ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای  :۲۰۲۱ﭘﺮﺗﺎب
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦدار
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،دی ۱۳۹۹
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻦ« ) (CASCﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در
ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺪاری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارﺳﺎل ﻣﺎژول اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ و

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎر ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺗﻮاﻧﺴﺖ ۳۹
ﭘﺮﺗﺎب اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﺧﻼﺻﻪای از ﮔﺰارش  ،CASCاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری

ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﭘﺮﺗﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺒﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﻣﺎژول ﻫﺴﺘﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﯿﻦ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه رواﻧﻪ ﻓﻀﺎ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ » «Tianzhou-2و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦدار
» «Shenzhou-12ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ از راﮐﺖﻫﺎی ﻻﻧﮓ ﻣﺎرچ  ،۷ﻻﻧﮓ ﻣﺎرچ  5Bو ﻻﻧﮓ ﻣﺎرچ  2Fاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .در ﮔﺰارش  CASCاﺷﺎره ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﻣﺮﯾﺦ » «Tianwen-1ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه وارد

ﻣﺪار ﻣﺮﯾﺦ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ روی ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ روی دو ﻣﺎژول آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦدار
ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف ﻣﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دوم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ  CASCروی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻬﻢ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی ﻣﺎﻫﻮارهای »ﺑﯿﺪو« ﺑﺮای ﻫﻮاﻧﻮردی

ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ

ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ارﺳﺎل آنﻫﺎ ،ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
» ،«Fengyunﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی رﺻﺪ زﻣﯿﻦ » «Gaofenاﺷﺎره
ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﻢ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی دﻓﺎع
ﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۳۹ﭘﺮﺗﺎب اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ  CASCﻣﺴﺌﻮل  ۳۴ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﺎ  ۲۵ﭘﺮﺗﺎب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ راﮐﺖ ﻻﻧﮓ ﻣﺎرچ  5Bﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ و
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺳﺮﻧﺸﯿﻦدار و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﭼﺎﻧﮓ ای «۵-ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

