
حادثه در بایکانور
موشک پروتون روسیه برای چهارمین بار در سه سال اخیر دچار حادثه شد

انرژی خورشیدی چگونه تولید 
می شود؟

پرتاب کاوشگر 
خورشیدی آیریس

صفحه 3

تا یک میلیارد سال دیگر حیات در 
زمین نابود می شود

پیش بینی آخرالزمان 
در سال 1000002013

ویجر1، در آستانه ورود به فضای 
میان ستاره ای

دست ساخته برش، در لبه 
بیرونی منظومه شمسی

میمون های ماهنورد

سیروس برزو:
ادعاهای سفر انسان به مریخ در دهه آینده تخیلی است

باشگاهباشگاه
رمضان، سی روزه است

 یادداشت این شامره/ صفحه 2
مهندس احمد دالکی

سه شنبه  یکم امرداد 1392/ 14 رمضان 1434/ 23 ژوئیه 2013/ سال اول/ شماره 2

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

   جذر و مد در جو مریخ/ صفحه 2

   بازگشت فضانوردان چین به زمین/ صفحه3

 مرکز تحقیقات فضایی مازندران/ صفحه 2

  نشست های تابستانه باشگاه فضایی/ صفحه 6

   تصویر برگزیده روز سایت ناسا/ صفحه 8

  رقابت بزرگ سیارکی ناسا/ صفحه 3

  
    مریخ نورد جدید ناسا/ صفحه6

  گروهان جدید فضانوردان ناسا/ صفحه 2

  بازنشستگی کریس هدفیلد/ صفحه2
باشگاه فضایی ایران با همکاری 
ماهنامه آسمان شب منتشر کرد

یک کالغ؛ چهل ستاره!
کتاب یک کالغ؛ چهل ســتاره! به عنوان نخستین کتاب منتشر شده از سوی 
باشگاه فضایی ایران، از این هفته در دسترس عالقمندان به دانش ستاره شناسی 
قرار گرفت. این کتاب بی نظیر در تالش اســت با ارائه اســتدالل های علمی، 

باورهای غلط نجومی و فضایی رایج در جامعه را به چالش بکشد.
 این امکان  برای عالقمندان وجود دارد که با مراجعه به تارنمای باشگاه فضایی 
ایران به نشــانی www.iir.ir، چهل صفحه اول این کتاب را به طور رایگان 

دانلود کنند.

در آستانه دومین سال
بازنشستگی شاتل های فضایی

رسنوشت شاتل های فضایی چه شد؟
با پرواز شاتل فضایی کلمبیا در 12 آوریل 1981، نخستین ماموریت مداری 
ناوگان شــاتل به فضا انجام شد. سی ســال بعد در 21 ژوالی 2011 با فرود 
فضاپیمای آتالنتیس در مرکز فضایی کندی، پرونده پروازهای شــاتل برای 
همیشه به بایگانی تاریخ رفت. در اینجا می خواهیم بدانیم هر کدام از شاتل ها 
بعد از بازنشستگی چه سرنوشــتی پیدا کرده  اند. البته سرنوشت شاتل های 

کلمبیا و چلنجر کامال معلوم است.
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بازنشستگی
کریس هدفیلد

فضانورد کانادایی

کریس هدفیلد، فضانورد کانادایی و فرمانده سابق ایستگاه فضایی بین المللی که ماه گذشته از فضا به زمین 
بازگشت، از آژانس فضایی کانادا، اعالم بازنشستگی کرد. 

بخش زیادی از شهرت کریس هدفیلد به واسطه اجرای موزیک ویدئوی آخرین نگاه به جهان، از ساخته های 
دیوید بویس، در آخرین روز اقامتش در ایستگاه فضایی بین المللی بود که این ویدئو نزدیک به 16 میلیون 

بازدید را در شبکه هاي اجتماعي داشت.

سه شنبه  یکم مرداد 1392/ 14 رمضان 1434/ 23 ژوئیه 2013/ سال اول/ شماره 2 تازهها

ایران فضایی

    رمضان، سی روزه است
رویت هالل ماه شوال 1434

مهندس احمد دالکی / زمان دیدار هالل هر 
ماه بستگی به چندین عامل مشخص دارد 
که در صورت فراهم شدن شرایط، می توان 
پیش بینی الزم را با دقت مناسب نمود. یکی 
از این عوامل به اصطــالح، آگاهی از زمان 
دقیق وقوع »ماه نو« به مفهوم قرین شدن 
ماه و خورشید به طور کامل است. در طول 
این روزها کره ماه از زمین دیده نمی شود. 
لذا مدت زمانی طول می کشــد تا جدایی 
الزم بین موقعیت ماه و خورشید در آسمان 
فراهم گردد که منجر به نخستین دیدار ماه 
به صورت هالل باریک است. این مدت زمان 
دارای یک حداقل بــوده که با تجربه و طی 
دوران نسبتا طوالنی از نظر آماری به دست 
آمده و کارشناسان ایرانی رکورددار یکی از 
رصدها هستند. لحظه ماه نو برای حد فاصل 
بین دو ماه رمضان و شــوال ســال 1434 
)1392( در ســاعت 2 و 20 دقیقه بامداد 
روز چهارشنبه 29 رمضان 1434 برابر با 16 
امرداد 1392 خواهد بود. ضمنا غروب آفتاب 
در این روز در محدوده ساعت 20 می باشد، 
بنابراین به نظر نمی رســد که فرصت کافی 
برای دیدار هالل ماه در غروب چهارشنبه 
با توجه به مشخصه های دیگر فراهم گردد، 
لذا دیدار در پنجشــنبه 17 امرداد قطعی 
می شود. با رویت هالل در غروب پنجشنبه 
17 امرداد برابر با 30 ماه مبارک رمضان از 
نظر شرعی و طبق استخراج و تنظیم شورای 
مرکز تقویم موسســه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران، جمعــه 18 امرداد 92 اول شــوال 
مطابق با عید ســعید فطر برای مسلمین 

ایران می باشد. 

یادداشت!

دانشمندان ناسا اعالم کردند که فضاپیمای »ویجر 1« به عنوان اولین جسم ساخت دست 
بشر در مرز ورود به فضای میان ستاره یی است.

این فضاپیمای بدون سرنشین که در سال 1977 به فضا پرتاب شده از سال گذشته در قلمرو 
نامعلوم قرار گرفته است.

دانشمندان در آن زمان پس از ثبت تغییرات چشمگیر در سطوح تابش توسط این فضاپیما 
بر این تصور بودند که ویجر 1 منظومه شمسی را ترک کرده است اما پژوهش جدید که اخیرا 
منتشر شده نشان داده که هنوز این فضاپیما از میان هلیوسفر یا همان حباب اطراف خورشید 

عبور نکرده و وارد فضای میان ستاره ای نشده است.
دانشمندان بر این باورند که ویجر در یک منطقه انتقالی باقی مانده که به بزرگراه مغناطیسی 
ملقب بوده و احتماال هنوز تا خروج از منظومه شمسی وقت دارد. این فرصت می تواند از هر 

میزان تا چند سال باشد.
به گفته دانشــمندان این فضاپیما پس از خروج ممکن اســت تا 40 هزار سال بعد به یک 

ستاره دیگر برسد.
این ناحیه غیرمنتظره سال گذشــته در نشست اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا مطرح شده بود. 
سه مقاله در مجله ساینس منتشر شده بود که عجیب بودن این الیه جدید را تائید می کرد.

پس از ورود »ویجر 1« به این منطقه در ماه اوت سال گذشته، مقادیر زیادی از ذرات باردار 
انرژی پایین ناگهان به بیرون حرکت کردند در حالی که پرتوهای کیهانی پر انرژی از فضای 
میان ســتاره یی به داخل جریان یافته بود. خوانش های یکی از دستگاه های این فضاپیما 
نشان دهنده افزایش ناگهانی قدرت میدان مغناطیسی بود اما هیچ تغییری در جهت خطوط 

میدان مغناطیسی ایجاد نشد که نشانگر عدم خروج ویجر 1 از منظومه شمسی است.
ویجر 1 و همتای آن ویجر 2 در سال 1977 برای دیدار با سیارات بزرگ گازی به فضا ارسال 
شده و تصاویر چشمگیری را از سیارات مشتری،  زحل و قمرهای آنها به زمین ارسال کردند.

ویجر 2 به مالقات با سیارات اورانوس و نپتون رفت. پس از دیدار سیارات این فضاپیماها به 
سوی فضای میان ستاره یی ارسال شدند.

ویجر 1 در فاصله 1805 میلیارد کیلومتری خورشید قرار داشته و فاصله ویجر 2 با خورشید 

در حدود 15 میلیارد کیلومتر اســت. این فضاپیماهای سوخت اتمی از سوخت کافی برای 
تامین عملکرد ابزارشان تا سال 2020 برخوردارند.

فضاپیماهای ویجر رکورد طوالنی ترین عملکرد کاوشگرهای ناسا را داشته و پس از خروج از 
منظومه شمسی به سفر خود ادامه خواهند داد.

