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ویژه نامه سفر به ماه
شماره 26، ماهنامه آسمان شب، ویژه چهل وچهارمین سالگرد پرواز نخستین 
انسان به ماه منتشر شــد. این ویژه نامه در 104 صفحه، همراه با ده ها مقاله 
و مطالب جذاب و خواندنی از امروز در دســترس عالقمندان اســت. از نکات 
جالب توجه در شماره 26 ماهنامه آسمان شب، انتشار آن با دو جلد متفاوت 
اســت که این موضوع، این امکان را به خوانندگان می دهد که مجله را با جلد 

دلخواه خود تهیه کنند. 

دانشگاه امیرکبیر، میزبان پنجمین دوره 
مسابقات دانش آموزی هوافضا

مسابقات دانش آموزی هوافضا
پنجمین دوره مسابقات دانش آموزی - دانشجویی هوافضا دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر سال آینده در 5 گرایش برگزار می شود.
 مهندس حضرتی- دبیر اجرایی مســابقات هوافضا با بیان اینکه مهلت ثبت 
نام در این مســابقه تا روز 12 اسفندماه سال جاری در نظر گرفته شده است، 
افزود: این مسابقه در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی در دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر در سال آینده برگزار می شود.
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هابل  قمر جدید 
برای سیاره نپتون 

کشف کرد

چشم تیزبین تلسکوپ فضایی هابل موفق به کشف قمری به دور نپتون شده که تاکنون دور از نظرها مانده 
بود. این کشف در 1 جوالی 2013، 24 سال پس از سفر وویجر2 به این غول بزرگ یخی، تعداد همراهان 

شناخته شده ی دور این سیاره را به عدد 14 افزایش داده است.
این قمر که 20044N1/S نام گرفته است، جرم سماوی بسیار ریزی است که قطری حدود 19 کیلومتر دارد 

و به دلیل درخشندگی بسیار اندک و مدار بافاصله اش از سیاره، تا کنون دیده نشده بود. 
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راهپیمایی در فضا

    از شایعاتی بی اساس تا 
واقعیتی تحسین برانگیز

محمدرضا رضایی /چــرا پرچم در ماه به 
حالت اهتزاز درآمده؟ مگر آنجا باد هست؟ چرا 
ستارگان در عکس های ارسالی فضانوردان از 
ماه، در آسمان دیده نمی شوند؟ چرا جهت 
برخی از سایه ها، کمی با هم متفاوت است؟ 
برای چه فضانوردان در سایه اجسام در ماه، به 
راحتی دیده می شوند؟! چگونه فناوری دهه 
60، می توانست انسان را در ماه فرود بیاورد؟ 

و ده ها سوال دیگر...
این ها بخشــی از ســواالت و یا بهتر بگویم، 
شبهاتی اســت که در اذهان برخی از افراد 
درباره سفر انســان به ماه وجود دارد. برنامه 
فضایی آپولو که به واسطه آن پای 12 نفر به 
ماه رسید، آنقدر پرهزینه، بزرگ و جاه طلبانه 
بوده که باورپذیری آن را برای عده ای سخت 
کرده است و آن را دروغی بزرگ و نتیجه یک 

سیاه بازی سینمایی در استدیو می دانند. 
هرچند بیش از 44 ســال از نخستین فرود 
انســان در ماه می گذرد، اما هنوز جماعت 
مخالفان صحت سفر انسان به ماه، با آن که 
دالیل و مستندات علمی بی شماری در این 
زمینه وجود ارائه شــده است، ول کن ماجرا 
نیستند. البته بخش زیادی از شبهات پیش 
آمده در این باره، به ضعف علمی آن ها و عدم 
اطالع شــان از اهداف برنامه هــای فضایی 
برمی گردد. به گونه ای که آن ها ســاده ترین 
و بدیهی ترین واقعیت هــای علمی و فنی را 

درک نکرده اند. 
ولی واقعیتی که وجود دارد، این است که به 
واسطه جنگ سرد، فتح فضا، در دهه 1960، 
به عنوان اولویت سیاسی درجه یک در دستور 
کار دولت های شوروی و آمریکا قرار گرفت. 
این دو ابرقدرت با صرف بودجه های بسیار زیاد 
)که در تاریخ صنایع فضایی، بی سابقه بوده 
است( و بکارگیری تمامی امکانات صنعتی 
و فنی خود، طی یک دهه، جهشی کم نظیر 
را در فضانوردی جهان، ایجاد کردند. در این 
حال مخالفان مدعی هستند که با تمام این 
تفاسیر امکان ندارد که طی یک دهه آمریکا، 
به سطحی از فناوری دست پیدا کندکه بتواند 
انسان به ماه بفرستد. اما این نکته را نباید در 
مورد هر دو کشــور آمریکا و شوروی نادیده 
گرفت که بســترهای قدرتمند صنعتی که 
آن ها در دهه های چهل و پنجاه میالدی، ایجاد 
کردند، فاکتور مهمی در جهش فناوری های 
مرتبط با صنایع فضایی در این کشورها بوده 
است؛ و بدون شک این جهش های فناورانه، 
پس از فروکش کردن تب جنگ سرد، موتور 
محرکی برای صنایعی همچون خودروسازی، 

آی.تی و غیره در سال های بعد شد. 

یادداشت!

ژاپن برای اولین بار یک روبات ســخنگو را به فضا فرستاده تا همدم فضانورد ژاپنی کوچی 
واکاتا باشد که حدود سه ماه دیگر به فضا فرستاده می شود.

این بخشی از پروژه ای است که تاثیر حمایت عاطفی ماشین روی انسان را بررسی می کند.
این روبات 34 ســانتی متری که »کی روبو« نام دارد با یک موشک بدون سرنشین به فضا 

فرستاده شد و پنج روز دیگر به ایستگاه فضایی بین المللی خواهد رسید.
آژانس اکتشافات فضایی ژاپن پرتاب موشک  اچ2بی را به طور زنده در اینترنت پخش کرد. این 
موشک بجز روبات، حامل آب و غذا و پوشاک برای شش فضانورد ایستگاه فضایی بین المللی 
هم هست. نام این روبات از ترکیب دو کلمه امید و روبات در زبان ژاپنی گرفته شده است. این 
روبات کوچک که فقط یک کیلوگرم وزن دارد از یک قهرمان کارتونی به نام »اَستروبوی« 

الگوبرداری شده است. 
کی روبو توانایی انجام طیف وسیعی از حرکات را دارد، به زبان ژاپنی صحبت می کند و تمام 

مکالماتش با کوچی واکاتا را ضبط می کند.
آقای واکاتا در پایان سال میالدی اولین ژاپنی خواهد شد که فرماندهی ایستگاه فضایی بین 

المللی را بر عهده می گیرد.
عالوه بر این قرار است کی روبو پیغامهای مرکز کنترل زمین را به آقای واکاتا منتقل کند.

توموتاکا تاکاهاشی ســازنده این روبات می گوید: »کی روبو وقتی با آقای واکاتا روبرو شود 
می تواند چهره او را به یاد بیاورد«.

»من امیدوارم این روبات به مثابه رابط یک فرد با یک ماشین، یا رابط یک فرد با اینترنت و 
حتی رابط بین دو فرد عمل کند«

بزرگترین مشکل برای ســاخت این روبات، سازگار کردن آن با شرایط فضا بوده و در نه ماه 
گذشته آزمایشهای متعددی انجام شده تا دانشمندان مطمئن شوند این روبات قابل اعتماد 
است. کی روبو یک روبات دو قلو به نام میراتا دارد که در کره زمین باقی می ماند و هر مشکل 

الکترونیک همزادش در فضا را زیر نظر می گیرد.
میراتا ماه پیــش زمانی که برای اولین بــار در معرض دید خبرنگاران قــرار گرفت درباره 

ماموریتش گفت: »این قدمی کوچک برای من و جهشی بزرگ برای روبات هاست«.

ســاخت این دو روبات پروژه مشترکی بین دانشگاه توکیو، شــرکت خودروسازی تویوتا و 
شرکت تبلیغاتی دنتسو است.

ســخت افزار و حرکت روباتها کار دانشمندان دانشگاه توکیو است، تویوتا فناوری تشخیص 
صدا را تولید کرده و دنتسو تولید محتوای مکالمات را بر عهده داشته است.

روبات سخنگو، همدم فضانورد ژاپنی در فضا
فضاپیمای تدارکاتی ژاپن همراه با یک روبات سخنگو به ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شد

اسرار خورشید

نشت آب در کاله فضانورد ایتالیایی
نشت آب به درون لباس فضانورد ایتالیایی، اتفاقی که فقط پس از گذشت 1 ساعت 
و 32 دقیقه، رخ داد، باعث لغو پیاده روی برنامه ریزی شده 6.5 ساعته فضایی وی در 
روز سه شنبه )16 جوالی( گردید. فضانورد آژانس فضایی اروپا، لوکا پارمیتانو، مقدار 
زیادی آب را درون کالهش در حین گشت خود، خارج از ایستگاه فضایی بین المللی 
گزارش کرده است. به دلیل خطر احتمالی این موقعیت، کنترل کننده های ماموریت 

در اتاق فرمان روی زمین، تصمیم به لغو این پیاده روی فضایی گرفتند.
این فضانورد به سالمتی به ایستگاه فضایی بازگشت، و پس از آن مهندسان مشغول 
بررسی دلیل این نشتی بی سابقه شدند. فضانورد لوکا پارمیتانو در ابتدا تصور کرده 
بود که نوشیدن آب منجر به نشتش به درون کاله شده است. اما تیم محقق بر این 
عقیده است که سیستم خنک کننده لباس، مقصر اصلی می باشد. به گفته مسئوالن 
ناسا، حدود 1 تا 1.5 لیتر آب به درون لباس این فضانورد نشت کرده است که اکثر 
آن به درون کاله رفته، اما در بقیه بخش های لباس نیز بی تاثیر نبوده است. برنامه 

بعدی پیاده روی فضایی هنوز اعالم نشده است.

