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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:
ســومین شــماره مجلــه الکترونیــک کافــه آســترو را بــا تغییراتــی نســبت بــه دو شــماره قبــل خدمــت شــما
تقدیــم مــی کنیــم .از ایــن پــس مجلــه الکترونیــک کافــه آســترو دو بــار در مــاه یعنــی اول و پانزدهــم مــاه
منتشــر مــی شــود .در ایــن شــماره هــم اخبــار و مطالــب آموزشــی زیــادی را خواهیــد خوانــد .موضوعــات
آموزشــی بــه صــورت مجموعــه ای منتشــر مــی شــود .قســمت هــای قبلــی ایــن مطالــب در شــماره هــای
پیشــین منتشــر شــده اســت و در شــماره هــای آینــده نیــز ادامــه پیــدا مــی کنــد .همچنیــن از ایــن بــه بعــد
در هــر شــماره یــک دانشــمند ایرانــی را معرفــی خواهیــم کــرد .ایــن دانشــمندان عمومــا از فیزیکدانــان،
منجمــان ،کیهــان شناســان و ریاضــی دانــان معاصــر خواهــد بــود .هــدف مــا آشــنایی بــا مســیر موفقیــت ایــن
دانشــمندان اســت.
سرپرست و مدیر سایت :مائده فرهوش
صفحه آرایی و طراحی جلد :امید اکبری
نویسندگان به ترتیب حروف الفبا :فاطمــه شــریعتی ،فائــزه صــادق ،خالد عطایــی ،فاطمــه کارگر ،رضا مــاه منظر
هاله مسگری ،کژال یوسفی
عکاس نجومی :سید محمدسعید انوار(عکس جلد) ،بیژن مروج الحکامی
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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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عکس برتر دو هفته گذشته از دید کاربران کافه آسترو
برج شمال سماوی
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امتیاز تصویرAnthony Ayiomamitis (TWAN)z :

در بــاالی ایــن بــرج ســنگی بــا قدمــت  ۱۳قــرن ،مــی تــوان نقطــه شــال ســاوی کــه در مرکــز رد ســتارگان قــرار گرفتــه
اســت را دیــد .چرخــش زمیــن بــه دور محــور خــود باعــث حرکــت ســتاره هــا بــه طــور ســتاره قطبــی در صــورت فلکــی
دب اصغــر مــی شــود .ایــن تصویــر در مــدت  ۵ســاعت و نیــم و بــا نوردهــی  ۴۵ثانیــه در  ۷و  ۸جــوالی گرفتــه شــده
اســت .بــرج تاریخــی کــه در مقابــل زمینــه آســان دیــده مــی شــود در ماراتــن ( ۴۰کیلومــری آتــن) یونــان قــرار دارد.
WWW.CAFEASTRO.NET
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یک سیاره کوتوله ی جدید در آن سوی نپتون یافت شد!
ترجمه :هاله مسگری

تصویری(ارائه ای ) از 700سال چرخش ( 2015 RR245خط زرد رنگ)
اجرامــی کــه بــه انــدازه ی  RR245و یــا بیشــر از آن روشــن هســتند،عالمت گــذاری شــده اند.بخــش مرکــزی کوچــک ســیاره،آن را بــه عنــوان
هجدهمیــن جــرم بــزرگ در کمربنــد کوییپــر توصیــف مــی کنــد.
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یــک تیــم بیــن املللــی از ســتاره شناســان ،یــک ســیاره کوتولــه
جدیــد در صفحــه ای از جهــان هایــی یخــی درآنســوی
نپتــون یافتنــد .ایــن جــرم جدیــد ،تقریبــا بــه انــدازه ی 700
کیلومرت(435مایــل) اســت و یکــی از بزرگرتیــن مدارهــا را بــه
عنــوان ســیاره ی کوتولــه دارد.ایــن ســیاره ی کوتولــه توســط
اتحادیــه بیــن املللــی ســتاره شناســی مرکــز ســیارات کوچــک
بــه عنــوان  RR245نامگــذاری شــد RR245 .بــا اســتفاده
از تلســکوپ کانادا-فرانســه-هاوایی در ماووناکــی هاوایــی
بــه عنــوان بخشــی از تحقیقــات در حــال اجــرای ســامانه
خورشــیدی بیرونــی( )OSSOSدیــده شــد .دکــر Michele
 Bannisterکســی کــه در ایــن بررســی و تحقیــق دارای پســت
دکــرا از دانشــگاه ویکتوریــا دربیریتیــش کلمبیــا مــی باشــد،
مــی گوید«:ایــن جهــان هــای یخــی درآن ســوی نپتون،چگونگــی

تشــکیل ســیارات غــول پیکــر و رانــده شــدن آنهــا را از خورشــید
مطــرح مــی کند.آنهــا بــه مــا اجــازه مــی دهنــد تکــه هــای
تاریخچــه ی ســامانه خورشــیدی مــان را کنــار یکدیگــر بگذاریــم
و تکمیلــش کنیم.امــا تقریبــا همــه ی ایــن جهــان هــای یخــی
بــه شــدت کوچــک ضعیــف و کمرنــگ مــی باشــند .و ایــن
واقعــا هیجــان انگیــز اســت کــه یکــی از آنهــا ایــن چنیــن
بــزرگ و درخشــان پیــدا شــود کــه مــا بتوانیــم اطالعــات آن
را بررســی کنیــم ».انجمــن تحقیقــات ملــی کانــادا متعلــق بــه
دکــر ، JJ Kavelaarsاولیــن بــار RR245را در فوریــه  2016از
عکــس هــای OSSOSکــه در ســپتامرب 2015گرفتــه شــده
بود،نامگــذاری کــرد Bannister .مــی گوید«:اینجــا بــر روی
صفحــه بود.نقطــه ی نــوری کــه بــه آرامــی حرکــت مــی کنــد
و بایــد حداقــل دوبرابــر از فاصلــه نپتــون و خورشــید دورتــر

2

باشــد ».تیــم حتــی بیشــر هیجــان زده شــد وقتــی متوجــه
شــدند کــه مــدار ایــن جــرم 120بــار بیشــر از زمیــن نســبت
بــه خورشــید اســت.اندازه ی RR245هنــوز بــه طــور دقیــق
مشــخص نشــده است،درســت مثــل ویژگــی هــای ســطح آن کــه
بــه بررســی و انــدازه گیــری هــای بیشــر نیــاز دارد.
 Bannisterمــی گوید«:ایــن جرم،یــا کوچــک و درخشــان اســت
و یــا بــزرگ و کــدر».
اکرثیــت ســیارات کوتولــه مثــل  RR245از بیــن رفتــه بودنــد یــا
از ســامانه خورشــیدی در آشــفتگی بــه بیــرون پرتــاب شــده انــد.
بــی نظمــی کاملــی کــه بــه صــورت ســیارات غــول پیکــر کــه بــه
موقعیــت فعلــی خــود حرکــت کــرده انــد.
 RR245یکــی از معــدود ســیارات کوتولــه ای ســت کــه تــا
بــه امــروز هم ـراه بــا پلوتــو و  Erisکــه از بزرگرتیــن ســیارات
کوتولــه مــی باشــند ،باقــی مانــده اســت RR245 .اکنــون
درمیــان بقایایــی از چندیــن هزاردنیــای فرانپتونــی کــه بیشــر
مــدار آنهــا دیــده نشــده اســت ،بــه دور خورشــید مــی چرخــد.
جهــان هایــی کــه بــه دور از خورشــید ســفر مــی کننــد ،دارای
زمیــن شناســی عجیــب و غریــب هم ـراه بــا چشــم اندازهایــی
کــه از تعــداد بســیاری مــواد یــخ زده ی متنــوع تشــکیل شــده
اســت ،مــی باشــند.این اطالعــات از پــرواز هــای اخیــر فضاپیامی
افــق هــای نــو ناســا بــر پلوتــو بــه دســت آمــده اســت.

منبع:
Astronomynow.com
WWW.CAFEASTRO.NET
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تصویــر بــه دســت آمــده از  RR245کــه حرکــت آهســته ی ســیاره
کوتولــه را در آســان در مــدت ســه ســاعت نشــان مــی دهــد.
امتیاز تصویرOSSOS team :

بعــد از صدهــا سال،بیشــر از 12میلیــارد کیلومــر از خورشــید
( 80 AUواحــد نجومی)،اکنــون  RR245دارد بــه ســوی نزدیــک
تریــن موقعیــت خــود یعنــی 5میلیــارد کیلومــر()Au 34
ســفر مــی کنــد و در ســال  2096بــه اطــراف آن مــی رســد.
RR245حداقــل در 100میلیــون ســال اخیــر ،در مــدار بــزرگ ِ
بیضــی شــکل خــود بــوده اســت .هامنطــور کــه  RR245در یکی
از هفتصــد ســالی کــه طــول مــی کشــد تــا بــه دور خورشــید
بگــردد رصــد شــد ،اینکــه از کجــا بــه وجــود آمــده و یــا اینکــه
مــدارش چگونــه بــه آهســتگی اینگونــه بــزرگ خواهــد شــد در
آینــده ای دور همچنــان ناشــناخته خواهــد ماند.مــدار دقیــق آن
در ســال هــای آینــده و بعــد از آنکــه بــه  RR245نامــی تعلــق
بگیــرد ،تصحیــح خواهــد شــد.تیم  OSSOSبــه عنــوان کاشــف
ایــن جرم،مــی تواننــد نــام پیشــنهادی خــود را بـرای  RR245بــه
اتحادیــه بیــن املللــی ســتاره شناســی پیشــنهاد دهنــد.
پروفســور Brett Gladmanاز دانشــگاه بیریتیــش کلمبیــا در
ونکــوور مــی گویــد OSSOS«:ب ـرای نقشــه بــرداری از ســاختار
مــداری بخــش خارجــی منظومــه شمســی طــرح ریــزی شــده
بود.اگرچــه ب ـرای پیــدا کــردن ســیارات کوتولــه برنامــه ریــزی
نشــده بود،امــا مــا از پیــدا شــدن یکــی از آنهــا بــا چنیــن مــدار
جالــب توجهــی بســیار خوشــحال هســتیم».
 RR245بزرگرتیــن اکتشــاف و تنهــا ســیاره کوتولــه ی یافــت
شــده توســط  ، OSSOSکــه بیــش از پانصــد جــرم ف ـرا نپتونــی
را پیــدا کرده،مــی باشــد.
 Goldmanمــی گویــد OSSOS«:تنهــا مــورد ممکــن بــرای
قابلیــت هــای اســتثنایی رصــد بــا تلســکوپ کانادا-فرانســه-
هاوایــی مــی باشــد.این تلســکوپ( )CFHTدر یکــی از بهرتیــن
موقعیــت هــای رصــدی و دیــداری بــر روی زمیــن ق ـرار دارد.و
مجهــز بــه یــک تصویربــردار بــزرگ بــا میــدان دیــد گســرده
مــی باشــد.همچنین مــی توانــد بســیار رسیــع رصــد هــای
هرشــب خــود را بــا اکتشــافات تــازه ای کــه مــا دســت پیــدا
مــی کنیم،تطبیــق دهد.ایــن امکانــات واقعــا در جهــان پیشــتاز
مــی باشــد».
کاوش هــای قبلی،تقریبــا متــام ســیارات کوتولــه ی روشــن را
نقشــه بــرداری کــرده اســت؛پس  2015 RR245مــی توانــد یکــی
ِ
بــزرگ کشــف شــده در آن ســوی نپتــون
از آخریــن دنیاهــای
باشــد ،تــا زمانــی کــه تلســکوپ هــای بزرگــری همچــون LSST
در اواســط 2020مــورد اســتفاده ق ـرار بگیــرد.