دست ساخته بشر، در لبه بیرونی منظومه شمسی 
ویجر 1، در آستانه ورود به فضای میان ستاره ای قرار گرفته است

ایستگاه فضایی بین المللی

آغاز ساخت مرکز تحقیقات فضایی مازندران
همزمان با سفر استانی هیات دولت به استان مازندران و با حضور وزیر اقتصاد و دکتر 
حمید فاضلی سرپرست سازمان فضایی ایران،کلنگ احداث مرکز تحقیقات فضایی 

شمال کشور در استان مازندران و در شهر تنکابن به زمین زده شد.
سرپرست سازمان فضایی کشور وظایف مرکز تحقیقات فضایی مازندران را تحقیقات 
و مطالعات منطقه ای سنجش از دور، آموزش و ارتباطات منطقه ای و بین المللی، 

سنجش اجرام آسمانی و اکتشافات فضایی بیان کرد.
مرکز تحقیقات فضایی مازنــدران درتنکابن با زیربنای 2 هزار و 500 متر مربع در 
زمینی به مســاحت یک هکتار و در فاز اول با اعتبار 10 میلیارد تومان ساخته می 

شود.
سرپرســت ســازمان فضایی گفت: پروژه احداث پایگاه پرتاب ملی از دیگر برنامه 
های سازمان فضایی ایران است که در روزهای آینده و با حضور دکتر احمدی نژاد 
رئیس جمهور محترم در جنوب شرق کشور مراســم کلنگ زنی این طرح بزرگ 

ملی برگزار خواهد شد.

راهپیمایی روس ها در فضا
فئودور یورچیخین و الکساندر میسورکین، دو کیهان  نورد روس حاضر در ایستگاه 
فضایی بین المللی دیروز در فضا راهپیمایی فضایی کردند. هدف از این راهپیمایی 
فضایی آماده سازی ایستگاه برای اتصال یک واحد آزمایشگاهی جدید روسیه است 

که قرار است در سال جاری به ایستگاه ملحق شود.
این دو فضانورد طی یک راهپیمایی فضایی که 6 ساعت و 34 دقیقه به طول انجامید، 

اقدام به نصب کابل  ها و دستگیره ها و نیز آزمایش سامانه مالقات و الحاق کردند.
همچنین آن ها در این راهپیمایی فضایی یک شیر کنترلی مربوط به سامانه خنک 
کننده واحد زاریا ایســتگاه را بازیابی و تعویض کرده و اقــدام به نصب تجهیزات 

جدیدی روی این واحد که در سامانه پشتیبان حیات آن کاربرد دارد، کردند.
به گفته مقامات روسکاســموس، تقریباً تمامی اهداف ایــن راهپیمایی فضایی با 
موفقیت محقق شــد و تنها نصب یک قطعه ریلی باقیماند کــه نصب آن را برای 

راهپیمایی بعدی برنامه ریزی کرده اند.

    گروهان جدید فضانوردان ناسا
سازمان فضایی آمریکا )ناســا(، از انتخاب 8 کاندیدا برای حضور در گروه 
فضانوردان جدید این کشور، برای انجام سفر به ایستگاه فضایی بین المللی 
و فراتر از آن، خبر داد. این هشت کاندیدا، شامل 4 مرد و 4 زن هستند که 
از میان بیش از 6000 داوطلب برای آموزش های اولیه فضانوردی، انتخاب 

شدند. ناسا از ســال 1359 تاکنون، 330 نفر را برای فضانوردی 
آموزش داده است که در سال 2009، با 9 نفر، بیشترین تعداد 

کاندیداهای آموزش فضانوردی را داشته است.
پس از بازنشستگی شاتل ها، برای نخســتین بار، ناسا اقدام 

به گزینش و آموزش فضانوردان جدید کرده اســت.  کاندیداهای 
جدید آموزش فضانوردی در ناسا، می بایست عالوه بر آموزش های مرسوم 
فضانوردی، آموزش های ویژه ای را برای سفر به فراتر از مدار زمین، از جمله 
سیارک ها و مریخ، ببینند. آموزش این گروه، از ماه اوت سال جاری، در مرکز 
فضایی جانسون آغاز خواهد شد و دانش آکادمیک و توانایی های جسمی و 
عملیاتی این افراد، از مهم ترین معیارها در انتخاب آنها برای حضور در گروه 

فضانوردان بوده است.

    جزر و مد در جو مریخ!
متین میررمضانی / محققان با استفاده از مدارگرد شناسایی مریخ دریافتند 

که دما در اتمسفر هر دو بار در روز باال و پایین می رود.
بر طبق اطالعات دریافتی از ابزار دماســنج مدارگرد، دما طبق یک الگوی 

دوبار در روز 58 درجه فارنهایت نوسان می کند.
دسته ای جدید از مشــاهدات دماسنج در قسمت های مختلف روز و 

شب و در تمام مریخ انجام شد. مشاهدات نشان دهنده آن بودند 
که الگوی دما در سرتاسر مریخ غالب است.  به نوسانات سراسری 
بادها، تکرار فشار و دما در هر روز را جزر و مد جوی می گویند. 

اما بر خالف جزر و مدهای اقیانوسی، جزر و مد جوی توسط تغییرات 
گرمایی بین روز و شب به وجود می آیند. جزر و مدهایی که در طول هر روز 
یکبار باال و پایین می روند را »روزانه« می گویند و به آنانی که در طول یک 
روز دو بار باال و پایین می روند را »نیم روزانه« می گویند. نخستین الگو نیم 
روزانه در مریخ در دهه 1970 دیده شد. تاکنون تصور می شد که این وضعیت 
مربوط به موقعیت های گرد و غباری است و به نور خورشید مربوط است که 

با گرم کردن ذرات اتمسفر روی می دهد.

   ارسال دومین ایستگاه فضایی چین تا 2015
یک مقام هوافضای چین خبر داد که این کشور قصد دارد دومین آزمایشگاه 

فضایی خود را تا سال 2015 ساخته و به فضا پرتاب کند.
به گفته وانگ ژائویائو، رئیس اداره برنامه فضایی سرنشین دار چین، برنامه 
ساخت ماژول تیانگونگ 2 در راســتای طرح کلی این کشور برای برنامه 
فضایی سرنشین دار است. ژائویائو این سخنان را در نشستی پس از 
بازگشت فضاپیمای سرنشــین دار شنژو 10 از یک ماموریت 15 
روزه به ماژول تیانگونگ 1، اولین ایستگاه فضایی مدارگرد چین 

اظهار کرد که در سال 2011 به فضا پرتاب شده بود.
به گفته ژائویائو ، کار بر روی آزمایشگاههای کوچک فضایی مدارگرد 
می تواند به ساخت و ارسال یک ایستگاه فضایی سرنشین دار کامل منجر 
شــود که اولین ماژول مرکزی آن حدود سال 2018 به فضا ارسال شده و 
انتظار می رود که تا سال 2020 تکمیل شود. ژائویائو همچنین اظهار کرد 
که این کشور قصد دارد مجموعه ای از فضاپیماهای سرنشین دار و باری را 
برای ارسال محموله ها و همچنین فضانوردان به آزمایشگاههای کنونی و 

آینده و در نهایت ایستگاه فضایی چین ارسال کند.

باشگاه
ایران

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

تازههاسه شنبه  یکم مرداد 1392/ 14 رمضان 1434/ 23 ژوئیه 2013/ سال اول/ شماره 2

ناسا همکاری منجمان آماتور برای کمک به شناسایی سیارکهای کوچکتر که می توانند امنیت زمین و ساکنان آن را به خطر 
بیندازند را خواستار شده است. رقابت بزرگ سیارکی ناسا بر شناسایی سیارکهایی با پهنای 30 تا 40 متر که می توانند خطرات 
زیادی برای زمین داشته باشند، متمرکز شده است. »برایان میورهد« مهندس ارشد ناسا تأکید می کند: نیاز به افزایش فرکانس 
شناسایی سیارکها، امکان رهگیری و مشخص کردن ساختار دقیق آنها را فراهم می کند. به گفته دانشمندان، حدود 95 درصد 

سیارکهای بزرگتر از یک کیلومتر تاکنون شناسایی شده اند، اما 99 درصد اجرام نزدیک به زمین )NEO( در ابعاد 30 تا 40 متر 
هنوز کشف نشده اند. پس از انفجار شهاب سنگ 18 متری بر فراز آسمان روسیه در چهار ماه قبل که منجر به خسارات شدید 
و مجروح شدن بیش از یک هزار نفر شد و همچنین عبور سیارکی در اندازه یک کامیون از فاصله ای کمتر از فاصله زمین تا ماه، 

ناسا رقابت بزرگ شناسایی سیارکها با همکاری منجمان آماتور را آغاز کرد.

    رژیم سدیم کم برای 

ستاره های پیر
ستاره شناسان تصور می کردند ستاره هایی 
مانند خورشید در اواخر عمر خود بیشتر جّو 
خود را به فضا پرتاب می کنند، اما در حال 
حاضر رصدهای جدید نشان می دهند که 
بسیاری از ستاره ها در طول عمر خود اصال 
این مرحله را نخواهند داشت. مقدار سدیم 
موجود در ستاره ها، پیش بینی کننده قوی 

برای چگونگی پایان زندگی آنهاست.

