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بـه نـام خـداونـد جـان و خـرد     کـزیـن برتر اندیشه بر نگذرد
خـداونـد نـام و خـداونـد جـای    خداونـد روزی ده و رهـنـمــای
خداوند کیوان و گردان سپـهر    فـروزنـدهٔ مـاه و ناهیـد و مهـر

سرآغاز:
 در چهارمیــن شــماره از مجلــه الکترونیــک کافــه آســترو بــه ســراغ نقشــه ســه بعــدی کیهــان رفتیــم و ســپس 
ــنا  ــتری آش ــخ و مش ــیارات مری ــمندان در س ــات دانش ــن مطالع ــا آخری ــا ب ــدیم ت ــی ش ــه شمس وارد منظوم
شــوید. ســپس در مقالــه ای جالــب بــه بررســی اثــرات مخــرب جــو و چگونگــی تغییــرات آن و تاثیــرش بــر 
 حیــات پرداختــه ایــم. در ادامــه بــا مقالــه نســبیت عــام و ســیاهچاله بــاز هــم بــه خــارج از منظومــه شمســی

ــس  ــت. پ ــه اس ــماره مجل ــن ش ــش ای ــن بخ ــی آخری ــای نجوم ــده ه ــب و پدی ــمان ش ــد آس ــم. رص ــی روی م
 آشــنایی بــا بــارش شــهابی و بــارش شــهابی برساووشــی کــه در ۲۲ مــرداد بــه اوج خــود مــی رســد، بــا دیگــر
پدیــده هــای نجومــی دو هفتــه آینــده آشــنا خواهیــد شــد. در آخــر ســه عکــس زیبــا از آســمان شــب را بــه 

شــما تقدیــم مــی کنیــم. 
همچنیــن از شــما دعــوت مــی کنیــم کــه بــرای آشــنایی بــا آســمان شــب و رصــد بــارش شــهابی بــه تــور رصــدی 

کافــه آســترو در روســتای نویــس بپیوندید. 

صفحه آرایی و طراحی جلد: امید اکبری

عکاس نجومی: پیام صفایی، بیژن مروج الحکامی

سرپرست و مدیر سایت: مائده فرهوش

 ســپیده ســرگلی، فاطمــه شــریعتی، فاطمــه کارگــر، رضــا مــاه منظــرنویسندگان به ترتیب حروف الفبا:
علی میرزایی، هاله مسگری، کژال یوسفی 

WWW.CAFEASTRO.NET

http://WWW.CAFEASTRO.NET


WWW.CAFEASTRO.NET

همکاری با کافه آسترو

اگــر عالقمنــد بــه همــکاری در ســایت و مجـــله الکترونیـــک کافــه آســـترو هســتید از طریــق آدرس هــای 
زیــر بــه مــا اطــالع دهیــد.

farhoushmaedeh@gamil.com  :ایمیل
www.telegram.me/cafeas tro1  :تلگرام

 
همچنـــین عـکاســــان نجـومـــی می توانـنـــد عکـــس های خـــود را از طریـق همـــین آدرس ها ارسال کنند.

شما می توانید سواالت نجومی خود را از طریق آدرس زیر بپرسید:

www.cafeas tro.net/ask

cafeas tro :کانال تلگرام       

cafeas tro :اینستـاگـرام   

http://WWW.CAFEASTRO.NET
http://www.telegram.me/cafeastro1
http://www.cafeastro.net/ask 
http://www.cafeastro.net/ask 
http://telegram.me/cafeastro
https://www.instagram.com/cafeastro/
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رصد بارش شهابی برساووشی، نویس

عکس برتر دو هفته گذشته از دید مخاطبین

نقشه سه بعدی از 1.۲ میلیون کهکشان 

نوسان های جو قمر آتش فشانی مشتری

ExoMars به سمت سیاره سرخ

اتمسفر نامناسب، نابودگر حیات

نظریه نسبیت عام و سیاهچاله ها

زمین چقدر سریع حرکت می کند

بارش شهابی چیست؟ 

بارش شهابی برساووشی

رویداد های نجومی دو هفته آینده

۲+1 مرد بزرگ

سحابی پرده یا ویل 

کهکشان راه شیری بر فراز دشت آزو

تنها زیر آسمان الموت، قزوین
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تماشای زیباترین بارش شهابی سال با گروه کافه آسترو

حرکت: پنجشنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۴ از میدان آرژانتین )رو به روی شهروند(
بازگشت: جمعه ۲۲ مرداد

خدمــات تــور:  تیــم رسپرســتی ، وســیله نقلیــه توریســتی ، 1 وعــده صبحانــه، ۱ وعــده شــام و 2 میــان وعــده ، بیمــه مســئولیت 
مدنــی، چــادر

وســایل مــورد نیــاز: لبــاس گــرم، کفــش مناســب، لیــوان، قاشــق و چنــگال، زیــر انــداز، کیســه خــواب یــا پتــوی مســافرتی، چــادر، 
نقشــه آســان، چــراغ قــوه نــور قرمــز

در صورتی که تلسکوپ یا دوربین دوچشمی می آورید حتا در زمان ثبت نام اطالع دهید و نوع آن را ذکر کنید.
همچنین اگر چادر مسافرتی دارید در زمان ثبت نام اطالع دهید.

هزینه: ۱۵۰ هزار تومان
ــده فرهــوش،  ــام مائ ــه ن ــه شــاره حســاب 5022,2910,1473,0533 بانــک پاســارگاد ب ــغ ب ــز مبل ــام: پــس از واری نحــوه ثبــت ن
اطالعــات شــخصی یعنــی نــام و نــام خانوادگــی، کــد ملــی، نــام پــدر و تلفــن همــراه و ثابــت را بــه همــراره عکــس فیــش پرداختــی 

در تلگــرام بــه شــاره  09379111500 ارســال کنیــد.
نکته: برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشرت متاس بگیرید.

مهلت ثبت نام:  سه شنبه ۱۹ مرداد ۹۵
مهم:  در صورت انرصاف ۲۴ ساعت قبل از حضور در برنامه، ۵۰ درصد از مبلغ پرداختی برگشت داده می شود.

توجه: در صورت ابری بودن هوا یا کنسل شدن برنامه روز چهارشنبه به شا اطالع می دهیم. 

نویس کجاست؟ 
در بخــش کوهســتانی خلجســتان روســتای نویــس واقــع شــده کــه 110 کیلومــرت از شــهرقم و قریــب 60 کیلومــرت از شهرســتان 
ســاوه ونزدیــک 24 کیلــو مــرت از راه مالــرو بــا شهرســتان تفــرش فاصلــه دارد.ایــن روســتا بــر رس راه پیونــد 3 رود خانــه واقــع شــده 

اســت. کوهــای ســنجدک بــه تــوس یــا بقــول هــم والیتــی هــا وتــوس و ویــد در چشــم انــداز آن مــی باشــد.
روســتای نویــس کــه درســت روســتای بعــد از دهســتان قاهــان اســت، یکــی از مناطــق جالــب توجــه بــرای گردشــگران عالقــه منــد 
بــه نجــوم اســت؛ بــه همیــن ســبب ایــن روســتا در فصــول مختلــف ســال و بــه ویــژه در زمــان رخدادهــای نجــوم همــواره پذیــرای 

گــروه هــای منجــم بــوده اســت کــه آســان شــب را در ایــن روســتای بکــر، زیبــا و کوهســتانی رصــد کننــد.
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عکس برتر دو هفته گذشته از دید مخاطبان کافه آسترو
Sergio Montúfar :عکاس

آسامن خیره کننده آرژانتین
مــی توانیــد دنبالــه دار را پیــدا کنیــد؟ بــا چشــمی دقیــق مــی توانیــد هــزاران ســتاره، ده هــا صــورت فلکــی، چهــار ســیاره، ســه کهکشــان 
و نــوار مرکــزی کهکشــان را شــیری را ببینیــد. همــه ایــن هــا در ایــن تصویــر پانارومــای ۱۸۰ درجــه مشــخص اســت. همچنیــن نــور ســبز 
رنــگ هواتــاب، ابرهایــی در افــق، قطــب جنــوب ســاوی و حتــی خوشــه هــای ســتاره ای دور دســت در ایــن تصویــر مشــخص اســت.  
امــا پیــدا کــردن دنبالــه دار 252P/LINEARسComet ســخت اســت. ایــن تصویــر در پــارک ملــی Leoncito آرژانتیــن در اوایــل آپریــل 
گرفتــه شــده اســت. آیــا دنبالــه دار را پیــدا کردیــد؟ )نقطــه  ســبز رنــگ در ســمت چــپ( امــا ســخت تــر از آن پیــدا کــردن ابــر ماژالنــی 

کوچــک اســت. 
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نقشه سه بعدی از 1.۲ میلیون کهکشان 
ترجمه: سپیده سرگلی

ــن  ــه در ای ــت.هر نقط ــده اس ــت آم ــون بدس ــانات باری ــی نوس ــی طیف ــت،که از بررس ــان اس ــاس از جه ــزرگ مقی ــورت ب ــه ص ــه ب ــه از نقش ــک تک ــن ی ای

ــه  ــی دهــد ک ــک بیســتم از آســان را پوشــش م ــن عکــس حــدود ی ــی دهد.ای ــش نشــان م ــال پی ــون س ــک کهکشــان را در شــش بیلی ــت ی عکــس موقعی

ــن  ــوری، اســت.رنگ در ای ــون ســال ن ــوری، ضخامــت 500 میلی ــون ســال ن ــاع 4.5 بیلی ــون ســال نوری،ارتف ــا عــرض 6 بیلی ــان ب ــه از جه ــک قطع نشــانگر ی

عکــس فاصلــه از زمیــن را مشــخص مــی کند،حــدود طیفــی رنــگ زرد در ایــن قطعــه بــرای فواصــل نزدیــک و رنــگ بنقــش بــرای فواصــل دور مــی باشــد.

ــری ــه در ک ــت ک ــرده اس ــکار ک ــی را اش ــای بزرگ ــه ه ــا  و خوش ــره ه ــن حف ــت و همچنی ــرده اس ــع ک ــم جم ــار ه ــی کن ــا را عال ــان ه ــس کهکش ــن عک  ای

از ثانیــه بعــد از بیــگ بنــگ از هــم فــرو پاشــیدند،این عکــس شــامل 48741 کهکشــان اســت کــه حــدود ســه درصــد از کل بررســی هــای انجــام شــده اســت.

تکــه هــای خاکســرتی رنــگ مناطــق کوچــک بــدون داده هــای نظرســنجی هستند.)نقشــه بــرداری نشــده انــد(

Daniel Eisenstein/SDSS-III Collaboration : امتیاز تصویر

منجــان بــا بررســی طیــف نوســانات باریــون، بزرگرتیــن نقشــه ی ســه بعدی،بــرای کهکشــان هایــی بــا فواصــل دور تولیــد کــرده انــد و 

از آن بــه عنــوان یکــی از دقیــق تریــن انــدازه گیــری هــای انــرژی تاریــک تــا بــه حــال، اســتفاده کــرده انــد.

دانشــگاه  از   Dr.Jeremy Tinker تیــم،  اعضــای  از  یکــی 

ــع  ــرای جم ــه را ب ــک ده ــد ی ــا بای ــح داد : م ــورک توضی نیوی

کهکشــان،رصف میلیــون   1.2 هــای  گیــری  انــدازه   آوری 

 مــی کردیم.ایــن کهکشــانها بیــش از یــک چهــارم آســان را در بر

مــی گیرند،تــا گســرتش ســاختار جهــان بــا حجمــی بیــش از  650 

مکعــب بیلیــون ســال نوری،برنامــه ریــزی شــود.

ایــن نقشــه بــه مــا اجــازه مــی دهــد کــه بهرتین انــدازه گیــری ها 

را تــا بــه حــال،روی تاثیــرات انــرژی تاریــک در انبســاط جهــان 

 انجــام دهیم،نتایــج را بدســت آورده و در اختیــار جهانیــان

قرار دهیم.

ــا  نقشــه نشــان داده شــده توســط BOSS، اجــازه مــی دهــد ت

ــدار ــان، مق ــرتش جه ــزان گس ــری می ــدازه گی ــا ان ــمندان ب  دانش
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ــان  ــه منج ــا از آن زمان،ب ــان ه ــع کهکش ــری توزی ــدازه گی ان

ــارض را  ــال ح ــان ح ــه جه ــی ک ــرژی تاریک ــک و ان ــاده تاری م

ــد. ــن بزنن ــد، تخمی ــی ده ــکیل م تش

 BOSS و همکارانــش، پــروژه ی  Dr.Tinker طبــق گفتــه

ــانات  ــدازه نوس ــردن ان ــن ک ــی را،باتعیی ــاط جهان ــزان انبس می

از بعــدی  ســه  توزیــع  یــک  )BAO(،در  باریــون   صــوت 

کهکشان ها اندازه گیری می کند.

ــان  ــه از می ــرده ای ک ــواج ف ــط ام ــی BAO توس ــدازه اصل ان

ــد،  ــر دارن ــال عم ــط 400000 س ــه فق ــوان، ک ــای ج ــان ه جه

مشــخص مــی شــوند.در آن نقطــه کــه بــه صــورت یــک توزیــع 

ــد. ــی آین ــاد در م ــکل انج ــه ش ــاده در جهان،ب م

ــم  ــخص از ه ــه مش ــک فاصل ــط ی ــا توس ــان ه ــه : کهکش نتیج

جــدا شــدند کــه منجــان آن را درجــه آکوســتیک)مقیاس 

ــد  ــی نامن ــی( م صوت

انــدازه درجــه آکوســتیک در 13.48 بیلیــون ســال پیــش از 

ــه  ــی ک ــن مــی شــد، زمان ــی تعیی مشــاهدات میکرومــوج کیهان

مــوج هــا تحــت فشــار بــه شــکل انجــاد در مــی آمدنــد و از 

خــود نــور منتــر مــی کننــد ایــن میکرومــوج هــا قابــل انــدازه 

ــتند.  ــری هس گی

یــک قســمت از نقشــه ســه بعــدی ســاخته شــده توســط پــروژه ی BOSS .مســتطیل ســمت چــپ نقشــه یــک بخشــی از 1000 مربــع را بــه نشــان مــی دهــد.