3

زمین در حال از دست دادن جو خود است( .ضعف در میدان مغناطیسی)
ترجمه :فاطمه شريعتي

مــا در محیــط مغناطیســی زمیــن ب ـرای ســال هــا بــا اســتفاده
از ماهــواره هایــی چــون ماموریــت کالســر  ، ESAیــک گــروه
متشــکل از چهــار فضاپیــا کــه در ســال 2000ماموریــت خــود
را رشوع کردنــد ،کاوش کــرده ایــم .کالســر بــرای بیشــر از
یــک دهــه و نیــم م ـراودات بیــن زمیــن و خورشــید را پیوســته
مشــاهده کــرده اســت .ایــن مــدت زمــان طوالنــی و همچنیــن
قابلیــت هــای چندگانــه ی فضاپیــا و مــدار واحــد آن ،آن را
تبدیــل بــه بازیگــری کلیــدی در فهــم چگونگــی ســوراخ شــدن
امتســفر زمیــن و همچنیــن تاثیــر پذیــری ســیاره ی مــا بــا رسارس
منظومــه شمســی کــرده اســت.
میــدان مغناطیســی زمیــن از چنــد جــز تشــکیل شــده اســت کــه
از داخــل ســیاره ی مــا تــا بــه خــارج در فضــا ادامــه دارد ،بــا
نشــان دادن تاثیــرش در ناحیــه ای از فضــا مــی تــوان مگنتوســفر
را تفســیر کــرد.
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جــو زمیــن درحــال ســوراخ شــدن اســت.هر روزحــدود نــود تــن
مــاده از امتســفربیرونی ســیاره مــا خــارج شــده و بــه فضــا پرتاب
مــی شــود .اگرچــه مأموریــت هایــی نظیرفضاپیــا هــای کالســر
آژانــس فضایــی اروپــا ( )ESAزمــان زیــادی در مــورد ت ـراوش
مــواد بــه خــارج از جــو تحقیــق مــی کــرده انــد ،امــا همچنــان
ســؤاالت مشــخص زیــادی وجــود دارد .چــرا و چگونــه زمیــن
امتســفر خــود را از دســت مــی دهــد و چگونــه بــا جســت و
جــوی مــا بـرای زندگــی در مــکان هــای دیگــر جهــان در ارتبــاط
اســت؟
ارنــارد میســون دانشمندجانشــین پــروژه ESAبـرای مأموریــت
کاســر گفــت »:ســؤال انتقــال پالســا بــه بیــرون و از دســت
رفــن جــو هــم مرتبــط اســت بــا ســیارات و هــم ســتارگان و ایــن
موضــوع بــه طورغیــر قابــل بــاوری جــذاب و مهــم اســت .بـرای
فهــم چگونگــی پیرشفــت زندگــی روی یــک ســیاره فهمیــدن
اینکــه چقــدر مــاده از جوخــارج مــی شــود بســیار مهــم اســت.
کنــش و واکنــش مــا بیــن مــواد ورودی و خروجی در مگنتوســفر
زمیــن در حــال حــارض موضــوع داغــی اســت؛دقیقا ایــن مــواد از
کجــا مــی آیند؟چگونــه وارد قســمتی از فضــای مــا مــی شــوند؟»

بـرای ایجــاد ســوراخی کوچــک در جــو مــا ،در هــر روز  90تــن
از مقــدار آن کــم مــی شــود.وزن امتســفر زمیــن در حــدود 5
کوادریلیــون ( )5×1015تــن اســت.پس مــا بــه ایــن زودی در
خطــر امتــام آن نخواهیــم بــود .هرچنــد کــه دانســن دربــاره ی
امتســفر زمیــن و چگونگــی خــروج آن بــه فضــا ،بـرای اطــاع از
امتســفر ســیارات دیگــر کلیــدی اســت و مــی توانــد در جســت و
جــوی مــا بـرای ســیارات قابــل ســکونت و زندگــی در خــارج از
زمیــن بســیار مهــم باشــد.
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مگنتوســفر  -و ناحیــه ی داخلــی آن یــک قســمت دونــات شــکل
(پالســافر) در بــاالی امتســفر مــا قــرار دارد کــه بــا چرخــش
زمیــن همراهــی مــی کنــد و بــه طــور متوســط تــا فاصلــه ی
 2000kmوســعت مــی یابــد – .بــا یــون هایــی کــه بــه دام
افتــاده انــد ،بــه بیــرون پرتــاب مــی شــوند و در طــول مســیر
خطــوط میــدان هســتند ،طغیــان کــرده اســت.
مگنتوســفر در بیرونــی تریــن لبــه ی رو بــه خورشــید خــود
بــا بادهــای خورشــیدی رو بــه رو مــی شــود ،جریــان دامئــی
ذرات بــاردار( اکــرا فوتــون هــا و الکــرون هــا) از خورشــید
ناشــی مــی شــوند .در ایــن جــا میــدان مغناطیســی مــا از ماننــد
یــک حفــاظ عمــل مــی کنــد .ماننــد صخــره ای مانــع بخــار آب
مــی شــود ،بــادی کــه بــه ســمتش مــی آیــد را بازتــاب مــی کنــد
و مســیرش را تغییــر مــی دهــد .ایــن قیــاس مــی توانــد ب ـرای
ســمتی از زمیــن کــه از خورشــید دورتــر اســت ادامــه مــی یابــد-
ذرات بــاد خورشــیدی در اط ـراف ســیاره ی مــا بــه کنــدی بــه
دور هــم جمــع شــده و شــکل یــک اســتوانه ی کشــیده(به نــام
دنبالــه ی مغناطیســی) رامــی گیرنــد کــه ســطوح پالســایی بــه
دام افتــاده را در بــر مــی گیــرد و بــا خطــوط میــدان واکنــش
مــی دهــد.
هرچنــد مگنتوســفر مــا نقــاط ضعــف خــود را دارد چـرا کــه در
قطــب هــای زمیــن ماننــد آهرنباهــای تخــت اســتاندارد خطــوط
میــدان بــاز هســتند (ایــن مــکان هــا بــه اســم رسهــای قطــب
نــام گــذاری شــده انــد ).در اینجــا ذرات بــاد خورشــیدی مــی
تواننــد بــه ســمت داخــل زمیــن واقــع شــوند و مگنتوســفر
زمیــن را بــا ذرات پــر انــرژی پــر کننــد.
درســت ماننــد ذرات کــه مــی تواننــد بــه داخــل و زیــر ایــن
خطــوط بــاز قطبــی وارد شــوند ،همچنیــن درات مــی تواننــد
بیــرون رونــد.

یــون هــا از باالیــی تریــن الیــه امتســفر زمیــن – یعنــی یونوســفر
کــه در بــاالی زمیــن نزدیــک 100kmوســعت مــی یابــد -بــه
بیــرون فــوران مــی کنــد تــا ایــن ناحیــه از فضــا را پــر کنــد.
مامریــت هایــی ماننــد کالســر همچنیــن نــکات بیشــری را
کشــف کــرده انــد ولــی رونــد مبهــم باقــی مانــده اســت.
در آغــاز دانشــمندان بــاور داشــتند کــه محیــط مغناطیســی
زمیــن از ذرات منطقــه خورشــیدی پرشــده اســت .هرچنــد
نزدیــک دهــه 1990پیــش بینــی شــده اســت کــه امتســفر زمیــن
در خــروج از پالســافر زمیــن اســت .پیــش بینــی کــه درســت از
کار درآمــد!
مشــاهدات نشــان داده اســت ســتون هــای پراکنــده قدرمتنــد از
پالســا بــا تغییــر آرایــش هــا ،کــه در داخــل پالســافر رشــد مــی
کنــد ،بیــرون در لبــه ی مگنتوســفر حرکــت مــی کنــد و پالســا
بــا بــاد خورشــیدی داخــل مگنتوســفرمی شــود ،واکنــش دارد.
آخریــن مطالعــات منبــع مشــخص دیگــری را تاییــد کرده اســت-
امتســفر زمیــن بــه طــور مــداوم در حــال خــارج شــدن اســت! در
کنــار آرایــش هــای ذکــر شــده ،یــک جریــان یکنواخــت از مــواد
(شــامل اکســیژن ،هیــدروژن و یــون هــای هلیــوم) پالســافر
ســیاره ی مــا را از ناحیــه قطــب تــرک مــی کنــد  ،تــا بــرای
جایگزینــی دوبــاره ی پالســای داخــل مگنتوســفر آمــاده شــود.
کالســر نشــانه ای از ایــن بــاد پیــدا کــرده و قدرتــش را هــم برای
کل آن( گ ـزارش داده شــده در مقالــه ای کــه در  2013منتــر
شــده اســت) و هــم بـرای یــون هــای هیــدروژن( گـزارش داده
شــده در  )2009مشــخص کــرده اســت.
بــه هــر حــال نزدیــک  1kgاز مــاده در هــر ثانیــه  ،نزدیــک
 90تــن در هــر روز مــاده در حــال خــروج از امتســفر اســت.
بــا جــدا کــردن تنهــا یــون هــای رسد( یــون هــای هیــدروژن
ســبک کــه انــرژی کمــری بـرای فـرار کــردن بــه انــرژی کمــری
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نیــاز دارد و در ایــن صــورت داشــن انــرژی کمرت در مگنتوســفر)
مقــدار فـرار مــواد در کل هـزاران تــن در هــر روز اســت.
یــون هــای رسد مهــم هســتند؛ ماهــواره هــای بســیاری – بــه
اســتثنای کالســر -منــی تواننــد آن هــا را بــه خاطــر انــرژی
کمشــان آشــکار کننــد ،امــا آن هــا شــکل یــک قســمت مهــم
مــاده ی خالــص کــه از زمیــن بیــرون رفتــه را دارنــد وبیشــر
یــک نقــش کلیــدی در شــکل گیــری محیــط مغناطیســی بــا مــا
بــازی مــی کنــد.
طوفــان هــای خورشــیدی و تنــاوب آن بــا زیــاد شــدن فعالیــت
هــای خورشــیدی ظاهــر شــدند تــا بــه طــور قابــل توجهــی کــم
شــدن امتســفر زمیــن را بــا بیشــر از ســه برابــر رسعــت بخشــد.
هرچنــد ســؤاالت اساســی باقــی مــی مانــد :چگونــه یــون هــا
فـرار مــی کننــد و آن هــا از کجــا ناشــی مــی شــود؟ چــه رونــدی
در حــال اجراســت؟ و کــدام برتــری دارد؟ فــرض مــی شــود کــه
شــتاب خــروج از مرکــز یکــی از کلیــد هــای پروســه ی خــروج
باشــد کــه بــه یــون هــا در قطــب هــای زمیــن در هنــگام عبــور
آن هــا از خطــوط میــدان مغناطیســی متغیــر رسعــت مــی
بخشــد .ایــن یــون هــا بــه مســیر هــای نــا مشــخص مختلفــی
منحــرف مــی شــوند ،بــا بــه دســت آوردن انــرژی و متامــا
منحــرف کــردن از زمیــن بــه دنبالــه ی مغناطیســی  ،جایــی
کــه بــا پالســا واکنــش دارد و بــا بیشــرین رسعــت هــا نســبت
بــه تقســیم شــدن ،بــا نوعــی اثــر بومرنگــی بــه زمیــن بــاز
می گردد.
چنیــن ذرات پــر انــرژی مــی تواننــد یک تهدیــد بـرای تکنولوژی
فضایــی بــه وجــود آورنــد .بنابرایــن فهــم آن بســیار مهــم اســت.
کالســر ایــن رونــد را در زمــان هــای گوناگونــی در طــول یــک
دهــه و نیــم گذشــته کاوش کــرد .پیــدا کــردن آن بــرای اثــر
گذاشــن یــون هــای ســنگین تــر ماننــد اکســیژن بیشــر از ســبک
تــر هــا  ،و همچنیــن آشــکار کــردن قــدرت ،پرتــو هــای پــر
رسعــت یــون هــا بــا رسعــت زیادی(نزدیــک 100بــار بیشــر از
طــی مســیر در ســه ســال) از دنبالــه ی مغناطیســی بــه ســمت
زمیــن بــر مــی گردنــد.
اخیــرا دانشــمندان بــه وســیله ی آنچــه بــاد خورشــیدی وارد
مگنتوســفر زمیــن مــی کنــد و پالســای شــتابدار ،دربــاره
ی رونــد اتصــال دوبــاره ی مغناطیســی ،یکــی از بیشــرین
روندهــای تاثیــر گــذار فیزیکــی کاوش کــرده انــد.
در ایــن پروســه پالســا واکنــش دارد و انــرژی را بــا خطــوط
میــدان مغناطیســی مبادلــه مــی کنــد .خطــوط متفاوتــی
خودشــان را پیکــره بنــدی مــی کننــد ،میشــکنند ،بــه اط ـراف
انتقــال مــی دهنــد و بــه وســیله ی ترکیــب شــدن بــا خطــوط

