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واقعیتهایی شگفت انگیز درباره مریخ و پیشنیازهایش برای مسکونی شدن

به بهانه ادعای «ایالن ماسک» که گفته تا سال  ۲۰۵۰یک میلیون نفر در این سیاره ساکن خواهند شد

زندگی در جایی به غیر از کرهزمین
پرونده
بــه یــکــی از دغــدغــههــای بــزرگ
دانشمندان در این سالها تبدیل
شده است .دالیل آن هم مشخص
است؛ احتمال تمام شدن ذخایر زیستی کرهزمین،
خطراتی که این کرهخاکی را تهدید میکند ،عالقه به
کشف جهانهای دیگر و تنوعطلبی انسانها .مریخ،
مرکز توجه فرضیههای علمی بسیاری از دانشمندان
دربــاره امکان سکونت انسان است .شرایط سطحی
مریخ و احتمال وجود آب در آن سبب میشود که برای
انسانبهجززمین،اینسیارهقابلسکونتترینمکاندر
منظومهشمسیباشد«.ایالنماسک»مالکشرکتهای
«تسال موتورز» و «اسپیس ایکس» که در زمینه سفر به
فضافعالیتدارند،بهتازگیاعالمکردهطبقطرحیکه
ارائهدادهتاسال ۲۰۵۰یکمیلیوننفردرمریخساکن
خواهند شد .این تعداد در مراحل اولیه در فضاهای
شیشهایگنبدیشکلمستقرخواهندشدامابهتدریج
کل سیاره مریخ برای سکونت انسان مهیا میشود .او
ادعاکردهبرایساختنیکشهرپایداررویسطحمریخ
به هزار موشک «استارشیپ» نیاز است که هزینه پرتاب
هرکدام برای حمل بار ،زیرساختها و خدمه حداقل دو
میلیون دالر خواهد بود .با این مقدمه تصمیم گرفتیم
بررسی کنیم که آیا اصال امکان زندگی در مریخ وجود
دارد یا نه و اگر انسان میتواند در مریخ زندگی کند ،چه
مراحلیبایدطیشود؟

 3پیش نیاز برای
قابل سکونتشدن مریخ

سفر به مریخ بدون داشتن پول!

«ایالن ماسک» در جدیدترین اظهارنظرش که چند روز پیش منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت ،در ادعایی
باورنکردنی گفته که سفر به مریخ حتی برای کسانی که هزینه بلیت را ندارند ،مقدور خواهد شد و افزوده:
«باید طوری باشد که هرکس دلش خواست ،بتواند برود مریخ؛ با سیستم وام در دسترس برای کسانی که
پول ندارند ».این میلیاردر و مدیرعامل تسال پیشتر ابراز امیدواری کرده بود ،بتواند افراد را با بلیتهایی
 ۲۰۰هزار دالری به مریخ بفرستد ،هرچند هزینه بازگشت حدود  ۵۰۰هزار دالر تخمین زده شده بود.
شرکت اسپیس ایکس اعالم کرده است که قصد دارد عملیات اعزام انسان به فضا را از سال  ۲۰۲۴شروع
کند و هر  ۲۶ماه یک بار ،یعنی زمانی که زمین و مریخ در یک خط قرار میگیرند ،سفینههای حمل مسافر با
گنجایش  100نفر را به مریخ بفرستد .بر اساس برآوردهای سازمانهای فضانوردی ،طی مسیر  ۵۷میلیون
کیلومتری زمین تا مریخ شش تا  9ماه طول میکشد .مسئوالن این پروژه امیدوارند در مرحله های بعدی
با این روش ساالنه  100هــزار تن را به فضا اعزام
کنند .شرکت اسپیس ایکس ،هزینه ساخت شهرک
قابل سکونت روی سطح مریخ را  ۱۰۰میلیارد تا ۱۰
تریلیون دالر برآورد می کند و قصد دارد از محل بلیت
های فروخته شده این مبلغ را تامین کند .این شرکت
در هفته گذشته یک مرحله دیگر از کار فضاپیمای
خود را آزمایش و اعالم کرد که از سال  ،2024این
پروژه وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

چرامریخ؟ماه،زحلو
مشتریبهترنبود؟!

