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کافـه آسترو

وویجر ۴۰ ،سال بعد
ماموریت پایانی کاسینی

بنیان گذار
لیزر گازی،
علی جوان

مشاهده ستارهای
پیرامون
سیاهچاله؟!

رویداد های
رصدی ماه
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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:
مطمئنــا امســال یکــی از مهــم تریــن ســال هــا بــرای ســتاره شناســان اســت؛ ایــن موضــوع را
رویــداد هــای رصــدی و اخبارهــای فضایــی و نجومــی تاییــد مــی کنــد .در مــاه گذشــته میلیــون هــا نفــر در
آمریــکا شــاهد خورشــید گرفتگــی بــزرگ بودنــد .ایــن کســوف کلــی کــه بعــد از  ۳۸ســال در ایــاالت متحــده
اتفــاق افتــاده بــود ،از ســاحلی تــا ســاحل دیگــر دیــده شــد؛ رویــدادی خــاص پــس از  ۹۹ســال.
همچنیــن در ایــن مــاه بایــد منتظــر پایــان بزرگــی بــرای ماموریــت کاســینی باشــیم؛ ماموریتــی کــه  ۱۳ســال
تصاویــر زیبایــی از دنیــای شــگفت انگیــز زحــل بــرای مــا ارســال کــرد .شــاید خبــر مهــم دیگــر در دنیــای
ســتاره شناســی چهلمیــن ســالگرد فضاپیماهــای وویجــر باشــد ،فضاپیمایــی کــه بــرای اولیــن بــار دیــد مــا را
بــه دورتریــن نقــاط منظومــه شمســی بــرد.
امــا بــا پیشــرفت هــای رصــدی هــر روز مــا شــاهد اخبــار جالبــی از کیهــان بیکــران هســتیم؛ اخبــاری از
ســیاهچاله هــا ،کهکشــان هــای دیگــر و ماموریــت هــای جدیــد .مــا در ایــن شــماره مهمتریــن اخبــار را گــرد
آورده ایــم .بــه عــاوه مقاالتــی از کیهــان شناســی ،اخترفیزیــک ،اخترزیســت شناســی و نجــوم رصــدی
بخش های دیگر شماره  ۱۵مجله کافه آسترو را تشکیل می دهند.
همکاران این شماره کافه آسترو:
سرپرست گروه :مائده فرهوش
نویسندگان این شماره :کیمیــا حســن نــژاد ،مائــده دارســرائی ،سوســن زارع ،ســپیده ســرگلی،
فاطمــه شــریعتی ،خالــد عطائــی ،فاطمــه کارگــر ،آوا لــرد ،رضــا ماهمنظــر،
محمدرضــا محمــد خانــی ،هالــه مســگری ،محمدرضــا محمدخانــی ،ســید امیرحســان
میرابوالقاســمی ،محمدجــواد نــوروزی ،کــژال یوســفی
صفحه آراء و گرافیک :امید اکبری
ویراستار :میالد حاج ابراهیمی
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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 اطــاع دهیــد.
ایمیلfarhoushmaedeh@gamil.com :

تلگرامwww.telegram.me/cafeastro1 :
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.cafeastro.net/ask

		 کانال تلگرامcafeastro :
		 اینستـاگـرامcafeastro :
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فهرست مطالب
عکس نجومی

کیهان شناسی و اختر فیزیک

 1تاج های خورشیدی

 36مقدمه ای بر سیارات در سامانه های دوتایی

 2حلقه الماس و آسمان ابری

 39کیهان شناسی نیوتونی و تاریخچه کشف CMB

 3اولین نگاه از خورشید گرفتگی بزرگ آمریکا

مفاخر ایرانی
اخبار

 43بنیان گذار لیزر گازی

 4آماده شدن برای مشاهده ستاره ای پیرامون سیاهچاله
 6شبیه سازی بادهای کیهانی

نجوم رصدی

 9احتمال وجود صد میلیون سیاهچاله تنها در کهکشان ما

 45کاوش عمیق تر در آسمان

 12کوتوله سفیدی که زنده ماند!

 48بررسی رویدادهای رصدی ماه

 14بهبود پیش بینی آب و هوای کوتوله قهوه ای
 16موشک های هسته ای ،ماموریت مریخ را تضمین می کنند

معرفی فیلم علمی تخیلی
 50چه کسی خودم را کشت (معرفی فیلم )Coherence

نجوم سیاره ای
 20وویجر ،چهل سال بعد
 23کاسینی و ماموریت پایان بزرگ
 26سیاره زحل

اختر زیست شناسی
 28مناطق زیست پذیر فرازمینی
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تاج های خورشیدی
ترجمه :مائده فرهوش

در زمــان خورشــید گرفتگــی کامــل ،مــی تــوان الیــه بیرونــی خورشــید یــا تــاج هــای خورشــیدی را رصــد کــرد .ایــن تصویــر زیبــا در
زمــان خورشــید گرفتگــی کامــل آمریــکا در ایالــت آیداهــو ثبــت شــده اســت .در ســمت راســت خورشــید ،یــک فــوران از ســطح
خورشــید بــه شــکل ویژگــی صورتــی رنگــی دیــده مــی شــود .بــا نــگاه دقیــق تــر مــی تــوان ویژگــی هایــی را روس بخــش تاریــک
مــاه دیــده کــه در نتیجــه بازتــاب نــور خورشــید از ســطح زمیــن (زمیــن تــاب) ایــن بخــش روشــن شــده اســت.
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عکاسDerek Demeter :
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حلقه الماس و آسمان ابری
ترجمه :مائده فرهوش

عکاسAshley Marando :
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هامنطــور کــه در  ۲۱آگوســت ســایه مــاه از رسارس ایــاالت متحــده عبــور کــرد ،در مســیر باریکــی خورشــید گرفتگــی کامــل و حلقــه
املــاس دیــده شــد .پیــش از آنکــه کل قــرص مــاه خورشــید را بپوشــاند و پــس از عبــور آن از مقابــل خورشــید ویژگــی جذابــی در
دیــده مــی شــود کــه حلقــه املــاس نــام دارد .ایــن تصویــر زیبــا در مرکــز کارولینــای جنوبــی گرفتــه شــده اســت و ابــر هــا منــای
حلقــه املــاس را احاطــه کــرده انــد.
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اولین نگاه از خورشید گرفتگی بزرگ آمریکای
ترجمه :محمدرضا محمدخانی
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عکاس :بابک امین تفرشی

خورشــید گرفتگــی ای کــه کلــی امریــکا را در بــر گرفــت ،ایــن اتفــاق در نزدیــک ســواحل ،بــه طــور کامــل قابــل رویــت بــود.
بــه طــور کلــی شــاید عریــض تریــن اتفــاق کیهانــی در تاریــخ باشــد .در ابتــدا ســایه مــاه از ســمت شــالی اقیانــوس آرام رشوع بــه
حرکــت کــرد و بــه رسعــت بــه ســمت قســمت هــای رشقــی آن رســید .ایــن عکــس فــوق العــاده قبــل از اینکــه خورشــید گرفتگــی
در امریــکا قابــل رویــت باشــد ،در ارتفــاع  13716مــر باالتــر از ابرهــای شــالی اقیانــوس ارام و در فاصلــه ی  463کیلومــر از
ســواحل اورگان( )Oregonگرفتــه شــده اســت.
WWW.CAFEASTRO.NET
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آماده شدن برای مشاهده ستاره ای پیرامون سیاهچاله
ترجمه :کیمیا حسن نژاد

ستاره شناسان ،در حال آماده شدن برای مشاهده ی ستاره ای هستند که پیرامون سیاهچاله ی بزرگ کهکشان مان می چرخد!
تاکنون همه ی سوابق ثبت شده ی این ستاره با نظریه ی نسبیت عام منطبق بوده است.
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کــان * ،Aســیاه چالــه ی بزرگــی در مرکــز کهکشــان ماســت
کــه در تصویــر بــه صــورت دایــره ای آبــی ترســیم شــده اســت.
ســیاه چالــه توســط ســتاره هایــی کــه بــه ســایر نزدیــک بــه
آن در حــال چرخــش هســتند .ســیاه چالــه ی بســیار عظیمــی
در مرکــز کهکشــان مــا بــه نــام قــوس * Aیــا بــه اختصــار
 A* Sgrوجــود دارد .ایــن جــرم بــزرگ امــا نامرئــی در
حــدود  26,000ســال نــوری دور از مــا واقــع شــده اســت و
جــرم آن  4میلیــون برابــر جــرم خورشــید ماســت .اگــر چــه
مشــاهده ی محیــط اط ـراف  A* Sgrچالــش برانگیــز اســت امــا
غیــر ممکــن نیســت و اکنــون  A* Sgrبــه ســتاره شناســان کمــک
مــی کنــد کــه بــار دیگــر ثابــت کننــد کــه حــق بــا اینشــتین
بوده است.
شــواهد طرفــداری از نظریــه ی نســبیت عــام اینشــتین اخی ـرا در
تاریخ  9آگوســت در ژورنال  Astrophysicalمنترش شــده اســت.
ایــن شــواهد شــامل انــدازه گیــری هــای دقیــق حرکــت ســتاره ی
 dubbed S2اســت کــه در نزدیکــی  A* Sgrمــی چرخــد و بــه
نظــر مــی رســد مــداری کــه در آن مــی چرخــد دور از انتظار اســت

چـرا کــه در صورتــی باید اینگونه باشــد که طبق نظریه ی نســبیت
عــام رفتــار نکنــد .ایــن انح ـراف نشــان مــی دهــد کــه نســبیت
اینجــا هــم تأثیرگــذار اســت .ســتاره  S2تنهــا یکــی از ســتاره هــای
متعــددی اســت کــه حــول مــدار  Sgr*Aشناســایی شــده اســت؛
امــا در واقــع ایــن خــود ســتاره اســت کــه بــه ســیاه چالــه عظیــم
نزدیــک شــده اســت (تحــت تأثیــر اجـرام دیگــر نبــوده اســت).
در هــر  ۱۶ســال مــدار ســتاره بــه ســیاه چالــه نزدیــک مــی شــود
و ایــن اتفاقــی اســت کــه در اواســط ســال آینــده نیــز مــی افتــد.
زمانــی کــه از مــدار ســتاره  S2از آن ناحیــه عبــور مــی کنــد
انتظــار مــی رود کــه بــه خاطــر انحــراف فضــا و زمــان در آن
ناحیــه کــه ناشــی از بزرگــی ســیاه چالــه Sgr*Aاســت ،شــامل
تغییراتــی شــود.
هــر چقــدر کــه بــه ســال  ۲۰۱۸نزدیــک مــی شــویم ،ســتاره S2
هــم بــه ناحیــه مــورد نظــر نزدیــک تــر مــی شــود ،آندریــاس اکارت
ســتاره شــناس دانشــگاه کلــن آملــان در حــال هدایــت کــردن تیمی
اســت کــه بــه دقــت در حــال بررســی اطالعــات جمــع آوری شــده
در  ۲۰ســال گذشــته دربــاره ســتاره  S2هســتند تــا حرکــت مــدار
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آن را شناســایی کننــد .اگــر چــه ایــن اطالعــات شــامل مشــاهدات
ســتاره شناســان در  ۱۶ســال پیــش از ایــن اتفــاق نیــز مــی باشــد،
امــا آن مشــاهدات و بررســی هــا بــا دســتگاه هایــی انجــام شــدند
کــه بــه دقــت دســتگاه هــای امــروزی نبودنــد .بــه همیــن خاطــر،
رویــداد پیــش رو از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت ،ســتاره
شناســان باالخــره اطالعــات دقیــق و مــورد نیــاز جهــت انــدازه
گیــری بیشــر ســتاره را بدســت مــی آورنــد و مــی تواننــد بــه ایــن
پرســش پاســخ دهنــد کــه آیــا S2دارای یــک مــدار نیوتونــی
هســت یــا خیــر؟ کــه در ایــن صــورت منطبــق بــا نظریــه نســبیت
عــام نخواهــد بــود یــا یــک مــدار پیــش بینــی شــده توســط
اینشــتین محســوب منــی شــود.
تیــم اکارت انحرافاتــی را در مــدار  S2پیــدا کــرده کــه هــان
طــور کــه در یــک نرشیــه مطبوعاتــی بــه نــام press releaseایــن
موضــوع را مطــرح کــرده بــود ،بســیار بــه نتایــج بــه دســت آمــده
بــر اســاس نظریــه نســبیت عــام اینشــتین نزدیــک اســت و ایــن
بـرای نظریــه نســبیت عــام اینشــتین خــر خوبــی اســت چـرا کــه
ایــن نظریــه هــان طــور کــه در متــام آزمایــش هــای قبــل موفــق
بــوده ،بــه نظــر مــی رســد در ایــن مــورد هــم بــه توفیــق کامــل
دســت پیــدا کنــد.

در هــر حــال ایــن هــا نتایــج مقدماتــی هســتند و اظهــار نظــر
قطعــی در ایــن مــورد امــکان پذیــر نیســت .تنهــا بــا ادامــه رونــد
بررســی تغیی ـرات گــذر مــدار ســتاره حــول ســیاه چالــه ،در ســال
آینــده دقــت و دانــش مــورد نیــاز ب ـرای انــدازه گیــری دقیــق تــر
فراهــم مــی شــود و بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه آیــا نظریــه
نســبیت عــام واقعــا در نزدیکــی ایــن ســیاه چالــه عظیــم صــادق
اســت یــا خیــر.
ایــن انــدازه گیــری هــا بــه وســیله  GRAVITYانجــام مــی شــود،
کــه در واقــع ابــزار جدیــدی اســت کــه بــر روی تلســکوپ هــای
عظیــم فضایــی قــرار مــی گیــرد و  VLTنامیــده مــی شــود .بــا
اســتفاده از ایــن اب ـزار و دو تلســکوپ  ۸.۲مــری ،تیــم اکارت قــادر
خواهــد بــود تصاویــری را کــه معــادل آنهــا بــا یــک آینــه تلســکوپ
 120مــری قابــل دســتیابی اســت ،مشــاهده کنــد .امــروزه بزرگرتیــن
تریــن تلســکوپ هــای ســاخته شــده دارای آینــه هایــی بــه قطــر ۱۰
مــر مــی باشــند.
بــا ایــن اطالعــات دقیــق باالخــره مــی تــوان بــه انــدازه گیــری هایــی
دســت پیــدا کــرد کــه متــام دانشــمندان را ب ـرای همیشــه متقاعــد
مــی کنــد کــه حــق بــا اینشــتین بــوده اســت.
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شبیه سازی بادهای کیهانی
ترجمه :خالد عطائی

وقتــی کــه ســتاره شناســان بــا دقــت بــه جهــان مــی نگرنــد،
آنچــه کــه مــی بیننــد ،اغلــب ،بیــش از حــد درک انســان اســت.
بــرای منونــه کهکشــان هــای کــم جــرم را مــی تــوان مثــال زد؛
کهکشان هایی به اندازه کرسی از راه شیری ما.
ایــن ســامانه هــای کوچــک و ضعیــف ،از میلیــون هــا و یــا
میلیاردهــا ســتاره ،گاز و غبــار تشــکیل شــده انــد کــه نــوع غالــب
کهکشــان هــای رصــد شــده را در جهــان تشــکیل داده انــد .امــا بــا
توجــه بــه پیرشفتــه تریــن مــدل هــای اخرتفیزیــک ،کهکشــان های
کــم جــرم بایــد دارای ســتاره هــای بیشــری نســبت بــه آنچــه در
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شــبیه ســازی نشــان داد کــه تحــت فشــار زیــاد ،مــواد رسد بــه
تدریــج داغ مــی شــوند تــا کامــا بــه بادهــای داغ تبدیــل گردنــد.
اعتبار :ایوان اشنایدر ،دانشگاه پرینستون

ظاهــر دیــده مــی شــوند ،باشــند .یــک نظریــه پیــرو بـرای ایــن
تناقــض ،بــه جریــان هــای خروجــی گاز رصــد شــده از بعضــی
کهکشــان هــا اشــاره مــی کنــد .ایــن جریــان هــای خروجــی بــا
مــرگ و زندگــی ســتارگان درهــم آمیختــه ،بــه خصــوص بادهــای
ســتاره ای و انفجارهــای ابرنواخــری کــه بــه طــور کلــی منجــر بــه
پدیــده ای بــه نــام «بادهــای کهکشــانی» مــی شــود.
از آنجایــی کــه فعالیــت ســتاره ای ،گاز را بــه فضــای بیــن
کهکشــانی مــی رانــد ،کهکشــان هــا مــواد اولیــه گـران بهــا بـرای
ایجــاد ســتاره هــای جدیــد را از دســت مــی دهنــد .بــا ایــن وجــود
فیزیــک و نیروهــا در طــی ایــن فرآینــد ،بــه صــورت راز باقــی
مــی ماننــد.
ب ـرای درک بهــر چگونگــی تأثیــر بادهــای کهکشــانی بــر شــکل
گیــری ســتارگان در کهکشــان هــا ،یــک تیــم دو نفــره بــه
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رهــری دانشــگاه کالیفرنیــا ،ســانتا کــروز ،منجــر بــه محاســبات
بــا کارایــی بــاال در تأسیســات محاســباتی اوک ریــج ()OLCF
ســازمان انــرژی ایــاالت متحــده در دفــر تســهیالت علمــی واقــع
در آزمایشــگاه ملــی شــد .برنــت رابرتســون ،اخرتفیزیکــدان
دانشــگاه کالیفرنیــا ،ســانتا کــروز و ایــوان اشــنایدر ،فــارغ التحصیل
دانشــگاه آریزونا (در حال حارض همکار در پروژه هابل دانشــگاه
پرینســتون) ،کــد هیدرودینامیکــی  Chollaرا در ابــر رایانــه Cray
 ،XK Titanبـرای ایجــاد شــبیه ســازی بســیار دقیق مــدل جمعیتی
کهکشان ها مقیاس سنجی کردند.

شبیه سازی ابرهای رسد
تقریبــا در فاصلــه  ۱۲میلیــون ســال نــوری از زمیــن ،یکــی از
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ابر رایانه Cray XK Titan
رابرتســون گفــت« :فرآینــد تولیــد بادهــای کهکشــانی چیــزی
اســت کــه نیــاز بــه وضــوح عالــی نســبت بــه حجــم بزرگــی از
ادارک دارد ،بســیار باالتــر از وضــوح شــبیه ســازی هــای کیهانــی از
مــدل جمعیتــی کهکشــان هــا .ایــن چیــزی اســت کــه واقعــا بـرای
انجــام آن بــه ماشــینی ماننــد تایتــان نیــاز اســت».
بعــد از تخصیــص تایتــان از طریــق برنامــه  INCITEســازمان
انــرژی ،رابرتســون و اشــنایدر شــبیه ســازی کوچــک برخــورد
بادهــای داغ ابرنواخــری را بــا ابــر و گاز رسد در فاصلــه  ۳۰۰ســال
نــوری رشوع کردنــد .نتایــج بــه تیــم اجــازه خواهــد داد کــه یــک
مکانیــزم بالقــوه را ب ـرای بــاد کهکشــانی رد کننــد.
در حــال حــارض ،تیــم ،اهــداف خــود را باالتــر ق ـرار داده و بــه
دنبــال شــبیه ســازی یــک تریلیــون ســلولی از کل کهکشــان اســت
کــه بزرگرتیــن شــبیه ســازی از یــک کهکشــان خواهــد بــود .عــاوه
بــر جابجایــی رکــورد ،رابرتســون و اشــنایدر بـرای کشــف جزئیــات
جدیــد دربــاره بــاد کهکشــانی و نیروهایــی کــه کهکشــان هــا را
بــه ایــن شــکل در مــی آورنــد ،تــاش مــی کننــد نگرشــی کــه مــی
توانــد درک مــا را از کهکشــان هــای کــم جــرم ،مــاده تاریــک و
تکامــل جهــان بهبــود ببخشــد بیابنــد.

