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چكيده 
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1- كشـف « آردى « به عنـوان قديمى ترين 
انسان 

ــس از تحقيق درباره  ــود را پ ــه تازگي يافته هاي خ ــمندان ب دانش
ــود قديمي ترين نياي مستقيم  ــنگواره موجودي كه گفته مي ش س
ــمندان درباره اين  ــر كردند. يافته هاي دانش ــت، منتش ــان اس انس
سنگواره 4/4 ميليون ساله كه آردي پيتكوس راميدوس نام گذاشته 
شده، تصورات پيشين دانشمندان درباره نياي انسان ها را دگرگون 
ــردرگمي براي آنان به همراه داشته است.اين نوع  كرده و نوعي س
ــد اما براي اينكه  ــال 1992 در اتيوپي كشف ش ــنگواره ها در س س
ظاهر آنها كامال شناسايي شود 17 سال طول كشيد. مهم ترين اين 
ــنگواره اسكلت موجودي ماده به نام آردي است؛ همان اسكلتي  س
كه دانشمندان نتيجه تحقيقات خود را درباره او شرح داده اند. گروه 
ــتخوان هاي اصلي  ــكلت كار كرده اس ــي كه روي اين اس تحقيقات
ــتخوان هاي ران و  ــت ها، اس مانند جمجمه و دندان ها، بازو ها،  دس
ــت. دكتر تيم وايت از دانشگاه  ــايي كرده  اس پاها را به خوبي شناس
كاليفرنيا كه روي اين سنگواره كار كرده مي گويد: كار جمع آوري و 
بازسازي اين استخوان ها واقعا طاقت فرسا بوده است. سال ها زمان 
ــوزه ملي اتيوپي تميز كرده و با  ــتخوان ها را در م برد كه ما اين اس
ــازي كنيم. كار مطالعه روي  ــتفاده از آنها اسكلت آردي را بازس اس
ــه يافته ها درباره آن با ديگر نمونه هايي كه در  ــنگواره و مقايس س
جهان وجود دارند نيز زمان زيادي برده است. اين سنگواره معمولي 
ــان. سنگواره مذكور  ــامپانزه است و نه يك انس ــت؛ نه يك ش نيس
ــمال آديس آبابا  ــي آواش در 230 كيلومتري ش ــه مطالعات از منطق
ــده اند. اين منطقه از اتيوپي نقش مهمي  ــف ش پايتخت اتيوپي كش
ــي تاريخ دارد چون پيش تر نمونه هاي  در كاوش هاي ديرينه شناس
ــته اي از فسيل هاي موجودات انسان نما در اين منطقه كشف  برجس
شده است. سنگواره لوسي كه تا پيش از كشف آردي قديمي ترين 
فسيل تقريبا كامل يك انسان نما به شمار مي رفت در همين منطقه 
كشف شده است. دانشمندان مي گويند آردي 1/2 متري به راحتي 
ــن حال روي دو پايش  ــته از درختان باال برود اما در عي مي توانس
ــت. با اين حال نكته اي كه بايد درباره راه  هم حركت مي كرده اس
ــاره كرد اين است كه كف پاهاي اين موجود  رفتن آردي به آن اش
مانند كف پاهاي ما كماني نبوده است. از اين رو آردي نمي توانسته 
ــور اون الوجوي از  ــاده روي كند. پروفس ــافت هاي طوالني پي مس
ــاره مي گويد: پاهاي او پنجه هاي  ــگاه ايالت كنتاكي در اين ب دانش

