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اﺣﺴﺎن ﺳﻨﺎﯾﻰ
 ۱۰۴ســال پیش ،نشــریه نیویورکتایمز ،در شــماره چهارم شهریور
 ۱۲۹۰خود ) ۲۷آگوست  ،(۱۹۱۱به استناد تازهترین رصدهای »پرسیوال
الول« )ریاضیدان ،اخترشــناس و تاجر صاحبنــام آمریکایی( ،با تیتر
بزرگي نوشت» :مریخیها ظرف دو سال ،دو آبراه جدید و عظیم احداث
کردهاند« و از کشف بزرگی در ســیاره مریخ خبر داد که امروزه براي ما
بسیار عجیب است .از آن زمان تا انتشار تیتر وبسایت نیویورکتایمز در
روز دوشنبه ،ششم مهر ») ۱۳۹۴تأیید ناسا مبنی بر نشانههای جریان آب
در مریخ :نواحی دنج احتمالی برای حیات«( ،ســطح توقع دانشمندان
از بضاعت زیستی سیاره ســرخ ،پایین و پایینتر آمده است ،اما فقط در
امتداد همیــن عقبه حتی ناامیدکننده هم میتوان به اهمیت کشــف
نشانههای جریان آب در مریخ پی برد .در واقع اعالم هر خبری مبنی بر
کشف حیات در این سیاره ،قبل از آنکه به معمای وجود »آب جاری« در
آن پاسخ گفته شود ،امکانپذیر نبود.
آبراهههایمریخی:ازمناقشهایتاریخیتامعمایزمینشناختی
اصطالح »آبراهههای مریخی« ) ،(Martian canalsمدتها قبل از
آنکه اصال کاوشگری رهسپار این ســیاره شود ،به محلی برای مناقشه
دانشمندان بدل شده بود .در ســال ۱۸۷۷بود که اخترشناس ایتالیایی
»جیووانی اسکیاپارلی« ،از طریق رصدهایی که با یک تلسکوپ بازتابی
نهچندان بزرگ از مریخ صورت مــیداد ،به عوارض باریک و بلندی بر
قرص ســرخفام این سیاره پی برد که از نظر وی» ،آبراه«هایی بودند »با
قابلیت توزیع آب بر ســطح خشک این سیاره« .با انگیزه پیگیری همین
رصدها هم بود که  ۱۷ســال بعد» ،پرســیوال الول« اقــدام به احداث
رصدخانه بزرگی در شــهر فالگســتاف آریزونا کرد و سه کتاب را هم از
آن پــس دراینباره به رشــته تحریر درآورد» :مریــخ« )» ،(۱۸۹۵مریخ
و آبراههایــش« ) (۱۹۰۶و »مریخ ،چونان منزلــگاه حیات« ) .(۱۹۰۸در
گزارش پیشگفته از شــماره  ۲۷آگوســت  ۱۹۱۱نشــریه نیویورکتایمز
)مبنی بر کشــف »دو آبراه جدید و عظیم« در مریخ( ،اطمینان به وجود
حیات مریخی چنان پررنگ جلوه داده شــده بود که در فرازی از همین
گزارش میخوانیم ...» :اگرچه نیک میدانیم از آنجاکه جرم این سیاره
کمی کمتر از یکنهم جرم زمین اســت ،پس سنگی که در اینجا یکصد
پونــد ] ۴۵کیلوگرم[ وزن دارد ،در آنجا فقط ۲۸پوند ] ۱۷کیلوگرم[ وزن
خواهد داشــت و بنابراین عملیات عمرانی ]در آنجا[ دشواری کمتری
دارد ،اما ســخت است تصور اینکه ســاکنان مریخ قادر به انجام چنین
اقدام خطیری در زمان کوتاه دو ســال بوده باشند« .دیری نگذشت که
مشاهدات »الول« با تیغ تیز منتقدان مواجه شد» .آلفرد راسل واالس«،
طبیعیدان بریتانیایی در سال ۱۹۰۷کتابی را منتشر کرد با عنوان »آیا مریخ
پذیرای حیات است؟ /ارزیابیای انتقادی از کتاب »مریخ و آبراههایش«
به قلم پروفسور پرسیوال الول ،به انضمام یک توضیح جایگزین« .پاسخ
مطول و پرجزئیات »واالس« ،تالشی برای صورتبندی سمت مخالف
طیف خوشبینیها به وجود حیات در مریخ بود .او مدعی شــد دما و
فشار هوا در سطح این سیاره بســیار پایینتر از برآورد »الول« و کمتر از
آن چیزی اســت که به آب مایع امکان ثبات طوالنیمدت را در ســطح
آن بدهد؛ به عالوه ،در طیفسنجیهای دانشمندان تا به آن مقطع نیز
ردی از وجــود بخار آب در جو این ســیاره پیدا نشــده بود» .واالس« بر
همیــن مبنا ،کتاب خود را با این جمالت به پایان برد ...» :نتیجه حاصل
از این ســه دلیل مستقل که یکدیگر را با کیفیتی چندبرابر کیفیت نسبی
هرکدام تقویت میکنند ،اجتنابناپذیر اســت؛ اینکــه حیات جانوری،
بهویژه در اَشــکال پیچیدهترش ،نمیتواند بر این ســیاره وجود داشته
باشــد؛ بنابراین ،مریخ نهفقط میزبان موجودات هوشمندی از آن دست
که آقای الول ادعا میکند نیســت ،بلکه مطلقا زیســتناپذیر است«.