کشف پادماده در زبانه های خورشیدی
دانشمندان با بررسی اطالعات میدان مغناطیسی و ریزموج خورشیدی، برای اولین 
بار موفق به آشکارســازی پوزیترون در زبانه های خورشیدی شده اند. پوزیترون ها 
پادماده متناظر الکترون ها هستند و این دو ذره، رفتار فیزیکی یکسانی دارند. به جز 
اینکه الکترون ها دارای بار منفی و پوزیترون ها دارای بار مثبت می باشند. این اختالف 
بار باعث می شــود پوزیترون ها تابش رادیویی قطبیده چرخشی در جهت مخالف 
گسیل کنند.  اطالعات دریافتی از رصدخانه خورشیدی و هلیوسفری و نیز تصاویر 
رادیویی در دو فرکانس مختلف هلیوگراف رادیویی ژاپنی نوبیاما، بیانگر آن است 
که تابش رادیویی از زبانه خورشیدی در فرکانس پایین تر )که اثر پوزیترون ها کمتر 
است(در جهت معمول قطبیده بود، اما در همان نقطه ولی در فرکانس باالتر )که 
اثر پوزیترون ها غالب می شود( به جهت مخالف تغییر می یافت. توانایی دانشمندان 
در آشکارسازی این ذرات پادماده در یک منبع اخترفیزیکی، درک ما را از ساختار 
اولیه ماده و فرآیندهای با انرژی باال از جمله زبانه های خورشیدی افزایش خواهد 

داد تا قدم دیگری باشد برای کشف جهان رازآلودی که در آن زندگی می کنیم.

    بازیابی دو موتور موشک  آپولو ۱۱ از اقیانوس
تیمي از کاوشگران طي ماموریتي در عمق دریا موتورهایي را یافتهاند که 
بخشي از موشک ســاترن5، ماموریت آپولو11 هستند. ماه مارس گذشته 
مرکز »سفرهاي بزوس« یک ماموریت باستانشناسي صنعتي را انجام داد و 
طي آن از ابزارهاي زیرآبي با عملکرد کنترل از راه دور براي بازیابي موتورهاي 

موشک اف1، از بستر اقیانوس اطلس استفاده کرد.
این موتورها که از عمق چهار هزار و 200 متري باال کشیده 
شدند، در مرحله اول موشک ســاترن5، به کار رفته بودند 
و قدرتمندترین موتورهاي موشــک با سوخت مایع و اتاقک 

منفرد هستند که تاکنون ساخته شدهاند. تایید ماهیت این موتورها 
زماني صورت گرفت که یکي از حفاظتکنندگان با استفاده از چراغ مشکي 
داراي فیلترهاي لنز ویژه، شــماره »2044« که بر روي یکي از اتاقکهاي 
محوري استنسیل شــده بودند را کشف کرد. برطرفکردن رنگزدگي نشان 
داد که عبارت »واحد شماره 2044« بر قاعده این اتاقک حکاکي شده بود. 
این شماره، شماره موتور اف1،  متعلق به موشک ساترن 5، آپولو 11 است.

    الحاق کپسول باری روسی به ایستگاه فضایی
کپســول باری پروگرس 52 حامل حدود سه تن محموله صبح یکشنبه با 
موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی  ملحق شد.کپسول باری جدید روسیه 
روز شــنبه 2۷ جوالی )پنجم مرداد( از پایگاه فضایی بایکنور قزاقستان به 

فضا پرتاب شد و در کمتر از شش ساعت به ایستگاه فضایی رسید.   
پروگرس 52 ساعت 02:26 به وقت گرینویچ )06:56 به وقت تهران( 

روز یکشنبه شش مرداد با موفقیت به ایستگاه  ملحق شد.
این کپسول باری حامل 2.۷ تن غذا، سوخت، تجهیزات سخت 
افزاری و آزمایشات علمی برای شش خدمه مأموریت اکتشافی 

3۸ است. الحاق کپســول باری جدید روسیه تنها دو روز پس از جدا 
شدن و از بین رفتن کپسول باری پروگرس 50 صورت گرفت؛ کپسول باری 
پروگرس فضاپیمای یکبار مصرف اســت که در هنگام بازگشــت و پس از 
ورود به جو زمین نابود می شود. همچنین ابراز مخصوصی برای عیب یابی 
و بررسی علت نقص عملکرد لباس یکی از فضانوردان در هنگام انجام پیاده 

روی فضایی در محموله کپسول پروگرس 52 قرار داده شده است.

   آزمایش موفق چتر فرود فضاپیمای اوریون
کپســول اوریون به عنــوان فضاپیمای سرنشــین دار بعدی ناســا روز 
چهارشــنبه)دوم مرداد( پس از یک پرواز آزمایشــی با استفاده از دو چتر 
از سه چتر نجات خود با موفقیت در زمین فرود آمد.این آزمایش دهمین 
نمونه از مجموعه مانورهای ناســا برای بررسی سیستم چترنجات اوریون 
بوده که در زمان شیرجه فضاپیما از میان جو زمین برای سفرهای 
بازگشت از فضا، ســرعت آن را کند می کند.  اوریون برای انتقال 
فضانوردان به خارج از مدار پائین به سمت یک سیارک نزدیک، 
ماه و در نهایت مریخ طراحی شــده است.  در پرواز آزمایشی روز 
چهارشنبه یک نمونه پیش ســاخت اوریون از هواپیمایی در ارتفاع 
10 هزار و ۷00 متری جنوب غرب آریزونا به پائین پرتاب شد. این باالترین 
ارتفاعی است که فضاپیمای اوریون تاکنون از آن به سمت زمین رها شده 
است؛  آزمایشات قبلی شامل رهاسازی کپسولهای تقلیدی اوریون از ارتفاع 
حداکثر ۷600 متری بوده اند. این فضاپیما به ســه چترنجات برای کندتر 

کردن سقوط آن تجهیز شده اما تنها به دو چتر نیاز خواهد داشت.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه
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یک پالس الکترومغناطیسی با قابلیت تخریب تجهیزات برق در مناطق با مقیاس قاره دو هفته پیش با فاصله کمی از کنار زمین عبور 
کرده بود.پالسهای الکترومغناطیسی امواج عظیمی از انرژی هستند که می توانند از یک جرقه خورشیدی شدید یا انفجار هسته ای 
با ارتفاع باال ناشی شوند.  در سال 19۸9 یک تاثیر پالس الکترومغناطیسی در کانادا باعث قطع سیستم انتقال برق در کبک شد.
همچنین در اواسط ماه مه یکی از بزرگترین جرقه های خورشیدی سال روی داد. خورشید میلیاردها تن ذره را به فضا ارسال 

کرد که خوشبختانه در جهت زمین نبودند. یک افزایش کلی در فعالیت جرقه خورشیدی در 12 ماه گذشته مشاهده شده چرا 
که خورشید به اوج دوره 11 ساله خود نزدیک شده است. مقامات کشورهای انگلیس و آمریکا برای مقابله با خطرات یک پالس 
الکترومغناطیسی طبیعی یا اتمی و آماده سازی شبکه برق جلساتی را تشکیل داده اند. پژوهشی در سال گذشته پیش بینی کرد 

که احتمال بروز یک توفان خورشیدی شدید با امکان تاثیرگذاری بر زمین تا سال 2020 به میزان یک در هشت وجود دارد.

    پروژه ساخت منظومه 
ماهواره اي تصویب شد

رییس دانشگاه صنعتي امیرکبیر از تصویب 
پــروژه کالن طراحي و ســاخت منظومه 
ماهواره اي خبر داد و گفــت: این پروژه با 
هدف پوشش دایمي ماهواره اي براي ایمن 
سازي اطالعات در شبکه بانکي و تلفن هاي 
ماهواره اي در شــوراي علــوم ، تحقیقات 

وفناوري )عتف ( به تصویب رسیده است
دکتر علیرضا رهایــي در همایش معرفي 
فعالیت هاي علمي- تحقیقاتي دانشــگاه 
امیرکبیر اظهار داشت: این منظومه مشتمل 
بر 10 ماهواره است که در کنار هم فعالیت 
مي کنند و عــالوه بر ایران ، کشــورهاي 
همســایه را پوشــش خواهــد داد.  وي 
افزود: این پروژه با همکاري دانشــگاه هاي 
امیرکبیر، علم وصنعــت و تهران اجرایي 
خواهد شــد.  رییــس دانشــگاه صنعتي 
امیرکبیر خاطرنشان کرد: این طرح با هدف 
رفع نیاز کشور به پوشش دایمي ماهواره  اي 
در زمینه هاي ارسال اطالعات امن در شبکه 
بانکي، تلفن هاي دیجیتــال ماهواره اي، 
ارتباط با نقاط دور افتاده و برقراري ارتباط 
امن با مراکز مــورد نظر به تصویب اعضاي 

شوراي عالي عتف رسیده است . 
رهایي درمورد ماهواره آت ســت دانشگاه 
امیرکبیر اظهار داشت: در حال حاضر نمونه 
مهندســي و پروازي این ماهــواره آماده و 
در انتظار ســاخت پرتابگر آن هستیم. این 
ماهواره جوابگوي نیازهاي متنوع کشــور 

خواهد بود.