بیاییدچندواقعیتشگفتانگیزدربارهجاییبدانیم
که قرار است به محل سکونت آینده بشر تبدیل شود.
مریخ از نصف زمین کوچکتر است .البته با توجه به
این واقعیت ،سطحی از مریخ که میشود روی آن
ایستاد ،معادل سطحی از زمین
اســت که قابل ایستادن است،
چون بیشتر زمین با آب پوشیده
شــده اســت .جو مریخ  ۱۰۰بار
رقیقتراززمیناست ۹۶،درصد
آن از دیاکسیدکربن تشکیل
شده و قابل تنفس نیست .دمای
متوسط این سیاره منهای ۶۲
درجه سانتیگراد است ،یعنی به
شدتسرد!اگرچهگسترهدمادر
آنجا بسیار متفاوت است .طول
روز مریخ تقریبا معادل روز زمین است ،به اضافه ۳۹
دقیقه.باوجوداین،فصلهاوسالهادرمریخدوبرابر
زمینطولمیکشند.برایتنبلهامریخگزین هخوبی
برای زندگی است ،زیرا نسبت به زمین جاذبه خیلی
کمتریداردومیتواندرآنبهجایراهرفتن،جهید!
گرانشمریختنها ۳۸درصدزمیناست.یعنیوزنهر
جسمیکسومکمترازحدمعمولشرویزمیناست.
البته یکی از مشکالت پیشرو این است که مریخ از
زمین فاصل ه بسیار زیادی دارد ،هزار بار دورتر از کره
ماه تا زمین .رسیدن به ماه برای فضانوردان آپولو سه
روز طول کشید .اگر ما به طورمشخص در روز و زمان
خاصییعنیوقتیمریخوزمیندرستدرامتدادهم
قرار میگیرند تا موشک در کمترین زمان از زمین به
مریخ برسد ،پرتاب شویم ،تقریبا  ۲۴۰روز معادل ۸
ماهدرراهخواهیمبود.

وقتی به یاد تمام شدن منابع زمین میافتیم ،وقتی از مسکونی کردن سیارهای غیر
از زمین حرف میزنیم و وقتی به دنبال پایگاهی فضایی در جایی به غیر از سیاره
آبیمان هستیم ،همه نگاهها به سمت مریخ معطوف میشود .اما مریخ برای آنکه
قابل سکونت شود راه درازی در پیش دارد و این راه ،ظرف یکی دو سال به نتیجه
نخواهد رسید .مریخ مثل بیابانی است که سیبری در برابرش شبیه بهشت به نظر
میرسد و حاال ما میخواهیم تبدیلش کنیم به جایی برای زندگی .در ادامه به سه
مورد از اصلیترین پیشنیازها برای قابل سکونتشدن مریخ اشاره می کنیم.
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تنظیم دما|یکی از مسائل ،تنظیم دمای مریخ است .برای این که روزی
انسان بتواند در این سیاره زندگی کند ،دمای مریخ باید افزایش پیدا کند
تا گازهای یخزده درون جو مریخ آزاد شوند و اثر گلخانهای ایجاد کنند .با این روش
یخهای سطحی مخصوص ًا در نواحی نزدیک استوا ذوب خواهند شد؛ بنابراین
رودخانههایی بر سطح مریخ جاری خواهند شد که میتوان از آنها برای کشت
گیاهان خارج از گلخانه استفاده کرد.

2

کمبود اکسیژن|مسئله دیگر ،کمبود اکسیژن در جو مریخ است که از
مهمترین نیازهای حیاتی انسان به حساب میآید که بنابر پیشبینی
دانشمندان با جاری شدن آب و کاشت گیاهان تا حدی قابل حل است .گیاهان
میتوانند اکسیژن را به جو سیاره اضافه کنند و هوایی شبیه زمین برایمان بسازند
ن َبر است چرا که احتماال گیاهان کفاف این کار را نمیدهند
البته این کار حسابی زما 
و نیاز به پمپاژ اکسیژن به جو هم وجود دارد .هوایی که انسان ،روی زمین تنفس
میکند از  ۲۱درصد اکسیژن و  ۷۸درصد نیتروژن تشکیل شده است؛ این میزان
ترکیبی حیاتی برای ماست .با میزان کمتری از اکسیژن احساس خفگی خواهیم
کرد و اکسیژن بیشتر ،میتواند به ُششهایمان صدمه وارد کند .فشار جو در سیاره
سرخبسیارکمتراززمیناستوهمینطورمیزانجاذبهمریخهمدرمقایسهبازمین
کمتر است که احتماال میتواند تغییراتی در نحوه رشد گیاهان ایجادکند و
مشکالتی را هم برای حرکت انسانها به وجود بیاورد.

