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ایــن شــهاب هــا از کجــا آمــده انــد؟ بــا توجــه بــه جهــت آنهــا در آســان جــواب ایــن ســوال صــورت فلکــی برســاووش اســت .بــه
همیــن خاطــر ایــن بــارش شــهابی بــه نــام بــارش شــهابی برساووشــی شــناخته مــی شــود .شــهاب ســنگ هــای ایــن بــارش زیبــا باقیامنــده
دنبالــه دار ســویفت-تاتل هســتند .ایــن دنبالــه دار بــا مــداری بیضــوی بــه دور خورشــید مــی گــردد و از نزدیــک مــدار زمیــن عبــور مــی کنــد.
بنابرایــن زمانــی کــه زمیــن از بخشــی از مــدار کــه باقیامنــده ذرات دنبالــه دار در آن قـرار دارد عبــور مــی کنــد رد شــهاب هایــی بــه ســمت صــورت
فلکــی برســاووش دیــده مــی شــود .در ایــن تصویــر ترکیبــی بیــش از  ۶۰شــهاب از بــارش شــهابی ســال گذشــته در مــاه آگوســت در کــوه شســتا
در کالیفرنیــا آمریــکا دیــده مــی شــود .بــارش شــهابی برساووشــی امســال بهرتیــن بــارش شــهابی ســال بــود.
تاریخ ۸ :آگوست  ۱۹ / ۲۰۱۶مرداد ۱۳۹۵
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شــکار ســیارات فراخورشــیدی در ســال هــای اخیــر رشــد چشــمگیری
داشــته اســت .از زمــان آغــاز ماموریــت در ســال  ،۲۰۰۹بیــش از
چهــار هــزار کاندیــدا بــرای ســیارات فــرا خورشــیدی بــه وســیله
کپلــر کشــف شــده اســت کــه صدهــا عــدد از آنهــا «زمیــن ماننــد»
(خاکــی) هســتند .از ایــن تعــداد در حــدود  ۲۱۶ســیاره زمیــن
ماننــد هــم خاکــی هســتند و هــم در مــدار قابــل ســکونت (منطقــه
گلدیــاک) از ســتاره مــادر قـرار دارنــد .امــا آنچــه کــه ممکــن اســت
هیجــان انگیزتریــن کشــف تــا بــه امــروز باشــد ،هفتــه نامــه آملانــی
اشــپیگل بــه تازگــی اعــام کــرده اســت کــه ســتاره شناســان ســیاره
زمیــن ماننــدی را در اط ـراف پروکســیام قنطــورس در فاصلــه ۴.۲۵
ســال نــوری کشــف کردنــد.
آنچــه کامــا آشــکار اســت ایــن اســت کــه ایــن ســیاره تــازه کشــف
شــده مشــابه زمیــن اســت و در مــدار قابــل ســکونت بــه دور ســتاره
مــادر قـرار گرفتــه و دور از دســرس نیســت .امــا آیــا ایــن حقیقــت
دارد؟
بیــش از یــک قــرن ســتاره شناســان دربــاره پروکســیام قنطــورس
شــناخت دارنــد و معتقــد هســتند کــه ایــن احتــال وجــود دارد
کــه بخشــی از یــک سیســتم ســتاره ای ســه تایــی (هم ـراه بــا آلفــا
قنطــورس  Aو  ) Bباشــد.

ایــن ســیاره در فاصلــه  ± 0.011، 0.237ســال نــوری از جفــت
دوتایــی قــرار دارد و همچنیــن  0.12ســال نــوری بــه زمیــن
نزدیکــر اســت کــه آن را بــه نزدیکرتیــن ســامانه ســتاره ای
بــه مــا تبدیــل مــی کنــد .در گذشــته ،ماموریــت کپلــر چندیــن
ســیاره فراخورشــیدی زمیــن ماننــد را کــه بــه احتــال زیــاد قابــل
ســکونت تلقــی مــی شــد ،آشــکار ســاخت .اخیـرا یــک تیــم بیــن
املللــی از محققــان تعــداد ســیارات فراخورشــیدی قابل ســکونت
را در فهرســت کپلــر کــه مــی تواننــد حیــات را پشــتیبانی کننــد
بــه عــدد  ۲۰محــدود کــرد .بــا ایــن حــال در همــه مــوارد ایــن
ســیارات در فاصلــه صدهــا (اگــر نــه ه ـزاران) ســال نــوری از
زمیــن قـرار دارنــد .دانســن ایــن کــه یــک ســیاره قابــل ســکونت
کــه یــک ماموریــت از زمیــن مــی توانــد در طــول زندگــی مــا
بــه آن برســد بــه خــودی خــود بســیار شــگفت انگیــز اســت.
البتــه دلیلــی ب ـرای خــوش بینــی محتاطانــه وجــود دارد .منبــع
ناشناســی از مجلــه اظهــار داشــت« :اعتقــاد بــر ایــن اســت ایــن
ســیاره زمیــن ماننــد کــه هنــوز نامــی بـرای آن انتخاب نشــده در
فاصلــه ای از پروکســیام قنطــورس ق ـرار گرفتــه کــه آب مایــع -
نیــاز مهــم بـرای وجــود حیــات  -مــی توانــد بــر ســطح آن وجــود
داشــته باشــد.
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پیــش از ایــن دانشــمندان هرگــز بــه کشــف زمیــن دوم ایــن قــدر
نزدیــک نبــوده انــد».
عــاوه بــر ایــن ،آنهــا ادعــا کردنــد کــه ایــن کشــف توســط رصدخانــه
جنوبــی اروپــا ( )ESOبــا اســتفاده از تلســکوپ بازتابــی رصدخانــه
 La Sillaانجــام شــده اســت .تصادفــا ،ایــن هــان رصدخانــه ای
اســت کــه در ســال  ۲۰۱۲کشــف آلفــا قنطــورس  Bbرا اعــام کــرده
اســت کــه بــه عنــوان نزدیکرتیــن ســیاره فراخورشــیدی بــه زمیــن
شــناخته شــد .متاســفانه تحلیــل هــای بعــدی شــک و تردیــد دربــاره
وجــود آن را ایجــاد کــرد و اعــام شــد کــه ناشــی از داده هــای جعلــی
و نادرســت بــوده اســت .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه منبــع ناشــناس
مجلــه اشــپیگل  -کــه بــه ادعــای آنهــا عضــو تیــم  La Sillaمــی باشــد
 آخریــن کشــف موفقیــت بزرگــی اســت و در نتیجــه کار فــردهبــود« .پیــدا کــردن اجســام کوچــک آســانی کار بســیار ســختی
اســت .مــا مــرز ممکــن انــدازه گیــری را از لحــاظ فنــی وســعت
بخشــیدیم».
در ادامــه مقالــه عنــوان شــده کــه رصدخانــه جنوبــی اروپــا در
پایــان مــاه آگوســت کشــفیات خــود را اعــام مــی کنــد .امــا بــا
توجــه بــه منابــع متعــدد ،در پاســخ بــه یــک درخواســت بــرای
خربگــزاری فرانســه  ،AFPریچــارد هــوک ســخنگوی  ESOحــارض
بــه تاییــد یــا تکذیــب خــر کشــف ســیاره فراخورشــیدی در اط ـراف
پروکســیام قنطــورس نشــده اســت .او عنــوان کــرد« :مــا هیــچ نظــری
منی دهیم».
مردم درباره پروژه  Starshotقطعا هیجان زده هستند.
بــه عنــوان بخشــی از طــرح هــای دســتیابی بــه موفقیــت
برنامــه ای کــه توســط میلیــاردر روســی یــوری میلــر تاســیس شــده
بـرای جســتجوی حیــات هوشــمند (بــا حامیــت اســتفان هاوکینــگ و
مــارک زاکربــرگ)  Starshot -در نظــر دارد طــی ســال هــای آینــده
یــک لیــزر بادبــان محــور نانوکرافــت بــه آلفــا قنطــورس بفرســتد.
آنهــا بیــان کردنــد ایــن ســفینه قــادر بــه رســیدن بــه رسعــت هــای
تــا  ٪ ۲۰رسعــت نــور را دارد .بــا ایــن رسعــت قــادر خواهــد بــود.