نزدیکرتیــن همســایه هــای راه شــیری قــرار دارد ،کهکشــان
دیســکی بــه نــام  .M82ایــن کهکشــان کوچــک بــا شــکل
ســیگار ماننــد ،شــخصیت بــی نظیــری را برجســته مــی کنــد.
ایــن کهکشــان ،ســتارگان جدیــد را  ۵بــار تندتــر از رونــد شــکل
گیــری ســتارگان در کهکشــان مــا تولیــد مــی کنــد .ایــن تولیــد
ســتارگان بــه صــورت دیوانــه وار ،بادهــای کهکشــانی را بــه
وجــود مــی آورد کــه گازهایــی بیشــر از آنچــه نگــه مــی دارد
را بــه بیــرون مــی رانــد .ســتاره شناســان پیــش بینــی مــی کننــد کــه
 M82تــا  ۸میلیــون ســال دیگــر ســوختش را از دســت خواهــد داد.
دانشــمندان بــا تحلیــل تصاویــر تلســکوپ فضایــی هابــل
مــی تواننــد ایــن خــروج بــا رشــد آهســته گاز و غبــار را مشــاهده
کننــد .داده هــای جمــع آوری شــده از چنیــن مشــاهداتی
مــی توانــد بــه رابرتســون و اشــنایدر کمــک کنــد تــا در هنــگام
شــبیه ســازی بادهــای کیهانــی در مســیر درســت باقــی مباننــد.
رابرتســون گفــت« :بــا کهکشــان هایــی مثــل  M82مــی توانیــد
مقــدار زیــادی مــواد رسد را در شــعاع بزرگــی ببینیــد کــه بســیار
رسیــع جریــان مــی یابنــد .مــی خواســتیم ببینیــم کــه اگــر بتوانیــم
مــواد رسد را بــه رسعــت ماننــد آنچــه مشــاهده شــد رسعــت
ببخشــیم ،یــک ابــر از گاز رسد بــا جریــان داغ و تنــد خروجــی از
ابرنواخــر ،داغ مــی شــود».
پاســخ دادن بــه ایــن ســوال بــا وضــوح بــاال نیــاز بــه یــک کــد
کارآمــد دارد کــه مــی توانــد مســئله را بــر اســاس فیزیــک شــناخته
شــده ماننــد حرکــت مایعــات ،حــل کنــد .رابرتســون و اشــنایدر
 Chollaرا توســعه دادنــد تــا محاســبات هیدرولیکــی را بــه طــور
کامــل بــر روی پردازنــده هــای گرافیکــی بــا شــتاب دهنــده هــای
مــوازی انجــام دهنــد .در نتیجــه ،نتایــج بــا وضــوح بــاال را بدســت
مــی آورنــد.
در تایتــان یــک سیســتم  Petaflop-27شــامل  GPU 18000اســت،
 Chollaهمتــای خــود را پیــدا کــرد .کــد بــر روی ایــن سیســتم
تســت شــد .در زمــان اجـرای تســت ،کــد در بیــش از GPU 16000
بــه مقیــاس حفــظ شــده اســت.
رابرتســون گفــت« :مــا مــی توانیــم از همــه تــوان تایتــان اســتفاده
کنیــم کــه شــگفت انگیــز اســت .زیـرا بیشــر قــدرت ایــن سیســتم
در پردازنــده گرافیکــی آن قـرار دارد».
جفــت کــردن کــد و کامپیوتــر بــه رابرتســون و اشــنایدر ،ابزارهــای
مــورد نیــاز ب ـرای ایجــاد شــبیه ســازی وضــوح بــاال از ابرهــای گاز
بــا قطــر ۱۵ســال نــوری را ارائــه داد.
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عــاوه بــر ایــن ،تیــم مــی توانــد در بخــش هایــی از شــبیه
ســازی بزرگنامیــی کنــد تــا بتوانــد بــر روی فازهــا و مشــخصات
بادهــای کهکشــانی بــه صــورت تــک بــه تــک مطالعــه کنــد .ایــن
توانایــی بــه تیــم کمــک کــرد تــا نظریــه ای ارائــه دهنــد کــه بــر
اســاس آن ابرهــای رسد در نزدیکــی مرکــز کهکشــان بــا جریــان
رسیــع و داغ ،بادهــای کهکشــانی از ابرنواخــر خــارج مــی گــردد.
رابرتســون گفــت« :پاســخ ایــن اســت کــه امــکان پذیــر نیســت.
بادهــای داغ در واقــع ابرهــا را تکــه تکــه کــرده و در هــم
مــی شــکند و باریــک مــی شــوند .آنهــا ماننــد روبــان هــای
کوچکــی هســتند کــه ســخت اســت تحــت فشــار ق ـرار گیرنــد».
هدف های کهکشانی
پــس از محاســبه  ،Chollaرابرتســون و اشــنایدر در حــال برنامــه
ریــزی بــرای شــبیه ســازی کامــل  ۱۰تــا  ۲۰برابــر بزرگــر از
تــاش قبلــی خــود هســتند .گســرش انــدازه ایــن شــبیه ســازی
بــه تیــم اجــازه خواهــد داد کــه نظریــه متنــاوب بــرای پدیــد
آمــدن بــاد کهکشــانی را در کهکشــان هــای دیســکی ماننــد M82
آزمایش کنند.
این نظریه نشان می دهد ،ابرهای گاز رسد که در جریان داغ

گسرتش می یابند ،رسد و چگال می شوند.
رابرتســون گفــت« :ایــن چیــزی اســت کــه در مــدل هــای تحلیلــی
مطــرح شــده اســت امــا در شــبیه ســازی انجــام نشــده اســت.
شــا بایــد مــدل کل کهکشــان را بـرای گرفــن ایــن فرآینــد بدســت
آوریــد؛ زیـرا پویایــی خروجــی هــا بــه گونــه ای اســت کــه نیــاز بــه
شــبیه ســازی رسارسی از دیســک دارد.
شــبیه ســازی کامــل کهکشــان احتــاال از صدهــا میلیــارد ســلول
تشــکیل شــده اســت کــه بیــش از  ۳۰۰۰۰ســال نــوری از فضــا را
پوشــش مــی دهــد .بـرای پوشــش ایــن گســره ،تیــم بایــد وضــوح
بــاال را قربانــی کنــد و آن بســتگی بــه داده هــای شــبیه ســازی
ابرهــای گاز دارد.
رابرتســون گفــت« :ایــن هــان چیــزی اســت کــه در مــورد انجــام
ایــن شــبیه ســازی هــا در گســره مقیــاس هــای مختلــف وجــود
دارد .بعــد از یــک شــبیه ســازی بزرگــر چقــدر مــی توانیــم خــود
را آگاه کنیــم تــا در مســیر درســت نباشــیم».
منبعphys.org :
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احتمال وجود صد میلیون سیاه چاله تنها در کهکشان ما
ترجمه :مائده دارسرائی

در ژانویــه  ،2016محققــان در رصدخانــه لیــزری تداخــل ســنج امــواج گرانشــی ()Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory
یــا بــه اختصــار LIGOبــا اعــام اولیــن یافتــه هــای خــود در خصــوص امــواج گرانشــی تاریــخ ســاز شــدند .ایــن مرکــز بــا حامیــت بنیــاد بیــن
املللــی علــوم ( )NSFو دانشــگاه ، MITنحــوه مطالعــه امــواج گرانشــی پیــش بینــی شــده توســط نظریــه کلــی نســبیت اینشــتین و علــت ادغــام
ســیاه چالــه هــا را کشــف کــرد.

بــر اســاس مطالعـ ِ
ـات جدیـ ِـد تیــم ســتاره شناســان مرکــز کیهــان
شناســی در دانشــگاه کالیفرنیــا ،ادغــام شــدن ســیاه چالــه هــا،
بســیار ســاده تــر از چیــزی اســت کــه بــه نظــر مــی آمــد .پــس از
بررســی هــای کیهانــی انجــام گرفتــه بــه منظــور شــارش و دســته
بنــدی ســیاه چالــه هــا ،تیــم  ،UCIوجــود بیــش از صــد میلیــون
ســیاه چالــه در کهکشــان مــان را تخمیــن زد کــه ایــن یافتــه بـرای
مطالعــه در زمینــه امــواج گرانشــی بســیار قابــل توجــه و بــا
اهمیــت اســت.

بررســی جزئیــات ایــن کشــفیات ،بــا عنــوان «شــارش
ســیاه چالــه هــا :جمعیــت باقی مانــده نســل کیهانــی و پیامدهای
آن ب ـرای  ،»LIGOاخی ـرا در مــاه نامــه تخصصــی جامعــه نجــوم
منتــر شــده اســت .تیــم فیزیــک و نجــوم دانشــگاه کالیفرنیــا
بــا رهــری دانشــجوی پســادکرتا ،الیویــر دی الــرت ،یافتــه هــای
مربــوط بــه ســیگنال هــای امــواج گرانشــی کــه توســط LIGO
کشــف شــده بودنــد را آنالیــز کــرد.
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تصویر نشانگر مفهوم همسان سازی و ادغام دو سیاه چاله ،مشابه با یافته های  LIGOدر تاریخ  4ژانویه  2017می باشد.
منبعLIGO/Caltech :
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دو پایگاه تحقیقاتی LIGOواقع شده در لیوینگ استون در لوییزانا و هانفورد در واشنگنت.
منبعligo.caltech.edu :
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ایــن تحقیقــات بــه صــورت گســرده و جــدی از یــک ســال و
نیــم پیــش ،مــدت کوتاهــی پــس از ایــن کــه LIGOاولیــن
یافتــه هــای خــود در زمینــه امــواج گرانشــی را اعــام کــرد آغــاز
شــد .ایــن امــواج از ادغــام دو ســیاه چالــه بــا فواصــل زیــاد کــه
جــرم هــر کــدام از آن هــا بــا جــرم حــدود  30خورشــید ،برابــری
مــی کنــد تشــکیل شــدند .جمیــز بــوالک ،اســتاد فیزیــک و نجــوم
در دانشــگاه کالیفرنیــا و یکــی از نویســندگان مقالــه مربوطــه در
ایــن مــورد توضیــح مــی دهــد کــه:
«اساســا ،کشــف امــواج گرانشــی مســئله بســیار مهمــی
اســت ،بــه عنــوان مثــال ایــن یافتــه مــی توانــد تأییــدی بــر
پیــش بینــی هــای نظریه نســبیت اینشــتین باشــد .امــا هنگامی که
بــه ایــن نتایــج از منظر اخرتشــیمی می نگریــم ،یافته اصلــی ،ادغام
دو ســیاه چالــه بــا جــرم هــای معــادل  30جــرم خورشــیدی اســت.
نتیجــه ی بســیار تأمــل برانگیــزی کــه مــا را بــه ســمت ایــن پرســش
پیــش مــی بــرد :چگونــه ســیاه چالــه هایــی بــا ایــن جــرم و ابعــاد
وجــود دارنــد و چگونــه ادغــام مــی شــوند؟
بــه طــور ســنتی و معمــول ،اخرتشناســان معتقــد بودنــد کــه ســیاه
چالــه هــا جرمــی در حــدود و مشــابه جــرم خورشــید مــا دارنــد.
بــه ایــن ترتیــب ،آنهــا بــه دنبــال یافتــه هــای چندگانــه امــواج
گرانشــی کــه توســط  LIGOارائــه شــده بــود ،در مــورد نحــوه
تشــکیل ســیارات و کهکشــان هــا بــه تحقیــق پرداختنــد .عــاوه بــر
ایــن ،محققــان در صــدد هســتند تــا چارچوبــی بـرای پیــش بینــی
ادغــام ســیاه چالــه هــا در آینــده تعییــن کننــد.
همچنیــن اضافــه کردنــد کــه کهکشــان راه شــیری ممکــن اســت
پایگاهــی بـرای حــدود صــد میلیــون ســیاه چالــه باشــد کــه تقریبــا

ده میلیــون از آنهــا دارای جرمــی معــادل  30جــرم خورشــیدی
هســتند .بــر ایــن اســاس کهکشــان هــای کوتولــه ماننــد کوتولــه
دراکــو (صــورت فلکــی اژدهــا یــا  )dracoکــه در فاصلــه  250هـزار
ســال نــوری از مرکــز کهکشــان مــا قـرار گرفتــه اســت ،امــکان دارد
میزبــان صــد ســیاه چالــه باشــد.
بررســی هــای بیشــر بیــان مــی دارد کــه امــروزه،
ســیاه چالــه هایــی بــا کمرتین جــرم -در حدود  10جرم خورشــیدی-
داخــل کهکشــان هایــی کــه جرمــی معــادل یــک تریلیــون جــرم
خورشــیدی دارنــد (کهکشــان هــای ســنگین) قـرار گرفته انــد .بدین
ترتیــب ســیاه چالــه هــای ســنگین –حــدود  50جــرم خورشــیدی-
درون کهکشــان هایــی بــا جــرم یک بیلیــون جرم خورشــیدی اقامت
دارنــد (بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه کهکشــان هــای کوتولــه
اشــاره کــرد) .پــس از مشــخص شــدن رابطــه بیــن جــرم کهکشــان
و عنــارص فلــزی تشــکیل دهنــده ســتارگان ،محققــان تعــداد
ســیاه چالــه هــای موجــود در هــر کهکشــان را وابســته بــه جــرم
ستاره ای آن کهکشان تفسیر کردند.
بــه عــاوه ،دانشــمندان بــه دنبــال ایــن هســتند کــه
ســیاه چالــه هــا در چــه زمانــی بــه صــورت جفــت شــده ظاهــر
مــی شــوند ،چــه زمانــی ادغــام مــی شــوند و ایــن فرآیند چــه مدت
بــه طــول مــی انجامــد .آنالیزهای صورت گرفته نشــان مــی دهد که
تنهــا کــر کوچکــی از ســیاه چاله هــا نیازمنــد مشــارکت در فرآیند
ادغــام شــدن هســتند .پیــش بینــی هایــی مطــرح مــی شــود کــه
بیــان مــی دارد چــه ابعــادی از ســیاه چالــه هــا مــی تواننــد در
دهــه آینــده ادغــام شــوند.
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مانــوج کپلینــگات ،پروفســور در زمینــه فیزیــک و نجــوم از
دانشــگاه کالیفرنیــا و یکــی از نویســندگان مقالــه مربوطــه:
«مــا ثابــت کردیــم تنهــا یــک دهــم تــا یــک درصــد از
ســیاه چالــه هــای تشــکیل شــده قــادر بــه ادغــام شــدن
هســتند کــه خــود گواهــی بــر مشــاهدات LIGOاســت .البتــه
ســیاه چالــه هــا بایــد بــه مقــدار کافــی بــه هــم نزدیــک شــوند
تــا فرآینــد ادغــام بــه طــور منطقــی صــورت گیــرد ،کــه نحــوه
ایــن نزدیــک شــدن خــود مســئله مهمــی اســت .در صورتــی کــه
نظریــه هــای رایــج در مــورد ســیر تکاملی ســتارگان درســت باشــد،
محاســبات مــا نشــان مــی دهــد ادغــام ســیاه چالــه هایــی بــا
 50جــرم خورشــیدی در آینــده نزدیــک قابــل پیــش بینــی اســت».
بــه بیــان دیگــر ،کهکشــان مــا مــی توانــد منبــع رسشــاری از

ســیاه چالــه باشــد و فراینــد ادغــام در چارچــوب منظمــی
بــر اســاس زمانبنــدی هــای کیهانــی رخ خواهــد داد .انتظــار
مــی رود کــه در ســال هــای پیــش رو تعــداد بیشــری از مــوج های
گرانشــی کشــف شــوند .البتــه ایــن واقعــه بــر اســاس یافتــه هــای
 LIGOکــه از زمســتان ســال  2016تاکنــون ،دو مــورد ادغامــی را
مشــاهده کــرده اســت ،غافلگیــر کننــده نخواهــد بــود.
همــراه بــا پیــش آمدهــای زیــادی کــه انتظــار مــی رود اتفــاق
بیافتنــد ،ســتاره شناســان فرصــت هــای بســیاری بــرای مطالعــه
فرآینــد ادغــام ســیاه چالــه هــا خواهنــد داشــت .قابــل اشــاره
اســت کــه تنهــا فیزیــک آنهــا را در ایــن راه هدایــت منــی کنــد!
منبع www.universetoday.com :
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کوتوله ی سفیدی که زنده ماند!
ترجمه :هاله مسگری

یک کوتوله ی سفید خاص می تواند بعد از یک انفجار ناقص ابرنواخرت باقی مباند.
یــک کوتولــه ی ســفید-بقایای ســتاره ای ماننــد خورشــید-که بــه تازگــی دیــده شــده اســت ،مــی توانــد از آثــار و بقایــای انفجــار شکســت
خورده ی یک ابرنواخرت نوع  Iaباشد.

یــک کوتولــه ســفید از ســتاره ی مجــاور یــا همنشــین خــود ،آن قــدر گاز عبــور مــی دهــد تــا واکنــش هــای گرمــا هســته ای کــه منجــر بــه
انفجارهــای درخشــان مــی شــود ،آغــاز شــوند .امتیــاز تصویــر :ناســا
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ابرنواخرتهــای نــوع  Iaســتاره هــای منفجرشــونده ای هســتند کــه
مــرگ آنهــا پنــج میلیــون بــار درخشــان تــر از خورشــید اســت.
امــا جــدا از ایــن واقعیــت ،همــه ی آنهــا دارای درخشــش ذاتــی
مشــابهی هســتند کــه ایــن ویژگــی ،آن هــا را ب ـرای علــم نجــوم
جــذاب مــی کنــد .ایــن بــه معنــی ایــن اســت کــه ایــن ابرنواخرتهــا
ماننــد نقــاط مرجــع پراکنــده شــده در اطــراف جهــان رفتــار
مــی کننــد کــه مــی تــوان از آن هــا ب ـرای انــدازه گیــری فواصــل
اســتفاده کــرد.
یــک بــار وقتــی یکــی از آن هــا بــه صــورت غیــر منتظــره ای
در کهکشــانی دور ظاهــر شــد ،فــرد رصــد کننــده توانســت
تنهــا می ـزان درخشــندگی انفجــار ســتاره ،فاصلــه ی ابرنواخــر و
کهکشــان میزبــان آن را انــدازه بگیــرد.
دلیــل قابــل اطمینــان بــودن درخشــندگی ایــن رویدادهــا ،ایــن
اســت کــه همــه آنهــا زمانــی ایجــاد شــده انــد کــه کوتولــه ی
ســفید مقــدار زیــادی مــاده از ســتاره ی مجــاور خــود دزدیــده

