روﺳﯿﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻣﺎه ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
روﺳﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوران ﺷﮑﻮه ﺧﻮد در ﻋﺼﺮ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ
ﺷﻮروی ﺑﺮﮔﺮدد و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم Luna 25
ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ  Luna 25ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آرزوی روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﻓﺮود دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﺎه را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ در
ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﺎه ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﺪف آن ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره آبﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﺎر
در ﯾﺦ داﺋﻤﯽ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ آن اﺳﺖِ .
»ﻟﻮ زﻟﻨﯽ« ،ﻣﺸﺎور ﻋﻠﻤﯽ »ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ روﺳﯿﻪ«

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎه در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﻗﺮار دارد«.

روﺳﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻤﮑﺎری ﯾﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آرﺗﻤﯿﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﭼﯿﻦ ﭘﺎرﺳﺎل ﭘﺲ از  ۴۴ﺳﺎل
ﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﺎک ﻣﺎه را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎورد .ﻫﻨﺪ ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ در ﻓﺮود آوردن
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺧﻮد روی ﺳﻄﺢ ﻣﺎه؛ وﻋﺪه داده ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﻓﻘﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎوش در ﻣﺎه ﺑﺎ روﺳﯿﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم Luna
 25ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ را دﻧﺒﺎﻟﻪای ﺑﺮای
ﺗﻼشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻮروی ﻣﯽداﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از Luna 25
زﻟﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روﺳﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﯾﺎ  ۲۰۲۴ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ  Luna 26را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﻣﺎه ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﻓﺮود ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۲۵ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ  Luna 27ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ زﻟﻨﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ روﺳﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دوﺑﺎره در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﺎه ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ و ﺣﺎﻣﻞ رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ
اروﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ذوب ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﺦ آب از ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺎه
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه Luna 27 ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه
ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای دو ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ  Lunaاﻋﻼم ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ  Luna 28ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد
دوﺑﺎره از ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب آب ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﻣﯽآورد .در آﺧﺮ Luna 29 ،ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎهﻧﻮرد
 Lunokhodﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ وارﺛﯽ ﺑﺮای  Lunokhod-1در دوران ﺷﻮروی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