دیگــر اتصــاالت جدیــدی را بــه وجــود مــی آورنــد ،در ایــن
پروســه مقادیــر زیــادی انــرژی آزاد مــی شــود.
اینجــا یــون هــای رسد بــه نظــر مهــم مــی آینــد .مــا مــی دانیــم
یــون هــای رسد بــر رونــد اتصــال دوبــاره در کرانــه ای کــه بــاد
خورشــیدی مالقــات مــی کنــد بــا مگنتوســفر (مگنتوپــاز) تاثیــر
مــی گذارد،امــا مــا همچنیــن از مکانیــزم آن مطمــن نیســتیم.
فلیــپ اســکوبت ،دانشــمند پــروژه ی  ESAبــرای ماموریــت
کالســر گفــت »:در اصــل ،مــا نیــاز داریــم بفهمیــم کــه چگونــه
پالســای رسد در مگنتوپــاز بــه امتــام مــی رســد .جنبــه هــای
مختلــف کمــی بـرای آن وجــود دارد ،مــا نیــاز داریــم رونــد هــای
شــامل انتقالــش در آنجــا را بدانیــم ،چگونگــی ایــن پروســه هــا
بــه دینامیــک بــاد خورشــیدی و رشایــط مگنتوســفر و جایــی
کــه پالســا از آنجــا ب ـرای اولیــن بــار مــی آیــد  -از یونوســفر،
پالســافر یــا جــای دیگــر منشــا مــی گیــرد؟  -بســتگی دارد».
اخیــرا دانشــمندان محیــط مغناطیســی زمیــن را بــا زمانــی
کــه پالســموید هــا و ریســان هــا روی ســاختار شــناخته
شــده جریــان پیــدا کــرده انــد ،مــدل ســازی و شــبیه ســازی
کردنــد -اســتوانه هــا ،تیــوب هــا و حلقــه هــای پالســایی
کــه بــا خطــوط میــدان مغناطیســی در هــم پیچیــده
شــده انــد .ایــن هــا هنگامــی کــه رونــد اتصــال دوبــاره ی
مغناطیســی در دنبالــه ی مغناطیســی اتفــاق مــی افتــد ،فــوران
مــی کننــد و پالســموید هایــی کــه چــه داخــل و چــه خــارج
دنبالــه و بــه طــرف زمیــن مــی رونــد را بیــرون مــی کنــد.
ممکــن اســت یــون هــای رسد نقــش مشــخصی در تشــخیص
جهــت پالســموید هــای بیــرون شــده بــازی مــی کننــد .ایــن
شــبیه ســازی هــای اخیــر یــک ارتبــاط بیــن پالســموید هایــی
کــه بــه ســمت زمیــن جهــت گیــری کــرده و یــون هــای ســنگین
اکســیژن کــه از یونوســفر خــارج مــی شــوند ایجــاد مــی کنــد-.
بــه بیــان دیگــر ممکــن اســت یــون هــای اکســیژن میـزان اتصــال
دوبــاره در نقــاط مشــخصی داخــل دنبالــه ی مغناطیســی کــه
خــط ســیر در امتــداد دنبالــه را تولیــد مــی کنــد کاهــش دهــد و
دفــع کنــد  ،بنابرایــن آن را در طــرف زمیــن ســازگارتر مــی کنــد.
ایــن نتایــج بــا مشــاهدات موجــود کالســر موافقنــد.
مطالعــه ی اخیــر دیگــر کالســر آزمایشــات دو مکانیــزم اصلــی
خــروج امتســفر زمیــن را مقایســه کــرد -آرایــش پراکنده ی ناشــی
شــده در پالســافر و نشــتی ثابــت امتســفر زمیــن از یونوســفر-
تــا ببینــد چگونــه ممکــن اســت آن هــا بــا تــوده ی یــون هــای
رسد کــه در ســمت روشــن مگنتوپاز(مگنتوســفر-باد خورشــیدی
در لبــه ی نزدیــک تــر بــه خورشــید ) مســتقرند ،همــکاری کننــد.
هــردو رونــد خــروج مــواد ظاه ـرا بســتگی دارنــد بــه راه هــای
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مختلــف میــدان مغناظیســی داخــل ســیاره( ،)IMFمیــدان
مغناطیســی خورشــیدی بــا بــاد خورشــیدی بــه داخــل منظومــه
شمســی فرســتاده شــده اســت .ایــن میــدان در الگــوی مارپیچی
ناشــی از چرخــش خورشــید در فضــا حرکــت مــی کنــد؛ ماننــد
آب آزاد شــده از آب پــاش .بــا توجــه بــه اینکــه چگونــه IMF
مرتــب شــده اســت ،مــی توانــد تاثیــر گذاشــته و قســمتی از
میــدان مغناطیســی زمیــن را در مگنتوپــاز از بیــن بــرد ،در
ارتبــاط و ترکیــب شــده بــا میــدان مــا و بــه بــاد خورشــیدی
اجــازه مــی دهــد کــه جریــان یابــد.
آرایــش هــا ظاهـرا هنگامــی کــه  IMFبــه ســمت جنوب ســمت
گیــری مــی کــرده اســت رخ داده انــد (.پــاد مــوازی بــا میــدان
مغناطیســی زمیــن بــه شــکلی دربــاره اش اشــاره شــد ).از طــرف
دیگــر در طــول جهــت گیــری  IMFبــه ســمت شــال ،نشــت
جریــان هــای خارجــی از یونوســفر اتفــاق مــی افتــد .هــر دو
رونــد بــا قــدرت در زمانــی کــه بــاد خورشــیدی مرتاکــم تــر یــا
رسیــع تــر طــی مســیر مــی کنــد ،اتفــاق مــی افتــد (.بدینگونــه
فشــار دینامیکــی باالتــری را اعــال مــی کنــد).
میســون گفــت »:هنگامــی کــه چیــز بیشــری ب ـرای یادگیــری
وجــود دارد ،مــا قــادر خواهیــم بــود پیرشفــت بزرگــی در اینجــا
ایجــاد کنیــم .آخریــن مطالعــات توانســته انــد کــه حــوادث
چندگانــه -یعنــی ســوراخ شــدن یونوســفر ،آرایــش هایــی از
پالســافر و واکنــش هــای مغناطیســی -را بــا موفقیــت بــا هــم
مربــوط ســاخته اندتــا تصویــر بهــری از محیــط مغناطیســی
زمیــن ایجــاد کننــد .ایــن تحقیــق ســال هــای زیــادی مشــاهدات
مــداوم نیــاز دارد کــه مــا تنهــا قــادر بــه دریافــت آن هــا از
طریــق کالســر هســتیم».
دانســن بیشــر دربــاره ی امتســفرمان مــی توانــد بیشــر دربــاره
ی همســایه هــای ســیاره ای مــا بگویــد -مــا مــی توانیــم بالفعــل
از چنیــن تحقیقاتــی بـرای هــر شــئ نجومــی هــم بــا امتســفر و
هــم بــا میــدان مغناطیســی اســتفاده کنیــم .مــا مــی دانیــم کــه
امتســفرهای ســیاره ای نقــش رضوری در تعییــن قابــل ســکونت
یــا خالــی از زندگــی بــودن یــک ســیاره بــازی مــی کنــد .امــا
ســؤاالت روشــن زیــادی باقــی مــی مانــد .بــا در نظــر گرفــن
تنــوع دیــده شــده در ســیارات و قمرهــای منظومــه خورشــیدی
مــا ،بـرای مثــال در قســمتی کوچــک از جهــان ،مــا جهــان هــای
بســیار و متفاوتــی میبینــم :امتســفر کربــن دی اکســید مــه
ماننــد زهــره ،امتســفر رقیــق امــروزه ی مریــخ کــه زیــاد خالــی
شــده ،امتســفر غنــی از نیــروژن تایتــان قمــر زحــل ،کالیســتو
قمــر ذاتــا خالــی از هــوای مشــری ،امتســفر اکســیژن دار زمیــن.
مــا چگونــه مــی فهمیــم آیــا ایــن ســیارات مــی تواننــد ب ـرای
زندگــی مفیــد باشــند ،یــا اگــر آن هــا قبــا میزبــان نوعــی زندگی

بــوده انــد؟ بــه طــور مثــال گــان مــی رود مریــخ روزی دارای
امتســفری چــگال و غلیــظ بــوده باشــد کــه مقــدار قابــل توجهــی
از آن در طــول زمــان از بیــن رفتــه اســت .اگرچــه ســیاره ی رسخ
ممکــن نیســت قابــل ســکونت باشــد ،ممکــن اســت در گذشــته
اینگونــه بــوده باشــد.
اســکوبت گفــت »:فهــم بیشــر دربــاره ی امتســفر خودمــان
هنــگام بحــث دربــاره ی ســیارات دیگــر جهــان بــه مــا کمــک
خواهــد کــرد .مــا احتیــاج بــه دانــش بیشــری داریــم .چــرا
زمیــن امتســفری دارد کــه مــی توانــد حافــظ زندگــی باشــد در
حالــی کــه باقــی ســیارات منــی تواننــد؟» کالســر یــک ماموریــت
خــاص اســت کــه شــامل چهــار فضاپیــا مــی باشــد -قالبــی
کــه اخیــرا ناســا بــرای ماموریــت مقیــاس هــای چندگانــه ی
مگنتوســفر() MMSاســتفاده کــرده اســت ،آغــاز شــده در-2015
کــه اجــازه ی مطالعــات مــداوم میــدان مغناطیســی و بــاد هــای
خورشــیدی از مــکان هــا و جهــات متفــاوت را مــی دهد .کالســر
از  2000رشوع بــه کار کــرده اســت و در ایــن زمــان اطالعاتــی
غنــی را دربــاره ی محیــط مغناطیســی مــا در طــول تنــاوب
هــای متفــاوت فعالیــت هــای خورشــیدی و زمینــی داده اســت.
اســکوبت اضافــه کــرد »:همچنیــن مــدار کالســر حقیقتــا در
طــول همــه ی ماموریــت هــای جــاری منحرصبــه فــرد اســت.
کالســر روی مــدار قطبــی اســت ،یعنــی آن هــا مــی تواننــد
مناطــق فعــال قطبــی را کاوش کننــد -بــه خصــوص رس تیــز و
راس قطــب -نزدیــک و جزییاتــی بــی نظیــر بــه دســت آرنــد».
«در نهایــت ،ماموریــت هــای طوالنــی فضایــی ماننــد کالســر بــه
مــا کمــک مــی کننــد بـرای فهــم بیشــر دربــاره ی ســیاره یــان،
امتســفرش ،و در کل کاهــش امتســفر -کــه بــه مــا کمــک میکنــد
بـرای فهــم منظومــه ی شمســی کــه در آن زندگــی میکنیــم»
کالســر مجموعــه ای از چهــار فضاپیامســت کــه بــه دور زمیــن
مــی چرخــد .ایــن اولیــن ماموریــت فضایــی ب ـرای مطالعــه در
ســه بعــد و ب ـرای پروســه هــای طبیعــی فیزیکــی کــه داخــل و
در نزدیکــی مگنتوســفر زمیــن اتفــاق مــی افتنــد ،مــی باشــد.
در  2000آغــاز شــده اســت ،شــامل چهــار فضاپیــای برابــر کــه
بــه شــکل هرمــی بــه دور زمیــن مــی چرخنــد .محتویــات کالســر
شــامل وســایل رشح صنعــت پالســا بـرای انــدازه گیــری میــدان
هــای الکرتیکــی و مغناطیســی در محــدوده ی وســیع فرکانــس،
و کلیــد پارامرتهــای فیزیکــی کــه الکــرون هــا و یــون هــا را از
نزدیــک 0eVتــا میـزان کمــی MeVتوصیــف مــی کنــد.
عملیات های علمی به وسیله ی مرکز هامهـنگی علوم مشـرتک
( )ESOCدر آزمایشـگاه رادرفـورد اپـلتـون ،انگلستان و توسـط
مرکز عملیات فضایی اروپا ( ESOC) ESAدر دارمشتات آلـامن
انجام شد.
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کشف یک ادغام ستاره ای توسط رصدخانه اشعه ایکس چاندرا
ترجمه :مائده فرهوش
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انفجــار پرتــو گامــا یــا  GRBیکــی از خشــن تریــن و پــر انــرژی
تریــن اتفاقــات جهــان اســت .اگــر چــه ایــن رویــداد درخشــان
تریــن انفجــاری اســت کــه ســتاره شناســان مــی تواننــد رصــد
کننــد ،امــا داده هــای رصدخانــه اشــعه ایکــس چانــدرا،
ماهــواه ســویفت و تلســکوپ هــای دیگــر نشــان مــی دهــد
کــه دانشــمندان احتــاال تعــداد زیــادی از ایــن انفجــار هــای
قدرمتنــد کیهانــی را رصــد نکــرده انــد.
ســتاره شناســان حــدس مــی زننــد کــه انفجــار گامــا بــر اثــر
برخــورد و ادغــام دو ســتاره نوترونــی یــا ســتاره نوترونــی و
ســیاهچاله بوجــود مــی آیــد .تحقیقــات جدیــد نشــان مــی
دهــد کــه چنیــن برخــورد هایــی پرتــو باریــک یــا یــک جــت
از پرتــو گامــا بوجــود مــی آورد .اگــر ایــن جــت باریــک گامــا
بــه ســمت زمیــن نباشــد ،آنــگاه  GRBتولیــد شــده از برخــورد
آشــکار ســازی منــی شــود.
برخــورد دو ســتاره نوترونــی یــا یــک ســتاره نوترونــی و