اســت .وقتــی کوتولــه ی ســفید بــه  1.4برابــر جرم خورشــید برســد
(نقطــه ای کــه آن را حــد  Chandrasekharمــی نامنــد) ،فشــار
داخلــی آن باعــث انجــام یــک سلســله واکنــش هــای هســته ای
مــی شــود کــه در نهایــت کوتولــه ی ســفید را از بیــن مــی بــرد.
امــا یافتــه هــای اخیــر نشــان مــی دهنــد کــه ابرنواخرتهــای نــوع
 Iaهمیشــه بــه ایــن روش اتفــاق منــی افتنــد .گاهــی همــه چیــز
خــوب پیــش منــی رود و انفجــار ،کوتولــه ی ســفید را کامــا از
بیــن منــی بــرد و ابرنواخــر ( subluminousابرنواخرنهایــی بــا
درخشــش کمــر) حاصــل مــی شــود .ســتاره شناســان فکــر مــی
کننــد ایــن انفجارهــای شکســت خــورده ،در زیرمجموعــه ی نــوع
 Iaxقـرار مــی گیرنــد .ایــن مجموعــه طبــق شــارش هــای اخیــر،
دارای  53جــرم شــناخته شــده بــا درخشــندگی و رسعــت ریــزش
پاییــن تــر و همچنیــن ویژگــی هــای متنــوع تــری نســبت بــه نــوع
 Iaاســت.
گروهی بین املللی از ستاره شناسان در مقاله ای که  18آگوست در
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گروهــی بیــن املللــی از ســتاره شناســان در مقالــه ای کــه 18
آگوســت در نرشیــه ی  scienceبــه چــاپ رســید ،جرمــی بــه نــام
 LP 40-365را معرفــی کردنــد .آنهــا فکــر مــی کننــد ایــن جــرم،
ممکــن اســت بقایــای یــک کوتولــه ی ســفید ،بعــد از یکــی از
انفجارهایــش باشــد.
 LP 40-365ســتاره ی کوچکــی اســت .تیــم ســتاره شناســان ،آن
را تنهــا بــا  0.14جــرم خورشــید %8 ،عــرض خورشــید و یــا 8.5
برابــر انــدازه ی زمیــن تخمیــن زده انــد .آنالیزهــای طیفــی نشــان
مــی دهــد هیــدروژن ،هلیــوم و کربــن بــر ســطح آن وجــود
نــدارد .وجــود نداشــن ایــن عنــارص ممکــن اســت بــا کوتولــه ی
ســفیدی در ابونواخــر subluminousکــه هیــدروژن و هلیــوم
باقــی مانــده در الیــه هــای بیرونــی ســتاره را بــه فضــا رانــده
اســت ،ســازگار باشــد .کربــن ممکــن اســت بــه عنــارص ســنگین
تــری تبدیــل شــده باشــد یــا در عمــق زیــاد هســته فــرو رفتــه و
از بیــن رفتــه باشــد.
ایــن جســد ســتاره ی ســوخته و تــا حــدی منفجــر شــده همچنیــن
بــا رسعتــی بیشــر از رسعــت ف ـرار کهکشــان راه شــیری حرکــت
مــی کنــد .نویســندگان مقالــه ،دلیــل ایــن رسعــت را یــک انفجــار
قــوی کــه رضبــه و رانــش بزرگــی بــه آن وارد کــرده مــی داننــد.
 Stephane Vennesرسپرســت نویســندگان (آکادمــی علــوم
 )Czechمــی گویــد« :راه هــای دیگــری ماننــد برخــورد بــا
مرکــز کهکشــان یــا ناپایــداری هــای دینامیکــی در یــک ســامانه
ســه گانــه ،بــرای بــه حرکــت درآوردن یــک ســتاره در
رسعــت هــای بســیار بــاال وجــود دارد؛ امــا هیــچ کــدام منــی تواننــد
ســطح عجیــب ایــن جــرم را توضیــح دهنــد .کنــده شــدن و از بیــن
رفــن الیــه ی بســیار مرتاکــمِ بیرونــی کوتولــه ی ســفید ،بســیار
ســخت خواهــد بــود مگــر ایــن کــه مقــدار بســیار زیــادی انــرژی
رصف ایــن کار شــود .انفجــار گرماهســته ای ســتاره ،ایــن کار را
انجــام مــی دهــد».
 Ryan Foleyســتاره شــناس آشــنا بــه ابرنواخرتهــای نــوع Iax
(دانشــگاه  Santa Cruzکالیفرنیــا) کــه در ایــن بررســی حضــور

نداشــته اســت ،بــا دانســن وجــود نداشــن کربــن در ســطح ســتاره
متحیــر و آشــفته شــده اســت .امــا او مشــاهدات و رصــد هــای
تــازه را ســازگار بــا طــرح ابرنواخرتهــای نــوع  Iax SNمــی دانــد
کــه در آن کوتولــه ی ســفید منفجــر مــی شــود امــا شــدت انفجــار
آن کمــر از انفجــار ابرنواخرتهــای نــوع Iaاســت.
 Foleyمــی گویــد« :مــا فکــر مــی کنیــم حداقــل در بعضــی مــوارد،
کوتولــه ی ســفید کامــا از هــم منــی پاشــد و یــک حــد گرانشــی
وجــود دارد کــه ســتاره را خــرد و خـراب باقــی مــی گــذارد!»
بنابــر گفتــه ی  Foleyبایــد تعــداد زیــادی ســتاره ی زامبــی بــا
رسعــت تشــکیل یــک در  300تــا  1000ســال در راه شــیری وجــود
داشــته باشــد Foley .مــی گویــد« :مــا آنهــا را ســتاره هــای زامبــی
مــی نامیــم چــون آنهــا در انفجــار مــی میرنــد امــا بــه زندگــی خــود
ادامــه مــی دهنــد!»
یــک بررســی جدیــد ،طرحــی در مــورد منشــاء ابرنواخرتهــای
نــوع  Iaارائــه مــی دهــد .دو طــرح پذیرفتــه شــده ب ـرای ایجــاد
ایــن انفجارهــای شــدید و قــوی وجــود دارد .در یکــی از ایــن
طــرح هــا کــه مــدل تــک تبهگــن نامیــده مــی شــود ،کوتولــه ی
ســفید از ســتاره ی معمولــی مجــاورش ،گاز را ماننــد یــک لولــه
عبــور مــی دهــد تــا بــه حــد  Chandrasekharبرســد .در طــرح
دوم کــه مــدل جفــت تبهگــن نامیــده مــی شــود ،دو کوتولــه ی
ســفید ادغــام مــی شــوند و بــه جــرم ناپایــداری مــی رســند کــه
انفجــار را بــه راه مــی انــدازد.
بنابــر گفتــه ی  Vennesپیــدا کــردن بقایــای ایــن ابرنواخــر
مفــروض ،تنهــا بــا مــدل تــک تبهگــن ســازگار اســت .او مــی گویــد:
«ادغــام دو کوتولــه ی ســفید و پــس از آن انفجــار آنهــا منــی
توانــد باقــی مانــده ای بــه جــا بگــذارد .متــام مــاده بــه مــرف
مــی رســد ».رشایــط تــک تبهگــن بایــد بقایایــی بــا ویژگــی هــای
کوتولــه ی ســفید  LP 40-365بــه جــا بگــذارد.
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دانشمندان پیش بینی آب و هوای کوتوله ی قهوه ای را بهبود بخشیدند
ترجمه :فاطمه شریعتی

ایــن تصــور هــری یــک کوتولــه ی قهــوه ای بــا نوارهــای ابــری را نشــان مــی دهــد کــه بــه نظــر مــی رســد شــبیه آنهایــی کــه در نپتــون و
دیگــر ســیارات خارجــی دیــده مــی شــود اســت.
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اشــیای کــم نــوری بــه نــام کوتولــه ی قهــوه ای ،بــا حجمــی کمــر
از خورشــید و بیشــر از مشــری ،دارای بادهایــی قدرمتنــد و ابــر،
بــه خصــوص ابرهایــی داغ و تکــه تکــه از قطرات آهــن و غبارهای
ســیلیکات هســتند .دانشــمندان اخیـرا دریافتنــد کــه ایــن ابرهــای
عظیــم مــی تواننــد بــه طــرز شــگفت انگیــزی رسیــع حرکــت
کننــد و در کمــر از یــک روز زمینــی ضخیــم یــا نــازک شــوند ،امــا
دلیل اش را نفهمیده اند.
درحــال حــارض ،دانشــمندان بــا اســتفاده از تلســکوپ فضایــی
اســپیتزر ناســا ،مــدل جدیــدی ب ـرای توضیــح چگونگــی حرکــت
و تغییــر شــکل ابرهــا در کوتولــه هــای قهــوه ای بــه دســت
آورده انــد .دانشــمندان در مجلــه ســاینس (علــوم) گـزارش دادنــد
کــه مــوج هــای عظیمــی باعــث حرکــت ذرات ،در مقیــاس بزرگــی
در امتســفر کوتولــه هــای قهــوه ای مــی شــوند کــه باعــث تغییــر
ضخامــت ابرهــای ســیلیکاتی اســت .ایــن مطالعــه همچنین نشــان

مــی دهــد کــه ایــن ابرهــا در نوارهایــی در عــرض هــای مختلــف
قـرار گرفتــه انــد و بــا رسعــت هــای مختلــف در نوارهــای متفاوت
حرکــت مــی کننــد.
دنیــل اپیــا ،رسپرســت تحقیقــات و دانشــیار ســتاره شناســی و
علــوم ســیاره ای در دانشــگاه آریزونــا در توســان ،گفــت« :ایــن
اولیــن بــار اســت کــه مــا مــوج هــا و نوارهــای امتســفری در
کوتولــه هــای قهــوه ای دیــده ایــم».
درســت ماننــد اقیانــوس هــای زمیــن ،در امتســفرهای ســیاره ای
انــواع مختلــف مــوج مــی تواننــد تشــکیل شــوند .بــرای منونــه
در امتســفر زمیــن ،مــوج هــای بســیار بزرگــی هــوای رسد مناطــق
قطبــی را بــا هــوای مناطــق عرضــی میانــی مخلــوط مــی کنــد کــه
باعــث تشــکیل یــا پراکنــده شــدن ابرهــا مــی شــود.
مشــابه توزیــع و حرکــت ابرهــا در کوتولــه هــای قهــوه ای ،در
ایــن تحقیقــات بیشــر در مشــری ،زحــل ،اورانــوس و نپتــون
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ابرهــای مشــری کــه بــا مأموریــت جونــوی ناســا دیــده شــده اســت.
اعتبــار :آزمایشــگاه نیرومحرکــه ی جــت

دانشــمندان انتظــار داشــتند کــه ماننــد لکــه ی قرمــز بــزرگ
مشــری ،کوتولــه هــای قهــوه ای ،طوفــان هــای بیضــوی ناشــی
از مناطــق فشــار بــاال داشــته باشــند .لکــه ی قرمــز بــزرگ ب ـرای
صدهــا ســال در مشــری بــوده اســت و بســیار آرام تغییــر
مــی کنــد .چنیــن «لکــه» هایــی منــی تواننــد تغییــرات رسیــع
روشــنایی کــه دانشــمندان هنــگام مشــاهده ی ایــن کوتولــه هــای
قهــوه ای دیــده انــد را توضیــح دهنــد .بــه طــور قابــل توجهــی
ســطح روشــنایی کوتولــه هــای قهــوه ای تنهــا در بیــش از یــک روز
زمینــی تغییــر مــی کنــد.
دانشــمندان ب ـرای شــناخنت زیــاد و کــم روشــنایی ،مجبــور بودنــد
فرضیــات خــود را دربــاره ی امتســفر کوتولــه ی قهــوه ای بازبینــی
کننــد .بهرتیــن مــدل ب ـرای توضیــح تغیی ـرات ،شــامل مــوج هــای
بزرگــی مــی شــود کــه بــا دوره تنــاوب هــای متفــاوت در امتســفر
منتــر مــی شــوند .ایــن مــوج هــا باعــث مــی شــوند ســاختارهای
ابــری بــا رسعــت هــای متفــاوت در نوارهــای مختلــف بچرخنــد.
تئــودور کارالیــدی ،پژوهشــگر دانشــگاه آریزونــا بــا اســتفاده از
یــک ابــر کامپیوتــر و یــک الگوریتــم جدیــد کامپیوتــری ،یــک
نقشــه از حرکــت ابرهــا در کوتولــه هــای قهــوه ای تهیــه کــرد.
کارالیــدی گفــت« :وقتــی قلــه هــای دو مــوج جابجــا مــی شــوند،
در طــول روز دو نقطــه ی بیشــینه روشــنایی وجــود دارد .هنگامــی
کــه امــواج همــگام ســازی مــی شــوند ،شــا یــک قلــه ی بــزرگ
مــی گیریــد کــه کوتولــه ی قهــوه ای را دو برابــر روشــن تــر از
وقتــی کــه یــک مــوج داریــم نشــان مــی دهــد».
نتایــج ،رفتــار گیــج کننــده و تغییــرات روشــنایی کــه محققــان
پیــش از ایــن دیــده بودنــد را توضیــح داد .قــدم بعــدی ،تــاش
ب ـرای بهــر دانســن منشــاء مــوج هایــی اســت کــه باعــث رفتــار
ابرهاســت.
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دیــده شــده اســت .ســاختارهای ابــری نپتــون بــا اینکــه از یــخ
ســاخته شــده انــد ،مســیرهای نــواری را نیــز دنبــال مــی کنــد.
مشــاهداتی کــه بــا فضاپیــای کپلــر ناســا کــه در مأموریــت K2
بــه رس مــی بــرد از نپتــون بــه دســت آمــده اســت ،در مقایســه ی
بیــن ســیارات و کوتولــه هــای قهــوه ای بســیار مهــم بــود.
همــکار ایــن تحقیقــات ،مــارک مارلــی ،در مرکــز تحقیقــات آمیــس
ناســا در دره ی ســیلیکون کالیفرنیــا گفــت« :بــه نظــر مــی آیــد
بادهــای امتســفری کوتولــه هــای قهــوه ای ،بیشــر شــبیه الگوهــای
آشــنای معمــول کمربندهــای مشــری باشــد تــا امتســفر جوشــان
بــی نظمــی کــه در خورشــید و بســیاری از ســتارگان دیگــر
دیده می شود».
کوتولــه هــای قهــوه ای را مــی تــوان بــه عنــوان ســتارگان نــاکام
در نظــر گرفــت چ ـرا کــه هســته هایشــان بســیار ب ـرای ترکیــب
عنــارص شــیمیایی کوچــک هســتند .همچنیــن مــی تــوان آنهــا را
بــه عنــوان «ابــر ســیارات» در نظــر گرفــت؛ زی ـرا آن هــا حجیــم
تــر از مشــری هســتند هــر چنــد کــه تقریبــا هــان قطــر را دارنــد.
کوتولــه هــای قهــوه ای ،ماننــد ســیارات بــزرگ گازی ،بیشــر از
هیــدروژن و هلیــوم ســاخته شــده انــد هــر چنــد کــه جــدای
هــر ســامانه ســیاره ای هســتند .در تحقیقاتــی کــه در  2014بــا
اســپیتزر انجــام شــد ،دانشــمندان دریافتنــد کــه کوتولــه هــای
قهــوه ای اک ـرا ً طوفــان هــای امتســفری دارنــد.
بــر اســاس شــباهتی کــه کوتولــه هــای قهــوه ای بــه ســیارات
عظیــم فراخورشــیدی دارنــد ،آنهــا پنجــره ای بــه سیســتم هــای
ســیاره ای خــارج از منظومــه ی شمســی هســتند .مطالعــه ی
کوتوله های قهوه ای آســان تر از ســیارات است؛ زیرا آن ها معموالً
ســتاره ی میزبــان درخشــانی ندارنــد کــه از دیــد دور
نگاهشان دارد.
اپیــا گفــت« :احتــاالً ســاختار نــواری و مــوج هــای امتســفری
کــه مــا در کوتولــه هــای قهــوه ای پیــدا کردیــم ،در ســیارات
فراخورشــیدی عظیــم نیــز رایــج باشــد».
دانشــمندان بــا اســتفاده از اســپیتزر ،تغییـرات روشــنایی در شــش
کوتولــه ی قهــوای را در بیــش از یــک ســال تحــت نظــر گرفتنــد
و مشــاهده کردنــد کــه هــر کــدام از آنهــا  32بــار چرخیدنــد.
هنگامــی کــه یــک کوتولــه ی قهــوه ای مــی چرخــد ،در
نیمکــره ای کــه بــا تلســکوپ قابــل مشــاهده اســت ،ابرهایــش
بــه داخــل و خــارج حرکــت مــی کنــد کــه ایــن باعــث مــی شــود
روشــنایی کوتولــه ی قهــوه ای تغییــر کنــد .ســپس دانشــمندان
ایــن تغیی ـرات روشــنایی را آنالیــز کردنــد تــا ببیننــد کــه ابرهــای
ســیلیکاتی در کوتولــه هــای قهــوه ای چگونــه توزیــع مــی شــوند.
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موشک های هسته ای ،مأموریت مریخ را تضمین می کنند
ترجمه :آوا لرد

برداشت یک هرنمند از یک موشک هسته ای دو منظوره که به ماه ،مریخ و سایر نقاط سامانه خورشیدی سفر می کند( .ناسا)
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در ارتبــاط بــا مأموریــت هایــی کــه مــا را بــه مــاه ،مریــخ و ســایر
نقــاط منظومــه مــی رســانند ،ناســا در حــال تحقیــق بــر روی
نســل جدیــدی از مفاهیــم نیروهــای محرکــه اســت .بــا وجــود
مزیــت هــای نیروهــای موجــود -تراکــم انــرژی بــاالی موتورهــای
شــیمیایی و کارآمــد بــودن موتورهــای یونــی -امیدواریــم کــه در
آینــده جایگزیــن هایــی را بیابیــم کــه هــر دو فاکتــور کارایــی و
قــدرت را بــا هــم داشــته باشــد.
ب ـرای ایــن منظــور ،محققــان مرکــز پــرواز فضایــی مارشــال بــار
دیگــر بــه فکــر توســعه ی موشــک هــای هســته ای هســتند.
بــه عنــوان بخشــی از برنامــه ی توســعه ی ناســا ،پــروژه ی
هسته ای حرارتی ( )NTPبه دنبال ایجاد فضاپیامهایی با راندمان

باالســت کــه بتواننــد بــا اســتفاده از ســوخت کمــر ،بــار بیشــری
را بــه نقــاط دورتــر منتقــل کننــد و البتــه ایــن کار را در زمــان
نســبتا کوتــاه تــری انجــام دهنــد.
ســونی میچــل یکــی از اعضــای پــروژه ی ( )NTPدر مرکــز
مارشــال ،در نرشیــه ی اخیــر ناســا گفــت:
«هامنطــور کــه مــا از منظومــه ی شمســی دور مــی شــویم ،شــاید
نیــروی هســته ای تنهــا گزینــه ی قابــل قبــول ب ـرای انســان هــا
باشــد کــه مــی توانــد مــا را بــه ســطح مریــخ و دنیــای پشــت آن
برســاند .مــا عالقــه مندیــم بــر روی تکنولــوژی هایــی کار کنیــم
کــه مــی توانــد بـرای اکتشــافات مــا بــه منزلــه ی دریچــه ای بــه
ســوی اعــاق فضــا باشــد.
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راکتورهــای هســته ای ،مشــابه آنچــه در تصویــر مــی بینیــد ،بــه منظــور مأموریــت هــای احتاملــی آینــده ،مــورد توجــه مرکــز پــرواز فضایــی
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بــرای بررســی ایــن موضــوع ،ناســا بــا رشکــت تکنولــوژی هــای
 BWXواقــع در ویرجینیــا ،همــکاری ای را آغــاز کــرده اســت.
ایــن رشکــت اولیــن تأمیــن کننــده ی اجــزا و ســوخت هــای
هســته ای بـرای دولــت ایــاالت متحــده ی آمریــکا اســت .یکــی از
رشکــت هــای فرعــی ایــن کمپانــی بــرای کمــک بــه ناســا در
بهینــه ســازی رراکتــور هــای الزم بـرای مأموریــت هــای احتاملــی
آینــده ی ناســا در مریــخ ،قــراردادی ســه ســاله بــا ارزش 18.8
میلیــون دالر منعقــد کــرد.
در طــول ایــن ســه ســال ،ایــن کمپانــی اطالعــات فنــی و برنامــه
نویســی هــای الزم بــرای اجــرای پــروژه ی  NTPرا بــرای ناســا
فراهــم مــی کنــد.
ایــن مــوارد شــامل تولیــد و آزمایــش عنــارص ســوختی اولیــه و
همچنیــن کمــک بــه ناســا ب ـرای فراهــم کــردن متــام مجوزهــای
هســته ای و الزامــات قانونــی مــی شــود .بعــاوه ایــن کمپانــی بــه
برنامــه نویســان پــروژه ی ناســا در مقــرون برصفــه تــر و امــکان
پذیرتــر شــدن ایــن پــروژه کمــک مــی کنــد.
رکــس دیویــد گویــدن ،رئیــس و مدیــر اجرایــی کمپانــی BWXT
در مــورد ایــن توافقنامــه گفــت:
« BWXTبســیار خوشــحال اســت کــه مــی توانــد در ایــن پــروژه