ــت و با  ــب راه رفتن هاي طوالني نيس ــيار بزرگي دارد كه مناس بس
ــتخواني لگنش مي توانيم بگوييم كه به راحتي  توجه به ساختار اس
مي توانسته از درختان باال برود. پس نيمي از عمر او باالي درختان 
مي گذشته است؛ آن باال براي خود النه درست مي كرده و احتماال 
غذا مي خورده است. اما وقتي كه روي زمين بوده عمودي و تقريبا 
همان طور كه من و شما حركت مي كنيم راه مي رفته است. اينكه 
ــاال برود و همچنين  ــته به خوبي از درختان ب ــم مي توانس آردي ه
ــت كه از  ــته به راحتي روي دو پا راه برود نكته جالبي اس مي توانس
يافته هاي دانشمندان مي توان درك كرد. اما كار به همين جا ختم 
ــال پيش در يك منطقه  ــود. آردي در حدود 4/4 ميليون س نمي ش
ــي است كه دانشمندان درباره اين  پردرخت زندگي مي كرده چالش
ــش از اين مي گفتند  ــان پي موجودات با آن مواجهند. ديرينه شناس
ــه راه رفتن كردند كه  ــروع ب ــودات دوپا (باي پدال) از آنجا ش موج
ديگر درختي در كار نبوده است و آنها براي يافتن غذا مجبور بودند 
ــت (ساوانا) حركت  ــت هايي كه گياهان بلندي روي آن اس در دش
ــت در اين باره اين گونه  ــور واي كنند و به دنبال غذا بگردند. پروفس
ــد: اين موجودات در مناطق پردرخت زندگي مي كردند و نه  مي گوي
ــاواناي باز و فراخ. در كنار اين چالش اما آردي پيتكوس  در يك س
ــنش،  مي توان  ــم براي ما دارد. به خاطر س ــات مفيدتري ه اطالع
ــي رود؛ نزديك ترين  ــمار م ــت آردي نزديك ترين نياي ما به ش گف
ــاوندان ژنتيك ما. دانشمندان همچنين مي گويند از آنجا كه  خويش
ــود در ميمون ها و بوزينه هاي امروزي كه در  ويژگي هاي اين موج
ــاهده نمي شود، احتمال مي رود كه عمر  آفريقا زندگي مي كنند مش
ــايد 7 يا 9 ميليون سال پيش.  ــيار بيشتر باشد؛  ش آن در تاريخ بس
ــمندان مي گويند براي اينكه بتوان دقيقا مشخص  با اين حال دانش
ــتقيم ما بوده است يا نه نياز  كرد آيا واقعا آردي يكي از نياكان مس
ــتر متعلق به دوره هاي تاريخي و مكان هاي  ــنگواره هاي بيش به س
ــريه  ــي كه در نش ــف دارند[3-1] .گروه تحقيقاتي در گزارش مختل
ساينس در اين باره نوشته مي گويد: ما براي اينكه به صورت قاطع 
به اين پرسش پاسخ دهيم به سنگواره هاي متعلق به بازه زماني 3 

تا 5 ميليون سال پيش نياز داريم.

2- كشف 16 اخترنماى تا كنون ناشناخته 
ــان ايتاليايى با هدف اثبات تئورى نسبيت   گروهى از ستاره شناس
ــاه حدود 16  ــه م ــدند در كمتر از س ــتين موفق ش ــى انيش عموم
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ــد. اخترنماهاى  ــايى كنن ــاى هزارم ثانيه اى جديد را شناس اخترنم
ــتارگان نوترونى چرخنده بسيار قديمى  هزارم ثانيه اى گروهى از س
ــتند كه با جذب ماده يك ستاره نزديك مى توانند زندگى خود  هس
ــاعت ها در  ــن اخترنماها يكى از دقيق ترين س ــر گيرند. اي را از س
ــمندان  ــمار مى روند و به همين دليل مى توانند دانش طبيعت به ش
ــده پازل تائيد تئورى نسبيت عمومى انيشتين  را به تنها تكه گمش
ــاهده مستقيم امواج گرانشى  رهنمون كنند. اين تكه گمشده، مش
ــت. اكنون محققان آژانس فضايى ايتاليا و موسسه ملى فيزيك  اس
ــته اى با كمك «ماهواره پرتوهاى گاماى فرمى» ناسا به اين  هس
ــزارم ثانيه اى 28  ــت يافتند. اولين اخترنماى ه ــف جديد دس كش
ــد و از آن زمان تاكنون 60 نمونه ديگر از اين  ــال قبل كشف ش س
ــيرى شناسايى شده اند. اين  ــتارگان نوترونى در كهكشان راه ش س
ــيار پايين انتشارات راديويى آنها  ــمانى به سبب شدت بس اجرام آس
ــوند و بنابراين اغلب در نقطه كور تلسكوپ  ــختى رصد مى ش به س
ــواره فرمى در نزديكى حلقه  ــرار دارند. در اين تحقيقات، ماه ها ق
ــمه گامايى تاكنون ناشناخته را  ــان راه شيرى يك صد چش كهكش
ــان برخى از اين چشمه ها را رصد  ــف كرد. سپس ستاره شناس كش
ــف كردند كه اين منابع سرعت بسيار  كرده و منابع راديويى را كش
باالى گروهى از اخترنماها را نشان مى دادند. اين دانشمندان با اين 
ــف دريافتند كه با كمك امواج راديويى مى توان با دقت بسيار  كش
ــايى اخترنماهاى هزارم ثانيه اى پرداخت. به همين  بااليى به شناس
ــيار قوى راديويى در دنيا شروع  ــكوپ بس منظور با كمك پنج تلس
ــى تمام چشمه هاى گامايى كردند كه به طور بالقوه براى  به بررس
ــتند. اين محققان در مدت  انجام اين تحقيقات مورد توجه قرار داش
كمتر از چند ماه موفق شدند 17 اخترنماى هزارم ثانيه اى را كشف 
كنند. اين اخترنماهاى ويژه، ستارگان كمتر شناخته شده اى هستند 
و به همين دليل دانشمندان اميد بسيارى دارند كه با اين كشفيات 
ــمانى را بهتر درك كنند. اين  جديد، ماهيت و تكامل اين اجرام آس
ــاى هزارم ثانيه اى همچنين مى توانند به مهم ترين رقيب  اخترنماه
ــده به دست انسان تبديل  ــاعت هاى اتمى ساخته ش دقيق ترين س
شوند. به طورى كه نظارت بر تغييرات آب و هوايى با دستگاهى تا 
اين حد دقيق كه تمام آسمان را در بر مى گيرد مى تواند براى اولين 
بار مشاهده مستقيم امواج گرانشى را امكان پذير كند. مشاهده اين 
ــبيت عمومى انيشتين را تائيد مى  امواج از نظر تجربى، تئورى نس