ســیاهچاله مــی توانــد امــواج گرانشــی بســیار قــوی بوجــود
آورد کــه در صورتــی کــه بــه ســمت زمیــن باشــد یــا نــه آشــکار
ســازی مــی شــود .ایــن امــواج توســط رصدخانــه امــواج گرانشــی
تداخــل ســنج لیــزری ( )LIGOو دیگــر رصدخانــه هــای امــواج
گرانشــی ،آشــکار ســازی مــی شــود.
در  ۳ســپتامرب  ۲۰۱۴رصدخانــه ســویفت ،انفجــار پرتــو گامــا
 GRB 140903Aرا شناســایی کــرد .ســتاره شناســان بــا اســتفاده
از رصدخانــه نــور مرئــی هاوایــی مــکان  GRB 140903Aرا
در کهکشــانی بــه فاصلــه  ۳.۹میلیــارد ســال نــوری (بــه نســبت
 GRBهــا نزدیــک) از مــا در صــورت فلکــی اکلیــل شــالی
شناســایی کننــد.
ایــن انفجــار پرتــو گامــا کمــر از دو ثانیــه طــول کشــید .بــه
همیــن علــت در فهرســت «انفجــار پرتــو گامــا کوتــاه» قــرار
گرفتــه اســت.
ســتاره شناســان فکــر مــی کننــد ایــن گــروه از پرتــو هــای گامــا
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در نتیجــه برخــورد دو ســتاره نوترونــی یــا یــک ســیاهچاله
و ســتاره نوترونــی بوجــود آمــده باشــد کــه در نهایــت
یــک ســیاهچاله جدیــد یــا یــک ســتاره نوترونــی بــا میــدان
مغناطیســی بســیار قــوی بوجــود مــی آیــد.
حــدود ســه هفتــه بعــد از کشــف  GRB 140903Aتوســط
ســویفت ،محققــان دانشــگاه میرلنــدا ( )UMDبــه رهــری
النــورا تروجــا ( )Eleonora Trojaعواقــب پــس از انفجــار پرتــو
گامــا را توســط رصدخانــه اشــعه ایکــس چانــدرا رصــد کردنــد.
چانــدار نشــان مــی دهــد کــه چگونــه تابــش پرتــو ایکــس از
 GRBدر طــول زمــان کاهــش پیــدا مــی کنــد.
محققــان براســاس داده هــای رصدخانــه هــای اشــعه ایکــس
فهمیدنــد کــه پرتــو زاویــه حــدود  ۵درجــه اســت .بنابرایــن
ســتاره شناســان تنهــا  ۰.۴درصــد از ایــن  GRBرا آشــکار ســازی
کــرده انــد.
مطالعــات قبلــی نشــان داده اســت کــه از ایــن ادغــام هــا
ط

جــت هــای باریــک بوجــود مــی آیــد .شــواهد بـرای اثبــات ایــن
موضــوع قــوی نیســت زیـرا کاهــش رسیــع نــور در همــه طــول
مــوج هــا دیــده نشــده اســت.
بســیاری از شــواهد ایــن رویــداد را بــه ادغــام دو ســتاره
نوترونــی یــا یــک ســیاهچاله و ســتاره نوترونــی مرتبــط
مــی کنــد .ایــن شــواهد عبارتنــد از انتشــار پرتــو گامــا ،پیــر
بــودن ســتاره هــا و آهنــگ کــم تشــکیل ســتاره در کهکشــان
میزبــان  GRBو همچنیــن عــدم وجــود ابرنواخــر .در مــوارد
قبلــی چنیــن شــوادی دیــده نشــده بــود.
مطالعــات جدیــد نشــان مــی دهــد کــه چنیــن ادغامــی
مــی توانــد عنــارص ســنگین تــر از آهــن را بوجــود آورد ،ماننــد
طــا .بنابرایــن آهنــگ ایــن رویــداد هــا ب ـرای تخمیــن می ـزان
عنــارص ســنگین ادغــام در مقایســه بــا می ـزان رصــد شــده در
کهکشــان راه شــیری مهــم اســت.
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توضیح تصویر:
تصویر سمت راست ،نتایج انفجار پرتو ایکس را در داده های رصدخانه اشعه ایکس چاندارا نشان می دهد.
تصویر سمت چپ منای مرئی از GRB 140903Aرا منایش می دهد.
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مطالعه چرایی توقف تشکیل ستاره ها
ترجمه :خالد عطائی

کهکشــان هــا بــه ســه گــروه اصلــی بیضــوی ،مارپیچــی (ماننــد
کهکشــان راه شــیری) و نامنظــم تقســیم مــی شــوند .آنهــا
مــی تواننــد بســیار بــزرگ و یــا کوچــک باشــند .همچنیــن
کهکشــان هــا مــی تواننــد آبــی یــا قرمــز باشــند .کهکشــان هــای
آبــی بــه صــورت فعــال هنــوز در حــال تشــکیل ســتاره هــا

هســتند و آنهایــی کــه قرمــز هســتند عمدتــا در حــال حــارض
ســتاره ای تشــکیل منــی دهنــد و غیــر فعــال در نظــر گرفتــه
مــی شــوند .فرایندهایــی کــه باعــث فرونشــاندن و یــا بــه
عبارتــی توقــف شــکل گیــری ســتاره هــا در کهکشــان هــا
مــی شــود ،بــه خوبــی درک نشــده انــد ،بــا ایــن حــال مســئله
WWW.CAFEASTRO.NET
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کهکشــان  ESO137-100یــک مثــال کامــل از کهکشــان مارپیچــی فــرده شــده درون یــک خوشــه کهکشــانی پیــر مــی باشــد کــه گاز از درون
دیســک کهکشــانی آن در یــک فرآینــد تخلیــه فشــار بــه بیــرون رانــده شــده اســت .بــه نظــر مــی رســد کهکشــان گاز خــود را در زمــان ســقوط
بــه خوشــه کهکشــانی نورمــا از دســت مــی دهــد.
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برجســته ای را از مطالعــه تکامــل کهکشــان هــا تشــکیل
مــی دهنــد .در حــال حــارض ،بــا اســتفاده از منونــه بزرگــی
در حــدود  ۷۰۰۰۰کهکشــان ،یــک تیــم از محققــان بــه رهــری
ســتاره شناســان دانشــگاه کالیفرنیــا ،بهنــام درویــش و بهــرام
مبــر توضیحــی در رابطــه بــا چرایــی توقــف شــکل گیــری
ســتاره هــا در کهکشــان هــا دارنــد.
ایــن تیــم تحقیقاتــی کــه شــامل دانشــمندان موسســه فنــاوری
کالیفرنیــا و دانشــگاه لنکســر بریتانیاســت بــا بررســی داده
هــای در دســرس  COSMOS UltraVISTAکــه بــرآورد
دقیقــی از فاصلــه کهکشــان هــا تــا  ۱۱میلیــارد ســال قبــل ارائــه
مــی دهــد ،بــر روی اثــرات فرآیندهــای خارجــی و داخلــی
کــه بــر فعالیــت شــکل گیــری ســتاره هــا در کهکشــان هــا اثــر
می گذارد ،متمرکز شدند.
محققــان مالحظــه منودنــد کــه مکانیــزم هــای خارجــی شــامل
الیروبــی کــه از ســقوط کهکشــان درون یــک خوشــه کهکشــان ی
ایجــاد مــی شــود و گاز را بیــرون مــی رانــد ،برخوردهــای
گرانشــی گوناگــون بــا کهکشــان هــای اطــراف و محیــط
پیرامــون مرتاکــم منجــر بــه تهــی شــدن کهکشــان از مــواد و
توقــف عرضــه گاز رسد بــه کهکشــان مــی شــود ،در نتیجــه آن،
مــواد مــورد نیــاز بـرای تولــد ســتاره بـرای مــدت زمــان طوالنــی
محــدود مــی شــود.
محققــان مکانیــزم داخلــی را شــامل وجود ســیاهچاله (که در آن
بــا جــت ،فــوران و یــا تابــش شــدید گاز هیــدروژن در کهکشــان
و یــا بیــرون رانــدن کامــل آن مانــع از شــکل گیــری ســتاره هــا
مــی شــود) و جریــان ســتاره ای (ماننــد بادهــای بــا رسعــت بــاال
کــه بوســیله ســتاره هــا جــوان پرجــرم و ابرنواخرتهایــی کــه گاز
را بــه بیــرون از کهکشــان میزبــان مــی راننــد ،تولیــد مــی شــود)
مــی داننــد.
درویــش ،دانشــجوی ســابق کارشناســی ارشــد دانشــکده فیزیــک
و نجــوم دانشــگاه کالیفرنیــا و نویســنده ارشــد مقالــه تحقیقاتی
در مجلــه  The Astronomical Journalبیــان مــی کنــد « :بــا
اســتفاده از خــواص قابــل مشــاهده در کهکشــان هــا و روش
هــای آمــاری پیچیــده ،مــا نشــان دادیــم کــه بــه طــور متوســط
فرآیندهــای خارجــی فقــط بــه غیرفعــال شــدن کهکشــان هــا
در طــول  ۸میلیــارد ســال قبــل مربــوط مــی شــوند ».او اضافــه
مــی کنــد « :بــه عبــارت دیگــر فرآینــد هــای داخلــی ،مکانیــزم
غالــب توقــف ســتاره زایــی قبــل از ایــن زمــان و نزدیکــر بــه
زمــان آغــاز جهــان مــی باشــد».
ایــن یافتــه رسنــخ مهمــی را بــه ســتاره شناســان بــرای درک
اینکــه کــدام فرآینــد در زمــان هــای مختلــف کیهانــی دلیــل

غالــب توقــف شــکل گیــری ســتاره هــا اســت ،مــی دهــد.
هســتند و آنهایــی کــه قرمــز هســتند عمدتــا در حــال حــارض
ســتاره ای تشــکیل منــی دهنــد و غیــر فعــال در نظــر گرفتــه
مــی شــوند .فرایندهایــی کــه باعــث فرونشــاندن و یــا بــه
عبارتــی توقــف شــکل گیــری ســتاره هــا در کهکشــان هــا
مــی شــود ،بــه خوبــی درک نشــده انــد ،بــا ایــن حــال مســئله
ســتاره شناســان همزمــان بــا شناســایی کهکشــانهای غیرفعــال
در فواصــل مختلــف اکنــون بــه آســانی مــی تواننــد بــا دقــت،
مکانیزمــی کــه باعــث غیرفعــال شــدن آن شــده را بیابنــد.
در نجــوم بحــث هــای زیــادی در مــورد اینکــه آیــا فقــط
عوامــل داخلــی ،خارجــی و یــا ترکیبــی از آنهــا باعــث توقــف
شــکل گیــری ســتاره هــا مــی شــود در جریــان اســت .هنــوز
مشــخص نیســت چــه فرآیندهایــی عمدتــا دلیــل اصلــی و چــه
فرآیندهــای فیزیکــی مختلفــی نقــش کوچکــی در توقــف شــکل
گیــری ســتاره هــا دارنــد .همچنیــن کامــا قابــل درک نیســت کــه
چــه موقعــی ایــن فرآیندهــا نقــش مهمــی در تکامــل کهکشــان
هــا ایفــا مــی کننــد.
بــه گفتــه درویــش« :ایــن وضعیــت زمانــی پیچیــده تــر
مــی شــود کــه مــا متوجــه شــویم همــه ایــن مکانیــزم هــا ممکــن
اســت بــه خــواص کهکشــانهای غیــر فعــال بســتگی داشــته
باشــند .آنهــا ممکــن اســت در طــول زمــان تکامــل یابنــد ،در
دوره هــای زمانــی مختلــف فعالیــت کننــد -رسیــع یــا آهســته-
و ممکــن اســت بــه خــواص عوامــل غیرفعــال کننــده بســتگی
داشــته باشــند».
دکــر مبــر ،اســتاد فیزیــک و نجــوم کــه در طــول ایــن دوره
بــر روی تحقیقــات درویــش نظــارت دارد ،بیــان مــی کنــد « :مــا
یافتیــم کــه بــه طــور متوســط فرآینــد هــای خارجــی در یــک
مــدت زمــان نســبتا کوتــاه فعالیــت مــی کننــد ،در حــدود یــک
میلیــارد ســال ،و مــی تواننــد بــر غیرفعــال کــردن کهکشــان هــای
پرجــرم بســیار موثرتــر باشــند .عوامــل داخلــی در مرتاکــم کــردن
خوشــه هــای کهکشــانی بســیار موثــر هســتند .مقیــاس زمانــی
بســیار مهــم اســت .دوره زمانــی کوتــاه نشــان مــی دهــد کــه
مــا بایــد بــه دنبــال فرآیندهــای فیزیکــی خارجــی باشــیم کــه
بــه رسعــت بــر توقــف فعالیــت اثــر مــی گذارنــد .یکــی دیگــر
از نتایــج مهــم ایــن کار ایــن اســت کــه فرآیندهــای داخلــی و
خارجــی بــه صــورت مســتقل از یکدیگــر در توقــف شــکل گیــری
ســتاره هــا عمــل منــی کننــد.
در مرحلــه بعــد ،تیــم تحقیقاتــی بــر روی گســرش ایــن مطالعــه
بــه محیــط پیرامــون کهکشــان هــا در مقیــاس بســیار بزرگــر کار
خواهــد کــرد.