اخبار فضایی ایران

کاوشگر کنجکاوی ناســا که تاکنون توانسته به 
هدف اصلی ماموریت خود در مورد امکان وجود 
حیات در مریخ باستانی دســت یابد، امروز )14 
مردادماه( اولین ســالگرد حضور خــود در مریخ 
را جشــن خواهد گرفت. این آزمایشگاه متحرک 
همچنین به هدایت طرحهایی برای ماموریت های 

سیاره ای آینده می پردازد.
190 گیگابایت داده

چارلز بولدن، رئیس ناسا اظهار کرد: موفقیت های 
کنجکاوی که شــامل فرود چشــمگیر در سال 
گذشته و کشف یافته های علمی از آن زمان تاکنون 
بوده، ما را به سمت اکتشافات بیشتر مانند ارسال 
انسان به یک ســیارک یا مریخ پیش برده است. 
جای چرخهــای کنونی بعدها به جــای پا منجر 

خواهد شد.
 این کاوشگر پس از الهام بخشــیدن به میلیونها 
انسان در سراسر جهان با فرود موفق آن در دهانه 
گیل سیاره قرمز در روز شش اوت)12 مرداد(، به 
ارائه بیش از 190 گیگابایت داده، بیش از 36 هزار 
تصویر کامل و 35 هزار تصویر کوچک، انتشــار 
بیش از ۷5 هزار اشعه لیزر برای بررسی ترکیبات 
هدفها، جمع آوری و بررسی مواد نمونه از دو سنگ 
و طی بیش از 1.6 کیلومتر مسیر پرداخته است. 
کنجکاوی که به اندازه یک خودرور بوده، در چهار 
هفته گذشته پس از ترک برخی از اهداف علمی 
که شــش ماه را به بررســی آنها پرداخته بود، با 
سرعت 0.14 کیلومتر در ساعت، 699 متر را طی 

کرده است. این کاوشگر مســیر خود را به سمت 
دامنه کوهستان شــارپ ادامه داده که در آنها به 
بررسی الیه های پایینی این کوه 4.۸ کیلومتری 

خواهد پرداخت. 
فرود در مریخ

سال گذشــته فضاپیمای آزمایشگاه علمی مریخ 
و سیســتم فرود جرثقیل آســمانی بی نظیر آن، 
کاوشگر کنجکاوی را در نزدیکی دامنه کوه شارپ 
فرود آورد.ایــن کوه از الیه زمین شناســی قابل 
مشاهده ای مانند نمونه ای که توسط مدارگردهای 
مریخ بــه عنوان منشــأ دارای محیــط مرطوب 
شناســایی شده، برخوردار اســت. کنجکاوی در 
فاصله 1.6 کیلومتری از مرکز هدف 20 کیلومتری 

فرود آمده بود. 
دستاوردهای یکساله

پس از فرود، این ماموریت به ســرعت توانســت 
نشانه هایی از جریان آب شدید باستانی را کشف 
کند. اینها اولین رسوبات ریگی رودخانه بودند که 

از نزدیک در مریخ بررسی شدند.
کشف شواهد یک محیط مناسب برای پشتیبانی 
از حیات میکروبی در گذشته نیز با بررسی اولین 
ماده نمونه بدست آمده با حفر یک سنگ مریخی 
در هشــت ماه اول از ماموریت اولیــه 23 ماهه 

کنجکاوی رخ داد.
این مأموریت همچنین ســطوح طبیعی تابش را 
در مسیر سفر به مریخ سنجیده و اکنون در حال 
ارزیابی تابش و آب وهوا در سطح این سیاره است 
که می تواند بــرای طراحــی ماموریتهای آینده 

سرنشین دار به سیارات مفید باشد.
از دیگر یافته های این ماموریت آن بود که سیاره 
مریخ بیشتر جو اولیه خود را در جریان فرآیندهایی 
در باالی جو آن از دست داده است. ماموریت بعدی 
ناسا به مریخ موسوم به تکامل ترکیبات فرار و جو 
مریخ )ماون( به منظور بررســی این فرآیندها در 
جو باالیی در حال آماده سازی برای پرتاب در ماه 

نوامبر است..

یکسال از حضور 
کیوراسیتی در سیاره 

سرخ گذشت

بیش از 190  کیوراسیتی، 
گیگابایت داده، 

بیش از 36 هزار 
تصویر کامل و 

35 هزار تصویر 
کوچک، به زمین 

ارسال کرده است 
و در یک سال 

اخیر حدود 1/6 
کیلومتر در مریخ 

حرکت کرده 
است

شــماره 26، ماهنامه آسمان شب، 
ویژه چهل وچهارمین سالگرد پرواز 
نخستین انســان به ماه منتشر شد. 
ایــن ویژهنامــه در 104 صفحــه، 
همراه با دهها مقاله و مطالب جذاب 
و خواندنــي از امروز در دســترس 
عالقمندان اســت. تغییر ســاختار 
طراحی و صفحه آرایــی مطالب به 
همراه اضافه شدن بخش های جدید 
را می توان از مهم ترین ویژگی های 

این شماره از ماهنامه آسمان شب، برشمرد.
آسمان شب با دو جلد

از نکات جالب توجه در شماره 26 ماهنامه آسمان شب، انتشار آن با دو جلد 
متفاوت است که این موضوع، این امکان را به خوانندگان میدهد که مجله را 
با جلد دلخواه خود تهیه کنند. خوانندگان، مشــترکین و خریداران آنالین و 
www.nightsky. تلفنی می توانند با مراجعه به تارنمای ماهنامه به نشانی
ws، جلد دلخواه خود را از انتخاب کرده و نســخه خریداری شده، به صورت 
رایگان با پست پیشتاز به نشانی آنها ارسال خواهد شد.  خوانندگان برای خرید 
آنالین ماهنامه می توانند به نشانی www.forooshi.com مراجعه کرده و 

یا برای سفارش تلفنی با شماره 2641122۸ تماس بگیرند. 
پرونده سفر به ماه

آسمان شب  در مرزهای بیکران این شماره خود، به مناسبت چهل و چهارمین 
سالگرد پرواز نخستین انسان به ماه، ویژه نامه ای را تهیه کرده است. این ویژه نامه 
دربرگیرنده پرونده ای مفصل به قلم سیروس برزو از چگونگی شکل گیری پروژه 
سفر به ماه به همراه یادداشت و نظرات کارشناسانی همچون مهندس احمد 

دالکی و مهندس شهرام  یزدان پناه است. 

همچنین گئورگی گرچکو، کیهان نورد 
نامدار روسی در گفتگویی اختصاصی 
با آسمان شب، پیرامون شایعاتی که 
درباره دروغ بودن سفر آمریکایی ها به 
ماه، وجود دارد، به اظهارنظر پرداخت. 
عالوه بر آن از حقایقی پیرامون پروژه 
ســری ســفر به ماه روس ها در دهه 

1960، پرده برداشت.
همچنین در این بخش گزارش ویژه ای 
درباره فضاپیمای اوریون، نسل آینده 
فضاپیماهای آمریکایی که قرار است، فضانوردان این کشور را در دهه آینده به 

ماه، مریخ و سیارک ها ببرد، ارائه گردیده است.
سرویس ستاره شناسی ماهنامه هم، در مقاله ای تحت عنوان »از سنگ های ماه 
چه می دانیم؟« به بررسی داده های حاصل از مطالعه سنگ  و خاک ماه که در 

قالب برنامه فضایی آپولو به زمین آورده شده، پرداخته است.
پنجاه سال اخترشناسی پرتوایکس

در بخش گفتگوی شماره 26 آسمان شب، احسان سنایی به گفتگو با مارتین 
وایسکوف، دانشمند ارشد تلسکوپ فضایی چاندرا نشسته است. وایسکوف در 
این گفتگو مروری به روند پیشرفت های اخترشناسی در طول موج ایکس در 
50 سال گذشته داشته و دستاوردهای تلسکوپ فضایی چاندرا در طی سال ها 

فعالیت خود در مدار زمین را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است
سایر بخش ها

گزارش های ویژه خبری، رویدادهای مهم آسمان، بخش جدید چراوچگونه، 
نوجوان و باخوانندگان از سایر قســمت های شماره 26 ماهنامه آسمان شب 
است. برای کسب اطالعات بیشــتر از عناوین مقاالت و مطالب این شماره به 

تارنمای ماهنامه یا باشگاه فضایی ایران مراجعه کنید.