فضایی-هســته ای هیجــان انگیــز بــا ناســا همــکاری کــرده و از
مأموریــت مریــخ پشــتیبانی کنــد .مــا بــه طــور خــاص بــه طراحــی،
توســعه و ســاخت رراکتورهــا و ســوخت هــای الزم بــرای یــک
فضاپیــای هســته ای مــی پردازیــم .ایــن یــک فرصــت مناســب
بــرای ماســت کــه بتوانیــم توانایــی هــای خــود را در مارکــت
فضایــی افزایــش دهیــم و همچنیــن فرصــت نســبتا زیــادی را
ب ـرای مــا فراهــم مــی کنــد کــه بتوانیــم در زمینــه هــای نیــروی
هسته ای و سطح انرژی رشد کنیم».
در یــک موشــک  NTPاز واکنــش هــای اورانیــوم یــا دوتریــوم
بــرای گــرم کــردن هیــدروژن مایــع درون رراکتورهــا اســتفاده
مــی شــود ،بــا ایــن گرمــا هیــدروژن مایــع بــه هیــدروژن گازی
یونیــزه شــده (پالســا) تبدیــل مــی شــود کــه در نهایــت از طریــق
نازل های موشک برای ایجاد رانش هدایت می شود.
روش دیگــری نیــز موجــود بــه نــام  NECاســت کــه نیــروی
الکرتیکــی هســته ای شــناخته مــی شــود .از هــان رراکتــور
مذکــور اســتفاده مــی شــود کــه حــرارت و انــرژی خــود را بــه
انــرژی الکرتیکــی تبدیــل مــی کنــد و از آن ب ـرای نیــرو بخشــیدن
بــه یــک موتــور الکرتیکــی اســتفاده مــی کنــد.
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در هــر دو مــورد ،تأکیــد اصلــی پــروژه بــر روی اســتفاده از
تقســیم هســته ای بــرای تأمیــن انــرژی مــورد نیــاز بــه جــای
ســوخت مــواد شــیمیایی اســت ،مــوردی کــه همــواره مــورد توجــه
ناســا و ســایر آژانــس هــای فضایــی بــوده اســت.
در مقایســه بــا ایــن روش مرســوم تولیــد انــرژِی ،هــر دو نــوع
موتــور هــای هســته ای مزایــای مخصــوص بــه خودشــان را ارائــه
مــی دهنــد .اولیــن و مهــم تریــن ایــن مزایــا چگالــی انــرژی
نامحــدود اســت کــه در مقایســه بــا ســوخت موشــک ارائــه
می شود.
ایــن امــر باعــث کاهــش مقــدار ســوخت مــورد نیــاز ،وزن و
هزینــه ی مأموریــت هــای انفــرادی مــی شــود .یــک موتــور
هســته ای قــوی تــر بــه معنــای کاهــش مــدت زمــان ســفر اســت.
بــر اســاس آخریــن برآوردهــای ناســا ،سیســتم  NTPمــی توانــد
مــدت زمــان ســفر بــه مریــخ را از شــش مــاه بــه چهــار مــاه کاهش
دهــد کــه ایــن امــر میـزان تابشــی کــه فضانــوردان در معــرض آن

ق ـرار دارنــد را کاهــش مــی دهــد .اگــر بخواهیــم صــادق باشــیم،
ایــده ی اســتفاده از راکــت هــای هســته ای بــرای اکتشــاف در
جهــان هســتی موضــوع جدیــدی نیســت .در حقیقــت ناســا امکان
اســتفاده از ایــن تکنولــوژِی را بــه طــور گســرده در دفــر پیشــرد
هســته ای فضایــی بررســی کــرده اســت SNPO .بیــن ســال هــای
 1959تــا  1972تعــداد  23راکتــور را در ایســتگاه توســعه ی هســته
ای ،واقــع در ســایت آزمایشــی نــوادا مــورد آزمایــش قــرار داده
اســت.
در ســال  SNPO ،1963برنامــه ای بــه اســم موتــور هســته ای
ب ـرای وســایل نقلیــه ی موشــکی (* )*NERVAرا اج ـرا کــرد کــه
نیــروی محرکــه ی هســته ای را بـرای مأموریــت هایــی بــا خدمــه
ی زیــاد بــه مــاه و ســایر نقــاط فضایــی تأمیــن مــی کــرد .ایــن
برنامــه منجــر بــه ایــن شــد کــه موتــور حرارتــی امتــی ای بــه نــام
 NRX/XEتولیــد شــود کــه رشایــط الزم بـرای مأموریــت مریــخ را
فراهــم مــی کنــد.
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اتحــاد جامهیــر شــوروی در دهــه ی 60میــادی مطالعاتــی
مشــابهی انجــام داده بــود کــه امیــدوار بــود بتوانــد از آن هــا
در ســطوح باالتــر موشــک هــای  1-Nاســتفاده کند.علــی رغــم
ایــن تــاش هــای هیــچ موشــک هســته ای بــه کار نیامد.آنهــم بــه
دالیلــی چــون کاهــش بودجــه،از دســت دادن منافــع عمومــی و
شکســت خــوردن در مســابقه ی فضایــی پــس از انجــام ماموریــت
آپولــو اتفــاق افتــاد.
بــا توجــه بــه عالقــه ی فعلــی بــه اکتشــافات فضایــی و
مأموریــت هــای بلندپروازانــه ای چــون رفــن بــه مریــخ و ورای
آن ،موشــک هــای هســته ای رس انجــام بــه خدمــت گرفتــه
مــی شــوند .یکــی از ایــده هــای محبــوب در ایــن زمینــه ،موشــکی
دو منظــوره اســت کــه هــر دو موتــور هســته ای و موتــور عــادی
را در بــر مــی گیــرد .مفهومــی کــه تحــت عنــوان “bimodal
 ”spacecraftیــا هــان فضاپیــای دو بعــدی شــناخته مــی شــود.
یکــی از طرفــداران اصلــی ایــن ایــده دکــر مایــکل جــی هوتــز از
مرکــز پــرواز فضایــی مارشــال ،ناســا اســت.
در ســال  2014دکــر هاتــز توضیــح داد کــه چگونــه موشــک هــای
دو بعــدی (و ســایر ابــزار هســته ای) قــرار اســت «بــازی
تکنولوژی های فضایی» را تغییر دهند .به عنوان مثال او چگونگی
ایــن امــر کــه سیســتم پرتــاب فضایــی  SLSمــی توانــد در بخــش

پایینــی بــه فــن آوری شــیمیایی و در بخــش باالیــی بــه موتــور
امتــی حرارتــی مجهــز باشــد را توضیــح داد.
در ایــن حالــت ،تــا زمانــی کــه موشــک چرخــش خــود را رشوع
کنــد ،موتــور هســته ای رسد باقــی مــی مانــد و در هنگامــی کــه
بخــش باالیــی آمــاده مــی شــود ،بخــش رراکتــور بــرای تأمیــن
نیــروی پی ـران فعــال مــی شــود .منونــه هــای دیگــر ذکــر شــده
در ایــن گ ـزارش شــامل ماهــواره هــای دور بــرد اســت کــه مــی
توانــد ورای ســامانه ی خورشــیدی و کمربنــد کوییپــر را اکتشــاف
کنــد و همچنیــن حمــل و نقــل هــای رسیــع و کارآمــد کــه
مأموریــت هــای برنامــه ریــزی شــده در ســطح منظومه ی شمســی
را انجــام مــی دهند.
انتظــار مــی رود قـرار داد جدیــد ایــن رشکــت از  30ســپتامرب ســال
 2019آغــاز شــود .در آن زمــان پــروژه ی هســته ای-حرارتــی
امــکان اســتفاده از ســوخت اورانیــوم غنــی شــده بــه مقــدار
کــم را تعییــن مــی کنــد .بعــد از آن پــروژه بــه مــدت یــک ســال
توانایــی هــای خــود را بـرای تولیــد عنــارص ســوختی رضوری تحــت
آزمایــش قـرار مــی دهــد .اگــر همــه چیــز خــوب پیــش بــرود مــی
توانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه ســفر ناســا بــه مریــخ بــا ترکیــب
چنــد موتــور هســته ای رسانجــام ممکــن شــود.
منبعwww.universetoday.com:
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وویجر ،چهل سال بعد
نویسنده:مائده فرهوش

 ۴۰ســال پیــش ،یعنــی در ســال  ،۱۹۷۷دو فضاپیــای خواهــر زمیــن را بــه مقصــد ســیارات غــول گازی منظومــه شمســی تــرک کردنــد.
ایــن دو فضاپیــا کــه وویجــر  ۱و  ۲نــام دارنــد ،بــا هــدف ماموریتــی بــه مقصــد ســیارات مشــری و زحــل بــه فضــا پرتــاب شــدند ،امــا
ســفر خــود را بــه ســمت فضــای میــان ســتاره ای ادامــه دادنــد .همچنیــن وویجــر  ۲عــاوه بــر مطالعــه و عکاســی از ســیارات مشــری
و زحــل ،دو غــول گازی دیگــر منظومــه شمســی ،یعنــی اورانــوس و نپتــون را بررســی کــرد .ایــن فضاپیــا تــا بــه حــال تنهــا مســافر
زمینــی در نزدیکــی اورانــوس و نپتــون بــوده اســت.

وویجر :۱
کاوشــگر وویجــر ۱در  ۵ســپتامرب  ۱۹۷۷بــه فضــا پرتــاب شــد.
ایــن فضاپیــا در  ۵مــارس  ۱۹۷۹بــه نزدیــک تریــن فاصلــه از
ســیاره مشــری رســید و پــس از مطالعــه ســیاره زحــل در ۱۲

وویجر :۲
کارشــگر وویجــر۲در  ۲۵آگوســت  ۱۹۷۷و پیــش از وویجــر  ۱بـرای
بررســی ســیارات گازی بــه فضــا پرتــاب شــد .ایــن فضاپیــا پــس
از بررســی ســیارات مشــری و زحــل در  ۹جــوالی  ۱۹۷۹و ۲۵
آگوســت  ۱۹۸۱بــه ســمت اورانــوس و نپتــون حرکــت کــرد و در
نهایــت در  ۱۹۸۹ماننــد وویجــر  ۱ســفر خــود را بــه ســوی ژرفــای
فضــا ادامــه داد.
وویجــر ۱در دهــه  ۱۹۹۰از دو کاوشــگر پایونیــر  ۱۰و پایونیــر ۱۱
کــه دورتریــن ابـزار ســاخته بــر در فضــا بودنــد ،ســبقت گرفــت.
در  ۱۷فوریــه  ۱۹۹۸وویجــر ۱از پایونیــر  ۱۰عبــور کــرد و دورتریــن
وســیله ســاخت بــر در فضــا لقــب گرفــت.
در دســامرب  ۲۰۰۴وویجــر ۱از منطقــه رضبه خروجــی (terminate
 )shockعبــور کــرد؛ جایــی کــه رسعــت بادهــای خورشــیدی کــم
مــی شــود .در  ۱۰دســامرب  ۲۰۰۷وویجــر ۲نیــز از ایــن منطقــه
گذشــت .در ســال  ۲۰۱۰وویجــر  ۱بــه محــدوده ای رســید کــه
رسعــت بادهــای خورشــیدی بــه حداقــل کاهــش میافــت و
دانشــمندان پیــش بینــی کردنــد کــه ایــن فضاپیــا نزدیــک فضــای
میــان ســتاره ای اســت.
در  ۱۵ژوئــن  ۲۰۱۲دانشــمندان ناســا اعــام کردنــد کــه وویجــر۱
بســیار نزدیــک بــه فضــای میــان ســتاره ای اســت و تعــداد ذرات
پــر انــرژی از خــارج منظومــه شمســی بــه شــد افزایــش یافتــه.
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دو کاووشــگر فضایــی وویجــر ،ابتــدا قـرار بــود بــه عنــوان بخشــی
از برنامــه فضایــی ماریــر باشــند و ماریــر  ۱۱و ماریــر  ۱۲نــام
گیرنــد (ماریــر مجموعــه  ۱۰ماموریــت فضایــی بــه مقصــد
ســیارات عطــارد ،زهــره و مریــخ بــوده کــه هفــت ماموریــت
موفقیــت آمیــز داشــتند) .ایــن دو ماموریــت وظیفــه مطالعــه
ســیارات خارجــی مشــری و زحــل را داشــتند .بعــدا ً نــام ایــن
ماموریــت هــا بــه وویجــر  ۱و  ۲تغییــر کــرد تــا برنامــه ماریــر
بخشــی از وظایــف آنهــا در ســفر فضایــی شــان در میــان ســیارات
خارجــی باشــد.
در اواخــر دهــه  ۱۹۶۰و اوایــل  ۱۹۷۰برنامــه بلنــد پروازانــه
وویجــر بــه عنــوان تــور بــزرگ ســیاره ای آغــاز شــد .بـرای انجــام
ایــن ماموریــت از کمــک گرانــش ســیارات اســتفاده شــد تــا تغییــر
مســیر و رسعــت فضاپیــا هــا انجــام گیــرد و در ســوخت ،زمــان
و هزینــه هــا رصفــه جویــی شــود .اواخــر دهــه  ۱۹۷۰بــا توجــه
بــه مــکان ســیارات در مــدار ،ایــن روش بــرای آغــاز ماموریــت
ممکــن بــود.
فضاپیــای وویجــر ۲ابتــدا بــه فضــا پرتــاب شــد و مســیر آن بـرای
مطالعــه ســیارات مشــری ،زحــل ،اورانــوس و نپتــون تنظیــم شــد.
وویجــر ۱پــس از وویجــر ۲بــه فضــا پرتــاب شــد امــا در مســیری
کوتــاه تــر و رسیــع تــر بــه ســیاره مشــری و زحــل و قمــر بــزرگ
آن ،تیتــان ،رســید.

نوامــر  ۱۹۸۰بــه ســمت ورای منظومــه شمســی و فضــای میــان
ستاره ای حرکت کرد.
 ۱۳ســپتامرب  ،۲۰۱۲ناســا خــروج وویجــر  ۱از منظومــه شمســی را
تاییــد کــرد.
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در ســپتامرب  ۲۰۱۳ناســا گ ـزارش داد کــه وویجــر در  ۲۵آگوســت
 ۲۰۱۲از مــرز هلیوســفر خــارج شــده و بــه فضــای میــان
ستاره ای وارد شده است.
در آگوســت  ،۲۰۱۷وویجــر  ۱در فاصلــه  ۲۰.۸میلیــارد کیلومــری
( AU ۱۳۰.۳واحــد نجومــی) از خورشــید قـرار داشــت و وویجــر۲
بــه فاصلــه  ۱۷.۲میلیــارد کیلومــری ( )AU ۱۱۵رســید.
ایــن دو فضاپیــا بــه بررســی رشایــط بیرونــی سیســتم خورشــیدی
ادامــه مــی دهنــد .انتظــار مــی رود وویجــر تــا  ۲۰۲۰توانایــی
اســتفاده از اب ـزار هــای علمــی خــود را داشــته باشــد .در حــدود
ســال  ۲۰۲۵ایــن فضاپیــا قــدرت کافــی بـرای اســتفاده از ابزارهای
علمــی خــود را نخواهــد داشــت.
اجزاء فضاپیام:

ســتاره شــناس و اخرتشــیمیدان آمریکایــی از ایــن ایــده اســتقبال
کــرد .رسانجــام ناســا بــا ایــن طــرح موافقــت کــرد و ســه هفتــه
بــه وی فرصــت داد تــا پالکــی طراحــی کنــد .ســاگان باهمــکاری
دریــک پــاک را طراحــی کــرد.
بنابرایــن دو کاوشــگر بــا خــود لوحــی از جنــس طــا حمــل
مــی کننــد کــه در ایــن صفحــات فلــزی دیجیتــال ،مفاهیــم زیــر
ثبــت شــده اســت:
• فرازهایی از متدن انسان به زبان ریاضی
• تصویــر دو انســان (زن و مــرد) بــا دســتان افراشــته بــه نشــانه
دوســتی
• نشــانی جایــگاه زمیــن در منظومــه شمســی و کهکشــان
راه شیری
نقطه آبی کم رنگ:
یکــی از جــذاب تریــن تصاویــر ارســالی از وویجــر ،۱تصویــری بــود
کــه بــه نقطــه آبــی کــم رنــگ معــروف شــده اســت .وویجــر  ۱در
 ۱۴فوریــه  ،۱۹۹۰از فاصلــه  ۶میلیــارد کیلومــری دوربیــن خــود
را بــه ســمت ســیارات چرخانــد و از منظومــه شمســی عکســی
تهیــه کــرد .در ایــن تصویــر ژرف ذره ای در میــان پرتوهــای نــور
خورشــید دیــده مــی شــد کــه مــا آن را زمیــن مــی نامیــم .ذره ای
در پهنــه وســیع گیتــی.

صفحه طالیی وویجر:

فکــر ق ـرار دادن پیــام هایــی ب ـرای موجــودات فرازمینــی اولیــن
بــار توســط «اریــک بورگــس» مطــرح شــد .ســپس کارل ســاگان،

کارل ساگان در توصیف این عکس می گوید:
آن خانــه ماســت .آن ماییــم .همــه کســانی کــه دوستشــان
داریــم ،همــه کســانی کــه مــی شناســیم ،همــه انســان هایــی
کــه تــا بــه حــال بودنــد ،در اینجــا زندگــی مــی کننــد .مجموعــه
شــادی هــا ،دردهــا ،عشــق هــا ،نفــرت هــا و هــزاران دیــن،
ایدئولــوژی ،شــکارچی هــا ،شــکار هــا ،قهرمانــان و ترســوها،
ســازنده هــا و ویرانگ ـران متــدن ،شــاه هــا و رعیــت هــا  ...آنجــا
زندگــی مــی کننــد ،روی آن ذره گــرد و غبــار؛ در مقابــل پرتــو نــور
خورشــید .زمیــن منزلــگاه کوچکــی در پهنــه عظیــم گیتــی اســت ...
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 -1آننت فراگیر
 -2آشکارساز پرتو کیهان
 -3آشکارساز پالسام
 -4دستگاه عکسربداری (با دوربین زاویه بسته)
 -5دستگاه عکربداری (با دوربین زاویه باز)
 -6طیف سنج فرابنفش
 -7پرتوسنج فرابنفش
 -8فتوپالریمرت
 -9آشکارساز ذرات باردار کم انرژی
 -10آننت های موج پالسام و رادیو آسرتونومی سیارات
 -11ژنراتور ترمو الکرتیکی و رادیو ایزوتوپ
 -12مغناطیس سنج
 -13پیل هسته ای
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کاسینی و مأموریت پایان بزرگ
نویسنده:مائده فرهوش

برخی از اطالعات مهم حاصل از این مأموریت عبارتند از:
 -۱فضاپیــا نقشــه کاملــی از میــدان گرانشــی و مغناطیســی
ســیاره تهیــه مــی کنــد کــه نشــان دهنــده ســازماندهی داخلــی
ســیاره و رازهــای آن خواهــد بــود.
 -۲شــیرجه هــای نهایــی ،اطالعــات گســرده ای از مــواد تشــکیل
دهنــده حلقــه هــا بــه مــا مــی دهــد.
 -۳دوربیــن هــا تصاویــر شــگفت انگیــزی از حلقــه هــا و ابــر هــای
زحل ثبت می کنند.
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پــس از نزدیــک بــه  ۲۰ســال ،فضاپیــای کاســینی ناســا ،آخریــن
فصــل از مأموریــت هیجــان انگیــز خــود را آغــاز کــرد :پایــان
بــزرگ.
 22آوریــل  ۲۰۱۷مأموریــت پایــان بــزرگ آغــاز شــد .در ایــن
مأموریــت کاســینی  ۲۲مــدار را در بیــن زحــل و حلقــه هــای آن
طــی مــی کنــد تــا داده هــای جدیــدی از فاصلــه نزدیــک بــه ایــن
غــول گازی بدســت بیایــد .در  ۱۵ســپتامرب  ۲۰۱۷کاســینی در جــو
زحــل ســقوط مــی کنــد تــا مأموریــت آن بــه پایــان برســد.
مأموریــت پایــان بــزرگ بــا پــرواز نزدیــک از کنــار تیتــان (یــا
تایتــان  )Titanآغــاز شــد تــا فضاپیــا مســیر خــود را تغییــر دهــد
و بـرای شــیرجه در فاصلــه میــان حلقــه هــا و ســیاره آمــاده شــود.
در هیــچ پــرواز دیگــری ،ایــن منطقــه منحــر بــه فــرد دیــده
نشــده بــود .آنچــه مــا از ایــن مدارهــای نهایــی یــاد مــی گیریــم،
بــه درک مــا از شــکل گیــری و تکامــل ســیارات غــول پیکــر کمــک
مــی کنــد.