11

بهنام درویش (چپ) و بهرام مبرش (راست) ستاره شناسان دانشکده فیزیک و نجوم دانشگاه کالیفرنیا

انتشار  1مرداد  | 1395شماره 3

منبع :
Astronomynow.com

12

WWW.CAFEASTRO.NET

معرفی دانشمندان ایرانی :دکتر بهرام مبشر
گردآوری :مائده فرهوش

افتخارات و جوایز:

برخی از افتخارات دکرت مبرش به این رشح است:
• ســال  :۲۰۰۲جایــزه ناســا بـرای دســتاورد هــای برجســته فنــی
در ســومین ماموریــت تعمیــر تلســکوپ فضایــی هابــل
• ســال  :۲۰۰۴/۰۵قـرار گرفــن در بیــن  ۵درصــد از دانشــمندان
موسســه علــوم تلســکوپ فضایــی ( )STSclبــا باالتریــن
موفقیــت علمــی
• ســال  :۲۰۰۴/۰۵قــرار گرفــن در بیــن ســه عضــور برتــر
دانشــمندان STScl
• سال  :۲۰۰۴جایزه دستاورد علمی از آژانس فضایی اروپا
• سال  :۲۰۰۷دریافت جایزه جشنواره بین املللی خوارزمی
• سال  ۲۰۰۸تاکنون :دانشیار موسسه فناوری کالیفرنیا
• ســال  ۲۰۰۸تاکنــون :اســتاد کمــک در پژوهشــکده
دانش های بنیادی ( )IPMتهران
WWW.CAFEASTRO.NET
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دکــر بهــرام مبــر در ســال  ۱۳۳۷در تهــران متولــد شــد .او
دیپلــم ریاضــی را از دبیرســتان الــرز تهـران و لیســانس فیزیــک
را از مدرســه عالــی پــارس دریافــت کــرد و ســپس بــه انگلســتان
رفــت و تحصیــات فــوق لیســانس ( )۱۹۸۳-۱۹۸۱و دکــری
( )۱۹۸۸-۱۹۸۴خــود را در رشــته کیهــان شناســی رصــدی در
دانشــگاه «دورهــام» پشــت رس گذاشــت.
پایــان نامــه مبــر در فــوق لیســانس بــا موضــوع «تعییــن
مقیــاس فاصلــه فراکهکشــانی» و در دکــری بــا موضــوع
«مطالعــه فــرورسخ یــک منونــه کهکشــان اپتیکــی» ارائــه شــد.
وی پــس از دریافــت درجه فوق لیســانس مهندســی اپتوالکرتیک
( )۱۹۹۱-۱۹۸۹و دیپلــم مهندســی میکروویــو ( )۱۹۹۱-۱۹۸۹از
دانشــگاه لنــدن ،مــدت هشــت ســال در ایــن دانشــگاه (کالــج
ســلطنتی) بــه تدریــس و تحقیــق اشــتغال داشــت .دکــر مبــر
از ســال  ۲۰۰۰تــا  ۲۰۰۷عضــو عالــی موسســه علــوم تلســکوپ
فضایــی ( )STSclوابســته بــه ناســا بــود .همچنیــن او مناینــده
آژانــس فضایــی اروپــا ( ) ESAدر ناســا و از دانشــمندان
مســئول آشکارســاز  Nikmousتلســکوپ فضایــی هابــل اســت.
دکــر مبــر بــه عنــوان یکــی از مدیــران اصلــی و محقــق
در پــروژه هــای مهمــی همچــون  GOODSو COSMOS

رشکــت دارد .همچنیــن او عضــو اصلــی تیمــی بــود کــه توســط
تلســکوپ فضایــی هابــل تصویــر ف ـرا ژرفــت کهکشــان هــا را
بــرای نخســتین بــار ثبــت کردنــد .بهــرام مبــر هــم اکنــون
اســتاد دانشــگاه ریورســاید ( )Riversideکالیفرنیــا اســت.
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پروژه  GOODSو :COSMOSE

 GOODSپــروژه علمــی بررســی آســان در طیــف هــای
مختلــف الکرتومغناطیســی بــه طــور هــم زمــان اســت.
دانشــمندان در ایــن پــروژه بــا بهــره گیــری از بزرگرتیــن
تلســکوپ هــای فضایــی و زمینــی از جملــه تلســکوپ فضایــی
هابــل ،تلســکوپ فضایــی اســپیتزر ،رصدخانــه فضایــی چانــدرا و
تلســکوپ هــای آرایــه ای  VLTبــه مطالعــه نحــوه شــکل گیــری
و تحــول کهکشــان هــا ،جســتجو ب ـرای یافــن کهکشــان هــای
دور و انــرژی تاریــک پرداختــه انــد .آنهــا بــا دریافــت داده هــای
پاســخی ب ـرای پرســش هــا یافتــه انــد.
 COSMOSEعظیــم تریــن پــروژه ای اســت کــه توســط هابــل
و ســایر تلســکوپ هــا انجــام شــده اســت .در ایــن پــروژه بــه
بررســی روابــط بیــن مــواد تشــکیل دهنــده کهکشــان و فضــای
اطرافشــان پرداختــه شــده اســت.

دورترین کهکشان های عامل در تصویر فراژرف هابل:

مهمرتین پرسش های کیهان شناسی از دید دکرت مبرش:

دکــر مبــر معتقــد اســت کــه در حــال حــارض ماهیــت مــاده و
انــرژی تاریــک از مهمرتیــن موضوعــات مطــرح شــده در کیهــان
شناســی اســت .جســتجو بـرای نخســتین نســل از کهکشــان هــا
و چگونگــی شــکل گیــری و تاثیــر آنهــا بــر عــامل از جملــه مهــم
تریــن تحقیقــات مــی باشــد .در نهایــت آینــده عــامل از جــداب
تریــن رشــته هــا در دانــش کیهــان شناســی اســت.

آخرین تحقیقات دکرت مبرش:

تحقیقــات دکــر مبــر متمرکــز بــر مطالعــه شــکل گیــری و
تکامــل کهکشــان هــا بــا اســتفاده از چنــد طــول مــوج اســت
کــه بــا کمــک داده هــای تلســکوپ هــای  ۸و  ۱۰مــری زمینــی
(جیمینــا ،VLT ،ســوبارو ،کک)و تلســکوپ هــای فضایــی
(هابــل ،اســپیتزر ،چانــدرا) انجــام مــی شــود .او بــا اســتفاده از
داده هــای رصــدی و مــدل هــای ســتاره ای بــه مطالعــه خــواص
کهکشــان هــا بــا تابعــی از آهنــگ ســتاره ســازی ،ریخــت
شناســی ،محیــط ،رنــگ ،درخشــندگی و انتقــال بــه رسخ آنهــا
مــی پــردازد .اون مشــغول کار بــر روی پــروژه هــای GOODS
و  COSMOSEاســت .همچنیــن او بخــش هایــی از مجموعــه
پــروژه جدیــد تلســکوپ فضایــی هابــل را رهــری مــی کنــد کــه
بــه بررســی مرکــز و اطـراف خوشــه کهکشــانی کــا مــی پــردازد.
منابع :
مساحبه دکرت مبرش با ParsSky.com
مساحبه دکرت مبرش با ایسنا
faculty.ucr.edu/~mobasher/cv-mobasher-web.pdf
www.physics.ucr.edu/people/faculty/mobasher.html

انتشار  1مرداد  | 1395شماره 3

تصویــر فــراژرف بــا تلفیــق تصاویــر و داده هــای تلســکوپ
فضایــی هابــل در ناحیــه مرئــی و آشکارســاز  Nikmousدر
ناحیــه فــرورسخ و اســپیتزر (در طــول مــوج هــای بلنــد) و نیــز
برخــی از تلســکوپ هــای زمینــی  ۸و  ۱۰مــری ماننــد کک،
جیمینــا و ســوبارو حاصــل شــده اســت و امــکان بررســی رونــد
شــکل گیــری کهکشــان هــا را فراهــم مــی کنــد.
بــا بهــره گیــری از ژرف تریــن تصویــر از کیهــان ،دانشــمندان
کهکشــان هایــی را یافتنــد کــه تنهــا  ۸۰۰میلیــون ســال پــس از
شــکل گیــری عــامل وجــود داشــته انــد .ایــن کهکشــان هــا دارای
جرمــی برابــر جــرم کهکشــان راه شــیری هســتند.
دکــر مبــر معتقــد اســت کــه چگونگــی شــکل گیــری ایــن
کهکشــان هــا در مــدت زمــان کوتاهــی پــس از تولــد کیهــان
پرســش بســیار بزرگــی اســت .ایــن میـزان جــرم چگونــه بدســت
آمــده؟

بهـرام مبــر مــی گویــد :ایــن کهکشــان هــا از ســتاره هــای پیــر
تشــکیل شــده انــد و اگــر فــرض کنیــم متــام جهــان بــه یــک
شــکل و نظیــر هــان نقطــه ای کــه مــا مطالعــه مــی کنیــم
اســت؛ آنــگاه در کل جهــان ایــن کهکشــان هــای غــول پیکــر
پراکنــده شــده انــد.
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سالهاســت کــه بــر از تنهایــی در ایــن جهــان الیتناهــی خســته
شــده و در تــاش اســت تــا همســایه ای بـرای خــود بیابــد؛از بررســی
ســیگنال هــای منتــر شــده در نقــاط مختلــف جهان،فرســتادن
پیــام صلــح در فضــا ،تــاش ب ـرای ســفر بــه ســیارات و....گرفتــه تــا
تخیــل و نســبت دادن حلقــه هــای کشــتزار بــه موجــودات فضایــی.
«ای .تــی موجــود ف ـرا زمینــی «یکــی از منونــه هــای تــاش انســان
ب ـرای هرچــه واقعــی تــر نشــان دادن ایــن فرضیــه است».اســتیون
اســپیلربگ»کارگردان نــام آشــنا و موفــق آمریکایــی وظیفــه ی ســاخت
ایــن فیلــم علمــی تخیلــی را برعهــده داشــته اســت.کارگردانی کــه
بــا کارهایــش غریبــه نیســتیم:پارک ژوراســیک،ایندیانا جونز،فهرســت
شــیندلر،اگه مــی تونــی منــو بگیــر ،تــن تن،نجــات رسبــاز رایــان و ...
.او تــا بحــال توانســته ســه بارجایــزه اســکار را ازآن خــود کنــد و فیلــم
هایــی را کارگردانــی کنــد کــه هرکــدام در دوران خــود لقــب پــر
فــروش تریــن زمانشــان را یــدک کشــیده انــد .ماجـرای ســاخت «ای.
تــی «در نــوع خــود جالــب اســت .زمانــی کــه» اســتیون اســپیلربگ
«تنهــا  14ســال داشــته ،والدینــش از یکدیگــر جــدا مــی شــوند.
اســتیون بدلیــل حــس کمبــود پــدر در زندگــی ،یــک دوســت خیالــی
فضایــی ب ـرای خــود تصــور مــی کــرده اســت.بعدها در ســال 1978
تصمیــم بــه ســاخت پــروژه ای در رابطــه بــا خاط ـرات کودکــی اش
همـراه بــا دوســت خیالــی فضایــی اش گرفــت کــه بدلیــل تاخیــر در
ســاخت آن کنســل شــد.اما دوبــاره پــس از ســاخت فیلــم « مهاجــم
صندوقچــه ی گمشــده «،خاطـرات کودکــی اش او را به یــاد پروژه ی
شکســت خــورده ی پیشــین انداخــت و اینبــار مصمــم تــر از قبــل از
«ملیســا متیســن «تقاضــا کــرد کــه داســتانی را بــا بــر پایــه ی دوســتی
یــک موجــود فضایــی و یــک پــر بچــه بــه نــگارش درآورد« .کارلــو
رامبلــدی «وظیفــه ســاخت جلــوه هــای ویــژه ی ای .تــی را برعهــده
گرفــت .وی در فیلــم «برخــورد نزدیــک از نوع ســوم»نیز با اســپیلربگ
همــکاری کــرده بــود .او ایــن کار را بــا روش هــای قدیمــی
انیامترونیــک (روباتهــا و عروســک هــای قابــل کنــرل) و کاســتوم
(لبــاس هــای مخصــوص) انجــام داد.

