دردﺳﺮ ﺑﺰرگ؛ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار زﺑﺎﻟﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺣﺎل
ﮔﺮدش ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﮕﺎر ﮐﺎﻣﺮانﻓﺮد | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﺷﯽء ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در ﺣﺎل ﮔﺮدش ﺑﻪ دور ﻣﺪار
زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ از ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﻓﻠﺰی ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۹۰۰ﻗﻄﻌﻪ ﺷﯽء زاﺋﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻮپ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎل

)ﮐﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﺮم ﺗﺮ از ﺗﻮپ ﺑﯿﺲ ﺑﺎل( را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ،ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮ و ﺗﺼﺎدم ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎﻧﺒﺮ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮده زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﻃﻮل زﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع ،ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮی
در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮده ﺣﺠﯿﻤﯽ از اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻀﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و آن را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
 William Schonbergﻣﻬﻨﺪس ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ از
زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻀﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺪودی اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺗﻤﺴﻔﺮ ،آب و
زﻣﯿﻦ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺎﻣﻞ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺪار
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﻬﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 Holger Kragﯾﮑﯽ از روﺳﺎی آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎء ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ )اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻓﺘﺎدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد
داﺷﺖ( .در ﻣﺪار ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺪود  ۲۵۷۴۹ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ

ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی ﻣﻌﺎدل اﻧﻔﺠﺎر ﯾﮏ ﻧﺎرﻧﺠﮏ دﺳﺖ ﺳﺎز
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رادارﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی دﻗﯿﻖ
دﯾﮕﺮ  ۱۹۰۰۰ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ را ﻫﻢ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺑﺪﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﺮﺧﻮرد

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 Nicholas L. Johnsonداﻧﺸﻤﻨﺪ ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ در ﺳﺎل  2012ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ﻓﻌﺎل را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪش را ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﯽء ای در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل آن ﻫﺸﺪار
ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﻮرد آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﻪ و ﻓﻀﺎﻧﻮردان اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ در ﺻﺪﻫﺰار اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﯽء ای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در
ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺠﺎت در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ را دارﻧﺪ ،ﭘﻨﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ای ،زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ داری در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر

ﻣﯽ روﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻄﻌﺎت رﯾﺰﺗﺮ از ﻣﺎﺳﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
ﺳﻄﺢ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺪارﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪار »ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﻦ« و ﻣﺪارﻫﺎی »زﻣﯿﻦ آﻫﻨﮓ« وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ
ﭼﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺗﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺖ و اﺟﺮای
اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﺧﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﯽ دارد ﮐﻪ ارﻗﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪار ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ
ﺑﻪ ﺳﯿﺎره ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ،ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻄﮑﺎک اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﻦ
آﻧﻬﺎ و اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ رخ دادن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ده ﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮاﻗﺐ
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪارﻫﺎ ﭼﻨﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد.

زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ؟
از ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﮐﻪ ﺑﺸﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺎﺷﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ،راﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اول ﭘﺮواز ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و اﺻﻼ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎ و دﻫﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺰای راﮐﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺳﻮﺧﺖ و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه داﺧﻠﯽ ،در ﻣﺪار رﻫﺎ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﯽء در ﺣﺎل ﮔﺮدش ﺑﻪ دور ﻣﺪار ،از ﺳﺎﯾﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج و ﻣﻮرد ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻣﺎی آن ﺗﺎ ﺻﺪﻫﺎ درﺟﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻔﺠﺎر
ﺑﺴﯿﺎری از راﮐﺖ ﻫﺎ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در دﻫﻪ  ۸۰داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﮑﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن راﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ راﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ )ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﺸﺪه(
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ،ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻣﺪار را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺎﻫﻮاره  Vanguard 1ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۱۹۵۸ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۶۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ  ۲اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۵۰۰۰ﻗﻄﻌﻪ زاﺋﺪ

دﯾﮕﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﭼﯿﻦ در ﯾﮏ
ً
ﺗﻌﻤﺪا ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺪار ﻣﻨﻬﺪم ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۳۰۰۰زﺑﺎﻟﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻣﺪاری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺪار آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺿﺪ ﻣﺎﻫﻮاره ای اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎن ﭘﺎﻦ آﻣﺪن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻬﺪام ﻣﺎﻫﻮاره ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ دﯾﮕﺮی در ﺳﺎل  ۲۰۰۹و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻣﺎﻫﻮاره )ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ(  ۲۰۰۰ﻗﻄﻌﻪ دﯾﮕﺮ در ﻓﻀﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ.

زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻣﺎﻫﻮاره ۵۰ ،دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﺎدم.

در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟
واﻗﻌﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ای ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .زﯾﺮا ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺶ
رو اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺷﻠﻮغ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ “ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﻟﻮپ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ” ﺑﻪ
وﺟﻮد آورد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی دﯾﮕﺮی
را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎور دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ )ﮐﻪ ﺳﻨﺪرم ﮐﺴﻠﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد( در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
آﻫﺴﺘﮕﯽ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﯿﻠﻢ  Gravityواﮐﻨﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ آراﻣﯽ ،ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﭼﻨﺪ
ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﮔﺮ
اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،اﯾﻦ آﻣﺎر ﻇﺮف  ۵۰اﻟﯽ  ۱۰۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ رﻗﻢ ﻫﺮ  ۳۶۵روز ﯾﮏ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺣﺠﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ۲۱۱۲
ﻫﻨﻮز اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻮﺧﺖ و ﻓﺸﺎر راﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺎﻦ آوردن ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺳﺮﯾﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ راﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ اﺷﯿﺎء زاﺋﺪ در ﻣﺪار وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺒﺎع ﻓﻀﺎ
ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد اﯾﺪه ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد .ﻣﺜﻼ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﻨﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮر ﯾﺎ ﭼﻨﮕﮏ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﻣﺘﺮوک و ﭘﺎﻦ آوردن آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت زاﺋﺪ را در ﻫﻮا ﻣﯽ ﻗﺎﭘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و از اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﯽء ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮﺿﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺧﺮج ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮ روی ﻣﺪار
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،راﻫﺒﺮی و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