بخشــی از آســان کــه نزدیــک بــه 120000 کهکشــان یــا تقریبــا 10درصــد از کل بررســی هــا را شــامل مــی شــود.اندازه گیــری طیفــی هــر کهکشــان - هــر نقطه 

از ایــن بخــش - تبدیــل عکــس دو بعــدی بــه نقشــه ســه بعدی،دیــد مــا را بــه هفــت بیلیــون ســال پیــش گســرتش مــی دهد.نقــاط روشــن تــر در نقشــه بــا 

مناطقــی از جهــان بــا کهکشــان هــای بیشــرت و از آن رو مــاده تاریــک بیشــرت،مطابقت دارد.مــاده ی اضافــی در ایــن مناطق،کشــش گرانشــی بیــش از حــدی 

را ایجــاد مــی کنــد کــه ایــن نقشــه مــی توانــد آزمایشــی بــرای نظریــه گرانشــی انیشــتین باشــد.

Jeremy Tinker/SDSS-lll Collaboration : امتیاز تصویر

ــدازه گیــری مقــدار مــاده تاریــک و  ــا ان ــا ب اجــازه مــی دهــد ت

ــرتل و  ــی کن ــاط جهان ــه انبس ــک،روی درج ــرژی تاری ــدار ان مق

ــیم. ــته باش ــارت داش نظ

ــم، Dr.Ariel Sanchez از موسســه ماکــس  یکــی از اعضــای تی

پالنــک از فیزیــک فرازمینــی، گفــت : انــدازه گیــری مقیــاس های 

ــرای  صوتــی در رسارس تاریــخ کیهــان یک)رسخطــی( راهــی را ب

انــدازه گیــری درجــه انبســاط جهانــی بــه مــا نشــان مــی دهــد.

بــا پــروژه ی BOSS ،مــا اثــرات دقیقــی از BAO بــرروی توزیــع 

کهکشــان هــا در طیــف وســیعی از زمــان،از 2 تــا 7 بیلیــون ســال 

ــت کردیم. پیش،ثب

دانشــگاه  از   Rita Tojeiro دکــرت  تیــم،  اعضــای  از  یکــی 

St.Andrews  مــی گویــد : اگــر در بررســی هایــان بــرای 

مقیــاس حجــم یــک مایــل مکعــب در هــر طــرف در نظــر گرفتــه 

ــه خصوصــی از  ــل مشــاهده ی ب ــد قســمت قاب باشــیم،پس بای

ــد. ــته باش ــرض داش ــرت درع ــک میلیم ــدود ی ــان ح کهکش

چالــش مــا در تجزیــه تحلیــل ایــن نقشــه، بــرای انــدازه گیــری 

فاصلــه هــای بیــن همــه جفــت کهکشــان هایــی بــود کــه) صــد 

یــارد در مســیر مایــل مکعــب فضــا( ازهــم دیگــر فاصله داشــتند

4
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نوسان های جو آتشفشانی قمر مشتری 
ترجمه: مائده فرهوش

تصویر هرنی

ــایه  ــه س ــی دارد ک ــو نازک ــو ج ــی آی ــرتی یعن ــانی مش ــر آتشفش قم

مشــرتی فــرو میریــزد و بــه صــورت یــخ مرتاکــم مــی شــود. مطالعــات 

نشــان مــی دهــد مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه یــخ زدن جــو بــر 

اثــر قــرا گرفتــه آتــش فشــان هــا در ســایه مشــرتی اتفــاق مــی افتــد. 

جنــوب  موسســه  ســوئدی  دانشــمندان  از  تســانگ  کنســتانتین 

ــن  ــرای اولی ــات ب ــن تحقیق ــت: »در ای ــدر در کالرادو گف ــی بول غرب

ــا از ــه درک م ــده هــا بررســی شــد و ب ــه طــور مســتقیم پدی ــار ب  ب

فعالیــت هــای ســطحی قمــر کمــک  کــرد.« مطالعــات در ۲ آگوســت 

در مجلــه تحقیقــات ژئوفیزیــک چــاپ شــد. 

شمســی  منظومــه  در  را  فعــال  فشــان  آتــش  بیشــرتین  آیــو 

دارد. آتــش فشــان هــا بــا اثــرات گرمایــی جــزر و مــدی و در 

ــده  ــود آم ــار آن بوج ــر اق ــرتی و دیگ ــش مش ــروی گران ــه نی نتیج

ــت ــژه فعالی ــه وی ــطحی و ب ــت س ــث فعالی ــرو باع ــن نی ــت. ای  اس

آتــش فشــان هــا مــی شــود و در نتیجــه گاز هــای چــرت ماننــدی را تــا 

 ارتفــاع ۳۰۰ مایــل )۴۸۰ کیلومــرت( بــاال تــر از ســطح آیو می فرســتد و

 گــدازه هــای بازالــت را بــه طــور گســرتده در فاصلــه صــد هــا مایــل

بوجود می آورد. 

ــان گرفــت و ــو در زم ــر جــو آی ــاره تغیی ــد درب ــن مطالعــات جدی  ای

 قــرار گرفــن در ســایه قمــر غــول گازی مشــرتی انجــام شــده

از ناشــی  گوگــرد  اکســید  دی  گاز  آیــو  نــازک  جــو  در   اســت. 

آتــش فشــان هــا وجــود دارد. بــا قــرار گرفــن قمــر در ســایه مشــرتی 

دی اکســید گوگــرد روی ســطح یــخ مــی زنــد و بــا خــروج از ســایه و 

تابــش نــور خورشــید دی اکســید گوگــرد تصعیــد مــی گــردد. 

جــان اســپنرس گفــت: »ایــن تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه جــو آیــو 

در یــک چرخــه ثابــت فروپاشــی و اصــالح قــرار دارد و جــو تخریــب 

شــده بــا تصعیــد دی اکســید گوگــرد ترمیــم مــی گــردد. SO2 از آتــش 

ــور خورشــید فشــار جــو و  ــش ن ــد و تاب ــی آی فشــان هــا بوجــود م

دمــای یــخ را تعییــن مــی کنــد. 

پیــش از ایــن هیــچ مطالعــه ای از تغییــرات جــو آیــو در زمــان 

ــی  ــش گرمای ــات از تاب ــن تحقیق ــود. در ای ــده ب ــام نش ــی انج گرفتگ

جــو اســتفاده شــده اســت و در نــور مــادون قرمــز گرمــای کــم ناشــی 

ــا بررســی شــده.  ــو توســط تلســکوپ جیمین از فروپاشــی جــو آی

رصــد هــا در دوشــب در نوامــر ۲۰۱۳ و زمانــی کــه آیــو ۴۲۰ میلیــون 

مایــل )۶۷۵ میلیــون کیلومــرت( بــا زمیــن فاصلــه داشــت انجــام شــده 

اســت. در هــر دو موقعیــت آیــو قبــل و بعــد از قــرار گرفــن در ســایه 

مشــرتی بــه مــدت ۴۰ دقیقــه رصــد شــد. 

تحقیقات در برنامه رصد خانه منظومه شمسی ناسا انجام شد.  
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ــا  ــی ب ــر قدیم ــواج غولپیک ــن ام ــدازه ای ــری ان ــدازه گی ــرای ان ب

چنیــن دقــت باالیــی، پــروژه ی BOSS بایــد یــک نقشــه 

ــه  ــه نقش ــبت ب ــه ای نس ــد پروازان ــابقه و بلن ــی س ــان ب کهکش

ــاخت. ــی س ــی م ــای قبل ــرداری ه ب

ــود،  ــده ب ــزی ش ــه ری ــروژه ی BOSS برنام ــه پ ــان ک در آن زم

انــرژی تاریــک از قبــل بــا تاثیــر قابــل توجهــش بــر روی گســرتش 

جهــان تخمیــن زده شــده، کــه رشوعــش حــدود 5 بیلیــون ســال 

پیــش بــوده اســت.

BOSS بــرای انــدازه گیــری ویژگــی هــای BAO   قبــل از ایــن 

نقطــه )7بیلیــون ســال پیــش( چیــزی نزدیــک بــه حــال حــارض 

)2بیلیــون ســال پیــش(، طراحــی شــده بــود.

دانشــگاه  از   Dr.Florian Beutler تیــم،  اعضــای  از  یکــی 

ــان  ــرتش جه ــک گس ــرژی تاری ــر ان ــد: اگ ــی گوی Portsmout م

ــه  ــان ب ــه ی ــد، نقش ــرده باش ــک ک ــان تحری ــش از آن زم را بی

ــی صــورت  ــه آرام ــی ب ــن انبســاط جهان ــه ای ــد ک ــی گوی ــا م م

مــی گیرد،اگربــه طــور کلــی ایــن تغییــرات بیــش از 20 درصــد 

ــد. ــش باش ــال پی ــون س ــه 7بیلی ــبت ب نس

ــناختی واضــح  آخریــن نتایــج مــا بــا یــک عکــس کیهــان ش

ــج مــدل کیهــان  ــن نتای ــری مــی کرد)مطابقــت داشــت(، ای براب

ــش از  ــه بی ــرار داد ک ــان ق ــتانداردی را در اختیارم ــناختی اس ش

ــت. ــده اس ــان ش ــش منای ــال پی ــده س هج

ــوج  ــن م ــری را بی ــاط چشــم گی ــا ارتب ــرت Tojeiro  گفــت :م دک

ــی، 400،000  ــای کیهان ــوج ه ــده در میکروم ــد ش ــدای تولی ص

ســال بعــد از بیــگ بنــگ، تــا  کهکشــان هــای جمــع اوری شــده 

ــم. ــر مــی بینی ــون ســال اخی در 7-12 بیلی

منســجم  درحرکــت  متایــز  تاثیــر  همچنیــن،  نقشــه  ایــن 

)همســان( کهکشــان هــا بــه ســوی مناطقــی ازجهــان بــا مــاده 

ــد  ــی ده ــان م ــی(  نش ــروی گرانش ــه تی ــه ب ــا توج ــرت را )ب بیش

دور  )بــه  مشــاهدات صحیــح  مقــدار  از همــه،  تــر  بیــش 

ــای  ــی ه ــش بین ــط پی ــی توس ــه خوب ــه ب ــت ک ــی( اس از خطای

نســبیت عــام توضیــح داده شــده اســت.

ــده  ــک ش ــاط تحری ــه انبس ــتاب درج ــه ی ش ــن قرارداد،نظری ای

توســط بزرگرتیــن مقیــاس کیهانــی ماننــد انــرژی تاریــک را، بــه 

نســبت شکســت در نظریــه گرانشــی مــا ،مــورد حایــت قــرار 

داد.

توانایــی مشــاهده یــک اثــر فیزیکــی کــه بــه خوبــی از ترکیــب 

ــزرگ  ــت ب ــک مزی ــده، ی ــدل در آم ــک م ــورت ی ــه ص ــردن  ب ک

ــه حــال، اســت. ــرای کیهــان شناســی،تا ب ب

منجــان نتایــج خــود را در مجلــه Monthly Notices  در 

دادنــد. گــزارش   Royal Astronomical Society

6
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مدارگرد ExoMars مسیرش را به طرف سیاره ی سرخ تغییر داد 
نویسنده: هاله مسگری

گشــت مریــخ  نزدیکــی  در  کــه  اروپایــی  فضاپیــای   یــک 

ــن  ــود را روش ــی خ ــور اصل ــنبه موت ــج ش ــد، درروز پن ــی زن م

کــرد و تــا مســیر منحنــی شــکل خــود را بــرای مانــوری متقــارن 

آغــاز کنــد. ایــن مانــور بــرای 19 اکتــر و انجــام ماموریــت هــای 

ــن  ــیاره رسخ و همچنی ــراف س ــداری اط ــت رس هــم در م پش

ــرروی  ــر قــدرِت ب ــری پ ــا بات ــرای قــرار دادن ســطح نشــینی ب ب

ســطح مریــخ برنامــه ریــزی شــده اســت.

 ExoMars اســت:فضاپیای  گفتــه  اروپــا  فضایــی  آژانــس 

در و  شــنبه  پنــج  روز  در  را  خــود  اصلــی  موتــور   کــه 

 GMT ۹:۳۰ بــه مــدت 52 دقیقــه مشــتعل کــرده اســت، از یــک

ــدول  ــی و م ــزار علم ــا اب ــده ب ــز ش ــی تجهی ــفینه ی چرخش س

فــرود Schiaparelli درســت شــده اســت.

فــرض شــده بــود کــه موتــور، رسعــت فضاپیــا را حــدود 

326.5 مــرت بــر ثانیــه )mph 730( تنظیــم کنــد و تکانــه ی الزم 

 Meridiani در Schiaparelli ــرود ــی ف ــی یعن ــرای هــدف کل ب

ــد. ــن کن Planum را تامی

ــرواز فضاپیــای ExoMars در مرکــز  Michel Denis مدیــر پ

مــی  آملــان   Darmstadt در  اروپــا  فضایــی  عملیــات هــای 

ــود  ــن ِ چهاربرنامــه ای ب گوید:»احــرتاِق امــروز یکــی از بزرگرتی

ــوذ  ــخ نف ــا در مری ــاخت ت ــد س ــادر خواه ــه ExoMars را ق ک

کنــد و بــه صــورت دقیــق ســطح نشــین Schiaparelli را در 19 

اکتــر بــه Meridiani Planum کــه منطقــه ای بــزرگ و همــوار 

ــه اســتوا برســاند.« ــک ب نزدی

مانــور فضایــی عمیــق امــروز کــه از قبــل از ماموریــت پرتــاب 

14مــارس برنامــه ریــزی شــده بــود، 95 درصــد از نیــروی 

ــرای تنظیــم کــردن مســیر منحنــی  ــاز ب پیــش راننــده ی موردنی

فضاپیــای ExoMars را تامیــن مــی کنــد.