وی بــا الهــام از نقاشــی «زنــان دلتا»-کــه خــود کشــیده بود_بـرای ای
تــی یــک گــردن خــاص و منحــر بــه فــرد و بــا رجــوع بــه چهــره
هــای «کارل ســندبرگ»« ،آلــرت اینشــتین «و «ارنســت همینگــوی»
صــورت و قیافــه ی ای تــی را ســاخت .از نــکات جالــب ایــن فیلــم
 ،صداگــذاری ای  .تــی بــوده اســت».پت ولــش» بجــای ای تــی در
فیلــم ســخن گفتــه اســت امــا او بـرای رســیدن بــه ایــن صــدا روزانــه
دو بســته ســیگار مــی کشــیده اســت تــا صدایــش مــورد پســند»بن
برت»ط ـراح صــدای پــروژه گــردد.از آنجایــی کــه ایــن فیلــم ب ـرای
اســپیلربگ بســیار مهــم بود،پــروژه تحــت نــام «زندگــی یــک پــر
بچــه «رشوع بــه ســاخت کرد.جالــب اســت کــه از ورود افــراد
متفرقــه بــه محــل فیلمــرداری جلوگیــری مــی شــد بــه گونــه ای کــه
اف ـراد پــروژه همگــی کارت شناســایی داشــتند!
لوکیشــن فیلــم »،کــرس ســنت سیتی»و»ســان لند-تهانــگ»در
نزدیکــی لــس آنجلــس و ...بــوده اســت و صحنــه ی مشــهور «پــرواز
بــا دوچرخــه در منطقــه ی «پرتــر رنــچ «کــه در نزدیکــی لــس آنجلس
اســت ،ضبــط گردیــده.
فیلــم نامــزد نــه جایــزه اســکار شــد کــه چهــار تــای آن را ازآن خــود
کرد.همچنیــن «جــان ویلیــام « موزیســین فیلــم دو جایــزه «گرمی « و
«بفتــا «را نیــز بدســت آورد .از آنجایــی کــه در ســال 1982اســپیلربگ
از جلــوه هــای ویــژه ی کامپیوتــری عالــی بهــره منــد نبــود،در ســال
 2002یــک ورژن دیگــر از ای.تــی پخــش گردیــد.
امیــدوارم از دیــدن ایــن فیلــم لــذت بربیــد چراکــه هامنطــور کــه
«راجــر ایربت»منتقــد آمریکایــی گفتــه «:ای.تــی یــک فیلــم ســاده ی
خــوب نیســت بلکــه فیلمــی اســت کــه محافظــه کاری هــا ی آدمــی
را شســته و رسانجــام فاتــح قلــب او مــی شــود».
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چنــدی پیــش تلســکوپ فضایــی کپلــر کــه بــا هــدف کشــف
ســیارات فراخورشــیدی در مــدار زمیــن قــرار گرفتــه بــود،
لیســتی از  3200ســیاره ی جــذاب خــود را منتــر منــود کــه در
میــان انبوهــی از ســیارات گازی و ســنگی بــا رشایــط مناســب
و ســخت ،مــی تــوان  5مــورد امیــدوار کننــده را نیــز مشــاهده
منــود کــه عــاوه بــر قـرار گیــری در کمربنــد حیــات (جایــی کــه
از لحــاظ دمــا ب ـرای پشــتیبانی از حیــات مناســب اســت) بــه
نظــر مــی رســد کــه از لحــاظ ترکیبــات جــوی نیــز مــی تواننــد
نشــانه هــای امیــدوار کننــده ای را از خــود نشــان دهنــد .یکــی
از روش هــای جــذاب در راســتای کشــف موجــودات زنــده در
کیهــان نگاهــی ژرف بــه ســیارات و منظومــه هــای ســتاره ای
دیگــر اســت .تــا پیــش از ســال  2006حــدود  165ســیاره گازی
کشــف شــده در مــدار بســیارنزدیک بــه ســتاره ی مادرشــان،
متــام دانســته هــای موجــود از منظومــه هــای دیگــر بــود کــه
ب ـرای ظهــور و پشــتیبانی از حیــات مناســب نیســتند.
امــا تحلیــل داده هــای دریافتــی از تلســکوپ فضایــی کپلــر

دیــدگاه دانشــمندان را دگرگــون ســاخت .روش کشــف
ایــن ســیارت بــه کمــک پدیــده ی گــذر ســیاره از مقابــل
ســتاره اش کــه بــا افــت جزئــی نــور ســتاره همــراه اســت
صــورت پذیرفتــه و هرچنــد کــه در نــگاه اول ایــن روش کشــف
منــی توانــد اطالعــات خاصــی را در رابطــه بــا ســاختار شــیمیایی
امتســفر ســیارت ف ـرا خورشــیدی در اختیــار مــا ق ـرار دهــد امــا
بــا نگاهــی دقیــق تــر در میابیــم کــه در هنــگام گــذر ســیاره از
مقابــل قــرص نورانــی ســتاره ی خــود ،بخــش کوچکــی از نــور
ســتاره از درون امتســفر ســیاره نیــز عبــور منــوده و موجــب
ایجــاد خطــوط جذبــی جدیــدی در طــول مــوج هــای نــور مرئــی
و فــرورسخ مــی گــردد.
بــه کمــک حســگرهای دقیــق و پیرشفتــه ایــن خطــوط بســیار
کمرنــگ و جزئــی ،مشــخصات ســیاره خــود را تــا حــدود زیــادی
بــر مــا مــی کننــد و مــی تــوان بــه کمــک آنهــا وجــود حیــات را
بــا احتــال باالیــی پیــش بینــی منــود.
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بتــوان احتــال وجــود حیــات در ســیارات فراخورشــیدی و
حتــی ســیارت ســنگی منظومــه شمســی ،همچــون مریــخ را
بــا مطالعــه ترکیبــات جــو آن کــه در حالــت تعــادل نیســتند،
مشــخص منــود .ایــن جملــه بــدان معناســت کــه در ســیارات
حیامتنــد ترکیبــات جــوی بایــد شــامل ملکــول هایــی باشــد کــه
در دراز مــدت بــا یکدیگــر ســازگار منــی باشــند .بــه طــور مثــال
گاز متــان ( ) CH4رسیعــا بــا اکســیژن واکنــش ایجــاد مــی کنــد
و لــذا در جــو زمیــن عمــا نبایــد بــه جــز مقــدار اندکــی کــه
حاصــل از فعالیــت هــای آشتفشــانی اســت ،گاز متانــی یافــت
شــود .امــا بــه گفتــه دانشــمندان مقــدار موجــود در جــو زمیــن
 140برابــر بیشــر اســت کــه حاصــل از واکنــش هــای شــیمیایی
انــرژی زای باکــری هــای بــی هــوازی در روده ی جانــوران و یــا
تجزیــه ســبوس برنــج اســت .وجــود دی اکســید ازت (  )NO2که
از چرخــه ی بیولوژیکــی نیــروژن توســط باکــری هــا در خــاک
و آب هــای اقیانــوس صــورت مــی پذیــرد و یــا وجــود خطــوط
جذبــی ناشــی از ملکــول  O2بــه عنــوان پســاند ناشــی از
فتوســنتز و یــا  O3در جــو ســیاره خــر از وجــود منابــع تولیــد
ایــن ملکــول هــای زیســتی در ســطح ســیاره دارنــد .بانــد
جذبــی  O2در طــول مــوج  ۰.۷۶میکــرون ( نــور مرئــی) و O3
در  ۰.۹۶میکــرون ( فــرورسخ) بــه عنــوان قــوی تریــن خطــوط
جذبــی امتســفر زمیــن بعــد از دی اکســید کربــن شــاخص تریــن
بانــد جذبــی محســوب مــی گــردد .آب نیــز بــا بانــد جذبــی 8
میکــرون (فــرورسخ نزدیــک) مشــخص بــود از دی اکســید کربــن
و اکســیژن بــارز تریــن طیــف را از خــود نشــان مــی دهــد .ایــن
در حالــی اســت کــه طیــف جذبــی مریــخ و تــا حــدودی زهــره،
تنهــا وجــود دی اکســید کربــن  CO2را در طــول مــوج حــدود
 14میکــرون منایــان مــی کننــد .شــاید بتــوان اولیــن تحلیــل
هــا از جــو یــک ســیاره بــا هــدف یافــن حیــات را بــه ســیاره

مریــخ نســبت داد .دانشــمندان بــا نــگاه بــه کانــال هــای مریــخ
و قطبیــن ســفید رنــگ آن بــه وجــود حیــات در ایــن ســیاره
امیــدوار بودنــد امــا زمانــی کــه ماموریــت ماریــر  4درســال
 1969بــا تصاویــر مبهــم خــود از ســطح خشــک و مــرده ی
مریــخ هیاهــوی گســرده ای مبنــی بــر احتــال وجــود و یــا
عــدم حیــات در ایــن ســیاره را میــان ســیاره شناســان را شــدت
بخشــید .وجــود عامــل هیدروکســید در جــو مریــخ خــر از
وجــود آب تجزیــه شــده در حضــور پرتــو هــای فرابنفــش را مــی
داد و ایــن بــه معنــای عــدم وجــود الیــه ی محافظتــی اوزون
در جــو مریــخ اســت و در نتیجــه منابــع گســرده ای نیــز بـرای
تولیــد  O2در ســیاره رسخ وجــود نــدارد.
در غیــاب حیــات  O2از فتولیــز  H2Oو  CO2شــکل مــی گیــرد
امــا تحــت ایــن رشایــط فراوانــی  O2بســیار کــم مــی شــود
زیــرا کــه جــاذب هــای متعــددی همچــون آهــنCO ، H2 ،
و  SO2ب ـرای جــذب اکســیژن وجــود دارد نســبت حضورشــان
 100برابــر بیشــر از اکســیژن اســت .بنابرایــن مریــخ بــه دلیــل
رشایــط ویــژه خــود ( کــه در دو شــاره قبــل توضیــح داده
شــد) فاقــد آزاد ســازی اکســیژن در جــو خــود مــی باشــد امــا
زمیــن بــه دلیــل آغــاز فتوســنتز در دو میلیــارد ســال قبــل از
نــگاه متــدن هــای فرازمینــی  ،حیامتنــد بــه نظــر مــی رســیده.
همچنیــن بــه نظــر مــی رســد بــه دلیــل فعالیــت هــای باکــری
هــای متــان ســاز و در نتیجــه خطــوط جذبــی  7/6میکــرون،
زمیــن در زمانــی قبــل تــر از  2میلیــارد ســال قبــل نیــز در نــگاه
بیگانــگان فضایــی زیســت پذیــر بــوده اســت .هــم اکنــون داده
هــای تلســکوپ فضایــی کپلــر بــه کمــک دانشــمندان آمــده تــا
بــا بررســی نشــانه هــای زیســتی در جــو ســیارات دور دســت،
پــرده از معــای وجــود حیــات در کیهــان بردارنــد.
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از چپ به راست :کهکشان مارپیچی -کهکشان بیضوی -کهکشان بی نظم

کهکشــانهای بیضــوی ،کهکشــانهایی هســتند کــه شــکلی
بیضیگــون دارنــد و بازوهــای مارپیچــی در آنهــا دیــده
منیشــود .کهکشــانهای بیضــوی بیشــرین تعــداد را در میــان
انــواع دیگــر دارنــد .شــکل یکنواختــی کــه در ســاختار آنهــا
وجــود دارد نشــان ســن زیــاد و پیــری ایــن کهکشــانها اســت.
شــکلگیری ســتارگان در کهکشــانهای بیضــوی متوقــف
شدهاســت ۶۰ .درصــد کل کهکشــانها و کوچکتریــن و
بزرگتریــن کهکشــانهای کیهــان بیضــوی هســتند .عمومــاً از
ســتارگان پیــر تشــکیل شــده دارای تودههــای گازی بـرای تولیــد
ســتارههای جدیــد نیســتند .بیشــر آنهــا دارای ســه محــور
هســتند و انــدازه هــر یــک از محورهــا نیــز متفــاوت اســت.