در مــدار نهایــی ،کاســینی در جــو زحــل غوطــه ور مــی شــود تــا
اطالعــات علمــی منحــر بــه فــردی را بدســت آورد .پــس از قطــع
شــدن ارتبــاط ،فضاپیــا ماننــد یــک شــهاب ســنگ در جــو ســیاره
ســقوط مــی کنــد .تصاویــر تــا چنــد ســاعت پیــش از فروپاشــی
نهایــی بــه زمیــن ارســال مــی شــود ،حتــی بــا شــیرجه فضاپیــا در
جــو زحــل ،اطالعــات جدیــدی ارســال خواهــد شــد .فضاپیــا بــا
اســتفاده از طیــف ســنج جرمــی ،انــدازه گیــری هایــی را از جــو
ســیاره انجــام مــی دهــد.
چرا مأموریت به پایان می رسد؟
امــروز کاســینی در ســیزدهمین ســال مأموریــت خــود بــه دور
ســیاره زحــل اســت .فضاپیــا ب ـرای تنظیــم مســیر خــود ،از یــک
موشــک کــم مــرف اســتفاده مــی کنــد.
در صــورت عــدم بررســی ،در نهایــت مأموریــت از کنــرل خــارج
مــی شــود.
در دو قمــر انســادوس و تیتــان ،در دهــه هــای گذشــته
نشــانه هــای خوبــی از وجــود محیــط زیســت قابــل ســکونت
دیــده شــده اســت.
بــرای جلوگیــری از برخــورد کاســینی بــا یکــی از اقــار ،ناســا
مأموریــت در جــو زحــل را برنامــه ریــزی کــرد .بــه ایــن ترتیــب
ایــن اطمینــان حاصــل مــی شــود کــه کاســینی منــی توانــد مشــکلی
ب ـرای مطالعــات آینــده بــه وجــود بیــاورد.
بــا پایــان مأموریــت کاســینی در مــاه ســپتامرب ،باید منتظــر پردازش
داده هــا و بدســت آمــدن اطالعــات جدیــد از زحل باشــیم.
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زحل در رنگ های آبی و طالیی
ایــن تصویــر زیبــا در ســال  ۲۰۰۶از نزدیــک ســیاره زحــل ثبــت شــده اســت .در تصویــر حلقــه هــای زحــل بــه عمــودی دیــده
مــی شــود و ســایه آنهــا در قســمت ســمت چپــی ســیاره افتــاده اســت .قمــر انســاالدوس کــه قطــری بــه
انــدازه  ۵۰۰کیلومــر دارد در مقابــل صفحــه حلقــه هــا بــه صــورت گــوی ســیاه رنــگ کوچکــی دیــده
مــی شــود .در ایــن تصویــر خــاص نیــم کــره شــالی ســیاره آبــی رنــگ اســت ،علــت ایــن موضــوع دقیقــا هــان
پدیــده ای اســت کــه در جــو زمیــن رخ مــی دهــد؛ پراکندگــی نــور خورشــید توســط مولکــول هــای موجــود در جــو .بــا نــگاه عمیــق بــه
ابر های زحل رنگ های طالیی مشخص است.
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قمر پرامتئوس و حلقه F
در ایــن تصویــر از فضاپیــای کاســینی ناســا ،قمــر کوچــک زحــل نزدیــک بــه حلقــه  Fایــن ســیاره مشــخص اســت .ایــن قمــر
کوچــک بــا قطــری بــه انــدازه  ۸۶کیلومــر بــر حلقــه هــای کــم نــور زحــل اثــرات گرانشــی دارد .همچنیــن در ســمت چــپ
تصویــر تفــاوت درخشــندگی حلقــه  Aو ســایر حلقــه هــا بــه خوبــی معلــوم اســت .ایــن منــا در  ۱۵مــی  ۲۰۱۷ثبــت شــده اســت.
فاصلــه کاســینی و ســیاره در زمــان عکاســی  ۱.۱میلیــون کیلومــر بــوده و مقیــاس تصویــر  ۶کیلومــر در هــر پیکســل اســت.
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سیاره زحل
نویسنده :محمدرضا محمد خانی

دورترین سیاره ای که با چشم غیر مسلح می توان دید.

امتسفر و ویژگی ها
بــه عنــوان یــک غــول گازی ،زحــل دارای ســطحی از گازهــای در
حــال چرخــش ،مــی باشــد .پــس فضاپیامهــا ،ســطح ســختی بـرای
فــرود آمــدن روی آن ندارنــد.
بــه علــت فشــار و دمــای بــاال در ایــن ســیاره ،فضاپیامهــای آهنــی
هــم متالشــی مــی شــوند و بــه همیــن دلیــل انســان قــادر بــه
زندگــی در آن منــی باشــد.
زحــل نیــز ماننــد زمیــن از غــرب بــه رشق بــه دور خــود

قمرها
زحــل دارای  ۵۳عــدد قمــر نــام گــذاری شــده مــی باشــد و  ۹قمــر
کــه هنــوز نامــی برایشــان مشــخص نشــده اســت .در کل زحــل،
حداقــل دارای  62عــدد قمــر مــی باشــد.
در بیــن ایــن تعــداد از قمرهــای زحــل ،دو قمــر در حــال حــارض
جلــب توجــه بیشــری کــرده انــد کــه بــه آنهــا مــی پردازیــم.
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بعــد از مشــری بــه ششــمین ســیاره در منظومــه ی شمســی
می رسیم؛ یعنی سیاره زحل (کیوان).
وقتــی منظومــه شمســی در حــدود  4.5میلیــارد ســال پیــش در
حــال شــکل گیــری بــود ،توســط جاذبــه ،گردوغبــار و گازهــا،
تشــکیل ســیاره ای بــا فاصلــه ی تقریبــی  1.4میلیــارد کیلومــر از
خورشــید را داد .هــان مــوادی کــه تشــکیل دهنــده ی خورشــید
هســتند؛ یعنــی هیــدروژن و هلیــوم ،تشــکیل دهنــده ی زحــل
نیــز هســتند.
زحل بزرگرتین سیاره بعد از مشرتی است.

مــی چرخــد ،ولــی بــه مراتــب بــا رسعــت باالتــری ایــن چرخــش
شــکل مــی گیــرد .رسعــت زیــاد در چرخــش زحــل ،باعــث برآمدگی
در قســمت میانــی ایــن ســیاره شــده اســت کــه از قســمت
قطبــی آن  10درصــد پهــن تــر مــی باشــد .یکــی از ویژگــی هــای
باورنکردنــی زحــل ،چگالــی بســیار کــم ایــن ســیاره اســت بــه گونــه
ای کــه چگالــی آن از آب هــم کمــر اســت.
حلقــه هــای دور زحــل یکــی دیگــر از ویژگــی هــای خــاص ایــن
ســیاره مــی باشــد ،ایــن حلقــه هــا از دنبالــه دارهــا ،شــهاب ســنگ
هــا ،میلیاردهــا قطعــه ی کوچــک و بــزرگ یخــی و حتــی قمرهایــی
کــه پیــش از رســیدن بــه ســیاره متالشــی شــده انــد ،تشــکیل شــده
اســت.
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تایتان یا تیتان ()Titan

بزرگرتیــن قمــر زحــل ،تایتــان اســت و تنهــا قمــر در منظومــه ی
شمســی اســت کــه دارای امتســفر مرتاکــم مــی باشــد.
نیــروژن ( 95درصــد) و متــان و اتــان ( 5درصــد) امتســفر از
تایتــان را تشــکیل مــی دهنــد ،بــه همیــن دلیــل مــی توانــد یکــی

از کاندیدهــا ب ـرای امــکان حیــاط باشــد و همچنیــن تنهــا جایــی
بجــز زمیــن اســت کــه دارای چرخــه ی مایعــات اســت.
تایتــان از ســیاره ی عطــارد بزرگــر مــی باشــد امــا بــا جرمــی کمــر
از آن اســت.

انسالدوس ()Enceladus
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از نظــر انــدازه ،ششــمین قمــر زحــل مــی باشــد و فقــط 252
کیلومــر شــعاع آن مــی باشــد امــا یکــی از مــورد توجــه تریــن
اجســام منظومــه ی شمســی اســت.
ایــن مــاه از هســته ای ســنگی تشــکیل شــده کــه روی ایــن هســته
اقیانوســی از آب مایــع ق ـرار دارد .طــی واکنــش هــای شــیمیایی
بــا ســنگ داغ ،بخارهــای آب از هســته دور شــده و بــه علــت
دمــای کــم در ســطح انســادوس بــه یــخ تبدیــل مــی شــوند.
طبــق بررســی هــای دانشــمندان بــر روی اطالعــات جمــع آوری
شــده توســط فضاپیــای کاســینی مشــخص شــد کــه  ۹۸درصــد
از گازهــای منشــعب شــده از انســادوس ،بخــار آب مــی باشــد.
انســادوس بــه علــت داشــن پوشــش کاملــی از آب یــخ زده،

بــه طــور کامــل نــور خورشــید را بازتــاب مــی کنــد و یکــی از
روشــن تریــن اجســام در منظومــه ی شمســی اســت.
بـرای وجــود حیــات عــاوه بــر آب و منبــع انــرژی ،نیــاز بــه شــش
فاکتــور دیگــر نیــز مــی باشــد .ایــن فاکتورهــا عبارتنــد از کربــن،
هیــدروژن ،نیــروژن ،اکســیژن ،گوگــرد و فســفر.
دو مــورد آخــر هنــوز در اقیانــوس هــای انســادوس کشــف
نشــده انــد امــا محققــان معتقدنــد بــا توجــه بــه هســته ســنگی
ایــن قمــر ،احتــاال ایــن دو عنــر نیــز در انســادوس یافــت
می شوند.
از دیگــر قمــر هــای زحــل مــی تــوان بــه اطلــس ،کالیپســو،
جانــوس و یاپتــوس نیــز اشــاره کــرد.
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مناطق زیست پذیر در منظومه های فرازمینی
نویسنده :رضا ماه منظر

کمربند حیات در اطراف منظومه های فراخورشیدی چگونه است؟
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چیــزی در حــدود چهارصــد میلیــارد ســتاره در کهکشــان
راه شــیری وجــود دارد .میــان ایــن تعــداد ف ـراوان از ســتارگان،
آیــا مــی تــوان گفــت کــه خورشـ ِ
ـید پیــش پــا افتــاده ی مــا تنهــا
ســتاره ی قابــل زیســت اســت؟ شــاید منشــاء پیــداش حیــات و
هوشــمندی ،نامحتمــل باشــد و یــا شــاید حیــات و متــدن هــای
ناشــی از آن در همــه جــای کیهــان رسک میکشــند( . ...کارل
ســاگان )1934-96
بــه جــرأت یکــی از زیباتریــن و بنیــادی تریــن پرســش هــا،
احتــال وجــود حیــات در جــای دیگــری از کیهــان اســت.
پرسشــی ســاده ،امــا بــا پاســخی بســیار پیچیــده و مبهــم.
یکــی از مــواردی کــه مــا را در یافــن پاســخ ایــن پرســش مهــم
کمــک مــی منایــد ،شــناخت بهــر منظومــه هــای فراخورشــیدی
اســت و اینکــه کمربنــد حیــات آنهــا بــه چــه صورتــی هســتند.
دانشــمندان اخیـرا بــه نشــانه هایــی دســت یافتنــد کــه خــر از
مســتعد بــودن بســیاری از منظومــه هــای فراخورشــیدی جهــت
پشــتیبانی از حیــات ،مشــابه آنچــه در زمیــن شــاهد آن هســتیم

را میدهد.
بخشــی از ســامانه ی خورشــیدی کــه اگــر ســیاره ای همچــون
زمیــن در آن قــرار بگیــرد ،میتوانــد آب را بــه صــورت مایــع
در ســطح خــود جــاری ســازد و باعــث شــکل گیــری حیــات در
ســطح آن گــردد را کمربنــد حیــات مــی نامنــد .همچنیــن بــا
حرکــت زمیــن بــه ســمت خورشــید -نزدیــک شــدن بــه مرزهــای
داخلــی ناحیــه ی قابــل زیســت -مســاحت صحراهــا گســرش
یافتــه و متــام ســطح زمیــن را فـرا مــی گیــرد و زمیــن بــه صــورت
غیرقابــل تحملــی گــرم مــی شــود .از ســویی دیگــر در حالــت
عکــس آن ،بــا حرکــت زمیــن بــه ســمت مرزهــای خارجــی
کمربنــد حیــات ،یــخ هــای قطبــی متامــی ســطح زمیــن تــا اســتوا
را مــی پوشــانند و زندگــی در ســیاره ای متامــا یــخ زده تقریبــا
غیرممکــن مــی شــود .ایــن دو واقعــه هــان اتفاقاتــی اســت
کــه در ناهیــد و مریــخ رخ داده اســت .بــه عبــارت ســاده تــر
کمربنــد حیــات محــدوده ای بــا دمــای مناســب در ســامانه ی
خورشــیدی ،ب ـرای بقــاء حیــات زمینــی اســت.
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بــر اســاس میـزان جــذب انــرژی از خورشــید ،مــرز داخلــی تــا  0/7واحــد نجومــی و مــرز بیرونــی تــا  1/4واحــد نجومــی کــه بــه ترتیــب برابــر بــا
فاصلــه ی ناهیــد و مریــخ مــی باشــد ،ادامــه دارد.
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همچنیــن ایــن محــدوده در صــورت تغییــر رشایــط امتســفر
زمیــن نیــز مــی توانــد دچــار تغییــرات اساســی گــردد و
بــه دلیــل تغییــر برخــی از ترکیبــات جــوی ماننــد گازهــای
گلخانــه ای ،زمیــن گرمــای بیشــری را در خــود مبحــوس
مــی منایــد و بــه رسنوشــتی همچــون ســیاره ی ناهیــد دچــار
مــی شــود .از دیگــر ســو اگــر زمیــن دورتــر از موقعیــت فعلــی
خــود باشــد ،بــه مــرور زمــان گازهــای گلخانــه ای خــود را
از دســت خواهــد داد -چــرا کــه تبخیــر آب کندتــر صــورت
مــی گیــرد و هامننــد مریــخ حجــم عظیمــی از ایــن گازهــا در
یــخ هــای قطبــی مبحــوس مــی گردنــد -در نتیجــه مرزهــای
داخلــی و خارجـی ایــن محــدوده بســیار باریکــر از  0/7و 1/4
واحــد نجومــی اســت .بــه اعتقــاد برخــی از محققیــن مرزهــای
داخلــی و خارجــی کمربنــد حیــات معــادل  0.87و  1.18واحــد
نجومــی اســت .هــر چنــد کــه در مطالعــه ی دیگــری ایــن
مقــدار ،برابــر بــا  0.99و  1.688واحــد نجومــی نیــز در نظــر
گرفتــه شــده اســت.

شــاید بتــوان گفــت مهمرتیــن عامــل تعییــن کننــده محــدوده ی
کمربنــد حیــات در منظومــه هــای فراخورشــیدی ،میـزان دمــای
ســتاره ی آنهاســت .چـرا کــه همــه ی ســتارگان مشــابه یکدیگــر
نیســتند و هامننــد ســیارات ،در هنــگام شــکل گیــری مقــدار
متفاوتــی از مــاده را جــذب ســاختار خــود منــوده انــد کــه باعــث
مــی گــردد جــرم و چگالــی متفاوتــی نیــز داشــت باشــند .در
نتیجــه بــر اثــر فشــار و تراکــم متفــاوت در هســته هــای آنهــا،
دمــای واکنــش هــای همجوشــی هســته ای مــی توانــد بیــش
از ده میلیــون درجــه ســانتیگراد متفــاوت باشــد .در دماهــای
باالتــر ،ســتارگان پرجــرم بــا آهنــگ رسیــع تــری ســوخت درون
هســته ی خــود را مــرف مــی کننــد و در نتیجــه تابــش
شــدیدتری نیــز خواهنــد داشــت .افزایــش درخشــش ســتارگان
بــه صورتــی اســت کــه اگــر دمــای هســته ی ســتاره بــه مقــدار
دوبرابــر افزایــش یابــد ،میـزان واکنــش هــای هســته ای و تولیــد
انــرژی ،بیــش از ه ـزار برابــر بیشــر خواهــد شــد.
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منــوادر  .)HR (Hertzsprung–Russell diagramایــن منــودار ســتارگان را بــر اســاس دو خصوصیــت دمــا و درخشــش دســته بنــدی مــی کنــد.
بــر اســاس ایــن منــودار اکــر ســتارگان -بــه ویــژه آنهایــی کــه در حالــت طبیعــی عمــر خــود هســتند و بــه شــکل غــول رسخ و کوتولــه ی ســفید
منــی باشــند -در محــدوده ای بــه نــام رشــته ی اصلــی ق ـرار گرفتــه انــد .در انتهــای باالیــی رشــته ی اصلــی ،ســتارگان رده ی  Oو  Bبــا دمــای
بــاال قـرار دارنــد امــا در قســمت پائینــی ،ســتارگان کــم جــرم بــا دمــای کمــر و رنــگ قرمــز دیــده مــی شــوند کــه در رده ی  Kو  Mطبقــه بنــدی
می شوند و بیش از  %70ستارگان عامل را نیز این دو دسته تشکیل می دهند.