كند [4].

3- اثرات داروى « راپامايسين» بر افزايش 
طول عمر 

ــف شده  ماده اي كه در جزيره اي واقع در جنوب اقيانوس آرام كش
است مي تواند همانند يك اكسير جواني با فرايندهاي پيري مبارزه 
ــين» نام دارد اولين بار  ــد .اين ماده آنتي بيوتيك كه «راپامايس كن
 Easter) ــع در جنوب اقيانوس آرام ــه 70 در جزيره اى واق در ده
ــد و به دليل خصوصيات «بازدارنده ايمني»  ــف ش Island) كش
ــگيري از خطر رد پيوند در بيماراني كه تحت  كه داشت براي پيش
ــتن  ــا قرار مي گيرند يا براي باز نگهداش ــل جراحي پيوند اعض عم
ــتفاده قرار  ــكالت قلبي عروقي مورد اس ــا در بيماران با مش رگ ه
ــتي دانشگاه تگزاس  مي گرفت. اكنون محققان مركز علوم بهداش
ــين» را در مبارزه با  ــيگان اثرات ماده «راپامايس ــگاه ميش و دانش
ــه اين ماده نوعي  ــري آزمايش كردند و دريافتند ك ــاي پي فراينده

«اكسير جواني» است.
ــماره مجله  اين محققان كه نتايج يافته هاي خود را در تازه ترين ش
ــر كرده اند با آزمايش اين ماده بر روي موش  علمي «نيچر» منتش
ها نشان دادند كه عمر اين موشها 38 درصد نسبت به موش هاي 
ــن افزايش پيدا كرده است. اين دانشمندان اميدوارند  نرمال هم س
ــرعت فرايند پيري در انسان  ــين» روزي بتواند از س كه «راپامايس
ــت كه در تحقق اين رويا مانعي وجود  نيز بكاهد. اين در حالي اس
ــه طوري كه اين ماده دفاع ايمني را حذف مي كند و اگرچه  دارد ب
ــبت به هجوم بيماري  ــراد را جوان تر نگه مي دارد اما آنها را نس اف
ــتفاده از اكسير  ــيب پذيرتر مي كند. محققان آمريكايي با اس ها آس
جواني دارويي ساختند و به موش هاي مسن 600 روزه كه سن آنها 
منطبق با 60 سالگي در انسان بود تزريق كردند و مشاهده نمودند 
ــط اين موش ها بين 28 تا 38 درصد افزايش يافت.  كه عمر متوس
ــگران، اين درصد در انسان مي تواند بيش از  به اعتقاد اين پژوهش
ــود اما پيش از هر چيز بايد مشكل حذف دفاع ايمني  اين ميزان ش

اين ماده حل شود[5].

