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های فضایی جهان مانزبررسی اجرام سماوی منظومه شمسی از اهداف اصلی اکتشافات فضایی در یک دهه آینده، سا

 است.

فرصت برنامه  علمی،  توجه  قابل  دستاوردهای  ضمن  اکتشافی،  فضایی  ایجاد  های  تکنولوژیکی  و  اقتصادی  متعدد  های 

های متعددی برای دسترسی های قابل توجه، پروژه. به همین دلیل، اکثر کشورهای جهان ضمن اختصاص بودجه نمایدمی

 باشند.ها میری آنیبه اجرام سماوی در محدوده منظومه شمسی تعریف کرده و در حال اجرا و پیگ

باشد. در ای نتایج حاصل شده می گذها به صورت جمعی و به اشتراک نقطه قابل توجه در اکتشافات فضایی، انجام آن  

های فضایی در یک االت اصلی طرح شده و اهداف پژوهشی تعیین گردیده در این دسته از برنامهؤگزارش حاضر، به س

( خواهیم پرداخت. این اطالعات بر اساس نتایج مصاحبه با چند نفر از دانشمندان صاحب نظر 2030- 2020دهه آینده )

های مدارهای خارجی و اجرام کوچک های عطارد، زهره، مریخ، سیارهاوی مورد بحث ما، سیارهتهیه شده است. اجرام سم

 منظومه شمسی خواهند بود.  ی هاو سیارک

 

 سیاره عطارد   -1

گردد، رصد درجه سیلسیوس گرم می  430ترین سیاره به خورشید است. علیرغم آنکه سطح این سیاره تا  طارد نزدیک ع

وجود آب به صورت یخ در قطبین    Goldstoneنام  کو و مجموعه راداری منظومه شمسی بادر پورتوری   Areciboخانه

 (.1)شکل  اندسیاره عطارد را تائید کرده 

 
 : عکس سیاره عطارد 1شکل

، ناسا،   Messengerفضاپیمای  سیاره عطارد، دارای میدان مغناطیسی است که به دلیل هسته مذاب آن ایجاد شده است.  

درصد   85  داده و مشخص نموده که هسته مذاب آن حدوداً  مورد بررسی قرار  2015-2011سیاره عطارد را از سال  

باشد.  ر به فرد تکامل این سیاره در منظومه شمسی می حجم سیاره را به خود اختصاص داده، که نشانگر فرآیند منحص

 (.2باشند )شکل  آن شکل گرفته که هنوز هم فعال می  ی هافشانی و حرکت الیه های آتشفعالیت  تأثیرسطح عطارد تحت  

 
 : عکس سطح سیاره عطارد2شکل
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پیمای   پدید Messengerفضا  نمی   هایه،  تفسیر  قابل  که هنوز  کرده  عطارد ثبت  بر روی  اطالعات شیمیایی سطحی  باشند. 

اند. االت اساسی دیگری را در مورد این سیاره، برای دانشمندان بوجود آوردهؤبدست آمده تا امروز در مورد سیاره عطارد، س

االت مبنای تعریف و اجرای  ؤنمود. این س  گیری منظومه شمسی خواهد االت کمک زیادی به فهم فرآیند شکل ؤ پاسخ به این س

 عطارد خواهند بود.  هآینده در ارتباط با سیار ههای فضایی در یک دهپژوه

 ت؟چگونه عطارد شکل گرفته اس -1

 چرا عطارد دارای چنین هسته بزرگی است؟ -2

 آمده و چگونه زیر سطح سیاره توزیع شده است؟  در قطبین عطارد بوجود «یخ» از کجا  -3

است، این پروژه به صورت مشترک بین اروپا   Bepi Colomboاالت فوق، فضاپیمای ؤپروژه یک دهه آینده برای پاسخ به س

پرتاب شده و طبق برنامه قرار است در سال   2018در سال    Bepi Colomboباشد. فضاپیمای  و ژاپن در دست انجام می 

این فضاپیما، بررسی میدان   .سال به بررسی آن بپردازد  2وی سیاره عطارد فرود آمده و برای  ر  2025 از اهداف اصلی 

تواند به شناخت ما از چگونگی شکل گیری مغناطیسی عطارد و اثرات خورشید بر روی سطح این سیاره است. این اطالعات می 

 ت در خارج از منظومه شمسی کمک کنند.سیارات و علل بوجود آمدن میدان مغناطیسی و کشف سیارا 

 

 

 