بنابرایــن دانشــمندان ،ســتارگان را بــر اســاس جــرم و میــزان
درخشــش در هفــت گــروه طبقــه بنــدی مــی مناینــد کــه بــه
ترتیــب ،از جــرم زیــاد بــه جــرم کــم چنیــن خوانــده مــی شــوند:
 .O,B,A,F,G,K,Mســتارهگان رده ی  Oمــی تواننــد بیــش از
 80برابــر خورشــید جــرم داشــته باشــند و دمــای ســطح آنهــا 41
ه ـزار درجــه سلســیوس باشــد کــه در تصاویــر معمــوال بــه رنــگ

آبــی -ســفید دیــده مــی شــوند .ایــن درحالــی اســت کــه خورشــید
بــه عنــوان ســتاره ای در رده ی  Gدمــای ســطحی در حــدود 5800
درجــه سلســیوس دارد و بــه رنــگ زرد روشــن مــی ســوزد .ایــن
دمــا بــرای ســتاره هــای Mبرابــر بــا  3200درجــه اســت و در
تصاویــر نــور مرئــی بــه رنــگ قرمــز دیــده مــی شــوند.
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در نــگاه اول چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه ســتارگان
رده ی  Oو Bبــه دلیــل وســعت محــدوده ی قابــل زیستشــان،
گزینــه هــای مناســبی ب ـرای جســتجوی حیــات هســتند .امــا ایــن
تصــور کامــا اشــتباه اســت .چــرا کــه طــول عمــر مفیــد ایــن
ســتارگان بســیار کوتــاه اســت و تنهــا برابــر بــا چنــد میلیــون ســال
اســت .بــر اســاس شــواهد یافت شــده مدت زمــان الزم بـرای ایجاد
پوســته ی ســنگی و ســپس پیدایــش امتســفر و اقیانــوس هــای اولیه
در ســطح زمیــن ،حــدود  100میلیــون ســال بــوده اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه ســتارگان ردهی  Oبرخــاف کمربنــد حیــات

بســیار گســرده ،بعــد از گذشــت زمانــی در حــدود  5میلیــون
ســال بــا انفجــار ابرنواخــری بــه زندگــی خــود پایــان مــی دهنــد.
شــاید تصــور کنیــد کــه ســتارگان کــم جرمــی همچــون رده ی M
و  Kبــا وجــود کمربنــد حیــات محــدود ،بــه دلیــل طــول عمــر
بســیار طوالنــی ممکــن اســت گزینــه ی مناســبی بـرای جســتجوی
حیــات باشــند بخصــوص کــه ایــن دســته بیــش از  %80از ســتارگان
عــامل را تشــکیل داده انــد و ممکــن اســت بــا بــاال رفــن تعــداد
مناطــق مــورد جســتجو ،احتــال برخــورد بــا ســیارات حیامتنــد
افزایــش یابــد .امــا ایــن تصــور نیــز اشــتباه اســت! چــرا کــه
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بــر همیــن اســاس فاصلــه ی کمربنــد حیــات از ســطح ســتارگان
نیــز تغییــر مــی کنــد .بــه عبــارت ســاده تــر محــدوده ی
کمربنــد حیــات ،ارتبــاط مســتقیمی بــا میـزان درخشــش آن ســتاره
دارد و تعییــن مــرز داخلــی و خارجــی بــه دمــای ســطحی ســتاره
مربــوط اســت.
ب ـرای تعییــن محــدوده ی کمربنــد پیرامــون ســتاره هــای دیگــر،
ابتــدا میـزان درخشــش ســتاره در فواصــل مختلــف از منظومــه اش
محاســبه شــده و ســپس بــا دمــای دریافتــی زمیــن از خورشــید
مقایســه مــی شــوند و پــس از آن محــدوده ی مناســب را مشــخص
مــی کننــد .بــه بیــان دیگــر دانشــمندان در منظومــه هــای
فراخورشــیدی محــدوده ای را مشــخص مــی مناینــد کــه هامننــد
مــدار زمیــن از لحــاظ میـزان دریافــت تابــش انــرژی در وضعیــت
مناســبی ق ـرار داشــته باشــد.
محاســبات نشــان مــی دهــد کــه ناحیــه ی قابــل زیســت ب ـرای

ســتارگان رده ی  Oاز  450واحــد نجومــی رشوع شــده و تــا 900
واحــد ادامــهمــی یابــد .امــا در ســتارگان رده ی  Mکــه جــزء
ســتارگان کــم جــرم و نســبتا رسد هســتند ،ایــن فاصلــه از  0/70تــا
 0/15واحــد نجومــی اســت.
بــرای بیــان تفــاوت ایــن دو ،مثــال بهــری مــی زنیــم .شــا در
یــک شــب رسد زمســتانی بــه کمــک یــک چــوب کربیــت تنهــا
مــی توانیــد دســتان خــود را کمــی گــرم کنیــد .چ ـرا کــه گرمــای
شــعله ی کربیــت فضــای محــدودی را تحــت تأثیــر قــرار
مــی دهــد .امــا بــه کمــک یــک قطعــه ی بــزرگ چــوب ،هــم
انــدازه تنــه ی یــک درخــت ،بــه راحتــی بیــش از ده نفــر مــی
تواننــد از گرمــای آن اســتفاده کننــد .بــه کمــک همیــن مثال ســاده
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه محــدوده ی کمربنــد حیــات پیرامــون
ســتاره هــای چــگال ،بســیار وســیع تــر از ســتارگان کــم جــرم و کــم
فروغ اســت.
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شــبیه ســازی هــا نشــان داده اســت کــه کمربنــد حیــات ایــن
دســته از ســتارگان بســیار نزدیــک بــه ســطح ســتاره اســت و در
ردهی  Mاز  0/07تــا  0/15واحــد نجومــی گســرده شــده کــه در
ایــن فاصلــه ی کــم بــا وجــود دمــای دریافتــی مناســب ،می ـزان
تششــعات  UVو  Xبــه طــور مرگبــاری زیــاد اســت .عــاوه بــر آن
در ایــن فاصلــه پدیــده ای بــه نــام « قفــل جــذر و مــدی» روی
مــی دهــد .قفــل جــذر و مــدی بــه ایــن معناســت کــه گــردش
وضعــی (گــردش بــه دور خــود) دقیقــا برابــر بــا گــردش انتقالــی
(گــردش بــه دور ســتاره) خواهــد بــود کــه نتیجــه ی آن مشــابه
حرکــت وضعــی مــاه بــه دور زمیــن اســت .بــه بیــان ســاده تــر
همیشــه یــک ســمت ســیاره رو بــه ســمت ســتاره خواهــد بــود
و دمــا در ایــن ســمت صدهــا درجــه افزایــش خواهــد یافــت و

در ســمت دیگــر کــه همیشــه شــب اســت ،دمــا بــه قــدری پائیــن
خواهــد آمــد کــه دی اکســید کربــن منجمــد خواهــد شــد.
تصــور ســیاره ای کــه میلیاردهــا ســال بــا دوچهــره ی کامــا
متفــاوت بــه دور ســتاره ای گــردش کنــد چنــدان قابــل درک
نیســت امــا بــه اعتقــاد محققیــن شــاید در مــرز بیــن گرمــا و رسمــا
جایــی کــه نــور و گرمــای دریافتــی همچــون زمیــن در زمــانغــروب خورشــید اســت -بتــوان نشــانه هایــی محــدود از زندگــی
را یافــت کــه ایــن مطلــب هنــوز بســیار مــورد بحــث اســت امــا
دانشــمندان بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه در ســتارگان رده ی
 Mو  ،Kفاصلــه ی ایمــن از ایجــاد پدیــده ی قفــل شــدگی دورتــر
از کمربنــد حیــات اســت.
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32
تصویــر تخیلــی از یــک ســیاره بــا حالــت قفــل شــدگی جــزر و مــدی؛ در ایــن حالــت ســیاره ی مذکــور همچــون مــاه کــه تنهــا یــک طــرف آن رو
بــه زمیــن اســت و طــرف دیگــر آن همیشــه بــه ســمت فضاســت ،یــک ســوی ســیاره نیــز عمــا همیشــه رو بــه ســتاره و یــک طــرف آن همیشــه
رو بــه فضــا اســت .دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه چنیــن حالتــی بـرای ســیاره ی عطــارد در میلیاردهــا ســال دیگــر رخ خواهــد داد.
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بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــرای ایجــاد حیــات و
تکامــل آن ،نیــاز بــه ســتاره ای بــا عمــر مناســب و کمربنــد حیاتــی
در فاصلــه ی نــه چنــدان نزدیــک داریــم تــا در دام قفــل شــدگی
جــزر و مــدی آن ســتاره نیفتیــم .ایــن خصوصیــت در ســتارگان کــم
جــرم رده ی  Fو ســتارگان رده ی  Gقابــل مشــاهده اســت .منــودار
زیــر بــه بیــان خصوصیــات هــر دســته از ســتارگان از لحــاظ میـزان

درخشــندگی ،طــول عمــر ،فراوانــی ،محــدوده ی کمربنــد حیــات
و شــعاع قفــل جذرومــدی مــی پــردازد .در ایــن منــودار ،بهرتیــن
گزینــه هــا ب ـرای جســتجوی حیــات ،منظومــه هایــی بــا ســتارگان
 Gو Fکــم جــرم هســتند کــه سیارتشــان نیــز در کمربنــد حیــات
ق ـرار داشــته باشــد.

ردهی ستاره

میزان درخشندگی
(نسبت به خورشید)

شعاع قفل جذر ومدی
بر حسب AU

ناحیهی قابل زیست
بر حسب AU

درصد فراوانی ستاره

طول عمر ستاره
برحسب سال

O

10به توان پنج × 4/2

 10به توان شش

 10به توان پنج ×4

 450تا 900

1/9

B

830

10به توان هفت ×8

0/1 %

 20تا 40

1/1

A

14

10به توان نه ×1

0/7 %

 2/6تا 5/2

8/0

F

3/2

10به توان نه ×4

4%

 1/3تا 2/5

7/0

G

1

10به توان ده ×2

9%

 0/7تا 1/4

6/0
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K

0/15

10به توان ده×7

14 %

 0/3تا 0/5

5/0

M

10به توان منفی سه × 1/1

10به توان یازده ×3

72 %

 0/07تا 0/15

4/0
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بــر اســاس احتــال زیســت پذیــری ســتارگان ،خورشــید و دیگــر ســتارگان رده ی  Gبــه همــراه تعــداد معــدودی از رده ی  Fدارای متامــی
خصوصیــات مناســب یــک ســتاره ی حیامتنــد مــی باشــند .دانشــمندان بــر اســاس معیارهــای مذکــور ،بــه دنبــال منظومــه هــای حیامتنــد هســتند.
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امــا هامنطــور کــه مــی دانیــد کشــف ســیارات حیامتنــدی کــه
بــه دور ســتارگان رده ی  Gگــردش مــی کننــد ،بســیار دشــوارتر
از تشــخیص ســیاراتی اســت کــه در فاصلــه ی بســیار نزدیــک
از ســتارگان خــود در گــردش هســتند .چــرا کــه دانشــمندان در
حقیقــت بــا گذشــن ســیاره از مقابــل ســتار ه و کاهــش انــدک نــور
آن متوجــه حضــور ســیاره ی مذکــور مــی شــوند و اکــر ســیارات
یافــت شــده نیــز در فاصلــه ای بســیار نزدیــک از ســتاره ی خــود
ق ـرار دارنــد.
امــا در میــان ســیاراتی کــه گاه و بیــگاه در کمربنــد حیــات
ســتارگان مختلــف کشــف مــی شــوند ،شــاید ســیاره ای بــا نــام

 Kepler-452Bدر فاصلــهی  1400ســال نــوری ،جــزء بهرتیــن
منونــه هــا باشــد .ایــن دومیــن ســیاره کشــف شــده در
منظومــه ی  Kepler 452مــی باشــد و بــه دور ســتاره ای رده ی
 Gبــا  %10درخشــندگی بیشــر نســبت بــه خورشــید مــا ،گــردش
مــی کنــد .هــر چنــد کــه ایــن ســیاره  5برابــر از زمیــن بزرگــر
اســت و دو برابــر زمیــن جــرم دارد (یــک جســم  10کیلویــی در
ســطح زمیــن ،در آنجــا 20کیلوگــرم وزن خواهــد داشــت) امــا بنظــر
مــی رســد همیــن عامــل باعــث افزایــش فعالیــت هــای آتشفشــانی
در ســطح ایــن ســیاره شــده و گازهــای گلخانــه ای را بــه مقــدار
مناســب جهــت تأمیــن گرمایــش ســیاره تأمیــن مــی کنــد.
ا

ا

بــا ایــن حــال رشایــط منظومــه ی  Kepler-452Bو ســیارهی تــازه
کشــف شــده ی آن ،جــزء بهرتیــن منونــه ها بـرای جســتجوی حیات
اســت .فاصلــه ی ایــن ســیاره تــا ســتاره ی خــود برابــر  1/05واحــد
نجومیاســت و هر  385روز ،یک بار به دور ســتاره ی خود گردش
مــی کنــد .امــا فاصلــه ی ایــن ســیاره بــا زمیــن بســیار زیــاد اســت
و بـرای رســیدن بــه آن اگــر بــا رسعــت رسیــع تریــن ســفینه هــای
ا

ســاخته شــده ،بــه ســمت ایــن ســیاره حرکــت کنیــم ،بیــش از 2/5
میلیــون ســال در راه خواهیــم بــود! بنابرایــن بــا مشــاهده نــور
دریافتــی از آن و تحلیــل دقیــق ،مــی تــوان بــه ماهیــت زیســت
پذیــری ایــن منظومــه بهــر پــی بــرد امــا تــا دســتیابی بــه آن راه
زیــادی باقــی اســت.
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مقایسه ی چند سیاره ی تازه کشف شده با زمین و Kepler 452B
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تفــاوت بیــن منظوم ـهی شمســی Kepler452،و یــک منظومــه بــا ســتاره ی رده ی  Mکــه هــر ســه دارای ســیاراتی در کمربنــد حیــات خــود
هســتند امــا احتــال کشــف حیــات در منظومــه هــای دارای ســتارگان رده ی  Gبیشــر اســت.
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در کیهــان تعــداد بیشــاری از ســتارگان وجــود دارد .امــا آفرینــش
ســازوکار زیبــای زندگــی وابســته بــه رشایــط بســیار ظریــف و
پیچیــده ای اســت .هــر چنــد کــه نشــانه هــای زیــادی از احتــال
وجــود حیــات در کیهــان شناســی شــده ،بــا ایــن حــال متامــی

جســتجوها گــواه ایــن مطلــب اســت کــه زمیــن و ســاکنان
ایــن جواهــر آبــی ،بینهایــت خــوش اقبــال و بــی انــدازه
ارزشمند هستند.
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مقدمه ای بر سیارات در سامانه های دوتایی
نویسنده :سپیده سرگلی

مــا بــر روی زمیــن زندگــی مــی کنیــم ،کــره ای قابــل ســکونت
و حیــات پذیــر کــه حــول یــک ســتاره مــی چرخــد .ســیاره هــای
ســامانه خورشــیدی در مدارهــای پایــدار خود ،نســبت به خورشــید
قـرار دارنــد و پایــدار بــودن آنهــا در مدارهایشــان بــه پارامرتهــای
فیزیکــی و مــداری متعــددی بســتگی دارد.
حــال تصــور کنیــم اگــر خورشــید مــا یــک همــدم ســتاره ای داشــته
باشــد چگونــه خواهــد شــد؟؟؟ آیــا هــان گونــه کــه ســیارات،
پایــداری خــود را حــول خورشــید حفــظ مــی کننــد ،بـرای خورشــید
و همــدم اش هــم ایــن پارامــر پابرجــا خواهــد بــود؟؟؟
مــی دانیــم یکــی از عوامــل مهــم زیســت پذیــری ،پایــداری
ســیاره در مــدار ،حــول ســتاره اســت و بــه پارامرتهایــی اعــم
از میــل مــداری ،خــروج از مرکــز ،نیــم قطــر بزرگــر مــداری
بســتگی دارد .ناپایــداری زمانــی رخ مــی دهــد کــه نیروهــای

اختــال باعــث تغییـرات قابــل چشــم گیــری در پارامرتهــای مداری
شــود ،در ایــن صــورت ســیاره یــا از ســامانه ســیاره ای خــارج
می شود و یا با اجسام دیگر برخورد می کند.
هنگامــی کــه وارد ســامانه هــای دوتایــی مــی شــویم رشایــط
پیچیــده تــر خواهــد شــد ،زیـرا عــاوه بــر پارامرتهــای ذکــر شــده،
عامــل مهــم برهمکنــش گرانشــی ،وارد ماج ـرا مــی شــود و کنــش
و واکنــش هایــی بیــن ســیاره و ســامانه ســتاره ای و همچنیــن
بیــن دو ســتاره بوجــود خواهــد آورد .نیــروی برهمکنــش گرانشــی،
خــود عاملــی مثبــت یــا منفــی ،بــرای پایــداری اســت و رونــد
زیســت پذیــری را بــه چالــش مــی کشــد.
عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده ،پایــداری مــدار ســیاره ای در ســامانه
دوتایــی بــه نحــوه قرارگیــری ســیارات در مــدار دوتایــی نیــز
بســتگی دارد:
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ا

* ســیاره هــای نــوع  :)S-type(sایــن نــوع از ســیارات کــه بــه نوع
ماهــواره ای ( )satellite typeمعــروف هســتند ،تنهــا حــول یکــی
از دو ســتاره ســامانه دوتایــی در حــال چرخشــند ،بــا توجــه بــه
اینکــه ســیاره حــول ســتاره میزبــان اش مــی چرخــد ،حرکت ســیاره
تحــت تأثیــر نیــروی گرانشــی ســتاره میزبــان و اث ـرات اختاللــی
همــدم دوتایــی قـرار مــی گیــرد ،در ایــن صــورت اگــر ســیاره بــه
اپ

* ســیاره هــای نــوع  )L-type(Lیــا ( :)T-typeهــان طــور کــه
در شــکل مشــاهده مــی کنیــد ایــن نــوع از ســیارات کــه بــه نــوع
نوســانی یــا ارتعاشــی ( )libration typeمعــروف هســتند در
مــدار ســتاره اولیــه قــرار مــی گیرنــد .ســیاره روی مــدار ســتاره
و در نقــاط الگرانــژی 60 ،درجــه جلــو یــا  60درجــه در پشــت
ســتاره در حــال حرکــت اســت .یــک ســیاره غــول پیکــر در ســامانه
دوتایــی و از نــوع ارتعاشــی ،اگــر دارای خــروج از مرکــز کمــری
باشــد ،مــی توانــد بــه مــدت طوالنــی تــری روی ایــن نــوع مــدار،
خــود را حفــظ کنــد.
ا
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* ســیاره هــای نــوع  :)P-type( pایــن نــوع از ســیارات کــه بــه
نــوع ســیاره ای ( )planet typeنیــز معــروف هســتند ،حــول
هــر دو ســتاره مــی چرخنــد ،و در صورتــی روی مــدار خــود
پایــدار مــی ماننــد کــه در فاصلــه دورتــری نســبت بــه دوتایــی
قــرار گیرنــد تــا اختــاالت ناشــی از برهمکنــش دوتایــی ،اثــر
کمــری روی حرکــت ســیاره داشــته باشــد.

ســتاره خــود نزدیــک باشــد احتــال آن کــه مــدت طوالنــی تــری
خــود را در مــدار نگــه دارد بیشــر اســت.

37

گامــا قیفــاووس یکــی از جذابرتیــن دوتایــی هاســت کــه
میزبــان یــک ســیاره غــول اســت ،ایــن ســامانه دوتایــی
بــا نیــم قطــر بزرگــر مــداری  18.5و خــروج از مرکــز
 ،0.36حــدودا  11پارســک از خورشــید فاصلــه دارد.
شــا کــدام دوتایــی را مــی شناســید؟؟؟ در کــدام نــوع
از ســیارات قــرار دارد؟؟؟ بــا توجــه بــه پارامرتهــا آیــا
مــی توانــد در مــدار پایــدار باشــد؟؟؟ ایــن پایــداری

چــه مقــدار بــه زیســت پذیــر بــودن کمــک مــی کنــد؟؟؟
و آیــا در ســامانه هــای چنــد تایــی بـرای منونــه ســامانه
ســه تایــی ،رشایــط بــاز از ایــن پیچیــده تــر اســت؟؟؟
چگونــه مــی توانــد باشــد؟؟؟ هــر چیــزی امــکان دارد و
جهــان اشــباع ناپذیــر اســت...
این مطلب ادامه دارد...
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کیهانشناسی نیوتونی و تاریخچه ی کشف CMB
نویسنده :کژال یوسفی

اصل کیهان شناسی
قانــون هابــل ،نتیجــه ی طبیعــی جهــان در حــال انبســاط اســت

یک الگوی «گرد و غباری» بدون فشار ساده از جهان
بــه منظــور درک چگونگــی تغییــر انبســاط جهــان بــا زمــان ،جهانی
پــر
را کــه بــا یــک «گــرد و غبــار» بــدون فشــار بــا چگالــی
شــده اســت تصــور کــرده و بــرای مبــدأ ،یــک نقطــه اختیــاری
انتخــاب کنیــد .برخــاف جهــان واقعــی ،ایــن جهــان در متــام
مقیــاس هــا همگــن و همســانگرد اســت .نبایــد ذرات گــرد و غبــار
را بــا ذرات فیزیکــی دیــده شــده در محیــط میان ســتاره ای اشــتباه
گرفــت .در ایــن الگــو از جهــان ،هیــچ فوتــون یــا نوترینویــی وجود
نــدارد .هامنطــور کــه جهــان منبســط مــی شــود ،گــرد و غبــار
بطــور شــعاعی بــه ســمت خــارج از مبــدأ حمــل مــی شــودr(t( .
شــعاع یــک پوســته کــروی نــازک بــه جــرم  mدر زمــان  tاســت.
شــکل ( .)1ایــن پوســته ی جرمــی ،بــا رسعــت دور شــدن
 v(t)=dr(t)/dtهمـراه بــا جهــان منبســط مــی شــود .پس همیشــه
شــامل ذرات گــرد و غبــاری یکســانی اســت .لــذا انــرژی مکانیکــی
 Eپوســته برابــر اســت بــا . K(t)+U(t)=E
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کیهــان شناســی ،علــم مطالعــه ی منشــاء و تحــول جهــان
مــی باشــد .در یــک یــا دو دهه ی اخیــر ،مطالعه ی کیهان شناســی
بــه طــور ریشــه ای تغییــر کــرده اســت .اتحــاد فیزیــک ذرات و
ســاختار بــزرگ مقیــاس نشــان مــی دهــد کــه جهــان بایســتی
یــک دوره انبســاط فــوق العــاده را پشــت رس گذاشــته باشــد.
ســتاره شناســی ،شــاید عمیــق تریــن پرســش هــای فلســفی را بــه
انســان هــا ارائــه مــی دهــد .ایــن پرســش هــا شــامل ایــن اســت
کــه چگونــه حیــات بــه وجــود آمــد؟ و چگونه ســیارات و ســتارگان
شــکل گرفتنــد؟ شــاخه ای از ســتاره شناســی کــه کیهــان شناســی
نامیــده مــی شــود ،ســواالت را بــه ایــن حــوزه گســرش داد کــه
جهــان چگونــه شــکل گرفــت؟ و چگونــه بــه انتهــا خواهــد رســید؟
تــا زمــان حــال ،ایــن دو پرســش بــه بیــان هــای ســاده ای راجــع
بــه انفجــار بــزرگ بــه عنــوان منشــاء جهــان و ارزیابــی «ثابــت
هابــل  »H0و «پارامــر پراکندگــی  »q0بـرای تصمیــم گیــری اینکــه
جهــان بســته یــا بــاز اســت خالصــه شــده انــد .جهــان فقــط وقتــی
قابــل فهــم اســت کــه معنــای رابطــه بیــن بزرگرتیــن ســاختار هــا و
دنیــای میکروســکوپی ذرات زیــر امتــی را درک مناییــم.

