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سنگهای
آسمانیو

جواهراتباستانی

باستان شناسان از آزمایش مهره های باستانی مصر دریافته اند که این جواهرات از یک سنگ آسمانی آمده 
اند؛ و قدمت عصر آهن هم بیشــتر از چیزی اســت که تا کنون تصور می کردیم. این مهره ها قدیمی ترین 
محصوالت مصنوعی آهنی هستند که تا به حال پیدا شده اند. در واقع آن قدر قدیمی که تاریخ آغاز عصر 
آهن را به عقب تر می برند؛ یعنی زمانی که بشر ذوب آهن را آموخت و این فلز را از سنگ آهن استخراج کرد.

جمعه  یکم شهریور 1392/ 15 شوال 1434/25 اوت 2013/ سال اول/ شماره 4 تازه ها

سفر به مریخ

    دانشوخالقیت
بهرخ خوشنویس / راهگشای اصلی انسان، 
علم و دانش است. مســایل بزرگ انسان را 
همیشه علم حل کرده است. به کسانی که در 
زمینه های مختلف علمی فعالیت می کنند، 
به  آنها تبریک می گویم و تشویق شان می کنم 
که ادامه دهند. کوچک ترهــا را به مطالعه 
تشــویق کنند و این را بداننــد که فناوری 
چیز بدی نیست. فناوری بشریت را به جلو 
خواهد برد. علم همزمان با فناوری در زوایای 
مختلف، آگاهی انسان را باال می برد. نه فقط 
در زمینه ماشین آالت و غیره، بلکه در زمینه 
اجتماعی و روانشناســی و در همه زمینه ها 
منبع اصلی که می شود به آن اتکا کرد، علم 
است. علم بســیار متواضع است، همیشه 
اشــتباهات احتمالی خود را قبول می کند 
و کســانی که با او ســروکار دارند، آدم های 
جســتجوگری هســتند که همه چیز را به 
سادگی قبول نمی کنند. مگر اینکه تجربیات 
آزمایشگاهی باشد یا در حیطه روابط معنایی، 
معنادار باشــد و نهایتا کشــور و جامعه ای 
پیشرفت می کند که مردمش در زمینه علم 

و فناوری فعال باشند.
تفاوت انسان با حیوان، در فکر کردن نیست. 
حیوانات هم فکــر می کنند. همه مغز گاو و 
گوســفند را دیده ایم. دقیقا یک مغز کامل 
اســت. یک پرنده کــه برای بچــه اش غذا 
می آورد، کلی اســتراتژی و تاکتیک پیاده 
می کند. فرق اساسی بین ما و حیوانات، قدرت 
خالقیت است. هر کسی باید روی خالقیت 
خودش حســاب کند و همه در این مسئله 
یکسان هستیم. هیچ کسی نسبت به دیگری 
برتری ندارد و خالقیت در خون، ژن و ذات 
نیست. کسانی که در خودشان، آن عالقه و 
طلب را داشته باشند، دنیا را در جهت خوب 
تغییر می دهند و بایــد آگاهی پیدا کنند تا 
بتوانند این کار را انجام دهند. در این صورت 

این  افراد به طور خودکار، خالق می شوند. 
عرفان ما، نخستین مرحله را در جهت تکامل 
انسان، »طلب« می داند. مرحله دوم »عشق« 
است و اگر شما عاشقانه طلب داشته باشید، 
بدون در نظرگرفتن مسائل، با تداوم کار کنید 
و به تحقیق و تجســس بپردازید، به مرحله 
سوم که »معرفت« است، می رسید و از جهان 
هستی شــناخت پیدا می کنید و شروع به 
درک یک حکمت می کنید و سپس می بینید 
که همه چیز به هم وابسته هست و همه چیز 
یک پارچه است؛ و مرحله چهارم »توحید و 
وحدت« اســت. این مسئله را عرفای ما هم 
گفته اند و به اعتقاد من در این مسیر، فقط 
از طریق خالقیت می توان پیش رفت. یعنی 
کارهایی در زندگی بکنیم که در آن  کارها، 

خالقیت ما واقعا درگیر باشد.

یادداشت!

دانشمندان برای آزمایش رایانه پروازی و تجهیزات ناوبری فضاپیمای 
دریم چیسر، آن را توسط یک بالگرد به پرواز درآوردند.

این آزمایش انتقال محدود به منظور آماده سازی برای اولین پرواز 
بدون کمک این فضاپیما در پائیز سال جاری با موفقیت در کالیفرنیا 

انجام شد.
این آزمایش که در آن خلبانان برای اولین بار یک خودروی کامال 
به  ساعت  دو  بودند،  کرده  شناور  هوا  در  را  دریم چیسر  کاربردی 
مستقل  بطور  مسیر  در همین  آینده  در  فضاپیما  و  انجامید  طول 

پرواز خواهد کرد.
ناسا  پنج  اطلس  موشک  روی  بر  است  قرار  فضاپیمای جدید  این 
برای انتقال فضانوردان این سازمان به ایستگاه فضایی بین المللی و 

بالعکس به پرواز درآید.
خودروی  آزمایشی  نسخه  اریکسون  هوایی  جرثقیل  بالگرد  یک 
نزدیک  مسافت  در  و  کرده  بلند  زمین  از  را  دریم چیسر  پروازی 
به پنج کیلومتر بر روی یک بستر دریاچه خشک در پایگاه نیروی 

هوایی ادواردز با حداکثر ارتفاع 3.7 کیلومتر به پرواز درآورد.
در  مشخص،  مسیر  این  طی  از  پس  فضاپیما  این  ناسا،  گفته  به 

آزمایشات پرواز و فرود آینده در درایدن پرواز خواهد کرد.
کنترل  و  ناوبری  هدایتگر،  سیستمهای  کنار  در  پروازی  رایانه 
دریم چیسر در طول این پرواز آزمایش شده و ارابه فرود و موازنه 
آزمایش  دومین  این  شدند.  گرفته  کار  به  هواپیما  بال  و  دماغه 
انتقال محدود خودروی پروازی دریم چیسر بوده که توسط شرکت 
سیرا نوادا انجام شده است. داده های بدست آمده از این آزمایش به 

ارائه اطالعات ارزشمند در مورد سخت افزار و عملیات زمینی فضاپیما خواهد پرداخت 
که زمینه را برای آزمایشات پرواز آزاد آن در پائیز امسال هموار خواهد کرد. پیش از 

این آزمایش، سیستمهای ترمز و فرود دریم چیسر طی آزمایشات یدکش زمینی در 
سرعتهای باال بررسی شد و مهندسان شرکت سیرانوادا همچنین رایانه و سیستمهای 

نرم افزار فضاپیما به همراه تجهیزات و فرمان را آزمایش کردند.

تاکسیفضاییناسابهپروازدرآمد
فضاپیمایدریمچیسرناسا،باهدفآزمایشرایانهپروازیوتجهیزاتناوبریبهپروازدرآمد

به دنبال سیارک ها

اتمامپروژهشبیهسازیسفربهمریخدرهاوایی
شش دانشمند ناسا در روز 3شنبه )13 آگوست( از سفینه فضایی خود در »بیگ 
ایسلند«، هاوایی خارج شدند تا به ماموریت 4 ماهه خود برای شبیه سازی سفر به 

مریخ و بررسی بهترین راه تغذیه فضانوردان در این سفر، خاتمه دهند.
این ماموریت از اواســط ماه آوریل آغاز شــده بود که دانشــمندان در منطقه ای 
آتشفشانی حدود 2440 متر باالتر از سطح دریا قدم بر زمین گذاشته بودند. در طول 
ماموریت، این دانشمندان مجموعه ای متنوع از مواد خوراکی و حتی غذاهایی که 
خود در آنجا پخته بودند را امتحان کرده اند. آن ها تمام این غذاها را ارزیابی کرده اند 
و جزییات درباره چگونگی حالت های جسمی و روانی شان را در طول این مدت ثبت 
کرده اند. تحقیقات بیشتر بر روی گزارشــات ثبت شده توسط این دانشمندان در 
حال بررسی است، با این حال یکسری موارد با قطعیت تایید شده اند. به عنوان مثال 
ادویه جات، گیاهان خوراکی و سس تند از جمله مواد اولیه الزم در چنین سفرهایی 
هستند. همچنین خوراکی هایی مانند شکالت نوتال، کره بادام زمینی و  مارگارین 
نیز از موارد اساسی به شمار می روند. پس از این ها غذاهای با فیبر باال مهم هستند.

