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سفینههای »کاسینی« و »هویگنس« ،چه دستاوردهایی داشتند؟

میهمان ۱۲ساله سیاره حلقهدار
ﺑﺎﺑﮏ ﻓﺮﻫﺎدى
ســازمان فضایی ناسا اعالم کرد ســفینه کاسینی پس از
نزدیک به یــک دهه فعالیت و کاوش در اطراف ســیاره
زحل ،ســرانجام به پایان دوران مأموریت خود رســیده
است و بهزودی کارش به پایان میرسد .کاوشگر کاسینی
که روزگاری هر تصویر تازه یا کشف جدید آن ،با عنوانهای
درشت در صفحه اول رســانهها منتشر میشد ،کمکم به
روزهای آخر مأموریت موفق خود نزدیک میشود .اکنون
به صفحههای آخر کتاب کاسینی رســیدهایم و بهزودی
پایان این مأموریت اعالم میشــود .به همین مناسبت،
به بررســی این مأموریــت و دســتاوردهای علمی آن
میپردازیم.
کاوشــگر کاســینی  ۲۳مهر ســال  ۱۳۷۶خورشیدی
) ۱۵اکتبــر  ۱۹۹۷میالدی( ســفر خود را بهســوی یکی
از شــگفتانگیزترین ســیارههای منظومه شمسی آغاز
کرد .زحل یا کیوان ،ســیاره حلقهدار منظومه شمســی،
منظومهای شــگفتانگیز از اقمار مختلــف را در اطراف
خود گرد هم آورده اســت .این ســیاره به دلیل ســاختار
خیرهکننده حلقههایش و همچنین تعداد زیاد قمرهایش،
سالهای طوالنی توجه بســیاری از رصدگران را به خود
جلب کرده بود.
تنهاقمرجودارمنظومهشمسی
تایتان ،تنها قمر بزرگ منظومه شمسی است که جوی
قابلمالحظه دارد و در اطراف این سیاره در حال چرخش
اســت .این قمر ســالهای طوالنی یکی از اهداف اصلی
دانشمندان برای بررسیهای دقیقتر بوده است .به همین
دلیل هنگام طراحی کاسینی ،با مشارکت سازمان فضایی
اروپا ،کاوشگری سطحنشین طراحی و ساخته شد تا سوار
بر فضاپیمای کاسینی عازم منظومه کیوان شود و بر سطح
تایتان فرود آید.
مسیرحرکت
کاسینی برای رسیدن به زحل مسیری پیچیده را پشت
سر گذاشــت .این فضاپیما دو بار از کنار سیاره زهره عبور
کــرد ،یک بار از کنار زمین گذشــت و یک بار نیز با عبور از
کنار مشــتری ،از کمک گرانشی این سیارهها برای رسیدن
به کیوان بهره برد .این فضاپیما ســرانجام پس از سفری
هفتســاله به مقصد خود رسید و در تاریخ  ۱۱تیر ۱۳۸۳
)اول جــوالی  (۲۰۰۴وارد مدار ســیاره زحل شــد .فرود
هویگنس بر ســطح قمر تایتان با موفقیت خیرهکنندهای
همراه بود .اگرچه این سطحنشین مدت کوتاهی بر سطح
به فعالیت پرداخت ،اما برای اولینبار دادههایی مستقیم
را از زیر الیههای ابرهای غلیظ تایتان به زمین فرســتاد و
درک دقیقتر وضعیت این قمر را برای ما امکانپذیر کرد.
این قمر تنها قمر منظومه شمســی اســت که جو دارد.
بر ســطح این قمــر بارانهایی از جنس متــان میبارد و
رودخانههای متان و دریاچههایي از متان مایع را بر سطح
تشکیل میدهد.
تمدیدمأموریتموفق
کاســینی اما پس از مأموریــت هویگنس به کار خود
ادامه داد .مأموریت چهارســاله کاســینی بــا موفقیتی
خیرهکننــده همراه بود و بعد از پایــان آن دوره ،بار دیگر
تمدید شد .دادههای دقیق و بینظیر از ساختار حلقهها،
قمرها و فعالیتهای شگفتانگیز آنها ،رفتارها و جزئیات
دقیقــی از برخی از اقمار ویژهای کــه در اطراف زحل در
حال گردش هســتند ،همچون انســالدوس ،بخشــی از
دســتاوردهای این مأموریت بود .عالوه بــر اینها ،در این
مأموریــت ،تصاویر خیرهکنندهای تهیه و به زمین ارســال
شــد که عالوه بر آنکه اطالعات علمی بسیاری در اختیار
دانشــمندان و کارشناسان قرار داد ،ناظران غیرمتخصص
را نیز مســحور زیبایی منظومه شمسی ما و بهویژه سیاره
حلقهدار کیوان و قمرهای آن کرد .اما مانند هر داســتان
باشکوه دیگری ،مأموریت کاسینی نیز به آخرین صفحات
خود نزدیک میشــود .روز یکشنبه سوم اردیبهشت سال
جاری ) ۲۳آوریل( کاسینی آخرین مانور خود را به سوی
قلمرو ناشــناخته زحل آغاز میکند .این مانور کاوشــگر
کاسینی را در مداری قرار میدهد که از شکاف میان سیاره
کیوان و حلقههای آن عبور کند .تاکنون هیچ کاوشــگری
از این منطقه عبور نکرده است .قرار است کاسینی  ۲۲بار
این مدار را طی کند که هر مرحله از این فرایند ،به سطح
سیاره کیوان نزدیکتر میشود و سرانجام در شهریورماه،
کاسینی به درون جو زحل شیرجه میزند و با رسیدن به
بخشهای غلیظتر جو در آن میسوزد و از بین میرود تا
سفر ۲۰سالهاش به پایان برسد.
پایاندراماتیک
اگرچه این پایــان دراماتیک از ابتدا یکی از گزینههای
پایان مأموریت بــود ،اما آنچه اجمــاع عمومی را برای
عملیکردن آن به وجود آورد ،یافتههای خود کاســینی
بود .این یافتهها بیانگر فعالیتهای قمرهای انسالدوس
و تایتان بود و با کشــف نمونههایی از مواد آلی ،احتمال
شکلگیری حیات در آنها مطرح شده است .کاسینی یک
رآکتور گرمایی رادیواکتیــو دارد که اگر به حال خود رها
شود ،ممکن اســت در اثر برخورد با قطعات حلقهها یا
تغییر مسیر به دلیل گرانش اقمار دیگر ،به سمت یکی از
این اجرام کشیده شده و با برخورد به آنها ،محیط طبیعی
این قمرهــا را آلوده کند .اما طبق برنامه قرار اســت در
تابستان سال جاری ،زمانی که سوخت کاوشگر تمام شد،
اتاق فرمان در زمین دســتور شیرجه فضاپیما در اتمسفر
کیوان را صادر کند .فضاپیما با ســقوط در جو کیوان ،به
شــدت داغ و ذوب میشــود و در نهایت از بین میرود.
مدیران ایــن مأموریت میخواهند اطمینان حاصل کنند
که هیچ قطعهای از فضاپیما در آینده بر انســالدوس و
تایتــان نمیافتد .این دو قمر کیــوان بهعنوان نامزدهای
احتمالی بــرای یافتن آثار حیات شناســایی شــدهاند و
دانشــمندان نمیخواهند این قمرهــا ،به میکروبهای
زمینی )که ممکن است هنوز به سطح فضاپیما چسبیده