3

نیاز ضروری به شهرکسازی| اگر بخواهیم در مریخ زندگی کنیم به غیر از
آب مایع ،اکسیژن و گیاهان برای مصرف خوراکی به چیزهای دیگری هم نیاز
لونقل ،مصالح
خواهیم داشت مثال ابزارهایی برای تولید سوخت مورد نیاز در حم 
ساختمانی و سکونتگاهها و فضایی برای کشاورزی .آماده کردن چنین مجموعهای
قطعا کار سخت و پیچیدهای است به همین دلیل دانشمندان به کلونیهایی فکر
میکنند که بخش زیــادی از تجهیزاتش از قبل در زمین ساخته شده باشد و با
فضاپیماهابهمریخفرستادهودرآنجااتصاالتالزمبرقرارشود.ایدهشهرکسازی
با جمعیت کم و فضایی محدود بهرغم این که در کالم ،اجرایی به نظر میرسد اما در
عمل پروژهای عظیم و فوقالعاده پیچیده است .از آنجایی که شبیهسازیهای
آزمایشگاهی نشان داده که هر وقت چندین عامل مرگبار در کنار هم جمع شدهاند،
نرخ بقا به سرعت کاهش پیدا کرده است ،پــروژه مسکونی کردن مریخ شاید
بزرگترین و مهمترین پروژه فضایی
انسان در آیندهای نه چندان دور به
حساب بیاید.

پروژه شبیهسازی «ایستگاه زیست تجربی برای
زندگی در مریخ» ،تحقیقی آزمایشگاهی برای
ساخت خانه و زندگی آینده در سیاره سرخ است.
زندگی در مریخ ،رویایی است که سا لهاست
دانشمندان ناسا و دیگرسازمانهای فضایی دنیا
برای دستیابی به آن تالش میکنند .دانشمندان
در کنار تحقیقات گسترده دربــاره ابعاد مختلف
سکونت در مریخ و ارســال فضانورد و تیمهای
تحقیقاتی به سیاره سرخ ،در پی ساخت خانههایی
هستند که زندگی در آن برای انسانهای آینده
ممکن باشد .به عنوان نمونه ،دو مورد از این تصاویر
را می بینید.

قبل از سفر به مریخ
باید اصالح ژنتیکی
شوید!
نتایج تحقیقات تازه دانشمندان نشان میدهد که
اگر انسان بخواهد برای مدت طوالنی در مریخ یا
هر محیط دیگری خارج از کرهزمین زندگی کند،
پیش از آن باید از طریق مهندسی ژنتیک ،اصالح
ژنوم شود و برخی از ویژگیهای بدنش تغییر کند.
همزمانباپیگیریپروژهسفرگروهیانسانبهمریخ،
بررسیهای اولیه نشان میدهد که قــرار گرفتن
در برابر پرتوهای مضر و تحلیل استخوانی به دلیل
تفاوتجاذبهسطحمریخبازمین،متقاضیانسکونت
در مریخ را تهدید میکند .هرچند حفظ سالمت
مریخنوردان برای دوره کوتاهمدت میسر است ولی
افرادیکهقصدحضورطوالنیمدتدرخارجازکره
زمینراداشتهباشندبرایحفظسالمتیخودحتما
بایددچارتغییرژنتیکیشوند.برهمیناساس،کندا
لینچ،متخصصزیستفضاییومیکروبشناسدر
نشست اخیر آکادمی علوم نیویورک با عنوان «سفر
بهمریخ:چالشهایمهاجرتفضایی»اعالمکردکه
اگر بشر بخواهد مریخ را به عنوان محل زندگی خود
انتخابودراینسیارهکارکندوخانوادهتشکیلدهد
بایدمهندسیژنتیکودیگرفناوریهایپیشرفتهبه
کمکانسانبیایند«.کریستوفر َمسون»،متخصص
ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه ُکرنل شهر
نیویورک نیز در این نشست تاکید کرد که بررسیها
نشان داده که سلولهای مهندسی شده مقاومت
بیشتری در برابر پرتوهای مضر و شدید خارج از جو
کره زمین دارند .به گفته او تاکنون ناسا با استفاده از
دارو،فضانوردانرادربرابرمخاطراتجسمیموجود
درفضامحافظتکرد هولیبرایحضوربلندمدتدر
مریخچارهایجزایجادتغییراتژنتیکیبدونخطر
درانسانهانیست؛اینروشحتیمیتواندبهانسان
برای حضور در نقاط ناشناختهتر و دور دستتر فضا
نیزکمککند.هرچندهنوزنتیجهایدراینحوزهبه
دستنیامدهاست.