آسمان شب با ساختاری جدید در دسترس شماست
شماره 26 ماهنامه آسمان شب با موضوع ویژه چهل وچهارمین سالگرد فرود انسان در ماه، منتشر شد

گسیل دی اکسیدکربن از دنباله دار آیسون
ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی اســپیتزر موفق به مشاهده 
چیزی که بســیار شبیه به گسیل های قوی دی اکســیدکربن از دنباله دار 
آیسون است، در مسیر حرکت پیش بینی شده اش از درون منظومه شمسی، 
شده اند. تصاویر گرفته شده بوســیله دوربین مادون قرمز اسپیتزر نشان 
می دهد که غبار و گاز دی اکسیدکربن جریان یافته از آیسون، دنباله ای به 

طول حدود 300 هزارکیلومتر تشکیل داده اند.
محققان تخمین می زنند که ایــن دنباله دار روزانه چیزی حدود 1 میلیون 
کیلوگرم گاز که به نظر می رســد دی اکسیدکربن باشــد و 54.4 میلیون 

کیلوگرم غبار از خود گسیل می کند. 
زمانی که اسپیتزر مشاهدات جدیدش از آیسون را انجام داد، این دنباله دار 
در فاصله 502 میلیون کیلومتری خورشید قرار داشت که فاصله ای حدود 
3.35 برابر فاصله زمین تا خورشــید اســت. دنباله دار آیسون که تقریبا 5 
کیلومتر پهنا دارد، در 2۸ نوامبر به فاصله نزدیکی از خورشید خواهد رسید، 
که حدودا 1.16 میلیون کیلومتر باالی ســطح خورشیدی خواهد بود. به 
گفته محققان این دنباله دار در آن زمان با درخشش باالیی در آسمان خواهد 

درخشید، شاید به درخشندگی ماه کامل!
اما ممکن است این دنباله دار تا آن جا دوام نیاورد. مثال این احتمال وجود 

دارد که قبل از رسیدن به خورشید از هم متالشی شود و در فضا بسوزد.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

 جاخالی زمین به یک جرقه عظیم خورشیدی که شبکه برق را تهدید کرد
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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.

دستاوردهای تلسکوپ آیریس

تصویربرداری از منطقه اسرارآمیز خورشید
فاطمــه مهــدی زاده / جدیدتریــن رصدخانه 
خورشــیدی ناســا، اولین عکس ها از پایین ترین 
الیه های اتمســفر خورشــید را گرفته اســت، 
منطقه ای اســرارآمیز از خورشید که دانش کمی 

از آن داریم.
این عکس ها که 21 ســاعت پس از آنکه کنترل 
کننده های تلســکوپ بــرای اولین بــار درهای 
تلســکوپ را باز کردنــد گرفته شــده، جزئیات 
جدیدی از اتمسفر پایینی خورشید آشکار کرده 
است، ناحیه ای که به »منطقه مشترک«، شناخته 
می شود. ســفینه فضایی آیریس، عکس هایی از 

ساختارهای مغناطیسی نازک و جریان های ماده 
در اتمسفر خورشید گرفته است. به گفته مسئوالن 
ناسا، این مشاهدات اولیه نشان دهنده مقادیر زیاد 

جریان انرژی در منطقه مشترک است.
انرژی که در این ناحیه جریان دارد می تواند باعث 
توان دینامیک اتمسفر خورشید شود و الیه های 
باالیی اتمســفر خورشــیدی را تا دمایی حدود 
1 میلیون درجه ســانتیگراد داغ کند. همچنین 
الیه های پایینی جو خورشید ممکن است عاملی 
در ایجاد بادهای خورشیدی باشند که در سراسر 

منطومه شمسی جریان می یابد.

تجربه راهپیمایی فضایی از دیروز تا امروز
راهپیمایی فضایی چیست؟ و فضانوردان چگونه برای انجام آن آماده می شوند؟

نشت جدی خنک کننده آمونیوم در ماه مه 2013 
موجب اعالم وضعیت اضطراری در ایستگاه فضایی 
بین المللی شد. برای حل مشــکل، تنها یک راه 
وجود داشت: گام گذاشتن فضانوردان در خالء یا 
همان راهپیمایی در فضا و تالش برای حل مشکل.

نخستین راهپیمایی در فضا
 ســابقه راه رفتن در فضا به سال 1965 میالدی 
برمی گردد، یعنی زمانیکه الکسی لئونوف، بعنوان 
اولین فضانورد تاریخ، شــوروی ســابق را به این 

افتخار رساند.
او از این خاطره می گوید: » برای لحظاتی روی لبه 
اطاقک دو جداره )اِیرالک( ایستاده بودم و سعی 
کــردم دور و بر خودم را نگاه کنــم و همه چیز را 
ببینم. بعد یکدفعه این جمله به ذهنم آمد: زمین 
ِگرد اســت. واقعا ناخودآگاه بود و بــدون اراده از 

دهانم خارج شد«.
بعد از چنــد دقیقه راهپیمایی در فضا، الکســی 
دریافت لباس هایش بعلت افزایش فشارداخلی در 
حال باد شدن و سفت شدن هستند. بقدری حجیم 
شده بودند که فضانورد قادر نبود به درون اطاقک 
دو جداره بازگردد. او خطر کرد و با باز کردن پیچ 

مربوطه، باد لباسش را کم کرد.
او در توضیح آن لحظــه می گوید: » اجازه چنین 
کاری را نداشتم. قاعدتا باید با کادر زمینی مشورت 
می کردم ولی بــا خودم گفتم ایــن کار موجب 
وحشــت آنها خواهد شــد. باید خــودم تصمیم 

می گرفتم و نهایتا فشار را کم کردم«.

راهپیمایی فضایی در امروز
امروز »راهپیمایی فضایی«  به بخش عادی زندگی 
روزمره فضانوردان مســتقر در فضا تبدیل شده 
است. یکی از ماموریت های فضانوردان اعزامی به 
ایستگاه فضایی بین المللی، یک راهپیمایی پنج، 

شش ساعته در فضاست.
کریستر فوگلسانگ یکی از فضانوردان می گوید: 
»از راه رفتن در فضا لذت بردم. وقتی رفتم بیرون، 
دیگه دوست نداشــتم برگردم داخل. واقعا عالی 
بــود«. او در ادامــه در مورد لزوم خارج شــدن 
فضانوردان از فضاپیما می گوید: »ضرورت این کار 
دالیل متعددی دارد. بدیهی ترین آن زمانیست 
که چیزی آن بیرون خراب می شود و باید بروید 
و آن را تعمیر کنید که معموال یکدفعه پیش می 
آید و حالت اورژانسی دارد. ولی مثال وقتی در حال 
ساخت یک ایســتگاه هستیم خوب قاعدتا تعداد 
خروج های ما بیشتر است: صدها ساعت فعالیت 

در خالء«.
آموزش راهپیمایی فضایی

تجربه راه رفتن در خالء همیشــه بــا آزمایش و 
تمرین زمینی در آزمایشگاه نُترال بویانسی روسیه 
آغاز می شود. لباس های مخصوص زیرآب شبیه 
نمونه مورد اســتفاده در فضانوردی هستند. فرد 
می تواند براحتی در آنها تنفس کند و اعضای بدن 
خود را حرکت دهد. دمای بدن فرد حتی در شرایط 
بسیار غیرطبیعی تغییر نمی کند. نمونه امروزی 

آنها برایند پنجاه سال مطالعه و تحقیق و حاصل 
پیشرفتهای تکنولوژیک است. و البته استفاده از 
تجارب الکسی لئونوف، پیشــگام این اقدام بلند 
پروازانه و الهام از اطاقک دو جداره»اِیرالک« ضد 

فشار و لباسی که او بر تن کرده بود.
شــرکت اِزِوزدا، تمامی لباس هــای فضا نوردان 
روسی از جمله الکســی لئونوف را طراحی کرده 

و می کند.
تفاوت لباس های فضایی

سرگئی پوزدنیاکوف مدیرعامل آن می گوید: 
» فرق لباس لئونوف با مدلهای جدید این است که 
لباس او خیلی نرم بود. مثل یک پوسته نرم ساخته 
شده بود و مابقی تجهیزات الزم سیستم کمک به 
حیات او در یک بسته کوچک جداگانه قرار داشت 

که لئونوف باید آنرا به تیوب ها وصل می کرد«.
لباســهای مدرن »اُرالن« از یــک نیم تنه فلزی 
محکم ساخته شــده و مدل جدید آن موسوم به 
»اُرالن-ام.ِکی.اس« قابلیت تنظیم خودکار دمای 

درونی را نیز دارا هستند.
مهندســان فضا، شــرایط محیط فضا را در یک 
اتاق خالء، شبیه ســازی می کنند تا فضانوردان 
فشارهای مختلف را تجربه کنند. داشتن اعتماد به 
نفس یکی از اصول مهم و اولیه فضانوردی اســت 
چرا که مواجهه باموارد غیرمترقبه و ناخواسته در 

فضا، قاعده است نه استثنا.
# برگرفته از شبکه خبری یورونیوز فارسی

با وجود اینکه شــهابواره ها بخشــی زیادی از 
جرم خود را هنــگام عبور از جو زمین از دســت 
می دهند، بــاز هم برخی از آنهــا چنان غول پیکر 
هستند که از این مهلکه جان سالم به در می برند 
و به ســطح زمین برخــورد می کننــد. اگر این 
شهاب سنگ های سرســخت نبودند دانش ما از 
دنیای ماورای سیاره زمین تا این اندازه پیشرفت 
نمی کرد. در این بخــش ویژگی های بزرگ ترین 
شهاب ســنگ های جهان را مرور خواهیم کرد.

    سنگین ترین
»هوباِوســت« بزرگتریــن شهابســنگ شــناخته 
شــده جهان، در ســال 1920 در منطقه هوباِوســت 
در جنوب غربي آفریقا  کشــف شــد. این شهابسنگ 
آهنــي 60 تنــی در زمیــن ســنگ آهکــي محــل 
فرود اش، دســتنخورده و ســالم باقي مانــده بود. این 
ســنگ اکنون در نامیبیا اثر ملي محســوب میشــود.