مانــور »Clean-up«در 11 آگوســت برنامــه ریــزی شــده تــا 

 Schiaparelli ــی ــرای راهنای ــده را ب بیشــرت کارهــای باقــی مان

ــرودش انجــام دهــد. ــه طــرف مــکان ف ب

حتــی مانورهــای مرتــب کوچکــرتی بــرای 19 ســپتامر و 14 

اکتــر، پیــش از جداســازی ExoMars Trace Gas Orbiter و

ExoMars تصور کلی هرنمند از
Thales Alenia Space :امتیاز
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ــد.  ــزی شــده ان ــر برنامــه ری ســطح نشــین Schiaparelli در 16 اکت

نزدیــک بــه12 ســاعت بعــد از قــرار گرفــن ســطح نشــین، مدارگــرد 

ــا در مســیر درســتی  ــاره روشــن خواهــد کــرد ت ــور خــود را دوب موت

بــرای وارد شــدن بــه مــداری در اطــراف مریــخ قــرار گیــرد. احــرتاق 

ــی در روز 19اکتــر رسعــت  ــی، در 134 دقیقــه ی طوالن ــور اصل موت

کاوشــگر را بــه انــدازه کافــی بــرای گرانــش مریــخ کــم مــی کنــد تــا 

ــد. کاوشــگر بشــقاب  ــدار تســخیر کن ــن در م ــرار گرف ــرای ق آن را ب

ــوت( و  ــرت )8ف ــه 2.4 م ــک ب ــری نزدی ــا قط ــکل Schiaparelli ب ش

ــور،  ــز موت ــی ، در طــی احــرتاق ریســک برانگی ــه محافــظ گرمای بدن

در جــو غوطــه ور خواهــد شــد. کــه ایــن رویدادهــای 19 اکتــر را دو 

برابــر مهــم مــی کنــد.

Denis مــی گویــد: »وقتــی کــه موتــور بــرای مانــور بحرانــِی الحــاق 

ــه ســیگنال  ــای ExoMarsب ــدا مــی کند،فضاپی در مــدار احــرتاق پی

 Schiaparelli هــای پایــگاه کــه از جانــب ســطح نشــیِن فرودآمــده ی

TGO(مخابــره مــی شــودگوش خواهــد داد. و در هــان زمــان،

ــط  ــرد.و توس ــد ک ــرواز خواه ــاالی آن پ Trace Gas Orbiter( در ب

ــط  ــن ورود را ضب ــم شــده ی ناسا،ســیگنال ای ــی تنظی ــواج رادیوی ام

خواهــد کرد.فــرود و نــزوِل Schiaparelli. بــا ایــن وجــود احــرتاق تــا 

لحظــه ای کــه ســوخت متــام شــود،ادامه خواهــد داشــت.«

Deep Space Network مــرتی   70 پیکــر  غــول  هــای  آنــن 

کــرد.و  خواهنــد  پشــتیبانی  را   ExoMars ورود  ناســا،ماموریت 

ــد فــرود  ــرای تایی ــز ب ــد نی صفــی از 30 عــدد رادیوتلســکوپ در هن

کــرد. خواهنــد  اســتاع   Schiaparelli

 Mars Reconnaissance Orbiter اروپــا و Mars Express مدارگــرد

ناســا نیــز بــرای بازپخــش کــردن ســیگنال هــا از ســطح نشــین 

Schiaparelli بعــد از فــرود ،همــکاری و کمــک خواهنــد کــرد. 

زمانــی کــه ایــن فضاپیــا بــه مریــخ برســد،حدود496میلیون کیلومــرت 

ــرد. ــل(را طــی خواهــد ک ــون مای )308میلی

ــگاه  ــرود و جای ــی ف ــا منــای پایین ــن  ب ــه  دوربی ــه ب Schiaparelli ک

ــدف  ــا ه ــوژی ب ــده تکنول ــان دهن ــوال نش ــت، اص ــز اس ــوا مجه ه

نجــات  ،چــرت  گرمایــی  محافــظ   بدنــه  کــردن  ثابــت  اولیــه ی 

ــتفاده  ــرای اس ــری ب ــای کامپیوت ــتم ه ــاب راداری و سیس ــاع ی ،ارتف

ــزی ــه ری ــد. ESA برنام ــی باش ــخ م ــده مری ــای آین ــت ه  درماموری

روی بــر  را  مشــابهی  کامپیوتــری  طــرح  و  رادار  تــا  کنــد   مــی 

ســطح نشــین بلنــد پروازانــه تــر European-Russian  بــرای پرتــاب 

ــت دو  ــه از ماموری ــن جنب ــن دومی ــرد. ای ــه کار ب ــال 2020 ب در س

ــود. قســمتی ExoMars خواهــد ب

اگــر موفقیــت آمیــز باشــد،فضاپیای Schiaparelli ی ســاخت ایتالیــا 

ــرار  ــخ ق ــر مری ــه ب ــود ک ــد ب ــی ای خواه ــای اروپای ــن فضاپی اولی

گرفتــه و داده گــزارش داده باشــد.در مــارس ســال 2003 ســطح نشــین 

UK-led Beagle2 بــر مریــخ نشســت امــا قبــل از اینکــه بــا زمیــن 

ارتبــاط بگیــرد دچــار مشــکل شــد.

Schiaparelli بایــد قبــل از اینکــه شــارژ باتــری هایــش متــام شــوند 

، بــرای چندیــن روز و شــاید یــک هفتــه ،بــر ســطح مریــخ کار کنــد. 

ــِی بیضــی شــکل،  ــا Trace Gas Orbiter در یــک مســیر ابتدای ضمن

دور مریــخ کــه فضاپیــا را در حدودا96000کیلومرتی)60000مایلــی( 

ســیاره )در دورتریــن حالــت( قــرار مــی دهــد نوســان خواهــد کــرد.

ســال بعد،مدارگــرد یــک رسی فرورفتگــی هــا در الیــه هــای بیرونــی 

امتســفر مریــخ ایجــاد میکند.کــه بــا اصطــکاک هــوا برخــورد میکنــد 

ومســیرحرکت خــود را بــه مــدار دایــره ای بــزرگ 400 کیلومــرتی)250 

مایلی(تغییرشــکل مــی دهــد. مرحلــه ی “aerobraking” از ایــن 

ــت  ــه ماموری ــه ب ــود ک ــل ش ــر2017 تکمی ــا نوام ــد ت ــت، بای ماموری

اجــازه داده شــود کــه مشــاهدات علمــی مقــرر خــود را تــا آخــر ســال 

بعــد آغــاز کنــد.

ــرداری غلظــت رد  ــری و نقشــه ب ــدازه گی ــا ان ــی فضاپی هــدف اصل

گازهایــی همچــون متــان در امتســفر مریــخ مــی باشــد.که ایــن مــی 

توانــد یــک شــاخص بــرای زندگــی فعــال زمیــن شناســی و میکروبــی 

بــر روی ســیاره رسخ باشــد.این انــدازه گیری،مــی توانــد داده هایــی 

1000برابــر دقیــق تــر از انــدازه گیــری هــای موجــود بــرای رد گازهــا 

بنابــر ESAباشــد.همچنین مــی توانــد بــرای شناســایی اینکــه منبــع 

ــتند  ــا هس ــخ کج ــِر مری ــای دیگ ــتیلن و گازه ــار آب، اس ــان، بخ مت

کمــک کنــد.

  Thales Alenia Space کــه توســط Trace Gas Orbiter فضاپیــای

درCannes  فرانســه فراهــم آورده شــده اســت دوربینــی برای نقشــه 

ــی،  ــی روس ــد. و ابزارهای ــی کن ــل م ــود حم ــا خ ــخ ب ــرداری از مری ب

ــت  ــخ را موقعی ــته مری ــوت از پوس ــن ف ــان در چندی ــدروژن پنه هی

یابــی میکند.همچنیــن مــکان هایــی کــه آب-یــخ هــای ذخیــره شــده 

ی قابــل دسرتســی دارنــد،را آشــکار مــی کند.ایــن آب-یــخ هــای 

ــرای  ــاب ، ب ــدن ی ــده ی مع ــای آین ــان ه ــرای انس ــده ب ــره ش ذخی

تبدیــل شــدن بــه هــوا،آب آشــامیدنی و یــا ســوخت موشــک!  مــی 

ــرد. ــد مــورد اســتفاده قــرار بگی توان

ــان هــا و اطالعــات علمــی  ــال فرم ــن ماموریت،انتق هــدف ســوم ای

ــد،  ــی کنن ــطح را کاوش م ــه س ــیاری ک ــای س ــن و واحده ــن زمی بی

اســت.از جملــه ExoMars ســیار متــام شــده بــرای پرتــاب در 2020 و 

ســطح نشــین هــای گوناگــون ناســا.

ماموریــت مدارگــرد ExoMars حداقــل تــا 2022 طــول خواهــد 

ــید. کش

8
ــین Schiaparelli در  ــطح نش ــه س ــرود پیران ــد از ف ــی هرنمن ــور کل تص

طــی مرحلــه ی آخــر رســیدن آن بــه Meridiani Planum بــرروی مریــخ
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اتمسفر نا مناسب، مخرب حیات - قسمت اول
نویسنده:  رضا ماه منظر

از زمین گلوله  برفی تا مریخ

ــیاره در  ــک س ــور ی ــه حض ــد ک ــن باورن ــر ای ــردم ب ــیار از م بس

فاصلــه ای مناســب از ســتاره ی خــود مــی توانــد منجــر بــه اغــاز 

حیــات گــردد و یــا اگــر یــک ســیاره جــرم و جاذبــه مناســبی هــم 

ــد امتســفر خــود را حفــظ منــوده و در  داشــته باشــد مــی توان

نتیجــه از حیــات خــود بــه خوبــی پشــتیبانی منایــد. امــا مطلبــی 

کــه شــاید در ایــن میــان کمــرت بــه آن توجــه شــده اســت نقــش 

ــر  ــم و تاثی ــان مه ــک ســیاره چن ــدی امتســفر اســت. جــو ی کلی

گــذار اســت کــه حتــی اگــر از شــکل گیــری حیــات میلیاردهــا 

ســال نیــز گذشــته باشــد، بــا تغییــرات جزئــی در ترکیبــات 

ــی  ــد و حت ــی کن ــر م ــی تغیی ــه کل ــات ب ــتان حی ــفر، داس امتس

ــا نابــودی کامــل همــراه شــود. ممکــن اســت ب

چنیــن مــواردی در تاریــخ زمیــن نیــز وجــود داشــته و هــر بــار 

ــوان  ــه عن ــرده. ب ــودی پیش ب ــا مــرز ناب ــات ســیاره ی مــا را ت حی

مثــال در دوره  ای معــروف بــه پروتزوئیــک ) حــدود 2 میلیــارد 

ســال قبــل(  حیــات براثــر افزایــش اکســیژن موجــود در امتســفر 

ــزان  ــش می ــده و کاه ــنتز کنن ــای فتوس ــطه ی باکرتی ه ــه واس ب

متــان CH4 و دی اکســیدکربن CO2 کــه از گاز هــای گلخانــه ای 

درخشــش خورشــید مقطعــی  کاهــش  احتــاال  و   هســتند، 

ــد  ــار تهدی ــدت دچ ــه ش ــم، ب ــای عظی ــه ه ــروز لک ــل ب ــه دلی ب

شــده. بــه نظــر مــی رســد ایــن عوامــل منجــر بــه بــروز دوره ی 

ــتوا  ــا اس ــی آن ت ــای یخ ــه مرزه ــده ک ــایی ش ــدان غول آس یخبن

پیــش رفتــه و بــه عبــارت ســاده تر متامــی ســیاره زمیــن مبــدل 

بــه گــوی یــخ زده ســفید رنگــی شــده اســت.  بــه همیــن دلیــل 

ــز  می شــود. ــه نی ــی گفت ــه برف ــن گلول ــن دوران زمی ــه ای ب
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شــواهد زمیــن شناســی متعــددی از آن دوران بــر جــای مانــده 

ــای  ــنگ ه ــود س ــوارد: وج ــن م ــن ای ــه مهمرتی ــت. از جمل اس

ــیار های  ــی ) ش ــات یخ ــت صفح ــر حرک ــر اث ــده ب ــاییده ش س

یخچالــی(، تیلیت هــا یــا هــان ســنگ های بســرت یخچــال 

ــد و بالخــره ــا یکدیگــر جــوش خــورده ان ــر فشــار ب ــر اث ــه ب  ک

ــد  ــاختان چن ــک س ــاد ی ــه ابع ــم ب ــیار عظی ــای بس ــنگ ه س

حرکــت مســیر  انتهــای  در  ناهمگــون  ســاختار  بــا   طبقــه 

یخچــال هــا کــه هیــچ جریــان آبــی منی توانــد آنهــا را جابه جــا 

ــد. نشــانه هــای  ــر مــی آی ــد و فقــط از عهــده یخچال هــا ب کن

ــم  ــه چش ــوبی ب ــای رس ــون در الیه ه ــم اکن ــا ه ــنگ ه ــن س ای

مــی خــورد. 