4- كشف كاربردهاى» گرافن» 
ــگفت انگيزى از ويژگى هاى  ــمندان موفق شدند به نتايج ش دانش
ــيته و جذب پرتوها  ماده جديد «گرافن» در هدايت جريان الكتريس
دست يابند. «گرافن» شكلى سه بعدى از بلورهاى كربن است كه 
ــت. اين ماده  ــت آمده و همانند يك اتم نازك اس از گرافيت به دس
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ــال قبل محققان دانشگاه منچستر انگليس كشف كردند. از  را 4 س
ــر دنيا هر روز به نتايج شگفت  ــمندان سراس آن زمان تاكنون دانش
ــه تازگى نيز  ــت مى يابند. ب ــاى اين ماده دس ــزى در كاربرده انگي
ــگاه ملى منابع نورى پيشرفته دانشگاه  گروهى از محققان آزمايش
ــج تحقيقات خود را در مجله «نيچر  ــاندياگو كه نتاي كاليفرنيا در س
ــدند ويژگى هاى غيرمنتظره اى  ــر كرده اند موفق ش فيزيك» منتش
ــف  از اين ماده را از ديدگاه هدايت جريان برق و جذب پرتوها كش
كنند. اين محققان در اين خصوص توضيح دادند: «گرافيت از سال 
ــناخته مى شد اما گرافن  ــانا ش ها قبل به عنوان يك ماده نيمه رس
ــدارد. بعضى از خواص  ــاناهاى فعلى ن ــباهتى به نيمه رس هيچ ش
ــتگى دارد. كربن چهار  ــب اين ماده به نوع بلور كربنى آن بس عجي
ــه الكترون در پيوندهاى اين  الكترون دارد كه از اين تعداد تنها س
ــاختار سه  ــركت مى كنند و به اين دليل گرافن يك س مولكول ش
ــد كه الكترون چهارم آزادانه در فواصل  بعدى دارد. به نظر مى رس
ــرون ها حركت مى كند. اين  ــى و بدون برخورد با ديگر الكت طوالن
خاصيت سبب مى شود كه ويژگى نيمه رساناها از 10 تا 100 برابر 
نسبت به مواد سنتى افزايش يابد. اين دانشمندان با بررسى گرافن 
ــاده از ميزان  ــاهده كردند كه اين م ــا پرتوهاى مادون قرمز مش ب
جذب بسيار باالى پرتوها برخوردار است درحالى كه براساس مدل 
ــد كه اين ماده نبايد هيچ  ــتقل پيش بينى مى ش الكترون هاى مس
ــرعت الكترون ها ثابت نبود و  ــته باشد. همچنين س نوع جذبى داش
ــت. به گفته محققان، اين اطالعات  به انرژى حركت بستگى داش
ــتفاده از گرافن در فناورى  ــى تواند فرضيه هاى جديدى را در اس م

نانوالكترونيك ارائه كند[6].

5- كشـف گيرنده هايى براى اسيد آبسزيك 
در سلول هاى گياهى 

ــيميايى است كه به دانه ها اجازه مى  اسـيد آبسـزيك يك ماده ش
دهد كه در حالت خواب بمانند و از هدر رفتن آب گياهان در دوره 
خشك سالى جلوگيرى مى كند. در شرايط خشكى گياهان هورمون 
اسيد آبسزيك سنتز مى كنند كه باعث تغييراتى در گياه از ريشه تا 
ــود. گياهان تحت اثر اين هورمون آب خود را  برگ و گل ها مى ش
ــظ مى كنند. دانه ها به حالت خواب در زمين مى مانند و برگ ها  حف
ــوند. گروهى  با بستن روزنه هاى هوايى باعث حفظ آب گياه مى ش
از زيست شناسان ساختار مولكولى را كشف كرده اند كه به گياهان 

كمك مى كند در شرايط خشكى زنده بمانند. درك مكانيسم عمل 
اين مولكول (پروتئين PYR1 ) كه به عنوان گيرنده اسيد آبسزيك 
ــد كه روش هاى  ــمندان كمك مى كن ــده است به دانش معرفى ش
جديدى براى محافظت محصوالت، به ويژه محصوالتى كه كشت 
ــاى طوالنى مدت  ــكسالى ه ــرف جهانى دارند، در برابر خش و مص
ــاورزى در  ــف مى تواند در توسعه كش طراحى كنند. نتايج اين كش