اولین تصاویر ارسالی از نخستین مالقات نزدیک بشر با مریخ در جوالی
 ،۱۹۶۵که با گذر کاوشگر مارینر ۴-از نزدیکی این سیاره رقم خورد ،حق
را به »واالس« میداد :مریخ ســیارهای مطلقا زیستناپذیر و پوشیده از
دشتهای متروک وسیع و دهانههای شهابسنگی است و به احتمال
زیــاد آنچه را که تا به آن مقطع »آبراههای مریخی« خوانده میشــده،
یا باید حاصــل خطاهای اپتیکی تلســکوپهای نهچنداندقیق اواخر
قرن ۱۹به حســاب آورد یا همان درهها و دشتهای مریخ از دید چنین
تلســکوپهایی ،اما مالقات ناامیدکننده کاوشــگر مارینر ۴-با مریخ ،نه
فقط عطش جستوجو پی آب و حیات را در این سیاره فروننشاند ،بلکه
به بازتعریف انگیزههای این جســتوجو ،از رهگذر طرح پرسشهایی
بهمراتــب دقیق و مصداقیتر منجر شــد .این پرســشها رفتهرفته به
اهداف مســتقل و متعدد کاروانی از کاوشگرهای پیشرفته شکل دادند.
در ادامه مروری گذرا بر دستاوردهای کلیدیشان تا پیش از حل معمای
»وجود آب جاری در مریخ« خواهیم داشت.
 ۴۴سال جستوجوی بیوقفه »آب جاری« در مریخ ()۱۹۷۱-۲۰۱۵
مدارگرد »مارینر(۱۹۷۱-۱۹۷۲) «۹ -
نخستین شواهد قطعی حاکی از وجود بسترهای خشک رودخانهای،
درههای آب َکند ،فرسایش و رسوبات آبی ،جبهههای هوایی ،مه و ...در
مریخ را بالطبع اولین کاوشــگری صورت داد که موفق شــد در مداری
به گرد این ســیاره مستقر شود و بدینوســیله فرصت کافی برای رصد
عــوارض متنوع جغرافیایــی و تحوالت اقلیمی آن را به دســت آوَرد:
کاوشــگر مارینر ۹ -که در مأموریت یکسالهاش از نوامبر  ۱۹۷۱تا اکتبر
 ،۱۹۷۲هفتهزار و  ۳۲۹عکس نمای نزدیک از ســطح سیاره سرخ را
به زمین مخابره کرد.
برنامه »وایکینگ« )(۱۹۷۵-۱۹۸۲
کشف بقایای شاخابههای گسترده در نیمکره جنوبی مریخ )که چه
بسا حاکی از بارش سیلآسای باران در گذشته این سیاره باشند( ،برخی
دهانههای نامتعارف شهابســنگی )که گویی شهابسنگ مربوطه به
یک سطح باتالقی خورده بود( و همچنین شیارهای آبَکند غولآسایی

کشف شورابههای فصلی مریخ

حل معمایی از قرن نوزدهم
مریخنورد ،خاک سفیدرنگی در شیار ناشی از یدککشیدن چرخ معیوب
که پدیدآمدنشان مســتلزم عبور جریانات سیالبی سهمگینی با شدت
آن بر زمین مشــاهده شد :مقادیری ســیلیس که یا میتوانسته بقایای
 ۱۰هــزار برابر رودخانه میسیســیپی بود ،شــاخصترین یافتههای
رسوبگذاری در چشــمههای احتمالی آب گرم در گذشته مریخ باشد
مدارگردهــای وایکینگ در حد فاصل ســالیان  ۱۹۷۵تــا  ۱۹۸۰بودند.