اســت  معــروف  هارونیــان  یخبنــدان  بــه  کــه  دوران  ایــن 

ــه 12  ــن 13 ب ــوپ کرب ــزان ایزوت ــبت می ــواد نس ــک ش ــه کم ب

دوران  ایــن  در  می رســد  نظــر  بــه  شــده.  داده  تشــخیص 

کننــده فتوســنتز  باکرتی هــای  بــاالی  فعالیــت  دلیــل   بــه 

)ســیانوباکرت هــا( میــزان باالیــی ملکــول هــای کربنــی جــو مانند 

متــان را جــذب منــوده و منجر به کاهش اثــر گلخانه ای و رسمای 

شــدیدی شــده اســت. بررســی هــا نشــان مــی دهــد یخبنــدان 

ــا ــرتده ای در باکرتی ه ــیار گس ــراض بس ــه انق ــر ب ــور منج  مذک

ــد( شــده اســت  ــن بوده ان ــا ســاکنین زمی ــان تنه ــه در آن زم )ک

و  بــه عبارتــی گلــوگاه خطرناکــی بــرای تــداوم حیــات محســوب 

می شــده.

شــبیه ســازی تکتونیکــی نشــان می دهــد کــه ایــن یخبنــدان در 

ــد  ــل بوده ان ــر متص ــه یکدیگ ــا ب ــه قاره ه ــی روی داده ک زمان

ــد  و  ــکیل داده بودن ــا« را تش ــام »رودینی ــا ن ــاره ای ب ــر ق و اب

ایــن مطلــب احتــاال در جریــان هــای اقیانوســی و جابــه جایــی 

تــوده هــای آب گــرم در اقیانوس هــا تاثیــر داشــته و بــه تشــدید 

ــر ســو مشــاهدات  ــرده اســت. از دیگ ــدان کمــک ک ــن یخبن ای

ــوبات  ــی( در رس ــی مغناطیس ــه شناس ــس ) دیرین پالئومغناطی

آمریــکای شــالی، آســیا، اســرتالیا و آفریقــا کــه نشــان مــی دهــد 

یخبنــدان بــه عــرض جغرافیایــی کمــرت از 10 درجــه و در حوالــی 

خطــوط اســتوا  کــه دارای مناطــق حــاره ای اســت رســیده اســت. 

ــه  ــا بلک ــطح قاره ه ــا س ــه تنه ــه ن ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ای

ســطح اقیانــوس هــا در مقیــاس کیلومــرت یــخ بســته اســت.

ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه یــخ باالتریــن میــزان 

بازتــاب خورشــید را داراســت و در نتیجــه اگــر خورشــید تابــش 

کافــی را بــه زمیــن داشــته باشــد، زمیــن آن را بازتــاب خواهــد 

منــود و عمــال تاثیــر چندانــی در گــرم شــدن زمیــن نــدارد... .

ــه نســبت  ــل ب ــارد ســال قب ــن در حــدود دو میلی  هســته ی زمی

 امــروز بســیار گرمــرت و فعالــرت بــوده اســت. شــاید پــس از

ــزان  ــنتز، می ــد فتوس ــف فراین ــا توق ــال، و ب ــون س ــن میلی چندی

گاز هــای گلخانــه ای از جملــه CO2 بــه 550 برابــر مقــدار 

امــروزی خــود رســیده باشــد و در نتیجــه بــه کمــک الیــه ای کــه 

ــن  ــود، زمی ــه ب ــن شــکل گرفت ــا در جــو زمی ــن گاز ه توســط ای

ــن  ــی کمــرت از 500 ســال بزرگرتی گرمــرت شــده و در مــدت زمان

تغییــرات آب و هوایــی تاریــخ خود را پشــت رس گذاشــته باشــد. 

ــان رفــن الیه هــای یخــی و تابــش  ــه ازمی ــری کــه منجــر ب تغیی

ــور خورشــید در آبهــای اقیانــوس شــده باشــد. مجــدد ن

شــواهد فســیل شناســی نشــان می دهــد کــه پــس از ایــن دوران 

تنــوع ناگهانــی و انفجــار گونــه ای در گوناگونــی موجــودات زنده 

ــوران،  ــه ی جان ــا هم ــاده تر تقریب ــارت س ــه عب ــکل گرفته و ب ش

گیاهــان و بــه طــور کلــی موجوداتــی غیــر از باکرتی هــا پــس از 

ایــن دوران شــکل گرفتــه باشــند.

اگرچــه در گذشــته یخبندان هــای شــدید باعــث انقــراض هــای 

متعــددی مــی شــد امــا بــه مــرور زمــان بــا تکامــل موجــودات 

ــش  ــش تدریجــی تاب ــن افزای ــا و همچنی ــه رسم ــده نســبت ب زن

ــده  ــب ش ــته، موج ــه گذش ــبت ب ــزان 10% نس ــه می ــید ب خورش

اســت کــه تاثیــرات مخــرب ایــن دوران هــا بســیار کمــرت شــود.

امــا چنیــن داســتانی البتــه بــا پایانــی متفــاوت در مریــخ تکــرار 

شــده اســت.

هانطــور کــه در شــاره هــای پیشــین گفتــه شــد، مریــخ 

ــر داشــته.  ــی باالت ــا دمای ــر و ب ــم ت ــن جــوی مرتاک ــد زمی هانن

آتشفشــان هــای متعــدد همچــون املپیــوس گاز هــای گلخانــه ای 

ــد. ــی منوده ان ــن م ــیاره را تامی ــن س ای

بــه دلیــل فعالیــت هــای آتشفشــانی درســطح ایــن ســیاره، 

ــا bar 5( و  ــا فشــاری در حــدود )1 ت ــم از CO2 ب جــوی مرتاک

دمایــی بــه نســبت باالتــر از امــروز کــه مــی توانســته آب شــور 

را درســطح خــود جــاری ســازد و بســیاری از فرایند هــای مرتبــط 

ــات ســلولی  ــال آن حی ــه دنب ــا ســنتز ملکول هــای زیســتی و ب ب

ــد. را پشــتیبانی کن

ــدید  ــدان ش ــاد یخبن ــث ایج ــن باع ــه در زمی ــزی ک ــاال چی احت

شــده اســت فعالیــت بیــش از حــد باکــرتی هــای فتوســنتز 

ــت. ــه ایس ــای گلخان ــو از گاز ه ــدن ج ــی ش ــده و خال کنن

امــا در مریــخ  هســته و گوشــته ی ایــن ســیاره  بــه دلیــل جــرم 

کــم ایــن بــه مــرور رسد و منجمــد شــده اند و نتوانســته انــد گاز 

هــای گلخانــه ای جــو را تامیــن کننــد بــه گونــه ای کــه حــرکات 

صفحــات تکتونیکــی و فعالیت هــای آتشفشــانی متوقــف شــده 

 و منجــر بــه کاهــش تولیــد CO2 و رسدی ســیاره شــده اســت.  
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دانشــمندان احتــال می دهنــد علــت خالــی شــدن جــو مریــخ 

ــانی،  ــای آتشفش ــف فعالیت ه ــر توق ــالوه ب ــا ع ــن گاز ه از ای

کاهــش میــدان مغناطیســی ســیاره کــه وابســته بــه مــواد مــذاب 

درون هســته مریــخ بــوده اســت نیــز تاثیــر گــذار بــوده و منجــر 

ــا جــو ســیاره شــده کــه بــه  بــه برخــورد بادهــای خورشــیدی ب

دلیــل جاذبــه کــم مریــخ ، امتســفر آن بــه راحتــی در فضــا 

پراکنــده شــده اســت. 

ــخ  ــر مری ــه اگ ــت ک ــن اس ــردد ای ــی گ ــرح م ــه مط ــوالی ک س

ــد،  ــده باش ــت ناپذیر ش ــدان برگش ــار یخبن ــن دچ ــون زمی همچ

ایــن توده هــای یــخ هــم اکنــون کجــا هســتند؟ از آنجــا کــه اگــر 

ــات در مریــخ ایجــاد شــده باشــد فرصــت تکامــل چندانــی  حی

نداشــته و موفــق بــه فتوســنتز نشــده و تولیــد اکســیژن نشــده 

ــز   ــده، فوتولی ــت منی ش ــط O3 محافظ ــخ توس ــو مری ــت، ج اس

آب توســط پرتو فرابنفــش خورشــید، باعــث آزادســازی اکســیژن 

و هیــدروژن شــده اســت. هیــدروژن بــه دلیــل ســبکی بــه 

 O2 راحتــی از حــوزه ی جاذبــه ی ضعیــف مریــخ خــارج شــده و

نیــز پیــش از تجمــع در جــو مریــخ بــا آهــن موجــود در ســطح 

ــید  ــه اکس ــوط ب ــگ رسخ مرب ــده و رن ــش ش ــیاره وارد واکن س

ــه وجــود آورده اســت. آهــن را در خــاک ب

پــس اگــر حیــات نیــز در گذشــته ی مریــخ بــه وجــود آمده باشــد 

ــه  ــن رفت ــار خورشــید از بی ــو هــای زیانب ــا، و پرت ــل رسم ــه دلی ب

11اســت و شــاید دیگــر شــاهد حیــات در ســطح ســیاره نباشــیم...
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نظریه نسبیت عام و سیاهچاله ها 
نویسنده: کژال یوسفی

ــروی طبیعــت  ــار نی ــن چه ــرو در بی ــن نی ــف تری ــش، ضعی گران

ــزرگ  ــاز در پیکرتراشــی جهــان ب اســت و نقــش اساســی و ممت

مقیــاس ایفــا مــی کنــد. همــه ی مــا بــا قانــون گرانــش جهانــی 

نیوتــون کابیــش آشــنا هســتیم:

ایــن قانــون تــا آغــاز قــرن بیســت، ســنگ بنــای بالمنــازع درک 

منجمیــن در حــرکات آســانی باقــی ماند.کاربــرد ایــن قانــون، 

حرکــت ســیارات را توضیــح میــداد و در ســال 1864 بــه دقــت، 

وجــود و موقعیــت ســیاره نپتــون را بــه تصویــر کشــید. 

نقص قانون گرانش نیوتون:

ــه  ــزرگ جاب ــگ ب ــی، آهن ــش نیوتون ــر گران ــص وارد ب ــا نق تنه

جایــی جهــت گیــری عطــارد بــود! تاثیــر گرانشــی ســایر ســیارات 

ســبب مــی شــود محــور اصلــی مــدار بیضــی شــکل عطــارد، بــه 

ــت  ــتارگان ثاب ــه س ــبت ب ــاعتگرد نس ــاد س ــت پ ــی در جه آرام

ــد. ــد. شــکل A را ببینی حــول خورشــید نوســان کن

روی خورشــیدی  قریــن  آن  در  کــه  ای  زاویــه   موقعیــت 

مــی دهــد »574 در هــر قــرن جابجــا مــی شــود. بــا ایــن حــال 

قانــون گرانــی نیوتــون، توانایــی توضیــح »43 در قــرن ایــن انتقال 

 را نداشــت. ایــن تناقــض منجــر شــد کــه برخــی از فیزیکدانــان 

A شکل
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ــی  ــس مربع ــون عک ــد قان ــد بای ــنهاد کنن ــرن 19 پیش ــط ق اواس

ــاال اصــالح شــود. دیگــران مــی پنداشــتند کــه  ــه ب کامــل معادل

ــن  ــکان« ممک ــتعار »ول ــام مس ــا ن ــده ب ــده نش ــیاره دی ــک س ی

اســت یــک مــدار در داخــل مــدار عطــارد را اشــغال کرده باشــد.

انحنــای فضــا زمــان بیــن ســالهای 1907 و 1915 آلــرت انشــتین 

ــام  ــه ن ــرا ب ــه آن ــرتش داد ک ــد را گس ــی جدی ــه گران ــک نظری ی

»نظریــه نســبیت عــام« مــی شناســیم. ایــن نظریــه عــالوه بــر 

حــل رمــز و راز عطــارد بســیاری از پدیــده هــای جدیــد را کــه 

ــود.  ــی من ــش بین ــدند، پی ــد ش ــش تایی ــط آزمای ــا توس ــد ه بع

ــرای  ــز ب ــر انگی ــش ب ــگاه چال ــک ن ــان، ی ــه جه ــگاه انشــتین ب ن

تصــورات متــام دانشــجویان اخرتفیزیــک ارایــه میدهــد. نســبیت 

عــام بطــور اساســی یــک توصیــف هندســی از چگونگــی انــدازه 

گیــری فواصــل در فضا-زمــان در حضــور جــرم مــی باشــد. اثــرات 

روی فضــا و زمــان بطــور جداگانــه مــورد بحــث قــرار خواهیــم 

داد. امــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه نســبیت بــه یــک فضــا 

زمــان واحــد مــی پــردازد.

ــن طــوری در  ــک جســم وزی ــاط در اطــراف ی ــن نق فواصــل بی

ــا  یــک مســیر تغییــر میکنــد کــه بتوانــد بصــورت فضایــی انحن

ــت  ــه جه ــام س ــر مت ــود ب ــارم عم ــی چه ــد فضای ــه در بع یافت

فضایــی معمــول تفســیر شــود. ذهــن مــا بــه ســختی میتوانــد 

ایــن جملــه را تصویــر ســازی کنــد امــا به ســادگی مورد مشــابهی 

دیــده میشــود. تصــور کنیــد چهــار گوشــه یــک ورق پالســتیکی 

را نگــه داشــته انــد و آنــرا محکــم و صــاف میکشــند. ایــن 

ــن  ــت. همچنی ــی اس ــای خال ــودن فض ــطح ب ــر مس ــه بیانگ ورق

تصــور کنیــد یــک سیســتم مختصــات دو قطبــی روی یــک 

ورقــه کشــیده شــده اســت بــا دوایــر متحــد املرکــز بــا فواصــل 

یکســان کــه از مرکــز بــه ســمت خــارج گســرتده شــده انــد. حــال 

یــک تــوپ بولینــگ ســنگین را )بــه منایندگــی از خورشــید( در 

ــی از وزن  ــه ناش ــی ورق ــرو رفتگ ــد و ف ــرار دهی ــه ق ــز ورق مرک

 تــوپ را متاشــا کنیــد. در نزدیکــی تــوپ انحنــای ورقــه افزایــش

ــرت  ــا بیش ــره ه ــر روی دای ــاط ب ــان نق ــه می ــد و فاصل ــی یاب م

کشــیده میشــود. درســت هانطــور کــه ورقــه در جهــت ســوم، 

عمــود بــر صفحــه دو بعــدی مســطح افقــی انحنــا پیدا مــی کند، 

فضــای اطــراف یــک جســم ســنگین هــم بصــورت انحنایــی در 

 بعــد فضایــی چهــارم عمــود بــر ســه بُعــد تخــت در نظــر گرفتــه

می شــود. دقت داشــته باشــید کــه این بعد چهارم هیــچ ارتباطی 

بــه بعــد زمــان ندارد.زمــان مختصــه ی غیــر فضایــی چهــارم در 

نظریــه نســبیت اســت. ایــن حقیقــت کــه جــرم بــر روی فضــای 

ــن عنــر اساســی نســبیت عــام ــر مــی گــذارد اولی  اطــراف اث

 مــی باشــد. حــال غلتیــدن تــوپ تنیــس که مناینــده ی یک ســیاره

در اطــراف خورشــید اســت را در رسارس ورقــه تصــور کنیــد. 