تــا مســافت  ۴.۳۷ســال نــوری زمیــن تــا آلفــا قنطــورس را فقــط در
مــدت  ۲۰ســال طــی کنــد .امــا بــا کشــف جدیــد ســیاره زمیــن ماننــد
در اط ـراف پروکســیام قنطــورس کــه بــه زمیــن نزدیکــر اســت ،آنهــا
ممکــن اســت بخواهنــد تجدیــد نظــری در رابطــه بــا هــدف خــود
داشــته باشــند .پروفســور فیلیــپ لوبیــن ،اســتاد دانشــگاه ســانتا
باربــارای کالیفرنیــا و مغــز متفکــر پــروژه  Starshotو مشــاور
کلیــدی برنامــه  DEEP-INناســا در گفتگویــی بــا Universe Today
از طریــق ایمیــل بیــان کــرد:
«کشــف ســیاره احتاملــی در اطــراف پروکســیام قنطــورس بســیار
هیجــان انگیــز اســت .ایــن باعــث مــی شــود مالقــات ســامانه هــای
ســتاره ای در همســایگی ،بیشــر قانــع کننــده باشــد اگــر چــه
مــی دانیــم کــه ســیاره هــای فراخورشــیدی زیــادی در اطــراف
ســتاره هــای نزدیــک مــا قـرار دارنــد از جملــه ســامانه آلفــا قنطــورس
کــه شــامل ســیارات نیــز خواهــد بــود».
بــه طــور طبیعــی ایــن امیــد وجــود دارد (بــه ویــژه در میــان
عالقــه منــدان ســیارات فراخورشــیدی) کــه تفســیر عــدم تکذیــب
خــر بوســیله  ESOخــود نوعــی تاکتیــک تاییــد اســت .دانســن اینکــه
متخصصــان صنعــت خــود نیــز هیجــان زده هســتند بــه مرشوعیــت
ایــن هیاهــو مــی افزایــد .البتــه فــرض هــر چیــزی در ایــن بــاره فعــا
بــی موقــع خواهــد بــود.
اگــر اظهــارات منبــع ناشــناس بــه نقــل از اشــپیگل ارزش رســمی
داشــته باشــد بنابرایــن تاییــد (یــا تکذیــب) آن بــه زودی اعــام
خواهــد شــد .در ایــن میــان همــه مــا فقــط بایــد صبــور باشــیم .حــال
شــا بایــد اعـراف کنیــد کــه ایــن چشــم انــداز بســیار هیجــان انگیــز
اســت .یــک ســیاره ی فراخورشــیدی در دســرس! بــا ماموریتــی که در
طــول عمــر مــا مــی توانــد انجــام شــود .ایــن هــان چیــزی اســت کــه
داستان های علمی تخیلی از آن ساخته می شود.
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آنالیــز دقیــق داده هــای کاوشــگر «روزتــا»( )Rosetaنشــان
مــی دهــد کــه دنبالــه دارهــا باقــی مانــده ای از زمــان تشــکیل
اولیــه منظومــه ی خورشــیدی هســتند.
در تعییــن ایــن کــه دنبالــه دار هــا چگونــه در شــکل گیــری
منظومــه ی خورشــیدی دخالــت داشــتند ،مهــم تریــن چیــز
فهمیــدن ایــن موضــوع اســت کــه چگونــه دنبالــه داری مثــل
 67P/Churyumov-Gerasimenkoشــکل گرفتــه اســت.
اگــر دنبالــه دارهــا بســیار قدیمــی هســتند ،پــس باید در آشــکار
ســاخنت خــواص ابــر ســتاره ای کــه از خورشــید ،ســیاره هــا و
اج ـرام کوچــک را در  4.6میلیــارد ســال پیــش تشــکیل داده و
همچنیــن فراینــدی کــه سیســتم ســیارات را بــه شــکل امــروزی
در اورد ،کمــک کنــد .دیگــر فرضیــه ممکــن ایــن اســت کــه ان
هــا قطعــات جــوان تــری هســتند کــه از برخــورد قطعــات پیرتــر
مثــل اج ـرام یخــی فرانپتونــی تشــکیل شــده انــد .آن هــا مــی
تواننــد از داخــل چنیــن اجـرام بزرگــی ،از برخوردهــای مزاحــم
و فراینــد ســاخنت بدنــه جدیــد از باقــی مانــده هــای قدیمــی تــر
بــه مــا اطــاع دهنــد.

بــه هــر حــال دنبالــه دارهــا شــاهد رخ داد مهــم منظومــه ی
خورشــیدی بــوده انــد و ایــن دلیلــی اســت کــه مــا اطالعــات
کاوشــگر «روزتــا»()Rosetaرا بــه دقــت انــدازه گیــری میکنیــم.
در کنــار اطالعــات ایــن کاوشــگر ،رصــد دیگــر دنبالــه دارهــا نیــز
بــه مــا در انتخــاب فرضیــه درســت کمــک میکنــد.
درطــول دوســالی کــه کاوشــگر «روزتــا»( )Rosetaبــرروی
دنبالــه دار 67P/Churyumov-Gerasimenkoبود،عکســی از
آن نشــان داد بــه عنــوان جســمی بــا چگالــی کــم و متخلخــل
وبدنــه ی دو بخشــی بــا الیــه هــای زیــاد.
ایــن تخلخــل غیرعــادی زیــاد داخلــی ،اولیــن نشــانه اســت کــه
ایــن بــزرگ شــدن منــی توانــد بــا برخوردهــای شــدید رخ داده
باشــد .هامنطــور کــه اینهــا فــرده شــده ی مــواد شکســتنی
اســت .ســاختار و خــواص مشــاهده شــده بــا انــدازه هــای
مختلــف توســط دوربیــن کاوشــگر «روزتــا»( )Rosetaاطالعــات
بیشــری را دربــاره ی اینکــه ایــن بــزرگ شــدن چگونــه بوجــود
امــده اســت بــه مــا ارایــه مــی دهــد.
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تحقیقــات قبلــی نشــان داد کــه رس و بدنــه در حالــت اصلــی
شــی هایــی جــدا بودنــد ولــی برخــوردی کــه آن هــا را بــه
هــم ادغــام کــرده اســت بایــد در رسعــت کــم باشــد کــه بــه
هیــچ کــدام آســیبی وارد نشــود .ایــن قضیــه کــه هــر دو دارای
الیــه هــای مشــابه هســتند نشــان مــی دهــد کــه هــردو بایــد
تحــت تکاملــی مشــابه و اینکــه میـزان نجــات آن هــا در مقابــل
برخــورد هــای وحشــتناک در یــک دوره ی زمانــی قابــل توجــه
بایــد بــاال بــوده باشــد.
حتــی امــکان دارد ادغــام آن هــا در یــک می ـزان کوچکــری رخ
داده باشــد.
در یــک میــزان کوچکــر چنــد مــری بافــت هایــی ســخت
در چالــه هــای متعــدد و در معــرض صخــره هــای بلنــد در
مکان های متفاوت در دنباله دار مشاهده شد.
درحالــی کــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه ایــن شــکل ظاهــری
فقــط از تــرک بوجــود امــده اســت و همچنیــن گــان مــی رود
رسنخــی از برامدگــی هــای تشــکیل دهنــده دنبالــه داربــه مــا
مــی دهــد .ایــن «ریــش ریــش هــا» مــی تواننــد ســایز معمــول
دنبالــه دارهــای کوچکــی کــه در ادغــام جمــع شــدند ،باشــند تــا
دنبالــه دار بــزرگ را بســازند.
بــا توجــه بــه نظریه،رسعــت دنبالــه دارهــای کوچــک در هنــگام
برخــورد و ادغــام در زمــان فرانیــد بــزرگ شــدن دنبالــه دار،
تغییــر کــرده اســت و بــا برامدگــی هایــی بــه ارتفــاع چنــد مــر
ظاهــر مــی شــوند.

بــه همیــن دلیــل در عکــس هــا در مقیــاس مــری انتظــار مــی
رود بســیار جمــع و جــور و ارتجاعــی باشــد و بــه خصــوص
جالــب اســت کــه در ایــن مقیــاس مشــخص جنــس دنبالــه دار با
برامدگــی هم ـراه اســت.
بامــدارک بیشرت،شــامل انالیــز طیفــی ترکیــب هــای دنبالــه دار،
نشــان مــی دهــد کــه ســطح ان تجربــه ی جابجایــی اب مایــع
بــرروی ان را داشــته اســت یــا نــه و انالیــز گازهــای خــارج شــده
از یــخ هــای تصعیــد شــده ی زیــر زمیــن نشــان مــی دهــد کــه
دنبالــه دار از کربــن مونوکسید،اکســیژن،نیرتوژن و ارگــون غنــی
مــی باشــد.
ایــن مشــاهدات نشــان مــی دهــد کــه دنبالــه دار در رشایــط
بســیار رسد شــکل گرفتــه اســت و در بیشــر طــول عمــر خــود
گرمــای قابــل توجهــی را تجربــه نکــرده اســت.
در حالــی کــه اجــرام فــرا نپتونــی از بیــرون بــه
منظومــه ی خورشــیدی مــی رســند،به نظــر میرســد بــه
وســیله ی مــواد رادیــو اکتیــو کــم عمر گرم شــده اند ،بــا این حال
دنبالــه دار هــا ایــن فرانیــد گــرم شــدن را ندارنــد و مــا بایــد
ایــن پارادوکــس را بــه وســیله ی یــک نــگاه بــا متــام جزییــات بــه
مــدل هــای منظومــه ی خورشــیدی برطــرف کنیــم و بــه دنبــال
ایــده جدیــد باشــیم.
گروهــی از دانشــمندان پیشــنهاد دادنــد کــه اعضــای بزرگــر
اجــرام فــرا نپتونــی بــه رسعــت در اولیــن میلیــون ســال
ابــر ســتاره ای شــکل گرفتــه انــد.و بــا کمــک گازهــای فـرار کــه

5

انتشار  2شهریور  | 1395شماره 5

بــه رسعــت در جهــت بــزرگ شــدن ســایز خــود و
حتــی رســیدن بــه  400کیلومــر شــتاب گرفتنــد.
نزدیــک  3میلیــون ســال در تاریــخ منظومــه ی
خورشــیدی  ،گاز از ابــر ســتاره ای ناپدیــد شــده
اســت و فقــط مــواد جامــد بــه جــا گذاشــته اســت.
بعــد در حــدود  400میلیــون ســال جــرم اجــرام
فرانپتونــی بــه ارامــی بــه وســیله ی جاذبــه مــواد
بیشــری بــه هــم جــذب شــدند و فــرده و الیــه
الیــه شــدند.بعضی از ایــن اجــرام بــه انــدازه ی
پلوتــون در امدنــد.
دنبالــه دار هــا الگــوی دیگــری دارند،بعــد از فــاز
اولیــه ی بــزرگ شــدن اجــرام فــرا نپتونی،ســنگ
ریــزه هــا و مــواد منجمــد باقــی مانــده در رسمــا،در
قســمت بیرونــی ابــر ســتاره ای رشوع بــه حرکــت بــا
رسعــت کــم بــه ســمت هــم دیگــر کردنــد.در زمــان
ناپدیــد شــدن گاز هــا از ابــر ســتاره ای تقریبــا 5
کیلومــر از دنبالــه دار هــا ســاخته شــد.
ایــن رسعــت کــم بــزرگ شــدن ایــن اجــازه بــه
دنبالــه دار مــی دهــد کــه بعضــی از مــواد قدیمــی
و غنــی از ابــر ســتاره ای را حفــظ کنــد ،از ان
جایــی کــه ان هــا انــرژی تولیــد شــده از تجزیــه
رادیواکتیــو کــه بــدون داغ شــدن زیادشــان هم ـراه
بــود را خــارج میکردنــد .مــدل جدیــد مــا توجیــه
مــی کنــد چیــزی کــه مــا در مشــاهدات دقیــق
کاوشــگر «روزتــا»( )Rosetaاز دنبالــه دار 67P/
 Churyumov-Gerasimenkoدیدیــم ،و همچنیــن
چیزهایــی کــه از ماموریــت هــای قبلــی ای کــه از
دنبالــه دار گذشــته بــود.
دنبالــه دار هــا واقعــا گنــج هــای منظومه ی شمســی
هســتند(.نقل قول از ادز مت «)»adds matt
منبعphys.org :
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تیم ماموریت  Fermiناسا تحقیقات خود را درباره ماده تاریک منتشر کرد
ترجمه :هاله مسگری