یا حاصل نشــت بخارات اســیدی از درز ســنگهایی که رفتهرفته به
همچنین برآوردهای شــیمیایی سطحنشــینهای وایکینگ  ۱و ) ۲که
کانیهای سازندهشان )ازجمله سیلیس( تجزیه میشدهاند .همچنین
قلمدوش مدارگردهــای وایکینگ  ۱و  ،۲به مریخ اعزام شــده بودند(،
مشــاهدات طیفنگار پرتو گامای مستقر بر »اسپیریت« ،حاکی از وجود
حکایت از این داشــت کــه خاک مریخ ،روزگاری یــا در معرض جریان
کانی گوتیت در برخی سنگهای پیرامون منطقه بود که تنها در حضور
موقت آب یا دائما پوشیده از آب بوده است.
آب شــکل میگیرد .از طرف دیگر ،مریخنورد »آپورچیونیتی« به محض
مدارگرد »نقشهبردار سراسر مریخ« )(۱۹۹۶-۲۰۰۷) (MGS
شروع مأموریت خود ،شواهد درخشانی را در پشتیبانی از وجود آب در
این مدارگرد با مزیت بهرهمندی از ابزاری موســوم به »طیفســنج
گذشته فالت نصفالنهار پیدا کرد؛ سنگهای الیهگذاریشده و تجمعات
تابش گرمایی« ،قادر بود کانیهای ســازنده ســطح مریخ را از مدار این
حبابمانند کانی هماتیت .مشاهدات چینهشناختی از دیوارهای واقع در
سیاره شناســایی کند و درنهایت هم موفق شد مقادیر درخور توجهی
گودال شهابســنگی »اِندورانس« هم در همان نزدیکی نشان میداد
کانی اُلیوین را در سازندی موسوم به »گودالههای نیلی« در عرضهای
که الگوی ظاهری سنگهای سازنده این عارضه ،محصول عبور مستمر
شــمالی این سیاره تشخیص دهد .کشف این مقدار الیوین ،گواه روشنی
الیــه کمعمقی از آب بوده اســت .بااینهمه ،بخش اعظم کشــفیات
دال بر خشــکی طوالنیمدت بخشهایی از مریخ اســت .با وجود این،
»آپورچیونیتی« را نشانههای درخور توجهی از حضور اسید سولفوریک
همین مدارگرد همچنین شــواهدی را دال بر جریــان احتمالی آب در
در خاک مریخ شــکل میداد که ترکیب شــیمیایی مهلکی برای حیات
گذشته ،واقع در عرضهای شمالی سیاره هم یافته بود.
محســوب میشــود ،اما در می  ۲۰۱۳بود که خبر کشف رسوبات ُرسی
سطحنشین »رهیاب مریخ« )جوالی تا آگوست (۱۹۹۷
در مشاهدات این مریخنورد ،به پادزهری برای آن یافتههای سابق بدل
اگرچه دادههای هواســنجی سطحنشــین »رهیاب مریخ« از محل
شد؛ چراکه رســوبات ُرسی غالبا در نواحی مرطوب و با اسیدیته خنثی
فــرودش )در مجاورت اســتوای مریــخ( ،آمار ناامیدکننــدهای دال بر
تشکیل میشوند.
ایــن حاصل کرد که فشــار هوا و حداکثر دمای حتی نواحی اســتوایی
»مدارگرد تجسسی مریخ« ) ۲۰۰۶) (MROتا به امروز(
ســیاره هم کفاف پشــتیبانی از جریان آب را در سطح آن نمیدهد ،اما
دوربیــن اصلی ماهــواره ) MROبــا عنوان
مشاهدات زمینشــناختی این کاوشگر همچنان
 ،(HiRISEبا رزولوشــنی منحصربهفرد ،تاکنون
بر حجم شــواهد پشــتیبان این فــرض قدیمی
وجه تمایز پرکلراتهای یافتشده
کاملترین طیف شــواهد زمینشــناختی موجود
افزود که روزگاری آب مایع بر ســطح این ســیاره
با ابزار  CRISMبا نمونههای مشابه
در پشــتیبانی از جریانــات کهــن آب مریخی را
جریان داشته است :چیدمان اکثر قلوهسنگهای
یافتشده در دادههای ارسالی
بــه زمیــن مخابره کــرده اســت؛ ازجمله حتی
ناحیه به نحوی بود که گویی جریان شــدیدی از
از سطحنشینهای »فینیکس«
و »کیوریاسیتی« ،هیدراتهبودن
شــواهدی مبنــی بــر چشــمههای هماینــک
آب آنها را به خط کرده اســت و همچنین شکل
آنهاست .همگرایی این دو طیف
خشــکیده آب گرم در بلندیهای نیمکره جنوبی
برخــی از آنها هــم حالتی نــرم و تراشخورده
مستقل از شواهد شیمیایی و
سیاره .نقشــهبرداریهای  MROدر مدت ۹سال
داشــت .بســتر جابهجا لُخت و مسطح پیرامون
زمینشناختی در دادههای ،MRO
مأموریتش ،همچنین از وجود گوشتهای نازک از
ناحیــه فرود کاوشــگر هم میتوانســته حاصل
این فرض دانشمندان را تایید کرد که
جنس مخلوط یخآب و غبار هم پرده برداشــت
رسوبگذاریهای مستمر باشد.
