظر سیاسی چطور  ،واقعی وجود داشته باشد اصابت اگر خطر یکهمچنان این سؤال از اهمیت برخور دار است که 

یانه از صلحجو . کوشنی به یک گروپ کار تعلق می گیرد که به فرمایش کمیتٔه ملل متحد برای استفادهٔ عمل می گردد

فضا یک کانسپت مفصل ترتیب کرده است. این نوشته در همین هفته در ویانا به بحث گذاشته می شود و جریانات شفاف 
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گفته شود: ملل متحد( را پیشبینی می کند که چطور اطالع از محققان به سیاست می رسد و چه قدم هایی را باید سیاست)

ر همآهنگی در برابر تهدید عکس العمل نشان داده بتوانند. اگر این توصیه ها بعد از آن گذاشت تا کشورهای مربوط د

د در که می خواه د کردرا عرضه خواه مورد قبول و اقع گردند قدم بزرگی می باشد به پیش. مجتمع کشورها با آن ثبوتِ 

 د یافت.ات جهانی جواب های جهانی را خواهبرابر تهدید

 

 
 

 زمین با یک "استروئید"( Rendez-vousدیدار )

در ساعات شروع شام یک استروئید به   ۰۲۴۲فبروی  ۴۵این یک واقعٔه است که هرروز پیش نمی شود. روز جمعه 

نزدیکترین فاصلٔه آن  از زمین  معیار. (کرد)متر از نزدیکترین فاصلٔه زمین به سرعت عبور می کند۱۵بزرگی   

به صورت قطعی از یک تصادم ری از زمین کفایت می کند تا کیلومتر تجاوز نمی کند. این دو ۰۰۲۲۲صرف از 

جلوگیری به عمل آمده باشد. ولی هرچه است این سخره از سیاره ایکه ما درآن متوطن هستیم از داخل مدار ستالیت های 

از شروع  ،)گذرکرد(جیوستراتیژیک می گذرد. اینکه یک استروئید به این بزرگی چنین از نزدیکی زمین می گذرد

هنوز پیش نشده بود. مطابق به آن چون واقعه حتی با یک دوربین  ۴۰۰۲پیی اجسام نزدیک زمین در سالها سراغ در 

 .)بود( عالقه به آن بزرگ است )می توانست(خوب یا یک تلسکوپ ساده تعقیب شده می تواند
 

الی یک سال قبل هنوز از موجودیت آن  ٬برای نخستین بار به زمین نزدیک نمی شود DA14 2012با آنکه استروئید 
چیزی دانسته نمی شد. این استروئید از طرف استرونوم های اماتور که همرای یک تلسکوپ کوچک در جنوب اسپانیه 

با  ۰۲1۰فبروری   ۰۳ به ۰۰کشف گردید. این ها در شب از  ٬در فضا به سراغ اجسام کوچک نزدیک به زمین بودند
 برخورد کردند.  ٬تا آن زمان جسم نا شناخته شده که درحرکت بود

 
با مشاهدات بعدی تائید گردید که یک استروئید است و در یک مدار مشابه به  زمین به دور آفتاب می چرخد. به این 

ناسا هفتٔه  Jet Propulsion Laboratoryاز  Donald Yeomansطریق تقابل منظم از قبل پروگرام شده تلقی می گردد. 
 دهه های آینده به وقوعدر طول  ٬لیکن یک نزدیکی به زمین مانند هم اکنون ٬اخیر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت

 . به آن دچار می گردد زمین مقناطسی سنگین ست که استروئید توسط ساحهٔ نخواهد پیوست. دلیل آن انحرافی
 

تلقی شده نمی تواند. نظر به تخمین محققان در فضای نزدیک  ٬ه سربردن در اطمینانلیکن یک خاطرجمعی برای ب
سال باید با  ۰۲در هر  Yeomansوجود دارند. قرار اظهار  DA14 2012هزار استروئید مشابه به بزرگی  ۰۲۲زمین 
 سال با یک اصابت به زمین محاسبه گردد.  1۰۲۲ر از نزدیکی زمین و در هر یک گذ

 
کرد. این را به اصطالح تخمین غلط  نبایدولی بازهم  ٬گرچه عواقب چنین یک اصابت منطقوی محدود خواهد بود

نشان می دهد. آنزمان در یک منطقٔه جنگلزار و غیر مسکون سایبریا یک  1۰۲۱از سال  Tunguskaصانعٔه )واقعٔه( 

۰۲۴۲فبروری  ۴۵: در گذر از کنار زمین به تاریخ      2102 DA14   استروئید 

 مدار پرواز استروئید

به  مدارستالیت های جیوستاشیونیر

زمین زمیندور  

مدار مهتاب    

 گذر استروئید از سطح مدار
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کیلومترمربع به قطارها درخت را چپه  ۰۲۲۲گی استروئید یا کومت در اتموسفر انفالق کرده و در یک سطح به بزر
بزرگی مشابه به کرد. گرچه قدرت انفالق هنوز هم مورد مباحث می باشد ولی فکر می گردد که جسم منفلق شده باید 

2012 DA14 .بوده باشد 
 

Detlef Koschny  که در ادارٔه فضانوری اروپائیESA  پروگرام ـ«Near Earth Object»  را برای«Space 
Situational Awareness» ی شناخته نشده است که در یک تا حال هیچ یک استروئید  ٬می گوید ٬رهبری می کند

حادثٔه رخ دهد که ما آنرا هنوز نمی شناسیم.  ٬قابل پیشبینی زمین را تهدید کند. ولی برای وی قابل تشویش است زمان  
٪  1تا امروز  ٬یک زمیندر فضای نزد DA14 2012مشابه به بزرگی هزار استروئید تخمین شده  ۰۲۲زیرا از جملٔه 

 آن کشف شده است.
 

به وقوع نخواهد پیوست. زیرا ادارات فضانوردی کافی پول در اختیار ندارند تا تعداد  در این موضوع عجالتا ً تغییری
ستماتیک اجسامی نمایند. در حالیکه ناسا در قدم اول به سراغ سیراجستربی شمار نسبتا ً کوچک استروئید را کال ً 

اوتوماتیک راه دیگری را در پیش گرفته است و با یک سیستم  ESA ٬می باشندمتر 1۰۲توجه دارد که بزرگتر از 
را اقال ً سه هفته قبل از نزدیکی  DA14 2012می خواهد استروئید های مانند  ٬که هنوز باید انکشاف داده شود تلسکوپ

وقت کافی باقی می ماند تا منطقٔه مورد   ٬دادنی باشدباز هم رخاصابت به زمین ردیابی نماید. درصورت تهدید یک 
 تخلیه گردد. ٬تصادم

 
 پایان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


