ﭼﯿﻦ از ﮐﺎوﺷﮕﺮ و ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﺑﺮای اﻋﺰام ﺑﻪ
ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد -
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ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﭼﯿﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎه ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اش ﺑﺮای ﮐﺮه ﻣﺮﯾﺦ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ،و در
ﻣﺎه اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﭘﺮوژه را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ﺣﺎل آﻧﻬﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﻮزه اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻃﺮح اﺻﻠﯽ ﮐﺎوﺷﮕﺮ و ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮردﺷﺎن را ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ در اواﺳﻂ ﺳﺎل
 2020اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎوﺷﮕﺮ و ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،اﺳﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و

ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﺸﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺼﺪ دارد ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ آب ﯾﺎ ﯾﺦ و دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،رﻧﺪرﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ
ﻋﻠﻮم ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮای دﻓﺎع ﻣﻠﯽ« ﯾﺎ  SASTINDﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه .در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ،ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد

ﺷﺶ ﭼﺮخ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮود را ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﺳﺎل  2011ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ روی ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ را داﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎوﺷﮕﺮی را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی روﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره اﻋﺰام ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮوژه
ﻓﻮق ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.

ﭼﯿﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮود آوردن ﮐﺎوﺷﮕﺮ روی ﺳﻄﺢ ﮐﺮه ﻣﺎه ﺷﺪه ،و ﺑﺎ
ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ در ﺣﻮزه ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﻧﺠﻮم ،ﻗﺼﺪ دارد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اش را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ رادﯾﻮﺗﻠﺴﮑﻮپ دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و راﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻓﻀﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﯾﺦ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﮔﺮ ﭼﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎوﺷﮕﺮش را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روی ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ،در ﮐﻨﺎر اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ،روﺳﯿﻪ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻫﻨﺪ ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ.
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