    عمیق ترین
شهاب آهنی آرژانتینی »ال چاکو« در عمق 5 متری زیر 
زمین و به کمک یک دســتگاه فلزیاب کشف شد، عمر 
این سنگ 3۷ تنی با توجه به گودال های اطراف آن تنها 

بین 4 تا 5 هزار سال تخمین زده شده است.

    سردترین
روبرت پیری در سال 1۸94 راهی سفری پرمخاطره به 
قطب شمال  شد، او در ســفرش با کمک اسکیموهای 
بومی گرین لند یک شهاب ســنگ آهنی بزرگ به وزن 
تقریبی 31 تن را به موزه تاریخ طبیعی آمریکا آورد. این 
شهاب ســنگ »آنیگیتو« به معنی پناهگاه اسکیموها 

نام گرفت.

    جدیدترین
 در سال 2011 شهاب سنگي آهني در کوههاي آلتاي 
استان ســین کیانگ چین یافت شد، این سنگ بزرگ 
قهوهایي رنگ از زیر یک تخته ســنگ گرانیتي بزرگتر 
بیرون زده و طول قسمتي از آن که باالي زمین قرار دارد، 
2/3 متر و عرض آن نصف این مقدار است. جرم این صخره 
شهابســنگ بین 25 تا 30 تن تخمین زده شده است.

  منحصر به فردترین
منحصربفردتریــن ویژگــی مــوزه زمین شناســی 
سین کیانگ کشور چین بی شــک شهاب سنگ آهنی 
»آرمانتی« است. شهاب ســنگ آرمانتی با وزن 2۸ تن 
چهارمین شهاب سنگ سنگین جهان به شمار می رود.

  درازترین
غول آهنــی 22 تنــی »باکوبریتو« را زمین شــناس 
آمریکایی گیلبرت الیس بیلی در ســال 1۸63 کشف 
کرد هم اکنون این سنگ با طولی بالغ بر 14 فوت عنوان 
درازترین شهاب ســنگ دنیا را از ان خود کرده اســت 
معروف ترین جاذبه گردشگری مکزیک به شمار می آید.

کشف گروه جدیدی 
از خوشه های 

ستاره ای

یک تیم بین المللی از ستاره شناسان موفق به کشف خوشه های خورشیدی با ویژگی هایی شده اند که 
تاکنون دیده نشده است.  محققان با استفاده از داده های تلسکوپ فضایی هابل و تلسکوپ 10 متری 
ِکک در هاوایی، چندین خوشه ستاره ای را با اندازه ها و جرمهایی شناسایی کرده اند که تا پیش از این 
ناشناخته بوده است. محققان وجود تعدادی خوشه ستاره ای متفاوت را تائید کرده اند و این نظریه که آنها 

از انواع خاص برخوردارند را رد می کند.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

ترین های شهاب سنگ های 
غول پیکر 
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   خرداد 1392 8 صفــحه   700  تومان  خبرنامه باشگاه فضایی ایران 

   سرعت 10 برابری تغییرات اقلیم زمین طی 65 میلیون سال گذشته
نتایج جدیدترین مطالعات دانشمندان نشان می دهد تغییرات جوی که زمین امروزه به چشم خود می بیند 10 
برابر سریع تر از هر زمان دیگری طی 65 میلیون سال گذشته است. دانش پژوهان دانشگاه استنفورد می گویند 
اگر این روند با همین سرعت کنونی ادامه یابد، فشار چشمگیری بر اکوسیستم های سراسر زمین وارد می شود 
و بسیاری از گونه های حیات باید برای زنده ماندن دست به سازگاری های رفتاری، تکاملی یا جغرافیایی بزنند.

   الحاق بزرگ ترین ماهواره ارتباط از راه دور اروپا به مدار
بزرگ ترین ماهواره ارتباطات از راه دور اروپا به نام »آلفاست« پس از پرتاب موفقیت آمیز از گویان فرانسه، 
با موفقیت به مدار ملحق شد ایستگاه زمینی واقع در پکن، متعلق به شرکت انگلیسی ارتباطات از راه 
دور اینمارست این ماهواره را شناسایی کرد؛ این بدین معناست که سامانه پرتاب شده آن گونه که انتظار 

می رفت، عمل کرده است.

در این جهان بزرگ ستاره ای به نام »کانیس ماجونیس«،  در فاصله پنج هزار 
سال نوری از زمین وجود دارد که می تواند با ابعادی هشت میلیارد برابر ستاره 

سامانه خورشیدی، خورشید زمین را به راحتی ببلعد.
قطر تخمینی این ستاره سه میلیارد کیلومتر است، شعاعی که این ستاره را در 
رده معدود ستاره هایی قرار داده است که به فوق ابرستاره های سرخ شهرت 
دارند. با این همه بسیاری بر سر ابعاد این ستاره بحث دارند و آن را یک میلیارد 

کیلومتر محاسبه کرده اند.

بزرگ ترین ستاره جهان، 
چقدر از خورشید بزرگ تر است؟

بر اساس روند شکل گیری کهکشانها در مدل استاندارد، بزرگترین کهکشانها، 
کهکشانهای بیضی شکلی هستند که از برخورد کهکشانهای کوچکتر شکل 
می گیرند. بزرگترین نمونه کهکشان »ای.سی1101« است که در فاصله یک 
میلیارد سال نوری در مرکز خوشه کهکشانی» آبل 2029«  قرار گرفته است.
این کهکشان 6 میلیون سال نوری وسعت داشته و هزاران برابر از کهکشان 

راه شیری عظیم تر است.

بزرگ ترین کهکشان جهان،
در کجای عالم قرار دارد؟

عنوان بزرگترین حفره جهان به یک سیاهچاله عظیم اختصاص ندارد، بلکه 
به فضای تاریک وسیعتری خطاب می شود. در بزرگترین فضایی که تا کنون 
مورد بررسی قرار گرفته است، کهکشــانها از دیواره ها و گره هایی در وسعت 
چند میلیون سال نوری ساخته شده است که حفره ای در میان آن قرار دارد.

بزرگترین حفره خالئی که تا به حال در میان یک کهکشــان یافته شــده، 
حفره ای است که در سال 200۷ کشف شده و وسعتی برابر یک میلیارد سال 
نوری دارد. گمان می رود این حفره توخالی به واسطه برخورد بسیار نزدیکی 

با جهانی دیگر به وجود آمده باشد.

آیا بزرگ ترین حفره جهان،
یک سیاهچاله است؟

    سرنوشت جهنمی ناهید 

در انتظار زمین
محققان معتقدند، روند صعودی انتشــار 
گازهای گلخانه ای می توانــد زمین را به 
سیاره ای غیر قابل ســکونت مانند ناهید 
مبدل کند، با افزایش انتشار گازهای گلخانه 
ای، میزان جذب انرژی خورشید نیز بشدت 
افزایش یافته و زمیــن دیگر قادر به حفظ 

تعادل دمایی نخواهد بود.
در نتیجه گرم تر شدن زمین، اقیانوس ها به 
حالت جوش درآمده و تبخیر می شوند؛ در 
این شرایط جو مملو از بخار شده و زمین به 
سیاره ای غیر قابل سکونت مشابه سرنوشت 

جهنمی ناهید مبدل خواهد شد.
منطقه قابل سکونت ستاره جائی است که 
فرآیند فرار گازهای گلخانه ای آغاز می شود؛ 
این منطقه حلقه ای از فضا در اطراف ستاره 
اســت که محل مناسبی برای شکل گیری 
آب به شکل مایع بر سطح سیاره سنگی و 

میزبانی حیات محسوب می شود.
اخترشناسان دانشگاه ویکتوریا با استفاده از 
مدل رایانه ای دریافته اند، آستانه پایین تر 
تابش حراراتی در فرآیند گازهای گلخانه ای 
احتماال سریع تر از تصورات قبلی روی دهد.
تیلور رابینســون یکــی از نویســندگان 
اینتحقیق تأکید می کند: نتایج این یافته 
برای سیاره زمین نیز قابل تعمیم است؛ با 
توجه به افزایش میزان تابش نور خورشید، 
جو زمین بیش از تصورات قبلی مســتعد 

اثرات گازهای گلخانه ای قرار دارد 
سیاره شناسان با مشــکالت زیادی برای 
شناسایی شــرایط موجود در سطح سیاره 
زهره مواجه هستند، چرا که جو این سیاره 
همیشه با الیه ای بسیار ضخیم از ابر اسید 
سولفوریک پوشیده شده است. دمای سطح 
این ســیاره در برخی مواقع به 465 درجه 
سانتیگراد هم می رســد. به نظر می رسد 
دمای باالی سیاره زهره به خاطر اثر پدیده 

گازهای گلخانه ای باشد.

  ستون های قلعه عقاب
مریم حاج حیدری/  این قلعه ی تولید ستارگان چه چیزهایی را آشکار می کند؟ سحابِی نام آشناِی عقاب در رنگ های زیادی می درخشد. تصویر باال، ترکیبی از سه رگ از گازهای در حال 
درخشــش در این ســحابی را نشان می دهد. ستون های غبار تاریک، به خوبی برخی از برج های متراکم تر شکل گیری ستاره را نشان می دهد. نورهای پر انرژی از ستاره های جوان سنگین، 
گازی را به وجود می اورد که می درخشــد و به طور موثر بخشــی از غبار و گاز را از ســتون محل تولدش دور می کند. بسیاری از این ستارگان پس از میلیون ها سال منفجر می شوند، و بیشتر 

نواد تاریکشــان به خود ســحابی که از آن شکل گرفته اند باز می گردد. این پروسه، در حال تولیِد خوشه ستاره ایی باز  به نام ام16 است.

