ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺎک ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻣﺮﯾﺦ :از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮرﯾﺤﺎﻧﻪ وﻟﯽﭘﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
اﺧﯿﺮا ﺧﺒﺮی در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎک ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺑﺸﺮﯾﺖ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ) (Perseveranceﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دارای ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺮﯾﺨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺻﺤﺖ دارد؟ آﯾﺎ ﺧﺎک ﻣﺮﯾﺦ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ
واﻗﻌﺎ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺑﺸﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺮﯾﺦ
ﺳﯿﺎره ﻣﺮﯾﺦ ،اﯾﻦ ﺧﺪای ﺟﻨﮓ و ﺧﻮن از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ و ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻗﺮن  ۲۱ام اﯾﻦ ﺻﻔﺎت را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .داﺳﺘﺎن از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﺧﻮد در آﺳﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای ﻣﺎﻫﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺠﻤﺎن آن
دوران ،روﻣﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﯾﺎدآور ﺟﻨﮓ و ﺧﻮن ﺑﻮد .ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮای روﻣﯿﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﻌﺪ از
»ﻣﺎرس« ،ﺧﺪای ﺟﻨﮓ در اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ.
از آن دوران ،ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﺎن از ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ ﻣﺎرس در ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﺖ ﺑﺪ
روزﮔﺎر را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺪای ﺧﻮن در آﺳﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  ۲۵۰۰ﺳﺎل از آن
زﻣﺎن ،در دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را از اﯾﻦ دﺳﺖ
ﺧﺮاﻓﺎت داﻧﺴﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ورود ﺧﺎک ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ )ﺑﻪ ﻧﺎم  ICAMSRﻣﺨﻔﻒ The International Committee Against
 (Mars Sample Returnﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﮔﺮوه آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎوشﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨﯽ ﻧﺎﺳﺎ ) (MEPAGو ﮐﻨﺴﻮل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (NCRﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﻟﻘﻮه آب ،ﺧﺎک و ﻫﻮای ﻣﺮﯾﺦ را ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﻄﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺘﺢ ﻣﺮزﻫﺎی ﻓﻀﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت اﺛﺮ ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻣﺮﯾﺨﯽ روی ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﮐﻨﺴﻮل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭼﻬﺎر ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﺎک و ﻏﺒﺎر ﻣﺮﯾﺨﯽ را ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮردان و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،وﺟﻮد ﻓﻠﺰات ﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﻏﺒﺎر و ﺧﺎک ﻣﺮﯾﺦ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻠﺰات در ﺗﻨﻔﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل

ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد  Pathfinderﻧﺎﺳﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﯽ از ﮐﺮوم را در ﺧﺎک ﻣﺮﯾﺦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﮐﺮوم ﻓﻠﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﻮن ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی در ﻃﺒﯿﻌﺖ

وﺟﻮد دارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺮوم  ۶ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﮕﺰاوﻟﻨﺖ ﮐﺮوم ﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و
ﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاردی ﻧﺎدر در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ذرهای از ﻫﮕﺰاوﻟﻨﺖ ﮐﺮوم ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۱۵۰ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺧﺎک
ﻣﺮﯾﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ

ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻔﺲ اﻧﺴﺎن در ﺧﺎک ﻣﺮﯾﺦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻣﺮﯾﺦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﮔﻮﮔﺮد و ﮐﻠﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﺎک و ﻫﻢ ﻫﻮای ﻣﺮﯾﺦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .وﺟﻮد اﯾﻦ دو ﻣﺎده در ﻣﺮﯾﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آب ،ﺧﺎک و ﻫﻮای ﻣﺮﯾﺦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﯿﺪی
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ رﯾﻮی ﻓﻀﺎﻧﻮرد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و اﮔﺮ ﺧﺎک ﻣﺮﯾﺦ ﻣﺮﻃﻮب و وارد ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻓﻀﺎﻧﻮرد
ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ
واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﺣﺘﯽ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﺧﻄﺮاﺗﯽ در ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮔﺰارش MEPAG
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻮادی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦدار ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۰ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ
رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺮات ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد اول اﯾﻦ
ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺮای ﻧﺎﺳﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ

آنﻫﺎ را در ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ذراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا ﺑﻪ
ﺳﻄﻮح درون دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ذرات ﻫﻢ ﻏﺒﺎر درون ﻫﻮا و ﻫﻢ ﻏﺒﺎری را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ذرات
رﯾﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی
ﮐﺎﻓﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺗﻤﺴﻔﺮی ﺗﺎ  ۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﯿﺰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮوﺳﻪ ورود ،ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع و ﻓﺮود و از ﻃﺮﻓﯽ در ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪن ،اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع و ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮﯾﺨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﻣﺮﺑﻮط
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻖ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺗﺎ آن ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻧﺎﺳﺎ در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه آب ﻣﺮﯾﺨﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦدار ﻣﺮﯾﺨﯽ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮﯾﺦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻢ ﺧﺮج و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ
ﻣﺮﯾﺦ و ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮی در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻬﻢ ،ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺶ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﺎک ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮی ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮوج از ﺳﯿﺎره
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﻣﺮﯾﺦ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه آن روی ﺣﯿﺎت
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ زﻣﯿﻨﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺑﺶﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺮﯾﺦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ذرات ﺑﺎردار ﭘﺮاﻧﺮژی ﺑﻪ وﺟﻮد آورد
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎک ﻣﺮﯾﺦ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن
ﻓﻀﺎﻧﻮردان
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﭘﺮوﺳﻪ ورود
ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ را در ﮐﺎوشﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻧﯿﺎز دارد
ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎک ﺳﯿﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﯾﻤﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﻀﺎﻧﻮردان و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻮﺟﻮدات روی زﻣﯿﻦ از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﮔﺰارش دوم ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮاﺗﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ
ﻣﻮردی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ﯾﺎﻓﺖ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺎﺳﺎ از ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪای ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻣﻮﺟﻮدات
زﻧﺪه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦدار ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﺮات را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