RSLها ،همان جریانات فصلی
که ســطح بخــش اعظمی از مریخ را پوشــانده
مدارگرد »اودیسه مریخ« ) ۲۰۰۱تا به امروز(
شورابه در مریخاند
اســت .احتمــال میرود ســازوکار تشــکیل این
این مدارگــرد کهنهکار با بهرهمنــدی از ابزار
گوشــته ،ارتبــاط تنگاتنگی با تحــوالت فصلی
منحصربهفرد »طیفســنج پرتو گاما« )و بنابراین
کالهکهای قطبی مریخ داشــته باشــد :قبض و بســط درازمدت مدار
قابلیت جانمایی عنصر هیدروژن تا عمق حداکثر یک متری خاک مریخ(،
ســیاره ،در کنار افتوخیزهای انحراف محور چرخشــی آن در هزاران
اطالعات مهمی درباره پیشینه آب در این سیاره در اختیار سیارهشناسان
سال ،با دگرگونیهای اقلیمی چشمگیر و به تبع آن تحوالت گستردهای
گذاشــت .محاســبات اودیسه حکایت از این داشــت که در حد فاصل
در توزیــع یخآب مریخی همراه اســت .در مقاطع اقلیمی مشــخصی
عرضهــای  ۵۵درجــه )جنوبی و شــمالی( تا قطبین مریخ ،ســهم
که دمای متوســط قطبین مریخ افزایش مییابــد ،بخار آب موجود در
چشمگیری از خاک سطح سیاره به یخآب اختصاص دارد )حدود ۵۰۰
پوشــش یخی این نواحی قطبی )متشــکل از یخ مــواد دیگر مانند یخ
گــرم یخآب به ازای هر کیلوگرم خاک(؛ حالآنکه این ســهم در نواحی
کربندیاکســید( تصعید و به جو ســیاره وارد میشــود .این بخار آب
نزدیک به اســتوا به تنها دو تا  ۱۰درصد ظرفیت خاک کاهش مییابد.
ســپس بر غبار پراکنده در آســمان عرضهای پایینتر سیاره چگالش
همین مشاهدات ،همچنین حکایت از این داشت که الیههای سطحی
مییابد و همانجا به هیأت بــرف فرومیبارد و عاقبت در غبار پراکنده
نیمکره جنوبی مریخ ،ساختاری الیهگذاریشده دارد و احتماال روزگاری
بر سطح سیاره نفوذ میکند )چراکه وزن متوسط دانههای برف ،از وزن
میزبان مقادیر درخور توجهی آب ســاکن )مانند یک دریا( بوده اســت.
متوسط غبار سطح مریخ بیشتر است( .سپس غشای فوقانی تودههای
جســتوجوهای موضعی اودیسه در بستر فلسمانند برخی آبراههای
فروباریده برف مجددا تصعید میشــود و ســر آخر فقط هسته غبارین
مریخ هم از وجود یخچالهای خفتهای در زیر این نواحی خبر میداد.
این دانهبرفها باقی میماند و به عایقی برای الیههای زیرسطحی برف
در عکسهای نور مرئی و مادون قرمز اودیســه از عوارض جغرافیایی
بدل میشــود .همین چرخه اقلیمی ،بهتدریج منجر به تقویت گوشته
مریخ هم عالوه بر آن ســطوح آب َکند و فرسایشیافتهای که در آرشیو
زیرسطحی یخ در این سیاره شده است.
تصویری سایر مدارگردها هم به چشــم میخورد ،حتی میشد دلتای
سطحنشین »فینیکس« )می تا نوامبر (۲۰۰۸
برخی رودهای خشکیده را هم تشخیص داد.