    عضو گمشده خانواده 

سیارک ها پیدا شد
اطالعات رسیده از کاوشــگر مادون قرمز 
میدان وسیع ناسا WISE، منجر به بهبود 
رسم شــجره نامه خانوادگی سیارک ها در 
کمربند اصلی سیارکی بین مریخ و مشتری 
شده است. عالوه بر مشخص شدن 28 عضو 
از این خانواده، با اســتفاده از مادون قرمز 
توانستند مکان هزاران سیارکی که پیش از 
این مخفی و نامشخص بودند را تعیین کنند.

    سرنخ های خاکی در مریخ
فرصت پس از پایانی مهیج بر 20 ماه حضور 
درِ Cape York، به محــدوده جدیدی 
از اطالعات وارد می شــود. تکه سنگی که 
 Esprance مورد آزمایش قرار داده، به نام
نشان از محیط مرطوبی در گذشته داشت 
که احتماال برای زندگی مناسب بوده است. 

اخبارکوتاه

سازمان فضایی آمریکا )ناسا( روز پنجشنبه سفینه 
»آیریس« را به فضا پرتاب کرد. مأموریت اصلی این 
فضاپیما، یافتن پاسخ این سؤال است که خورشید 

چگونه مقادیر عظیم انرژی تولید می کند.
سازمان فضایی آمریکا )ناسا( روز پنجشنبه سفینه 
»آیریس« را به فضا پرتاب کرد. مأموریت اصلی این 
فضاپیما، یافتن پاسخ این سؤال است که خورشید 
چگونه مقادیر عظیم انرژی تولید می کند. آیریس 
با دو متر طول و 182 کیلوگرم وزن روی انتهای 
موشــک پگاســوس قرار گرفت تا به مدار زمین 
فرستاده شود. این فضاپیما ســیزده دقیقه پس 
از پرتاب از موشــک جدا شــد تا خودش به پرواز 

ادامه دهد.
ســفینه آیریس، تلســکوپ خود را به ســمت 
منطقه ای از خورشــید میان سطح و حلقه نوری 
دور آن متمرکز خواهد کرد که کمتر مورد مطالعه 
و بررسی قرار گرفته است. این اقدام به دانشمندان 
کمک می کند تا اطالعات بیشــتری درباره نحوه 
انتقال انرژی از ســطح به تاج خورشــید کسب 
کنند. در این فرآیند اســت که دما از شش هزار 

درجه)کلوین( به چند میلیون درجه می رسد. 
فضاپیمای آیریــس در این مأموریــت با تنظیم 
تلســکوپ فرابنفش حــدود یک درصــد از کل 
ســطح خورشــید را رصد می کند. این کاوشگر 
فضایــی کوچک به تکمیــل مأموریت رصدخانه 
»ســوالر دینامیکس« و »هینود« برای شناخت 

جو خورشید و بررسی اثر آن بر روی زمین کمک 
خواهد کرد. طراحان فضاپیمای آیریس همچنین 
به مطالعه فوران تاج و شــراره های خورشــیدی 
عالقه دارند و بــه دنبال راهی بــرای حفاظت از 
تجهیزات الکترونیکی و سایر ابزارها در مقابل این 

دو پدیده هستند 

تاج خورشیدی چیست؟
 تاج خورشید رقیق ترین بخش جو خورشید بوده 
که دمای آن بســیار زیاد و بین یک تا 5 میلیون 
درجه کلوین اندازه گیری شــده اســت. تنها در 

حدود یک میلیونیوم نور خورشــید از طریق تاج 
منتشر می شود و بقیه از طریق رخشان کره منتشر 
می گردد. تاج در زمان کســوف یعنی زمانی که 
قرص ماه جلوی نور شدید خورشید را می گیرد، 
قابل مشاهده اســت. تراکم مواد در تاج در حدود 
یک میلیاردیم کیلوگرم در متر مکعب می باشد. 
هراز چندگاهی انفجاراتی در تاج رخ می دهند که 

فوران های تاج خورشیدی نامیده می شوند. 
اطالعات بیشتر:

http://www.iris.gsfc.nasa.gov/

پرتاب فضاپیماي 
تحقیقاتي ناسا براي 

بررسي خورشید 

تلسکوپ خود  سفینه آیریس، 
را به سمت 
منطقه ای از 

خورشید میان 
سطح و حلقه 
نوری دور آن 

متمرکز خواهد 
کرد که کمتر مورد 
مطالعه و بررسی 
قرار گرفته است. 

شبیه سازی کامپیوتری نشان می دهد که حیات در کره زمین به شکل فعلی از یک 
میلیارد سال دیگر ناممکن خواهد بود. .

در آن زمان آتش سوزان خورشید، زمین را به جهنمی بدل خواهد کرد که حیات 
تقریبا به طور کامل از آن رخت خواهد بست، هرچند نوعی میکروب می تواند پرچم 

حیات را تا تقریبا سه میلیارد سال دیگر برافراشته نگه دارد.
دانشمندان هر روز درباره خطرات افزایش دی اکسید کربن و پدیده گازهای گلخانه 
ای به عنوان مشکل اساسی کره زمین هشــدار می دهند، اما پایان حیات در کره 
زمین بعلت ازدیاد دی اکسید کربن نخواهد بود بلکه کمبود دی اکسید کربن کمر 

حیات را در این کره خواهد شکست.
دانشمندان دانشگاه های سنت اندروز، 
ادینبــورو )ادینبــورگ( و داندی در 
اسکاتلند بر اســاس این واقعیت که با 
گذشت زمان خورشید فروزان تر و داغتر 
می شــود مدلی کامپیوتری طراحی 
کردند تا ببینند کره زمین یک میلیارد 

سال دیگر چه جایی خواهد بود.
بر اساس این مدل، تقریبا از 1.1 میلیارد 
سال دیگر تغییرات اساسی در زمین رخ 
خواهد داد: خورشــید در آن زمان آب 
اقیانوسها را تبخیر و خشک کرده، و جو 

انباشته از بخار آب شده است.
واکنش شــیمیایی میان دی اکسید 
کربن با بخار در جو زمین، ســبب می 
شود که میزان دی اکسید کربن در جو 

به شدت کاهش پیدا کند.
بنابر این دی اکسید کربن برای فعالیت 
گیاهانی که فتوســنتز می کنند کافی 

نخواهد بود. بدون گیاه، جانوران گیاهخوار و بعد از آن حیوانات گوشتخوار به آخر 
خط می رسند. در آن زمان نوعی باکتری موسوم به اکستریموفیل که در حال حاضر 
هم در کره زمین وجود دارند تنها موجودی خواهد بود که می تواند گرمای شدید، 
تشعشات رادیو اکتیو و جو مســموم کره زمین را تاب بیاورند. این باکتری ها در 
شرایطی که حیات برای دیگر موجودات ناممکن است، در گرما یا سرمای شدید، در 
اعماق زمین و بدون نور خورشید می توانند حتی تا چند میلیون سال زنده بمانند.
سرانجام این باکتری ها هم در مقابل شرایط غیر قابل زیست کره زمین تسلیم می 

شوند و 2.8 میلیارد سال دیگر کره زمین کامال فاقد حیات خواهد شد.
جک اُمالی جیمز می گوید مع وقتی بدنبــال حیات در جایی به غیر از کره زمین 
می گردیم، فکر ما بیشــتر معطوف به 
شکلی از حیات اســت که االن در کره 
زمین وجــود دارد. این شــکل حیات 
نشانه هایی مثل اکســیژن و اوزون در 
جو باقی می گذارد که از بسیاری چیزها 

حکایت دارد.
بنابراین اگر سیاره ای مشابه کره زمین 
شناسایی شــود، احتمال اینکه در آن 
حیات میکروبی یافت شود بسیار بیشتر 

است.
اگر کره زمین در آینده شــبیه همان 
چیزی باشــد که این مدل سازی پیش 
بینی کرده، حیات در کره زمین )صرف 
نظر از میکروب های جان سخت( تقریبا 
تا یک میلیارد سال دیگر ادامه خواهد 
داشــت بنابراین فعال تاریخی که برای 
آخر الزمان می تــوان تعیین کرد این 

است: سال 1000002013

پیش بینی آخرالزمان در سال 100000201۳
یک میلیارد سال دیگر حیات در زمین غیرممکن خواهد بود

فضانوردان چینی با موفقیت به زمین بازگشتند
ماموریت 15روزه فضاپیمای سرنشین دار »شنژو 10«،چین، به آزمایشگاه 
فضایی این کشــور در مدار زمین، با موفقیت به اتمام رسید. این فضاپیما 

صبح روز 26 ژوئن 2013، در دشتی در داخل خاک مغولستان فرود آمد.
به گزارش خبرگزاری شینهووا، هر سه سرنشــین این فضاپیما شامل نی 
هایشنگ، وانگ یاپینگ و ژانگ شــیائوگانگ در شرایط خوب فیزیکی به 
زمین بازگشــتند. وانگ تنها فضانورد زن این ماموریت و دومین فضانورد 

زن چین بوده است. 
این ماموریت، دانشــمندان فضایی چین را در جهت ساخت یک ایستگاه 
فضایی دایم تا سال 2020، یک گام به جلو برده است. ژانگ یوشیا،  فرمانده 
کل برنامه فضایی سرنشین دار چین، ماموریت »شنژو 10« را یک موفقیت 
کامل خواند. در این ماموریت، »شــنژو 10« دوبار به آزمایشــگاه فضایی 
»تیانگونگ 1« متصل شــد که یک بــار به طور خودکار و بار دوم توســط 

فضانوردان و به طور دستی، اجرا شد. 
این فضانوردان، 12 روز را در تیانگونگ 1 گذرانده و در آن، تجربیات پزشکی 
فضایی و آزمایشات فنی انجام داده و همچنین برای دانش آموزان در زمین، 

سخنرانی کردند.
این کشور، از نخستین ماموریت سرنشین دار خود در سال 2003 تاکنون، 

10 فضانورد و شش فضاپیما را به فضا ارسال کرده است.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

 رقابت بزرگ سیارکی ناسا برای منجمان آماتور
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 نمایی گرافیکی از فضاپیمای آیریس در مدار زمین 
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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.