زمين هاى خشك كاربرد داشته باشد.
(http://ucsdnews.ucsd.edu/newsrel/science/-10
09Drought.asp)

6- اولين شتاب دهنده ليزر پرتوهاى ايكس 
ــتاب دهنده ملى  ــگاه ش ــتاب دهنده ليزر را محققان آزمايش اين ش
SLAC در كاليفرنيا ساختند. اين دستگاه يك شتاب دهنده خطى 

ــيميايى  ــه طول سه كيلومتر است كه مى تواند از واكنش هاى ش ب
ــاى پرتوى ايكس بدون  ــايد ليزره تصاوير لحظه اى تهيه كند. ش
ــعه ايكس را  ــاى كوتاهى از نور مرتبط با اش ــرون كه پالس ه الكت
ــرى خود را نسبت به ديگر دستگاه هاى  توليد مى كنند، بتوانند برت
ــرون (دستگاه تقويت ذرات باردار الكترونى) مورد استفاده  سينكروت
ــد تصاويرى از تك  ــات كنند. آنها بايد تولي ــردارى، اثب در تصويرب
مولكول هاى زيستى را بدون كريستاليزه كردن آنها، براى پژوهش 
ــى را از رخدادهاى  ــد، و فيلم هاى پر از جزئيات ــران ممكن سازن گ
مولكولى مانند تا شدن يك پروتئين خلق كنند. اين داده ها از اولين 
ــكيالت مجهز به اين امكانات نشات مى گيرد كه در آزمايشگاه  تش

شتاب دهنده ملى SLAC دانشگاه استنفورد قرار دارد[7].

7- استفاده از ژن درمانى در معالجه بيمارى 
Bubble Boy

ــك بيمارى نادر مهلك مغزى است كه  بيمارى Bubble Boy ي
ــود. در سال  موجب نابينايى ارثى و اختالل در سيستم ايمنى مى ش
ــراى معالجه اين  ــدند از ژن درمانى ب ــمندان موفق ش 2009 دانش
 Bubble boy ــا نام ــاده كنند. سندرم SCID كه ب بيمارى استف
syndrome نيز شناخته مي شود، نوعي نقص ژنتيكي نادر و بسيار 

خطرناك دوران نوزادي است كه عموما باعث از بين رفتن كودك 
ــي از نوعي جهش در  ــود. SCID ناش ــل از يك سالگي مي ش قب
ــه IL2RG است كه در حالت  ــوزوم X، در مكاني موسوم ب كروم
ــاي موجود در  ــل و بدون نقص گيرنده ه ــكل گيري كام عادي ش
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ــاي سفيد را تضمين مي كند. پس از بروز جهش هيچ يك  گلبول ه
ــه انجام وظايف خود نيستند و در  ــواع گلبول هاي سفيد قادر ب از ان
ــچ دفاعي در مقابل عوامل خارجي  حقيقت بدن توانايي اعمال هي
ــيوه نوين ژن درماني در درمان  و ميكروب ها را ندارد. استفاده از ش
ــن و كارآمدترين روش درمان  Bubble boy syndrome بهتري

اين بيماران معرفي شده است. تا كنون چندين مورد ژن درماني در 
ــر دنيا روي مبتاليان صورت گرفته است و پيگيري ها حاكي  سراس
ــاران در حال حاضر 12 سال دارد؛ اين  ــت كه يكي از بيم از آن اس

نشانه بازگشت كفايت گلبول هاي سفيد در دفاع از بدن است[8].