شکارچیسیارکهاازخواببیدارشد
ناســا از بیداری فضاپیمای شــکارچی ســیارک خود از حالت خواب زمستانی 
برنامه ریزی شده و بازگشت به خدمت برای بررسی اجسام خطرناک نزدیک زمین 
در ماه آینده خبر داد. کاوشــگر بررسی مادون قرمز میدان گسترده )وایز( با هدف 
کشف و توصیف اجسام نزدیک زمین که شامل سنگ های فضایی حاضر در مدار 
45 میلیون کیلومتری زمین در اطراف خورشید هستند، ماه آینده کار خود را آغاز 

خواهد کرد.
فضاپیمای وایز که در دسامبر 2009 برای بررسی درخشش منابع حرارت سماوی 
ناشی از سیارک ها، ستارگان و کهکشان ها به مدار ارسال شد،  در ماموریت ابتدایی 
خود از ژانویه 2010 تا فوریه 2011 به عنوان بخشی از پروژه »نئووایز« روزانه حدود 
7500 تصویر ثبت می کرد. در پی تکمیل ماموریت اولیه، ناسا بیشتر دستگاه های 
الکترونیکی این فضاپیما را خاموش کرد امــا از بازیابی آنها برای ماموریت جدید 
و طوالنی تر خبر داده است. به گفته این ســازمان، وایز در ماه سپتامبر برای یک 

ماموریت سه ساله جدید بازیابی خواهد شد.

    فروشسکویپرتابدرکندیتوسطناسا
ســکوی پرتاب 39آ در مرکز فضایی کندی که برای برنامه شــاتل فضایی 
استفاده می شد به همراه سه ســکوی پرتاب متحرک در فهرست فروش 
ناسا قرار گرفتند. ســکوی پرتاب 39آ ناسا در سال 1967 میالدی ساخته 
شده و از آن برای پرتاب موشک ساترن در مأموریت های آپولو استفاده می 

شد و پس از آن از سال 1981 تا 2011 میالدی برای برنامه شاتل 
فضایی مورد استفاده قرار گرفت. بازیافت این سکوی پرتاب 
عظیم 7.5 متری یا واگذاری به یکی از شرکت های خصوصی 
فعــال در حوزه هوافضا از جمله گزینه های مطرح شــده در 

سایت ناسا عنوان شده است. »تریسی یانگ« سخنگوی ناسا تأکید 
می کند: اولویت اصلی این آژانس، اســتفاده بالقوه از این سکوهای پرتاب 
توسط شرکت های خصوصی اســت. ناسا دو پیشنهاد خرید سکوی پرتاب 
39آ را از دو شرکت خصوصی دریافت کرده است؛ »الون ماسک« بنیانگذار 
شرکت اسپیس ایکس نیز تمایل دارد که این سکوی پرتاب را برای پرتاب 

موشک فالکون 9 و موشک سنگین فالکون خریداری کند.

    مریخنوردآپورچونیتیدراقامتگاهزمستانی
بر اساس اعالم ناسا، مریخ نوردآپورچونیتی به مکان مورد نظر برای گذراندن 
ششمین زمستان مریخی رسیده است.  مریخ نورد آپورچونیتی در روزهای 
نخست ماه آگوست 2013 میالدی )مرداد ماه( پس از سه ماه مسیرپیمایی 
به طول 2.4 کیلومتر به منطقه ای موسوم به سوالندر پوینت رسیده است؛ 
با ادامه حرکت به سمت شیب رو به شمال این منطقه، نور الزم برای 

شارژ کردن پنل های خورشیدی مریخ نورد در طول زمستان 
فراهم می شــود. طول روزها در نیمکره جنوبی مریخ در حال 
کوتاه تر شدن اســت و میزان نور خورشید در ماه فوریه 2014 

میالدی )بهمن ماه( به حداقل ممکن می رســد. »مت گولومبک« از 
محققان آزمایشگاه پیشرانش جت ناســا تأکید می کند: فرصت به سایت 
مورد نظر برای گذراندن ششــمین زمســتان مریخی رسیده و بررسی دو 
بخش زمین شناسی این منطقه آغاز شده است. یکی از این بخش ها دارای 
شواهدی از تماس طوالنی مدت با آب اسیدی بوده و بخش دیگر نیز حاوی 

مواد معدنی است که در تماس با آب مایع طبیعی شکل گرفته اند.

   سیاراتیکهبدونمادرمتولدمیشوند!
اخترشناسان سوئدی موفق به کشف ابرهای کوچک، گرد و تیره در فضا شده 
اند که از ویژگی شکل دهی سیارات بدون ستاره والد برخوردار هستند. در 
تحقیقات قبلی عنوان شده بود که بیش از 200 میلیارد سیاره شناور آزاد در 
کهکشان راه شیری وجود دارند. این سیارات سرکش به دور ستاره والد در 

حال چرخش نبوده و از سیستم سیاره یی موجود خارج می شوند.
تحقیقات اخترشناسان سوئدی نشان می دهد، این سیارات شناور 

آزاد احتماال بدون ستاره والد متولد می شوند.
اخترشناسان دانشگاه تکنولوژی چالمرز و دانشگاه استکهلم سوئد 
از چندین تلســکوپ برای رصد ســحابی »گل کاغذی« یا »رزت« 
استفاده کردند؛ این ســحابی یک ابر عظیم گازی و گرد و غباری در فاصله 
چهار هزار و 600 سال نوری از زمین اســت. بیش از هزاران ابر کوچک در 
این ســحابی وجود دارند و قطر آنها 50 برابر کمتر از فاصله بین خورشید و 
نپتون است. تعداد ابرهای کوچک و تیره این سحابی باعث جلب توجه ویژه 

اخترشناسان شده و جرم و چگالی این ابرها اندازه گیری شدند.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه
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به گفته مقامات ناسا سفینه فضایی کپلر، که باعث تحولی در دانش ما از تعداد بی شمار سیارات خارج از منظومه شمسی شده 
بود، دچار آسیب دیدگی جبران ناپذیری گردیده است.

آژانس فضایی ناسا، امروز از پایان فاز ماموریت رصدی کپلر خبر داد. به گفته آنها یکی از سه چرخ محوری کپلر که باعث ثابت 
نگه داشتن تلسکوپ در زمان عکسبرداری می شد از کار افتاده است که قابل تعمیر هم نمی باشد. کارکرد کپلر از ماه می دچار 

افت شده بود و مهندسان ناسا از آن زمان در حال تالش برای رفع این مشکل بوده اند، که متاسفانه موفقیتی به همراه نداشت. 
آزمایشات مهندسات اکنون کامل شده و آنها دیگر امیدی برای تعمیر این سفینه فضایی ندارند.

تیم مهندسی کپلر اکنون به این مسئله می پردازد که آیا سفینه و تلسکوپش قابل استفاده در تحقیق فضایی دیگری مانند بررسی 
سیارک ها، دنباله دارها، ابرنواخترها و حتی سیارات بزرگ در کهکشانمان خواهند بود یا نه.

    4سالانتشار

4بارافتخار
آسمان شب برای چهارمین سال موفق به 

کسب رتبه برتر شد
مراســم اختتامیه هشــتمین جشــنواره 
مطبوعــات و خبرگزاری هــا در تاریخ 22 
مــرداد در محل تاالر فرشــچیان اصفهان 
برگزار شــد. در این مراسم از خبرنگاران و 

اصحاب برتر رسانه تجلیل شد.  
در هشتمین جشنوراه مطبوعات اصفهان، 
یک هزار و 125 اثر به اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی رســید که ازمیان آنها 118 نفردر 
دو بخــش فنی و موضوعی  مــورد تجلیل 

قرار گرفتند.
الزم بــه ذکــر اســت، ماهنامه آســمان 
شب پیوسته ازســال آغاز انتشــار یعنی 
سال 1388، در جشــنواره های استانی و 
فرااســتانی، حایز رتبه های اول تا سوم در 
بخش طراحی و گرافیک و بخش مصاحبه و 

مقاله  بوده است.
آســمان شــب این موفقیت را به خانواده 
بزرگ خود تبریک می گوید و باز همچون 
همیشه دست یاری و حمایت دوستداران 

و خوانندگان خود را به گرمی می فشارد.

اخبار آسمان شب

نمایش رنگی ترین  شدند  موفق   دانشمندان 
دیگر سیاره  چندین  قطبی  شفق  و  زمین   نور 
زیبا این رنگ ها ی   را در شیشه تسخیر کنند. 
 داخل یک شیشه گنبدی شکل که به »سیاره
 زمین کوچک« مشهور است ایجاد شد و ذرات
قرار هنگام  زیبایی  طور  به  باردار   درخشان 
 گرفتن در معرض یک میدان مغناطیسی می
همان مشابه  درست  فرآیند  این   درخشیدند. 
ایجاد می  فرآیندی است که شفق های قطبی 
کند کمک  دانشمندان  به  تواند  می  و   کنند 
مختلف چگونه قطبی  که شفقهای  بفهمند   تا 
 شکل می گیرند. شفق قطبی یکی از پدیده های
پدیده قطبی  شفق  است.  زمین  کره   جوی 
آسمان در  متحرک  و  رنگین  نورهای   ظهور 
به نزدیک  عرض های  در  معموالً  و  است   شب 
 دو قطب زمین که براثر برخورد ذرات بارداِر باد
 خورشیدی و یونیزه شدن مولکول های موجود

.در یونوسفر زمین به وجود می آید
 شفق قطبی نورهای رنگین آسمان شب است
 که پس از  برخورد ذرات بارداِر باد خورشیدی
 و یونیزه شدن مولکول های موجود در یونوسفر