پایان زندگی

قلب العقرب، در پایان زندگی خود
فاطمه مهــدی زاده / قلب العقرب ســتاره قرمز 
بسیار بزرگی است که به پایان زندگی اش نزدیک 
می شــود. زمانی که دیگر ســوختی برایش باقی 
نماند، ستاره دچار رمبش می شود و به صورت یک 

ابرنواختر منفجر می گردد. 
مطابق گزارش های اخیر ناســا، این ستاره تمام 
هیدروژنش را مصــرف کرده و اکنــون به دلیل 
سوزاندن عناصر سنگین تر درخشان است. تصاویر 
مربوط به ناحیه اطــراف قلب العقرب، یک منطقه 
گازی فوق العاده رنگی را نشان می دهند: زرد، آبی 
و قرمز در تمام تصاویر گرفته شده از رصدخانه های 

رویال ادینبورگ و آنجلو استرالیا در سال 2004 
غالب اند. طبق گزارش ناســا، این ناشی از ترکیب 
گازهایی است که اتم هایشــان توسط نور ستاره، 

برانگیخته شده است.
در میان 20 عدد از درخشــنده ترین اجرام قابل 
مشاهده در آســمان شــب، قلب العقرب یکی از 
آن هاست، هرچند درخشندگی اش متغیر می باشد. 
رصدگران آماتور، میزان درخشندگی ظاهری اش 

را چیزی بین 0/88 تا 1/16 تعیین کرده اند. 
قلب العقرب حدود 604 سال نوری با زمین فاصله 
دارد و قطرش حدود 700 برابر خورشــید است. 

پرواز مرغ دریایی!
گزیده ای از گفتگوی سیروس برزو با خبرگزاری ایسنا پیرامون نیم قرن حضور زنان در فضا

نخستین زن در فضا
شانزدهم ژوئن سال 1963 )26 خردادماه 1342(، 
شعاع طالیی خورشید بر دشت قزاقستان در ناحیه 
بایکونور پراکنده شــده بود و نوید روزی گرم و پر 
نشــاط را می داد. جنب و جوش کم سابقه ای در 
مرکز پرتاب های فضایی به چشم می خورد. گرچه 
استقرار موشکی از نوع وســتک بر روی سکوی 
پرتاب مشــخص می کرد باید برای پرتابی دیگر 
آماده بود؛ اما کمتر کسی می توانست تصور کند 
که نه فقط پرتاب بلکه جنجالی دیگر در راه است.

تــا آن روز، بایکونور صحنه هــای هیجان انگیز 
بســیاری را دیده بود: پرتاب نخســتین ماهواره 
جهان، پرتاب نخستین موجود زنده به فضا، پرتاب 
نخستین انسان و نخستین های بسیار دیگر اما این 

واقعه ای غیر قابل تکرار در راه بود...
دو روز قبــل کارکنان بایکونور شــاهد پرتاب ناو 
»وســتک-5« بودند که یک مرد را به فضا برد و 
اینک یک زن راهی مدار زمین می شد تا نام خود 
را به عنوان نخســتین زن فضانورد جهان به ثبت 
رساند. سفر »والنتینا ترشکوا« جمعاً سه روز طول 
کشید اما ســروصدای زیادی در جهان به پا کرد. 
سفری که هر چند 20 سال پس از آن هیچ خانمی 
به فضا نرفت اما بــه هر حال پــای خانم ها را به 
سفرهای فضایی باز کرد و تا امروز 57 فضانورد زن 
که 10 درصد کل فضانوردان را تشکیل می دهند 

به فضا سفر کرده اند. 

ترشکوا که بود؟
والنتینا ترشکوا در 1937 در روستای ماسلنینکو از 
توابع یاروسالو روسیه متولد شد. پدرش در جنگ 
جهانی دوم زمانیکه وی شش ســاله بود توسط 
سربازان آلمان نازی کشته شد. وی ضمن درس 
خواندن، کار را از هفده سالگی در کارخانه شروع 
کرد. ترشــکوا عالقه فراوانی به هوانوردی داشت 
و به همین منظور در کلوپ هوانوردی یاروســالو 
ثبت نام کرده و به تمرین چتر بازی پرداخت و در 
نهایت با وجود اینکه کمترین شــانس را در میان 
ســایر رقبای خود داشت اما در آخر وی به عنوان 
نخستین زن به فضا سفر کرد و در واقع در انتخاب 
ترشکوا شانســی که به وی رو آورد این بود که از 

یک خانواده زحمت کش بود. 

سناریوهای سفر نخستین فضانورد زن به فضا
در زمانی که گروه زنان برای سفر به فضا انتخاب 

شدند سه سناریو برای شکل کار مطرح شد.
ابتدا پرواز یک سفینه با فضانورد زن برای مدت یک 
تا سه شبانه روز. دوم پرواز گروهی دو سفینه با دو 
فضانورد زن با فاصله یک شبانه روز بین پرتاب ها 
و سوم پرواز گروهی متفاوت شامل یک سفینه با 
فضانورد زن برای پروازی سه شبانه روز و همزمان 
یک ناو به سرنشــینی یک مرد با پروازی به طول 
پنج تا هفت شبانه روز که سرانجام شکل سوم به 
تصویب رسید. به این ترتیب قرارشد نخست والری 
بیکوفسکی در روز 14 ژوئن 1963 با وستک-5 از 

بایکونور به فضا پرتاب شود و پس از استقرار او در 
مدار و کسب اطمینان از کار ناو کیهانی به پرتاب 

وستک-6 به سرنشینی ترشکوا اقدام شود.
البته تا آخرین لحظه پرتاب یــک فرد دیگر نیز 
همانند ترشکوا، لباس فضایی پوشــید تا اگر به 
هر دلیلی برای وی مشکلی پیش آمد، فرد دیگر 
به عنوان جایگزین وی پرتاب شــود اما در نهایت 
مشــکلی رخ نداد و "والنتینا ترشکوا " به عنوان 
نخستین زن فضانورد جهان در 16 ژوئن 1963 با 

» وستک-6 « راهی مدارشد. 

تاثیر جسمی فضا بر زنان و مردان تفاوتی ندارد
سفر فضایی ترشکوا تنها یک ماموریت نبود بلکه 
هدف اصلی این بود که بررسی شود فضانوردان زن 
و مردی که به فضا رفتند چه تغییراتی در بدنشان 

قبل و بعد از سفر برجای مانده است.
در این میان براساس اطالعاتی که بعدها به دست 
آمد ترشکوا در پرواز دچار مشکل فضازدگی شده 
بود. فضازدگی هماننــد دریازدگی با حالت تهوع 
همراه اســت و در واقع موضــوع چندان عجیبی 
نیست و مشکلی است که برخی از فضانوردان در 
نخستین سفر فضایی خود با آن مواجه می شوند. 
در مجموع با وجود آن که ترشکوا در دوران سفر 
حال خوبی نداشت اما توانست ماموریت خود را در 
این سه روز به خوبی انجام دهد و پس از بازگشت 
نیز مورد معاینات پزشــکی قرار گرفت و طی این 
معاینات این نتیجه به دست آمد که تاثیر فضا به 

با پرواز شــاتل فضایی کلمبیا در 12 آوریل 1981، نخستین 
ماموریت مداری ناوگان شــاتل به فضا انجام شد. سی سال 
بعد در 21 ژوالی 2011 با فرود فضاپیمای آتالنتیس در مرکز 
فضایی کندی، پرونده پروازهای شاتل برای همیشه به بایگانی 
تاریخ رفت. در اینجا می خواهیم بدانیم هر کدام از شاتل ها بعد 
از بازنشستگی چه سرنوشــتی پیدا کرده  اند. البته سرنوشت 

شاتل های کلمبیا و چلنجر کامال معلوم است.