ابــر ماژالنــی کوچــک( )SMCدر مرکــز دومیــن قمــر کهکشــانی بــزرگ اســت کــه بــه دور کهکشــان مــا مــی چرخــد .ایــن تصویــر بــر روی تصویــری
از  SMCبــا یــک مــدل نصفــه ازمــاده تاریــک قـرار گرفتــه اســت (ســمت راســت مرکز)رنــگ هــای روشــن تــر ،چگالــی بیشــر را نشــان مــی دهنــد
و مترکــز قــوی را بــه طــرف مرکــز کهکشــان نشــان مــی دهد95.درصــد از مــاده تاریــک دارای رد دایــره ای از کنــاره ی بیرونــی مــدل منایــش داده
شــده اســت.در 6ســال داده  Fermiهیــچ نشــانه ای ازپرتوهــای گامــای مــاده تاریــک  SMCپیــدا نکــرده انــد.
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مــاده تاریــک ،مرموزتریــن مــاده ای اســت کــه بیشــر جهــان مــادی
را تشــکیل مــی دهــد .اگرچــه آزمایــش هــا بــر روی زمیــن و در فضــا
ردی از مــاده تاریــک را پیــدا کــرده انــد ،امــا نتایــج بــه رد بســیاری
از احتــاالت نظــری بــه دانشــمندان کمــک مــی کننــد .امســال ســه
تحقیــق منتــر شــده اســت کــه بــا اســتفاده از داده هــای  6ســال
یــا بیشــر تلســکوپ فضایــی  Fermiپرتوهــای گامــا ناســا (NASA’s
 )Fermi Gamma-ray Space Telescopeرویکردهایــی نــو از
ماموریــت شــکار مــاده تاریــک را ارائــه داده انــد.
،Julie McEneryدانشــمند پــروژه ناســا میگوید«:مــا بــه دنبــال
شــک هــای معمــول در مــکان هــای معمولــی گشــتیم و هیــچ
نشــانه ی قــوی و قابــل اطمینانــی پیــدا نکردیم.پــس بــا راه هــای
خالقانــه ای رشوع بــه جســتجو کردیم.بــا ایــن نتایــج Fermi ،نشــان
مــی دهــد کــه مــاده تاریــک مــی توانــد تنهــا در بخــش کوچکــی از
پرتوهــای گامــای پــس زمینــه کهکشــان مــان رشکــت کنــد کــه ایــن
محدودیــت هــای بزرگــی را بــرای ذرات مــاده تاریــک در دومیــن
کهکشــان بزرگــی کــه بــه دور آن مــی چرخــد ایجــاد مــی کنــد».
مــاده تاریــک نــه از خــود نــور منتــر مــی کنــد و نــه نــور را
جــذب مــی کند.اصــوال بــا بقیــه ی جهــان از طریــق گرانــش ارتبــاط
برقـرار میکنــد و هنــوز حــدود 80درصــد از مــاده ی جهــان را ســبب
می شود.

ســتاره شناســان تاثیــرات مــاده تاریــک را در رستــارس کیهــان،در
چرخــش کهکشــان هــا،در انح ـراف نــور در هنــگام عبــور از خوشــه
کهکشــان هــا و در شــبیه ســازی جهــان اولیــه مــی بینند.کــه در همــه
ایــن هــا بــه وجــود مــاده تاریــک بـرای تشــکیل شــدن کهکشــان هــا
نیــاز اســت.
اکــر گزینــه هــا بـرای مــاده تاریــک ،دســته هــای مختلفــی از ذرات
فرضــی هســتند .دانشــمندان فکــر مــی کننــد پرتــو گامــا -پرانــرژی
تریــن شــکل فتــون -مــی توانــد بــه آشــکار کــردن چنــد الگــوی
پیشــنهاد داده شــده ب ـرای ذرات مــاده تاریــک کمــک کنــدFermi .
قبــا بـرای ســیگنال هــای پرتوهــای گامــا جســتجو کــرده اســت .پرتــو
هــای گامایــی کــه کــه بــا مــاده تاریــک در مرکــز کهکشــان مــان و
یــا در کهکشــان هــای کوتولــه کوچکــی کــه بــه دور کهکشــان مــان
مــی چرخند،آمیختــه اند.اگرچــه هیــچ ســیگنال متقاعــد کننــده ای
پیــدا نشــد ایــن نتایــج ،گزینــه هایــی بــا محــدوده جرمــی و رسعــت
برهــم کنــش مشــخص را حــذف کــرد .محــدود کــردن مجــدد ســاختار
ممکــن ذرات مــاده تاریــک را آشــکار خواهــد کــرد.
ازجملــه جدیدتریــن تحقیقــات  ،مرموزتریــن طــرح بررســی شــده،
امــکان تشــکیل شــدن مــاده تاریــک از ذراتــی فرضــی کــه axion
نامیــده مــی شــوند و یــا ذراتــی دیگــر بــا ویژگــی هایــی مشــابه بــود.
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جنبــه ی فریبنــده ی ذرات شــبه ،axionتوانایــی آن هــا در
تبدیــل شــدن بــه پرتوهــای گامــا و برعکــس اســت وقتــی
کــه تحــت تاثیــر میــدان هــای مغناطیســی قــوی قــرار
مــی گیرند.ایــن تبدیــات رد هایــی محــو را از خــود بــه جــا
خواهــد گذاشــت،مثل شــکاف هــا وگام هــا در گســره تابــش
منبــع روشــن پرتوهــای گامــا.
 Manuel Meyerدر دانشــگاه اســتکهلم تحقیقــی را بــرای
جســتجوی ایــن اثرهــا در پرتوهــای گامــای منتــر شــده از
 1275 NGCرهــری مــی کند.ایــن کهکشان،کهکشــان مرکــزی
خوشــه کهکشــانی برســاووش مــی باشــد کــه حــدود240
میلیــون ســال نــوری دورتــر اســت.گامن مــی شــد تشعشــعات
پرانــرژی از  1275 NGCاز آمیــزش ایــن کهکشــان بــا یــک
ســیاهچاله ی ابرپرجــرم در مرکــزآن ایجــاد شــده باشد.درســت
مثــل متــام خوشــه هــای کهکشانی،خوشــه ی کهکشــانی
برســاووش بــا گازهــای داغــی پــر شــده اســت کــه بــا
میــدان هــای مغناطیســی مارپیــچ شــده اســت.که ایــن تعویــض
بیــن پرتوهــای گامــا و ذرات شــبه axionرا ممکــن مــی ســازد.و
بــه ایــن معنــی اســت کــه بعضــی از پرتوهــای گامایــی کــه از
 1275 NGCمــی آینــد مــی تواننــد بــه axionهــا تبدیــل شــوند
و هامنطــور کــه راه خودشــان را بــه ســمت مــا مــی یابنــد،
دوبــاره برگردنــد.
تیــم  Meyerرصدهایــی از Fermiبــا تلســکوپLAT(Large
 )Area Telescopeرا جمــع آوری کــرده اســت و بــه دنبــال
انحـراف هــای پیــش بینــی شــده در ســیگنال هــای اشــعه هــای
گامــا بــوده اســت.
یافتــه هــا در20آوریــل در Physical Review Lettersمنتــر
شــده اســت.یافته هــا از ایــن قرارنــد کــه محــدوده کوچکــی از
ذرات شــبه axionهــا کــه مــی تواننــد حــدود 4درصــد از مــاده
تاریــک را شــامل شــوند را مســتثنی شــده انــد.
 Meyerمــی گوید«:وقتــی مــا هنــوز منیدانیــم مــاده تاریــک
چیســت،نتایج مــا نشــان مــی دهــد کــه مــا مــی توانیــم
منونــه هــای شــبه axionرا بررســی کنیــم و قیــد محکمــی را
ب ـرای جــرم هــای معینــی ارائــه کنیم.بــه طــور قابــل مالحظــه
ای مــا بــه دقــت و حساســیتی کــه فکــر مــی کردیــم فقــط در
آزمایــش هــا و در آزمایشــگاه هــای اختصــاص داده شــده ممکن
خواهــد بود،دســت پیــدا کردیم.کــه ایــن کامــا یــک پیــان بــه
 Fermiاســت».
دســته ی عریــض دیگــر از مــاده تاریــک داوطلــب ،ذرات
ســنگین بــا تاثیــر گذاشــن ضعیــف هســتند()WIMPs
در بعضــی مــدل هاWIMP،هــای برخوردکننــده هــم متقابــا