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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سه شنبه  15 امرداد 1392/ 28 رمضان 1434/ 6 اوت 2013/ سال اول/ شماره 3 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.

بخش خصوصی فضا

اعزام فضانوردان ناسا به فضا، با فضاپیماهای تجاری
سازمان فضایي آمریکا،ناسا،با وجود کاهش بودجه و محدودیت هاي مالي، قصد دارد طرح 
مربوط به اعزام فضانوردان خود را توسط فضاپیماهاي بخش خصوصي را دنبال کند. از 
سال 2010 که ناسا همکاریهاي خود با شــرکت هاي خصوصي عالقمند به راه اندازي 
سفرهاي فضایي آغاز کرده اســت تا ماه مه سال 2014 که مرحله فعلي طرح موسوم به 
خدمه پروازهاي تجاري به پایان مي رسد، سازمان ناسا در مجموع حدود یک میلیارد و 500 میلیون دالر صرف 
این طرح خواهد کرد. دولت آمریکا براي ادامه این طرح بودجه اي قریب ۸21 میلیون دالر را براي سال مالي 2014 
پیش بیني کرده ولي کنگره آمریکا در دو سال گذشته این بخش از بودجه پیشنهادي دولت را به نصف کاهش داده 
است. بخش عمده اي از این بودجه اکنون به دو شرکت بزرگ  یعني » بوئینگ« و » اسپیس اکس« اختصاص مي 
یابد که در حال طراحي و ساخت یک کپسول یا فضاپیما با ظرفیت هفت نفر هستند. عالوه بر این سازمان ناسا از 
طراحي و ساخت یک فضاپیماي بالدار که توسط شرکت خصوصي دیگري انجام مي شود حمایت مالي مي کند. 
مسئوالن ناســا اعالم کردند که در ازاي اختصاص یک بودجه ۸00 میلیون دالر در چهارچوب قرار داد با شرکت 
هاي خصوصي اکنون دولت آمریکا  از دو تاسیســات پرتاب فضاپیما، دو فضاپیماي مخصوص انتقال تدارکات و 

وسایل و دو موشک انتقال فضاپیما که بسیار مقرون به صرفه هستند برخوردار شده است.

زندگی در فضا در گفتگو با جوان ترین فضانورد ایستگاه فضایی 

در ایستگاه فضایی بین المللی چه چیز بیش 
از همه شما را تحت تاثیر قرار داده است؟

پاسخ به این سوال آسان است زیرا در اینجا همه 
چیز من را تحت تاثیر قرار داده اســت. زندگی در 
یک ایستگاه فضایی یک تجربه بسیار ویژه است. 
همه چیز در اینجا بصورت متفاوتی درک می شود. 
چیزهایی که برایمان مسلم به نظر می آیند اینجا 
دیگر کاربرد و قطعیتی ندارند و من هرگاه به اطراف 
می نگرم شگفت زده می شوم. این یک حس کامال 
متفاوت است. آنچه بیش از همه من را تحت تاثیر 
قرار می دهد این است که چگونه در فضا تکنولوژی 
به بخشی از زندگی روزانه ما تبدیل شده است و ما 
بسرعت با آن خودمان را وفق می دهیم و با وجود 
آنکه تنها یک دیوار نازک میان ما و فضا وجود دارد 

ولی حس می کنیم که در خانه هستیم.

چه بخش از زندگی در فضا بیش از همه برای 
شما سخت است؟

آموزش هایــی که در زمین دیــده ایم بخوبی ما 
را برای زندگی در فضا آمــاده می کند. به همین 
دلیل پس از ســال ها آمــوزش در زمین، محیط 
ایســتگاه فضایی بین المللی برایمان بسیار آشنا 
به نظر می رسد. من حدود دو سال و نیم در مکان 
های مختلفی در سراسر جهان و در محیط هایی 
شبیه به ایســتگاه فضایی آموزش دیدم. بنابراین 
هنگام ورود، محیط ایســتگاه برایم بســیار آشنا 
بود و تجهیزات آن را بارها قبل از سفر به فضا نیز 
دیده بودم. با این وجود آنچه من را شــگفت زده 
کرد و تطبیق با آن برایم ســخت بود، جاذبه صفر 
موجود در فضا بود. اگرچه بارها این حالت در زمین 
شبیه سازی شــده بود اما در فضا این جاذبه صفر 
همیشگی و دائمی است و اینجا همیشه همه چیز 
شناور است و غیر ممکن است که بتوان چیزی در 
جایی گذاشت. شما باید همه چیز را همیشه با نوار 
چسب بچســبانید و یا به جایی متصل کنید. این 
کار باعث می شود که طرز فکر ما کامال برعکس با 

دستگاه به آزمایش ستون فقراتشان پرداختند. این 
دستگاه یک انقالب علمی محسوب می شود. زیرا 
مردمی که ساکن مناطق دورافتاده و یا مکانهایی 
هستند که در آنجا دستگاه اشــعه ایکس یا ام آر 
آی وجود ندارد می توانند به کمک این دســتگاه 
فراصوت به تشخیص آســیب های وارد شده به 

ستون فقراتشان بپردازند.

بنابراین شــما در فضا بر روی موضوعات 
مربوط به سالمت خودتان نیز کار می کنید؟

لوکا پارمیتانو: »بله. مثال همانطور که گفتم یکی از 
موضوعات مهم برای فضانوردان، مشکل از دست 
دادن کلسیم اســت. استخوان های ما باید قوی و 
محکم باشند اما در شرایطی که جاذبه زمین وجود 
نداشته باشد آنها بتدریج کلسیم شان را از دست 
می دهند و پوک و شــکننده می شوند. موضوع 
دیگری که درباره آن آزمایش می کنیم مربوط به 
سیستم قلبی و عروقی است. زیرا در فضا از ماهیچه 
ها خیلی استفاده نمی شود و آنها به تدریج ضعیف 
می شوند. مثال من از پاهایم در هنگام حرکت در 
فضا استفاده نمی کنم. موضوع سوم نیز مربوط به 
قدرت دید است. در فضا چشم ها تمایل به تغییر 
شــکل دارند و حتی ممکن است این تغییر شکل 

بصورت دائم باقی بماند.*

آیا فکر می کنید اشکال دیگری از زندگی نیز 
در فضا وجود داشته باشد؟

من به این سوال به عنوان یک انسان پاسخ می دهم 
نه بعنوان یک فضانــورد. من معتقدم که میلیون 
ها میلیون ســیاره در جهان وجــود دارد و اگر ما 
بتوانیم تعریفی متفاوت ازمعنای زندگی داشــته 
باشیم، یعنی یک نوع زندگی که مبتنی بر آب و یا 
اکسیژن نباشد، بلکه گونه دیگری از زندگی باشد، 
آنگاه احتماالت زیادی درباره مدل های مختلف 
زندگی در فضا وجود خواهد داشت. این ساده ترین 

پاسخی است که می توانم به این سوال بدهم.«

آنچه شود که در روی زمین وجود دارد. چیزهایی 
که انجامشــان در زمین آسان به نظر می رسد در 
اینجا ســخت اســت و بلعکس. این سخت ترین 

موضوع برای من بود.«

پس از گذشــت چه مدت توانستید با این 
شرایط جدید خودتان را تطبیق دهید؟

فکر میکنم که بخوبی توانســته ام با این بی وزنی 
خودم را ســازگار کنم. البته این تطابق یک روند 
تکاملی دارد و بتدریج بوجود می آید. من همچنان 
در حال طی کردن این فرایند تکاملی هستم. دو 
هفته طول می کشد تا بطور کامل زندگی در دنیای 
ســه بعدی را حس کنیم و به محیط بدون جاذبه 

عادت کنیم.

برنامه کار روزانه شما در ایستگاه فضایی بین 
المللی چیست؟

در ایستگاه فضایی در هر لحظه باید صدها آزمایش 
انجام داد. مثال من در حال حاضر مشغول آزمایش 
بر روی مواد غذایی هســتم تــا بفهمیم چگونه 
می توان مشکل کاهش کلســیم را برطرف کرد. 
خوشحالم که این سوال را پرســیدید. زیرا ما در 
اینجا مشغول انجام تحقیقات علمی جالب توجهی 
هستیم. مثال پشت من یک دستگاه جدید فراصوت 
است. این دســتگاه دارای فرکانسی بیشتر از بازه 
فرکانسی شنوایی انسان است و همکاران من با این 

لوکا پارمیتانو، فضانورد اروپایی در گفتگو با شبکه یورونیوز، از تجربیات زندگی اش در فضا می گوید

فضایی در هر  در ایستگاه 
لحظه باید صدها 

آزمایش انجام 
داد. مثال من 

در حال حاضر 
مشغول آزمایش 

بر روی مواد 
غذایی هستم تا 
بفهمیم چگونه 

می توان مشکل 
کاهش کلسیم را 

برطرف کرد

نام لوکا پارمیتانو در تاریخ بعنوان جوان ترین فضانوردی که برای یک ماموریت طوالنی 
به ایستگاه فضایی بین المللی رفته، ثبت شده است. این فضانورد ۳6 ساله ایتالیایی که 
چند هفته پیش به ایستگاه فضایی بین المللی پیوسته، در برنامه سخن من به سواالتی 
درباره زندگی در فضا پاســخ می دهد. این یک فرصت نادر است تا بتوان درباره سبک 

دیگری از زندگی، اطالعاتی را کسب کرد.

