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 ۰۱/۱۰/۰۱۰۲ دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 سال ۷۳نشست آرام بعد از 
 چین را به مهتاب می کشاند چرا و  چه

  

 علم امروز از مطبوعات سویس

 Christian Speicherنویسنده:  ، ۱۲/۰۰/۰۱۰۷روزنامه اِن سـِت سـِت مؤرخ 

 

 
 

 Chang’e IIIُسـند چینائی 

 فرود می آمد.  ،(Sinus Iridum)باید در خلیج )جهیل( قوس قزه 

 (NASA/GSFC/Arizona State University: ) تصویر

 

چین بلند همتی خود را به فضا تأکید می کند. این ُسـند قسمتی از یک  ،Chang’e III ،مؤفقانٔه ُسـند مهتاب  ستارتبا 

 آن یک پرواز با سرنشین به مهتاب جای داشته می تواند. خیراپروگرام ستراتیژیک است که در 

 
 Mavenنومبر سـُـند  ۰۱از چندین نگاه نظر خوشنود کننده بود. در  ،ادارٔه فضائی امریکا ،هفته های اخیر برای ناسا

قرار گرفت که باید در خزان سال آینده به آن برسد. صرف دو روز بعدتر ناسا توانست  ،مؤفقانه در مسیر خود به مریخ

مدار خود به دور مهتاب رسید  و اکنون در آغاز آن است که در تجسس به  رینخآبه  Ladeeاعالم کند که ُسـند مهتاب 

 کم بار( آن بپردازد. و اتموسفر سبک )نازک

 

 پروگرام مهتاب چین

قابل وصف می باشد. لیکن سرخطهای نشرات روز را موضوعات دیگر در بر داشت. به تأریخ  هایاین ها همه توانائی 

 ،را جشن گرفت. در صورت نایل گردیدن به کامیابی« میشن ـ مدار ـ مریخ » مؤفقانٔه  ستارتنومبر هندوستان  ۵
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قرار خواهد گرفت که به ستارٔه سرخ رسیده اند. تا حال این مؤفقیت صرف  هندوستان در جملٔه کمترین ملل فضانوردی

ُسـند   ،روسیه و اروپا بوده است. لیکن هنوز بیشتراز همه  توجه را ستارت تصویرمانند ،نصیب اضالع متحدٔه امریکا

ا یک سفر به مریخ تحریک کرد. گرچه یک پرواز به مهتاب ب ۱۲/۰۰/۰۱۰۷در شب دوشنبه تأریخ Chang’e IIIچینائي 

قابل مقایسه نیست. ولی نباید فراموش کرد که ُسـند چینائی باید در سطح مهتاب زمین نشست آرام می داشت و یک عرادٔه 

Rover  کیلوگرام وزن با لوازم وافزار تحقیقی انتقال می داد. در یک چنین نشست در مهتاب  تا حال صرف  ۰۲۱را با

 سال قبل ـ مؤفقیت داشته اند.  ۷۳مرتبه  رینخآامریکا و شوروی ـ واین هم 
به دست آوردن معلومات از مهتاب جا داده شده و  ،چینائی که در بستر یک پروگرام عریض ریتمأموقابل توجه در این 

چین دو ُسـند جوره  ، ۰۱۰۱و  ۰۱۱۳در سالهای  ،یک پرواز با سرنشین قرار داشته می تواند.  قبل براین آن خیردر ا

Chang'e I  در پهلوی دیگر مسایل توپوگرافی مهتاب با دقت کامل نقشه برداری و   را در مدار مهتاب پرتاب کرد. 2و

انتخاب شد.   III Chang'eگردید. به اساس این مشخصات مرکز نشست برای  گیریه انداز ،توزیع مواد خام طرف عالقه

برای تولید انرژی برق و  آفتابکافی تابش یک سطح عاری از دهانه های آتشفشانی و  ،Sinus Iridumفیصله برای 

 به عمل آمد. ،همچنان شرایط مخابره عرضه می کند

 

 
                         

 ،گرچه برای چین هنوز در پیش است. ولی در صورت عدم مؤفقیت ،به معنی نشست آرام ریتمأمودشوارترین قسمت 

در  ،پیشبینی شده است ۰۱۰۵آن برای  ستارتیک ُسـند دیگر به عین ساختمان به حیث ریزرف که   Chang'e IVبا 

به تعقیب می آمد که در آن نمونه  ،بدون سرنشین ریتمأمویک  ، Chang'e Vاختیار قرار داشت.  سه سال بعدتر باید با 

از سطح مهتاب گرفته شده و به زمین باز گردانیده می شد. به این طریق می باید چین دو توانائی را نشان می داد  یهای

مهتاب نشست های نرم ُسـندهای فضائی در سطح   

 مهتاب
 نشست پالن شده در مهتاب

نخست نشست دشوار 
 در مهتاب

نشست آخر نرم 
 در مهتاب

نشست اول نرم در 
 مهتاب

اول باز  ترانسپورت
 گشت احجار

نشست اول 
 باسرنشین درمهتاب
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 Bernardدر سطح یک جسم آسمانی و دوباره پرواز آن. قرار اظهار  آرام که برای فضانوردی نهایت مهم است: نشست

Foing  مهتاب در خدمت دائمی ـ یک محققESA نوردی اروپا( و مدیر )ادارٔه فضاInternational Lunar Exploration 