از بیــن مــی برنــد و یــا یــک ذره ی واپاشــی شــده پررسعــت
تولیــد مــی کنند.هــر دو طــرح در اشــعه گامــا نتیجــه مــی دهــد
کــه مــی توانــد توســط  LATآشــکار شــود.
 Regina Caputoدردانشــگاه کالیفرنیــا ایــن ســیگنال هــا
را از ابرهــای ماژالنــی کوچــک( )SMCجســتجو کردنــد کــه
حدود200هزارســال نــوری دورتــر ق ـرار گرفتــه اســت و دومیــن
قمــر بــزرگ کهکشــانی اســت کــه بــه دور راه شــیری مــی گــردد.
بخشــی از کشــش  SMCبــرای جســتجوی مــاده تاریــک ایــن
اســت کــه در جایــی نســبتا نزدیــک بــه مــا واقــع شــده اســت و
انتشــار پرتوهــای گامــای آن از منابــع متعــارف ماننــد تشــکیل
ســتاره هــا و تــب اخرتهــا بــه خوبــی فهمیــده شــده است.بســیار
مهــم تر،ســتاره شناســان انــدازه گیــری هــای بــا دقــت باالیــی از
چرخــش منحنــی  SMCانجــام داده اند.کــه نشــان مــی دهــد
چگونــه رسعــت دوران آن بــا فاصلــه از مرکــز آن تغییــر مــی
کنــد.و نشــان مــی دهــد کــه چــه مقــدار مــاده تاریــک موجــود
اســت.درمقاله ای کــه 22مــارس در Physical ReviewDچــاپ
شــد  Caputoو همکارانــش مــاده تاریــک محتــوی در SMCرا
مــدل ســازی کردنــد و نشــان داده شــد کــه بــه مقــدار کافــی
ســیگنال هــای قابــل مشــاهده ب ـرای دو نــوع  WIMPدارد.
 CaputoمیگویدLAT«:حتــا پرتوهــای گامایــی از SMCدیــده
اســت.اما مــا مــی توانیــم آنهــا را از طریــق منبــع هــای متعــارف
توضیــح دهیم.هیــچ نشــانه ای کــه آمــار قابــل توجهــی باشــد از
نابــودی مــاده تاریــک پیــدا نشــده اســت».
در تحقیــق ســوم ،کــه محقــق هــا توســط Macro Ajello
دردانشــگاه Clemsonدر  South Cariolinaو Mattia Di
 Mauroدر  SLAC National Acceleratorدر کالیفرنیــا
رهــری مــی شــوند تحقیــق را بــه ســمت متفاوتــی بــرده انــد.
تیــم بــه جــای نــگاه کــردن بــه هــدف هــای نجومــی 6.5،ســال
داده از LATرامــورد اســتفاده قــرار داد تــا پــس زمینــه ی
درخشــش پرتوهــای گامــا را کــه در متــام آســان دیــده میشــود
را تحلیــل کنــد.
ماهیــت ایــن نــور ،کــه پرتوهــای گامــای پــس زمینــه ی بــرون
کهکشــانی نامیــده مــی شــود( )EGBاز زمانــی کــه اولیــن
بارتوســط ماهــواره نجومــی 2ناســا انــدازه گیــری شــد یعنــی
اوایــل 1970مــورد بحــث بــوده اســت Fermi.نشــان میدهــد
کــه مقــدار زیــادی از ایــن نــور از منابــع حــل نشــده اشــعه
گاما،خصوصــا کهکشــان هایــی کــه عالمــت گــذار نامیــده
مــی شــوند ،ناشــی مــی شــود .ایــن کهکشــان هــای عالمــت
گــذار توســط ســقوط مــواد در ســیاه چالــه هــای غــول پیکــر
ایجــاد مــی شــوند.
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عالمــت گذارها،بیشــر از نصـ ِ
ـف منابــع پرتوهــای گامایــی کــه
توســط Fermiدیــده شــده انــد را تشــکیل میدهنــد.و حتــی
اشـراک بزرگــری را در کاتالــوگ تــازه ی  LATاز پرانــرژی تریــن
پرتوهــای گامــا ایجــاد مــی کننــد.
برخــی از مــدل هــا پیــش بینــی مــی کننــد کــه پرتوهــای گامــای
 EGBمــی تواننــد از برهــم کنــش دور ذرات مــاده تاریــک
ناشــی شــوند .ماننــد نابــودی یــا واپاشــی WIMPهــاAjello .
و تیمــش در تحلیــل هــای جزئــی از پرتوهــای گامــای پرانــرژی
ِ EGBکــه در 14آوریــل در Physical Review Lettersبــه
انتشــاردرآمد ،نشــان دادنــد کــه عالمــت گــذار هــا و منابــع
مجـزای دیگــر بـرای تقریبــا همــه ایــن تشعشــعات مــی تواننــد
بــه حســاب بیاینــد.
Ajelloمــی گویــد «:یــک محــل خیلــی کوچکــی اینجــا بــرای
ســیگنال هایــی از منابــع بیگانــه ی پرتــوی گامــای پــس زمینــه
بــرون کهکشــانی باقــی مانــده اســت کــه در چرخشــش بــه
ایــن معناســت کــه هــر ســهمی از ایــن منابــع بایــد کامــا کــم

و کوچــک باشــد.این اطالعــات مــی توانــد مــا را در گــاردن
حــدود هایــی بــر اینکــه هرچنــد وقــت یــک بــار ذرات WIMP
نابــود مــی شــوند یــا واپاشــی مــی کنند،کمــک کنــد».
اگرچــه در ایــن بررســی هــای اخیــر چیــزی پیــدا نشــد امــا هنــوز
تــاش هــا بـرای پیــدا کــردن مــاده تاریــک هــم در فضــا و هــم
در آزمایــش هایــی بــر اســاس زمیــن ادامــه دارد Fermi .توســط
طیــف ســنج پرتــو گامــا مغناطیســی ناســا کــه یــک آشکارســاز
ذره در ایســتگاه فضایــی بیــن املللــی اســت مشــغول شــده
اســت.
تلســکوپ فضایــی پرتــو گامــای Fermiناســا همــکاری
اخرتفیزیــک و فیزیــک ذرات اســت .کــه بــا همــکاری دپارمتــان
انــرژی آمریــکا همـراه بــا ســهم مهمــی از همــکاری موسســات
تحصیلــی فرانســه ،آملــان ،ایتالیــا ،ژاپــن ،ســوئد و آمریــکا توســعه
یافتــه اســت.
منبعNASA :
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منجمان برای اولین بار اکسیژن را در کهکشان های دور اندازه گیری کردند
ترجمه :سپیده سرگلی

کهکشــان  1908-COSMOSکــه در مرکــز تلســکوپ فضایــی هابــل در ایــن عکــس قـرار دارد،بــا پیــکان نشــان داده شــده اســت.تقریبا همــه چیــز
در عکــس یــک کهکشــان را نشــان مــی دهد،خیلــی از ایــن کهکشــانها نســبت بــه کهکشــان  1908-COSMOSبســیار بــه زمیــن نزدیــک هســتند.
امتیاز  Ryan Sanders :وتیم CANDELS

 Alice Shapleyاســتاد نجــوم دانشــگاه کالیفرنیا،مولــف
پژوهــش ،گفــت :بعیــد اســت کــه در کهکشــانهای خیلــی دور
فراوانــی اکســیژن قابــل انــدازه گیــری باشــد.ما بایــد بـرای ایــن
کاربــه زمــان عقــب برگردیم،بــه 12بیلیــون ســال پیــش کــه ایــن
کهکشــان پدیــدار شــد.

 ،Ryan Sandersدانشــجوی ارشــد نجــوم و نویســنده اصلــی
ایــن پژوهــش گفــت  :معمــوال منجــان بـرای تخمیــن فراوانــی
اکســیژن بــه تکنیــک هــای غیــر مســتقیم ومبهــم بــرای
جمعیــت زیــادی از کهکشــان هــای دور اتــکا مــی کننــد .امــا
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ســتاره شناســان دانشــگاه کالیفرنیــا اولیــن انــدازه گیــری
دقیــق از فراوانــی اکســیژن در یــک کهکشــان دور را انجــام
داده اند،اکســیژن ســومین عنرصفــراوان شــیمیایی در جهــان
اســت،که در داخــل ســتارگان ایجــاد مــی شــود وزمانــی کــه
ســتاره مــی میــرد بــه صــورت گازهــای میــان ســتاره ای آزاد
مــی شــود ،مقــدار اکســیژن کلیــدی اســت بـرای درک چگونگــی
چرخــش مــاده در داخــل و بیــرون کهکشــان هــا.
ایــن تحقیــق در  the astrophysical journal lettersبــه
صــورت آنالیــن منتــر شــده،و بــه صــورت داده هــای جمــع
آوری شــده در ( ،W.Mرصــد خانــه ی  Keckدر Mauna Kea
در هاوایــی) قــرار داده شــده اســت.

 Shapleyگفــت :دانســن فروانــی اکســیژن در کهکشــانی بــه
نــام  1908-COSMOSگامــی مهــم بــرای منجــان اســت
تــا جمعیــت کــم نــور کهکشــان (ضعیــف) را بهــر درک
کنند،کهکشــانهای دور هنگامــی کــه جهــان تنهــا چنــد بیلیــون
ســال ســن داشــتند مشــاهده شــدند و تکامــل یافتــه اســت.
،1908-COSMOSحــدودا از یــک بیلیــون ســتاره تشــکیل شــده
اســت.در مقایســه بــا کهکشــان راه شــیری کــه حــدودا از صــد
بیلیــون ســتاره تشــکیل شــده اســت و کهکشــان هــای دیگــر در
جهــان کــه ســتاره هــای بیشــری دارنــدو بیشــر کهکشــان هایــی
کــه از ســتاره هــای کمــری تشــکیل شــده اند.بــه عــاوه اینکــه
کهکشــان  1908-COSMOSحــدودا بیســت درصــد از فراوانــی
اکســیژن کــه در خورشــید مشــاهده مــی شــود را داراســت.
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در ایــن مــورد جســت و جوگـران کالیفرنیــا از یــک انــدازه گیــری
مســتقیم اســتفاده کردند.
 Sandrersگفــت :کهکشــان هــای نزدیــک بســیار درخشــان تــر
هســتند،و مــا یــک روش خیلــی خــوب ب ـرای انــدازه گیــری مقــدار
اکســیژن در کهکشــان هــای نزدیــک داریــم .او گفت،ایــن روش
بـرای کهکشــان هــای دوربــه طــور چشــم گیــری دشــوار اســت ،امــا
 1908-COSMOSیــک مــوردی ب ـرای  Sandersبــود کــه قــادر بــه
اعــال روشــی قــوی بـرای کهکشــان هــای نزدیــک بــود.او گفــت  :مــا
امیدواریــم ایــن اولیــن روش از بســیارروش دیگــر باشــد.
 Shapleyگفــت کــه قبــل ازمحققــان اکتشــاف Sandresمنی دانســتم
آنهــا مــی توانســتند مقــدار اکســیژن موجــود در ایــن کهکشــانهای
دور را انــدازه گیــری کننــد.
 Shapleyگفــت  :اکتشــاف  Ryanنشــان مــی دهــد کــه مــا
مــی توانیــم اکســیژن را انــدازه گیــری کنیــم وایــن مشــاهدات را بــا
مــدل هــای چگونگــی تشــکیل کهکشــان هــا و تاریخچــه ی آنهــا
دربــاره شــکل گیــری ســتارگان ،مقایســه کنیــم.