»فینیکس« اولین تالش سیارهشناســان برای تجزیه و تحلیل همان
مریخنوردهای »اسپیریت« و »آپورچیونیتی« ) ۲۰۰۴تا به امروز(
گوشــته یخی زیرســطحی مریخ بود .خاکبرداریهای صورتگرفته با
مأموریــت ایــن دوقلوهای جانســخت مریخــی ،از همــان ابتدا
بازوی رباتیک کاوشگر ،به رونمایی تودهای از کریستالهای سفیدرنگی
جستوجو پی نشــانههای زمین
شناختی جریانات دیرینه آب در سطح
ِ
در زیر خاک ســرخفام آن نواحی ســرد مریخ انجامید که میتوانستند
این ســیاره بوده و هســت» .اســپیریت« در بســتر هماینک خشکیده
از جنس یخ خشــک )یا همان کربندیاکسید منجمد( هم باشند .اما
دریاچــهای فرود آمد که بعدا مشــخص شــد با الیــهای از گدازههای
ســرعت فوقالعاده پایینتر تصعید این تودهکریســتالها در مقایســه
آتشفشــانی پوشــیده شــده اســت و »آپورچیونیتی« هم در آن سوی
با یخ خشــک )کــه درنهایت در چهارمین روز از پــی خاکبرداریهای
ســیاره در منطقهای موسوم به »فالت نصفالنهار« فرود آمد که طبق
»فینیکــس« رخ داد( ،گمانهزنیهــا مبنیبر یخآببودن این پوشــش
مشاهدات مدارگرد اودیسه ،خاکش حاوی مقادیر درخور توجهی کانی
را هم تقویت کرد و چندی نگذشــت که طیفســنج ،جرمی مستقر بر
ِهماتیت اســت؛ ترکیبی آهنی که غالبا در حضور آب شــکل میگیرد.
مریخنشــین نیز این گمانه را به تأیید قطعی رساند؛ این نخستین تماس
مأموریت »اســپیریت« در ابتدا با موفقیت چندانی همراه نبود تا اینکه
مســتقیم بشر با آب بر سطح مریخ بود ،اگرچه آب منجمد» .فینیکس«
در دســامبر  ۲۰۰۷و به یُمن بروز یک نقص فنــی در یکی از چرخهای

خاک غنی از سیلیس )سفیدرنگ( ،در عمق ناچیزی از خاک محل فرود مریخنورد »اسپیریت«،
میتواند گواه غیرمستقیمی دال بر وجود چشمههای آب گرم در گذشته مریخ باشد.

مریخنشــین »فینیکس« ،از سامانه پیشــرانش معکوس برای فرود بر ســطح مریخ استفاده کرد؛
بدینصورت که موشکهای تعبیهشده در زیر کاوشگر ،لحظاتی پیش از تماس با سطح سیاره فعال
میشــدند و از سرعت فرود آن به نحوی میکاستند تا برخوردمریخنشین به سطح ،آسیبی را به آن
وارد نکند  .عملکرد این موشــکها در لحظه فرود باعث شد بخشی از غبار سطحی مریخ کنار برود و
سطح سفیدرنگ یخآب زیرسطحی مریخ هویدا شود.

در مدت نســبتا کوتاه مأموریت خود همچنین موفق به کشف مقادیری
پرکلرات نیز در خاک آن منطقه شــد؛ ترکیب شیمیایی حائز اهمیتی که
ماننــد نمک ،در صورت آمیزش با آب میتوانــد نقطه انجماد آن را تا
حد درخور توجهی کاهش بدهد .دشت مسطح پیرامون منطقه فرود
»فینیکس« ،پوشــیده از عوارض چندضلعیای با قطر دو تا ســه متر و
محصور در فرورفتگیهایی با عمق  ۲۰تا  ۵۰سانتیمتر بود .این اشکال
نامنتظم ،حاصل قبض و بسط گوشته زیرسطحی یخ در جریان تحوالت
فصلی ســیاره و تغییرات چشــمگیر دما در آن منطقهاند .مشــاهدات
میکروسکوپی کاوشگر ،از وجود ذراتی مدور و مسطح در ساختار خاک
این منطقه نیز حکایت داشــت که میتوانند نشانهای بر ماهیت ُرسی
خاکش باشند» .فینیکس« همچنین برای نخستینبار شواهد مستقیمی
از بارش برف را در آســمان مریخ ثبت کرد؛ بارش از جانب ابرهایی رخ
میداد که در الیههایی از جو ســیاره با دمای متوسط منفی  ۶۵درجه
سلسیوس شناور بودند که همین نشان میداد این ابرها از جنس یخآب
هســتند؛ چراکه ابرهای متشکل از یخ خشک اصال در الیههایی از جو با
دمای پایینتر از منفی  ۱۲۰سلسیوس تشکیل نمیشوند.