هانطــور کــه تــوپ تنیــس از نزدیکــی تــوپ بولینــگ مــی گذرد 

مســیر آن انحنــا دار میشــود. اگــر تــوپ در مســیری درســت و 

ــد حتــی حــول  ــده شــود، میتوان ــده آل غلتان تحــت رشایطــی ای

تــوپ بولینــگ ســنگینرت ، بگــردد.

ــدن  ــا غلتان ــوان ب ــو در نزدیکــی خورشــید را میت ــور یــک پرت عب

ــگ ــوپ بولین ــت از ت ــه رسع ــه ب ــگ ک ــگ پون ــوپ پین ــک ت  ی

مــی گــذرد نشــان داد اگرچــه قیــاس آن بــا فوتــون بــدون جــرم 

بــه ســختی بــه کار میــرود امــا بــرای ایــن انتظــار کــه هانطــور 

کــه یــک فوتــون در فضــای انحنــا یافتــه اطــراف خورشــید 

حرکــت میکنــد مســیر آن از یــک خــط راســت منحــرف خواهــد 

شــد منطقــی بــه نظــر میرســد. خمیدگــی فوتــون بســیار کوچــک 

ــان  ــت از می ــه رسع ــرا ب ــون ، آن ــاالی فوت ــدی ب اســت چــون تن

ــی  ــام، گران ــبیت ع ــد. در نس ــل میکن ــه حم ــا یافت ــای انحن فض

نتیجــه ی فضــا- زمــان انحنــا یافتــه مــی باشــد و هرچیــزی کــه 

ــا را،  ــون ه ــد فوت ــرم مانن ــدون ج ــی ذرات ب ــذرد حت از آن میگ

تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.
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شــکل زیــر بــه یکــی دیگــر از جنبــه هــای نســبیت عــام اشــاره 

مــی کنــد. از آنجــا کــه هیــچ چیــز منــی توانــد بیــن دو نقطــه 

 رسیعــرت از رسعــت نــور حرکــت کنــد، نــور بایــد همیشــه

رسیــع تریــن مســیر بیــن هــر دو نقطــه را انتخــاب کنــد. البتــه 

ــی  ــت و ته ــای تخ ــم. در فض ــرض میکنی ــال ف ــور را در خ ــا ن م

ــا  ــک خــط راســت اســت. ام ــاً ی ــن مســیر، الزام ــن کوتاهرتی ای

ــت؟؟؟  ــی چیس ــای منحن ــیر در فض ــن مس رسیعرتی

ــا اســتفاده از آینــه هایــی  ــاال فــرض کنیــد نــور را ب در شــکل ب

ــه  ــری ک ــط میان ــاط  A, B توس ــن نق ــا بی ــم ت ــرده ای وادار ک

ــه  ــوری ک ــا ن ــد. آی ــت کن ــده حرک ــخص ش ــن مش ــط چی ــا خ ب

مســیر خــط چیــن را  انتخــاب میکنــد از باریکــه ای کــه آزادانــه 

ــو  ــد جل ــال میکن ــان دنب مســیر طبیعــی خــود را در فضــا – زم

ــا  ــه انحن ــا باریک ــت. در اینج ــی اس ــخ منف ــد؟؟؟؟ پاس ــی افت م

یافتــه پیــروز رقابــت اســت.ظاهراً باریکــه ای کــه خــط چیــن را 

انتخــاب میکنــد در حیــن حرکــت، کنــد میشــود. بــا ایــن حــال 

ایــن اســتنباط منــی توانــد درســت باشــد چراکــه هــر ناظــر در 

هــر جــا تنــدی یکســانی را بــرای نــور انــدازه گیــری مــی کنــد. 

ــا دو پاســخ ممکــن وجــود دارد: تنه

1(فاصلــه در امتــداد خــط چیــن طوالنیــر از مســیر طبیعــی باریکــه 

نــور باشــد.

2(زمان در امتداد مسیر خط چین به کندی سپری شود.

ــه  ــور را ب ــه ن ــفر باریک ــد س ــی توانن ــوارد م ــن م ــر دوی ای ه

تعویــق بیندازنــد. ایــن اثــرات بــا توجــه بــه نســبیت عــام، بــه 

یــک انــدازه بــر تاخیــر باریکــه تاثیــر میگذارند.مســیر در امتــداد 

ــداد  ــه در امت ــی ک ــاعت های ــت و س ــرت اس ــن طوالنی ــط چی خ

مســیر خــط چیــن هســتند نیــز آهســته تــر کار مــی کننــد. ایــن 

ویژگــی اساســی نهایــی نســبیت عــام مــی باشــد:

»زمان ، در فضا- زمان انحنا یافته، کندتر سپری می شود«

ــد و در  ــش شــده ان ــار آزمای ــن ب ــوق چندی ــده هــا ف ــی ای متام

ــه  ــند. ب ــی باش ــازگار م ــام س ــا نســبیت ع ــز ب ــوارد نی برخــی م

محــض اینکــه انیشــتین ایــن نظریــه را تکمیــل کــرد، آنــرا بــرای 

حــل مســئله ی بــدون توضیــح و رهــا شــده ی جابجایــی 43« در

 هــر قــرن قریــن خورشــیدی عطــارد بــه کار بــرد. انشــتین

ــر  ــالف را ب ــاً اخت ــن محاســبات ،دقیق مــی نویســد »زمانیکــه ای

حســب حرکــت ســیاره از فضــای انحنــا یافتــه نزدیــک خورشــید 

ــم  ــد روز، درون ــرای چن ــزد. ب ــدی می ــه تن ــم ب ــح داد، قلب توضی

ــود«!!!. ــو از هیجــان شــادی ب ممل

در ســال 1919 پیــروزی دیگــری بــه دســت آمــد آن هــم زمانیکه 

ــید ــی خورش ــه از نزدیک ــتاره ک ــور س ــه ی ن ــا یافت ــیر انحن  مس

مــی گذشــت بــرای اولیــن بــار توســط آرتــور اســتنلی ادینگتــون، 

در طــول خورشــیدگرفتگی کامــل انــدازه گیــری شــد! هانطــور 

ــای  ــت ه ــت، موقعی ــده اس ــان داده ش ــاال نش ــکل ب ــه در ش ک

ظاهــری ســتارگان در نزدیکــی لبــه ی گرفتــه شــده ی خورشــید 

از موقعیــت هــای واقعــی آنهــا بــه انــدازه ی یــک زاویــه کوچک 

جــا بــه جــا شــده اســت. نظریــه انشــتین پیــش بینــی میکنــد این 

انحــراف زاویــه ای 1.75« خواهــد بــود کــه در ســازگاری خوبــی 

ــه طــور  ــام ب ــی باشــد. نســبیت ع ــون م ــا مشــاهدات ادینگت ب

پیوســته در هــر زمــان مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت. بــرای 

مثــال مقارنــه داخلــی مریــخ کــه در ســال 1976 روی داد منجــر 

بــه تاییــد دیدنــی نظریــه ی انیشــتین شــد. هانطــور کــه مریــخ 

از اعــاق فضــای انحنــا یافتــه اطــراف خورشــید عبــور میکــرد، 

عالیــم رادیویــی از فضــا پیــای وایکینــگ بــر روی ســطح مریــخ 

بــا تاخیــر بــه زمیــن مــی رســیدند. ایــن تأخیــر زمانــی بــا پیــش 

بینــی نســبیت عــام در حــدود 0.1 درصــد ســازگار مــی باشــد.

منبع:

14نجوم و اخرتفیزیک-نوشته ی کارول بردلی
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زمین چقدر سریع حرکت می کند؟ 
ترجمه: فاطمه شریعتی

بــه عنــوان یــک زمینــی راحــت اســت بــاور کنیــم کــه مــا ثابــت 

هســتیم. بــه هــر حــال مــا هیــچ حرکتــی را در پیرامومنــان 

احســاس منــی کنیــم. امــا هنگامــی کــه بــه آســان نــگاه مــی 

کنیــد ، مــی توانیــد نشــانه هایــی پیــدا کنیــد کــه مــی گوینــد مــا 

در حــال حرکــت هســتیم.

بعضــی از منجــان دوران باســتان، پیشــنهاد کردنــد کــه مــا در 

ــرار دارد،  ــن در مرکــز آن ق ــم کــه زمی ــی زندگــی مــی کنی دنیای

ــز اســت.  ــز همــه چی ــن مرک ــه زمی ــی آن اســت ک ــه معن ــه ب ک

آن هــا مــی گفتنــد خورشــید بــه دور مــا مــی چرخــد و ایــن را 

ــن  ــه همی ــی دانســتند و ب ــید م ــروب خورش ــوع و غ ــل طل دلی

ترتیــب ایــن نظــر را در مــورد مــاه و ســیارات بیــان مــی کردنــد. 

امــا چیزهــای قطعــی وجــود داشــتند کــه بــا ایــن دیــدگاه عمــل 

منــی کردنــد. بعضــی اوقــات یــک ســیاره پیــش از حرکــت رو بــه 

جلویــش یــک عقــب گــرد در آســان داشــت. 

مــا مــی دانیــم کــه ایــن حرکــت )کــه بــه آن حرکــت بازگشــتی 

ــدارش  ــن در م ــه زمی ــد ک ــی افت ــاق م ــی اتف ــد( زمان ــی گوین م

 از ســیاره ی دیگــری ســبقت مــی گیــرد. بــه طــور مثــال مــدار

مریخ نسبت به زمین از خورشید دورتر است.

در یــک نقطــه از مدارهــای نســبی زمیــن و مریــخ، مــا بــه 

ســمت ســیاره ی رسخ رسعــت مــی گیریــم و از آن مــی گذریــم. 

در حالــی کــه مــا از آن مــی گذریــم، ســیاره بــه ســمت عقــب 

در آســان حرکــت مــی کنــد. ســپس بعــد از گذشــت مــا دوبــاره 

بــه ســمت جلــو حرکــت مــی کنــد.

گــواه دیگــری بــرای مرکزیــت خورشــید در منظومــه ی شمســی 

ــت ــکار در موقعی ــری آش ــا تغیی ــر ی ــالف منظ ــه اخت ــگاه ب  از ن

ســتاره هــا نســبت بــه یکدیگــر بــه دســت مــی آیــد. بــرای یــک 

مثــال ســاده از اختــالف منظــر، انگشــت اشــاره ی خــود را روبــه 

روی صــورت خــود و در فاصلــه ای بــه طــول بــازوان نــگاه دارید 

و در حالــی کــه چشــم راســت خــود را تنــگ مــی کنیــد، تنهــا بــا 

چشــم چــپ خــود بــه آن نــگاه کنیــد. ســپس چشــم چــپ خــود 

را بســته و بــا چشــم راســت بــه انگشــت نــگاه کنیــد. موقعیــت 

ظاهــری انگشــت تغییــر مــی کنــد. ایــن بــه دلیــل آن اســت کــه 

چشــم چــپ و راســتتان از زوایــای کمــی متفــاوت بــه انگشــت 

نــگاه مــی کننــد.  

هنگامــی کــه مــا بــه ســتارگان مــی نگریــم اتفــاق مشــابهی روی 

زمیــن مــی افتــد. بــرای مــا حــدود 365 روز طــول مــی کشــد تــا 

http://WWW.CAFEASTRO.NET


WWW.CAFEASTRO.NET

4 
ره

شما
  |

  1
39

5 
د 

دا
مر

 1
5 

شار
انت

ــک  ــتان از نزدی ــا در تابس ــر م ــم. اگ ــید بچرخی ــه دور خورش ب

ــم،  ــگاه کنی ــه آن ن ــاره در زمســتان ب ــم و دوب ــه ســتاره بنگری ب

ــا  ــه م ــد چراک ــر مــی کن موقعیــت ظاهــری آن در آســان تغیی

در نقــاط متفاوتــی از مدارمــان هســتیم. مــا ســتاره را از نقــاط 

برتــر متفاوتــی مــی بینیــم. بــا محاســبات ســاده، بــا اســتفاده از 

اختــالف منظــر، مــا همچنیــن قادریــم فاصلــه تــا ســتاره را بــه 

دســت بیاوریــم.

چقدر رسیع به دور خود می چرخیم؟

چرخــش زمیــن بــه دور خــود ثابــت اســت امــا رسعــت بــه عرض 

جغرافیایــی کــه شــا در آن قــرار داریــد بســتگی دارد. در اینجــا 

مثالــی مــی آوریــم. بــر اســاس گــزارش ناســا، محیــط )مســافت 

دورادور بزرگرتیــن قســمت هــای زمیــن( تقریبــا 24898 مایــل 

)40070 کیلومــرت( اســت. )همچنیــن بــه ایــن ناحیــه خــط اســتوا 

نیــز گفتــه مــی شــود.( اگــر شــا در نظــر بگیریــد کــه یــک روز 

24 ســاعت اســت و شــا محیــط را بــر طــول مــدت روز تقســیم 

کنیــد. ایــن رونــد رسعــت در خــط اســتوا را تقریبــا 1037 مایــل 

بــر ســاعت )1670 کیلومــرت بــر ســاعت( بــه دســت مــی دهــد.