Shapleyگفــت :اگرمــا بتوانیــم مقــدار اکســیژن در کهکشــان را
انــدازه گیــری کنیــم،در مــورد همــه ایــن مراحــل بــه مــا خواهــد
گفت.شــپلی هم ـراه بــا ســندرا عالقــه منــد بــه یادگیــری چگونگــی
شــکل گیــری کهکشــان هــا و تکامــل آنهابودنــد ،و اینکــه چــرا
کهکشــانها ســاختارهای متفاوتــی دارند،چگونــه کهکشــانها بــا محیــط
بیرونــی خــود تبــادل مــواد مــی کننــد.

محققــان از ابزارهــای بســیار پیرشفتــه و پیچیــده ای بــه اســم
 MOSFIREاســتفاده مــی کننــد (طیــف ســنج چنــد شــیی بــرای
انفجارهــای مــادون قرمز)،کــه روی تلســکوپ  Keck Iدر رصــد خانــه
 Keckنصــب شــده است.پروفســورفیزیک و نجــوم کالیفرنیــا Ian
 ، Mcleanراهنــای پــروژه ی  MOSFIREو رییــس آزمایشــگاه
مــادون قرمــز ب ـرای اخرتفیزیــک گفــت  :ایــن اب ـزار پنــج تنــی ب ـرای
مطالعــه فواصــل بیشــرو کهکشــان هــای ضعیــف طراحــی شــده
اســت Mclean.ابـزاری بــا همکارانــش از  UCLAکالیفرنیا(،موسســه
فنــاوری کالیفرنیــا، UC Santa Cruz،پیامنــکاران صنعتــی ) ســاخت
 MOSFIREفوتــون هــای نــور مریــی را از اجســام در بیلیــون
ســال نــوری جمــع آوری کرده،بــا طــول مــوج هایــی کــه کشــیده
شــده انــد یــا بــه ســمت فــرورسخ رفتــه اســت.با توجــه بــه رسعــت
محــدود نــور MOSFIREمنایــی از ایــن کهکشــانها را فراهــم کــرد کــه
بیلیــون هــا ســال پیــش وجــود داشــتند،زمانی کــه اولیــن نــور رشوع
بــه رســیدن بــه زمیــن کــرد.
 MOSFIREیــک نــوع از ابــزار شــناخته شــده تحــت عنــوان
طیــف نگاراســت ،کــه نــور را از اجســام نجومــی بــه ســمت یــک
طیــف جداگانــه از طــول موج(رنگهــا) انتشــار مــی دهــد و مقــدار
انــرژی منتــر شــده از هــر طــول مــوج را نشــان مــی دهد.طیــف
نگارهــا ایــن توانایــی را بــه منجــان مــی دهــد کــه مــواد شــیمیایی
کهکشــانها را تعییــن کنند،زی ـرا عنــارص مختلــف شــیمیایی ماننــد :
اکســیژن،کربن،آهن یــا هیــدروژن هــر کــدام اثــر طیفــی منحــر بــه
فــردی دارنــد کــه نــور را بــه صــورت طــول مــوج هــای طیفــی منتــر
مــی کننــد.
ب ـرای توصیــف مــواد شــیمیایی  Sandres ، 1908-COSMOSیــک
طــول مــوج خــاص درطیــف  MOSFIREایــن کهکشــان کــه بــه
مقداراکســیژن حســاس اســت را آنالیــز کــرد Shapley.کســی کــه
 MOSFIREرا بــه عنــوان ابـزار شــگفت انگیــز توصیــف کــرد گفــت:
 MOSFIREاز انــدازه گیــری ممکــن  Ryanســاخته شــده اســت.
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مقــدار اکســیژن موجــود در کهکشــان هــا توســط ســه فاکتــور تعییــن
مــی شــوند :
 )1چــه مقــدار اکســیژن از ســتارگان بزرگــی کــه عمرشــان
در انفجارهــای ابــر نواخــری بــه انتهــا مــی رســد ،بدســت
مــی آیــد؟؟؟ (یــک پدیــده ای کــه درهمه جــای جهان نخســتین اتفاق
مــی افتــاد) هنگامــی کــه می ـزان تولــد ســتاره ای بــه طــور چشــم
گیــری بیشــر از می ـزان تولــد در جهــان امــروز بــود.
 )2چــه مقــدار از آن اکســیژن توســط بادهــای عظیــم (ابربادهــا) بــه
بیــرون پرتــاب مــی شــود در حالــی کــه اکســیژن و دیگــر گازهــای
میــان ســتاره ای را بــا رسعــت صدهــا ه ـزار مایــل در ســاعت بــه
جولــو مــی بــرد؟؟؟
 )3چــه مقــدار گازاولیــه از محیــط بیــن کهکشــانی وارد کهکشــان
مــی شــود در حالــی کــه حــاوی مقــدار زیــادی اکســیژن نیســت؟؟؟

شــپلی انتظــار داشــت کــه انــدازه گیــری هــای اکســیژن نشــان خواهد
داد بادهــای عظیــم در چگونگــی تکامــل کهکشــان هــا خیلــی مهــم
باشــند .او گفــت :انــدازه گیــری مقــدار اکســیژن کهکشــانها در طــول
زمــان کیهانــی یــک روش کلیــدی اســت کــه مــا بایــد بــرای درک
چگونگــی رشــد کهکشــانها و همچنیــن چگونگــی خــارج شــدن گاز بــا
فشــار بــه بیــرون از محیــط کهکشــانی،از آن اســتفاده کنیــم.
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باکتری می تواند برای جست و جوی موجودات روی سیارات دیگر کمک کند.
ترجمه :فاطمه شریعتی

کامپوزیت عظیم اسرتوماتولیت از ایالت کاربال
امتیاز تصویر :اریکا سوساری
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آیــا امــکان دارد راهــی ب ـرای یافــن ســاختارهای باکرتیایــی بــر
روی ســیارات دیگــر وجــود داشــته باشــد؟ و اگــر اینچنین اســت،
ایــن باکــری تــا چــه انــدازه مــی توانــد ب ـرای ایجــاد زندگــی
روی یــک ســیاره مفیــد باشــد؟ ایــن هــا ســؤاالتی هســتند کــه
مــی تواننــد در خــال مطالعــات بــر روی اســروماتولیت هــا،
بــر آمادگــی هایــی از ســنگ کلســیم کربنــات کــه از ت ـراوش
آهــک باکــری ســیانو ( باکرتیــی کــه از فوتوســنتز بـرای انــرژی
اســتفاده مــی کنــد ).بــه وجــود مــی آیــد ،پاســخ داده می شــود.
اریــکا سوســاری ،همــکار علمــی هریتــج بــوش یــک ســازمان
غیــر انتفاعــی حفاظــت و مدیریــت زمیــن در اســرالیا،
گفــت« :تحقیقــات دربــاره ی پتانســیل ایجــاد زندگــی از ایــن
«فســیل هــای زنــده» بــر پایــه ی میکــروب هــای کوچــک در
اسـرالیا اســت؛ امــا نتایــج مــی توانــد مــا را در تشــخیص شــواهد
فســیلی زندگــی روی دیگــر ســیارات بــه خصــوص مریــخ
یاری کند».

در محــدوده ی یکــی از متنــوع تریــن و ف ـراوان تریــن منونــه
هــای اســروماتولیت هــای دریایــی در جهــان ،یــک اســتخر
دریایــی طبیعــی حفاظــت شــده در غــرب اس ـرالیا مــی باشــد،
مســتقر اســت.
سوســاری در یــک ایمیــل نوشــت» جســت و جــوی شــواهد
زندگــی در ســنگ هــا ماننــد پیــدا کــردن ســوزن در انبــار کاه
اســت .اگــر اســروماتولیت هــا نشــانه هــای قطعــی از زندگــی
داشــته باشــند -ماننــد مورفولــوژی هــای خــود ســازمان یافتــه
کــه حاکــی از رونــد زندگــی هســتند -پــس ممکــن اســت امــکان
جســت و جــو بــرای آن نشــانه در ســنگ هــای موجــود در
ســطح ســیارات دیگــر وجــود داشــته باشــد و بــه طــور قابــل
توجهــی انــدازه ی انبــار کاه را کاهــش مــی دهــد 10( ».ســیاره
ی فراخورشــیدی وجــود دارد کــه مــی توانــد میزبــان زندگــی
بیگانــه باشــد).
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مقالــه ای بــر اســاس تحقیقــات سوســاری در اســتخر هملیــن
تحــت عنــوان «افقهــای جدیــد در مقیــاس چندگانــه ی
اســروماتولیت هــای خلیــج شــارک ،اســرالیای غربــی »،در
مجلــه گزارشــهای علمــی در اوایــل ســال جــاری منتــر شــد.
بودجــه بـرای تحقیقــات مشــرک توســط کنرسســیومی متشــکل
از رشکــت هــای نفتــی (شــورون ،شــل ،رپســول و  )BPکــه

عالقــه منــد بــه محیــط کربنــات میکروبــی جدیــد بـرای توســعه
مــدل بـرای مخــازن ســطحی و ســنگ هــای منشــا هســتند ارائــه
شــده اســت .پشــتیبانی بیشــر بــرای تجزیــه هــای ژنومیــک
توســط بخــش زندگــی فرازمینــی و تکاملــی زیســت شناســی
برنامــه اخرتزیســت شناســی ناســا ارائــه شــده اســت.
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درباره ی سازه های باستانی بیشرت بدانیم
بــر روی زمیــن ،میکروب هــای ایجاد کننــده یاســروماتولیت ها،
در ســاخت ایــن ســیاره ی مناســب بــرای زندگــی ،رضوری
بودنــد .ایــن ســیانو باکــری هــای تشــکیل دهنــده ی
اســروماتولیت اولیــن موجــودات زنــده ای کــه بــا فوتوســنتز
از خورشــید انــرژی تولیــد مــی کننــد و همچنیــن ایجــاد
اکســیژن بــه عنــوان یــک محصــول جانبــی  ،بــوده انــد .در طــی
میلیاردهــا ســال ،ســیانو باکــری هــا جــو زمیــن را از  1درصــد
اکســیژن بــه بیــش از  20درصــد اکســیژن تغییــر داده انــد،
یــک ترکیــب کــه اجــازه تکامــل حیــات پیچیــده را مــی دهــد.
تحقیقــات سوســاری دربــاره ی اســروماتولیت هــا از اســتخر
هملیــن  ،فـراوان تریــن و متنــوع تریــن مجموعــه جدیــد از ایــن
ســازه هــای میکروبــی ،کــه تقریبــا متــام  135کیلومــر خــط
ســاحلی را در بــر مــی گیــرد ،آغــاز شــد .تحقیقــات قبلــی
دربــاره ی اســروماتولیت هــا آنهــا را با انواع بســرهای میکروبی