مار
کو

ل 
زاب

ای

رژیم غذایی 
کهکشان ها با 
افزایش سن

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد، میزان رشد کهکشان های عظیم الجثه به مرور زمان کاهش یافته 
و کمتر اقدام به تغذیه از کهکشان های همسایه می کنند.  اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی 
اسپیتزر ناسا و کاوشگر نقشه بردار فروسرخ میدان وسیع دریافته اند که اشتهای کهکشان های پیر و غول 
پیکر به افزایش سن بشدت کاهش پیدا می کند. کهکشان های عظیم الجثه رژیم غذایی را در اواخر عمر 

پنج میلیارد سالگی خود آغاز می کنند.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

گفتگو
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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 

   سرعت 10 برابری تغییرات اقلیم زمین طی 65 میلیون سال گذشته
نتایج جدیدترین مطالعات دانشمندان نشان می دهد تغییرات جوی که زمین امروزه به چشم خود می بیند 10 
برابر سریع تر از هر زمان دیگری طی 65 میلیون سال گذشته است. دانش پژوهان دانشگاه استنفورد می گویند 
اگر این روند با همین سرعت کنونی ادامه یابد، فشار چشمگیری بر اکوسیستم های سراسر زمین وارد می شود 
و بسیاری از گونه های حیات باید برای زنده ماندن دست به سازگاری های رفتاری، تکاملی یا جغرافیایی بزنند.

   الحاق بزرگ ترین ماهواره ارتباط از راه دور اروپا به مدار
بزرگ ترین ماهواره ارتباطات از راه دور اروپا به نام »آلفاست« پس از پرتاب موفقیت آمیز از گویان فرانسه، 
با موفقیت به مدار ملحق شد ایستگاه زمینی واقع در پکن، متعلق به شرکت انگلیسی ارتباطات از راه 
دور اینمارست این ماهواره را شناسایی کرد؛ این بدین معناست که سامانه پرتاب شده آن گونه که انتظار 

می رفت، عمل کرده است.

تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران
 در سکوی دوم جهان ایستاد

تیم المپیاد دانش آموزی نجوم و اخترفیزیک جمهوری اســالمی ایران با 
کسب ســه مدال طال، ســه نقره و چهار برنز، موفق به کسب جایگاه دوم 

هفتمین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک شد.
حسن ســاعی دهقان رییس باشــگاه دانش پژوهان جوان در گفت وگو با 
خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، با بیان این که هفتمین 
دوره المپیاد جهانی دانش آموزی نجوم و اختر فیزیک طی روزهای 5 تا 13 
مرداد با حضور 41 کشور در یونان برگزار شــد گفت: تیم رومانی به مقام 

نخست این رقابت ها دست یافت.
وی گفت: علی پیرمرادی، حسین خلیلی، مهرگان درودیان از اعضای تیم 
المپیاد دانش آموزی نجوم و اختر فیزیک ایران در این دوره از رقابت ها موفق 

به کسب مدال طال شدند.
وی با بیان این که ایران با شرکت دو تیم در نهایت موفق به کسب جایگاه دوم 
این دوره از مسابقات شده است ادامه داد: سه مدال نقره ایران در هفتمین 

رونمایی نخستین قطعه تلسکوپ رصدخانه ملی ایران 

یاتاقــان هیدرواســتاتیک بــه عنوان 
نخستین قطعه تلســکوپ ملی ایران 
با هزینه ای حدود یک بیســتم قیمت 
درخواستی از سوی شرکت های خارجی 
با همکاری محققان و صنعتگران داخلی 

طراحی و ساخته شد.
مســعود بیــدار، عضو تیــم مکانیک 
رصدخانه ملی ایران در حاشیه مراسم 
رونمایی و تست این قطعه که در کارخانه 
نــورد و تولید قطعات فــوالدی برگزار 
شــد در گفت وگو با خبرنــگار فناوری 
ایسنا اظهار داشت: تلسکوپ رصدخانه 
ملی حدود 60 تــا 65 تن وزن دارد که 
وزن قســمت متحــرک آن حدود 55 
تن است. در تلســکوپ های بزرگ )با 
قطر آینه اصلی بیش از 2 متر( به دلیل 

ابعاد و دقت عملکرد بســیار باالی مورد نیاز تنها 
راه حل برای مهار وزن، اســتفاده از یاتاقان های 

هیدروستاتیکی است.
وی خاطرنشان کرد: این یاتاقان  که به دلیل دقت 
زیاد و ظرفیت تحمل بار باال در صنایع مختلف به 
کار می رود متشکل از چند پد هیدروستاتیک ثابت 
است که در زیر سازه قرار می گیرد. الیه ای نازک 
از روغن پرفشار توســط یک واحد هیدرولیکی 

بین ســطوح این پدها ایجاد و باعث جدایی این 
پدها از ســطح زیرین سازه می شــود. در نتیجه 
نبود اصطکاک خشــک میان این دو سطح، سازه 

می تواند روی الیه نازک روغن حرکت کند.
عضو تیم مکانیک رصدخانه ملی ایران با اشاره به 
مشکالت ناشــی از تحریم ها اظهار داشت: از بین 
معدود تولیدکنندگان یاتاق های هیدرولیکی در 
دنیا تنها یک شــرکت ایتالیایی حاضر به تحویل 

این قطعه به ایران شــد که برای ساخت 
این قطعه 300 هزار یــورو معادل 1.5 
میلیارد تومان و دو سال زمان درخواست 
کرده بود. لذا تصمیم به ساخت این قطعه 
در کشــور گرفتیم و طی طــرح امکان 
ســنجی با هزینه ای حدود یک بیستم 
قیمت درخواســتی و در مدت یک سال 
موفق به ســاخت این قطعه شدیم. وی 
با بیــان این که در این سیســتم فیلمی 
نازک از روغن به قطر 50 میکرون )نصف 
قطر کاغذ( بین پدهای هیدروســتاتیک 
و ســطح زیرین ســازه قرار می گیرد در 
خصــوص پیچیدگی هــا و چالش های 
ساخت یاتاق های هیدروستاتیک گفت: 
در طراحی یاتاقان، توازی ســطوح باال 
پایین باید حفظ شود تا روغن به صورت 
یکنواخت توزیع شــود. از دیگر پیچیدگی های 
ســاخت یاتاقان دقــت باالی قطعات اســت که 
نهایت موج آن باید حدود 5 میکرون )یک بیستم 
قطر کاغذ( باشــد که به همین دلیل سازندگان 
مختلف داخلی را بررســی و در نهایت ســاخت 
مدار هیدرولیک و منبع تغذیه، ساخت یاتاق ها و 
ساخت سازه استراکچر و سازه تست را به شرکت 

توانمند داخلی محول کردیم.

پنجمین دوره مسابقات دانش آموزی - دانشجویی هوافضا دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر سال آینده در 5 گرایش برگزار می شود.

 مهندس حضرتی- دبیر اجرایی مســابقات هوافضا با بیان اینکه مهلت ثبت 
نام در این مســابقه تا روز 12 اسفندماه سال جاری در نظر گرفته شده است، 
افزود: این مسابقه در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی در دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر در سال آینده برگزار می شود.
دبیر مسابقه هوافضا دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه مسابقه در 5 گرایش برگزار 
خواهد شد، اظهار داشت: این مسابقات در بخش دانش آموزی در گرایش های 
گالیدر دانش آموزی، هاورکرافت دانش آموزی و موشک آبی پیشرفته و در 
بخش دانشجویی در دو گرایش گالیدر دانشجویی و روبات های پرنده برگزار 

می شود.
وی با اشاره به زمان برگزاری این مســابقه، خاطرنشان کرد: زمان برگزاری 
بخش دانش آموزی اواخر اردیبهشت 92 و بخش دانشجویی اواخر فروردین 

92 خواهد بود.
حضرتی به بیان نحوه برگزاری این مســابقه پرداخت و یادآور شد: با توجه به 
اولین دوره برگزاری بخش مسابقه روبات های پرنده در سطح ملی در دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر کمیته برگزاری مسابقات امتیازات و امکانات ویژه ای برای 

این بخش از مسابقات در نظر گرفته است.
وی برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشــی مخصوص روبات های پرنده 
توسط کادر فنی مســابقه روبات های پرنده دانشــگاه را از جمله برنامه های 
حاشیه ای این مســابقه نام برد و اضافه کرد: این کادر فنی شامل اعضای تیم 
AUTMAV دانشگاه است که موفق به کسب دو مقام دومی در مسابقات 

بین المللی IMAV در هلند و آلمان شدند.

حضرتی با بیان اینکه این مسابقه از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می 
شود، گفت: انجمن علمی مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر و ستاد توسعه 

فناوری هوافضا برگزار می شود.
دبیر اجرایی مســابقه هوافضا دانشگاه امیرکبیر با اشــاره به تعداد تیم های 
شرکت کننده در هر یک از گرایش ها، یادآور شد: تاکنون 12 تیم در گرایش 
روبات های پرنده، 11 تیم در گرایش گالیدر دانشجویی، 31 تیم در گرایش 
گالیدر دانش آموزی، 20 تیم در گرایــش هاورکرافت و 2۷ تیم در گرایش 

موشک آبی پیشرفته تایید اولیه شدند.