بــه هــر حــال شــا بــه رسعــت عــرض هــای جغرافیایــی حرکــت 

نخواهیــد کــرد. چنانچــه مــا نصــف راه بــه ســمت بــاال بــه 45 

ــال  ــمت ش ــه س ــه ب ــن )چ ــی زمی ــرض جغرافیای ــه ی ع درج

ــتفاده از  ــا اس ــت را ب ــا رسع ــم ، ش ــت کنی ــوب( حرک ــا جن ی

ــاب  ــی حس ــرض جغرافیای ــی( ع ــل مثلثات ــک عم ــینوس )ی کس

کنیــد. اگــر شــا منــی دانیــد کــه چگونــه آن را حســاب کنیــد؛ 

یــک ماشــین حســاب مهندســی خــوب بایــد عمــل کســینوس را 

ــس  ــت، پ ــر 0.707 اس ــه براب ــینوس 45 درج ــد. کس ــته باش داش

 0.707×1037=733 تقریبــا  درجــه   45 در  چرخــش  رسعــت 

مایــل بــر ســاعت )1180 کیلومــرت بــر ســاعت( مــی باشــد. ایــن 

رسعــت هانطــور کــه شــا دورتــر، بــه ســمت شــال یــا جنــوب 

ــه قطــب  ــد. هنگامــی کــه شــا ب ــد، کاهــش مــی یاب مــی روی

شــال یــا جنــوب مــی رســید، در حقیقــت رسعــت چرخشــتان 

بســیار کــم اســت بــه طــوری کــه یــک روز کامــل مــی گیــرد تــا 

ــه دور خــود  بچرخــد. ــکان ب در آن م

ــای  ــه از مزای ــد ک ــت دارن ــیار دوس ــی بس ــای فضای ــس ه آژان

چرخــش زمیــن اســتفاده برنــد. بــه طــور مثــال،  اگــر آن هــا در 

حــال فرســتادن انســان هایــی بــه ایســتگاه فضایــی بیــن املللــی 

هســتند، مــکان ارجــح بــرای ایــن کار نزدیــک خــط استواســت. 

ایــن دلیلــی اســت کــه ماموریــت هــای شــاتل فضایــی از 

ــت  ــاب در جه ــام آن و پرت ــا انج ــد. ب ــده ان ــاب ش ــدا پرت فلوری

ــه ــا ب ــد ت ــع دارن ــاب رسی ــک پرت ــا ی ــت ه ــن، راک  چرخــش زمی

آن ها برای پرواز به آسان کمک کند.

زمین چقدر رسیع به دور خورشید می چرخد؟

 قطعــا چرخــش زمیــن بــه دور خــود تنهــا حرکــت زمیــن 

نیســت کــه مــا در فضــا داریم.بــر اســاس گــزارش کرنــل رسعــت 

مــداری مــا بــه دور خورشــید حــدود 67000 مایــل بــر ســاعت 

 )107000 کیلومــرت بــر ســاعت( اســت. شــا مــی توانیــد آن را بــا

هندسه ی پایه به دست آورید.

ــه  ــا ب ــدر ج ــن چق ــه زمی ــم ک ــد بفهمی ــا بای ــه ی اول م در وهل

ــه دور  ــن ب ــا زمی ــد ت ــی کش ــول م ــود. 365 روز ط ــی ش ــا م ج

خورشــید بچرخــد. مــدار یــک بیضــی اســت، امــا بــرای ســاده تــر 

کــردن ریاضیــات آن، بیاییــد در نظــر بگیریــم کــه دایــره اســت. 

پــس مــدار زمیــن محیــط یــک دایــره اســت. بــر اســاس گــزارش 

ــا  ــن ت ــه ی زمی ــان، فاصل ــتاره شناس ــی س ــن امللل ــه ی بی اتحادی

ــود؛ 92955807  ــی ش ــده م ــی نامی ــد نجوم ــه واح ــید ک خورش

 )r( ــعاع ــه ش ــن فاصل ــت. ای ــرت( اس ــل )149597870 کیلوم مای

اســت. محیــط یــک دایــره برابــر r×π×2 اســت. بنابریــن در یــک 

ســال، زمیــن 584 میلیــون مایــل )940 میلیــون کیلومــرت( جــا بــه 

جــا مــی شــود.

ــان  ــی در زم ــه جای ــا ب ــافت ج ــر مس ــت براب ــه رسع از آنجاییک

رصف شــده اســت، رسعــت زمیــن بــا تقســیم 584 میلیــون مایــل 

ــا تقســیم حاصــل  ــر 365.25 روز و ب ــرت( ب ــون کیلوم )940 میلی

ــاعت  ــر س ــرت ب ــا کیلوم ــاعت ی ــر س ــل ب ــاعت، مای ــر24 س آن ب

ــل  ــون مای ــدود 1.6 میلی ــن ح ــس زمی ــد. پ ــی آی ــت م ــه دس ب

ــاعت ــر س ــل ب ــا 66627 مای ــرت( در روز، ی ــون کیلوم  )2.6 میلی

)107226 کیلومرت بر ساعت( رسعت دارد.

خورشید و کهکشان نیز حرکت می کنند.

بــرای اینکــه ذهنتــان بهــرت درک کنــد: خورشــید مــدار خــودش 

را در کهکشــان راه شــیری دارد. خورشــید حــدود 25000 ســال 

ــد  ــی آی ــر م ــه نظ ــه دارد، و ب ــان فاصل ــز کهکش ــوری از مرک ن

عــرض کهکشــان راه شــیری حــدود 100000 ســال نــوری اســت. 

ــم  ــی کنی ــر م ــتنفورد فک ــگاه اس ــزارش دانش ــاس گ ــر اس ــا ب م

ــا مرکــز هســتیم. خورشــید و منظومــه  ــه ت حــدود نصــف فاصل

ــن  ــا میانگی ــا ب ــه ، ی ــرتدر ثانی ــا 200 کیلوم ی شمســی ظاهــرا ب

رسعــت 515000 مایــل بــر ســاعت )828000 کیلومرتبر ســاعت( 

ــدود 230  ــاد، ح ــت زی ــن رسع ــی در ای ــد.  حت ــی کن ــت م حرک

میلیــون ســال بــرای منظومــه شمســی طــول مــی کشــد تــا بــه 

ــد. ــیری بچرخ ــان راه ش دور کهکش

کهکشــان راه شــیری نیــز در فضــا، وابســته بــه دیگــر کهکشــان 

هــا حرکــت مــی کنــد. در حــدود 4 میلیــارد ســال، کهکشــان راه 

شــیری بــا نزدیــک تریــن همســایه ی خــود کهکشــان اندرومــدا
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برخــورد خواهــد کــرد. ایــن دو بــا حرکتــی رسیــع بــا رسعــت 70 

ــه ســمت یکدیگــر  ــه( ب ــر ثانی ــه )112 کیلومــرت ب ــل در ثانی مای

حرکــت مــی کننــد.

بنابر این همه چیز در جهان در حرکت است.

چه اتفاقی می افتاد اگر زمین از حرکتش به دور خود باز بایستاد؟

ــه فضــا  ــن حــاال ب ــه شــا همی ــدارد ک ــچ شانســی وجــود ن هی

پرتــاب شــوید، زیــرا گرانــش زمیــن نســبت بــه حرکــت چرخشــی 

آن بســیار قــوی اســت. ) منظــور از واژه ی حرکــت، شــتاب مرکز 

گــرا اســت(. در قــوی تریــن نقطــه ی آن کــه خــط استواســت، 

ــی ــن را خنث ــش زمی ــد از گران ــا 0.3 درص ــرا تنه ــتاب مرکزگ  ش

مــی کنــد. بــه بیــان دیگــر شــا حتــی متوجــه منــی شــوید، امــا 

وزن شــا در اســتوا اندکــی کمــرت از قطــب هاســت.

ــه دور  ــن از چرخــش ب ــد احتــال ایســتادن زمی ناســا مــی گوی

خــود، در میلیــارد ســال بعــدی، عمــال صفــر اســت. بنابــر ایــن 

شــا مــی توانیــد بــا دانســن اینکــه در وضعیــت فعلــی باقــی 

خواهیــد مانــد احســاس امنیــت کنیــد. ناســا اضافــه کــرد: 

ــر  ــتد، تاثی ــان بایس ــن ناگه ــر زمی ــوری، اگ ــر تئ ــد از نظ هرچن

وحشــتناکی خواهــد داشــت. امتســفر همچنــان بــا رسعــت 

اصلــی چرخــش زمیــن بــه حرکــت خــود ادامــه خواهــد داد. ایــن 

یعنــی کــه همــه چیــز از زمیــن جــدا خواهــد شــد، کــه شــامل 

ــطح و  ــاک س ــان، خ ــی درخت ــا و حت ــاختان ه ــا، س ــان ه انس

صخــره هــا اســت.  

ــی  ــرت تدریج ــه بیش ــر پروس ــد اگ ــه میش ــد: چ ــی گوی ــا م ناس

بــود؟ ایــن محتمــل تریــن ســناریو در طــول میلیــارد هــا ســال 

ــن کشــیده مــی  ــاه در چرخــش زمی ــرا خورشــید و م اســت، زی

 شــوند. ایــن بــه انســان هــا، حیوانــات و گیاهــان زمــان فراوانــی

ــن فیزیــک،  ــر برســند. از نظــر قوانی ــه آن تغیی ــا ب مــی دهــد ت

مقــداری کــه زمیــن مــی توانــد چرخشــش را آهســته کنــد، در 

ــی  ــت »همزمان ــن وضعی ــک چرخــش اســت. ای هــر365 روز ی

خورشــید« نامیــده مــی شــود و نیرویــی وارد مــی کنــد کــه یــک 

روی ســیاره ی مــا را همیشــه بــه ســمت خورشــید و روی دیگــر 

ــر  ــه: قم ــی دارد. در مقایس ــه م ــر نگ ــمت دیگ ــه س ــا ب را دامئ

ــه  ــا زمیــن اســت ب زمیــن همیــن حــاال در چرخــش همزمــان ب

ــت و روی  ــه ماس ــه رو ب ــاه همیش ــمت م ــک س ــه ی ــوری ک ط

دیگــر پشــت بــه ماســت.

ــر ــش« ب ــدون چرخ ــناریوی »ب ــه س ــا ب ــار دوم م ــرای ب ــا ب  ام

ــال چرخشــش  ــن کام ــر زمی ــا، اگ ــه ی ناس ــه گفت ــم: ب ــی گردی م

را قطــع کنــد، اثــرات عجیــب دیگــری وجــود خواهــد داشــت.

ــاال  ــی احت ــدان مغناطیس ــه می ــت ک ــن اس ــا ای ــی از آن ه یک

ناپدیــد شــود زیــرا بــه نظــر مــی آیــد قســمتی از آن بــا چرخــش 

ــا شــفق رنگارنگــان را از دســت  ــد شــده اســت. م ــن تولی زمی

ــی  ــای تابش ــت کمربنده ــن اس ــن ممک ــم داد و همچنی خواهی

ــر  ــن در براب ــپس زمی ــود. س ــد ش ــن ناپدی ــراف زمی ــن اط ون آل

ــود. هــر زمــان کــه یــک  شــدت خورشــید بــی دفــاع خواهــد ب

ــد،  ــوران میکن ــن ف ــمت زمی ــه س ــاردار(  ب ــاده) ذرات ب ــاج م ت

ــز را در  ــه چی ــرده و هم ــورد ک ــطح برخ ــه س ــت ب ــن اس ممک

ــل  ــور قاب ــه ط ــن ب ــد:« ای ــی گوی ــا م ــد. ناس ــاران کن ــش مبب تاب

ــر اســت.« ــرای ســالمتی م ــی ب توجه

اثــر عجیــب دیگــر: بیشــرت نقــاط زمیــن نــور روز را بــرای نصــف 

ــد  ــال خواهن ــه ی س ــه ی نیم ــرای بقی ــگام ب ــب هن ــال و ش س

داشــت. دمــای ســطح بــا توجــه بــه عــرض جغرافیایــی کــه شــا 

ــر  ــی داغ ت ــد کــرد. اســتوا حت ــر خواهن ــد تغیی ــرار داری در آن ق

از چیــزی کــه االن هســت خواهــد بــود، چراکــه نــور خورشــید 

مســتقیا روی آن مــی تابــد؛ قطــب هــا ایــن اثــر را بــه آن شــکل 

حــس نخواهنــد کــرد زیــرا اشــعه هــا منحــرف شــده اند.چــون 

ــد داشــت،  ــوع هــا و غــروب هــای بیشــرتی وجــود نخواهن طل

خورشــید فقــط در طــول ســال بــر طبــق مــدار زمیــن و شــیب، 

در آســان بــاال و پاییــن مــی رود.

ناســا اضافــه کــرد »ایــن گرادیــان حــرارت طوالنــی مــدت الگــوی 

ــای  ــه ج ــن ب ــر خواهــد داد بنابری ــوی را تغیی ــاد ج ــردش ب گ

سیســتم بــاد در خطــوط مــوازی اســتوا ماننــد اینکــه االن هســت 

هــوا از اســتوا بــه ســمت قطــب هــا حرکــت خواهــد کــرد«.
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بارش شهابی 
نویسنده: مائده فرهوش

ــه  ــداد ذرات ب ــید تع ــه خورش ــه دار ب ــدن دنبال ــک ش ــا نزدی ب

جــای مانــده افزایــش مــی یابــد بنابرایــن مــدار دنبالــه دار پــر 

از ذراتــی مــی شــود کــه بــا هــان رسعــت دنبالــه دار و تقریبــا 

ــه  ــر فاصل ــد . اگ ــی گردن ــید م ــه دور خورش ــدار ب ــان م در ه

ــن کمــرت از 8/0 واحــد نجومــی )حــدود  ــدار زمی ــا م ی ذرات ت

۱۲ میلیــون کیلومــرت ( باشــد، ممکــن اســت بــارش شــهابی بــه 

وجــود آیــد.