8- ايجاد شبه ذرات تك قطبى
ــدند  ــال تحقيقات سرانجام موفق ش ــان پس از ده ها س فيزيكدان
خاصيت تك قطبى مغناطيسى را در يك ماده واقعى مشاهده كنند. 
ــه وجود آنها را يك  ــاى مغناطيسى ذراتى هستند ك تك قطبى ه
فيزيكدان به نام «پل ديراك» در سال 1931 فرض كرد. خاصيت 
ــن ذرات در اين است كه تنها روى يك قطب مغناطيسى (قطب  اي
جنوب و يا قطب شمال) منتقل مى شوند. در دنياى واقعى اين ذرات 
ــاهده نشده اند. ذراتى كه  بسيار استثنائى هستند وتاكنون هرگز مش
ــمال و  ــت وجود دارند داراى دو قطب (ش ــه طور عادى در طبيع ب
ــدند اين  جنوب) هستند. اكنون براى اولين بار فيزيكدانان موفق ش
ــاهده كنند.  ــك قطبى هاى مغناطيسى را در يك ماده واقعى مش ت
ــده عنصر ديسپروزيم را با نوترون  اين محققان يك بلور تيتانى ش
ــكل هندسى بسيار ويژه اى دارد. با  بمباران كردند. بلور اين ماده ش
اين روش موفق شدند سازماندهى دوباره گشتاور مغناطيسى را در 
داخل اين ماده مشاهده كنند. با وارد كردن يك ميدان مغناطيسى 
ــدند در دماى بين 0/6 تا 2  ــن ساختار، اين محققان موفق ش در اي
ــن ماده را به تك قطبى  ــه كلوين برخى از ذرات دو قطبى اي درج
ــل كنند. براساس گزارش ساينس اكسپرس، در اين خصوص  تبدي
ــتند: ما موفق شديم خواص اصلى يك  اين دانشمندان اظهار داش
ماده را بازنويسى كنيم. اين خواص براى تمام مواد مشابه اين ماده 
ــف مى تواند نتايج شگف انگيزى در توسعه  معتبر هستند. اين كش

فناورى هاى جديد داشته باشد (9).

9- كشف آب در ماه 
ــتر از آنكه به تازه  ــف برتر سال2009 مجله ساينس بيش در ده كش

ــفيات فضايى را مورد توجه قرار  ــود كش ــكى پرداخته ش هاى پزش
ــت، برخورد  ــه در رتبه نهم اين فهرس ــت. به طورى ك ــه اس گرفت
ــف آب روى تنها  ماهواره LCROSS ناسا به سطح ماه براى كش
ــا ماهواره LCROSS خود را در  ــر زمين قرار گرفته است. ناس قم
ــف آب تاكيد كرد  ــاه اكتبر به سطح ماه كوبيد و ضمن تائيد كش م
ــدار آب نيست بلكه مقدار زيادى آب در ماه است. ــه اين تنها مق ك
ــى از دهانه هاى ماه  ــر معنى دارى آب را در يك ــمندان مقادي دانش
ــف بزرگى كه آينده  ــف نمودند. كش (واقع در قطب جنوب آن) كش
ــاًال آن را به  ــرده تغيير داد و احتم ــه عنوان يك دنياى م ــاه را ب م
ــادى براى اهداف  ــد كرد كه جذابيت هاى زي ــى تبديل خواه مكان
ــر به فضا دارد. آنتونى كوالپريت دانشمند ارشد  سفرهاى آينده بش
ــاب» ناسا اظهار نمود:  ــاهدات قمرى و ماهواره ردي عمليات «مش
ــد كه در  ــن عمليات از راكتى استفاده ش ــاه زنده است». در اي «م
ــدازه 100 فوت در سطح ماه ايجاد  ــر سوراخى حدوداً به ان 19 اكتب
ــكل بخار  نمود، سپس توانست مقادير حدوداً 25 گالن آب را به ش
ــنا كردن كافى  ــناسايى كند. هرچند اين مقدار آب براى ش و يخ ش
نيست اما مى تواند مقادير كافى از آب را در مناطق هميشه تاريك 
ــيدن،  ماه براى فضانوردان فراهم كند. از آنجايى كه آب براى نوش
ــود وجود  تنفس و حتى به عنوان سوخت راكت مى تواند استفاده ش
ــى سازد. در اين  ــن برنامه را عملى تر م ــاد آب در ماه اي ــر زي مقادي
ــك منبع غنى حتى مى تواند به صورت يك  ــت ماه به عنوان ي حال
ــى كم عمل نموده و قادر خواهد بود  صفحه پرتاب با نيروى گرانش
ــان را به هر نقطه  ــت هاى آينده، فضانوردان و خانواده ش در ماموري
اى از منظومه شمسى انتقال دهد و روياى نويسندگان داستان هاى 
علمى تخيلى و روياهاى غير واقعى رابه واقعيت محض تبديل كند.