کــه همســانگرد و همگــن مــی باشــد و در متــام جهــت هــا و
مــکان هــا یکســان بــه نظــر مــی رســد .ایــن فــرض مهــم از
یــک جهــان همســانگرد و همگــن ،اصــل کیهــان شــناختی
نامیده می شود.
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شکل  .1پوسته جرمی کروی در یک جهان پر از گرد و غبار

که

جرم داخل پوسته می باشد

گرچــه شــعاع پوســته و چگالــی گــرد و غبــار در حــال تغییــر اســت
تغییــر منــی کنــد زیــرا هامنطــور
امــا ترکیــب
کــه جهــان منبســط مــی شــود جــرم داخلــی بــرای یــک

ا

ثابت  kرسنوشت نهایی جهان را تعیین می کند:
• اگــر  k>0باشــد ،انــرژی کل پوســته منفــی مــی باشــد و جهــان
محــدود یــا بســته اســت .در ایــن حالــت ،روزی متوقــف خواهــد
شــد و خــود را معکــوس مــی کنــد.
• اگــر  k<0باشــد ،انــرژی کل پوســته مثبــت مــی باشــد و جهــان
نامحــدود یــا بــاز اســت .در ایــن حالــت انبســاط ب ـرای همیشــه
ادامــه خواهــد یافــت.
• اگــر  k=0باشــد ،انــرژی کل پوســته برابــر صفــر اســت و جهــان
تخــت مــی باشــد ،نــه بــاز و نــه بســته؛ در ایــن حالــت انبســاط
،
تــا کنــد شــدن ادامــه خواهــد یافــت و هامنطــور کــه
متوقــف مــی شــود ،جهــان بــه طــور نامحــدودی پراکنــده
می گردد.
دو فاکتــور مهــم دیگــر کــه در کیهــان شناســی نقــش تعییــن کننده
دارنــد پارامــر چگالــی  Ω0و پارامــر کاهــش رسعــت  qاســت کــه
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هامنطــور کــه پوســته منبســط مــی شــود ،کشــش گرانشــی
از جــرم داخــل ،ســبب کاهــش انــرژی جنبشــی مــی گــردد در
حالیکــه انــرژی پتانســیل افزایــش مــی یابــد .بــا ایــن حــال بــه
علــت پایســتگی انــرژی ،انــرژی کل تغییــر منــی کنــد .انــرژی کل
نوشــته مــی شــود .بــه
پوســته بــر حســب دو ثابــت
مــی باشــد .ثابــت k
گونــه ای کــه
بعــد (-2طــول)دارد .ثابــت دیگــر «وارپــی» پوســته ی جرمــی
خــاص را مشــخص مــی کنــد و ممکــن اســت بعنــوان شــعاع فعلــی
مــی باشــد.
پوســته در نظــر گرفتــه شــود .پــس
لــذا پایســتگی انــرژی پوســته جرمــی بــه صــورت زیــر اســت

پوســته خــاص ،ثابــت باقــی مــی مانــد .بــا حــذف  mو جایگــذاری
در معادلــه زیــر داریــم:
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تعییــن کننــده ی شــتاب انبســاط جهــان اســت .بــا چشــم پوشــی از روابــط ریاضــی آنهــا ،نتیجــه ی عــددی هــر یــک از ایــن ســه پارامــر را
در تصویــر زیــر مشــاهده مــی کنیــد:

شکل  .2نقش پارامرتهای مهم کیهان شناسی در تعیین آینده ی جهان

ایــن عــدد کــه ســن جهــان نامیــده مــی شــد تنهــا کــری از
ســن زمیــن اســت! در ســال  1940بــا انــدازه گیــری هــای جدیــد
شــد کــه هنــوز بــه طــرز خجالــت
آوری کوتــاه اســت! قطعـاً درک اینکــه چگونــه زمیــن مــی توانســته
پیــر تــر از جهــان باشــد مشــکل بــوده اســت!
ا

الگوی حالت پایای جهان
در ســال  1946در دانشــگاه کمربیــج ،فــرد هویــل و همکارانــش
تــاش کردنــد بـرای جهــان انفجــار بــزرگ گامــوف یــک جایگزیــن
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زمینه میکروموج کیهانی
در ســال  1946جــورج گامــوف در مــورد فراوانــی هــای عنــارص
مــی اندیشــید .او متوجــه شــد کــه جهــان چــگال تــازه متولــد،
بایــد بــرای روی دادن یــک انفجــار از واکنــش هــای هســته ای
بــه انــدازه کافــی داغ باشــد و پیشــنهاد داد کــه دنبالــه ای از
واکنــش هــا در جهــان بســیار اولیــه مــی توانــد منحنــی فراوانــی
کیهانــی انــدازه گیــری شــده را توضیــح دهــد .گامــوف همـراه بــا
رالــف آلفــر ،ایــن ایــده را دو ســال بعــد منتــر کردنــد .بــا ایــن
حــال هنــوز پــس از آن ،محاســبات دقیــق آلفــر و رابــرت هرمــان
نشــان دادنــد کــه ایــده گامــوف ناقــص بــوده اســت زی ـرا ب ـرای
جمــع آوری مــداوم هســته هــای ســنگین تــر بــا اضافــه کــردن
پروتــون هــا و نوتــرون هــا موانعــی وجــود داشــت .هیــچ هســته
پایــداری بــا پنــج یــا هشــت هســته واره وجــود نــدارد ،هلیــوم را
بــه عنــوان ســنگین تریــن عنــری کــه مــی توانــد تشــکیل شــود،
هامنطــور کــه گامــوف پیشــنهاد کــرد ،کنــار مــی گذاریــم .در آن

زمــان ،همچنیــن مشــکل بزرگــی بــا ایــده یــک جهــان داغ و چــگال
کــه تقریبــاً یــک زمــان هابــل پیــش تــر بــه وجــود آمــده بــود
وجــود داشــت.
بود
مقدار اصلی ثابت هابل
کهمنطبقاستبا
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پیــدا کننــد .آنهــا الگــوی جهــان حالــت پایــای خــود را منتــر
کردنــد .ایــن الگــو اصــل کیهــان شناســی را بـرای گنجانــدن زمــان
گســرش داد بــا بیــان اینکــه ،عــاوه بــر اینکــه جهــان همســانگرد
و همگــن اســت ،بــه نظــر میرســد کــه در متــام زمــان هــا یکســان
باشــد .جهــان حالــت پایــا ،هیــچ ابتــدا و انتهایــی نــدارد .آن
بــی نهایــت مســن اســت و هامنطــور کــه منبســط مــی شــود،
ب ـرای حفــظ چگالــی متوســط جهــان در ســطح فعلــی آن ،نیــاز
بــه تولیــد پیوســته مــاده دارد .بــا ایــن حــال نظریــه حالــت پایــا
ب ـرای توضیــح مقادیــر زیــاد هلیــوم مشــاهده شــده در جهــان،
مشــکالت جــدی داشــت.

شکل  .4گیرنده ای که پنزیاس و ویلسون با آن ،تابش زمینه کیهانی
را کشف کردند.

شکل  .3ویلسون و پنزیاس که میکروموج کیهانی زمینه را برای
اولین بار شناسایی کردند
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کشف میکروموج کیهانی پس زمینه
شــانزده ســال پــس از اینکــه آلفــر و هرمــان پیشــنهاد کردنــد
کــه جهــان تــا  5کلویــن رسد شــده و بــا تابــش جســم ســیاه پــر
شــده اســت ،رابــرت دیــک از دانشــگاه پرینســتون و دانشــجوی
دکــری او پــی .جــی .ای پیبلــز ،بطــور ناخواســته قــدم بــه قــدم
آنهــا را دنبــال کردنــد .در ســال  1946پیبلــز محاســبه کــرد کــه
تابــش جســم ســیاه کــه از انفجــار بــزرگ خــارج شــده ،بایــد
دمایــی حــدود  10کلویــن داشــته باشــد .بــا ایــن حــال برخــاف
آلفــر و هرمــان ،دیــک عالقــه منــد بــه جســتجوی تابــش
پــس مانــده شــد .او متوجــه شــد کــه ایــن تابــش کیهانــی زمینــه،
توســط دو منجــم رادیویــی کــه چنــد مایــل دورتــر در حــال کار در
آزمایشــگاه هــای بــل در نیوجرســی بودند ،دیده شــده اســت .آرنو
پنزیــاس و رابــرت ویلســون در حال کار با گیرنده هــای بازتابنده با
بــوق هــای بــزرگ بودنــد کــه بـرای برقـراری ارتبــاط بــا ماهــواره
تــل اســتار جدیــد اســتفاده مــی شــد .بــا وجــود یــک ســال تــاش،
ایــن دو مــرد قــادر بــه خــاص شــدن از رش صــدای خــش خــش

مــداوم در عالمــت نبودنــد .ایــن صــدای خــش خــش ،بطــور
پیوســته از متــام جهــات در آســان مــی آمــد و حتــی پــس از
آنکــه پنزیــاس و ویلســون گیرنــده خــود را بــا هلیــوم مایــع خنــک
کردنــد و متــام درزهــا و پــرچ هــا را ضبــط کردنــد و دو کبوتــری را
کــه در شــاخک ،النــه گــذاری کــرده بودنــد پراندنــد ،باقــی مانــد.
آنهــا مــی دانســتند کــه یــک جســم ســیاه بــا دمــای  3کلویــن،
تداخــل آنهــا را تولیــد مــی کنــد امــا تــا زمانــی کــه پنزیــاس از
محاســبه زمینــه ی  10کلویــن پیبلــز آگاه شــد ،از هرگونــه چشــمه
احتاملــی غافــل بودنــد .پنزیــاس ،دیــک را فراخوانــد و در ســال
 1965در نهایــت تکــه هــای معــا در کنــار یکدیگــر قـرار گرفتنــد.
پنزیــاس و ویلســون تابــش جســم ســیاهی کــه جهــان را پــر کــرده
در ناحیــه
بــود بــا یــک طــول مــوج قلــه
میکرومــوج طیــف الکرتومغناطیســی آشــکار ســازی کردنــد .ایــن
پــس تــاب انفجــار بــزرگ ،امــروزه بــه عنــوان میکرومــوج کیهانــی
زمینــه شــناخته مــی شــود و اغلــب بــه صــورت  CMBخالصــه
مــی گــردد .کشــف  CMBبــرای کیهــان شناســی حالــت پایــا،
ناقــوس مــرگ بــود .میکرومــوج کیهانــی ،زمینــه کل جهــان را اشــباع
مــی کنــد .از هــر جســمی رسچشــمه منــی گیــرد بلکــه از انفجــار
بــزرگ ،زمانــی کــه کل جهــان در یــک نقطــه منفــرد از فضازمــان
واقــع بــوده اســت رسچشــمه گرفتــه اســت .بــه همیــن دلیــل متــام
ناظــران در حــال ســکون نســبت بــه شــاره هابــل بــرای ،CMB
طیــف یکســانی مــی بیننــد .هامنطــور کــه انــدازه گیــری بیشــر
در طــول مــوج هــای دیگــر تأییــد کردنــد ،شــکل طیــف ، CMB
طیــف یــک جســم ســیاه بــوده اســت ،تعــدادی از ســتاره شناســان
از نظریــه انفجــار بــزرگ حامیــت مــی کردنــد در حالــی کــه بقیــه
طرفــدار یــک جهــان حالــت پایــای تحلیــل رفتــه بودنــد.
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بنیان گذار لیزر گازی
نویسنده :سوسن زارع
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علــی جــوان در دی مــاه  ۱۳۰۵در ته ـران متولــد شــد .او اصالت ـاْ
اهــل تربیــز اســت .از هــان دوران کودکــی بــه دنیــای ریاضیــات
عالقــه داشــت .در دبیرســتان الــرز مشــغول بــه تحصیــل شــد و
پــس از آن بــه دانشــگاه تهـران راه یافــت .در ســن  ۲۲ســالگی بــه
آمریــکا رفــت و تــا مقطــع دکـرا در دانشــگاه کلمبیــا بــه تحصیــل
پرداخــت.
او حیــن تحصیــل در آمریــکا بــه گــروه پژوهشــی البراتــوار تلفنــی
(آزمایشــگاه بــل) در نیوجرســی پیوســت؛ و چنــد ماه پــس از اینکه
تئــودور ماملیــن ،مبانــی نظــری لیــزر را عملــی کــرد ،نخســتین
جرقــه هــای کشــف لیــزر گازی در ذهــن علــی جــوان زده شــد.
در ســال  ۱۹۵۸اصــول لیــزر گازی را بنیــان گــذاری کــرد.
دو ســال پــس از آن ،دقیقــا در ســاعت چهــار و بیســت
دقیقــه ی  ۱۲ســپتامرب  ۱۹۶۰لیــزر گازی هلیوم-نئــون را ابــداع
کــرد .ایــن لیــزر ترکیبــی از دو گاز هلیــوم و نئــون اســت کــه
قرمــز رنــگ و بــی خطــر اســت .کار لیــزر بــه گونــه ای اســت
کــه بــا تابــش یــک فوتــون (ذرات ســازنده نــور) بــه ذره (اتــم؛
مولکــول یــا یــون) برانگیختــه ،عــاوه بــر آزاد شــدن فوتــون
تابــش شــده ،یــک فوتــون دیگــر آزاد میشــود .ایــن دو فوتــون
دارای فرکانــس یکســان هســتند .در صــورت ادامــه ایــن رونــد

شــار فوتــون هــا افزایــش پیــدا کــرده و میتوانــد باریکــه ای از
فوتــون هــا را ایجــاد کنــد.
جــوان ،فــردای آن روز بــا فرســتادن پیغامــی تلفنــی ،لیــزر گازی
را امتحــان کــرد و بــرای نخســتین بــار در طــول تاریــخ ،مکاملــه
تلفنــی از طریــق لیــزر نــوری انجــام شــد.
او در ســال  ۱۹۶۱بــا درجــه دانشــیاری بــه عضویــت در هیئــت
علمــی موسســه فنــاوری ماساچوســت ( )MITدرآمــد و در ســال
 ۱۹۶۴بــه عنــوان پروفســوری نائــل گردیــد.
او در نخســتین ســمپوزیوم لیــزر (ســمپوزیوم در فیزیــک بنیــادی
و کاربــردی لیــزر) بــه تاریــخ  ۲۹آگوســت تــا  ۵ســپتامرب ۱۹۷۱
کــه بــا حامیــت دانشــگاه صنعتــی آریامهــر (دانشــگاه صنعتــی
رشیــف کنونــی) و بــا همــکاری دانشــگاه اصفهــان و مؤسســه
فنــاوری ماساچوســت ،در دانشــگاه اصفهــان برگــزار شــد نیــز
حضــور داشــت .همچنیــن بســیاری از فیزیکدانــان برجســته نیــز
در ایــن گردهامیــی حضــور داشــتند کــه برخــی از آنــان برنــده
جایــزه نوبــل فیزیــک نیــز بودنــد.
او در ســال  ۱۹۶۰موفــق بــه اخ ـراع لیــزر گازی شــد و در ســال
 ۱۹۶۴بـرای تحقیقــات در زمینــه لیزرهــای گازی ،مــدال اســتورات
بالنتایــن را از انســتیتو فرانکلیــن دریافــت کــرد.
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او افتخــارات دیگــری چــون مــدال فــه نــی و جــان هرتــز ،مــدال
فیزیــک ایــوز و جایــزه علمی-جهانــی آلــرت اینشــتین را در
کارنامــه دارد.
ضمــن آنکــه در ســال  ۲۰۰۷از ســوی نرشیــه تلگـراف بــه عنــوان
 ۱۲انســان نخبــه در جهــان شــناخته شــد.
بســیاری از پیرشفــت هــای اولیــه در اســتفاده از لیــزر پــس از
ایــن اخ ـراع انجــام شــد از جملــه :ابداعــات بســیاری در زمینــه

اسپکرتوســکوپی لیــزری؛ نســبیت و ایزوتوپــی فضــا؛ ابــداع
تکنولــوژی انــدازه گیــری فرکانســی دقیــق در طیــف نــوری و
ســاخت اولیــن ســاعت هــای امتــی لیــزری.
در ایـران روز تولــد او بــه نــام روز لیــزر نــام گــذاری شــده اســت.
پروفســور علــی جــوان در  ۲۲شــهریور  ۱۳۹۵دیــده از جهــان
فروبســت.

انتشار شهریور  | 1396شماره 15

44

WWW.CAFEASTRO.NET

کاوش عمیق تر آسمان (مروری بر رصد اجرام غیرستاره ای):
نویسنده :سید امیرحسان میرابوالقاسمی

کهکشان آندرومدا یا :M31
کهکشــان هــا ســامانه هایــی بــزرگ از میلیــون هــا تــا میلیاردهــا
ســتاره ،گاز و گــرد و غبــار هســتند کــه بــه وســیله نیروهــای
گرانشــی در کنــار هــم ق ـرار گرفتــه انــد و دارای انــدازه و مــرز
مشــخصی مــی باشــند .ایــن اجــرام از فواصــل بســیار دور و
در تلســکوپ بــه شــکل اجســام مرتاکــم هالــه ماننــد دیــده
می شوند که ا َشکال متفاوتی دارند.
کهکشــان آندرومــدا از زیباتریــن اجـرام آســان شــب و نزدیکرتیــن
کهکشــان مارپیچــی بــه کهکشــان مــا (راه شــیری) مــی باشــد کــه

ا
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عــاوه بــر ســتاره هــا و ســیارات ،اجــرام آســانی دیگــری نیــز
وجــود دارنــد کــه بــه خاطــر فاصلــه زیــاد و درخشــندگی کــم ،تنهــا
بــا ابزارهــای نجومــی ماننــد تلســکوپ و دوربیــن هــای دوچشــمی
مشــاهده مــی شــوند .اجــرام غیرســتاره ای ،طیــف گســرده ای
از اج ـرام ،از خوشــه هــای بــاز و کــروی تــا انــواع ســحابی هــا و
کهکشــان هــا را شــامل مــی شــوند کــه هــر کــدام زیبایــی هــای
مخصــوص بــه خــود را دارنــد.
بــا توجــه بــه دور و کــم نــور بــودن ایــن اج ـرام و پهنــاور بــودن
آســان ،یافــن آن هــا بــه ســادگی یافــن صــورت هــای فلکــی یــا
برخــی از ســتارگان نیســت .در ایــن بخــش برآنیــم تــا بــا اســتفاده
از روش هــای گوناگــون و ارائــه راه هــای متنــوع ،بــه شــکار ایــن
اجـرام برویــم.