بــه دلیــل حرکــت تناوبــی منظم زمیــن به دور خورشــید ، ســیاره 

مــا در زمــان مشــخصی از ســال بــه نزدیکــی مــدار دنبالــه دار 

مــی رســد و بــا برخــورد بــا ایــن ذرات پراکنــده ، بــارش شــهابی 

در آســان رخ مــی دهــد.

ذرات پدیــد آورنــده منشــأ بــارش هــای شــهابی تقریبا در مســیر 

ــی  ــو م ــانی وارد ج ــت یکس ــا رسع ــر و ب ــوازی یکدیگ ــی م های

ــاع  ــرت در ارتف ــز بیش ــزه شــدن نی ــل ســوخن و یونی ــوند. عم ش

۸۰ تــا ۱۲۰ کیلومــرتی بــاالی ســطح زمیــن رخ مــی دهــد. ایــن 

فاصلــه بــرای ناظــری کــه روی ســطح زمیــن ایســتاده، فاصلــه ی 

ــر پرســپکتیو چنیــن  ــل اث ــه دلی ــن ب بســیار دوری اســت. بنابرای

بــه نظــر او مــی رســد کــه شــهاب هــا از یــک نقطــه ی آســان

خارج می شوند. به این نقطه کانون بارش می گویند.

ــه  ــده از دنبال ــه جــا مان ــه ذرات ب ــه دلیــل رسعــت اولی ــه ب البت

دار و اختــالف ناچیــز رسعــت ذرات بــا یکدیگــر، کانــون دقیقــا 

ــان  ــی در آس ــدوده ی کوچک ــه مح ــت، بلک ــه نیس ــک نقط ی

 اســت. بــارش هــای شــهابی بــه اســم صــورت فلکــی نامگــذاری
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ــت در آن  ــان اوج فعالی ــارش در زم ــون ب ــه کان ــوند ک ــی ش م

قــرار دارد. مثــل بــارش شــهابی برساوشــی. اگــر کانــون دو 

ــام ســتاره  ــک صــورت فلکــی باشــد ، از ن ــارش در ی ــد ب ــا چن ی

ــد ــود ، مانن ــی ش ــتفاده م ــم اس ــون ه ــک کان ــان نزدی  درخش

بــارش اتا-دلــوی یــا دلتا-دلــوی. گاهــی اوقــات هــم بــرای 

ــام  ــارش در یــک صــورت فلکــی از ن ــن ب مشــخص کــردن چندی

ــلیاقی. ــن ش ــل ژوئ ــد ، مث ــی کنن ــتفاده م ــارش اس ــاه اوج ب م

19
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بارش شهابی برساووشی 
نویسنده: مائده فرهوش

بارش شهابی برساوشی در تاریخ: 

منشــاء بــارش برساووشــی دنبالــه دار ســويفت-تاتل اســت كــه 

در ســال 1862 توســط لوييــس ســويفت از نيويــورك و هــورس 

تاتــل از رصدخانــه هــاروارد كشــف شــد. افزايــش فعاليــت 

بــارش برساووشــی در ســال های 1862 و 1863 تاييــد كننــده 

ايــن مطلــب بــود. دوره تنــاوب دنبالــه دار ســويفت-تاتل 

حــدود 130 ســال اســت و آخريــن بــار در اوايــل دهــه 1990 بــه 

حضيــض خــود رســيد و در ســالهای 1992 و 1991 نيــز تعــداد 

ــد. ــش از حــد معمــول بودن ــارش برساووشــی بي شــهابهاي ب

ــالدی در  ــال 36 می ــه س ــخ ب ــارش در تاری ــن ب ــای ای ــزارش ه گ

چیــن )زمانیکــه بــارش در بــرج تیــر بــود(، ســال 811 در اروپــا 

بــر مــی گــردد.

ــهابی ــارش ش ــن ب ــاط بی ــار ارتب ــن ب ــرای اولی ــال 1866 ب  در س

برساوشــی درمنطقــه بیــن صــورت فلکــی هــای برســاوش، ذات 

ــرای عــرض شــالی(  ــه در متــام طــول شــب )ب الکرســی و زراف

ــدار  ــه م ــبت ب ــه دار نس ــن دنبال ــدار ای ــوند. م ــی ش ــده م دی

زمیــن مایــل اســت )زاویــه 113 درجــه، یعنــی جهــت چرخــش 

آن نســب بــه زمیــن برعکــس مــی باشــد(، از ایــن رو از نزدیکــی 

ــور نکــرده و دچــار پریشــیدگی کمــی  ــچ ســیاره دیگــری عب هی

مــی شــود.

رصد بارش شهابی برساوشی:

ــهابی  ــهای ش ــن بارش ــنده تری ــی از درخش ــی یک ــارش برساوش ب

اســت. نــرخ ســاعت رسســوییZHR )تعــداد شــهاب هایــی کــه 

در هــرر ســاعت در حالــت ایــده آل دیــده مــی شــود( در ایــن 

بــارش حــدود 100 شــهاب اســت.
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ویژگی های شهاب:

قدر :

شــهاب هــا هــم ماننــد ســتاره هــا درخشــندگی متفاوتــی دارنــد 

کــه بــا مقیــاس قــدر بیــان مــی شــود.قدر شــهاب بیانگــر مقــدار 

ــدر شــهاب را  ــگام اوج درخشــش اســت. ق روشــنایی آن در هن

بــه کمــک مقایســه ی درخشــندگی اش بــا ســتاره هــا مــی تــوان 

ــن و  ــا متری ــی اســت و ب ــن کار تقریب ــه ای ــن کــرد کــه البت تعیی

ــور  ــاع ظه ــه ارتف ــرد. البت ــاال ب ــوان دقــت آن را ب ــه مــی ت تجرب

شــهاب و در نتیجــه اثــر جــو زمیــن موجــب افــت درخشــندگی

بــارش شــهابی برساوشــی 27 تیــر هــر ســال همزمــان بــا برخــورد زمیــن بــا تــوده ذرات فعــال مــی شــود و تعــداد شــهاب هــای آن بــه 

تدریــج افزایــش مــی یابــد تــا در حوالــی 22 مــرداد بــه اوج خــود مــی رســد. پــس از آن تعــداد شــهاب هــا بــه تدریــج کاهــش مــی یابــد 

تــا اینکــه در 3 شــهریور بــا خــروج زمیــن فعالیــت آن بــه پایــان مــی رســد.

امســال اوج بــارش شــهابی برساووشــی صبــح 22 مــرداد اتفــاق مــی افتــد. کانــون بــارش در ســاعت 9 شــب طلــوع مــی کنــد و تــا صبــح 

در بــاالی افــق قــرار خواهــد داشــت. همچنیــن امســال نــور مــاه هیــچ مزاحمتــی بــرای رصــد نخواهــد داشــت و اگــر مــکان رصدتــان 

تاریــک و بــه دور از نــور باشــد، شــاهد شــهاب هــای زیــادی خواهیــد بــود.

شــهاب مــی شــود. در صورتــی کــه ارتفــاع شــهاب بیــش از ۶۵ 

درجــه از افــق باشــد، ایــن اثــر محســوس نیســت. ولــی در ارتفاع 

۴۵ تــا ۶۵ ایــن افــت نورانیــت بــه بــه انــدازه ی نیــم واحــد قــدر 

اســت و بــا کاهــش ارتفــاع شــهاب در آســان ایــن اثــر بیشــرت 

مــی شــود بــه طــوری کــه افــت درخشــندگی در ارتفــاع حــدود 

ــه نوعــی در  ــد ب ــدر مــی رســدکه بای ــه ۳ واحــد ق ۱۵ درجــه ب

ثبــت اطالعــات در نظــر گرفتــه و تصحیــح شــود.

۲1
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طول رد:

برخــی از شــهاب هــا رد بلنــد و برخــی دیگــر ردی کوتــاه دارنــد. 

طــول ظاهــری مســیری کــه یــک شــهاب طــی مــی کنــد طــول 

رد گفتــه مــی شــود و بــر حســب درجــه بیــان مــی شــود. بــرای 

انــدازه گیــری ایــن کمیــت مــی توانیــد از هــان مقیــاس هــای 

رایــج زاویــه ســنجی اســتفاده کنیــد .

رنگ:

وقتــی جســم  . دارنــد  رنــگ هــای مختلفــی  هــا   شــهاب 

ســازنده ی شــهاب ) شــهابواره ( وارد جــو مــی شــود ، بــا 

برخــورد بــه مولکــول هــای گاز مــی ســوزد و گرمــای آن موجــب 

 یونیــزه شــدن گازهــای اطــراف مــی شــود . رنــگ شــهاب نشــان

ــزه  ــه یونی ــش از هم ــه بی ــت ک ــرصی اس ــگ عن ــده ی رن دهن

ــده ی  ــگ ســبز نشــان دهن ــال رن ــوان مث ــه عن شــده اســت . ب

ــگ  ــرتوژن جــو و رن ــه نی ــوط ب ــی مرب ــگ آب اکســیژن جــو ، رن

زرد مربــوط بــه ســدیم موجــود در شــهابواره اســت . اگــر هــم 

ــه رنــگ ســفید  ــاد باشــد معمــوال« ب رسعــت شــهاب بســیار زی

ــده مــی شــود. دی

مدت دوام:

درخشــش شــهاب هــا نــا پایــدار اســت و بــه رسعــت خامــوش 

بــر  را  هــا  شــهاب  توانیــد  مــی  فقــط  شــا  شــوند.  مــی 

ــع ، متوســط و  ــد دســته رسی ــه چن ــدت دوامشــان ب حســب م

ــی از ــی در عکاس ــک روش ــه کم ــه ب ــد . البت ــیم کنی ــد تقس  کن

شــهاب هــا مــی تــوان مــدت دوام آن هــا را تعییــن کــرد. روش 

کار بــه ایــن صــورت اســت کــه پنکــه ای کوچــک را در جلــوی 

ــد  ــی بلن ــم و عکاس ــی کنی ــب م ــی نص ــن عکاس ــی دوربی عدس

ــره ی  ــاوب پ ــل حرکــت متن ــه دلی ــم. ب ــاز مــی کنی مــدت را آغ

پنکــه از جلــوی دریچــه ی دوربیــن در صورتــی کــه شــهابی از 

ــر شــهاب درآن یــک خــط  ــد دوربیــن بگــذرد، تصوی ــدان دی می

ــارش  ــا ش ــت. ب ــع اس ــر منقط ــود و تصوی ــد ب ــته نخواه پیوس

تعــداد بــرش هــای رد شــهاب و آگاهــی از تعــداد دور موتــور 

ــوان مــدت دوام شــهاب را تعییــن کــرد. ــه مــی ت پنکــه در ثانی

دود:

بعضــی از شــهاب هــا پــس از خاموشــی ، از خــود در آســان رد 

ــد. دود آذر گــوی هــا ، یعنــی  ــه جــا مــی گذارن ــدی ب دود مانن

شــهاب هــای پرنورتــر از ســیاره زهــره تــا چنــد دقیقه در آســان 

دیــده مــی شــود. امــا رسانجــام بــرا ثــر جابــه جایــی الیــه هــای 

جــوی ، پخــش و ناپدیــد مــی شــود .

نرخ ساعت رسسویی

 بیشــرتین تعــداد شــهاب هــای هــر بــارش را بــا کمیتــی بــه نــام

»نــرخ ســاعت رسســوی« ) ZHR ( بیــان مــی کننــد. ZHR تعداد 

ــک  ــدت ی ــر در م ــک نف ــرای ی ــل مشــاهده ب شــهاب هــای قاب

ــه  ــی در رشایطــی ک ــط مناســب اســت . یعن ســاعت و در رشای

کانــون بــارش در ســمت الــرأس ) باالتریــن نقطــه در آســان( و 

آســان کامــال صــاف و تاریــک باشــد. منظــور از آســان تاریــک، 

آســانی بــا حــد قــدر ۵/۶ اســت. در واقــع ZHR نــرخ ســاعتی 

شــهاب هــا اســت کــه واقــع گرایانــه حســاب شــده اســت. ولــی 

ــت،  ــم نیس ــط فراه ــن رشای ــول ای ــور معم ــه ط ــه ب ــا ک از آنج

اخــرت شناســان تــالش مــی کننــد تــا آن را محاســبه و حتــی پیــش 

بینــی کننــد. امــا کار بــه ایــن ســادگی هــا هــم نیســت. بســیار 

ــارش فعــال  ــد ب ــا چن ــد کــه در یــک شــب دو ی اتفــاق مــی افت

ــت ــارش الزم اس ــر ب ــبه ZHR ه ــرای محاس ــا ب ــتند و ش  هس

تفکیــک  هــم  از  را  مختلــف  هــای  بــارش  هــای  شــهاب 

ــوال ــتند. اص ــده هس ــم پراکن ــا ه ــهاب ه ــی از ش ــد. بعض  کنی

ــوند  ــی ش ــه م ــی گفت ــهاب های ــه ش ــده ب ــای پراکن ــهاب ه ش

ــند.  ــده نباش ــناخته ش ــای ش ــارش ه ــک از ب ــچ ی ــز هی ــه ج ک

ــد. از  ــه شــهاب هــای پراکنــده هــم توجــه کنی ــد ب بنابرایــن بای

ــون  ــا از خــود کان ــارش دقیق ــک ب طــرف دیگــر شــهاب هــای ی

ظاهــر منــی شــوند. اگــر رصــد گــری رد یــک شــهاب را در جهــت 

معکــوس ادامــه دهــد بــه کانــون ختــم مــی شــود. شــهاب هــای 

یــک بــارش حتــی در فاصلــه ی بیــش از۵۰ درجــه ای کانــون هــم 

ظاهــر مــی شــوند.