ــاى 1960 و 1970 كره ماه  ــس از ماموريت هاى آپولو در دهه ه پ
ــايند و مرده براى كاوشگران  به عنوان يك مكان ترسناك، ناخوش
تلقى مى شد. اين عمليات 79 ميليون دالرى در ماه ژوئن آغاز شد 
ــف منابع اعظم هيدروژنى كه در دهانه هاى قطبى  و به منظور كش
ماه پيدا شده بود انجام گرفت. دانشمندان معتقدند اگر آبى بر روى 
ــته باشد بايد در اين نواحى، كه هميشه تاريك بوده  ماه وجود داش
ــته  ــيد را به خود نديده، وجود داش و براى ميلياردها سال نور خورش
ــد. ماهواره بر روى دهانه كابئوس (Cabeus) در قطب جنوب  باش
ــد. در ابتدا راكت Centaur را به سطح ماه هدايت  هدف گيرى ش
ــه از برخورد حركت  ــه هوا برخواست ــود. سپس به درون غبار ب نم
ــادون قرمز و نور  ــاده از طيف سنج هاى نزديك م ــرده و با استف ك
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ــب غبار به هوا برخواسته  ــى و ديگر تجهيزات همراهش تركي مرئ
ــف سنج ها) تركيب ذرات را  ــناسايى نمود. اسپكترومترها (طي را ش
ــى كنند و يا نورى كه جذب  ــا توجه به نورى كه از خود ساطع م ب
ــناسايى مى نمايند. در ابتدا چيزى مشاهده نشد كه خود  مى كنند ش
باعث نگرانى برخى دانشمندان درباره آسيب ديدگى راكت گرديد. 
ــى زمانى كه به بررسى داده هايى كه توسط  اما اعضاى گروه علم
ــدند.  ــده بود پرداختند بسيار هيجان زده ش Centaur فرستاده ش

ــخصى از وجود آب را  ــوى و مش ــگاه ها عالئم ق ــدادى از دست تع
ــخيص داده بودند. آب كشف شده به صورت يك صفحه يخى  تش
ــاًال به صورت مخلوط با خاك وجود دارد. اكنون  نيست بلكه احتم
اين سوال پيش مى آيد كه اين آب از كجا آمده؟ منبع احتمالى آن 
دنباله دارها و آستروئيدها هستند. همچنين ممكن است هيدروژن 
ــده و در آنجا به آب  ــيدى وارد سطح ماه ش ــط بادهاى خورش توس
ــد و در مناطق هميشه تاريك و در طى ميلياردها  ــده باش تبديل ش
ــده باشد. دهانه هاى قطبى موجود بر  سال به صورت يخ ذخيره ش
ــمسى هستند كه  ــى از سردترين مناطق منظومه ش ــاه يك روى م
ــاره كرده   ــمندان اش دماى آن به منفى 360 درجه مى رسد. دانش
ــد كه داده هاى بسيار جالب بعدى نيز در راه است و در طى چند  ان
ــترى دست خواهند يافت.  ماه آينده به اطالعات هيجان انگيز بيش
اكتشافات جديد وضعيت را تغيير خواهد داد چرا كه احتمال تشكيل 
يك گروه ساكن بر روى ماه به صورت خودكفا را افزايش مى دهد 

.(http://www.sciencemag.org)

 10- ماموريت شـاتل آتالنتيس براى تعمير 
هابل

تلسكوپ فضايى هابل از 19 سال قبل در مدار قرار دارد و تاكنون 
خدمات زيادى را به دنياى نجوم عرضه كرده است. در سال 2009 
ــاتل آتالنتيس در يك ماموريت 11 روزه به طرف اين تلسكوپ  ش
ــدند در پنج پياده روى فضايى دوربين،  رفت و فضانوردان موفق ش
ــل را تعويض كرده و  ــا و گردش نماى (ژيروسكوپ) هاب باترى ه
دستگاه هاى جديدى را روى آن نصب كنند. مديران اين ماموريت 
ــته تعميرات پيچيده و نصب ابزارهاى تازه را برنامه ريزى  يك رش

كرده بودند كه طى پنج پياده روى فضايى، هر يك به مدت هفت 
ــمارى از ابزارهاى علمى  ــد. در سال هاى اخير ش ساعت، انجام ش
ــت كه به كار  ــوپ آن از كار افتاده اس ــوپ هابل و ژيروسك تلسك
http://www.) .ــه زده است اولين تلسكوپ فضايى جهان لطم

.(sciencemag.org
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