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 ۸۲/۷۰/۸۷۰۸                  دیپلوم انجینر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 نشست در واحٔه مریخ
 « Curiosityکوریوسیتی » Mars-Rover مارس ُرو َور

 
 Thorsten Dambeckنویسنده:  ، ۸۲/۷۰/۸۷۰۸مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ

  

 
 خواهد بود )تصویر: ایماگو(حرکت مریخ در سطح  روی به این شکل ُروَور یک وقتی

 

نشست. پیدا کردن یک محل مساعد در سیارٔه همسایه ما خواهد  ،«Curiosity» ،دیری نخواهد گذشت که مارس ُروَور

 برای فرود آمدن به ذات خود یک علم بود.

 

وجود  ،آیا زمانی شرایط مساعد محیط زیست روی مارس )مریخ( که انکشاف میکروب های ساده را اجازه داده باشد

زیرا  ،داشته است؟ این سؤال مرکزی تحقیق مریخ هنوز ال جواب مانده است. ممکن چندان وقت در بر نخواهد گرفت

عرابه  ۲را روی دست دارد. این وسیلٔه سواری  «Curiosity»آگست ناسا پالن نشست مارس ُروَور جدید خود  ۲برای 

باید یک محلی را تحقیق کند  ،یی تواناترین عرادٔه است که گاهی به مریخ ارسال گردیده است. با ده ابزار علمی دربورد

 که روزگارانی یک نوع واحه در صحرای سرخ بوده بتواند.

 

 امنیت رجحان دارد

به  ۸۷۷۲مده است. حتی در سال ه در انتخاب محل نشست به عمل نیاارف قابل مقایسقبل براین در هیچ نشستی مص

محل مساعد در سطح مریخ در نظر گرفته شد. یک   ۰۷تخمین  ،جست و جو شروع گردید.  نخست به صورت بالفعل

الت مورد انتخاب به تعداد مح ۸۷۷۲نفر عالم در بحث و مذاکره شرکت داشتند. در سال  ۰۷۷حلقٔه بین المللی مشتمل بر 

 ناسا توانست به ابزار های سه ستالیت مریخ اتکاء داشته باشد. ،منطقٔه ممکن محدود گردید. در مطالعات بیشتر ۴

 

داشتند. به این ترتیب مناطق سطوح پایانی در برابر سطوح قان در انتخاب پروسه دست آزاد نمحق ،از لحاظ توجه امنی

زیرا آنجا چتر نشست می تواند هنگام فرود آمدن راه طویلتر برک را داشته باشد. همچنان مناطق  ،مرتفع رجحان داده شد
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گونه هم نه نوَور را  به پیش مانع نگردد. بدیباالئی باید از یک معیار نهائی تجاوز نمی کرد تا حرکت رُ سرنشست در 

باید در منطقٔه نشست سنگ های زیاد بزرگ قرار می داشت. عالوه برآن باید منطقٔه نشست از نگاه اقلیم به صورت 

درجٔه عرض البلد از خط استوای مریخ دورتر واقع باشد زیرا در غیر آن وسایل تخنیکی بورد در شب های  ۰۷نهائی 

 سرد مریخ متضرر می گردند.

 

 آب تعقیب شود

" را در نزدیکی خط استوا رسما ً به حیث حدف  گال " کیلومتر بزرگ۰۵۴ِآلخره ناسا در تابستان سال گذشته دندانٔه ب

نشست مطمئن عرضه می کند و از دو نگاه علمی  ،اراضی مساعد را برای حتی االمکان ،اعالن کرد. این ارتفاع

آنجا نشان می دهند که احتماال ً از موجودیت آب مایع پیدا  مینیرال های را ،دلچسپ است: نخست اندازه گیری ها از مدار

آلمان. بعضی از این  ،از مرکز فضاـ و هواـ نوردی ،Ernst Hauber ،می شوند; اظهاری است از جیولوگ مریخ

شکل( معمائی  ،مینیرالها می توانند مولکول های ارگانیک را در مدت طویل کانزرف کنند. ثانیا ً مورفولوژی)ساخت

کیلومتر نشان می  ۵کوه را به ارتفاع تخمیناً  ،لچسپ دندانه های باالی کوه می باشند. تصاویر ستالیت مریخ در جملهد

 را دیده اند. (Sediments)دهند که در جناحایش محققان طبقات تهنشین شدٔه احجار

 

هنوز تحت مباحثات حاد قرار دارد. بصورت مثال می توانند  ،روی یک دیگر تشکیل شده اند چه نوع طبقات کهاین

توسط شمال از ریگ تشکیل شده باشند که بعداً سخت و محکم شده اند. یا تولید پروسٔه انفجاری آتشفشان بوده که خاکستر 

دس می زند که در داخل دندانه کوه گاهی هم عالوه برآن ح Hauberرا همیش به طبقات بلندتر روی هم قرار داده است.  

چانس میسر است که بزودی به این چنین سؤالها  «Curiosity»با  و کم دوام وجود داشته است.یک آب ایستادٔه هموار 

 جواب گفته شود.

 

 پایان
 