مریخنورد »کیوریاسیتی« ) ۲۰۱۲تا به امروز(
تشــخیص نهشــتههایی از جنس کنگلومرا در مخروطافکنهای در
مجــاورت دیواره گودال »گیل« ) ،Galeمحل فرود مریخنورد( ،از همان
ابتــدا تردیدها به فرض جریان گســترده آب در گذشــته این منطقه را
بهکلی زدود .در همین بین ،آزمایشــگاه پیشــرفته مستقر بر مریخنورد
»کیوریاســیتی« موفق به تشــخیص نه فقط مولکولهای آب ،گوگرد
و کلر ،بلکه ترکیبات حاصل از فرایندهای آبپوشــی )نظیر ســولفات
کلســیم آبدار( نیز در ساختار خاک منطقه شــد .کشف مقادیری نمک
پرکلرات از همان نوعی که کاوشــگر »فینیکس« هــم در دایره قطبی
شمال مریخ تشخیص داده بود )اینبار در نزدیکی استوای سیاره( ،از این
تشخیص دیگر »کیوریاسیتی« مبنایی برای این استنتاج جسورانه ساخت
ِ
که میتوان انتظار یک توزیع سراســری از نمکهای پرکلرات را در کل
سطح ســیاره داشــت؛ فرضی که در صورت تأیید ،میتواند از جهاتی
بســیار امیدوارکننده باشــد؛ چراکه بر احتمال وجود آب جاری موقت
بر مناطقی از ســطح این ســیاره صحه خواهد گذاشت .به موازات این
تجزیه و تحلیلهای شیمیایی ،ابزار نوتروننگار مستقر بر »کیوریاسیتی«
هم از طریق یک تحلیل فیزیکی نشــان داد خاک تشــکیلدهنده مسیر
حرکــت مریخنورد از محل فرود تا  ۱۱کیلومتری آن منطقه ،تا عمق ۶۰
ســانتیمتریاش حاوی حداکثر چهار درصد آب است .دیری نگذشت
که در امتداد همین مســیر ،شواهدی از وجود یک دریاچه خشکیده آب
شیرین در نواحی مرکزی گودال گیل هم به دست آمد .از طرفی تحلیل
دادههای هواســنجی »کیوریاســیتی« هم در مدت دوساله مأموریتش
تاکنون ،حکایت از آن دارد که شبهنگام ،غشاهای نازکی از آب مایع در
پنج سانتیمتر فوقانی عمق خاک مریخ ایجاد میشود .گزارش این یافته
در آوریل  ،۲۰۱۵یعنی فقط چند ماه پیش از اعالم خبر کشــف جریانات
فصلی آب مایع بر ســطح ســیاره ســرخ ،تلویحا حاکی از آن است که
تحقیقات نیمقرن گذشــته در مریخ تا چه حد با خط مشی تعریفشده
برای ناوگان کاوشــگرهای مریخی همراستاســت؛ کاوشگرهایی که به
موازات ارتقای گامبهگام راهبردهای مســتقلی که برای اکتشاف دنبال
میکنند ،درنهایت قادر به برآوردن سطح کافیای از دقت علمی برای
انجام کشــف بزرگی شــدند که دیگر اجتنابناپذیر شده بود :کشف آب
جاری در مریخ.
