ﭼﯿﻦ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدار ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
روی ﻣﺎه ﻓﺮود آورد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آذر ۱۳۹۹
ﮐﺎوﺷﮕﺮ »ﭼﺎﻧﮓ ای  «۵ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﻓﺮود آﻣﺪه و ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از
ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر اﯾﻦ ﻗﻤﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎﻧﮓ ای  ۵ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﺷﺪه ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻧﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﭼﯿﻦ را
روی ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺎﻧﮓ ای  ۵ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺎه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از  ۴۴ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮﻧﻪ از روی
ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی در دﻫﻪ  ۶۰و  ۷۰ﻣﯿﻼدی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از روی اﯾﻦ
ﻗﻤﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در آن زﻣﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ آوردن  ۳۸۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻨﮓ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر از ﻣﺎه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺷﻮروی ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۰.۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده وارد زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺪف از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭼﺎﻧﮓ ای  ۵ﭼﯿﻦ ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن  ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک ﻣﺎه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻠﻮم
ﻧﺎﺳﺎ» ،ﺗﻮﻣﺎس زورﺑﻮﭼﻦ« در ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ و از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﻣﻮاد
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .زورﺑﻮﭼﻦ ﮔﻔﺘﻪ:

»اﻣﯿﺪوارﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از روی ﻣﺎه ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد«.
ﭼﺎﻧﮓ ای  ۵روز  ۳آذر راﻫﯽ ﻣﺎه ﺷﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﺎژول ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﭼﯿﻦ ﻃﯽ ﯾﮏ
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮود آن روی ﻣﺎه از ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی »ﭼﺎﻧﮓ ای  «۴ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ رﺑﺎﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ روی ﺳﻤﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎه ﻓﺮود آﻣﺪ و
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ روی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎه ﮔﯿﺎه ﭘﺮورش دﻫﺪ .ﭼﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژه »آرﺗﻤﯿﺲ« ﻧﺎﺳﺎ اﻣﯿﺪوار
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ روی ﻣﺎه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