در فاصلــه تقریبــی  2.5میلیــون ســال نــوری از مــا واقــع شــده و
انــدازه ای بزرگــر از راه شــیری دارد .ایــن جــرم غیرســتاره ای در
صــورت فلکــی آندرومــدا یــا ام ـراة املسلســله ق ـرار دارد.
صــورت فلکــی آندرومــدا از صــورت هــای فلکــی بــزرگ آســان
اســت کــه ایــن روزهــا کمــی پــس از غــروب آفتــاب در نزدیکــی
افــق قابــل مشــاهده مــی باشــد .صــورت فلکــی آندرومــدا توســط
صــورت هــای فلکــی ذات الکرســی ،برســاووش ،مثلــت و حــوت
احاطــه شــده و بــه صــورت فلکــی فــرس اعظــم (اســب بالــدار)
متصــل اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن کهکشــان دارای قــدر ظاهــری  4.3اســت
و حــد قــدر چشــم انســان  6مــی باشــد ،مــی تــوان ایــن جــرم را بــا
چــپ چــپ نــگاه کــردن (شــیوه عــدم نــگاه مســتقیم بــه جــرم بــه
گونــه ای کــه بــا دیــدن طــرف دیگــر ،جــرم معلــوم مــی شــود) بــه
صــورت هالــه ای بــزرگ و نورانــی یافــت.
ب ـرای پیــدا کــردن  M31بــا تلســکوپ بایــد از ســتاره بتــا در
یــا
صــورت فلکــی آندرومــدا بــه ســمت ســتاره میــو
در ایــن صــورت فلکــی حرکــت کنیــم .ایــن جــرم از
ســتاره نــو
بــزرگ تریــن و پرنورتریــن اجـرام غیرســتاره ای آســان اســت کــه
بــه محــض اینکــه وارد میــدان دیــد فاینــدر (جوینــده) تلســکوپ
شــود ،آن را خواهیــد یافــت و مــی تــوان در چشــمی تلســکوپ
نیــز آن را بــا وضــوح و بــزرگ منایــی بیشــر مشــاهده منــود.
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در دوربین های دوچشمی نیز باید باالی ستاره بتا

را کمی جست و جو کرد که به شکل یک هاله مرتاکم کشیده به نظر می آید.

خوشه های باز  Xو  Hیا به ترتیب  NGC 884و :NGC 869
خوشــه هــای بــاز از جملــه اجـرام آســانی غیرســتاره ای هســتند
کــه از کنــار هــم قـرار گرفــن صدهــا تــا چنــد هـزار ســتاره بــر اثــر
جاذبــه ای ضعیــف بــه جــود مــی آینــد و در تلســکوپ بــه صــورت
مجموعــه ای از ســتارگانِ در کنــار هــم قــرار گرفتــه مشــاهده
می شوند.
خوشــه هــای  Xو  Hاز جملــه بــزرگ تریــن و زیباتریــن
خوشــه هــای بــاز آســان هســتند کــه از ه ـزاران ســتاره تشــکیل
شــده انــد و بــه دلیــل اینکــه در کنــار هــم ق ـرار گرفتــه انــد ،بــه
آن هــا خوشــه دوگانــه نیــز مــی گوینــد .ایــن خوشــه هــا در
صــورت فلکــی برســاووش قــرار دارنــد.
برســاووش از صــورت هــای فلکــی زیبــای آســان اســت کــه ایــن
روزهــا در نیمــه شــب در میانــه آســان قابــل مشــاهده بــوده

و توســط صــورت هــای فلکــی ذات الکرســی ،آندرومــدا ،مثلــث،
حمــل ،ثــور ،ارابــه ران و زرافــه احاطــه شــده اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه ایــن دو خوشــه در کنــار هــم دارای قــدر مجمــوع  5مــی
باشــند و حــد قــدر چشــم انســان  6اســت مــی تــوان ایــن جــرم را
بــا چــپ چــپ نــگاه کــردن (شــیوه عــدم نــگاه مســتقیم بــه جــرم
بــه گونــه ای کــه بــا دیــدن طــرف دیگــر ،جــرم معلــوم مــی شــود)
بــه صــورت هالــه ای کــم نــور و گســرده در آســان یافــت.
بــرای پیــدا کــردن  NGC 884و  NGC 869بــا تلســکوپ بایــد
از ســتاره اتــا صــورت فلکــی برســاووش بــه ســمت ســتاره
دلتــا صــورت فلکــی ذات الکرســی حرکــت کــرد و تقریبــا در
میانــه راه و کمــی نزدیــک بــه اتــا صــورت فلکــی برســاووش
مــی تــوان آن را یافــت.
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در دوربیــن هــای دوچشــمی نیــز پــس از یافــن دو ســتاره اتــای صــورت فلکــی برســاووش و دلتــای صــورت فلکــی ذات الکرســی کافــی
اســت از یکــی بــه ســمت دیگــری حرکــت کنیــد و در میانــه راه آن را بــه صــورت تــوده ای مرتاکــم خواهیــد دیــد.

ترفندهای قابل توجه:
در ایــن قســمت ،در هــر شــاره از مجلــه ،بــه معرفــی چنــد نکتــه
کــه باعــث افزایــش مهــارت در رصــد اج ـرام مــی شــود ،خواهیــم
پرداخــت.
 -1اجـرام غیرســتاره ای دارای دســته بنــدی هــای متفاوتــی متشــکل
از حــروف و عــدد هســتند کــه از آن هــا بـرای مشــخص کــردن اجرام
در نقشــه هــا و اطلــس هــای راهنــای آســان شــب اســتفاده
مــی شــود و از مهمرتیــن آن هــا مــی تــوان بــه ( Mمخفــف ،)Messie
ا

( NGCمخفــف  )New General Catalogueو ( ICمخفــفIndex
 )Catalogueاشــاره کــرد.
 -2در شــب هــای رصــدی بهــر اســت از هدالیــت هــای قرمــز یــا
چــراغ قــوه هایــی بــا فیلــر قرمــز اســتفاده شــود تــا در تاریکــی
آســیبی بــه چشــم وارد نشــود؛ در صــورت نداشــن ایــن دو وســیله
نیــز مــی تــوان یــک طلــق قرمــز رنــگ را روی چـراغ قــوه یــا فــاش
تلفــن هم ـراه چســباند.

ا
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بررسی رویدادهای رصدی  ۱۵شهریور تا  ۱۵مهر
نویسنده :محمد جواد نوروزی

آســان شــب را بــه زیبایــی و فریبندگــی مــی شناســند ،بــه مناظــر خیــره کننــده و تصاویــر بدیــع ،بــه دلیلــی بــر وجــود نظــم و ناظــم،
خالــق و مخلــوق ،بــه ســکوت ،...بــه مقــام تعجــب!!...
اگر از زمین خسته شده اید نگاهی به آسامن بیافکنید ،به آسامن این ماه ،خوش آمدید.
در این مخترص ،برآنیم که شام را با رویدادهای رصدی یک ماه پیش رو آشنا کنیم و حلقه ی وصل شام با آسامن شویم.
* رویدادهای رصدی نیمه ی دوم شهریور
 )1ســه شــنبه( 6/21 ،رویــداد ســیاره ای)ُ :عطــارِد در بیشــرین
کشــیدگی غربــی از خورشــید.
مــی دانیــم بهرتیــن زمــان بــرای رؤیــت ســیارات ،زمانــی اســت
کــه بــه بیشــرین کشــیدگی برســند .در ایــن تاریــخ ایــن اتفــاق
ب ـرای غ ـزال تیــز پــای منظومــه ی شمســی ،یعنــی ســیاره ی تیــر
مــی افتــد و در باالتریــن نقطــه نســبت بــه افــق طلــوع خواهــد
کــرد و بــه بیشــرین کشــیدگی غربــی بــا جدایــی زاویــه ای  17.9از
خورشــید مــی رســد .بـرای یافــن آن قبــل از طلــوع خورشــید ،بــه
ســمت رشق آســان نــگاه کنیــد .حداکــر زاویــه ی کشــیدگی بـرای
ســیاره ی ُعطــارد  28درجــه اســت.
طلوع عطارد حوالی 05:30بامداد.

* نیمه ی اول مهر ماه
 )1یکشــنبه  :7/9حلقــه هــای زحــل در بیشــرین انحـراف مــداری
بــا تلســکوپ دیــده مــی شــوند .زمــان ،پــس از تاریکــی آســان.

زاویه ی حلقه های زحل در طی چهار سال

 )2پنج شنبه  :7/13ماه بدر (کامل) پس از غروب خورشید.
 )3جمعــه  :7/14مقارنــه ی زهــره و مریــخ بــا جدایــی زاویــه ای
 0/3درجــه؛ زمــان مشــاهده 04:30،بامــداد .توصیــه مــی شــود ایــن
پدیــده را از دســت ندهیــد.
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* ذکر چند نکته در اینجا رضوری است:
 -1تعریــف کشــیدگی :فاصلــه زاویــه ای ســیاره و
خورشــید ،از دیــد ناظــر زمینــی را زاویــه کشــیدگی گوینــد.
 -2کشــیدگی رشقــی و غربــی :بســته بــه اینکــه ســیاره در طــرف
غــرب یــا رشق خورشــید باشــد ،زاویــه ی کشــیدگی ســیاره را غربــی
یــا رشقــی مــی گوینــد.
 -3ســیاره ای کــه دارای کشــیدگی رشقــی اســت ،پــس از غــروب
و ســیاره ای کــه دارای کشــیدگی غربــی اســت ،پیــش از طلــوع
رؤیــت پذیــر اســت .بــرای منونــه ،عطــارد در ایــن مــاه دارای
زاویه ی کشیدگی غربی است.
 )2دوشــنبه  :6/27اجتــاع چشــم نــواز مــاه و زهــره و قلــب
االســد؛ زمــان مشــاهده 05:40بامــداد

 )3ســه شــنبه  :6/28مشــاهده ی هــال آخــر (صبحگاهــی)
ذی الحجــه  1438هـــ.ق بــا چشــم غیــر مســلح ،حوالــی
ســاعت 05:00بامداد.
 )4چهارشنبه  :6/29ماه نو ،ساعت .8:59
 .5پنــج شــنبه  :6/30مشــاهده ی هــال اول (شــامگاهی) مح ـ ّرم
 1439هـ.ق.
 )6جمعــه  :6/31اجتــاع مــاه و مشــری و ســاک ا َعــزل ،ب ـرای
مشــاهده ی ایــن پدیــده ،بــه افقــی بــاز در ســمت غــرب احتیــاج
داریــد؛ زمــان مشــاهده .18:22
 )7جمعــه ( 6/31رویــداد خورشــیدی) :اعتــدال پاییــزی؛ ســاعت
 .23:31در ایــن ســاعت خورشــید وارد صــورت فلکــی ســنبله
مــی شــود و فصــل پاییــز رســا آغــاز مــی گــردد و طــول شــب و
روز بــه تســاوی مــی رســد؛ لــذا بــه آن اعتــدال گفتــه مــی شــود.
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ایــن بــارش ،بارشــی اســت کــه بــر اثــر عبــور زمیــن از میــان رد
دنبالــه دار دوره ای  21پی/جیاکوبینی-زیــر ،ایجــاد مــی شــود.
ایــن بــارش هــر ســاله در اواســط مهرمــاه رخ مــی دهــد و معمــوال
بیــن 16تــا 18ام مهــر بــه اوج مــی رســد .بهرتیــن رشایــط ب ـرای
رصــد ایــن بــارش ،آســان صــاف بــا آلودگــی نــوری کــم اســت.
در ســال هــای 1933و  1946نــرخ ســاعتی رسســویی ایــن بــارش،
بســیار بیشــر از معمــول شــد و بــه ه ـزاران شــهاب در ســاعت
رســید (طغیــان بــارش هــای شــهابی ،زمانــی رخ مــی دهــد کــه
زمیــن از بخــش هــای مرتاکــم تــر دنبالــه دار منشــاء آن بــارش،
عبــور کنــد) امــا در حــال حــارض آن شــکوه بــه مراتــب تقلیــل
یافتــه اســت.
اطالعــات آمــاری ایــن بــارش :بــازه ی فعالیــت18-14 ،مهــر؛
بیشــینه ی فعالیــت17 ،مهــر؛ کانــون بــارش ،صــورت فلکــی اژدهــا؛
میــل کانــون 54 ،درجــه؛ بُعــد 262 ،درجــه؛ رسعــت ذرات ورودی
(.20 ،)km/s

 )4شــنبه  :7/15اوج اختفــای مــاه بــا ســتاره ی مو-قیطــس ،ایــن
ســتاره بــا قــدر  4.3در آســان مــی درخشــد؛ زمــان مشــاهده
.23:13

* تعریــف اِختفــاء :هــر گاه از دیــد ناظــر ،یــک جســم آســانی
کــه در ظاهــر بزرگــر اســت ،از مقابــل یــک جســم آســانی کــه
در ظاهــر کوچکــر اســت عبــور منایــد ،اختفــاء جســم دوم توســط
جســم اول رخ داده اســت.
 )5شــنبه  :7/15بــارش شــهابی اژدهایی(تنینــی)؛ بــا 10 Zhr
شــهاب در ســاعت.

• پیشــنهاد مــی کنیــم در ایــن روزهــا از صــورت فلکــی هایــی کــه
بــه تازگــی میهــان آســان شــده انــد غفلــت نکنیــد و مهــارت
هــای رصــدی خودتــان را در پیــدا کــردن آنهــا و رصــد اجــرام
مرتبــط بــا آنهــا افزایــش دهیــد؛ ب ـرای منونــه ،در ســمت رشق و
شــال رشقــی ،صــورت هــای فلکــی حمــل ،فــرس اعظــم ،برســاوش،
ممســک العنــان و...؛ در ســمت جنــوب رشقــی ،صــورت هــای
فلکــی َجــدی ،دلــو ،حــوت جنوبــی ،حــوت و. ...
آسامنی باشید...
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تذکــر :البتــه در ایــن تاریــخ ،مــاه  16روزه و بـرای رؤیــت ایــن
پدیــده مشــکل ســاز خواهــد بود.
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چه کسی خودم را کشت؟
نویسنده :فاطمه کارگر
تــا بــه حــال بــه اینکــه خودتــان را بکشــید فکــر کــرده ایــد؟ البتــه نــه از
آن قســم خودکشــی هایــی کــه زندگــی در آن پایــان پذیــرد! بلکــه زندگــی
خــو ِد دیگرتــان را از آن خــود مناییــد .اشــتباه نکنیــد ،ایــن یــک نوشــته ی
مهمــل یــا بحــث پیچیــده ی فلســفی نیســت ،لحظاتــی اســت کــه “امیلی»
در یــک شــب هولنــاک تجربــه مــی کنــد .حوادثــی ،موجــب مــی شــوند
کــه او بتوانــد بــه زندگــی و خــودش در جهــان هــای مــوازی دسرتســی
پیــدا کنــد. ...

مشــخصی بـرای آنهــا در نظــر نگرفــت .انتخــاب بازیگــر نیــز بــه نــوع خــود
جالــب اســت .فیلــم دارای هشــت کاراکــر اســت؛ بنابرایــن بــه هشــت
بازیگــر نیــاز بــود .بیرکــت از هشــت دوســت بازیگــر خــود دعــوت کــرد
و آنهــا را آن طــور کــه بــه نظــر خــود مناســب دیــد ،بــه چهــار زوج دســته
بنــدی کــرد .همچنیــن ب ـرای ضبــط فیلــم ،هــر روز بــه هــر بازیگــر چنــد
برگــه داده مــی شــد کــه در آن در رابطــه بــا کاراکــر هــان شــخص
اطالعاتــی نوشــته شــده بــود امــا هیچکــس از احــواالت دیگــری خــری
نداشــت و دیالــوگ هــا اکـرا بداهــه هســتند .حتــی بازیگـران نیــز از پایــان
دقیــق فیلــم اطالعــات دقیقــی نداشــتند!
اگــر چــه امــروزه کارهــا بــا جلــوه هــای ویــژه ی قــوی و فیلــم بــرداری
هــای تخصصصــی تــری در جهــان و مخصوصــا آمریــکا ســاخته مــی شــود،
امــا شــاید یکــی از نقــاط قــوت همدوســی ،در ســادگی و راحــت صحبــت
کــردن اشــخاص نهفتــه باشــد و اگــر بــدان افکــت هــای کامپیوتــری
افــزوده مــی گشــت –بــا توجــه بــه پیچیدگــی داســتان -باعــث رسدرگمــی
متاشا گر می شد.
بیرکــت ایــده ی «همدوســی» را تحــت تأثیــر رسیــال «منطقــه نیمــه
روشــن» و در تــاش ب ـرای ســاخت فیلــم کــم هزینــه (!) بدســت آورد و
توانســت بازخوردهــا و نقــد هــای خوبــی نیــز دریافــت کنــد؛ بنابرایــن اگــر
روزی در اتــاق خــود دراز کشــیده بودیــد و داســتانی بــه ذهنتــان خطــور
کــرد ،آن را نادیــده نگیریــد و تنهــا در پــی فراهــم کــردن یــک دوربیــن
بیفتیــد!
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فیلــم «همدوســی» محصــول ســال  2013آمریکاســت .هدایــت کار ،بــر
عهــده ی «جیمــز وارد بیرکــت» بــوده اســت .بیرکــت از جملــه ایــده
پــردازان دزدان دریایــی کارائیــب اســت .وی پــس از رشکــت در ســاخت
چندیــن کار کوتــاه و بــازی ویدئویــی ،تصمیــم گرفــت تــا کاری را بــه
روش خــود رشوع کنــد .بــه گفتــه خــود بیرکــت ،از آنجــا کــه ســال هــا در
تئاتــر ،خــاک صحنــه خــورده و بــا توجــه بــه اینکــه در تئاتــر مترکــز اصلــی
بــر بازیگــران و داســتان اصلــی اســت ،همیشــه عالقــه منــد بــه کاری
بــدون عوامــل صحنــه ،بــی توجــه بــه نوشــن فیلــم نامــه یــا اســتفاده از
جلــوه هــای ویــژه ،بــدون کمــک هــای مالــی یــا رشکــت هــای بــزرگ فیلم
ســازی و در کل بــدون هیــچ چیــز(!) بــوده اســت .بــه عقیــده ی او بـرای
ســاخنت یــک فیلــم ،یــک دوربیــن ،یــک ایــده ی خــوب و چنــد بازیگــر
کافیســت! بــه همیــن دلیــل جالــب اســت بدانیــد کــه فیلــم بــرداری در
خانــه ی خــود بیرکــت انجــام گرفتــه اســت .نوشــن ایــده ی کلــی و نــه
فیلــم نامــه ،توســط خــود بیرکــت صــورت گرفتــه بــه ایــن ترتیــب کــه بــه
مــدت یــک ســال ب ـرای هــر شــخصیت مســیر کلــی و خانــه هایــی کــه
بــه آنهــا وارد مــی شــود را ترســیم و پــردازش کــرد .امــا همچنــان مــن
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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 اطــاع دهیــد.
ایمیلfarhoushmaedeh@gamil.com :

تلگرامwww.telegram.me/cafeastro1 :
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.cafeastro.net/ask

		 کانال تلگرامcafeastro :
		 اینستـاگـرامcafeastro :
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