    شاتل فضایی اینترپرایز
شــاتل فضایی اینترپرایز هیچ گاه پــرواز فضایی انجام 
نداد. زیرا مجهز به سپر حرارتی و موتور نبود. اینترپرایز 
نخستین نمونه ساخته شده از شاتل های فضایی بود که 
با هدف آزمایش عملکرد فرودی این سامانه های فضایی 
طراحی و ساخته شد. این شاتل، توسط یک هواپیمای 
بوئینگ 747 به آسمان برده شده و سپس در آسمان رها 
می شد. پس از آن، شاتل اینترپرایز مانند یک هواپیمای 
بدون موتور )گالیدر( روی به کمک بال های دلتاشکل، 

در باند فرود می آمد. 
اینترپرایز در 18 فوریه 1977، برای نخســتین بار به 
پرواز در آمد و 27 آوریــل 2012 نیز آخرین باری بود 
که این شاتل در آسمان حضور داشت. هدف از آخرین 
پرواز اینترپرایــز انتقال آن از به موزه هوافضای شــهر 

نیویورک بود.

    شاتل فضایی آتالنتیس
فضاپیمای آتالنتیس نخستین پرواز خود را در 3 اکتبر 
1985 انجام داد و در مجموع 25 ســال و 10 ماه و 18 
روز خدمت در ناوگان فضایی شــاتل ها، 33 بار به فضا 
پرتاب شد و رکورد 306 روز و 14 ساعت 12 دقیقه پرواز 
فضایی را در کارنامه خود دارد. در خالل ماموریت های 
آتالنتیس، 14 ماهواره در مدار زمین قرار گرفت و این 
فضاپیما 12 ماموریت به ایستگاه فضایی انجام داد و در 

مجموع 207 نفر پرواز با آتالنتیس به فضا انجام شد.  
فضاپیمای آتالنتیس کــه آخرین ماموریــت ناوگان 
شــاتل های فضایی را در ژوئیــه 2011 انجام داد، هم 
اکنون در مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدای آمریکا 

در معرض دید بازدیدکنندگان است.

    شاتل فضایی دیسکاوری
فضاپیمای دیسکاوری نخســتین پرواز خود را در 30 
آگوست 1984 انجام داد و در مجموع 26 سال و 6 ماه و 
6 روز خدمت در ناوگان فضایی شاتل ها، 39 بار به فضا 
پرتاب شد و رکورد یک سال و 12 ساعت 53 دقیقه پرواز 
فضایی را در کارنامه خود دارد. در خالل ماموریت های 
دیسکاوری، 31 ماهواره از جمله تلسکوپ فضایی هابل 
در مدار زمین قرار گرفت و این فضاپیما 14 ماموریت به 
ایستگاه فضایی انجام داد و در مجموع 252 نفر پرواز با 

دیسکاوری به فضا انجام شد.  
شاتل فضایی دیسکاوری هم اکنون در موزه ملی هوافضا 

در ایالت ویرجینای آمریکا نگهداری می شود. 

    شاتل فضایی ایندیور
فضاپیمای ایندیور نخســتین پرواز خــود را در 7 می 
1992 انجام داد و در مجموع 19 سال و 24 روز خدمت 
در ناوگان فضایی شــاتل ها، 25 بار به فضا پرتاب شد و 
رکورد 299 روز و 3 ساعت 19 دقیقه پرواز فضایی را در 
کارنامه خود دارد. در خالل ماموریت های دیسکاوری، 
3 ماهواره در مــدار زمین قرار گرفت و این فضاپیما 12 
ماموریت به ایستگاه فضایی )از جمله بردن واحدیونیتی 
نخســتین قطعه آمریکایی ایستگاه به فضا( انجام داد و 

در مجموع 148 نفر پرواز با ایندیور به فضا انجام شد.  
این شــاتل هم اکنون در مرکز علمی کالیفرنیا در شهر 

لس آنجلس برای بازدید عموم نگهداری می شود.

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.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

سرنوشتشاتلهایفضایی
چهشد؟

کنکاش
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   خرداد 1392 8 صفــحه   700  تومان  خبرنامه باشگاه فضایی ایران 

   هدایت خودرو با نمایشگر ماهواره یی شیشه جلو
شرکت ناوبری ماهواره ای گارمین به معرفی نخستین نمایشگر باالسری قابل حمل خود برای برنامه های 
ناوبری تلفن هوشمند پرداخته است. این نمایشگر باالسری به نمایش جهت های رانندگی فوری بر 
روی شیشه جلوی خودرو خواهد پرداخت. این دستگاه می تواند جهت های درخشان موجدار را بر روی 

یک غشای شفاف روی شیشه جلوی خودرو نمایش دهد که حواس راننده را کمتر پرت خواهد کرد.

   دنباله دار آیسان مقصدی نامطمئن به سمت خورشید دارد
تصاویر گرفته شده از دنباله دار آیسان، علی رغم فاصله زیادش از زمین و خورشید نمایانگر فعالیت قابل 
توجهی است. دانشمندان توانستند از طریق این تصاویر اطالعات کلیدی درباره رفتار دنباله دار به دست 
آورند و باید منتظر باشیم ببینیم، آیا  این دنباله دار آنقدر محتویات دارد که از نزدیکی بیش از حدش به 

خورشید در اواخر نوامبر جان سالم به در برد و در دسامبر 2013 در آسمان دیده شود؟

ماهواره امیدنخستین ماهواره ســاخت ایران است که توسط دانشمندان و 
مهندسان ایرانی طراحی و تولید شده است. ساخت ماهواره تحقیقاتی »امید« 
از 15 اسفند 1384 آغاز گردید و طی 2 سال آماده انجام تست های اولیه شد.

این ماهواره در بامداد 15 بهمن 1387 همزمان با سی امین سالگرد پیروزی 
انقالب 1357 توسط پرتابگر سفیر به فضا پرتاب شد و در مدار قرار گرفت و 
در 5 اردیبهشت 1388 با اتمام ذخیره باتری های خود، در جو غلیظ مناطق 
غربی آمریــکای جنوبی و اقیانــوس آرام برخورد کرد و پــس از 82 روز به 

ماموریت خود پایان داد.

ماهواره امید
ماهواره رصد، دومین ماهواره ایرانی اســت که توســط موشک های حامل 
ایرانی به فضا فرستاده شده است. »رصد«، با نام کامل رصد-1، در تاریخ 25 
خرداد 1390 به فضا پرتاب شــد. از جمله ویژگی های این ماهواره می توان 
استفاده از صفحات خورشیدی برای تامین نیروی الکتریکی زیرسامانه های 
آن اشاره کرد. همچنین ماهواره رصد مجهز به یک دوربین تصویربرداری بود 
و طی ماموریت خود توانست به تصویربرداری بپردازد. سرانجام این ماهواره 
در روز 15 تیرماه 1390 مجددا وارد جو شــد و به عمر تقریباً سه هفته ای 

خود پایان داد.

ماهواره رصد-1
ماهواره نوید علم و صنعت که به اختصار ماهواره نوید نیز نامیده می شــود، 
سومین ماهواره پرتاب شده ایرانی و نخستین ماهواره ساخت مرکز تحقیقات 
ماهواره ای دانشگاه علم و صنعت است که در 14 بهمن 1388 مصادف با روز 

فناوری فضایی رونمایی شده بود. 
مأموریت این ماهواره تصویربرداری از زمین با وضوح تصویر 750 متر مبتنی 
بر روش جاروبی و به صورت تک باند اســت. ماهواره نوید علم و صنعت در 
ساعت سه و نیم بامداد روز جمعه، 14 بهمن 1390 از پایگاه فضایی سمنان 

به فضا پرتاب شد.

ماهواره نوید علم و صنعت

    نام های جهنمی برای 
قمرهای پلوتو

کربروس و اســتیکس به عنــوان نام های 
رسمی دو قمر کوچک در مدار کوتوله پلوتو 

انتخاب شدند.
اتحادیه بین المللی نجوم  که مســوولیت 
نامگذاری رسمی اجرام آسمانی را برعهده 
دارد، این دو نام را برای دو قمر پلوتو انتخاب 

کرد.
این نام ها بر اســاس نظرسنجی اینترنتی 
انتخاب شدند، اما نام ولکن که رتبه نخست 
را کســب کرده بود، برای هیچکدام از این 

قمرها انتخاب نشد.
از مجموع 500 هزار رأی ارســالی، 170 
هزار رأی به نام  ولکن اختصاص یافته بود؛ 
همچنین ســربروس و استیکس به ترتیب 
جایگاه دوم و ســوم را به خــود اختصاص 

دادند.
دلیل انتخاب نشدن گزینه نخست، استفاده 
قبلی از این نام در علم نجوم و عدم ارتباط 

این نام با کوتوله پلوتو عنوان شده است.
بر اساس قوانین اتحادیه بین المللی نجوم، 
قمرهای پلوتو باید بر اساس اساطیر یونان 
و روم باستان نامگذاری شوند؛ نام پلوتو نیز 
بر اســاس نام حاکم عالم اموات در اساطیر 

باستانی نامگذاری شده است.
نام ســربروس از نام یک ســگ سه سر در 
اساطیر روم باســتان گرفته شده است که 
با اختصاص 100 هزار رأی در جایگاه دوم 
قرار گرفت، اما در نهایت معادل یونانی این 

نام یعنی کربروس انتخاب شد.
نام استیکس که بر اســاس اسطوره های 
باســتانی، نام رودخانه ای است که حیات 
را از مرگ جدا می سازد با 88 هزار رأی در 

جایگاه سوم قرار گرفت.
اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی 
هابل در سال های 2011 و 2012 موفق به 
کشف این دو قمر شدند؛ قطر این قمرها بین 

20 تا 30 کیلومتر است.