زمین به وجود می آید
که هستند  زیبایی  نورهای  قطبی   شفق های 
شوند. می   دیده  آسمان  در  طبیعی  طور   به 
 که معموالً در شب و در عرض های جغرافیایی
یونوسفر در  آنها  خورند.  می   چشم  به   قطبی 
قابل و در سپیده دم قطبی   تشکیل می  شوند 
سم و  گرانوف  گیوم  دکتر  هستند.   مشاهده 
شیشه تگزاس  در  لوتورنو  دانشگاه  از   واکر 

 گنبدی مانند سیاره زمین کوچک را در مرکز
 تحقیقاتی لنگلی در همپتون، ویرجینیا ساخته
در دانشمند  و  محقق  گرانوف  دکتر   است. 
این شیشه ناسا گفت:  لنگلی  تحقیقاتی   مرکز 
که کیلومتری  ارتفاع 80  در  را  زمین   اتمسفر 
 شفق قطبی رخ می دهد بازسازی کرده است.
ذرات که  شود  می  ایجاد  زمانی  قطبی   شفق 

.خورشیدی به اتمسفر زمین نفوذ می کنند
آزمایش یک  از  زمین  کوچک  سیاره   دستگاه 
آن »سیاره به  که  گرفته  الهام  نوزدهمی   قرن 

.کوچک« می گفتند
بریکلند، کریستین  توسط  کوچک   سیاره 
نتیجه بار  نخستین  که  ود  شدهب   ساخته 
میدان یک  با  باردار  ذرات  ترکیب   درخشان 

.مغناطیسی را به نمایش گذاشت
قدیمی تجربه  این  گروهش  و  گرانوف   دکتر 
با افزودن چند فضای دیگر به روز کرده تا  را 

چند و  زمین  باالی  که  شفقی  شکل   بتوانند 
کنند. بازسازی  را  دهد  می  رخ  دیگر   سیاره 
از استفاده  علت  به  دانشمندان  قطبی   شفق 
به اما شفق قطبی زمین  بود،  بنفش   نیتروژن 
براساس است  رنگ  سبز  اکسیژن  وجود   علت 
 اظهارات گرانوف، برای مثال ما می توانیم این
 بازسازی را زمانی نشان دهیم که »یو« نزدیک
می مشتری  به  را  ذراتی  مشتری،  قمر   ترین 
و نپتون  قطبی  شفق  توانیم  می  ما   فرستند. 
 اورانوس هنگامی که میدانهای مغناطیسی آنها
 مستقیم به سمت خورشید بوده را نیز بازسازی
 کنیم. در اروپا 10 دستگاه سیاره زمین کوچک
 ما وجود دارد که نخستین دستگاه توسط ژان
 لیلنستن استاد راهنمای دکترای دکتر گرانوف
 در فرانسه ساخته شد. مطالعه شفقهای قطبی
 و رابطه بین زمین خورشید عرصه مهمی برای
مدیریت مأموریت علمی ناسا محسوب میشود

دانشمندانشفق
قطبیساختند

قطبی نورهای  شفق های 
زیبایی هستند 

که به طور طبیعی 
در آسمان دیده 

می  شوند. که 
معموالً در شب 
و در عرض های 

جغرافیایی 
قطبی به چشم 

می خورند.

روسیه قصد دارد مشعل رقابت هاي المپیک زمستاني 
سوچي 2014 را به ایستگاه فضایي بین المللي ارسال 

کند.
برنامه حمل مشعل

برنامه حمل مشعل بازیهاي المپیک زمستاني سوچي 
اکتبر )15  از هفتم  در دو هزار و 900 شهر روسیه 
با  دارند  قصد  مقامات روس  اما  آغاز مي شود،  مهر( 
بعدي  خدمه  مشعل،  این  از  بدل  نسخه  یک  تهیه 
طرح  این  در  نیز  را  المللي  بین  فضایي  ایستگاه 

مشارکت دهند.
مشعل المپیک در راهپیمایي فضایي

بر اساس اعالم آژانس فضایي فدرال روسیه، در یک 
یا  شعله  با  المپیک  بازیهاي  مشعل  جدید  شاهکار 
بدون شعله در یک راهپیمایي فضایي در مدار زمین 
برنامه در فاصله جدا  این  به حرکت در خواهد آمد؛ 
الحاق  و  شدن کپسول فضایي سایوز »تي.ام.آ09ام« 

سایوز »تي.ام.آ11ام« انجام خواهد شد.
براي منتقل کردن مشعل روشن یا خاموش المپیک 
»تي.ام.آ11ام«  سایوز  کپسول  پرتاب  برنامه  فضا،  به 
ریزي  برنامه  آذر(  )چهار  نوامبر   25 تاریخ  براي  که 
شده است، باید سه هفته زودتر در تاریخ هفتم نوامبر 

)16 آبان( انجام شود.
»ریک  روس،  نورد  کیهان  تورین«  »میخائیل 

وظیفه  ژاپني  فضانورد  واکاتا«  »کیوچي  و  ناسا  فضانورد  ماستراچیو« 
انتقال مشعل المپیک به ایستگاه فضایي را برعهده خواهند داشت.

نورد  کیهان  دو  توسط  فضایي  ایستگاه  به  رسیدن  از  پس  مشعل  این 

ماه سپتامبر  ریازانسکاي« که  روس شامل »اولگ کوتوف« و »سرگئي 
)شهریور( راهي فضا شده اند، در پیاده روي فضایي حمل خواهد شد.

این مشعل در نهایت توسط یکی دیگر از فضانوردان روسی که در حال 
حاضر در این ایستگاه حضور دارد به زمین بازخواهد گشت.

مشعلالمپیکدرفضا
مشعلالمپیکزمستانیسوچی2914،بهایستگاهفضاییبینالمللیحملمیشود

ثبتنمایشتولدیکستارهبهوسیله
رادیوتلسکوپغولپیکر

یک رادیو تلسکوپ بسیار بزرگ در شیلی، عکس های فوق العاده شگفت آوری 
از یک ستاره نوزاد که باعث درخشندگی یک ابر میان ستاره ای شده است، 
گرفته است. رادیو تلسکوپ آلما، پروژه مشترکی بین آمریکای شمالی، اروپا 

و آسیاست که تصاویر تولد ستاره ای را ثبت کرده است. 
در این تصاویر، ستاره تازه متولد شــده که در فاصله 1400 سال نوری از 
زمین قرار دارد، مواد را با سرعتی حدود 144000 کیلومتر بر ساعت فوران 
می کند. مواد خارج شده از ستاره با ورود به گاز اطراف، باعث درخشش آن 

می شوند.
در این تصاویر با کیفیت باال، مشاهده می شود که سرعت خروج مواد از ستاره 
حدود 4 برابر بیشتر از مشاهدات قبلی از فوران مونوکسیدکربن است. این 
کشف می تواند کمکی باشد برای فهم فرآیندهایی که یک ستاره در حین 

تولدش متحمل می شود. 
حساســیت فوق العاده باالی تجهیزات آلما، به مدت 5 ساعت مشغول این 
عکسبرداری بوده است. دقت بسیار زیاد این تجهیزات منجر ثبت تصاویری 
شده که جزییاتشان در تصویربرداری های قبلی از دیده ها مخفی مانده بود.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

 تلسکوپ فضایی کپلر از کار افتاد
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توفان خورشیدی، 
عطارد و ناهید را 

نشانه گرفت

خورشید روز دوشنبه )10تیر( یک توفان خورشیدی موسوم به تخلیه تاج خورشیدی را از خود منتشر 
کرد که سیارات عطارد و ناهید را نشانه گرفته بود. تخلیه تاج خورشیدی یک پدیده خورشیدی بوده که 
می تواند میلیاردها تن ذرات باردار را که بر سیستم های الکترونیکی درون ماهواره ها اثر می گذارند، به 
فضا ارسال کنند. مدل های پژوهشی تجربی ناسا در رصدخانه ارتباطات بیگانه خورشیدی نشان دادند 

که این توفان به مقصد زمین نبوده و با سرعت حدود 570 مایل بر ثانیه خورشید را ترک کرده است.

مهاجران مریخی

گردهماییمهاجرانمشتاقمریخی
حدود50 نفر از داوطلبان اولین ســفر بشــری 
به مریخ در روز یکشــنبه 3 آگوست برای اولین 
بار در دانشگاه جرج واشنگتن گرد هم آمدند تا 
درباره آرزوهایشــان برای پیوستن به ماموریت 
مارس وان، پروژه ای کــه در آن مهاجرانی را در 
یک ســفر یک طرفه به سیاره سرخ می فرستد، 

بحث و تبادل نظر کنند.
ماموریت این پروژه که در ماه می 2012 اعالم 
شد، قرار است که در سال 2023 برای اولین بار 
بشر به مریخ فرستاده شود، سفری که بر خالف 
سایر ماموریت های سرنشین دار مریخ، برگشتی 

به زمین نخواهد داشت.
مهاجران در گروه هــای 4 نفره 
اعزام خواهند شد که اولین گروه 
شامل 2 زن و 2 مرد که هرکدام 
نماینده ی یک قاره خواهند بود، 
می باشــد. از زمــان اعالم خبر 
تاکنون بیــش از 100 هزار نفر 
متقاضی برای این سفر از سراسر 
دنیا ثبت نام کــرده اند که فقط 
حدود 20 درصــد از آن ها زن و 

بقیه مرد بوده اند.