ســاکن در ســطح ســاختار مشــخص مــی کنــد ،پاســخی مســتقیم
بــرای اینکــه اســروماتولیت منطقــه جــزر و مــدی در کجــا
قــرار دارد .هــر الیــه از اســروماتولیت هــا در واقــع مدرکــی
از ســطح بســر ســابق اســت .تیــم او بــه جــای طبقــه بنــدی
اســروماتولیت هــا از طریــق شکلشــان ،نشــان مــی دهــد کــه در
مناطــق خاصــی از اســتخر ترجیــح مــی دهنــد بــه شــکل خوشــه
شــکل بگیرنــد .همچنیــن تحقیقــات آن هــا نشــان مــی دهــد
کــه اســروماتولیت هــای جدیــد بیشــر از آنچــه قبــا تصــور
می شد با اسرتوماتولیت های کهن اشرتاک دارند.
سوســاری گفــت »:اســروماتولیت هــای دریایــی جدیــد اغلــب
بــه دلیــل بافــت داخلــی دانــه دارشــان  ،کــه در تضــاد بــا گونــه
ی دانــه ریــز بیشــر اســروماتولیت هــای کهــن اســت ،بــه عنوان
مقایســه ای ضعیــف از اســروماتولیت هــای کهــن شــناخته
می شوند».
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در مقابــل ،تیــم او دریافتنــد کــه در اســتخر هملیــن ،معمــوال
میکــروب هــا ســنگ آهــک دانــه ریــز کــه بــه عنــوان میکریــت
(کلســیت ریــز) شــناخته شــده اســت تولیــد مــی کننــد کــه
موجــب ایجــاد ســاختارهای اســروماتولیت مــی شــود کــه شــبیه
اســروماتولیت هــای کهــن دیــده شــده در شــواهد فســیلی
می باشد.
سوســاری گفــت :عــاوه بــر ایــن ،انــواع اســروماتولیت در
اســتخر هملیــن توســط یــک ســیانوباکرتیوم کاکویــد ()coccoid
کــه شــکل باســتانی ایــن ســیانو باکــری بــه  2میلیــارد ســال
پیــش بــه نــام  Eoentophysalisمــی رســد ،بــه ســلطه
در آمده است.

ایــن یــک شــباهت دیگــر بــه دوران باســتان را نشــان
مــی دهــد .ایــن بــدان معناســت کــه بــا ایســتادن در امتــداد
ســواحل اســخر هملیــن و نــگاه کــردن بــه اســروماتولیت هــا ،ما
در واقــع از یــک پنجــره بــه زمیــن اولیــه بــا میکــروب هایــی بــا
اصــل نســب باســتانی یکســان کــه در پمپــاژ اکســیژن و و انجــام
فرآینــد هایــی کــه در طــی صدهــا ســال اتفــاق مــی افتــد نقــش
دارنــد ،مــی نگریــم .در ایــن ســیاره جــای دیگــری کــه در آن
بتــوان ایــن را در چنیــن مقیاســی مشــاهده کــرد وجــود نــدارد.
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موارد استفاده در مریخ
مطالعــات اســروماتولیت هــا در منطقــه ای کوچــک اس ـرالیا
بــود ،امــا سوســاری گفــت کــه در کل ،جوامــع میکروبی مشــابه،
بالقــوه مــی توانــد بــه دیگــر مــکان هــا  -ماننــد مریــخ -صــادر
شــود تــا مــکان هــای دیگــر منظومــه ی شمســی را بـرای زندگــی
انســان هــا مســاعد تــر کنــد.
سوســاری گفــت کــه او در هنــگام مطالعــه در مــورد برنامه های
ایــان ماســک بنیانگــذار اســپیس ایکــس بـرای آوردن زندگــی بــه
مریــخ ،بــه اســروماتولیت هــا مــی اندیشــد .وی پیشــنهاد داد
کــه از آنجــا کــه ایــن جوامــع میکروبــی اســروماتولیت ســازی
اکســیژن تولیــد مــی کننــد ،بالقــوه مــی تواننــد ســیاره ی رسخ را
بـرای زندگــی مســاعد تــر کننــد.

او اذعــان داشــت» بدیهــی اســت بــا برنامــه هــای ایــان ماســک،
اگــر او در پــی فرســتادن زندگــی در طــی ســال هــای آینــده
اســت ،مــا میلیــارد هــا ســال زمــان بـرای شــکل گیــری امتســفر
نداریــم ،و مریــخ کمــر از  1درصــد امتســفر زمیــن را داراســت.
امــا مــن رشوع کــردم بــه فکــر کــردن دربــاره ی فتوســنتز
بســرهای میکروبــی و اینکــه چگونــه آن هــا بـرای میلیــارد هــا
ســال غالــب بــوده انــد؛ ایــن یــک نــوع انعطــاف پذیــری و طــول
عمــر اســت کــه گونــه هــای مــا هنــوز بــدان دســت نیافتــه انــد.
شــاید مــا بایــد بــه ایــن جوامــع میکروبــی نگاهــی از نظــر تولیــد
اکســیژن در یــک مقیــاس کوچــک در ســیاره ی رسخ بیاندازیــم»
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از زمین آتشین تا ناهید زیستپذیر
هامنطــور کــه در قســمت قبلــی گفتــه شــد ،حضــور یــک ســیاره
در کمربنــد حیــات و یــا جــرم و جاذبــه بــاال بــه تنهایــی منــی
توانــد از حیــات محافظــت کنــد و رشایطــی الزم اســت تــا زمیــن
بتوانــد بــه کمــک آن از یــخ زدگــی کامــل نجــات پیــدا کنــد .امــا
حالــت دومــی نیــز وجــود دارد .رشایطــی کــه در صــورت نبــود
آنهــا یــک بهشــت واقعــی مبــدل بــه جهنمــی ســوزان خواهــد
شــد . ...
عوامــل زیــادی در تعییــن ترکیبــات امتســفر زمیــن ایفــای نقــش
مــی کننــد .اگــر تاثی ـرات صنعتــی و حاصــل از فعالیــت هــای
انســانی را کنــار بگذاریــم ،میتــوان اثــر گاز افشــانی گوشــتهی
فوقانــی زمیــن از طریــق آتشفشــانها ،دود افشــانها و
حتــی گازهــای متصاعــد شــده از گلفشــان هــا و چشــمههای
آبگــرم را جــزو مهمرتیــن عوامــل در تعییــن ترکیبــات امتســفر
دانســت .از جملــه ایــن گازهــا مــی تــوان بــه ازت ،دی اکســید
کربــن ،بخــار آب و بخصــوص متــان اشــاره منــود کــه ســه مــورد
آخــر توانایــی جــذب پرتوهــای فــرورسخ را دارنــد و موجــب
افزایــش دمــا میگردنــد؛ بــه همیــن خاطــر بــه ایــن دســته
از ملکولهــای جــاذب پرتــو فــرورسخ « گازهــای گلخانــهای»
گفتــه میشــود.