مرگ انسان در مریخ
چگونه خواهد بود؟

با توجه به سرعت پیشرفت علم برای فراهم کردن
امکانزندگیبشردرمریخ،بایدبهایننکتههمفکر
کردکهمرگانساندرسیارهمریختاچنددههآینده
بهموضوعیمتداولتبدیلخواهدشد.ایناتفاقدر
حالیاستکهبهگفتهمحققان،امکانبازگرداندن
اجساد انسانها از مریخ به سیاره زمین در آینده به
آسانی ممکن نیست و کاری بسیارپرهزینه است
به همین دلیل ،طرح دفن اجساد در سیاره مریخ
اهمیت دارد .به گفته کارشناسان اگــر اجساد
انسان به شیوه زمینی در سیاره مریخ دفن شوند،
این احتمال وجود دارد که با گذشت زمان به مرور
جسدحالتمومیاییپیداکندزیرارویسیارهمریخ
هیچ باکتری زنــدهای وجود ندارد که بتواند بدن
انسان را تجزیه کند .به همین دلیل ،متخصصان
برای دفن ایمن بدن انسان در فضا به ویژه سیاره
مریخ ،نوعی لباس متشکل از چهار الیه طراحی
کردهاند .این لباس از اجزای قابل تجزیه تشکیل
شده است و میتواند مانع از آلودگی فضا شود .نام
پروژه ساخت لباس مخصوص مراسم دفن در فضا
 Martian death garmentگذاشته شده است و
گروهیازدانشمندانبهآزمایشآندرسایتهای
آزمایشیدرجزیرههاوایی رویزمینپرداختهاند.
اینلباسمیتواندبدنانسانرابهاجزایاولیهخود
تجزیه کند و به این ترتیب از مواد آلی به دست آمده
ازبدنانسانبرایپرورشگیاهاندرفضااستفاده
شود .تصویری که در ادامه این مطلب میبینید،
مربوطبهآزمایشلباسمخصوصمراسمتدفیندر
فضابهوسیلهدانشمنداندرجزیرههاواییاست.
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سالها پیش ،کــره ماه به عنوان نخستین مکان
برایشهرکسازیبرونزمینیانسانهاپیشنهاد
شداماماهدارایاتمسفرنیست،درحالیکهمریخ
با اتمسفر رقیقی که دارد امکان بیشتری برای
میزبانی از انسان و دیگر گونههای زیست آلی را
فراهممیکند.پسمریخبهترینگزینهبرایزندگی
انتخابشدودرصدرفهرست
دانــشــمــنــدان بـــرای جست
وجــوی حیات قــرار گرفت.
مریخبهراحتیقابلمشاهده
اســت و مثل ناهید اتمسفر
ضخیمی ن ــدارد .همچنین
در مقایسه با قمرهای زحل
و مشتری ،در فاصله نسبتا
نزدیکی به زمین قرار دارد.
ایــن دو قمر از نــامــزدهــای
احتمالی برای کشف حیات
درجاییدوردستتراززمینهستندودانشمندان
درنظردارندکه سالهایآیندهکاوشگرهاییرابه
مقصد این اقمار ارسال کنند .نخستین سفرها به
مریخ فقط به منظور سنجش عوامل حیاتی انجام
خواهدشد.یکیازنخستیناهدافیکهناسابرای
فضانوردانش تعیین کرده ،این است که دریابند
چگونه انسان میتواند روی این سیاره زندگی
کند .با توجه به این که مریخ با زمین تفاوت بسیار
زیادی دارد ،بقا برای فضانوردان یک مهارت مهم
بهشمارمیآیدکهبایددرآنخوبتبحرپیداکنند.
پایگاهاولیهایکهناسادرمریخمستقرخواهدکرد،
میتواند شامل یک محل سکونت و یک آزمایشگاه
علمی باشد .رسیدن به چنین دستاوردی به این
سادگیها نیست ،هرچند به گفته ناسا تا سال
 ۲۰۴۰قراراستاینامربهحقیقتبپیوندد.

ویژگیهای جذاب
مریخ به خصوص برای
تنبلها!
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تصاویری شبیهسازی شده
از زندگی در مریخ