رده بنــدی هابــل بــه خوبــی بــا طیــف گســرده ای از
پارامــر هــای فیزیکــی ب ـرای کهکشــان هــای رده آخــر ارتبــاط
دارد ،از ایــن رو از ســودمندی دامئــی آن بــرای سیســتم هــای
دیگــر اطمینــان حاصــل میکنیــم .امــا رده بنــدی هابــل ب ـرای
کهکشــان هــای رده اولیــه عمـاً نشــان داده اســت کــه در تــاش
بـرای طبقــه بنــدی مشــخصه هــای دیگــر نامربــوط مــی باشــد.
زمانــی تصــور میشــد بیضــوی هــا ســاده ترین نــوع کهکشــان ها
باشــند امــا از دهــه  1980بیضــوی هــا بــه میـزان قابــل توجهــی
پیچیــده و متنــوع دیــده شــدند .برخــی از ایــن پیچیدگــی هــا
ممکــن اســت از تحــول محیطــی ایجــاد شــوند .ماننــد برهــم
کنــش جــزر و مــدی یــا پیوســن بــه کهکشــان هــای همســایه.

یک کهکشان بیضوی

امــروزه بـرای تشــخیص کهکشــان هــای بیضــوی از دســته هــای
ریخــت شناســی مجـزا اســتفاده مــی شــود:
•کهکشــان هــای  ،cDاجســام نــادر و روشــنی هســتند کــه
گاهــی اوقــات بزرگــی آنهــا  1Mpcانــدازه گیــری مــی شــود
و معمــوالً در نزدیکــی مراکــز خوشــه هــای چــگال و بــزرگ
کهکشــانها دیــده مــی شــوند .بــازه قــدر مطلــق  Bآنهــا از کمــر
از  -22magتــا  -25magمــی باشــد و جــرم هایــی بیــن 1013
تــا  1014برابــر جــرم خورشــید دارنــد .ایــن کهکشــانها بــا داشــن
نواحــی مرکــزی بــا روشــنایی هــای ســطحی بــاال و پــوش هــای
بســیار گســرده پخشــی مشــخص مــی شــوند .همچنیــن ممکــن
اســت دارای ده هــا هـزار خوشــه کــروی باشــند .ایــن کهکشــانها
نســبت جــرم بــه نــور بســیار باالیــی دارنــد و گاهــی اوقــات
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بیــش از  750هســتند کــه داللــت بــر
اوقــات دارای
مقادیــر زیــادی مــاده تاریــک دارد.
• کهکشــانهای بیضــوی معمولــی اجســامی هســتند کــه
بــا روشــنایی ســطحی مرکــزی نســبتاً بــاال بــه طــور مرکــزی
مرتاکــم شــده اند.آنهــا شــامل بیضــوی هــای غــول ( )gEهــا ،
بیضــوی هایــی بــا تابندگــی متوســط ( )Eهــا و بیضــوی هــای
مرتاکــم ( )cEهــا مــی باشــند .بــازه قــدر مطلــق ( )Eهــای
معمولــی از  -15تــا  -23اســت .آنهــا جــرم هایــی بیــن  108تــا
 1013برابــر جــرم خورشــید  ،قطرهایــی کمــر از  kpcتــا تقریب ـاً
 200kpcو نســبت هــای جــرم بــه نــور از  7تــا بیشــر از 100
دارنــد و بســامد هــای ویــژه خوشــه هــای کــروی در محــدوده
 1تــا  10مــی باشند.کهکشــانهای عدســی شــکل اغلــب در
گــروه( )Eهــای معمولــی ق ـرار مــی گیرنــد.
• کهکشــانهای بیضــوی کوتولــه ( )dEهــا ،روشــنایی ســطحی
ایــن کهکشــانها از روشــنایی ســطحی  cEهــا بــا قــدر مطلــق
یکســان بســیار کمــر اســت .قــدر مطلــق  Bآنهــا بیــن  -13و
 -19ق ـرار میگیرنــد .آنهــا جــرم هــای منونــه ای از  107تــا 109
برابــر جــرم خورشــید دارنــد و قطرهــای آنهــا از مرتبــه  1تــا
 10کیلوپارســک اســت.خاصیت فلــزی آنهــا کمــر از ( )Eهــای
معمولــی مــی باشــد.همچنین مقــدار متوســط بســامد ویــژه
خوشــه هــای کــروی بــاال تــر از مارپیچــی هــا اســت.

• کهکشــان هــای کــره وار کوتولــه ( )dSphهــا اجســامی بــا
روشــنایی ســطحی و تابندگــی بســیار پاییــن هســتند کــه تنهــا
در مجــاورت راه شــیری آشکارســازی شــده انــد .قدرمطلــق آنهــا
از کمــر از  -8تــا  -15magمــی باشــد  .جــرم هــای آنهــا تقریبـاً
 107تــا  108برابــر جــرم خورشــید و قطرهــای آنهــا بیــن  0.1تــا
 0.5کیلوپارســک مــی باشــد.
• کهکشــان هــای کوتولــه مرتاکــم آبــی ()BCDهــا ،کهکشــانهای
کوچکــی هســتند کــه بــه طــور غیــر منتظــره ای آبــی
تــا
مــی باشــند .بــازه شــاخص هــای رنــگ آنهــا از
 0.3می باشــد.
ایــن شــاخص رنــگ مربــوط بــه ســتارگان رشــته اصلــی
یــا دســته طیفــی  Aاســت و نشــان مــی دهــد کــه ایــن
کهکشــان هــا دســتخوش شــکل گیــری ســتاره ای شــدیدی
مــی شــوند .آنهــا قــدر هــای مطلــق  Bاز  -14تــا -17
جــرم هایــی از مرتبــه  109برابــر جــرم خورشــید و قطرهایــی
کمــر از 3کیلوپارســک دارنــد.
ایــن دســته کهکشــانها فراوانــی گازی زیــادی دارنــد .هــم چنیــن
دارای نســبت جــرم بــه نــور پایینــی هســتند .جــدول هــای زیــر
تعــدادی از مشــخصه هــای کهکشــان هــای رده اولیــه را خالصــه
کــرده اند.کهکشــانهای عدســی نیــز در ایــن جدولهــا گنجانــده
شــده انــد زیـرا نقــاط مشــرک بســیاری بــا بیضــوی هــا دارنــد.
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جدول  1داده های مشخصه برای کهکشان های  ، cDبیضوی و عدسی شکل.
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جدول 2داده های مشخصه برای کهکشان های بیضوی کوتوله ،کره وار کوتوله و کوتوله مرتاکم آبی.
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سامانه ی خورشیدی  -قسمت دوم
نویسنده :فائزه صادق

آیا کسانی که به خدا ایامن ندارند منی بینند که زمین و آسامن(زمین و منظومه ی شمسی) در آغاز به هم چسبیده بود بعد آن ها را
با نیرو از هم باز کردیم ! انبیا 30

خورشــید تنهــا ســتاره ی منظومــه ی شمســی اســت کــه بــه
نســبت بیلیــون هــا ســتاره ی کهکشــان راه شــیری ســتاره ای
متوســط و کوچکــی از لحــاظ ابعــاد دارد و روشــنایی ظاهــری
آن رصفــا بــه دلیــل نزدیکــی آن بــه زمیــن اســت .نزدیــک تریــن
ســتاره بعــد از خورشــید آلفــا قنظــورس اســت کــه  4.2ســال
نــوری بــا مــا فاصلــه دارد؛ یعنــی  4.2ســال میگــذرد تــا نــوری از
آلفــا قنطــورس بــه مــا برســد!
نکتــه ی جالــب در رابطــه بــا خورشــید ایــن اســت کــه مــا
همیشــه از خورشــید بــه عنــوان گویــی آتشــینی کــه از مــا
 149.5میلیــون کیلومــر فاصلــه دارد یــاد مــی کنیــم امــا در
واقــع جــو بیرونــی آن بســیار بیشــر از آنچــه مــا مشــاهده
می کنیم پیرشوی کرده است.
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خورشید (رسگروه مظومه ی شمسی):

زمیــن و دیگــر ســیارات در ایــن امتســفر رقیــق در حــال
گــردش هســتند و شــفق هــای شــالی و جنوبــی گواهــی بــر
ایــن ادعاســت ؛ زی ـرا ایــن شــفق هــا زاده ی تنــد بــاد هــای
خورشــیدی هســتند.
امــا ایــن امتســفر رقیــق خورشــید بــه زمیــن محــدود منــی شــود
شــفق هــای قطبــی در مشــری اورانــوس زحــل و حتــی در
فاصلــه هایــی دور از نپتــون هــم مشــاهده شــده انــد.
در واقــع تصــور مــی شــود کــه جــو بیرونــی خورشــید کــه
هلیوســفر نامیــده مــی شــود تــا چیــزی حــدوده  100واحــد
نجومی(هــر واحــد نجومــی برابــر بــا 149،597،870کیلومــر)
ادامــه دارد و ایــن موضــوع بــه ایــن معناســت کــه مــا در
خورشــید زندگــی مــی کنیــم!
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آشنایی با سیارات منظومه ی شمسی به روایت جدول!
نام سیاره

نام التین

روزهای سال

مدت روز

رسعت گردش
دور خورشید

تعداد
قمر

فاصله تا
خورشید

میانگین دما

قطر

عطارد

Mercury

 88روز

 58روز و  15ساعت

47.87 km/s

ندارد

58 MKm

166.86 C

4,800 Km

زهره

Venus

 230روز

 243روز

35.02 km/s

ندارد

108 MKm

456.85 C

12,100 Km

زمین

Earth

 365روز

24ساعت

29.78 km/s

1

149.5 MKm

7.2 C

12,750 Km

مریخ

Mars

 687روز

 24ساعت و  39دقيقه

24.077 km/s

2

227 MKm

- 43.5 C

6,800 Km

مشرتی

Jupiter

 4343روز

 9.9ساعت

13.07 km/s

67

778 MKm

- 153 C

142,800 Km

زحل

Saturn

 10767روز

 10ساعت و  45دقيقه

9.69 km/s

62

1428 MKm

- 184 C

120,660 Km

اورانوس

Uranus

 30661روز

 17ساعت و  14دقيقه

6.81 km/s

27

Max - 184 C 2873 MKm

نپتون

Nepton

 89885روز

 16ساعت و  6دقيقه

5.43 km/s

14

حقایق جالب در باره ی اعضای منظومه ی شمسی

4500 MKm

- 223 C

51,800 Km
49,500 Km

 )2پلوتو از ایالت متحده ی آمریکا هم کوچک تر است!

)1گرمرتین سیاره نزدیک ترین سیاره نسبت به خورشید نیست!
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بااینکه عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است و سیاره ی
زهره چیزی حدود  30میلیون مایل به نسبت عطارد از خورشید
دور تر است با این حال زهره گرمرتین سیاره ی منظومه ی
شمسی است.

بیشــرین فاصلــه در رسارس پیوســته ی ایالــت متحــده آمریــکا
نزدیــک بــه 2900مایــل (از شــال کالیفرنیــا تــا شــهر میــن)
اســت .توســط بهرتیــن بــرآورد هــای فعلــی عــرض پلوتــو تنهــا
کمــی بیشــر از  1400مایــل اســت ،یعنــی کمــر از نصــف عــرض
آمریــکا!
WWW.CAFEASTRO.NET
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)3مشرتی بزرگرتین اقیانوس را نسبت به دیگر سیارات دارد!

چرخــش در فضایــی رسد و پنــج برابــر دور تــر از فاصلــه ی
زمیــن تــا خورشــید و ســاختار شــیمیایی ( بیشــر ســطح مشــری
از هیــدروژن و هلیــوم تشــکیل شــده) بــا عــث شــده تــا اطراف
مشــری ابــر هایــی رسد بــه وجــود آیــد کــه فشــار در زیربزربــی
ایــن ابــر هــا بــه نقطــه ای میرســد کــه بایــد هیــدروژن میعــان
یابــد .در حقیقــت در ایــن ســیاره اقیانوســی از هیــدروژن مایــع
اســت و نــه تنهــا ایــن اقیانــوس بزرگرتیــن اقیانــوس منظومــه
شمســی اســت بلکــه مــدل هــای کامپیوتــری نشــان مــی دهنــد
کــه عمــق ایــن اقیانــوس چیــزی در حــدود  40000کیلومــر
اســت یعنــی چیــزی بیشــر از عمــق زمیــن !
)4چشم مشرتی چیست !