  
EDGARD G.RIVERA-VALENTIN

ماه و اجرام »عضو پژوهشی، پژوهشگاه 
«سماوی

THE PLANETARY REPORT 

MARCH 2020,VOLUME 40, NUMBER 
1,Planetary.org
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 (Venus) سیاره زهره -2

  تنها   گذشته،  سال  30  در  حقیقت  این   علیرغم ولی  است،  شمسی  منظومه  در   زمین  کره  به   سیاره   ترین شبیه   زهره،  سیاره

 گذشته  در   زهره  سیاره  دهند،می  نشان  گرفته،  صورت  های پژوهش.  است  گرفته  انجام  سیاره  این   به  اکتشافی  مأموریت  3

  این .  است  داشته  خود  سطح  در  دمایی  نظر  از  را  مناسبی  دمای   شرایط(  مریخ   از  تر  طوالنی  بسیار)  سال،  میلیاردها  برای 

  و  زمین  مثل  هاییسیاره  مطالعات  نتایج  این،  بر  عالوه.  نمایدمی  انگیز  هیجان  بسیار  را  سیاره  سطح  در  پژوهش،   واقعیت

 ( 3 شکل. )کنندمی  شمسی منظومه از خارج های سیاره اکتشافات به زیادی  کمک زهره،

 
 10 مارینر فضاپیمای  زهره،  سیاره تصویر: 3 شکل

 این.  گرفت  صورت  میالدی   1990  سال  در (Magellan) ماژالن  فضاپیمای   توسط  زهره،  سیاره  به   ناسا  مأموریت  آخرین

 های فعالیت  داد  نشان   ماژالن،  فضاپیمای  از  آمده  بدست  راداری   تصاویر  کرد،   برداری   نقشه   را  سیاره  سطح  فضاپیما،

 مأموریت  دومین(.  2شکل)  باشدمی  سال  میلیارد  یک   زیر  سیاره  پوسته  عمر  و  دارند  گسترش  سیاره  سطح  در  فشانیآتش 

  توسط   مأموریت  این .  داشت  تمرکز  سیاره   این   فشرده  و  ضخیم   بسیار  اتمسفر   دینامیک  مطالعات  روی   زهره،  فضایی 

 2014  تا  2006  های سال   در (Europe’s Venus Express) اکسپرس  ونوس  تحقیقاتی  سفینه  ارسال  با  اروپا  فضایی  سازمان

  2015  سال  در Akatsuki فضایی  سفینه  ارسال  با  ژاپن  فضایی  سازمان  توسط  هم  سوم  مأموریت.  گرفت   صورت   میالدی 

 موفقیت   با  ولی  نشد  زهره  مدار در  گرفتن  قرار  به  موفق  2010  سال  در  آنکه  علیرغم  سفینه  این.  رسید  انجام  به  میالدی 

  کشف  به  موفق  فضاپیما  این.  دهد می  ادامه  سیاره  مدار  در  خود  کار  به  امروز  به  تا  2015  سال  در  خود  مأموریت  در

 این   سطح  در  باد  سرعت  از  بعدی   سه  های نقشه  آن  بر  عالوه  و   شد  سیاره  این  اطراف  در  بزرگی  گرانش  ثابت  امواج

 .نمود تهیه سیاره

 
 ناسا  ماژالن، فضاپیمای کند،می  مطرح را گذشته  در مایع آب وجود امکان که  زهره  سیاره تصویر: 4 شکل
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 اولویت   سه .  است  کرده  مشخص  را  سیاره   این   با   مرتبط  اکتشافات  اهداف  ترین اصلی  اخیراً  زهره،  سیاره   تحقیقاتی   کمیته

 : از عبارتند آینده دهه یک در زهره، کره اکتشافات اول

 است؟  داشته وجود زهره سیاره  سطح در اقیانوس آیا -1

 کند؟  کمک شمسی منظومه از خارج در سیارات مطالعه و کشف در ما به تواندمی  زهره سیاره تکامل آیا -2

 اند؟داشته  نقش زهره سیاره  سطح  به دادن شکل در شناسی زمین فرآیندهای  چه -3

 سؤاالت   این   به  ییجوابگو  برای   اختصاصاً   را  است  فراسرخ  های دوربین  و  پیشرفته  رادارهای   به   مجهز  که  فضایی   سفینه  ناسا

  سیاره   به  سفر  برای   آینده  دهه  یک  در  فضاپیماها  دست  این  از   متعددی   های نمونه.  دارد  ساخت  دست  در  و  طراحی