   هاپریون زحل
در پس ایــن دهانه های 
عجیــب هایپریون چه 
چیــزی نهفته اســت؟ 
هیچ کسی هنوز مطمئن 
نیســت. بــرای کمک 
به یافتن این پرســش، 
روبات ســفینه کاسینی 
که االن در حال گردش به 
دور زحل است، در 2005 
و 2010 از  بافت اسفنجی 
مانند مــاه، تصاویری با 
جزییات بی ســابقه ایی 
را گرفــت. تصویری از 
گذِر ســال 2005، که در 
نمــا و با رنگ های کاذب 
نمایی  داده شده،  نشان 
عجیب از دهانه های این 
قمر را به تصویر کشید. 
اندک تفاوت در رنگ ها 
احتماال تفاوت در ترکیب 
سطحی را نشان می دهد. 
در باالی بیشتر دهانه ها، 
برخی از انواع ناشناخته 
ایی از مواد تاریک وجود 
بیشتر  بررســی  دارد. 
تصویر نشــان می دهد 
که عوارض روشن نشان 
تاریکی  مــواد  دهنده 
است  ممکن  که  هستند 
تنهــا ده ها مترضخامت 
در برخی جاها باشــند. 
هایپریــون طولی برابر 
بــا 250 کیلومتر دارد، 
نامنظم  به صــورت  که 
و  اســت  گــردش  در 
چگالی بســیار کم دارد 
که سیســتمی گسترده 
از حفــره های خالی، در 
داخل آن ممکن اســت 

علت آن باشد. 
)مریم حاج حیدری(

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

5



سه شنبه  یکم مرداد 1392/ 14 رمضان 1434/ 23 ژوئیه 2013/ سال اول/ شماره 2 عنوان صفحه

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.

سیاره سرخ

ناسا؛ مریخ نورد جدیدی به فضا ارسال می کند
مریخ نورد جدید ناسا با هدف یافتن حیات میکروبی و جمع آوری 
نمونه برای بازگرداندن به زمین، سال 2020 میالدی راهی سیاره 
سرخ خواهد شــد. طرحی که آژانس فضایی آمریکا برای مریخ 
نورد 2020 در نظر گرفته است، بر پایه مریخ نورد کیوراسیتی 
بوده و بودجه در نظر گرفته شده برای این پروژه تنها 1.5 میلیارد 
دالر اعالم شده اســت و این مأموریت به نوعی ادامه مأموریت 
مریخ نورد کیوراســیتی محسوب می شــود. مریخ نورد جدید، 
رویکرد مستقیمی برای بررسی حیات احتمالی خارج از زمین 
در پیش گرفته و وجود حیات میکروبی در تاریخچه باستانی این 
سیاره را مورد بررسی قرار می دهد. این مریخ نورد از قابلیت جمع 

آوری و ذخیره سازی 31 لوله حاوی نمونه خاک و سنگ مریخ برای بازگرداندن به زمین برخوردار است. آکادمی 
ملی علوم آمریکا سال گذشته طرح بازگرداندن نمونه از مریخ را در صدر فهرست اولویت های تحقیقات سیاره ای 

یک دهه آینده قرار داد، با این حال هنوز فناوری ویژه ای با این قابلیت توسعه نیافته است.

حادثه در بایکانور

این برای چهارمین بار در سه سال گذشته است 
که این موشک در انجام ماموریت خود با شکست 
مواجه می شــود. بر اثر انفجار موشک پروتون در 
این پرتاب، منطقه وقوع حادثه در پایگاه فضایی 
بایکانور قزاقستان، بر اثر نشست بیش از 600 تن 
سوخت سمی، آلوده شد و گفته می شود که توده 
ابری ســمی در هوا پخش شــده است. به همین 
منظور مســئوالن جهت حفظ ســالمت بیش از 
100 هزار نفر از مردمی کــه در نزدیکی بایکانور 
زندگی می کنند، از آن ها خواسته بود که تا اطالع 
ثانوی از منازل خود خارج نشوند و حتی االمکان از 

سیستم های تهویه هوا استفاده نکنند.
دیمیتری روگوزین، معاون نخســت وزیر روسیه 
در اظهاراتی گفت که بروز این حادثه بعید اســت 
مشــکل زیســت محیطی ایجاد کند. اما تشکیل 
ابری ســمی از نیترات هیــدروژن می تواند برای 
ســاکنین اطراف پایگاه فضایی، خطرساز باشد. 
ولی خوشبختانه بارش باران، وضعیت را بهتر کرد.
در روز بروز حادثه، مســئوالن رده باالی آژانس 

فضایی روسیه با تشکیل جلسه فوق العاده، هیئتی 
را برای بررسی علل وقوع این حادثه تعیین کردند 
و تا اطالع ثانوی، تمامی پرتاب های فضایی آینده 

موشک پروتون به حالت تعلیق درآمد.
نقص موتور یا خطای انسانی؟

به دنبال انفجار موشــک پروتون، علت وقوع این 
حادثه یکی از مهم ترین مســائلی اســت که تیم 
تحقیق و تفحص می بایست دلیل آن را پیدا کنند. 
اما گمانه زنی های اولیه حاکی از آن است که برخی 
اعتقاد دارند که به دلیل آن که انفجار این موشک 
در ثانیه های اول پرتاب صورت گرفته است، نقص 
در عملکرد موتور موشک، عامل اصلی این حادثه 
است. به طوری که احتمال می رود، بروز نقص در 
یکی از موتورهای تعیین وضعیت موشک، باعث 

انحراف پرتابگر از مسیر حرکت خود بوده است.
اما یک منبع آگاه از آژانس فضایی روســیه نظر 
دیگری دارد و اعتقاد دارد، خطای انسانی، باعث 
این اتفاق شده است. زیرا همه بر عملکرد خوب این 
پرتابگر واقف هستند و علت شکست این ماموریت 

سوخت موشک بر اثر انفجار کامال سوخته است و 
نگرانی اصلی ما انتشــار گازهای تولیدشده بر اثر 
سوختن این ماده در هواســت که می تواند برای 

انسان خطرناک باشد.
نسخه اســتفاده شده از موشــک پروتون در این 
پرتاب، در مرحله ســوم خود از بوســتری به نام 
دی.ام3، بهره می گیرد که پیش از این در دسامبر 
2010، موفق به تزریــق ماهواره های گلوناس به 
مدارشان نشد. این ماهواره ها پس از آن اقیانوس 
آرام سقوط کردند. علت شکست موشک پروتون 
در آن ماموریت، اشتباه در محاسبه میزان سوخت 
موردنیاز برای بوســتر دی.ام3، بود؛ به شکلی که 
وزن این مرحله هنــگام تزریق ماهواره ها به مدار 

بیش از حد الزم بود.
در آینده...

پرتاب روز سه شنبه موشــک پروتون، پنجمین 
پرتاب این موشــک در ســال 2013 و 388مین 

ماموریت آن از سال 1965 تا به اکنون است.
موشک پروتون بر اســاس برنامه قرار بود، در 21 
ژوئیه سال جاری، یک ماهواره مخابراتی اروپایی را 
به فضا ارسال کند، که انجام این پرتاب در هاله ای 

از ابهام قرار دارد. 
سامانه موقعیت یاب جهانی روسیه )گلوناس( در 
حال حاضر 28 ماهــواره در مدار زمین دارد که از 
این تعداد، 23 ماهواره آن عملیاتی و 4 تای دیگر 
ذخیره اســت. یک ماهواره گلوناس دیگر نیز به 
صورت آزمایشی پرتاب شــده که نسل آینده از 
این ماهواره ها را شامل می شــود. روسیه تا پایان 
سال 2020، حدود 9 میلیارد دالر بودجه به پروژه 

گلوناس اختصاص داده است.
این کشــور از ابتــدای ســال 2013 تاکنون از 
پایگاه های فضایی بایکانور قزاقستان و پلستسک 
در روسیه شمالی، 15 پرتاب داشته است و تا پایان 

سال جاری 23 پرتاب دیگر نیز انجام خواهد داد.
           