دانشگاه امیرکبیر، میزبان 
مسابقات هوافضا
برگزاری پنجمین دوره مسابقات 

دانش آموزشی - دانشجویی هوافضای امیرکبیر

خبرهای کوتاه
    چین، سه ماهواره علمی پرتاب کرد

مقامات چینی از ارســال موفق ســه ماهواره، برای انجام 
تحقیقات علمی به فضا خبر دادند

به گزارش ایسنا، ماهواره های چوانگژین-3، شیان-۷ و 
شیجیان-15 بر روی یک موشک حامل النگ مارچ-4 
به مدار پرتاب شدند. به گفته مرکز پرواز ماهواره تایوان، این 
ماهواره ها بیشتر برای انجام تجربیات علمی در مورد فناوری های 

پاکسازی فضا مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

    بارش شهابی برساووشی
با نزدیک شــدن به هفته ســوم مردادماه و اوج شــهاب باران 
برساووشی، آسمان شب شاهد عبور آذرگوی ها و شهاب های 
درخشان زیباترین شهاب باران سالیانه است. این فرصت 
را از دســت ندهید. این شــهاب باران در اثر عبور زمین 
از میان ذرات برجامانــده از دنباله دار ســویفت-تاتل 
اتفاق می افتد. ذرات این دنباله دار با ســرعت حدود 60 
کیلومتر بر ثانیه به جو زمین برخورد می کنند و بررســی های 
دانشمندان نشان داده که شهاب باران برساووشی دارای بیشترین 
تعداد آذرگوی ها در میان شــهاب باران های ســالیانه اســت.  
شهاب باران برساووشی امسال در بامداد 22 مرداد به اوج فعالیت 
خود می رســد و رصدگران می توانند در ایده آل ترین شــرایط 
رصدی، در هر ساعت حدود 100 شــهاب را به چشم ببینند. 

    تسخیر معادن ماه!
کاوشگران فضایی بخش خصوصی به زودی بر روی ماه 
قدم خواهند نهاد. قطب جنوب ماه که آفتاب گیر است و 
تا به حال هیچ فضاپیمایی بر روی آن ننشسته، به زودی شاهد 
فرود اولین ماه نشین خود خواهد بود که تا سال 1394/2015  
یک تلسکوپ خصوصی را بر روی قله کوه قمری ماالپرت قرار 

خواهد داد. البته این تنها آغاز کار آنهاست. 

  نقشه ناسا از گرمای زمین طی 130 سال
ناسا نقشه ای 130 ساله از آمار دمای هوای زمین با استفاده از یک هزار ایستگاه آب و هواشناسی سراسر 
جهان و اطالعات ماهواره های مدرن برای دنبال کردن افزایش دمای جهانی منتشر کرده است. به طور 
متوســط این نقشــه نشــان دهنده میزان افزایش دمای زمین طی 130 سال گذشته است. بسیاری از 

گرمترین سالهای ثبت شده در سالهای اخیر رخ داده اند

   کشف والدین شهاب سنگ روسیه
نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که یک خوشه سنگی به وسعت 200 متر که نخستین بار در سال 
2011 مشاهده شده، می تواند منشاء شهاب سنگ چلیابینسک باشد که اوایل سال جاری میالدی برفراز 
آسمان روسیه منفجر شد. در صورتی که نتیجه این تحقیقات ثابت شود به این معنا خواهد بود که باید 
شاهد برخوردهای آینده از سایر قطعات این خوشه سنگی باشیم که بزرگ و در مدار خورشید هستند.

باشگاه
ایران

دو هفته نامه

تازه های ایران
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این قطعه با یک بیستم هزینه نمونه خارجی توسط مهندسان ایرانی طراحی و ساخته شد
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  آیا شما هم در این تصویر هستید؟
فضاپیمای کاســینی عکســی را به زمین ارسال کرد که حتی ماجراجوترین عکاســان هم در آینده نزدیک قادر به 

گرفتن آن نخواهند بود.
کاســینی که در سال 1997 ماموریت خود را آغاز کرد، این عکس را که زمین و زحل را به عنوان شرکای سیاره ای در 
منظومه شمســی نشــان می دهد )به فلش توجه کنید(، گرفته است. این فضاپیما این تصویر را در 19 ژوئیه هنگامی 
کــه تقریبا 1.2 میلیون کیلومتر از زحل و تقریبا 1.5 میلیارد کیلومتر از زمین فاصله داشــت گرفت، این تنها یکی از 
سه عکسی است که از سیاره ما در چنین فاصله ای گرفته شده است. این نخستین باری است که چنین عکس سیاره 
ای با اطالع قبلی ما انســان ها از زمان انجام آن از فضا گرفته می شــود. ناسا این رویداد را از روزها قبل اعالم نمود، تا 

شــاید شما دوست داشته باشید که به سمت دوربین دست تکان دهید.



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 

   سرعت 10 برابری تغییرات اقلیم زمین طی 65 میلیون سال گذشته
نتایج جدیدترین مطالعات دانشمندان نشان می دهد تغییرات جوی که زمین امروزه به چشم خود می بیند 10 
برابر سریع تر از هر زمان دیگری طی 65 میلیون سال گذشته است. دانش پژوهان دانشگاه استنفورد می گویند 
اگر این روند با همین سرعت کنونی ادامه یابد، فشار چشمگیری بر اکوسیستم های سراسر زمین وارد می شود 
و بسیاری از گونه های حیات باید برای زنده ماندن دست به سازگاری های رفتاری، تکاملی یا جغرافیایی بزنند.

   الحاق بزرگ ترین ماهواره ارتباط از راه دور اروپا به مدار
بزرگ ترین ماهواره ارتباطات از راه دور اروپا به نام »آلفاست« پس از پرتاب موفقیت آمیز از گویان فرانسه، 
با موفقیت به مدار ملحق شد ایستگاه زمینی واقع در پکن، متعلق به شرکت انگلیسی ارتباطات از راه 
دور اینمارست این ماهواره را شناسایی کرد؛ این بدین معناست که سامانه پرتاب شده آن گونه که انتظار 

می رفت، عمل کرده است.

جلد اول شماره 26، ماهنامه آسمان شب باشگاه
ایران

دو هفته نامه

میمه
ض



سه شنبه  15 امرداد 1392/ 28 رمضان 1434/ 6 اوت 2013/ سال اول/ شماره 3 عنوان صفحهسه شنبه  یکم مرداد 1392/ 14 رمضان 1434/ 23 ژوئیه 2013/ سال اول/ شماره 2عنوان صفحه

   سرعت 10 برابری تغییرات اقلیم زمین طی 65 میلیون سال گذشته
نتایج جدیدترین مطالعات دانشمندان نشان می دهد تغییرات جوی که زمین امروزه به چشم خود می بیند 10 
برابر سریع تر از هر زمان دیگری طی 65 میلیون سال گذشته است. دانش پژوهان دانشگاه استنفورد می گویند 
اگر این روند با همین سرعت کنونی ادامه یابد، فشار چشمگیری بر اکوسیستم های سراسر زمین وارد می شود 
و بسیاری از گونه های حیات باید برای زنده ماندن دست به سازگاری های رفتاری، تکاملی یا جغرافیایی بزنند.

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.

  سال چهارم  شماره 26  قيمت 10000 تومان  15درهم

به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد فرود انسان بر ماه
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جلد دوم شماره 26، ماهنامه آسمان شب باشگاه
ایران

دو هفته نامه



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 

   سرعت 10 برابری تغییرات اقلیم زمین طی 65 میلیون سال گذشته
نتایج جدیدترین مطالعات دانشمندان نشان می دهد تغییرات جوی که زمین امروزه به چشم خود می بیند 10 
برابر سریع تر از هر زمان دیگری طی 65 میلیون سال گذشته است. دانش پژوهان دانشگاه استنفورد می گویند 
اگر این روند با همین سرعت کنونی ادامه یابد، فشار چشمگیری بر اکوسیستم های سراسر زمین وارد می شود 
و بسیاری از گونه های حیات باید برای زنده ماندن دست به سازگاری های رفتاری، تکاملی یا جغرافیایی بزنند.

   الحاق بزرگ ترین ماهواره ارتباط از راه دور اروپا به مدار
بزرگ ترین ماهواره ارتباطات از راه دور اروپا به نام »آلفاست« پس از پرتاب موفقیت آمیز از گویان فرانسه، 
با موفقیت به مدار ملحق شد ایستگاه زمینی واقع در پکن، متعلق به شرکت انگلیسی ارتباطات از راه 
دور اینمارست این ماهواره را شناسایی کرد؛ این بدین معناست که سامانه پرتاب شده آن گونه که انتظار 

می رفت، عمل کرده است.

شماره 26، ماهنامه آسمان شب در یک نگاه باشگاه
ایران

دو هفته نامه

جهت خرید آنالین به تارنمای www.forooshi.com مراجعه کنید



سه شنبه  15 امرداد 1392/ 28 رمضان 1434/ 6 اوت 2013/ سال اول/ شماره 3 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.

 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 
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برگزیده نگارخانه آسمان شب شماره 26 باشگاه
ایران

دو هفته نامه


