ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺲ از  ۱۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﮑﻮت اﺑﺪی
ﻓﺮو رﻓﺖ؛ ﻣﺮگ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد رﮐﻮرد ﺷﮑﻦ ﻧﺎﺳﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻮﻓﺎن ﻣﺮﯾﺦ ﺷﺪه ﺑﻮد رﺳﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺳﺎ اﻋﻼم
ﺷﺪ.
از  20ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﻓﺮو رﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﺗﻮﻓﺎن ﺑﻪ زودی ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﻣﮑﺎن ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ و اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،اﯾﺪه آل ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ.
ﻧﺎﺳﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻮده و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎوﺷﮕﺮ را ﺗﺄﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺎﺳﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﺪارد؛ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮﯾﺦ در راه اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺑﺮدن از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ دارد.

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﻮﻓﺎن ،ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ  45روز زﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﭙﺲ زﻣﺎن
ﮔﻮش ﻓﺮا دادن ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺗﻼش ﺷﺪ و

آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻫﻢ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﻧﺎﺳﺎ
ﺑﺎ ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﻣﻔﯿﺪی را روی ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد 15 .ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در  25ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  2004ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ

 90روزه ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮآوردﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دوام آورد.

ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺦ ،زﻣﺎﻧﯽ دارای اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻮ ﻣﺮﯾﺦ را

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  2014ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه در ﺳﻄﺤﯽ ﺧﺎرج از زﻣﯿﻦ را
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ را اﺑﺰار ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آورد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ،اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت در ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﮐﺎوﺷﮕﺮ
اﯾﻨﺴﺎﯾﺖ در آذر ﻣﺎه روی ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮود آﻣﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎی اﮔﺰوﻣﺎرس و ﻣﺎرس  2020ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