خطای انسانی و بروز مشکل در مرحله تولید بوده 
اســت. وی اضافه کرد که ما پیــش از این نیز در 
بایکانور، چنین مواردی را داشته ایم و به زودی با 
تمیزکردن منطقه، از دو سه ماه دیگر پرتاب های 

این موشک از سر گرفته می شود.
بــه گفتــه ایگــور مارینیــن، ســردبیر مجله 
کاســموناتیک، هیچ کدام از پرتابگرهای روسیه، 
حداقل در 10 سال اخیر در ثانیه های اول پرتاب، 
سقوط نکرده اند و حادثه روز دوشنبه، یک اتفاق 

عادی نیست.
سوخت موشک پروتون حاوی ماده بسیار سمی به 
اسم هپتیل است و این کارشناس اضافه کرد که 

موشک پروتون روسیه برای چهارمین بار در سه سال اخیر دچار حادثه شد

موشک پروتون  بر اثر انفجار 
در این پرتاب، 

منطقه وقوع 
حادثه در پایگاه 
فضایی بایکانور 

قزاقستان، بر اثر 
نشست بیش از 

600 تن سوخت 
سمی، آلوده شد و 
گفته می شود که 
توده ابری سمی 

در هوا پخش 
شده است

موشک پروتون روسیه، در روز سه شــنبه 2 ژوئیه 201۳، چند ثانیه پس از پرتاب، به 
دلیل نقص فنی منفجر شد و در نزدیکی سکوی پرتاب به زمین سقوط کرد. این موشک 
حامل سه ماهواره سامانه موقعیت یاب جهانی روســیه، موسوم به گلوناس.ام بود که 
17 ثانیه پس از پرتاب، با انحراف از مسیر حرکت خود، دچار مشکل شد و پس از آن که 
چند بار به دور محور خود چرخید و در 2/5 کیلومتری سکوی پرتاب به زمین سقوط 

کرده و منفجر شد. 

یی
ضا

ضا 
در

حم
م

نصب ابزار سیستم 
پرتاب فضایی 

آمریکا

مهندسان مرکز تجهیزات مونتاژ ناسا واقع در نیواورلئاند در حال نصب ابزار بزرگ ترین سیستم پرتاب 
فضایی جهان هســتند. این ابزار عظیم بیش از 51/82 متر ارتفاع دارند و برای اتصال قطعات مرحله 
هسته ای »سیستم پرتاب فضایی« موسو به اس ال اس طراحی و ساخته شده اند. موشک سنگین جدید 

ناسا انسان ها را به اعماق مقاصد فضایی از قبیل سیارک ها و مریخ خواهد فرستاد.
شش ابزار حجیم جوشکاری برای انجام مونتاژ مرحله هسته ای جدید روی این موشک به کار خواهد رفت.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

تحلیلروز
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   خرداد 1392 8 صفــحه   700  تومان  خبرنامه باشگاه فضایی ایران 

   هدایت خودرو با نمایشگر ماهواره یی شیشه جلو
شرکت ناوبری ماهواره ای گارمین به معرفی نخستین نمایشگر باالسری قابل حمل خود برای برنامه های 
ناوبری تلفن هوشمند پرداخته است. این نمایشگر باالسری به نمایش جهت های رانندگی فوری بر 
روی شیشه جلوی خودرو خواهد پرداخت. این دستگاه می تواند جهت های درخشان موجدار را بر روی 

یک غشای شفاف روی شیشه جلوی خودرو نمایش دهد که حواس راننده را کمتر پرت خواهد کرد.

   دنباله دار آیسان مقصدی نامطمئن به سمت خورشید دارد
تصاویر گرفته شده از دنباله دار آیسان، علی رغم فاصله زیادش از زمین و خورشید نمایانگر فعالیت قابل 
توجهی است. دانشمندان توانستند از طریق این تصاویر اطالعات کلیدی درباره رفتار دنباله دار به دست 
آورند و باید منتظر باشیم ببینیم، آیا  این دنباله دار آنقدر محتویات دارد که از نزدیکی بیش از حدش به 

خورشید در اواخر نوامبر جان سالم به در برد و در دسامبر 2013 در آسمان دیده شود؟

جنگ موشک های شوروی سابق با سیارک ها
یکی از دانشــمندان موشــکی روسیه مدعی شده اســت که موشک های 
بالستیک »ساتان« شوروی ســابق قادر به مقابله با اجرام آسمانی تهدید 

کننده زمین هستند.
موشک های بالستیک »ســاتان«   که از سوخت مایع اســتاندارد بر پایه 
هیدرازین استفاده می کنند، یک گزینه مناسب برای مقابله با اجرام فضایی 

کوچک تازه کشف شده محسوب می شوند.
»ثبیت ثابت گارایف« از محققان ارشــد مرکز طراحی موشــک روســیه 
تأکید می کند: موشک های بالســتیک سنگین بین قاره  ای ساتان شوروی 
سابق با بازسازی و تجهیز دوباره می توانند تا ده سال آینده برای مق ابله با 

سیارک های تهدید کننده زمین مورد استفاده قرار بگیرند.
تجهیز دوباره این موشک ها با بوستر جدید می توانند سیارک ها را در حدود 

پنج تا شش ساعت قبل از برخورد با زمین در فضا هدف قرار دهند.
به گفته »گارایف«، موشک های ساتان می توانند اجرام آسمانی با قطر 100 
متر مشابه سیارکی که فوریه گذشته )بهمن 91( منطقه چلیابینسک روسیه 

را هدف قرار داد را نابود کنند.

میمون های ماهنورد!
دانشمندان مرکز تحقیقاتی هوش مصنوعی آلمان 
و دانشگاه برمن در حال فعالیت بر روی یک ربات 

میمون مانند فضایی هستند.
اخیرا این میمون مکانیکــی چگونگی راه رفتن و 
تعادل در محیط ماه مانند در مرکز تحقیقات آلمان 

را تمرین کرده است.
تفحص محیط خطرناک قمر زمین نیازمند اشکال 
متنوع فناوری اســت و محققان مرکز تحقیقات 
هوش مصنوعی آلمان در حال آزمایش گزینه های 
مختلف شامل ترکیبی از ربات های پادار و چرخدار 

هستند.
پیکــره میمون مانند ربات، مزایای بســیاری در 
مقایســه با ربات های چرخدار دارد زیرا وضعیت 
چهارپابودنش هنگام عبور از روی موانع یا زمین 
تپه مانند دارای ثبات است و در صورت افتادن، به 

آسانی بلند می شود.
زمانی که ربات با اســتفاده از دستانش عملی را 
انجام می دهد، برای آزادکردن آن ها، تعادل خود 

را بر روی پاهای عقبی اش حفظ می کند.
این ربــات که هم اکنون برای شــرکت در برنامه 
»چالش رباتیک دارپا« در حال طراحی است، نیز 

دارای ویژگی های مشابهی است.
به استعمار درآوردن ماه توسط ربات ها با طراحی 
رباتی آغاز می شود که بتواند حرکت کند و به هر 

موقعیتی که خود را در آن می یابد، هوشــمندانه 
واکنش نشان دهد.

به منظور تحقق این موضوع، هدف پروژه حاضر 
ساخت اجزای ساختاری هوشمند و الهام گرفته 
از زیست شناســی، طراحی یک سیستم رباتیک 
برای آزمایش این اجزا بر روی آن و آزمایش و ارتقا 

توانایی ربات برای نشــان دادن واکنش به محیط 
پیرامونش است.

ربات میمون مانند ماهنورد شــامل یک ســتون 
فقرات مفصلی است که تنه را به لگن متصل کرده 
و به آن انعطاف پذیری بیشــتری می دهد؛ ربات 
همچنین دارای ساختارهای قوزک و پای مجهز به 

حسگر است که به زمین واکنش نشان می دهند.

از دیگر مشــخصه های دیگر این ابــداع می توان 
به 43 حســگر منفرد رزیستور حس کننده نیرو، 
شش حسگر برای شناسایی تصادم و برخورد، یک 
حسگر گشتاور/نیروی شش محوره ، یک حسگر 
مســافت تعبیه شده در پاشــنه برای پیش بینی 
ضربه این عضو، یک شتاب دهنده دیجیتالی سه 
محوره برای ادراک جهت پا، دو حسگر دما برای 
جبران کردن تغییرات دما در ابزار الکترونیکی و 
کددهنده زاویه ای مغناطیســی دیجیتالی برای 
نظارت  بر هر محور متحرک پا و قوزک اشاره کرد.

بسیاری از ربات های انسان نما دارای این حسگرها 
هستند اما ســتون فقرات مفصلی ربات میمون 
ماهنورد که به عنوان یک حسگر گشتاور/نیروی 
شــش محوره عمل می کند، متمایز از ربات های 
اسکلتی عضالنی اســت و هنگام راه رفتن چهار 

دست و پا ربات را یاری می کند.
حسگرهای تعبیه شــده در پا و قوزک نیز امکان 
حفظ تعادل بــر روی زمین شــیب دار را فراهم 

می کنند.
 این ربات هجده کیلوگرم وزن دارد و ابعاد آن 66* 
43* 75 سانتی متر اســت. این پروژه اواخر ماه 

آگوست سال جاری تکمیل می شود.