تبارشناسییککشفتاریخی
از خیــل پدیدههایــی کــه ماهــواره  MROموفــق شــد از پــی
نقشــهبرداریهای بلندمدت خود عاقبت در سال  ۲۰۱۱بر سطح مریخ
تشخیص بدهد ،عوارضی بود موسوم به »شیبرگههای تکرارشونده«
) (Recurring Slope Lineaeیــا بهاختصــار RSL؛ رگههای تیرهرنگ و
نســبتا باریکی )به عرض نیم متر تا پنج متر( کــه در فصول گرم مریخ
بر دیواره سطوح شــیبداری با زوایای  ۲۵تا  ۴۰درجه در عرضهای ۴۸
تا  ۳۲درجه جنوبی ظاهر میشــدند و ســپس در فصول ســرد هم از
میان میرفتند .حداکثر دمای ثبتشــده در محل مشاهده این عوارض
موقتی ،در حــدود  ۲۵۰تا  ۳۰۰کلوین )معــادل منفی  ۲۳تا مثبت ۱۳
درجه سلســیوس( بود .از قویتریــن فرضیاتی که راجــع به ماهیت
RSLها مطرح میشــد ،جریاناتی از شورابه بود ،اما تاکنون نشانهای که
چنین فرضی را مســتقال به تأیید تجربی برساند ،در اختیار دانشمندان
نبود .اما مشاهدات پیگیر RSLها از طریق طیفنگار  ،CRISMمستقر بر
ماهواره  MROدر ماههای گذشــته به این کشف تعیینکننده منجر شد
که وقتی RSLها در عریضترین وضعیت خود به سر میبرند ،همچنین
میتــوان مقادیــری پرکلرات هیدراته را هم در بسترشــان تشــخیص
داد؛ حال آنکه در ســایر مواقع ســال ،هیچ نشــانهای از این ترکیبات را
نمیتوان در مواضع یادشــده یافت .وجه تمایز پرکلراتهای یافتشده
با ابزار  CRISMبا نمونههای مشــابه یافتشده در دادههای ارسالی از
سطحنشــینهای »فینیکس« و »کیوریاسیتی« ،هیدراتهبودن آنهاست؛
بدینمعنا که در حضور مســتقیم آب ایجاد شــدهاند .همگرایی این دو
طیف مستقل از شواهد شیمیایی و زمینشناختی در دادههای ماهواره
 ،MROدیگر شــکی را در صحت این فرض جسورانه دانشمندان باقی
نگذاشــت که RSLها ،همــان جریانات فصلی شــورابه در مریخاند .با
وجود اهمیت این کشــف تاریخی ،هنوز از منشأ این شورابهها نمیتوان
با قطعیت چندانی سخن گفت .برخی معتقدند این آب از همان غشای
زیرسطحی یخ نشئت میگیرد ،اما چنین فرضی با توجه به محل کشف
)حوالی استوای سیاره( ،فرضی بعید به نظر میرسد .حالت محتملتر
دیگری که میتوان تصور کرد ،این اســت که منشــأ جــوی این آب ،از
پی تبخیر یخهای ســطحی سیاره ضمن فصول گرم و ورودشان به جو
مریخ اســت ،اما اینکــه آیا جو مریخ ظرفیت کافــی برای جذب چنین
رطوبتی را دارد ،هنوز مشخص نیست .آنچه هماینک بهیقین میدانیم
این است که RSLها میتوانند از جذابترین نقاط این سیاره برای اعزام
مریخنشینهای نسل آتی و پاسخ به پرسشهای متعددی باشند که از
پی کشف ماهیتشان مطرح شد.

بقایای عبور جریانات ســیالبی )از سمت باال-راست به سمت پایین-چپ( از کنار دیوارههای دو
دهانه شهابسنگی؛ واقع در دره آتاباسکا .عکس از دوربین  ،MOCمستقر بر مدارگرد .MGS

ﻧﮕﺎه ﻧﻮ
شرکتهای تولیدی بهدنبال مواد اولیه زیستی

تایرهایی از جنس کاه
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﻰ
بهتازگی اعالم شــده است که شرکت »میشلن« با دیگر تولیدکنندگان
تایر برای یافتن ترکیبهای زیستی جایگزین برای بوتادین وارد رقابت شده
است .به نظر شما آیا امکان دارد که بتوان تایر خودرو را از چغندر ،کاه یا
حتی چوب تولید کرد؟
میبینیــم که در نــگاه اول این موضوع عجیب به نظر میرســد،
ولی شــرکت »میشــلن« کــه دومیــن شــرکت تولیدکننــده تایر در
رتبهبنــدی فروش جهانی بهشــمار میرود ،نوامبــر  ۲۰۱۳اعالم کرد
کــه برنامه پژوهشــی بزرگی را برای بررســی چنیــن جایگزینهایی
در دســت انجام دارد .البته باید توجه داشــت که شــرکت یادشــده
این کار را بهدلیل دغدغههای محیطزیســتی انجــام نمیدهد بلکه
در جهــان ،زمینه بوتادین حاصل از مواد نفتی کم شــده اســت .در
این پروژه که اســم رمز آن » «Bio Butterflyاســت ،قرار اســت یک
پایلوت نیز ســاخته شــود .این کار با همکاری یک مؤسسه پژوهشی
) (IFP Energies nouvellesو شــرکت زیرمجموعه آن یعنی Axens
انجام میشــود .اداره محیطزیســت و مدیریت انرژی فرانســه نیز با
اختصاص بودجه به مبلغ ۱۴٫۷میلیونیورو از پول پروژههای خالقانه،
بــه این طرح کمک خواهد کرد .طی هشتســال آینــده ،بودجه این
پروژه تحقیقاتی به مبلغ  ۵۲میلیونیورو بالغ خواهد شد.