باشــد( ،آلوده شــوند هرچند احتمــال رویدادن چنین
اتفاقی بینهایت کم است .نابودی کاسینی در جو زحل
روشــی مطمئن برای حفاظت از شــرایط پویــا در اقمار
اطراف زحل است.
شباهتتایتانوزمین
اخترشناســان موفق به کشف شــواهدی از شباهت
قمر تایتان با ســیاره زمین شدهاند .طبق تحقیقات پیشین
دانشــمندان ،تایتان که یکی از بزرگترین قمرهای سیاره
زحل اســت ،تنها جرم آســمانی بعد از زمین محســوب
میشــود که دارای منابع اثباتشــده ســطحی مایعات
از جملــه رودخانه ،دریا و باران اســت .این قمر که کمی
بزرگتر از سیاره عطارد است ،سطحی جامد و صخرهای
دارد .دانشمندان در کشف شواهد جدید خود از شباهت
تایتان به زمین ،نشــان دادهاند کــه گاز موجود در جو این
قمــر به صــورت جریان بادهــای قطبــی ،از فضای آن
خارج میشــود .دکتر »اندرو کاتس« ،استاد فیزیک کالج
دانشــگاهی لندن در انگلیس و سرپرست پروژه بادهای
قطبی گفت» :درک مکانیســمی که به موجب آن ،تایتان
جو خود را از دست میدهد ،جزء اولویتهای تحقیقاتی
ماســت .تمایل داریم این مکانیســم را در تایتان و ســایر
اجرام آســمانی بررســی کنیم تا به درک بهتــری درباره
این پدیده دســت یابیم« .دکتر »کاتس« و همکارانش با
تجزیه و تحلیل دادههای دریافتی از دســتگاه طیفسنج
پالسمای فضاپیمای کاسینی که دور سیاره زحل در حال
چرخش است ،موفق به کشــف گازهای خروجی از جو
قمر تایتان شــدند که حــاوی ذرات معلق اســت .انواع
ذرات کشفشــده ،محققان را به این نتیجه رساند که در
سطح این قمر ،بادهای قطبی گستردهای وجود دارد .دکتر
»کاتس« اعالم کرد» :جو تایتان اساســا از نیتروژن و متان
تشــکیل شده و فشار این گازها ۵۰ ،درصد بیشتر از سطح
زمین است« .وی در ادامه افزود» :طبق اطالعات دریافتی
از فضاپیمای کاســینی در چند سال گذشته ،روزانه هفت
تن هیدروکربن از جو تایتان خارج میشود ،اما در آن زمان،
توضیحی برای ایــن پدیده وجود نداشــت .این مطالعه
جدید ،شواهدی مستدل برای این رویداد ارائه کرده است.
فضاپیمای کاســینی برای اولینبار در سال  ۲۰۰۶از وجود
ابرهایی بر فراز قطب شــمال تایتان خبر داد .دانشمندان
ناســا دریافتند که این ابرها بسیار شبیه به ابرهای قطبی
موجود در الیه استراتوســفر بوده و حــاوی مقادیری یخ
متان اســت .پیــش از این وجود ذرات یــخ در جو تایتان
کشف نشده بود«.
آغاز دورانی تازه
پایان کاســینی اما آغاز دورانی خواهد بود که میراث
کاسینی ،بیشتر قدر میبیند .بسیاری از دادهها و یافتههای
کاسینی منتظر بررســیهای دقیقتر دانشمندان هستند.
مطالعاتی که ســالهای سال بعد از پایان کاسینی ادامه
خواهــد یافت و نــام آن را در تاریــخ کاوشهای فضایی
منظومه شمسی در رده یکی از پیشگامان شناخت سیاره