خلبانسابقشاتلها،درگذشت
»چارلزگوردنفولرتون«چهلوهفتمینفضانوردناساوصدوششمینفضانوردجهان،درگذشت

سیروس برزو، سردبیر مرزهای بیکران در ماهنامه 
آسمان شــب، در گفت و گویی که با خبرگزاری 
ایسنا داشــت توضیحاتی در خصوص سوابق این 

فضانورد ناسا ارائه کرد.
تولد و تحصیالت

به گفتــه وی، فولرتون در 11 اکتبــر 1936 در 
شــهر » روچســتر« در ایالت نیویــورک به دنیا 
آمده و تحصیالت لیســانس و فوق لیسانس خود 
را در رشــته مکانیک در » انستیتوی تکنولوژی 

کالیفرنیا« پشت سر گذاشته بود.
خلبان نیروی هوایی

فولرتون کار جدی خــود را در نیروی هوایی در 
ژوئیه 1958 پس از کار کردن به عنوان مهندس 
طراح مکانیک در شــرکت هواپیما سازی هیوز 
در کایورســیتی کالیفرنیا آغاز کرد. او تمرینات 
ابتدایی و پایه پــرواز را در پایگاه هوایی بینبریج 
در جورجیا و پایگاه نیروی هوایی وب در تگزاس 
انجام داد. در ســپتامبر 1959 به پایگاه پرین در 
تگزاس رفت تا بــا جنگنده 86-اف تمرین کند و 
بعد از دسامبر 1960 در پایگاه نیروی هوایی مک 
کانل در کانزاس برای تمرین برای خدمه جنگی 

47-بی گماشته شد.
فولرتون پس از اتمام این تمرین به عنوان خلبان 
جت بمب افکــن 47-بی بــا فرماندهی هوایی 
استراتژیکی سیصد و ســومین گروه بمب افکن 
در پایگاه نیروی هوایی دیویس مونتان در آریزونا 

خدمت کرد. پس از فارغ التحصیلی از مدرســه 
خلبانی تحقیقی هوافضای نیروی هوایی آمریکا 
در ماه مه 1965 مســووالن پایگاه هوایی ادواردز 
کالیفرنیا، گزارش شایســتگی او برای شرکت در 
طرح فضایی نظامی آزمایشگاه مداری سرنشین 
دار را به بخش هوانوردی در پایگاه نیروی هوایی 

رایت پاترسون در اوهایو دادند.
زمزمه های فضانوردی

وی هنگامی از انتخاب خود در برنامه آزمایشگاه 
مداری سرنشین دار نیروی هوایی آمریکا به عنوان 
خدمه پرواز آگاه شد که خلبان آزمایشگر بخش 
عملیاتی بمب افکن در رایت پاترسون بود و با بیش 
از 9000 ساعت پرواز در پرواز با هواپیماهای 33-
تی، 34-تی، 37-تی، 38-تی، 39-تی، 86-اف، 
104-اف، 106-اف، 47-بی و 135-کا سی یکی از 
مجرب ترین خلبانان به شمار می رفت. این برنامه 
چند سال بعد بدون آن که عملی شود کنار گذاشته 
شد تا آمریکا بتواند برنامه آپولو را با سرعت پیش 
ببرد. فولرتون پس از لغو برنامه آزمایشگاه مداری 
سرنشیندار در سپتامبر 1969 فضانورد ناسا شد. 
او به عنوان عضو خدمه پشتیبانی فضانوردان در 

ماموریت های آپولو 14 و 17 خدمت کرد.
فولرتون یکی از اعضای گروه های دو نفره بود که 
خلبانی آزمایش فرود و پرواز شاتل های فضایی را 
در طی دوره ژوئن تا اکتبر 1977 به عهده داشتند. 
این آزمایش ها شــامل پرواز آزاد مدار گرد شاتل 
بود. در این آزمایش ها مدار گرد اینترپرایز ابتدا با 

هواپیمای بوئینگ 747 به هوا برده می شد و در 
ارتفاع معینی رها می شد. خلبان شاتل باید آن را 
به صورت یک هواسر، بدون موتور فرود آورد. در 
جریان این پرواز، ســامانه های هدایت و دستگاه 
های مدار گرد آزمایش می شدند. پنج پرواز آزاد 
که ارزیابی های بیشــتری از کیفیت های پرواز 
مدارگرد و خصوصیات اجرایی آن طی جدا شدن 
آن از هواپیما، مانور و فرود و غیره انجام شد، شکل 
گرفت. اما سال ها طول کشــید تا او به آرزویش 

برسد و در سفری فضایی شرکت کند.
پروازهای فضایی

نخســتین ماموریت او به عنوان خلبان در پرواز 
شماره -3 شاتل فضایی  از 22 تا 30 مارس   1982 
به مدت هشت روز و چهار دقیقه  بود که نامش را 
به عنوان صد و ششمین فضانورد جهان، چهل و 

هفتمین  فضانورد آمریکا به ثبت رساند.
دومین سفر مداری فولرتن فرماندهی پرواز شماره 
51- اف شاتل فضایی  از 29 ژوئیه تا 6  اوت 1985 
به مدت هفت روز و 22 ســاعت و 46 دقیقه  بود. 
فولرتون جمعاً 15 روز و 22 ساعت و 50 دقیقه در 

مدار زمین به سر برده است.
وی بعد از کناره گیری از فضانوردی در سال 1986 
در پایگاه هوایی ادواردز به عنوان خلبان پژوهشگر 

فعالیت داشت.
چارلز فولرتن سرانجام 21 اوت 2013 )چهارشنبه 
30 مردادماه( درگذشت. او متاهل بود و دو فرزند 

از وی باقی مانده است.

مهدی بصیرت نیا: به تازگی شرکت های خصوصی 
ظهور پیدا کرده اند که برای ســفر به مدار زمین، 
ماه و مریخ و فعالیت هــای اقتصادی برنامه هایی 
ارائه داده اند. در ده تایی این شــماره می خواهیم 
نگاهــی بیندازیم به برخــی از ایــده ناباورانه 
شــرکت های خصوصی برای فعالیــت در فضا؛

    پروژهمارسوان
یکــی از ســازمان های غیــر دولتی کشــور هلند، به 
نام مــارس وان، هدفــی بــزرگ را دنبــال می کند. 
آن ها قصــد دارند در ســال 2023 چهــار فضانورد را 
به ســفری یک طربــه به مریــخ ببرند. این شــرکت 
شــبکه ای تلویزیونی به نام شــبکه واقعیت را تاسیس 
می کند تا تمامی مراحل پروژه مــارس وان، از انتخاب 
فضانوردان تا اقامت آنان در مریخ را به تصویر بکشــد.

    پروازبهماهباگلدناسپایک
شرکت گلدن اسپایک از ســفرهای رفت و برگشت به 
ماه در سال 2020 خبر می دهد! آن ها در نظر دارند در 
هرکدام از این ســفرها دو فضانورد را بر سطح ماه فرود 
آورده و سپس آنها را ســالم به زمین بازگردانند. هزینه 
این رفت و برگشت به تنها قمر زمین، 1/5 میلیارد دالر 

برآورد می شود!

    حفاریدرخاکهایفضایی!
شرکت پلنتری ریسورســیز )منابع سیاره ای( ساخت 
ناوگانی از روبات ها جهت حفاری در سیارک ها را دنبال 
می کند. در میان پشــتیبانان مالی این شرکت، افرادی 
چون الری پیج و اریک اشمیت )صاحبان شرکت گوگل( 
دیده می شوند. مؤسسان این شرکت پیتر دایامندیس و 
اریک اندرسون از پیشــتازان صنعت پروازهای فضایی 

خصوصی هستند.

    فضاپیماهایانبساطی
شرکت بیگلو، اهداف خود را بر ســاخت ایستگاه های 
فضایی خصوصی با اســتفاده از واحدهایــی با قابلیت 
انبساط متمرکز کرده اســت. این واحدها که مثل یک 
بالون باد می شوند می توانند هسته یک ایستگاه فضایی 
خصوصی را فراهم ســازند. این شرکت طبق قراردادی 
با ناسا قرار است تا با ســاخت یکی از اتاق های ایستگاه 
فضایی بین المللی، این فنــاوری را به نمایش بگذارد. 

  سفرعاشقانهبهمریخ
دنیــس تیتو، نخســتین گردشــگر فضایــی جهان، 
پروژه ای را رهبری می کند که در نظــر دارد در ژانویه 
سال 2018، دو هم ســفر فضایی، که  ترجیحاً همسر 
یکدیگر باشــند، را به ســفری به مقصــد مریخ برده و 
پس از گردش به دور آن ســیاره به زمیــن بازگردانند.