 .شد خواهند آماده زهره

 

 

 

  Joseph G.O’ROURKE

«ااکتشافات زمین و فض»استادیار مدسه عالی 

ری دانشگاه ایالتی آریزونا، عضو کمیته راهب

ناسا« اکتشافات سیاره زهره»
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 (Mars) سیاره مریخ -3

 یارهس  یناکتشافات ا  یاصل   یزه، انگسؤال  یندر حال حاضر وجود دارد؟ جواب به ا  یاوجود داشته و    یخدر مر  یزندگ  یاآ

 .رمز آلود از ابتدا تاکنون بوده است

  یات، ح  یلتشک  ی الزم برا  ی )اجزا  یکارگان  یناسا موفق به کشف، ساختارها ”Curiosity“ نورد  یخدهه گذشته، مر  یک  در

بر رو  یبه آن صورت ایمشناسیم  ینزم  یکه ما  به تشخ  یننورد همچن  یخمر  ین( شده است.  به   یصموفق  گاز متان 

 ( 5)شکل  . مربوط باشد  یخسطح مر  یردر ز  یات ح  به  ی شده است، که ممکن است به نحو  یارهدر اتمسفر س  یصورت فصل 

 
 2019در سال  curiosity : تصویر تهیه شده از سطح مریخ توسط مریخ نورد5شکل

در   ی،سطحیرز  ی هایاچه د، دربر وجو   یمبن  ی موفق به کشف شواهد ”Mars Express“ اروپا   یی آژانس فضا  مدارگرد

بودند،   یشگاهیآزما  یقاتتحق  یجبر نتا  تأییدیذکر شده،    ییدو پروژه فضا  یاتکشف  .یدگرد  یخمر  یارهقطب جنوب س

و رشد بر سطح کره   یلتشک  یتقابل   یولوژیکی«رو بیکمی»هایدادند که کلونی صورت گرفته نشان م  ی هایش آزما  یجنتا

 یاره،س  یندهد که ایاست و نشان م  یرانکارناپذ  یقتیحق  یخ،ها در گذشته مریاچه ها و دررا دارند. وجود رودخانه  یخمر

 .گرم بوده است  ی هوا آب و ی دارا

  یخ از آن است که مر  یناسا، حاک ”MAVEN“ ینهشده توسط سف  ی آوراطالعات جمع  ی صورت گرفته بر رو  ی هابررسی 

( را از دست داده است. به  یاهادر سطح در ین)معادل نصف فشار اتمسفر زم بار 5/0سال گذشته  یلیارددر طول چهار م

در   یاکتشاف  ی هابوده است؟ خوشبختانه طرح   شکلیدر گذشته دور خود، به چه   یخکره مر  یم،دانیصورت هنوز نم  هر

 ی منظومه شمس  یاره در دو س  یاتود ح. اگر وجیابیمخود را ب  سؤاالتبه ما کمک خواهند کرد تا جواب    یندهدهه آ  یک

دور از انتظار   ی،هست  یگرد  ی هاو کهکشان  یری نقاط کهکشان راه ش  یردر سا  یاتگردد، آن وقت احتمال وجود ح  تأیید

 .بودنخواهد 

 :عبارتند از  یندهدهه آ یکدر  یخمر یارهاکتشافات س یدی کل  سؤاالت

 گرم، چه بوده است؟  یخعناصر در اتمسفر مر یبترک -1

 یهایت که در اثر فعال یشکوتاه گرما ی هابا دوره  یخبندانسرد و  یادر ابتدا گرم و مرطوب بوده و  یخمر یاره س یا آ -2

 .اندآمدهیبوجود م هایارکو برخورد س یفشانآتش 
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 Rosalind Franlin“ناسا    ”Mars 2020 rover“  ی هاهرگز وجود داشته! پروژه  یاوجود دارد    یخدر مر  یاتح  یاآ  -3

rover”  بشر   ی هایتاز جمله فعال  ی،مارات متحده عربااروپا و مدارگرد    ییاروپا و مدارگرد سازمان فضا  ییسازمان فضا

 باشند. ی م سؤاالت ینجواب به ا ی برا یندهدهه آ  یکدر 

 

 

 

  
Ramses Ramirez

اه کیهان شناس و بیولوژیست فضایی از پژوهشگ
علوم حیاتی زمین، توکیو، کشور ژاپن
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 (The Outer Planets) های خارجی منظومه شمسیسیارات کمربندی -4