ناسا به تازگی اعالم کرده که موتور پیشرانه یونی این سازمان بدون وقفه و به 
میزان 48 هزار ســاعت )پنج سال و نیم( فعالیت کرده و این در نوع خود یک 

رکورد به شمار می آید.
این موتور که تحت پروژه »پیشرانه زنون تکاملی« )NEXT( طراحی شده، 
رکود طوالنی ترین مدت آزمایش هر نوع سیستم پیشرانه فضایی را به نام خود 
ثبت کرده است.این پروژه یک سامانه پیشرانش الکتریکی خورشیدی است که 
در آن الکتریسیته حاصل از پنل های خورشیدی سفینه فضایی برای نیرودهی 
یک پیشرانه یونی متعلق به گروه هفت کیلوواتی به کار می رود. در این جا ذرات 

زنون از لحاظ الکتریکی شارژ و سپس برای سرعت بخشی تا 145 هزار کیلومتر 
در ساعت شتاب داده می شوند.

چنین پیشرانه هایی پیش تر بر روی سفینه های فضایی ماننده کاوشگر »دان« 
ناسا به کار رفته اند و مهندسان به دلیل عملکرد بسیار باالیشان در مقایسه با 

موتورهای موشکی شیمیایی، به آن ها عالقه زیادی دارند.
آزمایش مستمر پیشــرانه مزبور در اتاقک خال مرکز تحقیقاتی گلن ناسا در 
کلولند اوهایو انجام شــد؛ جایی که پیشــرانه NEXT به طور شبانه وزی و 

مستمر فعال است.
ناسا امیدوار است از این نوع موتور یا نسخه ای از آن در بخشی از ماموریت های 

فضایی عمیق استفاده کند.
نیروی پیشران تولیدشده توســط یک موتور یونی در مقایسه با یک موشک 
شیمیایی کم است اما کارایی بســیار باالی آن و توانایی اش برای فعالیت در 
سال های بدون وقفه بدین معناســت که می تواند سرعت های شگفت آوری 
را طی زمان تولید کند. گفته می شــد آزمایش این پیشرانه اواخر ماه جاری 

میالدی به پایان می رسد.

رکوردزنی موتور یونی
موتور یونی ناسا

48 هزار ساعت بدون وقفه کار کرد

کوتاهازفناوریفضایی
    کاوشگرها، عصای دست ناسا

ناسا قصد دارد با پرتاب دو کاوشگر زیرمداری، ضمن مطالعه 
الیه یونوسفر اثرات طوفان های پس از غروب خورشید 
در این الیه که منجــر به اثرگذاری بر روی ســیگنال 
دریافتی از ماهواره های مخابراتی و ناوبری می شــود را 

مورد مطالعه قرار دهد. 
حرکت کاوشگرMOSC در الیه یونوسفر موجب ایجاد ذرات 
بارداری به شکل ابر سرخ می شود که می تواند منجر به ایجاد تاثیر 

بر سیگنال های رادیویی گذرنده از این الیه شود.

    شبیه سازی آزمایش هسته ای توسط 

ماهواره
مهندســین مرکز فضایی آرنولد نیــروی هوایی ایاالت 
متحده وسیله ای را توسعه داده اند که با نصب آن بر روی 
ماهواره مخابراتی می توان یک انفجار هسته ای با تشعشع 
باال را در فضا شبیه ســازی نمود. این ســامانه قادر است 
پدیده های پرتشعشع را در الیه یونوسفر شبیه سازی نماید. به این 
ترتیب نیروی هوایی ایاالت متحده قادر خواهد بود تشخیص دهد 
که تشعشعات ساتع شده در الیه یونوسفر بصورت طبیعی منتشر 
شده یا بوسیله یک آزمایش هسته ای انسانی ایجاد شده است. 

    افزایش سرمایه گذاری روسیه در فضا
ریاست آژانس فضایی روسیه )راسکاموس( در کنفرانس 
مطبوعاتی اعالم کرد دولت روسیه تصمیم دارد با افزایش 
بودجه بخش فضایی خود، ضمن پیشی گرفتن از چین، 
بودجه خود را به مجموع ســرمایه گذاری 20 کشور عضو 
آژانس فضایی اروپا برساند. روسیه قصد دارد تا سال 2020 به 
طور متوســط ســاالنه 7/9 میلیارد دالر بودجه را وارد صنایع 
فضایی خود نماید که این میزان بیش از بودجه چین و آژانس 

فضایی اروپا است.

   الگوهای هواشناسی در نپتون و اورانوس
تحقیقات نشان می دهند که الگوی حرکت باد در سیارات خارجی بسیار عمیق و به سطح نزدیک است. 
شناخت گردش هوا و جّو در سیارات بدون سطح خاکی ساده نیست، زیرا جایی است که ارتباط بین 
الیه های جامد و مایع و گاز مانند زمین وجود ندارد. حرکت چرخشی این سیارات بسیار سریع است، 

بنابراین گردباد در مناطق پرفشار و کم فشار به وجود می آید.

   کشف کوچکترین و سبک ترین کهکشان عالم
به گفته دانشمندان  این مجموعه کهکشانی فوق العاده کم نور با بالغ بر 100 هزار ستاره ، کوچکترین کهکشان 
سبک وزنی است که تاکنون در اطراف  راه شیری کشف گردیده است.  کهکشان کوتوله شناخته شده هم 
اکنون با انبوهی از ماده تاریک محصور گردیده است. دانشمندانی که به کمک رصد خانه کک در هاوایی 
موفق به تشخیص این پدیده شدند، می گویند: این کشف می تواند دلیلی بر تئوری تشکیل جهان باشد.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

فناوری
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عنوانصفحه
   خرداد 1392   8 صفــحه   700  تومان  خبرنامه باشگاه فضایی ایران 

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

  تعمیر ایستگاه در مدار
کریس کســیدی فضانورد آمریکایی در 11 مه 2013 به همراه توماس مارشــبورن 
دســت به یک راهپیمایی فضایی زدند. هدف از این راهپیمایی فضایی که 5 ساعت 
و 30 دقیقه به طول انجامید، بازرســی و تعمیر یک جعبه پمپ نصب شــده در بدنه 
بیرونی ستون ایستگاه فضایی بود که باعث نشت مایع خنک کاری آمونیاک می شد. 
نمای نیلگون زمین در پس زمینه این تصویر زیبا که توســط مارشــبورن از کریس 
کسیدی گرفته شده اســت به همراه لباس سفید راهپیمایی فضایی، جلوه خاصی 

به این عکس داده است.

صفحهآخر

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

سه شنبه  یکم امرداد 1392/ 14 رمضان 1434/ 23 ژوئیه 2013/ سال اول/ شماره 2

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

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

nasa.govتصویر برگزیده روز سایت ناسا
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عنوان صفحهسه شنبه  یکم مرداد 1392/ 14 رمضان 1434/ 23 ژوئیه 2013/ سال اول/ شماره 2

   خرداد 1392 8 صفــحه   700  تومان  خبرنامه باشگاه فضایی ایران 

   هدایت خودرو با نمایشگر ماهواره یی شیشه جلو
شرکت ناوبری ماهواره ای گارمین به معرفی نخستین نمایشگر باالسری قابل حمل خود برای برنامه های 
ناوبری تلفن هوشمند پرداخته است. این نمایشگر باالسری به نمایش جهت های رانندگی فوری بر 
روی شیشه جلوی خودرو خواهد پرداخت. این دستگاه می تواند جهت های درخشان موجدار را بر روی 

یک غشای شفاف روی شیشه جلوی خودرو نمایش دهد که حواس راننده را کمتر پرت خواهد کرد.

   دنباله دار آیسان مقصدی نامطمئن به سمت خورشید دارد
تصاویر گرفته شده از دنباله دار آیسان، علی رغم فاصله زیادش از زمین و خورشید نمایانگر فعالیت قابل 
توجهی است. دانشمندان توانستند از طریق این تصاویر اطالعات کلیدی درباره رفتار دنباله دار به دست 
آورند و باید منتظر باشیم ببینیم، آیا  این دنباله دار آنقدر محتویات دارد که از نزدیکی بیش از حدش به 

خورشید در اواخر نوامبر جان سالم به در برد و در دسامبر 2013 در آسمان دیده شود؟

جدولوسرگرمیآسمانشبشماره25 باشگاه
ایران

دو هفته نامه
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معابد خوره زیر آسمان شب- کیان توکلی
معبد خورهه در دشت خورهه، از توابع محالت در استان مرکزی واقع شده است. بر اساس بررسی های صورت گرفته، منطقه خورهه از هزاره دوم پیش از میالد، مسکونی بوده است. از این معبد، تنها دو ستون به ارتفاع شش متر با حجاری های زیبا در باالی آن باقی مانده است. به گفته باستان شناسان، در این محل بنایی ییالقی برای اشراف سلوکی و 
معبدی اشکانی قرار داشته است. تا پیش از این فرض می شد ستون های برجای مانده از معبد متعلق به دوره سلوکی بوده، ولی اخیرا این نظریه رد شده و معلوم شده است که این ستون ها متعلق به اشکانیان است و سلوکیان در این محل فقط کوشکی شاهی داشته اند. معماری ستون ها، یونانی است و به همین دلیل باستان شناسان فکر می کردند این 

ستونها سلوکی است. کیان توکلی عکس معبد خورهه را با ترکیب 150 عکس در نوردهی های 30 ثانیه ای و با حساسیت 800 گرفته است.