  مهاجرانمریخی
شرکت اســپیس ایکس، به افق هایی بســیار فراتر از 
مدارهای کم ارتفاع زمینی چشــم دوخته است! الون 
ماسک، مؤسس و مدیر عامل این شرکت، در نظر دارد 
تا زمینه مهاجرت جمعیتی نزدیک به هشتاد هزار نفر را 
طی سفرهای متعددی به مریخ فراهم کند. در این سفرها 
احتماأل از نوع جدیدی از موشک های تجدید پذیر در این 

مهاجرت گروهی استفاده می شود.

فناوریجدید
تلسکوپهابرای
عکاسیازآسمان

ستاره شناسان با کمک یک دوربین جدید و سیستم »اپتیک انطباقی«  که قادر به حذف اثرات تارکننده 
در اتمسفر زمین می باشد، دقیق ترین عکس هایی که تا به امروز وجود داشته را از آسمان شب در نور 
مرئی گرفته اند. به گفته محققان، تصاویر گرفته شده با این تلسکوپ که ماگالن نام دارد، وضوحی حدود 

دو برابر تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ فضایی هابل دارند.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

ایده های ناباورانه شرکت های 
خصوصی فضایی

کنکاش
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   خرداد 1392 8 صفــحه   700  تومان  خبرنامه باشگاه فضایی ایران 

   نگاهی به زمین در قدیمی ترین کره جغرافیایی
محققان بلژیکی با استفاده از فناوری های توموگرافی رایانه یی و تاریخ گذاری رادیو کربن، قدیمی ترین کره 
جغرافیایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.  این کره زمین بر روی پوسته تخم شتر مرغ طراحی شده و 
جزئیات کشف قاره آمریکا نوسط کاشفان اروپایی از جمله »کریستوف کلمب« و »آمریکو وسپوچی« روی 

آن نقش بسته است.

  پایان پیاده روی شش ساعته فضانوردان ایستگاه فضایی 
دو فضانورد روسی حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی روز پنج شنبه)31 مرداد( برای دومین بار طی یک 
هفته، یک پیاده روی فضایی شش ساعته را اجرا کرده و پرچم کشورشان را در فضا به اهتزاز درآوردند.  
فئودور یورچیخین و الکساندر میسورکین علیرغم مواجهه با اشکال در تجهیزات توانستند با موفقیت 

یک تلسکوپ جدید را بر روی ماژول زودای ایستگاه نصب کنند.

اجســامي که درون سیاهچاله ســقوط میکنند، مانند رشتههاي ماکاروني 
کشیده میشوند. فضانوردي فرضي که با پا به درون سیاهچاله سقوط میکند، 
در مقایســه با سر، کشش گرانشــي قویتري بر پاهاي خود حس میکند. به 
این سبب، بدن او کش میآید. نزدیک به چاله، ماده به ذرات سازندهي خود 
تجزیه میشود. این فرآیند در سیاهچالههاي کوچکتر، وخیمتر است؛ زیرا آنها 
چاههاي گرانشي بسیار پرشیبتري میسازند. ار آنجا که گرانش، نور و زمان 
را در اطراف چاله تغییر شــکل میدهد، همراهان فضانورد، که سقوط او را از 

بیرون نگاه میکنند، آثار عجیب بسیاري میبینند.

اگرجسمیدرونیکسیاهچالهبیفتد،
چهسرنوشتیپیدامیکند؟

در دهه 1950، اخترشناسان جرم هاي ستاره مانندي را، که تابش رادیویي 
شدیدي داشتند، کشف کردند. در طیف این جرمها، خطوط ناآشنایي دیده 
میشد. سرانجام، آنان متوجه شدند خطوط طیف یکي از درخشانترین این 
جرمها، همان خطوط حاصل از اتمهاي هیدروژن است که 16درصد به سرخ 
انتقال یافتهاند. با استفاده از قانون هابل، انتقال به سرخ نشان داد این جرم 
باید در فاصلهي 2میلیارد سال نوري از ما باشد؛ در فاصلهاي که به نظر میرسید 
این جرم درخشانتر از هر کهکشاني باشد. اکنون میدانیم این جرمهاي شبیه 

به ستاره )اختروش(، هستهي کهکشاني بسیار فعال اند.

نخستیناختروشچگونهکشفشد؟
بهترین زمان براي رصد شــهابها، زماني اســت که زمیــن از میان تودهي 
شهابوارهاي رد میشود و وقوع بارش شهاب محتمل است. براي رصد شهاب، 
هیچ ابزار خاصي الزم نیست؛ کافي اســت جایي با افق باز و دور از نور شهر 
باشید. کمي صبر کنید تا چشمانتان به تاریکي عادت کند. شهابها هر جایي 
از آسمان ظاهر میشــوند؛ اما معموالً در فاصلهي 30 تا 50 درجهاي کانون 
بارش فراوانترند. بسیاري اوقات، بیشترین تعداد شهابها پیش از سپیدهدم 

دیده میشوند.

بهترینموقعبرایرصدشهابوارهها
چهزمانیاست؟

    پدیدههایآسمان
شهریورماه1392

پنجم شهریور: 
نپتون در مقابله 

هفدهم شهریور: 
مقارنه ماه و ناهیــد در صورت فلکي میزان 
که تا دو ســاعت پس از غروب خورشــید 

پیدا است.
مقارنه ناهید و کیوان با جدایی زاویه ای سه 
درجه در افق غربی که تا دو ســاعت پس از 

غروب خورشید قابل رویت است.

هجدهم شهریور: 
مقارنه ماه و کیوان که تا دو ســاعت پس از 

غروب خورشید قابل رویت است.

بیست و هفتم شهریور: 
مقارنه کیوان و ناهید با جدایی زاویه ای 1/5 
درجه که ســاعتی پس از غروب خورشید 

قابل رویت است.

  زهره و خورشید در سه رنگ ماوراءبنفش
مریم حاج حیدری/سال گذشته شاهد خورشید گرفتگِي غیر معمولي بودیم. معموال این ماه زمین است که خورشید را مي پوشاند و از روي آن عبور مي کند. در ژوئن سال 
گذشــته، پدیده ایي بســیار نادر یعني گذر زهره از روي خورشید، به وقوع پیوست. زهره که به صورت نقطه تاریکي بر روي خورشید دیده مي شد از روي ستاره مادرش 
گذشــت. تصویر باال که در حین این گذر و از خورشــید در سه رنگ از فرابنفش توسط رصدخانه مداري دینامیک گرفته شده که در آن مي توانید در سمت راست منطقه 

تاریک در ارتباط با تاج را ببینید. یک ســاعت پس از این تصویر، زهره با ادامه دادن به  حرکت در مدارش و در حین خروج از خورشــید به صورت فاز هاللي ظاهر شد.  

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

apod.nasa.gov برای تصاویر بیشتر به تارنمای ماهنامه آسمان شب، نماینده رسمی ترجمه پارسی 
تصویر نجومی روز ناسا به نشانی nightsky.ws مراجعه فرمایید

دانشنامه
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توفان خورشیدی، 
عطارد و ناهید را 

نشانه گرفت

خورشید روز دوشنبه )10تیر( یک توفان خورشیدی موسوم به تخلیه تاج خورشیدی را از خود منتشر 
کرد که سیارات عطارد و ناهید را نشانه گرفته بود. تخلیه تاج خورشیدی یک پدیده خورشیدی بوده که 
می تواند میلیاردها تن ذرات باردار را که بر سیستم های الکترونیکی درون ماهواره ها اثر می گذارند، به 
فضا ارسال کنند. مدل های پژوهشی تجربی ناسا در رصدخانه ارتباطات بیگانه خورشیدی نشان دادند 

که این توفان به مقصد زمین نبوده و با سرعت حدود 570 مایل بر ثانیه خورشید را ترک کرده است.

خورشید

نمغناطیســی میــدا تغییــر
خورشید

اتفاق بزرگی در خورشــید رخ خواهد داد. بر اساس 
انــدازه گیری هــای رصدخانه های ناســا، میدان 
مغناطیســی خورشــید در چند ماه آینــده تغییر 
بزرگی خواهد کــرد. در 3 تا 4 ماه آینده، این میدان 
مفناطیسی کامال معکوس خواهد شد، بدین صورت 
که ابتدا ضعیف می شــود و به صفر میل می کند و 
ســپس دوباره اما در جهت وارونه پدیدار می گردد. 
چنین پدیده ای ممکن است منجر به ایجاد نوساناتی 
در منظومه شمسی گردد. تغییرات قطبش میدان 
مغناطیسی خورشید تقریبا هر 11 سال یک بار و در 
زمان بیشینه فعالیت چرخه خورشیدی رخ می دهد.
به گفته محققان دلیلی برای تــرس از آنچه در پی 

تغییرات بزرگی که در شرف وقوع در خورشید است، وجود ندارد. تغییر قطبش میدان مغناطیسی خورشید منجر 
به توفان های شدید و یا سایر پدیده های مخرب بر روی زمین نخواهد شد.

