ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان را ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب
ﻣﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺎزﮔﺮدد .ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺪف دارد ﺗﺎ ﻓﻀﺎﻧﻮردان را ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻧﺎﺳﺎ ﺳﺎل  ۱۹۷۲ﻣﯿﻼدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  ۴۷ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه و
ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﺳﯿﺎره اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺣﺎل اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۴دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺎرهی
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺴﺎزد و اﻣﮑﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻤﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

اﺳﺘﯿﻮن ﮐﻼرک ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

»ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﺎه از ﯾﺦ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دور از دﺳﺘﺮس ﻣﺎ
ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد«.
ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻣﺎه ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎرﯾﮏ و ﺳﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻣﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .در واﻗﻊ دﻣﺎی اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻣﻨﻬﺎی  ۲۴۸درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻫﻢ

ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ رود.

در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﻮاﻫﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﺎه
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه از ﯾﺦ دارد اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﺦ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ،ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺷﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎﺑﺶ
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻧﯿﺮو ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای

ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