 ی گاز ی هامجموعه غول یا یمنظومه شمس یخارج یاراتبه عنوان سرا   4و نپتون  3، اورانوس2ل ، زح1یمشتر یارهچهار س

دانشمندان   یاررا در اخت   ی ارزشمند  یار ها، اطالعات بسمتعدد آن  یهادر ماه  یاراتس  ینا  ی. مطالعه و بررسیمشناسیم

 یارات س  ی جستجو  تواند دریم  ی،و تکامل منظومه شمس  یداشپ  یتر ساختن چگونگضمن روشن  اطالعات  ینگذارد. ایم

تنها سف  یدمف  یاربس  یزن  ی افرامنظومه فضاپ  یی فضا  ینهباشند.  است،  نپتون شده  و  اورانوس  به مالقات   یمای که موفق 

 “Voyager 2”  بوده است. 

  
 نپتون  یاره: س7شکل  اورانوس   یاره: س6شکل 

 ی اند ول محدود بوده  ی،گاز  ی هادر مورد غول  یقتحق  ی دهه گذشته برا  یک در    یدهبه انجام رس  ییفضا  ی هامأموریت

در سال    مأموریتشناسا که   ”Cassini“ یی فضا  ینهاند. سفبشر قرار داده   یاررا در اخت  یادی ها اطالعات زمأموریت  ینهم

 یاره س  ینگرانش ا  یداناز م  یقیدق  یری گاندازه  ی،مدار قطب  یک  ی زحل به رو  یارهبا چرخش دور س  ید،رس  یانبه پا  2017

را در    یخود را شروع کرده، هدف مشابه  مأموریت  2016که از سال     ”Juno”ییفضا  ینهبه انجام رساند. سف  یکرغول پ

 (8کرد. )شکل یدنبال م ی مشتر  یارهمورد س

بدست آوردند که به  یارههر دو س یباترا در مورد اتمسفر و ترک یاری اطالعات بس ”Juno“ و  ”Cassini“ ینهدو سف هر

به خورش  یاراتس  ینا  یری گکند، محل شکلیدان کمک مدانشمن اطالعات ثبت شده    یکنند. بررس  یینتع  ید،را نسبت 

 .اندشده یلخودشان، تشک یاز مدار فعل  یرغ یدر محل  یاراتس ین است که ا یقتحق ینا یانگرب

 
 2017سال  ،”Juno“ ینه سف ی«مشتر »گردباد اتمسفر  6: 8شکل 

پ  ناسا دهه  دو    یشدر  دق  ی برا  یگرد  ییفضا  مأموریترو  ایقشناخت  نام  یاراتس  ینتر   ”Europa Clipper“ ی هابا 

نام  ی مشتر  یارهس  ی هااز ماه   یکیگردش دور    ی برا   ”Europa Clipper ”.دارد   ”Dragonfly”و اعزام  ”Europa“ با 

 
1 Jupiter 
2 Saturn 
3 Uranus 
4 Neptune 
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 ”Titan“ به نام   ی مشتر   ی هااز ماه   یگر د  یکی فرود و بعد از آن گردش به دور    ی برا“ Dragonfly“ ینهگردد. سفیم

 .و ساخته شده است یطراح

 ( را به انجام خواهد رساند. هدفی مشتر یارهس  یخی ی ها)کاشف ماه JUICE مأموریتاروپا  یی موازات، سازمان فضا به

JUICE    ی هابه نام   ی مشتر  یارهس  یخاز    یدهسه ماه پوش  یبررس “Ganymede” و  ”Callisto”  و   “Europa” است. هر سه

  یمحور  ی هاسؤال.  یدبه انجام خواهند رس  ینزم  کرهدر خارج از    یاتامکان وجود ح  یبا هدف بررس  ییفضا  مأموریت

 از:  اندعبارت ینده،دهه آ یکدر  یمنظومه شمس یخارج ی هایاره با مقصد س ییفضا ی هامأموریت

 یست؟چ یدر منظومه شمس یاتح یخو تار یگستردگ -1

 اند؟یافتهمنظومه شکل گرفته و تکامل  ینا یاراتچگونه، مجموعه س -2

متنوع   ینگونه ا  یگذارند؟ چرا ما جهانی م  تأثیر  یمنظومه شمس  ی به چه شکل بر رو  ی،در حال انجام کنون  ی هایندفرآ  -3

 !یم؟دار

 
 سطح  یرآب از ز  یهافوران جت  ”Enceladus“زحل  یاره: ماه س9شکل

 

 

 