سفربهماهتجربهشگفتآوریبرایمبود

با توجه به اینکه ســفر به مریــخ، گران و 
خطرناک اســت چرا انسان ها باید به مریخ 
بروند؟ تاکنون روبات های کاوشگر متعددی 
را به مریخ فرستاده اند که توانسته اند بخوبی 
به اکتشــاف بپردازند. همچنین کاوشگر 
روباتیک آژانس فضایی اروپا موســوم به 
»اگزو- مــارس« نیز در مریــخ به دنبال 
نشانه های حیات می گردد. با این همه چرا 
باید زحمت فرستادن انسان ها را به مریخ 

متحمل شد؟
من هیچ شکی ندارم که انسان ها به مریخ می روند 
و من احســاس می کنم که آمریــکا برنامه های 
بسیاری را در فضا رهبری می کند، ما در این باره 
ســرمایه گذاری های زیادی انجام داده ایم و باید 
حاصل این سرمایه گذاری ها را ببینیم. آمریکا باید 
ملتی باشد که بتواند راهی برای اسکان انسان در 
مریخ پیدا کند. منظور من تنها یک رفت و برگشت 
ساده به مریخ نیست. ما باید بتوانیم امکان زندگی 

دائم در مریخ را فراهــم کنیم. در غیر این صورت 
رفت و برگشت انســان ها به مریخ ارزش چندانی 
ندارد و هزینه کردن برای دیــدن مریخ مثل این 
است که افراد پول زیادی صرف ترک اروپا کنند و 
پروازی بر روی امریکا داشته باشند و دوباره به اروپا 

برگردند. این کار هیچ معنایی ندارد.
هیچ ســفینه ای برای انجام این کار در گذشــته 
وجود نداشته و احتماال در آینده نیز وجود نخواهد 
داشــت. زیرا انجام چنیــن فعالیت هایی هزینه 

بسیاری را در بر خواهد داشت.

فرض کنیم که من یک کارآفرین ثروتمند 
هستم که پول زیادی دارم و می توانم برای 
شما یک بلیط بخرم. آیا دوست دارید که به 

این سفر بروید؟
نه! زیرا من آن قدر جوان نیستم که توانایی سازگار 
کردن خودم با شــرایط جدید را داشــته باشم و 
تعهدی بــرای انجام چنیــن کاری را قبول کنم. 

مساله دیگر درباره ســفر به فضا این است 
که انســانها نمی توانند مدت طوالنی در 
فضا بمانند. زیرا استخوان های آنها بتدریج 
وزنشان را از دست می دهند و ماهیچه ها 
تحلیل می روند. تابش های محیطی در فضا 
نیز برای انســان زیان بار است. در این باره 

نظرتان چیست؟
معموال دالیل زیادی برای انجام ندادن کارها وجود 
دارد و اگر انسان می خواست به این دالیل، کاری 
انجام ندهد ما حتی نمی توانســتیم به توسعه در 
زمین بپردازیم. کنجکاوی همیشــه وجود دارد و 
من معتقدم که همین حس کنجکاوی باعث قدم 
گذاشتن انسان بر روی مریخ خواهد شد. به عقیده 
من اگر انسان ها را به کره مریخ بفرستند آنها باید 
بطور دائم در آنجا بمانند. شاید پانصد و شاید هزار 
سال دیگر روزی که انسان ها زمین را ترک کردند 
تا بصورت دائم در ســیاره ای دیگر زندگی کنند 
ثبت شود. به نظر من زمان انجام این کار امروز و 

همین حاالست.

اجازه دهید درباره تجربه شخصی شما در 
ســفر به ماه صحبت کنیم. امروز وقتی به 
دهه های گذشته برمی گردید، چه خاطره 
قوی دربــاره این تجربه شــخصی و قدم 

گذاشتن بر روی ماه دارید؟
شما یک سوال بسیار شــخصی را مطرح کردید 
و من هم جوابی بسیار شــخصی به شما خواهم 
داد. عضویــت در چنین گــروه موفقی، برای من 
یک افتخار بزرگ بــود و اندوخته ای غنی را برای 
زندگی حرفه ایم به ارمغان آورد. شش بار از هفت 
مورد تالش ما موفقیت آمیز بود. من می خواستم 
که عضوی از این گروه باشم و در نهایت به عضویت 
این گروه درآمدم. احســاس شخصی من مملو از 
سپاسگزاری از بودن در کنار افرادی است که این 
فرصت را فراهم آوردند تا امکان اولین فرود بر روی 
ماه میسر شــود. این یک تجربه شگفت آور برای 
کودکی بود که در نیوجرسی بزرگ شده بود و من 
از تمام کسانی که در سراســر جهان به این فرود 

موفقیت آمیز کمک کردند سپاسگزارم.

اکنون من در بخش برنامه ریــزی مفیدتر از اجرا 
هستم.

آیا شــما نیز طرفدار خصوصی سازی در 
صنایع فضایی و خصوصی ســازی شرکت 
های تولیدکننده محصوالت صنایع هوافضا 
مثل شرکت اسپیس ایکس هستید؟ آیا فکر 

می کنید که این کار درستی است؟
نه لزوما. ما می توانیم بر شــرکت هایی که مدت 
طوالنی اســت مشــغول فعالیت هســتند تکیه 
کنیم و حتی به فروش ســهام بپردازیم. بنابراین 
نمی توانم بگویم که در صنعت هوا و فضا تنها یک 
راه وجود دارد و یا راههای مختلفی هست. شاید 
بهترین شــیوه برای تصمیم گیری، ایجاد رقابت 
میان شرکتها باشد. اگر من پاســخ این سوال را 
می دانستم آنگاه می توانستم بخوبی برنامه ریزی 

کنم.

گفتگوبابازآلدرین،فضانوردآمریکاییکهقدمبرکرهماهنهاد

شاید هزار سال  شاید پانصد و 
دیگر روزی که 
انسان ها زمین 

را ترک کردند تا 
بصورت دائم در 
سیاره ای دیگر 

زندگی کنند ثبت 
شود. به نظر من 
زمان انجام این 

کار امروز و همین 
حاالست.

بازآلدرینیکیازمردانبزرگیاســتکهدرژوئیهســال19۶9میالدیبههمراهنیل
آرمسترانگبرایاولینبارقدمبررویکرهماهگذاشت.اینواقعهیکموفقیتبزرگ
برایانسانبهشــمارمیآمد.آلدرینکهجزوفضانوردانآمریکاییبودکهدربرنامه
آپولوشرکتداشت،اکنون۸3سالهاستوهمچنانشوروشوقبسیاریبرایانجام
اکتشــافاتفضاییدارد.اودرآخرینکتابخودبهنام»ماموریتبهمریخ«بهتشریح

دیدگاههایخوددربارهاسکانانساندرمریخپرداختهاست.
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عکسهاییجدید
ازسیارهصورتی
فراخورشیدی

سیاره خارجی جدیدا کشف شده که   GJ504b نام دارد، با جرمی حدود 4 برابر جرم مشتری که در 
حال گردش به دور ستاره ای مانند خورشید است، کم جرم ترین سیاره خارجی می باشد که تا کنون به 
صورت مستقیم مشاهده شده است. تصاویر گرفته شده از این سیاره با کمک تلسکوپ سوبارا می باشد.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

گفتگو
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   خرداد 1392 8 صفــحه   700  تومان  خبرنامه باشگاه فضایی ایران 

   نگاهی به زمین در قدیمی ترین کره جغرافیایی
محققان بلژیکی با استفاده از فناوری های توموگرافی رایانه یی و تاریخ گذاری رادیو کربن، قدیمی ترین کره 
جغرافیایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.  این کره زمین بر روی پوسته تخم شتر مرغ طراحی شده و 
جزئیات کشف قاره آمریکا نوسط کاشفان اروپایی از جمله »کریستوف کلمب« و »آمریکو وسپوچی« روی 

آن نقش بسته است.

  پایان پیاده روی شش ساعته فضانوردان ایستگاه فضایی 
دو فضانورد روسی حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی روز پنج شنبه)31 مرداد( برای دومین بار طی یک 
هفته، یک پیاده روی فضایی شش ساعته را اجرا کرده و پرچم کشورشان را در فضا به اهتزاز درآوردند.  
فئودور یورچیخین و الکساندر میسورکین علیرغم مواجهه با اشکال در تجهیزات توانستند با موفقیت 

یک تلسکوپ جدید را بر روی ماژول زودای ایستگاه نصب کنند.

تواناییهایابرانسانیبرای
فضانوردانباروباتپوشیدنی

مهر: پژوهشگران نوعی روبات پوشــیدنی برای فضانوردان ساخته اند که 
توانایی های حرکتی خارق العاده ای را برای آنهــا در فضا فراهم می کند.  
این روبات پوشــیدنی ایکس1 نام دارد و توانایی های ابر انسانی به افرادی 
می دهد که در ماموریت های فضایی طوالنی مدت به یک سیارک یا مریخ 
حضور دارنــد. این روبات همچنین می تواند یک دســتگاه مقاومتی برای 
ورزش در فضا باشــد. این روبات 26 کیلوگرمی بر پاهای فضانورد قرار می 
گیرد که بخشی از آن به پشت و شــانه های فضانورد امتداد می یابد. این 
روبات پوشیدنی دارای مفاصلی موتور دار در زانو و نشیمنگاه است. عالوه 
بر این 6 مفصل منعفل نیز دارد که به فرد امکان چرخیدن، انعطاف پذیری 
و در صورت لزوم گریز را می دهد. بر اساس اعالم ناسا، فضانوردان در کوتاه 
مدت می توانند از این ابزار برای افــزودن نیروی مقاومتی در محیطی که 
کمترین گرانش را دارد اســتفاده کنند تا ورزش و تحرک بدنی شــان در 
ایستگاه بین المللی فضایی بهبود یابد. روبات ایکس1 می تواند اطالعات هر 
بخش از بدن فضانورد را ثبت و آنها را به زمین ارسال کند تا پزشکان بتوانند 
وضعیت سالمت فضانوردان را تحت نظر داشته باشند. در حالی که این ابزار 
می تواند کاربردهای بسیار گسترده دیگری نیز داشته باشد ایکس1 می تواند 

کاربردهای خاص خانگی نیز بیابد.