Working Groupمی باید قدم دیگر منطقی یک پرواز سرنشین دار به مهتاب می بود. "چین" با چنین تجارب می   ـ

 روبوت به مهتاب  و با پرواز های سرنشین دار در فضای نزدیک زمین مجهز باشد.  ریتمأموکه با   ،توانست

را در نظر دارد.  به این وسیله گرچه این کشور  ۰۱۷۱و  ۰۱۰۵فرصت بین سالهای  ،برای چنین یک پرواز"چین" 

وجود ندارد که  فضانورد کشورهیچ  ،بیشتر وقت دارد. با آنهم در حال ،نسبت به امریکا در آنزمان با "پروگرام ـ اپولو"

-Lunarو  ،Lunar-Reconnaissance-Orbiterسا با مهتاب را در نظر داشته باشد. گرچه نا ،قاطعانه مانند چین
Atmosphere-and-Dust-Environment-Explorer   و باُسـند هایArtemis- ،  سه سیخ را در آتش  همزمان ،حالدر

هنوز معلوم نیست. زیرا اکنون در پروگرام فضائی امریکا مهتاب از مقام اولی  ،. لیکن اینکه بعدا ً به کجا می کشددارد

برخوردار نیست. در دراز مدت اضالع متحدٔه امریکا به مریخ عالقه دارد. به حیث اهداف وسط المدت برای سفر به 

 Lagrangeز دو مهتاب مریخ یا همچنان به اصطالح از استروئیدهای نزدیک به زمین ـ یکی ا ،فضا با سرنشین
multiplier .مورد توجه قرار می گیرد 

 

آتش خفیف قرار دارد. کوششهای  ویر بیشتر Smart-1مؤفقانٔه  رریتمأموپالنهای مهتاب بعد از  ESAهمچنان در 

قرار اظهار  ،نظر به کمبود امکانات مالی ،انکشافی ریتمأموکشورهای اروپائی تحت رهبری آلمان برای انسجام یک 

Tilman Spohn به سر نرسید. "کشور های لونار" باید در  ،از مؤسسٔه تحقیق سیاره ها در مرکز هوا و فضانوردی آلمان

با یک چانس از دست رفته و تأسف  Spohn. این یک هدف جالب بود که از طرف می کردندفرود قطب جنوب مهتاب 

چینائی سهیم بوده اند.  Chang'e-1هندی و  Chandrayaan-1 ریتمأمودر  ESAاشاره دارد که  Foingیاد آوری می شود. 

روسی سهم بگیرند. روسیه با این دو   Luna Resursو  Luna Globهای  ریتمأمودر حال حاضر تأمل دارند که آیا در 

 را به فراموشی بسپارد. Phobos ،ناکام مهتاب مریخ ریتمأمومی خواهد به زمان گذشته تماس گرفته و 

 

 های انفرادی با مهتاببلند همتی 

االن چنین معلوم می شود که شاید انجام دادن فضا نوردی انفرادی  اقال ً یگانه آغاز کوشش رقابت با "چین" باشد. انگیزٔه 

این توان را  ۰۱۰۵کسی که تا اخیر سال محرک آن است.  ۰۱۱۳در سال  Googleمی باشد که  Lunar-X-Prizeآن 

متر مواد عکاسی را از مهتاب به زمین مخابره  ۵۱۱فاصلٔه  طیرا  به مهتاب انتقال داده و با  Roverداشته باشد تا یک 

 ملیون دالر باشد. ۷۱باید منتطر جایزٔه  ،کند

له شاید اکتور های بسیار دلچسپ سهم داشته در جم ،می گوید Foing. می گیرندتیم از تمام جهان سهم  ۰۰در این مسابقه 

باشند. قسماً تیم ها از مؤسسات فضانوردی حمایه خواهند گردید. ادارٔه فضانوردی اروپا با به اختیار گزاشتن نقشه های 

به کلی امکان پذیر می داند که یکی از تیمها به مهتاب رسیده و  وظایف مورد  Foingروی مهتاب نیز کمک کرده است. 

ملیون دالر محاسبه  ۰۱۱ظر را ایفا کند. عامل تعیین کننده جایزه می باشد. مجموعا ًباید برای  پرواز و مصارف مبلغ ن

 شود. این مصارف با پول جایزه صرف قسما ً تالفی می گردد.

زلتر راهای حل از ابتکار انفرادی استقبال می کند. اقدام کنندگان فرصت داشتند نشان دهند که طـُرق نا Spohnهمچنان 

را نسبت به نمایندگان دولتی می توانستند انکشاف دهند. لیکن برای وی روشن نیست که سکتور خصوصی روی مهتاب 

 چطور پول به دست می آرد.

این پریشانی را "چین" نباید داشته باشد. گرچه برای این کشور باید پوشیده نباشد که مهتاب از معادن غنی بر خوردار 

زیرا نهایت گران تمام می شود. همچنان  جدی نمی باشدانتخاب کدام   ،حاضر در حاللی استخراج این معادن می باشد. و

برای پروگرام مهتاب "چین" علت اصلی نیست. از این نگاه  ،معلومات علمی که در مهتاب به دست آورده می شود

Spohn  دیگر عوامل را حدس می زند. مهتاب برای "چین" در قدم اول یک پالتفورم است تا در بازی با دیگر قدرت

 های سیاسی توانائی تکنولوژیک و قوت خود را نشان دهد.

 

 پایان
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