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اطالعات علمى

طيبه هاشم زادهنظري به رويدادهاي علميـ  فرهنگي ايران 

دكتر حميد فاضلي در افتتاحيه دهمين كنفرانس انجمن 
هوافضاي ايران كه در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد با بيان اين 
كه در سال 87 ايران به جمع هشت كشور صاحب تكنولوژي برتر 
طراحي ساخت و پرتاب ماهواره به فضا راه يافت، تصريح كرد: در 
اين راستا و با توجه به پيشرفت هاي اخير صنعت هوافضا در كشور 
در پنجاهمين سالگرد و اعزام انسان به فضا غرفه خاصي براي ايران 
طي نمايشگاهي اختصاص داده شده است كه ما نيز با حضور 
در اين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشگران و مراكز تحقيقاتي و 
دانشگاهي ايران را به نمايش خواهيم گذاشت. به گفته فاضلي 
ايران با داشتن بهترين دانشمندان جهان توانايي و پتانسيل اين 

را دارد كه به يك قدرت فضايي در جهان تبديل شود.
سرپرست سازمان فضايي ايران با اشاره به اين كه ماهواره ملي 
اميد سوار بر مركت سفير ايراني با حداقل آزمايشات زيرسيستمي 
به فضا پرتاب  شد، تصريح كرد: در اين راستا با تالش و كوشش 
پژوهشگران و دانشمندان فضايي و با عنايت الهي اين مسير را 
بسيار سريع طي كرده ايم و مطالعات برنامه هاي تدوين شده در 
خصوص اعزام انسان به فضا و كره ماه كه آغاز شده و پرتاب 

ماهواره ها به مدار ژئو در شوراي عالي فضايي مطرح مى شود.
وي با بيان اين كه قدم هاي مقدماتي اعزام انسان به فضا در كشور 
آغاز شده است، تصريح كرد: طبق برنامه پنج ساله اول پروژه اعزام 
انساني به فضا، درصدديم كه فضانوردي تا ارتفاع زير 200كيلومتر 
به فضا پرتاب كرده و به سالمت آن را بازيابي كنيم. همچنين در 
خصوص مسائل فيزيولوژي فضايي سال ها در پژوهشگاه  هوافضا 
فعاليت شده و گروهي ويژه نيز در اين پژوهشگاه به همت دكتر 
بهرامي، مؤسس پژوهشگاه هوافضا ايجاد شده است. سرپرست 
سازمان فضايي ايران با بيان اين كه اولين قدم در پروژه اعزام 
انسان به فضا در سال گذشته اتفاق افتاد، گفت: اين اقدام با پرتاب 
كاوشگر 3 به همراه محموله زيستي داراي موجودات زنده اتفاق 
افتاد كه در سال آينده نيز با ارتقاي اين فناوري محموله سنگين تر 

و با موجود پيشرفته به فضا پرتاب مي شود. 
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر براي رسيدن به اعزام انسان 
به فضا فكر طراحي لباس فضانورد و طراحي هندسه كپسول 
فضايي هستيم. همچنين در خصوص توليد سراميك هايي كه 
بتوانند دماي بسيار زيادي را تحمل كنند در دانشگاه ها فعاليت هاي 

خوبي صورت گرفته  كه آن ها را نيز پيگيري  خواهيم كرد.

جمهوري اسالمي ايران طبق سند چشم انداز تا سال 1404 انسان به 
فضا ارسال مي كند. در حال حاضر مطالعاتي در اين زمينه در دستور كار 
قرار دارد كه در فاز موجودات زنده غيرانساني اين مطالعات پس از موش 

بر روي ميمون در حال انجام است.
علوم و فنون هوافضا جز فناوري ها و تكنولوژي هاي پيشرفته و نوين 
است. در دنيا كشورهاي محدودي هستند كه وارد اين عرصه شدند، چرا 
كه يا توانمندي  علمي  آن را ندارند و يا از حمايت كنند مالي خوبي برخوردار 
نيستند از اين رو كشورهايي كه در علوم هوافضا سرمايه گذاري مي كنند 

كم هستند.
يكي از كشورهايي كه در اين زمينه اقدام به سرمايه گذاري كرده است، 
ايران است. اين توجه ويژه به دليل سياستگذاري هاي راهبردي كشور و 
تأكيدات سند چشم انداز بوده است از اين روز كشور در مسير كشورهاي 

صاحب تكنولوژي هوافضا در حركت است.
ايران با دستيابي به فناوري ماهواره برها توانمندي پرتاب ماهواره را 
دارد ولي به طور كلي مي توان گفت در صنعت فضا پيشرفت هاي خوبي 

داشته ايم ولي در بخش هوا هنوز وضعيت مطلوبي نداريم.
موضوع پرتاب انسان به فضا از بحث پرتاب ماهواره از نظر ماموريت 
ويژه اي كه بر عهده بخش ماموريتي سيستم است متفاوت است. به اين 
معنا كه در ارسال ماهواره به فضا اصراري به بازگشت آن نيست و زماني 
كه مدت زمان ماموريت ماهواره تمام مي شود به عنوان زباله فضايي در 

فضاها رها مي شود.
دكتر فتح اهللا اميـ  عضو سازمان فضايي گفت: ولي انسان كه به عنوان 
فضانورد به فضا مي رود حتماً بايد به زمين برگردد لذا آن قسمت مفيد 
ماهواره بر حامل كپسول زيستي است تا انسان را به فضا ببرد و بعد از انجام 

ماموريت مجدداً سالم به زمين بازگرداند.
در حال حاضر مطالعاتي بر روي موجودات زنده غير از انسان در حال 
انجام است ولي انسان با ساير موجودات زنده تفاوت ماهوي به لحاظ 
ضرورت سالم بازگشتن به زمين را دارد. طبق برنامه زمان بندي و مطالعاتي 
كه انجام شده است پيش بيني مي شود كه اگر همه پيش بيني ها محقق 
شود ارسال انسان به فضا تا سال 1404 محقق مي شود. همچنين كشور 
در زمينه ارسال محموله زيستي به فضا تجربه داشته است و مطالعات در 
اين زمينه ادامه دارد و در حال حاضر برنامه هايي براي انجام تست هاي 

مورد نياز در دستور كار قرار دارد.
موجوداتي كه در محموله زيستي قبل ارسال شده موش بودند. اين 
موجود به علت اينكه تحمل خوبي در برابر فشار ناشي از شتاب گرانشي 

دارد، انتخاب شد.
ميزان اين فشار 7 تا 8 جيوه ذكر شده است. پس از موش، ميمون تحمل 
خوبي نسبت به فشار ناشي از شتاب گرانشي دارد، از اين رو در حال حاضر 

بر روي ميمون  كار مي شود.

اعزام فضانورد ايراني به زيرمدار جزئيات ارسال فضانورد ايراني به فضا 
200كيلومتر 