آغاز رصد

ــن  ــت . ای ــب اس ــکان مناس ــک م ــردن ی ــدا ک ــتین کار پی نخس

ــه  ــر چ ــد. ه ــاز باش ــبتا ب ــی نس ــا افق ــک و ب ــد تاری ــکان بای م

ــد.   ــد دی ــرتی خواهی ــای بیش ــهاب ه ــد، ش ــرت باش ــان تاریک آس

قبــل از رشوع رصــد بــا اســتفاده از ســتاره هــا در مــورد تخمیــن 

ــداد  ــه تع ــته ب ــد. بس ــن کنی ــا متری ــهاب ه ــول رد ش ــدر و ط ق

ــد. ــیم کنی ــش تقس ــد بخ ــه چن ــان را ب ــان آس ــراد گروهت اف

۲۲
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ســعی کنیــد ایــن بخــش هــا وجــه اشــرتاکی بــا یکدیگــر نداشــته 

باشــند. بــه عنــوان مثــال مــی تــوان آســان را بــه چهــار ناحیــه 

تقســیم کــرد، بطوریکــه نســبت بــه کانــون بــارش تقــارن داشــته 

ــد،  ــر را در نظــر بگیری ــرای هــر بخــش آســان دو نف باشــد. ب

ــخصات  ــت مش ــور ثب ــم مأم ــر ه ــک نف ــد و ی ــرای رص ــی ب یک

شــهاب هــا. رصــد را از زمانــی رشوع کنیــد کــه ارتفــاع کانــون 

باشــد. کل شــب رصــد هایتــان  بــارش حداقــل ۱۵ درجــه 

 را بــه بــازه هایــی زمانــی. تقســیم کنیــد. مــدت هــر بــازه

توانیــد مــی  مثــال  دارد.  بســتگی  هــا  شــهاب  تعــداد   بــه 

 بــازه هــا را ۳۰ دقیقــه ای انتخــاب کنیــد و در صــورت افزایــش

شــهاب هــا بــه ۱۵ دقیقــه کاهــش دهیــد و اگــر بــا طوفانــی از 

ــازه هــا را  ــاز هــم ب ــه رو شــدید، ب شــهاب هــا در آســان روب

کوتــاه تــر کنیــد، مثــال ۵ دقیقــه . چــرا کــه پــس از رصــد بایــد 

ــی  ــازه زمان ــر ب ــر و در ه ــد گ ــر رص ــرای ه ــت ZHR را ب رسع

 محاســبه کنیــد و بــا کوتــاه کــردن بــازه هــای زمانــی دقــت را باال

می برید.

۲3
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پیشنهاد های رصدی 15 تا 31 مرداد 
نویسنده: علی میرزایی

آب و هوای نجومی:

ــر  ــر و مناســب رصــدی را در ب ــدون اب ــه روز هــای ب ــن هفت ای

ــاط  ــر نق ــران و اک ــاکنین ته ــرای س ــی را ب ــت خوب دارد و فرص

ــوم  ــه س ــر هفت ــد.  در اواخ ــم می کن ــد فراه ــرای رص ــور ب کش

شــاهد اوج بــارش شــهابی برساوشــی خواهیــم بــود کــه بــه نــرخ 

ســاعتی بــاالی شــهاب هایش شــهرت دارد ،ایــن شــهاب باران بــا 

آهنــگ بــارش خــود )حــدود صــد شــهاب در ســاعت( فرصتــی 

بــرای اســرتاحت و لــذت بــردن از رد شــهاب هایش بــه مــا 

می دهــد.

خورشید:

بعــد از گذشــن از انقــالب تابســتانی شــاهد کاهــش تدریجــی 

ارتفــاع خورشــید در ظهــر  خواهیــم بــود ، خورشــید  ایــن 

روز هــا در صــورت فلکــی خرچنــگ  قــرار دارد و موقعیــت 

مناســبی بــرای مشــاهده ی صــور فلکــی تابســتانی در اختیارمــان 

می گــذارد.

ماه:

مــاه در اواســط مــاه مــرداد مزاحمتــی را بــرای رصدگــران ایجــاد 

منی کنــد و در اواخــر مــاه شــاهد مــاه کامــل خواهیــم بــود کــه 

مناســب بــرای رصــد چالــه هــای مــاه می باشــد .

سیارات قابل رصد:

عطــارد: در کنــار مشــرتی در حداکــر روشــنایی خــود قابــل 

ــت. ــت اس روی

مریــخ: ایــن ســیاره در نزدیکــی مرکــز کهکشــان راه شــیری 

قــرار دارد و بــه عکاســان نجومــی فرصتــی مناســب بــرای ثبــت 

تصاویــر زیبایــی از ایــن ســیاره بــه همــراه ســیاره زحــل می دهــد 

و در متــام طــول شــب قابــل مشــاهده اســت و مشــخصه ی آن 

نیــز رنــگ رسخ زیبایــش اســت کــه آن را از ســیاره زحــل متیــز 

می دهــد.

زحــل: در قســمت رشقــی ســیاره مریــخ ، ســیاره زحــل در آســان 

می درخشــد و در متــام طــول شــب قابــل مشــاهده اســت.

در قســمت پیشــنهاد هــای رصــدی هفتــه بــه معرفــی موقعیــت هــای رصــدی هفتــه می پردازیــم کــه در چهــار گــروه خورشــید، مــاه، 

ســیارات و اجــرام آمــاده شــده اند. ماننــد شــاره ی گذشــته در ابتــدا بــه وضعیــت آب و هــوای نجومــی هفتــه می پردازیــم.                                                         
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مشــری: ســیاره مشــرتی در قســمت غربــی آســان تــا نیمــه هــای شــب قابــل رویــت اســت و اقــار آن در طرفیــن ســیاره خودمنایــی 

می کننــد. ایــن غــول گازی بزرگرتیــن ســیاره ی منظومــه شمســی اســت و در دســته ســیارات خارجــی قــرار دارد.

    

اجرام آسامنی:

در بخــش اجــرام آســانی، بــا توجــه بــه معیارهــای نــور و ارتفــاع، بــه معرفــی چهــار جــرم منتخــب هفتــه و زمــان مناســب رصــد آن هــا 

ــم: می پردازی

۲5

جرم صورت فلکی زمان مناسب رصد توضیحات

Triangulum G M33 صورت فلکی اندرومدا از ساعت نه شب تا طلوع نیاز به ابزار رصدی،قدر ظاه ری 5.7

Cluster M10 صورت فلک حوا از ساعت نه شب تا نیمه شب نیاز به ابزار رصدی،قدر ظاهری 6.4

Sombrero G M104 صورت فلکی سنبله از ساعت نه شب تا دوازده شب نیاز به ابزار رصدی،قدر ظاهری 9.0

Cluster M92 صورت فلکی هرکول از ساعت نه شب تا طلوع نیاز به ابزار رصدی،قدر ظاهری6.3

Triangulum G M33 ، کهکشان مثلث
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۲6

M10 خوشه

http://WWW.CAFEASTRO.NET


WWW.CAFEASTRO.NET

4 
ره

شما
  |

  1
39

5 
د 

دا
مر

 1
5 

شار
انت

۲7

Sombrero G M104 ،کهکشان کاله مکزیکی

M92 خوشه 
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۲+1 مرد بزرگ 
نویسنده: فاطمه کارگر

گاهــي اوقــات بــه دومــن انقــالب بــزرگ فيزيــک و دهــه هــاي 

ــه  ــم ک ــي کن ــم ،آرزو م ــي انديش ــي 1920 و 1910 و... م طالي

ــم و از نزديــک  اي کاش مــي توانســتم در آن دوران زندگــي کن

شــاهد تــالش هــاي شــبانه روزي آن انســا نهــاي نابغــه باشــم ،يــا 

در کالس هــاي درس شــان حضــور يافتــه و يــا حتــي يکــي از آنها 

ــه ايــن روياهــاي شــرين دســت  ــوان ب ــا اينکــه منــي ت شــوم! ب

ــان  ــر کشيدنش ــه تصوي ــا ب ــم ب ــي تواني ــل م ــا حداق ــت ام ياف

ســاعتي ،خــود را بــا ايــن دانشــمندان همــراه ببينيــم.

»اینشــتین و ادینگتــون« و«هاوکینــگ« عناویــن دو تلــه فیلمــی 

ــن دانشــمندان  ــت هــا ی ای ــا را در درک موقعی ــه م هســتند ک

بــزرگ کمــک کــرده و در جریــان کارهــای علمــی آنهــا قــرار مــی 

دهــد. هردوتلــه فیلــم توســط شــبکه BBC Two پخــش شــده 

ــات«  ــرت موف ــردان و »پی ــپ مارتین«کارگ ــن »فلی اســت. همچنی

ــم  ــام فیل ــه از ن ــن دو مــی باشــند. هانطــور ک نویســنده ی ای

»اینشــتین و ادینگتــون » برمــی آیــد ،داســتان حــول شــخصیت 

ایــن دو دانشــمند شــکل گرفتــه اســت. بخصــوص تــالش هایــی
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 کــه ادینگتــون بــرای معرفــی نظریــه »نســیت عــام« بــه

جامعــه ی علمــی انگلســتان در بحبوحــه ی جنــگ جهانــی اول 

کــرده اســت.

ــت  ــی اس ــای انگلیس ــدان ه ــرت فیزیک ــدود اخ ــی از مع وی یک

کــه بــا وجــود جنــگ، بــاز هــم حــارض بــه شــنیدن و خوانــدن 

نظریــات دانشــمندان آملانــی بود؛همچنیــن بدلیــل مهــارت های 

بــاالی ریاضــی اش، نســبیت عــام را بــه خوبــی درک مــی کــرد.

همــه ی ایــن ویژگــی هــا باعــث شــد کــه بــه همــراه »فرانــک 

واتســون دایســون«یک برنامــه ی رصــد خورشــید گرفتگــی، 

ــد. ــدازی کن ــتین  راه ان ــه ی اینش ــی نظری ــون عمل ــرای آزم ب

»مارتین« تالش کرده تا این جریانات را به تصویر بکشد.

ــا ــه ی آنه ــت ،از جمل ــز نیس ــکال نی ــی از اش ــم خال ــه فیل  البت

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ــون توســط »ســیرت«با کارهــای اینشــتین آشــنا شــد و  1-ادینگت

ــور الج«. ــیله ی »رس الی ــه بوس ن

2-ادینگتــون از اینشــتین بــرای حــل مــدار غیــر عــادی عطــارد 

درخواســتی نکرد؛بلکــه خــود اینشــتین از ایــن موضــوع کامــال 

آگاه بــود و کمــی قبــل از انتشــار نظریــه اش در ســال 1916آن 

را حــل کــرد.

 3-هیــچ شــواهدی بنــا بــر اخــرت فیزیکــدان بــودن »رس الیــور الج

»در دسرتس نیست.

و چندین ایراد دیگر... .

ــز در  ــد تننت«نی ــتین و »دیوی ــش اینش ــس«در نق ــدی رسکی »ان

نقــش ادینگتــون ظاهــر گشــته اند.«رسکیــس« بخاطــر بــازی در 

فیلــم هــای اربــاب حلقــه هــا و هابیــت و »تننت«نیــز بخاطــر 

ایفــای نقــش دکــرت هــو معــرف حضــور همــگان هســتند.

ــزرگ  ــمند ب ــا دانش ــه ب ــز دررابط ــگ » نی ــم »هاوکین ــه فیل تل

»اســتیون هاوکینــگ »اســت کــه اورا بــه عنــوان دانشــجوی 

ــر کشــیده  ــه تصوی ــا بیــاری اش ب ــارزه ب دکــرتی و در حــال مب

»بندیکــت  را  نقــش  ایــن  کــه  بدانیــد  اســت  اســت.جالب 

کامربچ«بــر عهــده داشــته اســت کــه ایــن روزهــا او را بــه 

عنــوان رشلــوک هوملــز قــرن 21 مــی شناســیم.این تلــه فیلــم یکی 

از اولیــن فیلــم هایــی اســت کــه زندگــی ایــن فیزیکــدان بــزرگ 

ــت. ــیده اس ــر کش ــه تصوی را ب

ــه رو  ــک شــاهکار تاریخــی رو ب ــا ی شــاید در هــردو داســتان ب

نباشــیم امــا هرگــز منــی توانیــم منکــر وجــه الهــام بخــش ایــن 

ــم باشــیم. ــه فیل دو تل

منبع :

ویکی پدیا انگلیسی
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سحابی پرده یا ویل 
عکاس: بیژن مروج الحکامی 

ایــن ســحابی کــه در صــورت فلکــی دجاجــه یــا قــو قــرار دارد بقایــای یــک انفجــار ابرنواخــرتی اســت. ایــن تصویــر بخشــی از ســحابی 

پــرده اســت. اولیــن بــار ویلیــام هرشــل ایــن ســحابی را در فاصلــه ۲۱۰۰ ســال نــوری از مــا کشــف کــرد. 
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کهکشان راه شیری برفراز دشت آزو
عکاس: پیام صفایی
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تنها زیر آسمان الموت، قزوین
عکاس: پیام صفایی
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همکاری با کافه آسترو

اگــر عالقمنــد بــه همــکاری در ســایت و مجـــله الکترونیـــک کافــه آســـترو هســتید از طریــق آدرس هــای 
زیــر بــه مــا اطــالع دهیــد.

farhoushmaedeh@gamil.com  :ایمیل
www.telegram.me/cafeas tro1  :تلگرام

 
همچنـــین عـکاســــان نجـومـــی می توانـنـــد عکـــس های خـــود را از طریـق همـــین آدرس ها ارسال کنند.

شما می توانید سواالت نجومی خود را از طریق آدرس زیر بپرسید:

www.cafeas tro.net/ask

cafeas tro :کانال تلگرام       

cafeas tro :اینستـاگـرام   
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