ﺳﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﯿﺎره زﻫﺮه ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺎﺳﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﯾﺤﺎﻧﻪ وﻟﯽﭘﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻧﺎﺳﺎ از دو ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »داوﯾﻨﭽﯽ «+و »ورﯾﺘﺎس« ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۲۸ﺗﺎ  ۲۰۳۰و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »انوﯾﮋن« ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﺑﺮای ﮐﺸﻒ زﻫﺮه ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن رﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﻫﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ و اﮐﻨﻮن اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺳﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ در ﻫﻤﮑﺎری دوﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺳﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺎﺳﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دو ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »داوﯾﻨﭽﯽ «+و »ورﯾﺘﺎس« را در ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۲۸ﺗﺎ
 ۲۰۳۰ﺑﻪ ﺳﯿﺎره زﻫﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﻔﺎن زﻫﺮه ﭘﯿﻮﺳﺖ و
از اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »انوﯾﮋن« ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﺧﺒﺮ داد.
اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای ﻣﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی

»وﻧﻮس اﮐﺴﭙﺮس« ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۴ﺗﺎ  ۲۰۱۴در ﻣﺪار اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
روی اﺗﻤﺴﻔﺮ آن اﻧﺠﺎم داد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی »انوﯾﮋن«
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ »انوﯾﮋن« ﻧﯿﺰ در ﻣﺪار زﻫﺮه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺑﯿﻨﺪازد و ﺳﻄﺢ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮد اﺑﺰاری ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ،اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺎزﻫﺎی
اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﺳﻄﺢ زﻫﺮه و راداری ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری از ﺳﻄﺢ آن ﺣﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آزﻣﺎﯾﺸﯽ رادﯾﻮﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺟﺎذﺑﻪ زﻫﺮه را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه دﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ رادار آن را ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ »ورﯾﺘﺎس« ﻧﺎﺳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﺎره زﻫﺮه را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ دادهای
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۹ﺗﺎ  ۱۹۹۴ﺑﻪ زﻫﺮه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی داوﯾﻨﭽﯽ +ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻫﺮه
ﭘﺮواز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺪارﮔﺮد و ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ درون اﺗﻤﺴﻔﺮ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دادهﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻐﺮات اﺗﻤﺴﻔﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻃﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ و زﻫﺮه در اواﯾﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
ﺷﻤﺴﯽ دو ﺳﯿﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن زﻫﺮه ﺗﻐﺮ ﮐﺮد و اﺗﻤﺴﻔﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎک و
ﻏﻠﯿﻆ را دور ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دادهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﺗﻐﺮات زﻫﺮه و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﻮل ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
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