تلسکوپ های فضایی

توالتفضاییچهشکلیاست؟
فضانورداندرسفینهسایوزبرایقضایحاجتچهمیکنند؟

خبرآنالیــن: تاکنون فکــر کرده اید 
فضانــوردان برای قضــای حاجت چه 
کار بایــد بکنند؟ در ایســتگاه فضایی 
بین المللی این کار خیلی سخت نیست، 
ولی روش روس ها در کپســول فضایی 

سایوز بسیار عجیب است.
در فضا هیچ کس صداهای ناخوشایندی 
را که معمــوال در توالت های زمینی )!( 
ساطع می شود نمی شــنود، یا حداقل 
احتماال نخواهد شــنید؛ چــرا که همه 
تالش می کنند تا حــد ممکن از رفتن 
به توالت امتناع کنید. دلیلش هم بسیار 
ساده است: اگر در فضا بخواهید به توالت 
بروید، با چیزی شبیه به عکس زیر مواجه 
خواهید شد. فقط چند لحظه تصور کنید 
که اگر ادرار کردن در این توالت سخت 

است، باقی قضایا چطور خواهد بود!
 این عکــس جالــب و در عیــن حال 

وحشــتناک را کریس هدفیلد، فرمانده اســبق 
ایســتگاه فضایی بین المللی  اخیرا در فیس بوک 
خود منتشر کرده اســت. به گفته وی، این دقیقا 
چیزی اســت که شــما برای توالــت رفتن در 
فضاپیمای سایوز روســیه با آن روبه رو هستید. 

پوســتری هم که در ســمت چپ این دســتگاه 
می بینید، راهنمای کاربری دســتگاه محسوب 

می شود!
در روی زمین، فاضالب تحت تاثیر نیروی گرانش 
در مسیر از قبل مشــخص شده حرکت می کند، 
اما در فضا که از نیروی جاذبه خبری نیســت، از 

اختالف فشــار برای مکیدن فضــوالت به درون 
مخزن استفاده می شود. اما از آنجا که این اختالف 
فشار می تواند به بدن فضانوردان آسیب برساند، 
دستورالعمل های ایمنی ســخت  گیرانه ای برای 
محافظت فضانوردان وجود دارد که بر دشــواری 

قضای حاجت می افزاید.

سعید جعفری / تلسکوپ فضایی اسپیتزر در شهریور ماه سال 1382 با یک 
موشک دلتا 2 از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدای امریکا به فضا پرتاب 
شد. اسپیتزر با دوربین مادون قرمز خود که در حال حاظر بزرگ ترین دوربین 
مادون قرمز جهان اســت به ما این اجازه را می دهد که بخش های زیادی از 
فضا شامل غبار، ابرهای چگال و ذراتی که از دید ما پنهان می ماند و مناطقی 
که جایگاه شکل گیری ستارگان هستند ویا قلب کهکشان ها رامورد مطالعه 

قرار دهد. 
از دیگر فعالیت های این تلسکوپ مطالعه بر روی ســیارک ها، دنباله دارها، 
شمارش ستارگان و بررسی دقیق سیارات و کهکشان است. چشم انداز اسپیتزر 
به ما این اجازه را می دهد که با استفاده از آشکارساز خود طرف تاریک، دور و 

سرد جهان را اشکار کنیم.
اسپیتزر در این 10 سال خدمت فراوانی نســبت به ما داشته که ما برخی از 

فعالیت های ان را توضیح می دهیم

شاید شگفت آورترین یافته های اسپیتزر در خارج از منظومه شمسی باشد. این 
تلسکوپ توانست برای اولین بار نور یک سیاره را در خارج از منظومه شمسی 

تشخیص دهد، که این یک شاهکار در طراحی اصلی این ماموریت بود.
اکتشــافات، نوآوری ها و دســتاوردهای دیگر این ماموریت شــامل گرفتن 
سرشماری کامل از تشکیل ســتارگان در ابرهای نزدیک، ساخت نقشه های 
جدید و بهبود یافته از ساختار بازوی مارپیچی کهکشان راه شیری و با استفاده 
از تلسکوپ فضایی هابل ناسا به کشف دور ترین کهکشان های عظیم و جوان 

پرداخته است.
دنباله دار تمپل 1 که توســط ماموریت دیپ ایمپکت در سال 2005  کشف 
شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از آن در ماموریت اسپیتزر ترکیبی 
از این دنباله دار نشان داد که منشا آن شــبیه مشخصه های مداری تمپل1 
شباهت های غیر قابل انکاری با دنباله دارهای کمربند کویی پر دارد اما ساختار 

شیمیایی آن مشابه منطقه ابر اورت است.
اسپیتز همچنین با کشف بزرگترین حلقه از میان حلقه های بسیار زحل دنیا را  
متعجب کرد. حلقه بزرگ زحل، یک باند باریک از یخ و ذرات گرد و غبار بسیار 
کم نور در نور مرئی است که اسپیتزر توانست توسط اشکارساز خود در طول 

موج مادون قرمز تابش گرمایی ان را شناسایی کند.
نام این تلسکوپ به افتخار لیمان اسپیتزر )پدر تلسکوپ فضایي( نامیده شده 
است. او یکی از دانشــمندان بزرگ قرن بیستم بود، اولین کسی که پیشنهاد 

جشنتولد10سالگی
تلسکوپفضاییاسپیتزر

اخبار انجمن های نجومی
    باشگاهنجومشهریورماهمرکزعلوم

سی و ســومین باشــگاه نجوم مرکز علوم و ستاره شناسی 
تهران  چهارشنبه 6 شهریور 1392، ساعت 18:30 الی 
21 برگزار می شود.  عناوین مهم ترین سخنرانی ها در این 
نشست عبارت است از: افق اندیشه کیهانی توسط فاطمه 

عباسی، نجوم در سرزمین نیل توسط یگانه میرآفتاب. 
کلیپ نجومی - گپی با مشاهیر نجومی - رصد آسمان و اخبار 
نجومی از ســایر بخش های درنظر گرفته شده در این نشست 

علمی است.

    نشستمردادماهباشگاهنجوماصفهان
یکصد و بیســت و دومین نشست باشــگاه نجوم اصفهان، روز 
دوشــنبه 28 مرداد 1392 به همت مرکز آموزش نجوم 
ادیب، در مکان همیشــگی خــود، تــاالر اجتماعات 
کتابخانــه مرکزی اصفهــان، با حضور عالقــه مندان 
به آســمان شــب، از ســاعت 17 الی 19، برگزار شد. 
دســتاوردهای ماموریت کیوراســیتی در مریخ، به همراه 
میزگــرد دنبالــه دار آیســون از مهم تریــن ســخنرانی های 
ارائه شــده در 123مین نشســت باشــگاه نجوم اصفهان بود. 

    جادویشبدربرجمیالد
نمایشگاه عکس و نقاشی جادوی شــب آثار مرتضی مرادلی و 
اوین حمیدی با موضوع عکاسی و نقاشی  نجومی از 14 تا 
28 شهریور 1392، در برج میالد برگزار می شود. در این  
نمایشگاه از تلفیق اجرام اعماق آسمان و مناظر زیبا، بکر 
و سمبلیک  زمینی ترکیبی بوجود آمده است که بتوانیم 
آنچه در آسمانها با چشم نادیدنی است را به تصویر درآوریم و 
در کنار عکسهای  نجومی  آن بخش از زیبای های  زمینی  واجرام  
اعماق آسمان که در شب  پنهان مانده است را در هم بیامیزیم و 
سبکی نوین از نقاشی نجومی را  که  ترکیبی از سبکهای رئال  و 

مدرن  است را بسازیم.

  پرتاب اولین موشک هوش مصنوعی جهان به تعویق افتاد
سازمان فضایی ژاپن روز گذشته پرتاب اولین موشک سوخت جامد فوق هوشمند خود به فضا را تنها 
19 ثانیه مانده به ارسال به دلیل کشف یک ایراد فنی به تعویق انداخت. سازمان کاوش هوافضای ژاپن 
قصد داشت موشک اپسیلون خود را از مرکز فضایی اوچینورا در کاگوشیما با استفاده از تنها دو رایانه 

لپ تاپ به مدار ارسال کند.