 )5شبیه ترین جو به زمین مربوط به تایتان است!

بــر خــاف بــاور عامــه جــو تایتــان (یکــی از مــاه هــای زحــل)
کــه از مــاه زمیــن بزرگــر و تقریبــا برابــر عطــارد اســت .جــو
تیتــان  %20ســنگین تــر از جــو زمیــن اســت بــر خــاف جــو
زهــره و مریــخ کــه بــه ترتیــب بســیار ضخیــم تــر و بســیار نــازک
تــر از جــو زمیــن انــد و بیشــر از کربــن دی اکســید تشــکیل
شــده انــد در حالــی کــه جــو تیتــان بیشــر از نیــروژن تشــکیل
شــده و  %78جــو زمیــن نیــز از نیــروژن تشــکیل شــده اســت.
بیشــر شــباهت جــو زمیــن و تایتــان مربــوط بــه حضــور متــان
و دیگــر مولکــول هــای آلــی اســت .بــه همیــن خاطــر تایتــان
یکــی از بهرتیــن مــکان هاســت کــه شــاید بتــوان شــواهدی از
زندگــی یافت(.البتــه توجــه داشــته باشــید کــه کشــف متــان و
دیگــر مولکــول هــای آلــی اثباتــی بــر وجــود حیــات نیســت،
بلکــه ایــن مولکــول هــا مــی تواننــد حاصــل فرآینــد هــای
غیر زیستی باشند)

طوفــان بــزرگ مشــری موســوم بــه چشــم مشــری قطــری ســه
برابــر زمیــن دارد و مــدت طوالنــی اســت کــه بــه دور مشــری
در حرکــت اســت و رسعــت حرکــت آن بــه حــدود  ۳۵۰مایــل بــر
ســاعت مــی رســد .ابعــاد لکــه رسخ  ۲۴۰۰۰تــا  ۴۰۰۰۰کیلومــر
در جهــت رشق بــه غــرب و  ۱۲۰۰۰تــا  ۱۴۰۰۰کیلومــر در
جهــت شــال بــه جنــوب اســت .ایــن لکــه در اصــل یــک طوفان
چرخنــده دامئــی در ناحیــه  ۲۲°در جنــوب اســتوای مشــری
اســت کــه دســت کــم  ۴۰۰ســال اســت کــه وجــود دارد و
احتــاالً ســالیان زیــادی نیــز ادامــه خواهــد داشــت .رنــگ لکــه
بیشــر از قرمــز آجــری بــه قهــوهای کمرنــگ تغییــر میکنــد.
ایــن رنــگ شــاید برآمــده از انــدازه ی کــم فســفر و گوگــرد در
کریســتالهای آمونیــاک باشــد.

earthsky.org
planetfact.org
space-fact.com
bigbang.com
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پیشنهادهای رصدی...
نویسنده :علی میرزایی

در ایــن شــاره از مجلــه قصــد داریــم به معرفــی موقعیتهای رصــدی دو هفته ی آینده بپردازیم .بررســی این پدیده هــا در چهار گروه
خورشــید  ،مــاه  ،ســیارات و اجـرام صورتگرفتهاســت .در ابتــدا بــه وضعیــت آبوهــوای نجومــی در طــول ایــن دوهفتــه ،میپردازیــم.

آبوهوا :

خورشید:

در ایــن روزهایــی کــه خورشــید در ظهــر هــا ناجوامنردانــه
میتابــد! میتوانیــم لکــه هایــی را در قســمت هــای رشقــی
آن بــا ابـزار هــای رصــدی مخصــوص شــکار کنیــم تــا بــا توجــه
بــه کــم شــدن طــول شــب و بــه طبــع فرصــت رصــد در شــب
،بتوانیــم از روز هــم بـرای آموخنت از دل آســان اســتفاده کنیم.

قمــر بلوریــن زمیــن در هفتــه اول مزاحمــت هایــی هرچنــد کــم
را بــرای دوســتداران رصــد فراهــم میکنــد ولــی در هفتــهی
دوم بــه خاطــر نزدیکــی مــاه و خورشــید و دیــده نشــدن مــاه در
شــب (مــاه نــو) رشایــط خوبــی را بـرای ایــن دســته از عزیـزان
فراهــم میکنــد.

سیارات قابل رصد:

زهــره و عطــارد :ایــن روز ها میتوانید این دو ســیاره را کنار هم
اندکــی پــس از غــروب در ســمت غــرب آســان مشــاهده کنیــد.
مریــخ :ایــن ســیاره در نزدیکــی مرکــز کهکشــان راه شــیری
قـرار دارد و بــه عکاســان نجومــی فرصتــی مناســب بـرای ثبــت
تصاویــر زیبایــی از ایــن ســیاره بــه همـراه ســیاره زحــل میدهــد
و در متــام طــول شــب قابــل مشــاهده اســت و مشــخصهی آن
نیــز رنــگ رسخ زیبایــش اســت کــه آن را از ســیاره زحــل متیــز
میدهــد.
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هفتــهی اول مــرداد ،آبوهوایــی رویایــی بــرای رصدگــران
ته ـران و اکــر نقــاط کشــور فراهــم کــرده اســت و تــا اواســط
هفتــه ی دوم مــرداد هــم پایــدار میمانــد  .ایــن روز هــا بــه
عنــوان گرمرتیــن روز هــای ســال شــناخته میشــوند کــه رشایــط
را ب ـرای رصــد در شــب هــای رسد کویــر راحــت میســازند.
آبوهــوای نجومــی ایــن هفتــه دارای بــارش هــای پراکنــدهی
شــهابی ،کــه ناشــی از شــهاب بــاران دلــوی جنوبــی اســت،
همــراه بــا حضــور ابــر هــای میانســتارهای  ،مــی باشــد! در
هفتــم مــرداد شــاهد اوج ایــن بــارش خواهیــم بــود.

ماه:
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زحل :در قسمت رشقی سیاره مریخ  ،سیاره زحل در آسامن میدرخشد و در متام طول شب قابل مشاهده است.
مشــری :ســیاره مشــری در قســمت غربــی آســان تــا نیمــه هــای شــب قابــل رویــت اســت و اقــار آن در طرفیــن ســیاره خودمنایــی
میکننــد .ایــن غــول گازی بزرگرتیــن ســیارهی منظومــه شمســی اســت و در دســته ســیارات خارجــی ق ـرار دارد.
اورانــوس :ســیاره ای کــه بــرای رصــد آن نیــاز بــه ابزارهــای رصــدی پیرشفتــه اســت و هفتــه دوم مــرداد بــرای رصــد ایــن ســیاره
مناسب تر است.

اجرام آسامنی :

در بخش اجرام آســانی ،با توجه به معیارهای نور و ارتفاع ،به معرفی چهار جرم منتخب هفته و زمان مناســب رصد آنها میپردازیم:

توضیحات

زمان مناسب رصد

صورت فلکی

جرم

قدر 5.1

از غروب تا طلوع

صورت فلکی قوس

M22 Sagittarius c

قدر 6.0

از غروب تا طلوع

صورت فلکی قوس

M17 Omega n

قدر 10.1

از نیمه شب تا طلوع

صورت فلکی اندرومدا

M76 little Dumbbell n

قدر 5.7

از نیمه شب تا طلوع

صورت فلکی اندرومدا

M33 Triangulum n
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عکس نجومی کافه آسترو
عکاس :بیژن مروج الحکامی اصل

خورشید در طیف H-alpha
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سفری برای رصد کهکشان
نویسنده :مائده فرهوش

گزارش تور رصدی تخت سلیامن
لیدر تور :مائده فرهوش ،محمد مهدی فرهوش ،نیلوفر جعفری
عکاس :سید محمد سعید انوار
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دومیــن تــور رصــدی کافــه آســرو در  ۱۶و  ۱۷تیــر مــاه ،هــم زمــان بــا عیــد فطــر ،برگ ـزار شــد .در ایــن تــور کــه بــه مقصــد تخــت
ســلیامن و روســتای نــرت آبــاد بــود ۳۵ ،نفــر حضــور داشــتند.
روز چهارشــنبه ســاعت  ۶:۳۰صبــح از میــدان صادقیــه بــا یــک اتوبــوس توریســتی حرکــت کردیــم .بــه علــت ترافیــک روز عیــد فطــر
مســیر تهـران تــا تخــت ســلیامن را در  ۱۰ســاعت طــی کردیــم و ســاعت  ۵بــه مقصــد رســیدیم.
تــا ســاعت  ۷بــا یــک راهنــا از محوطــه تخــت ســلیامن بازدیــد کردیــم و بــا متــدن هایــی کــه در ایــن منطقــه بوجــود آمــده اســت
آشــنا شــدیم.
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ســاعت  ۷:۳۰بــه محــل اســکان در روســتای نــرت آبــاد رســیدیم .پــس از اسـراحتی کوتــاه و رصف شــام بــه ســمت محلــی انتخــاب
شــده بـرای رصــد حرکــت کردیــم .منطقــه ای در میــان کــوه هــا و بــدون آلودگــی نــوری بـرای رصــد انتخــاب کــرده بودیــم.
بعد از رسیدن به محل رصد ابتدا چادر ها را در کنار هم باز کردیم و تلسکوپ ها را کمی دور تر قرار دادیم.
در اولیــن ســاعت بــه علــت ارتقــاع کــم مشــری بــه رصــد ایــن ســیاره پرداختیــم .ســپس ســیارات زحــل و مریــخ در صــورت فلکــی
عقــرب بــا تلســکوپ دیــده شــدند .هــم زمــان توضیحاتــی دربــاره ســاختار تلســکوپ ،انــواع و نحــوه کار بــا آن داده شــد و همچنیــن
نــکات جالبــی دربــاره ســیارات مطــرح شــد.
پــس از رصــد ســیارات ،توضیحاتــی دربــاره کــره ســاوی ،دایــره الــروج ،مختصــات هــا و  ...داده شــد و همــه بــا صــور فلکــی دور
قطبــی و افســانه هــای آنهــا آشــنا شــدند .رصــد را بــا دیگــر صورفلکــی ادامــه دادیــم و پــس از آشــنایی بــا بخــش زیــادی از صورفلکــی
بــاز هــم بــه رساغ کار بــا تلســکوپ و رصــد اج ـرام اعــاق آســان رفتیــم .اجرامــی همچــون خوشــه جاثــی ،ســحابی حلقــه ،M57
ســحابی دمبــل  ،M27کهکشــان آندرومــدا و  ...بــا تلســکوپ  ۱۰اینــچ دابســونی رصــد شــدند .همچنیــن برخــی اج ـرام بــا دوربیــن
دوچشــمی  ۸۰*۲۰دیــده شــد و تفــاوت بیــن ایــن دو اب ـزار ب ـرای رصدگ ـران مشــخص شــد .از برنامــه هــای دیگــر در زمــان رصــد،
آمــوزش عکاســی نجومــی بــا دوربیــن حرفــه ای بــود .همچنیــن گروهــی بــه عکاســی از آســان پرداختنــد.
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دوربین ، canon60Dنوردهی  ۳۰ثانیه  ، iso4000 ،دیافراگم  ، ۲.۸لنز mm10samyang
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دوربین  ۱۴۰ ، canon60Dعکس  ،نوردهی  ۳۰ثانیه  ، iso320 ،دیافراگم ۲.۸

انتشار  1مرداد  | 1395شماره 3

29
رد ستارگان در استوای ساموی

WWW.CAFEASTRO.NET

پــس از برنامــه هــای رصــد و عکاســی ،آتــش روشــن کردیــم و همزمــان بــا نوشــیدن قهــوه دربــاره موضوعــات متفاوتــی بحــث شــد .بــا
طلــوع خورشــید گــروه بــا ســمت یکــی از تپــه هــای رشقــی محــل رصــد حرکــت کــرد تــا از طلــوع عکاســی کننــد.
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ســاعت  ۶:۳۰از محــل رصــد بــه خانــه محلــی بازگشــتیم و پــس از اسـراحتی کوتــاه و رصف صبحانــه بــه ســمت تهـران حرکــت کردیــم.
ســاعت  ۱۶بــه میــدان صادقیــه رســیدیم.
رصــد بعــدی گــروه نجومــی کافــه آســرو  ۲۱و  ۲۲مــرداد مــاه و بــه بهانــه بــارش شــهابی برساوشــی برگـزار مــی شــود .اطالعــات برنامــه
بعــدا در ســایت کافــه آســرو  www.cafeastro.netاعــام مــی شــود.
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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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