طوقبرگردن منظومه شمسی ثبت خواهد کرد.
مدیرانبرنامهکاسینی
فضاپیمای فضایی کاسینی و کاوشگر هویگنس همراه
آن را ناسا )سازمان فضایی آمریکا( و سازمانهای فضایی
اروپا برای کاوش به فضا فرستادند .هدف اصلی کاسینی
آن بــود که بــه دور کیوان یا زحل بگــردد و اطالعاتی از
آن را بــه زمین مخابره کند ،ولی هویگنس یک کاوشــگر
کوچک بود که از کاسینی جدا شد و به سمت تایتان )یکی
از قمرهای زحل( رفت و اطالعاتی از ســطح آن به زمین
فرستاد.
نامگذاریسفینهها
ایــن دو فضاپیما را به افتخار دو منجم نامدار اروپایی
»جووانی کاســینی« و »کریســتین هویگنس« نامیدهاند.
»جووانی دومنیکو کاســینی« )متولد هشتم ژوئن ۱۶۲۵
و درگذشته  ۱۴ســپتامبر  (۱۷۱۲ریاضیدان ،اخترشناس،
مهندس و اخترشناس ایتالیایی بود» .کاسینی« به همراه
رابرت هوک ،لکه قرمز بزرگ را در ســیاره مشتری کشف
کرد» .کاسینی« همچنین نخستین کسی بود که چهار ماه
کیوان را رصد کرد» .کاســینی« همچنین در حدود ســال
 ۱۶۹۰شکاف کاســینی را در میان حلقههای زحل کشف
کــرد» .کریســتین هویگنس« نیز دانشــمند و فیزیکدان
سرشناس هلندی قرن هفدهم بود .وی  ۱۴آوریل  ۱۶۲۹در
الهه هلند به دنیا آمد و بعدها با اختراع ساعت پاندولی،
نام خود را در میان مخترعان جهان ثبت کرد» .کریستین«
خیلــی زود به ریاضیات عالقهمند شــد و به تحصیل آن
پرداخت .وی در دانشــگاههای لیدن و بردا مشــغول به
تحصیل شد ۲۲ .سال بیشــتر نداشت که در زمینه علوم
ریاضی و ستارهشناسی رســالهای نوشت که مورد توجه
»رنه دکارت« ،استاد ریاضیاتش قرار گرفت» .هویگنس«
در ۳۴ســالگی بــه عضویت انجمن ســلطنتی انگلیس
انتخــاب شــد و در زمان توقفــش در لندن ،بــا »نیوتن«
فیزیکدان بزرگ آشنا شد و با او در زمینه مسائل علمی به
بحث و تبادلنظر پرداخت .در این زمان تلسکوپ جدیدی
اختراع شــد و »هویگنس« به رشته ستارهشناسی عالقه
بیشتری پیدا کرد .لوازم و وســایلی که او از آنها استفاده
میکرد ،بســیار قدیمی و کهنه بودند و او تصمیم گرفت
که خودش عدسیهای تلسکوپ را بسازد .در سال ۱۶۵۶
تلسکوپی ساخت و با استفاده از آن توانست سحابی جبار
را کشــف و بزرگترین قمر زحل به نام تایتان را مشاهده
کند .بیشتر شهرت »هویگنس« مربوط به نظریهای است
که درباره ماهیت نور بیان کرده اســت .او ماهیت ذرهای
نــور را نپذیرفت و نظریه موجی نــور را مطرح کرد ،ولی
چون فرضیه ذرهای نیوتن بهتر میتوانســت پدیدههای
بازتابش و شکست و حرکت مستقیم نور را توضیح دهد،
از این رو این نظریه مدتها مسکوت ماند تا آنکه آزمایش
معروف یانگ و ســپس تئوری ماکســول دربــاره امواج
الکترومغناطیس جان تازهای به نظریه هویگنس داد.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