وجــود ایــن گازهــا در امتســفر زمیــن مانــع از بازتــاب بخشــی
از انــرژی خورشــید شــده و موثرتریــن عامــل در شــکل گیــری
و یــا پایــان عــر هــای یخبنــدان اســت .امــا چــه عواملــی در
زمیــن موجــب متعــادل مانــدن ایــن ترکیبــات میگردنــد؟ چــون
در امتســفر زمیــن مقــدار فراوانــی آب وجــود دارد ،دی اکســید
کربــن در طــی فراینــد تقطیــر آب( ایجــاد هســتکهای بــارش
بــاران در ابرهــا) در امتســفر مبحــوس شــده و اســیدکربنیک
 H2CO3تولیــد مــی کنــد .ایــن می ـزان ناچیــز اســیدیته ب ـرای
حیــات هیچگونــه رضری نــدارد و نبایــد بــا بارانهــای اســیدی
ناشــی از ســولفوریک اســید کــه در غلظــت هــای بــاالی گازهــای
گلخان ـهای و گوگــردی ایجــاد مــی شــود ،اشــتباه گرفــت.
اســید کربنیــک بــا ســنگ هــای ســیلیکاتی کــه غنــی از عنــر
ســیلیس  Siهســتند واکنــش داده و تولیــد کربنــات کلســیم
یــا هــان گــچ را میمنایــد کــه بــه صــورت مــاده جامــد و در
غالــب ســنگهای ســفید گچــی در رســوبات دیــده میشــود
و بدیــن شــکل گازهــای گلخانـهای از امتســفر بــه ســطح خاکــی
زمیــن منتقــل میگــردد .اگــر هیــچ فراینــد جایگزینــی بــرای
تولیــد و تزریــق مجــدد ایــن گازهــا در امتســفر وجــود نداشــته
باشــد ،جــو زمیــن بعــد از  400میلیــون ســال خالــی از گازهــای
گلخانــهای میشــود.
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بــا افزایــش درخشــندگی خورشــید حجــم کثیــری از آب در امتســفر
ســیاره بــه بخــار مبــدل شــود کــه نتیجــهی آن افزایــش دمــا و در
نتیجــه کاهــش و توقــف فراینــد تقطیــر آب کــه بــه صــورت بــاران
موجــب تخلیــه گازهــای گلخان ـهای بــه خصــوص دی اکســید کربــن
میگــردد .بنابرایــن ناهیــد در مســیر جدیــد ق ـرار میگیــرد کــه در
علــوم زمیــن شناســی بــه آن «اثــر گلخانــهای بــدون مهــار» گفتــه
میشــود.در طــی ایــن فراینــد درجــه ح ـرارت ســطح ســیاره از 100
درجــه ســانتیگراد پائینتــر منیآیــد تــا آب بــه حالــت مایــع تبدیــل
گــردد و در نتیجــه هوازدگــی ســنگها بــه کمــک دی اکســید کربــن
و تشــکیل گــچ رخ نخواهــد داد .از ســوی دیگــر تزریــق مــداوم
گازهــای گلخان ـهای ناشــی از گازهــای آتشفشــانی موجــب افزایــش
تراکــم ایــن گازهــا در امتســفر شــده و بــه دنبــال آن دمــا افزایــش
بیشــری مییابــد و نتیجــه آن ســیاره ای بــا دمــای  500oســانتیگراد
اســت کــه حتــی رسب را نیــز در ســطح خــود تبخیــر میکنــد.
ســوالی کــه در ایــن میــان مطــرح میگــردد ایــن اســت کــه چــرا
جــو ســیاره ناهیــد هــم اکنــون شــامل  %95دی اکســید کربــن اســت
و بخــار آب کمــی دارد؟ ایــن حجــم عظیــم بخــار آب هــم اکنــون
کجاســت؟
بــه نظــر میرســد بــا افزایــش غلظــت بخــار آب در جــو ناهیــد،
ملکــول  H2Oدر اثــر جــذب تابشهــای فرابنفش خورشــید ،شکســته
شــده و هیــدروژن آن بــه دلیــل ســبکی و گرمــا از امتســفر ســیاره
میگریــزد .ایــن فراینــد کــه بــه فتولیــز آب مشــهور اســت آنقــدر
ادامــه پیــدا مــی کنــد تــا نهایتــا متامــی اقیانوسهــای ســطح ســیاره
تبخیــر و بخــار آب ناشــی از آن در جــو از میــان بــرود .رسنوشــت
اکســیژن حاصــل از فتولیــز آب در واکنــش بــا ملکولهــای متــان
مشــخص میگــردد .هــردوی ایــن گاز هــا در کنــار یکدیگــر بســیار
واکنــش پذیــر هســتند کــه نتیج ـهی آن تولیــد  CO2میباشــد .بــه
تازگــی دانشــمندان بــا مطالعـهی ســیارهی فراخورشــیدی ،GJ1132B
در فاصلـهی  39ســال نــوری ،حجــم کثیــری از اکســیژن را یافتنــد کــه
نــه بــه واســطهی فرایندهــای زیســتی ،کــه بــه دلیــل فتولیــز آب در
جــو ایــن ســیاره ایجــاد شــده و منایانگــر رشایــط وخیــم دمایــی در
ســطح ایــن ســیاره فراخورشــیدی اســت .امــا حقیقــت ترســناک ایــن
اســت کــه فعالیتهــای صنعتــی انســان بــه مــرور تغییـرات وخیمــی
را در امتســفر زمیــن پدیـد مـیآورد .اگــر ایــن تغییـرات کنــرل نشــده
ادامــه یابــد شــاید اتفاقــی کــه در  370میلیــون ســال قبــل رویداده
مجــددا منجــر بــه انقراضــی عظیــم در ســطح زمیــن گــردد.
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امــا حرکــت صفحــات تکتونیکــی زمیــن باعــث میگــردد بســر
اقیانوسهــا کــه مملــو از رســوبات گچــی مــی باشــد در طــی
ده هــا و شــاید صدهــا میلیــون ســال بــه گوشــتهی داغ و مــذاب
زمیــن رانــده شــود و در آنجــا براثــر دمــا و فشــار مجــددا  CO2آزاد
گــردد و از طریــق آتشفشــانها بــه امتســفر انتقــال یابــد .ایــن
چرخ ـهی باشــکوه بــا نــام چرخ ـهی « ســیلیکات کربنــی» شــناخته
میشــود و اساســا بــه کمــک آب مایــع موجــود در اقیانوسهــا
امــکان پذیــر اســت .البتــه فراینــد فتوســنتز نیــز مــی توانــد بــه
کنــرل ایــن چرخــه کمــک شــایان توجهــی کنــد.
ایــن چرخــه زیبــا در طــی تاریــخ تکامــل زمیــن دچــار تغیی ـرات و
نوســاناتی شــده اســت.به عنــوان مثــال در انقـراض «دوونیــان دوم»
در حــدود  ۳۶۰تــا  ۳۷۰میلیــون ســال پیــش تــا ســه چهــارم از متــام
گونههــای زنــده بــه کام مــرگ فــرو رفتنــد ،هرچنــد ممکــن اســت
ایــن انقــراض مجموعــهای از چندیــن فاجعــه در امتــداد یکدیگــر
بــوده باشــد کــه منجــر بــه افزایــش گازهــای گلخانـهای و بــه دنبــال
آن گرمایــش فاجعـه بــاری در رسارس زمیــن شــده باشــد امــا بــه دلیــل
نزدیکــی زمانــی آن را یــک انق ـراض میشناســند.
دانشــمندان احتــال میدهنــد ایجــاد یــک ابرقــاره کــه از قطــب
شــال تــا قطــب جنــوب امتــداد داشــته منجــر بــه تغییــر در
جریانهــای اقیانوســی و جابــه جائــی آبهــای غنــی از اکســیژن
در متــام اقیانوسهــا شــده باشــد .ایــن حادثــه در کنــار احتــال
بــروز یــک ابرنواخــر کــه در مــدت زمــان کوتاهــی امتســفر زمیــن
را دگرگــون مــی منایــد و همچنیــن برخــی از نشــانهها از برخــورد
بــزرگ شهابســنگی ،مــی توانســته عــاوه بــر موجــودات پــر ســلولی،
حیــات میکروســکوپی را نیــز تحــت تاثیــر ق ـرار دهــد .امــا هرچــه
کــه هســت چرخــه ســیلیکات کربنــی در کنــار فتوســنتز توانســته
مجــددا امتســفر زمیــن را پــس از چنــد میلیــون ســال بــه حالــت قبــل
خــود بازگردانــد.
شــبیه ســازیها نشــان میدهــد در یــک میلیــارد ســال اول تشــکیل
منظومهشمســی ،ســیاره ناهیــد دمــای کمــری از خورشــید دریافــت
مــی کــرد و بــه نظــر میرســد چرخــه ســیلیکات کربنــی در ایــن
ســیاره روی مـیداده اســت .حتــی برخــی از دانشــمندان پــا را فراتــر
گذاشــتهاند و احتــال وجــود حیــات در ایــن ســیاره را در ابتــدای
کار مطــرح میمناینــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه گــذر زمــان تغییــرات قابــل توجهــی در
درخشــش ســتارگان و امتســفر ســیارات پیرامونشــان ایجــاد میمنایــد.
شــبیه ســازی هــا و مشــاهده ســتارگان هامننــد خورشــید کــه در
ابتــدای دوران زندگیشــان قـرار دارنــد ،نشــانمیدهــد درخشــندگی
خورشــید در طــی  4.5میلیــارد ســال گذشــته افزایــش یافتــه و باعــث
گردیــده تــا ناحیــهی قابــل زیســت اندکــی جابــه جــا شــود و در
نتیجــه ناهیــد وارد مــرز ســوزان گــردد .بنابــر ایــن بنظــر میرســد

18

ناجيان زمين؛ ربات ها!
نویسنده :فاطمه کارگر
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تــا همیــن چنــد دهــه ی قبــل حضــور ربــات هــا در کنــار مــا
انســانها در حــد کتــاب هــای علمــی تخیلــی بود،امــا امــروز
اطرافــان پــر شــده اســت از ماشــین هایــی کــه ســعی دارنــد
زندگــی را برایــان آســانرت ســازند:از دم کــردن چــای تــا مونتــاژ
قطعــات خودرو!ولــی در مقابــل اینهمــه خدمــات ،اکــر اوقــات
ربــات هــا بــه عنــوان نابودگ ـران انســانها بــه تصویــر کشــیده
شــدند« .وال – ای «ربــات تنهــا و جامانــده از انســان هاســت
کــه هــرروز ســعی در جمــع آوری زبالــه هــا مــی کند،تــا اینکــه
روزی ســفینه ای بــر زمیــن در جســجوی گیاهــان ســبز فــرود
مــی آیــد و ربــات دورمانــده خــوش قلــب زمینــی را عاشــق
می کند . ...
«وال – ای « ســاخته ی «انــدرو اســتنتون»کارگردان  50ســاله
ی آمریکایــی اســت.در معرفــی او همیــن بــس کــه کارگردانــی
«در جســتجوی منــو» »،در جســتجوی دوری» و نویســندگی
«کمپانــی هیــوال هــا»و رسی «داســتان اســباب بــازی «را در

پرونــده ی خــود دارد .جالــب اســت بدانیــد کــه ایــده اولیــه ی
کار ،در ســال  1994زمانــی کــه اســتنتون بــه هم ـراه همــکاران
خــود بــر رس میــز نهــار بــود ،بــه ذهنــش رســید!
شــاید ایــن نهــار بــه نوعــی پــر ایــده تریــن نهــار تاریــخ
انیمیشــن بــه شــار آیــد چــرا کــه جرقــه ی فیلــم هایــی
چون»زندگــی یــک حــره»»،در جســت و جــوی منو»و»کمپانــی
هیــوال هــا»در هــان زده شد.اســتنتون از خــود پرســید چــه مــی
شــود اگــر روزی بــر مجبــور بــه تــرک ایــن ســیاره شــود بــی
آنکــه ربــا ت هــا را خامــوش کنــد؟
روز بــه روز ایــن فکــر قــوی تــر و داســتان شــکل تــازه ای را
بــه خــود مــی گرفت.اســتنتون تصمیــم گرفــت کــه ربــات جــا
مانــده خــود را یــک زبالــه جمــع کــن در نظــر بگیــرد تــا بــه
واســطه ی شــغل تــا حــدودی ســطح پاییــن خــود دلســوز تــر
بــه نظــر رســد.
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اســتنتون بــه هم ـراه « پیــر داکرت»نوشــن فیلــم نامــه را تحــت
عنــوان «ســیاره ی زبالــه « رشوع و حــدود دو مــاه روی آن کار
کردند.امــا پــس از کا رگردانــی کمپانــی هیــوال هــا را بــه نوشــن
بـرای فــرد ســخت گیــری چــون اســتنتون ترجیــح داد.
پــس از آن داســتان دســتخوش تغییـرات بــی شــاری گشــت؛از
جملــه اینکــه وال -ای پــس از ورود بــه آکســیوم ،دیگــر
ربــات هــا را تحریــک بــه شــورش علیــه انســان هــا مــی کنــد.
ایــن در حالیســت کــه نســل انســان هــا بــه دلیــل ســالها دوری
از زمیــن بــه موجــودات فضایــی ژلــه ای هوشــمند و بــی رحمــی
تبدیــل شــده اند.خوشــبختانه اســتنتون بــا ایــن طــرح مخالفــت
کرد؛چـرا کــه او بــه دنبــال نشــان دادن مفهــوم انســانیت توســط
رابطــه دو ربــات بــه دیگــر آدم هــا بــود .از آنجایــی کــه ایــن
موجــودات ژلــه ای بــه هیــچ عنــوان بــه انســان هــا شــباهت
نداشــت ،درک پیــام فیلــم توســط مخاطــب بســیار ســخت
مــی شــد .از دیگــر دالیــل طوالنــی شــدن پروســه ی ســاخت
ایــن بــود کــه پیکســار-کمپانی کــه وظیفــه ی ســاخت آن را بــر
عهــده داشــت-قدرت ســاخت آن را در هــان ســالهای اولیــه در
خــود منــی دیــد چـرا کــه پــس از کمپانــی هیوالهــا ســخت تریــن
پــروژه بــه شــار میرفت.هرچندکــه پــس از منایــش اســتوری
ریل(منایــش کوتاهــی از فیلــم ) در ســال 2003کــه تنهــا بیســت
دقیقــه ی اول را شــامل مــی شــد آنقــدر» اســتیو جابــز و جــان
لســر» _مدی ـران پیکســار_را تحــت تاثیــر ق ـرار داد کــه رونــد
ســاخت رسعــت بیشــری گرفــت.