  
KUNIO M.SAYANAGI

، دانشیار دانشکده، علوم اتمسفری سیارات
Hampton""دانشگاه 
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 (Small Bodies)  اجرام کوچک -5

سامانه اند.  یده به انجام رس  یاجرام کوچک در منظومه شمس  ییبه منظور شناسا   ییاکتشافات فضا  مأموریتدر دهه گذشته، چند  

. سامانه یدرس (Chutyumov-Gerasimenko) داربه دنباله   یارک ضمن گذشتن از کنار دو س (Rosetta) اروپا  یی آژانس فضا  یی،فضا

که در سال   (Stardust) ناسا با نام ییسامانه فضا را مالقات کرد. (Toutatis) یارک س 2012سال  ر د (Chang’e-2) ین چ یی سازمان فضا

 .گذشت (Tempel 1) از کنار دنبال دار 2011را مالقات کرده بود، در سال   (Wild2) دار، دنباله 2004

در    یهامأموریتبر    عالوه سه    یکفوق،  گذشته  نمونه   مأموریتدهه  بازگرداندن  منظور  س  یهابه  اجرا  یارک خاک  به  ها 

 (Hayabusa) ژاپن، با نام  ییسازمان فضا  ییحال اجرا هستند. سامانه فضا  هنوز در  مأموریتدو    ،مأموریت سه    یناند. از ادرآمده 

  ین است. ا  ینبه زم  در راه بازگشت   (Hayabusa 2).بازگرداند  ینبه زم  2010را در سال   (Itokawa) یارک قرار است نمونه خاک س

 ی ناسا در حال بررس  (OSIRIS-REx) ییحال سامانه فضا ینکند. در همی را با خود حمل م (Ryugu) یارکنمونه خاک س ییسامانه فضا

 (10ل )شک .باشدیم 2020نمونه سطح آن در سال  یآوربه منظور جمع  (Bennu) یارکس

 
 OSIRIS-REx  توسط Bennu یارکشده از س یهته  یر: تصو10شکل 

که   یما، ما متوجه شدهاست  دانشمندان قرار داده  یاررا در اخت  یارزشمند   یاراطالعات بس  ی،اجرام کوچک منظومه شمس  اکتشافات

 ینداند. فرآداشته شدهجاذبه در کنار هم نگه  یروین تأثیراند که تحت  شده   یل تشک  ی سنگ  یهااز تودهRyugu و  Bennu یهایارک س

YORP بزرگ   یهایارک س یمتقس یحت یاسرعت چرخش و  ییرو باعث تغ  یدآی بوجود م یحرارت شعشع و ت  یدخورش یشدر اثر گرما

  یاس تحوالت در مق  ینو تحول است و اگرچه ا  ییردهد که جهان ما دائم در حال تغ ی نشان م  یقتحق  ینگردد. ای تر مبه اجرام کوچک 

 .گذارند تأثیر یاربس یما بلند مدت هستند ول یزمان

.  ید گرد (Kuiper) یارکیدر کمربند س (Arrokoth) و    (Pluto)یددو جسم جد  یصناسا موفق به تشخ (New Horizons) یی فضا  سامانه 

کوچکتر و کاهش سرعت   یارکدر اثر برخورد دو س  یارکس  ینا  یلاز تشک  یحاک Arrokoth یارک ال، سیدهشکل ا  یمنحن  یهالبه 

 .است یمنظومه شمس یلتشک یلگونه برخوردها در اوا ینتعدد ا رنشانگ یدهپد ینباشد. ای ها، مچرخش آن

ماه در جهت عکس چرخش    ین. ایمشد  ی در مدار مشتر  یدماه جد  یکدهه گذشته موفق به کشف    یکبر موارد باال، در    عالوه

خود   یریگبه دام افتاده و نه دراثر شکل   یدهد در اثر جاذبه مشتری به دور آن در حال چرخش است که نشان م  یمشتر  یارهس

 (11 )شکل .است یندهآ یهااجرام کوچک در دهه   یی،فضا هایمأموریتمشوق  ه،دهه گذشت یک دست در  یناز ا ییهایافته  یاره،س
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 را مالقات خواهد کرد  یارک، هفت س 2033تا  2027 یهاسال  ین ناسا در ب ”lucy“ ینه: سف11 شکل

 :عبارتند از  یاجرام کوچک، منظومه شمس یندهآ هایمأموریتبشر در  یاصل یهاسؤال 

 ؟ اندها مورد استفاده قرار گرفته یاره ساخت س  یه هستند که به عنوان مصالح اول  یمیقد  یاربس  یدارها، اجرامو دنباله   هایارک س  یاآ  -1