زاوﯾﻪ

دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ »ﮐﺎﺳﯿﻨﻰ« در ﮐﯿﻮان
مأموریت مدارگرد کاســینی و فرودگر هویگنس دستاوردهای زیادی داشته اســت؛ از جمله اینکه فرودگر هویگنس،
اولین کاوشگری بود که روی سطح قمر سیاره دیگری غیر از زمین فرود آمد .طی بیش از  ۱۲سال گذشته ،کاسینی بارها
به دور سیاره حلقهدار کیوان یا زحل گشته ،عکسهای بسیاری تهیه کرده و رصدهای بسیاری انجام داده و درک ما از
منظومه کیوان را بهشدت افزایش داده است.

ﻣﺪار ﮐﺎﺳﯿﻨﯽ
ﮐﺎﺳــﯿﻨﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﻪ دور ﮐﯿﻮان ﮔﺸــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﻣﺴــﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﺳــﯿﻨﯽ ﺑــﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﮐﻨﺎر ﻗﻤﺮﻫﺎی ﮐﯿﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬرد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮﺷــﮏ روﺷﻦ ﻣﯽﺷــﻮد .ﮐﺎﺳﯿﻨﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺑﯿﻦ ﻗﻤﺮﻫﺎی ﮐﯿﻮان،
ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دور ﺗﺎﯾﺘﺎن ﮔﺸــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮﺷــﮏ روﺷﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دور ﻗﻤﺮﻫﺎی
ﮐﯿﻮان ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

برترین دستاوردهای مأموریت کاسینی
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮود روی ﻗﻤﺮ ﺳﯿﺎرهای دﯾﮕﺮ
ﻓﺮودﮔــﺮ ﻫﻮﯾﮕﻨــﺲ در ﺳــﺎل  ۲۰۰۵ﻧﺸــﺎن داد ﺳــﻄﺢ ﺗﺎﯾﺘــﺎن ،ﯾﮑﺴــﺮه ﭘﻮﺷــﯿﺪه از ﯾﺦ ،آب و
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎی ﻣﻨﺠﻤﺪ اﺳــﺖ) .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳــﺖ( ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ آب ﻣﺎﯾﻊ در ﺗﺎﯾﺘﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﻤﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﯿﺎت را در ﺧﻮد رﺷــﺪ دﻫﺪ،
ﯾﺎ درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه دور ﮐﻪ ﻧﻮر و ﺣﺮارت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ.

ﮐﺸﻒ آبﻓﺸﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﻧﺴﻼدوس
ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﮐﺎﺳــﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﻓﻮارهﻫﺎﯾﯽ از ﯾﺦ آب از ﻣﯿﺎن ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﺳــﻄﺢ اﻧﺴــﻼدوس )ﻗﻤﺮ ﮐﯿﻮان( ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﺗﺎب
ﻣﯽﺷــﻮد .ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺴــﻼدوس در زﯾﺮ ﺳــﻄﺢ ﯾﺦزدهاش ،اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارد .وﺟﻮد اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار زﯾﺎد از آب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺴﻼدوس ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﯿﺎت در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﮐﯿﻮان
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ
ﮐﺎﺳﯿﻨﯽ ﻧﺸــﺎن داد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﮐﯿﻮان،
ﻓﻘــﻂ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻌــﺪادی ﺗﺨﺘﻪﺳــﻨﮓ
ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ در آﺳــﻤﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎره
ﺳــﺮﮔﺮدان ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺑﻠﮑــﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣــﻪای
ﻧــﺎآرام و ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ در ﺣــﺎل ﺗﻐﯿﯿــﺮ
اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫــﺎ در ﺣﻘﯿﻘــﺖ
آزﻣﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ در آن
ﻣﯽﺗﻮان ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد اﺟﺴﺎم
ﮐﻮﭼــﮏ ﺑــﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ و ﭘﺪﯾــﺪآوردن
ﻗﻤﺮﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.

ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺷﮕﻔﺖآور ﺗﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ دﻣــﺎی ﺳــﻄﺢ ﺗﺎﯾﺘــﺎن۱۷۹ ،
درﺟــﻪ ﺳــﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد زﯾــﺮ ﺻﻔــﺮ اﺳــﺖ ،ﺑﺮﺧــﯽ ﺑﺮ
اﯾــﻦ ﺑﺎورﻧــﺪ اﯾﻦ ﻗﻤﺮ ﮐﯿﻮان ﺗــﺎ ﺣﺪودی ﺷــﺒﯿﻪ
زﻣﯿــﻦ اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در زﻣﯿﻦ و ﻫﻢ در
ﺗﺎﯾﺘﺎن ،ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرد ،رودﻫﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد و
ﻫــﺮ دوﯾﺸــﺎن درﯾــﺎ و درﯾﺎﭼﻪ دارﻧــﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﻨﺲ
اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺗﺎﯾﺘﺎن از آب ﻧﯿﺴﺖ و از ﻣﺘﺎن ﻣﺎﯾﻊ
اﺳﺖ .ﺟﺎریﺷــﺪن ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﺗﺎﯾﺘﺎن ،ﻋﻮارﺿﯽ را
در ﺳــﻄﺢ اﯾــﻦ ﻗﻤــﺮ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳــﺖ .زﻣﯿﻦ و
ﺗﺎﯾﺘــﺎن ،ﺗﻨﻬــﺎ ﮐﺮاﺗــﯽ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴــﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﻣــﻪدود ﻣﻮﺟــﻮد در اﺗﻤﺴــﻔﺮ اﯾــﻦ ﻗﻤــﺮ ،ﭘﺮ اﺳــﺖ از
ﺑﺮﺧــﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی آﻟﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ وﺟﻮد دارد.

ﻣﻌﻤﺎی ﯾﺎﭘﺘﻮس ﮐﺸﻒ ﺷﺪ
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳــﺎن از  ۳۰۰ﺳــﺎل ﭘﯿــﺶ
ﻣﯽداﻧﺴــﺘﻨﺪ ﯾﺎﭘﺘﻮس ﺳــﻄﺢ ﻋﺠﯿﯿﯽ
دارد ،ﻧﯿﻤــﯽ از آن ﺗﺎرﯾﮏ و ﻧﯿﻤﯽ
دﯾﮕــﺮ روﺷــﻦ اﺳــﺖ .رﺻﺪﻫﺎی
ﮐﺎﺳــﯿﻨﯽ ﻧﺸــﺎن داد ﯾﺎﭘﺘــﻮس در
ﻫﻨــﮕﺎم ﮔــﺮدش ﺑــﻪ دور ﮐﯿــﻮان،
ذرات ﻏﺒﺎر ﺳــﯿﺎهرﻧﮓ را ﺟﺬب
ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﺳــﻤﺖ ﺗﯿــﺮه ﯾﺎﭘﺘــﻮس
)ﻧﯿﻤﮑــﺮه ﺗﺎرﯾﮏ( ،اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷــﯿﺪ
را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺮمﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد
وﻟــﯽ ﻧﯿﻤﮑﺮه روﺷــﻦ ،ﺳــﺮد ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

»ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﻗﻄﺒﯽ« ﻋﺠﯿﺐ
ﯾﮑــﯽ از ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی ﻫﻨﻮز ﺣﻞﻧﺸــﺪه ﮐﯿﻮان ،ﺗﻨﺪﺑﺎدی
اﺳــﺖ ﮐﻪ در ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻣﯽوزد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺷــﺶﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ اﺳــﺖ .داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﻣﯿﺪوارﻧــﺪ ﺑﺎ
اﺳــﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﮐﺎﺳﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردهاﻧﺪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷــﺶﺿﻠﻌﯽ ﻣﺮﻣﻮز را ﺑﯿﺸﺘﺮ
و ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ.
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ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه

شکل حیات احتمالی تایتان

جاهطلبی »دونالد ترامپ« در فضا

فضایی سرشار از متان

حفر معدن و استخراج منابع کره ماه

ﯾﺎﺳﺎن زرﮐﻮب

رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻰ

درحالی که ناســا تالش میکند
در آیندهای نزدیک خود را به تایتان،
بزرگترین قمر سیاره زحل ،برساند،
کم نیستند محققانی که این پرسش
اساســی را مطــرح میکنند :حیات
احتمالــی در این جــرم فضایی به
چه شــکلی خواهد بــود؟ واقعیت
آن اســت که هرچند یافتــن انواع
حیــات در جهــان یکــی از اهداف
اصلی دانشــمندان اســت ،اما آنها
تاکنون نتوانســتهاند در جایی غیر از
زمین ،موجود زندهای بیابند .بیشــتر
مکانهــای شناختهشــده منظومه
شمســی نیز بــرای تکامــل حیات
نامناسب هستند ،اما تایتان از جمله
اجرام فضایی مــورد توجه و عالقه
دانشمندان علوم فضایی است .این
قمر البتــه مکان چنــدان جالب و
مناسبی برای سفر و دیدار از نزدیک
بهشمار نمیآید .بخشهای زیادی
از این جــرم فضایی کــه دمایی در
حــدود  ۱۸۰درجه ســانتیگراد زیر
صفر دارد ،پوشیده از اقیانوسهایی
اســت که بــه جــای آب ،مملو از
متان مایع اســت .از آن گذشته این
تصــور وجــود دارد کــه انبوهی از
آتشفشانهای فعال در تایتان وجود
داشــته باشند که مقادیر هنگفتی از
متان را راهی اتمســفر آن میکنند.
در نتیجــه ابرهای عظیمــی تولید
میشود که عامل رسوب این ترکیب
شــیمیایی در قالب برف و باران به
شــمار میآید .درحالی کــه برای
انســان یا دیگر اشکال حیات ساکن
زمین ،ادامه زندگی در چنین محیط
ســرد و بدون آبي بســیار دشوار یا
حتی غیرممکن اســت ،محققان بر
این باورنــد که همچنــان میتوان
به امکان وجود اشــکال خاصی از
حیات در تایتان امیــدوار بود ،البته
این شــکل از حیات احتمالی ،لزوما
شــبیه آن چیزی نیست که ما تصور
میکنیم .تیمــی از محققان علوم
شیمیایی و اخترشناســان دانشگاه
کورنــل ،تصویر جالــب توجهی از
اشــکال ارگانیســمهای احتمالــی
ساکن تایتان ارائه کردهاند .آنها این
نظریه را مطرح میکنند که احتماال
تایتــان محــل زندگی اشــکالی از
حیات اســت که برای ادامه زندگی
به اکســیژن نیاز نداشته و وابستگی
شــدیدی به متان دارند .درعینحال
باید گفت این ارگانیســمها ساختار
سلولی کامال متفاوتی دارند.
عــالوه بــر ایــن گروهــی دیگــر
از دانشــمندان نیــز به مدلســازی
»آزوتوسام« ) (azotosomeپرداختند.
آزوتوسام نوعی غشای سلولی است
کــه از ترکیبات اندک آلــی نیتروژنی
تشــکیل شــده و میتوانــد در متان
مایــع در دمــای منهــای  ۱۸۰درجه
سلســیوس به حیــات ادامــه دهد.
زندگــی در ســیاره زمین بر غشــای
سلولی دوجداره مبتنی بر فسفولیپید
استوار است .این غشــای آبی ،بسیار
محکم و نفوذپذیر اســت و ماده آلی
ســلولها را در خود جــای میدهد.
وزیکول ساختهشــده از چنین غشایی
لیپــوزوم نــام دارد .امــا آزوتوســام
از مولکولهــای نیتــروژن ،کربــن و
هیدروژن ساخته شده است .این مواد
در دریایی که روی ســطح قمر تایتان
وجــود دارد ،یافت میشــود .به نظر
میرسد آزوتوسام تا حدی استحکام
و انعطافپذیــری لیپوزوم موجودات
زنده روی زمین را دارد .پژوهشــگران
ابتدا از یک شــیوه دینامیک مولکولی
بــرای یافتــن ترکیباتــی از متان که
میتواننــد به صــورت خــودکار به
ســاختاری مشــابه غشــای سلولی
تبدیــل شــوند ،اســتفاده کردنــد.
نویدبخشتریــن ترکیبی کــه به این
ترتیب حاصل شــد ،نوعی آزوتوسام
مبتنی بر آکریلونیتریل اســت .گفتنی
است این ماده ،یک ترکیب آلی سمی
و مایع است که در جو تایتان موجود
است .آزوتوســام آکریلونیتریل ثبات
فیزیکی خوبی دارد و در برابر تجزیه
مقاومــت میکند .همچنیــن میزان
انعطافپذیــری آن مشــابه لیپوزوم
در موجودات زنده روی زمین اســت.
دانشــمندان در نظــر دارنــد در گام
بعدی به بررســی رفتار این سلولها
در فضای سرشار از متان بپردازند.