   جرمی که سیارات و غول های گازی در منظومه شمسی اشغال کرده اند
»فیلیپ دتمر« انیمیشنی را طراحی کرده که میزان جرمی که سیارات و خورشید در منظومه شمسی 
اشــغال کرده اند را به نمایش می گذارد. زمین یکی از چهار ســیاره خاکی )ســیارات جامد و فلز محور( 
است و غول های گازی از قبیل عطارد، ناهید و مریخ نیز در این سیستم خورشیدی به چشم می خورند.

انیمیشن ارائه شده نشان می دهد سیارات خاکی به همراه یکدیگر کسر کوچکی از جرم منظومه شمسی 
را به خود اختصاص داده اند.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

تازه های فناوری
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مدیرمسئول: !!!!!!!!!!!!!!!!!!
صاحب امتیاز: !!!!!!!!!!!!!!!!!!

سردبیر: !!!!!!!!!!!!!!!!!

دبیر تحریریه: !!!!!!!!!!!!
مدیر اجرایی: !!!!!!!!!!!!

دبیر سرویس: !!!!!!!!!!!!!!!!!
دبیر سرویس: !!!!!!!!!!!!!!!!!
دبیر سرویس: !!!!!!!!!!!!!!!!!

رسانه های دیجیتال: !!!!!!!!!!!!!!!!!
مدیرهنری: !!!!!!!!!!!!!!

صفحه آرا: !!!!!!!!!!

ویراستار: !!!!!!!!!!!!!!!
حروف چینی: !!!!!!!!!!!!!!!

امور داخلی: !!!!!!!!!!!!!!!
پشتیبانی و توزیع: !!!!!!!!!!!!!!!

تلفن تحریریه: 021-5544332211
www.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.ir

لوگو
صفحه آخر

باشگاه
ایران

دو هفته نامه
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دو هفته نامه داخلی باشگاه فضایی ایران
ضمیمه الکترونیکی نشریه آسمان شب

info@iir.ir :رایانامه  www.iir.ir :تارنما تلفن: 77516439 

nasa.govتصویربرگزیدهروزسایتناسا
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دنیای مریخی ها

ثبتنخستینخسوفازمریخ
مریخ نورد کنجاوی برای اولین بار در مریخ موفق به ثبت تصاویری از خسوف دو ماه مریخی شده که روی هم را 
پوشــانده اند.  درحالی که تاکنون اکثر تصاویر ارائه شده توسط مریخ نورد کنجکاوی در سیاره سرخ مناظری از 
سطح این سیاره بود، اخیرا این ربات مســتقر در مریخ دوربینهای خود را به سمت آسمان این سیاره چرخانده 
و ویدئویی را از خســوف مریخ ثبت کرده است. این ویدئو نشان می دهد که فوبوس یکی از قمرهای مریخ چهره 

دیموس قمر دیگر مریخ را می پوشاند.
لنز های عکاسی از راه دور مریخ نورد کنجکاوی در دوربین ماســت آن این تصویر را اول آگوست یعنی 19 روز 

پیش ثبت کرده است.
ناسا اظهار داشت که این ویدئو به دانشمندان کمک می کند که درک بهتری از مدارهای دو قمر مریخ داشته باشند.
براساس اظهارات ناسا مدار قمر فوبوس به آرامی به مریخ نزدیک می شــود در حالی مدار دیموس دورتر از این 

سیاره می شود. 
مارک لمون از دانشگاه ای اند ام تگزاس اظهار اشت: هدف نهایی بهبود دانش درباره مدارهای مریخ است، تا حدی 
که بتوانیم ابزارهای الزم برای اندازه گیری جذر و مدی که فوبوس روی سطح جامد مریخ ایجاد می کند را ارتقا 

بخشیم.
لمون به عنوان یکی از محققان 
استفاده از ابزار دوربین ماست 
کنجکاوی اظهار داشت: ما می 
توانیم از طریق این ویدئو برای 
تشخیص و شناسایی نوسان 
چگالی فبوس و شناسایی این 
که آیا مــدار دیموس به طور 
سیستماتیک تغییر می کند 
یا خیر نیــز اطالعات خوبی 
بدســت آوریم. اگرچه قطر 
فوبوس یــک درصد کمتر از 
ماه زمین است، اما این قمر به 
مریخ نزدیک تر از فاصله ماه 

تا زمین است.

  اتاق فرمان ایستگاه فضایی
شاید در نگاه اول که این تصویر را می بینید مجذوب دستگاه ها و ادواتی باشید که اطراف این فضانورد آمریکایی 
اســت. اما او به سختی درگیر عملیاتی است که اگر کوچک ترین اشتباهی در آن رخ دهد، کار سفینه تدارکاتی 
ژاپنی تمام خواهد بود. »کارن نیبرگ« فضانورد ناســا در واحد کاپوالی ایســتگاه فضایی بین المللی در حال 
کنترل ســامانه الحاق برای اتصال ناو تدارکاتی HTV ژاپن بوده که حاوی آب، غذا، اکسیژن و سایر مایحتاج  

موردنیاز فضانوردان در فضا است.
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ضمیمهدو هفته نامه
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توفان خورشیدی، 
عطارد و ناهید را 

نشانه گرفت

خورشید روز دوشنبه )10تیر( یک توفان خورشیدی موسوم به تخلیه تاج خورشیدی را از خود منتشر 
کرد که سیارات عطارد و ناهید را نشانه گرفته بود. تخلیه تاج خورشیدی یک پدیده خورشیدی بوده که 
می تواند میلیاردها تن ذرات باردار را که بر سیستم های الکترونیکی درون ماهواره ها اثر می گذارند، به 
فضا ارسال کنند. مدل های پژوهشی تجربی ناسا در رصدخانه ارتباطات بیگانه خورشیدی نشان دادند 

که این توفان به مقصد زمین نبوده و با سرعت حدود 570 مایل بر ثانیه خورشید را ترک کرده است.

ب شماره 26
برگزیده نگارخانه آسمان ش

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

نگارخانه برگزیده شماره 26 ماهنامه آسمان شب باشگاه
ایران

دو هفته نامه
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   خرداد 1392 8 صفــحه   700  تومان  خبرنامه باشگاه فضایی ایران 

   نگاهی به زمین در قدیمی ترین کره جغرافیایی
محققان بلژیکی با استفاده از فناوری های توموگرافی رایانه یی و تاریخ گذاری رادیو کربن، قدیمی ترین کره 
جغرافیایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.  این کره زمین بر روی پوسته تخم شتر مرغ طراحی شده و 
جزئیات کشف قاره آمریکا نوسط کاشفان اروپایی از جمله »کریستوف کلمب« و »آمریکو وسپوچی« روی 

آن نقش بسته است.

  پایان پیاده روی شش ساعته فضانوردان ایستگاه فضایی 
دو فضانورد روسی حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی روز پنج شنبه)31 مرداد( برای دومین بار طی یک 
هفته، یک پیاده روی فضایی شش ساعته را اجرا کرده و پرچم کشورشان را در فضا به اهتزاز درآوردند.  
فئودور یورچیخین و الکساندر میسورکین علیرغم مواجهه با اشکال در تجهیزات توانستند با موفقیت 

یک تلسکوپ جدید را بر روی ماژول زودای ایستگاه نصب کنند.

 آسمان شب تنها نشريه ايرانى است كه از زمان انتشار، بى وقفه به چاپ عكس هاى هنرمندان ايرانى در حوزه آسمان شب پرداخته است.
 الزم به ذكر است تنها ماخذ پذيرش آثار، نشانى Gallery@nightsky.ws   مى باشد.

 خواهشــمنديم همراه عكس، نام صاحب اثر، مشخصات فنى و مكانى عكس، شــرايط  عكس بردارى، نوع پردازش انجام شده، نرم افزار 
پردازش به كار رفته و در صورت تمايل متن پيشنهادى براى عكس را ارسال فرماييد.

 عكس هاى با سايز كامل، گرين پايين، با موضوعات آسمان شب و طبيعت و عكس هنرمندانى كه سابقه همكارى داشته اند، در اولويت چاپ 
قرار مى گيرند.

 آسمان شب در پذيرش يا رد تصاوير ارسالى آزاد است.

فراخوان عکس آس�ن شب

  چاپ عكس ها با بهترين كيفيت بر روى كاغذ گالسه در ابعاد تمام صفحه 
  چاپ عكس برگزيده هر شماره به صورت دو صفحه اى در كاور نگارخانه يا پوستر مجله
  پرداخت حق نشر بابت هر عكس  
  پرداخت حق نشر ويژه بر مبناى نظرسنجى خوانندگان 
  چاپ عكس هاى برگزيده در ويژه نامه عكس آسمان شب
  اهداى اشتراك هديه آسمان شب به عكاسانى كه همكارى مداوم دارند
  امكان بهره مندى عكاسان از طرح ويژه درآمدى عكس آسمان شب
  اهدا يك نسخه از ماهنامه به صاحب اثر منتشر شده 
  درج شرح عكس با نام عكاس به صورت  كامل
  انتشار تصاوير برگزيده در ساير رسانه هاى آسمان شب 

نگارخانه آسمان شب
بهترين انتخاب هنرمندان ايرانى براى
به تصوير كشيدن زيبايى هاى آسمان شب 