این موضوع برای »میشــلن« حیاتی اســت چون درحالحاضر برای
تولیــد تایــر ،از مخلوطــی از کائوچوهای طبیعی یا مصنوعی اســتفاده
میشــود و بوتادین که یک ترکیب اصلی در ســاخت تایر اســت ،از مواد
نفتی حاصل میشود و تولید آن رو به کاهش نهاده است .آقای »فریرو«،
ﻧﺴﻞ اول،
دوم و ﺳﻮم
زﯾﺴﺖ ﺗﻮده
ﺗﺨﻤﯿﺮ
ﺑﻪ روش ﻓﻨﺎورى زﯾﺴﺘﻰ

ﭘﺮواﻧﻪ زﯾﺴﺘﻰ
ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ

اﻟﮑﻞ
واﮐﻨﺶﻫﺎى
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰورى
ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ
واﮐﻨﺶ ﭘﻠﯿﻤﺮى ﺷﺪن

مسئول تهیه مواد اولیه این شرکت در سطح جهان است .او میگوید» :ما
انتظار داریم که کمبود بوتادین تا سال  ۲۰۲۰بر بازار سایه بیفکند«.
طــی ســالیان اخیــر ،اســتفاده از گاز حاصل از ماســههای نفتی
) (shale gasبهشدت افزایش یافته و باعث کاهش قیمت گاز طبیعی
شــده است .این موضوع به نحو عجیبی بر تولید بوتادین تأثیر گذاشته
اســت .در همین ارتباط ،شــیمیدانها نیز نفت را به کناری نهادهاند
و بهدنبال منابع جدید انرژی میگردند .همه اینها باعث شــده اســت
که همزمان با رشــد چهاردرصدی تقاضای جهانــی برای بوتادین در
هر ســال ،تولید آن کاهش یابد و طی سالهای  ،۲۰۱۱-۲۰۱۲نخستین
نشــانههای کمبود این ماده ظاهر و باعث دوبرابرشدن قیمت آن شد
که برای تولیدکنندگان تایر ،یک شــوک بود .البته بعدا به دلیل کاهش
رشــد اقتصادی چین ،قیمت آن کاهش یافت .آقــای »فریرو« در این
زمینه میگوید» :اما فشــار برای افزایش قیمتها ،دوباره آغاز خواهد
شد و ما نمیتوانیم بنشــینیم و فقط نظارهگر باشیم« .ازاینرو آنها به
فکر یافتن مواد جایگزین هســتند .در این برنامه قرار است نخست به
ســراغ آن دســته از مواد آلیای بروند که به صورت زائدات اســت و
میتوان آنها را تصفیه کرد و فرایند را به نحوی جلو برد که اصطالحا
»بوتادین زیســتی« تولید شــود .آقای »ژان پییر« ،یکی از کارشناسان
شــرکت  ،IFPمیگوید» :بعــدا باید دید که کدام فراینــد امکانپذیر و
اقتصادی و رقابتیتر اســت« .در این طرح ،این مفروضات مورد توجه
قرار خواهد گرفت .البته وضعیت شرکتهای بریجستون ،انی و TPC
نیز به همین صورت اســت و آنها هم بهدنبــال منابع جایگزین برای
تولید بوتادین هســتند .شــاید هر یک از آنها در یــک مرحله خاص از
این رقابت قرار دارند ،ولی همه آنها میخواهند که برنده شــوند ،پس
میتوان نشست و نتیجه را دید.
بهعالوه ،همانگونه که انتظار میرود این رقابت در دیگر نقاط جهان
نیز ادامه دارد .در خبر دیگری آمده بود که شرکت Technologies Cobalt
از آمریکا ،قراردادی را با دو شرکت آسیایی به امضا رسانده است تا بتواند
بوتادین تولید کند .تخصص این شرکتها ،تولید الکل بیوبوتانول از مواد
زیستی است .هرچند میتوان از بیوبوتانول بهعنوان سوخت نیز استفاده
کرد ،ولی این شــرکت با این قرارداد میخواهد بر ارزش محصوالت خود
بیفزاید و ازاینرو در نظر دارد با کمک دیگر شرکتها ،به هر نحو ممکن به
فرایند تولید بوتادین دست پیدا کند .گفته میشود که بازار جهانی بوتادین
بالغ بر  ۴۰میلیارددالر است که همه را شیفته خود میکند .با این اوصاف
به نظر میرسد که آنها قادر باشند طی چند سال آینده اولین واحد بزرگ
خود را در یک نقطه از جهان برپا کنند.
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