اگرچــه در بودجه پیشــنهادی دولت »ترامپ« برای ســال  ۲۰۱۸از
ســهم وزارت انرژی و برخی نهادهای دیگر کاســته شــده ،اما بودجه
ناســا فقط یک درصد کمتر شــده اســت .دولت »ترامــپ« طرحهای
جاهطلبانهای را برای فعالیت گســترده در کره ماه در دست اجرا دارد و
امیدوار است با استخراج منابع زیرزمینی موجود در تنها قمر کرهزمین،
منبع جدیدی برای کســب درآمد داشــته باشد .براســاس اسنادی که
به تازگی در اختیار رســانهها قرار گرفته اســت ،گروهی از مشــاوران و
دستیاران »ترامپ« از ناسا خواســتهاند مشخص کند آیا ناسا میتواند
فناوریهای تــازهای ابداع کند که موجب افزایــش همکاری با صنایع
و عقد قراردادهای همکاری با آنان شــود یا خیر .ناســا نیز در پاســخ از
پیشــرفت قابل توجه فناوریهای خود و قابلیــت انتقال تجربیاتش به
صنایع مختلف و امکان تجاریســازی آنها از طریق اجرای برنامههای
متنوع خبر داده اســت .ناسا وعده داده اجرائیشدن چنین طرحهایی،
هم ارزش اقتصادی دارند و هم به نفع جامعه هســتند .ناسا همچنین
تأیید کرده در حال همکاری با برخی شــرکتهای خصوصی و تجاری
فعال در حوزه هوافضاســت و امکان فعالیتهای تجاری مشــترک در
فضا وجود دارد .در بخش دیگری از این مکاتبات ،مشــاوران »ترامپ«
از ناسا درباره منابع قابل استخراج از عمق کره ماه سؤال کردهاند .ناسا
در پاســخ ،اســتخراج نمونههایی از منابع موجود در قطب جنوب کره
مــاه را یکــی از اولویتهای علمی خود اعالم کــرد و افزود این بخش
از ماه دارای آب ،هیدروژن و متان اســت و اســتخراج این منابع بســیار
ساده است .ناسا امیدوار است با استفاده از منابع یادشده بتواند اجرای
مأموریتهای فضایی بیشــتر و بزرگتری را ممکن کند .جاهطلبیهای
دولت »ترامپ« برای استخراج انحصاری منابع کره ماه در حالی مطرح
میشــود که  ۱۰۴کشور جهان پیمانی به نام » «Outer Space Treatyرا
امضا کردهاند که طبق آن ،بهرهبرداری و استفاده از فضای خارج از کره
زمین ،از جمله ماه و کرات آســمانی باید با همکاری همه کشــورهای
جهان و به منظور تأمین منافع تمامی کشورها انجام شود.
تصویب بودجه سال آینده ناسا
»دونالــد ترامپ« الیحه بودجه  ۱۹ .۵میلیارددالری ناســا را امضا
کــرد .اکنون این ســازمان فضانــوردی ،میتواند جدیتــر به مریخ و
اکتشــاف در آن فکر کند .به گزارش رســانهها ،بــا اختصاص بودجه
چشمگیر  ۱۹٫۵میلیارددالری سازمان فضانوردی این کشور برای سال
 ،۲۰۱۸هدف جدیدی برای اعزام انســان به مریخ تعریف میشــود .با
تصویب این بودجه ،ناســا میتواند طرحی برای مأموریت سرنشیندار
به ســوی مریخ در دهه ســوم قرن حاضر اجرا کند .گفته میشود این
بودجه و امضای آن از ســوی ترامپ چشــمانداز جدیدی را در زمینه
اکتشافات فضایی میگشاید» .ترامپ« در جریان امضای الیحه بودجه
آتی ناسا ،به ویژگیهای چشــمگیر آن اشاره کرده و آن را پدیدآورنده
فرصتهای شــغلی توصیف کرد» .ترامپ« گفت» :حدود شش دهه
است که اقدامات ناسا ،میلیونها آمریکایی را ترغیب کرده است که به
دنیاهای دور و آینده بهتر فکر کنند .من از امضای این الیحه شادمانم«.
وی افزود» :مدتهاست چنین لوایحی امضا میشود تا تأکیدی باشد
بر تعهد ملی ما به تحقق مأموریتهای ناســا ،اکتشافهای فضایی با