 انواع اجرام کوچک موجود در منظومه ما وجود دارند؟  ین ب یدار یمعن یهاتفاوت  یاآ -2

 اند؟شکل گرفته  یندیدارها تحت چه فرآدنباله  ی،مدار  ینامیکد -3

 

 

 

  
MAITRAYEE BOSE

ا، کیهان شناس و استادیار دانشگاه ایالتی آریزون

در ناسا« اجرام کیهانی کوچک»عضو کمیته 
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 (Moon)  کره ماه -6

بوده است. به دنبال اطالعات بدست آمده از کره ماه، در    یاکتشافات ارزشمند  ه ده  یالدی،گذشته م  ه در ارتباط با کره ماه، ده

اند. یده سطح آن به انجام رس  یباتکره ماه و ترک  تریق شناخت دق  یبرا   یمتعدد  ییفضا   یهایت مورأم "APOLLO" یت مورأطول م

در   یقتحق یبرا LCross ینه و سف Reconnaissance درا به کره ماه اعزام کرده است. مدارگر ییفضا ینه ناسا، چهار سف 2009از سال 

  ی برا LADEE ینه جاذبه و سف  یدانم  ییبا هدف شناسا GRAIL یقاتیتحق   ینه اجرام با سطح ماه، سف  یو اثرات برخوردها  یخچه مورد تار

کرده    یادهسطح کره ماه پ  یرا رو   یگرو ماه نورد د  ینماه نش  4  و  Chang’e-3 ینه هم سف  ینگردوغبار کره ماه و کشور چ  یآورجمع 

 .را در مدار کره ماه قرار داده است Chandrayaan-2 است. هند مدارگرد خود به نام

)شکل . یمکن تأییدکره ماه  ینرا در قطب یخوجود آب به صورت  یمابدست آمده توانسته  ییفضا یها یت ورأم ینکه از ا یاطالعات با

12 ) 

 
 .باشد  یخآب به صورت  ی رود حاویدر قطب کره ماه که تصور م Shackleton :12 شکل

  یش سال پ  یلیونم  100  ینکه تا هم  یما. متوجه شده یماشده منابع آب کشف کرده   یگذارنام  "Apollo" ماه که به نام  یهادرکوه 

پوش ماه  آتش   یدهکره  ده   یهافشان از  و  است  بوده  د  هافعال  ارزش  با  ایگرکشف  برا  یدیجد  یهاال ؤس  یاتکشف  ین،    ی را 

 :سوال ها عبارتند از ینا  ینتری اصل .مطرح کرده است ین،کره زم یشگیهمراه هم ینما به ا یبعد یهایت ورأمم

ماه  یختار، ها و شهاب سنگ ها بوده است یارکس ی،در پ  یپ یبرخوردها یرمنظومه ما تحت تاث یکه کمربند داخل یدوره ا در -1

 ؟ دهدیما قرار م  یاردر اخت ینو کره زم ی منظومه شمس یریگشکل یه اول  یدر مورد، روندها یچه اطالعات

 یست؟ دهنده کره ماه چ یلمواد تشک ی،داخل یبترک -2

 کره ماه کجاست؟   ینمنشاء آب موجود در قطب -3

 .سال تکامل آن چگونه بوده است  یلیاردم 4ماه در طول کره  یسیمغناط یدانتکامل م یخچه تار -4

- 2022و   2003-2012باشند. دو برنامه ده ساله  ی دست اجرا م  شده و در  یفکره ماه به صورت ده ساله تعر  یاکتشاف  یهابرنامه 

 ییها( شناسا)ماه لرزه   یهاخاک و سنگ مناطق مشخص از سطح ماه، ثبت و گزارش لرزش   یهابه منظور برگرداندن نمونه   2013

 (13 باشند. )شکلی و در حال اجرا م  یطراح یزی،سطح سرد ماه، برنامه ر ییحفره سطح ماه و شناسا  ینبزرگتر
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 سطح ماه "ARISTARCHUS" : حفره ارسطو13 شکل

ا  اطالعاتی از  ز  هایت مورأم  ینکه  کمک  آمد  خواهند  و  آمده  منشا  یادیبدست  شناختن  س  ین،زم  یرو   یاتح  ءبه   یارات کشف 

 خواهند نمود. یمنظومه شمس  یریگشکل  یو چگونگ یافرامنظومه 
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