حضور فضانوردان و توســعه فناوری و علــوم فضایی .با امضای این
الیحه از دانشمندان ،مهندســان و فضانوردان ناسا حمایت میکنیم.
این الیحه درباره فرصتهای شغلی است«.
گفتار و کردار علمی »ترامپ«
همــه اینها در حالی اســت که از زمان تبلیغــات و بهویژه پس از
انتخابات و قدرتگرفتن »دونالد ترامپ« ،بسیاری نگران کاهش بودجه
ناسا و همچنین آینده تحقیق و پژوهش در این سازمان پژوهشی بزرگ
آمریــکا بودند .انتخاب رئیسجمهور جدیــد آمریکا به معنی احتمال
رویدادن یک تغییر جهت ناســا و کاوشهای فضایی این کشور است
زیــرا بودجه ناســا و کاوشهــای فضایی ،با نظــرات رئیسجمهور و
تأیید بودجه درخواســتی از سوی کنگره بســیار مرتبط است» .دونالد
ترامپ« هرچند قول داده بود از ناســا حمایت کند ،درعینحال تأکید
کرد» :اقتصاد بر فضا پیشــی خواهد گرفت« .وی گفت» :ناســا یکی از
مهمترین سازمانهای دولت آمریکا در بیشتر عمر من بوده است و باید
به همین شــکل باقی بماند«» .ترامــپ« در ادامه افزود» :آنچه ما در
ناســا هزینه میکنیم باید با آنچه از آنها درخواست میکنیم ،متناسب
باشــد .اولویت اول ما بازیابی یک پایــگاه قدرتمند اقتصادی برای این
کشور است .پس از آن درباره بودجه بحث خواهیم کرد« .با توجه به
این ســخنان ،دیگر به نظر نمیرسد این سازمان همچنان یک اولویت
در دولت »ترامپ« باقی بماند.
دورنمای مبهم
بســیاری از کارشناســان میگویند با توجه به گفتههای »ترامپ«
در دوران تبلیغات انتخاباتــی و عملکرد وی پس از انتخاب بهعنوان
رئیسجمهــور ،دورنمای چندان روشــنی برای علــم و پژوهشهای
علمی را در دوران ریاستجمهوری وی نمیتوان متصور بود .به گفته
کارشناســان ،سیاست »ترامپ« احتماال بیشتر متمرکز بر فعالیتهایي
در اعمــاق فضــا خواهد بود و کمتــر به »فعالیتهــای زمینمحور«
خواهد پرداخت .ناسا ممکن است مجبور شود بیشتر به تجاریسازی،
توســعه فناوری فضایی و ســفرهای فضایی انسانی بپردازد .از طرفی
دیگــر توجه کمتــری به علوم زمینــی و تحقیقات تغییــرات اقلیمی
خواهد داشت.
آینده تحقیقات علوم زمینی آمریکا
یکی از نکات اصلی سیاســت پیشنهادی فضایی »ترامپ« ،تحویل
برخــی مأموریتهای علوم زمینی ناســا به »اداره ملی اقیانوســی و
جوی« ) (NOAAاســت» .ترامــپ« در نظر دارد بودجه ناســا را در
عــوض تحقیقات علوم زمین و تمرکز بر تغییرات اقلیمی ،به ســمت
»اکتشــافات فضایی دوردست« ســوق دهد .وی معتقد است »اداره
ملی اقیانوسی و جوی« مکان مناسبتری برای مطالعات زمینمحور
است.
هدف »ترامپ« از پیشتازی فضایی
برخی سیاســتهای پیشــنهادی »ترامپ« درباره صنایع فضایی
شامل »الزام پیشــتازی جهانی فضایی« است که باعث ایجاد امنیت،
شــغل و فناوری برای آمریکا خواهد شــد .دولت آمریکا در نظر دارد
فنــاوری ماهوارههای کوچک را توســعه دهد تا از ارتــش و فناوری
خدمات ماهوارهای حمایت کند ،اما آنچه در سیاســتهای پیشنهادی
دولت مهم اســت ،تفویض دسترســی و عملیات مدارهــای پایین به
بخش تجاری است که شامل دسترسی به ایستگاه فضایی بینالمللی
نیز میشود .عالوه بر این شــرکتهای خصوصی هوافضا و سفرهای
فضایی مانند »اســپیس اکس« و »بلو اوریجین« احتماال نقش مهمی
در سیاستهای فضایی آینده خواهند داشت.