طراحــی ایــو و وال – ای نیــز بــه نوبــه ی خــود جالــب توجــه
است.اســتنتون میخواســت کــه وال -ای را چیــزی بیشــر از
ربــات هــای بــه تصویــر کشــیده تــا آن روز نشــان دهــد تــا از
هرگونــه پیــش داوری و پیــش زمینــه هــای ذهنــی جلوگیــری
کند.طراحــان بــرای خلــق ربــات زبالــه جمــع کــن،از سیســم
بازیافــت دیــدن کردنــد و از طراحــان ربــات نیــز مشــورت
گرفتنــد و حتــی و یــک رسی ربــات هــای میــن یــاب را تحــت
بررســی قــرار دادنــد.در رابطــه بــا صــورت وال -ای اســتنتون
تصمیــم گرفــت از گذاشــن بینــی و دهــان پرهیــز کنــد و ایــده
چشــان وی را از یــک دوربیــن دو چشــمی الهــام گرفت.بــا
متــام وسواســی کــه اســتنتون در ایــن راه بــه کار بســت امــا
بعــد هــا متوجــه شــباهت وال -ای بــه شــخصیت johnny5
درفیلــم اتصــال کوتــاه ( )1986شــد!اما ق ـرار شــدکه ایــو یــک
ربــات بــا تکنولــوژی بــاال و بــه شــکل تخــم مــرغ باشــد.

منابع :نقد فارسی  -ویکی پدیا انگلیسی
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آهنگســاز کار نیــز «تامــس نیومن»دارنــده چندیــن جایــزه
بفتا،گرمــی وامــی و نامــزد دریافــت 12جایــزه ی اســکار اســت
؛کــه تاثیرموســیقی وی را بــر زیبایــی فیلــم شــاهد هســتیم.
انیمیشــن «وال – ای «در ســال  2008در آمریــکا اک ـران شــد و
توانســت جوایــز متعــددی را از جملــه اســکار بهرتیــن انیمیشــن
ســال ،2009جایــزه گلــدن گلــوب فیلــم هــای انیمیشــنی
ســال2008و ...از آن خــود کند.همچنیــن توانســت نامــزد اســکار
بهرتیــن فیلمنامــه اورژینــال ســال ،بهرتیــن موســیقی اورژینــال
ســال ،بهرتیــن تدویــن (میکــس) صــدا ،بهرتیــن صداگــذاری و
بهرتیــن ترانــه اورژینــال شــود.
وال -ای ربــات ایســت کــه اگرچــه بــه جــای قلــب ،یــک باتــری
در ســینه ی فلــزی خــود دارد امــا گرمــا و نــور خورشــید در
طــی ســال هــای دراز بــه او روحــی درخشــان بخشــیده اســت.
شــاید همیشــه ربــات هــا پایــان دهنــده انســانیت نباشند،شــاید
گاهــی آن را از نــو برپــا سازند،شــاید. ...
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نسبیت عام و سیاهچاله ها  -قسمت دوم
نویسنده :کژال یوسفی

اگــر ایــن رابطــه را بــرای جــرم خورشــید حــل کنیــم شــعاع
بدســت آمــده ،عــدد  2.95کیلومــر میشــود .ایــن شــعاع بطوری
باورنکردنــی(!) کوچــک بــه نظــر میرســد .بــه همیــن خاطــر تــا
اواســط قــرن بیســتم ،منجمیــن کمــی بــه آن عالقــه داشــتند.
در ســال  1929دو ســتاره شــناس آمریکایــی رابــرت اوپنهایمــر
و هارتلنــد اســنایدر رمبــش گرانشــی نهایــی یــک ســتاره
ســنگین را کــه منبــع گداخــت هســته ای خــود را متــام کــرده
اســت توصیــف کردنــد.

رابطه ی آن

می باشد .دلیل اهمیت این شعاع این

اســت کــه رفتــار فضــا -زمــان در شــعاع شــوارتز شــیلد بســیار
ویــژه و قابــل توجــه اســت .در ایــن شــعاع اســت کــه زمــان تــا
حــد توقــف کامــل بـرای ناظــری ســاکن در فاصلــه ی بســیار دور
کنــد میشــود در حالیکــه در شــعاع شــوارتز شــیلد هیــچ چیــز
اتفــاق منــی افتــد .ایــن رفتــار بســیار نــادر مــی باشــد.
آیــا ایــن رفتــار داللــت بــر ایــن دارد کــه حتــی نــور در زمــان
منجمــد میشــود؟ تنــدی نــور از دیــد یــک ناظــر در بــاالی
یــک ســتاره ی رمبیــده همیشــه بایــد مقــدار  cباشــد .امــا از
نگاهــی دور ،میتوانیــم تعییــن کنیــم کــه نــور هامنطــور کــه
در فضا-زمــان انحنــا یافتــه حرکــت مــی کنــد تأخیــر پیــدا
مــی مناید(.تأخیــر زمانــی عالئــم رادیویــی کاوشــگر وایکینــگ بــر
روی مریــخ کــه در شــاره ی قبلــی مجلــه توصیــف شــد را بــه
خاطــر آوریــد ).انجــام محاســبات بــه مــا نشــان میدهــد کــه در
شــعاع هــای بیشــر از شــعاع شــوارتز شــیلد رسعــت نــور دقیقـاً
برابــر بــا  cاســت امــا در شــعاع شــوارتز شــیلد مشــتق مــکان
نســبت بــه زمــان برابــر بــا صفــر میشــود و ایــن یعنــی:
«نور در شعاع شوارتز شیلد در زمان منجمد شده است!»
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سفر یک فضانورد به داخل سیاهچاله!
در ســال  1783جــان میشــل  ،یــک روحانــی و منجــم غیــر
حرفــه ای انگلیســی ،مفاهیــم ذره ای بــودن نــور را مــورد
بررســی قـرار داد .او بــا خــود گفــت اگــر نــور جریانــی از ذرات
باشــد  ،بایــد تحــت تاثیــر گرانــی قـرار گیــرد .او حــدس زد اگــر
گرانــی یــک ســتاره  500برابــر بزرگــر از خورشــید باشــد و در
عیــن حــال چگالــی آن برابــر بــا چگالــی متوســط خورشــید
باشــد ،بــه انــدازه ی کافــی قــوی خواهــد بــود کــه حتــی نــور
نیــز نتوانــد از آن فــرار کنــد و در نتیجــه رسعــت فــرار ایــن
ســتاره فرضــی کــه «ســتاره ی میشــل» لقــب گرفــت برابــر بــا
تنــدی نــور اســت .رابطــه ی زیــر شــعاع ســتاره ای اســت کــه
رسعــت ف ـراری برابــر بــا تنــدی نــور خواهــد داشــت:

«شعاع شوارتز شیلد»
بــه احتــال زیــاد ایــن نــام را در بررســی هــای مربــوط بــه
ســیاهچاله زیــاد شــنیده ایــد.
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ســطح کــروی در شــعاع شوارتزشــیلد ماننــد یــک ســد عمــل
میکنــد و از دریافــت هــر نــوع اطالعاتــی از داخــل جلوگیــری
مــی منایــد .بــه همیــن دلیــل یــک ســتاره کــه بــه داخــل شــعاع
شــوارتز شــیلد رمبیــده اســت را یــک ســیاهچاله مــی نامیم.کلمه
ســیاهچاله توســط جــان ای ویلــر ،فیزیکــدان امریکایــی ابــداع
شــد! یــک ســیاهچاله توســط افــق رویــداد ،یعنــی ســطحی
کــروی در شــعاع شــوارتز شــیلد محصــور میشــود .دقــت کنیــد
کــه افــق رویــداد یــک ســطح ریاضــی اســت و نیــازی نیســت
کــه بــا هــر ســطح فیزیکــی دیگــر انطبــاق داشــته باشــد .داخــل
ســیاهچاله ناحیــه ای اســت کــه بــرای همیشــه از دیــد مــا
پنهــان اســت امــا میتــوان ماهیــت هــای آن را محاســبه منــود.
یــک ســیاهچاله ی غیــر چرخشــی یــک ســاختار ســاده دارد.

در مرکــز ســیاهچاله ی غیــر چرخشــی یــک ســاختار ســاده
دارد.در مرکــز آن ،تکینگــی مــی باشــد .تکینگــی نقطــه ای بــا
حجــم صفــر و طبیعتــاً چگالــی بــی نهایــت اســت کــه متــام
جــرم ســیاهچاله در آن قــرار دارد .فضــا -زمــان در تکینگــی
بــی نهایــت انحنــا پیــدا میکنــد .بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید
کــه تکینگــی یــک وجــود فیزیکــی واقعــی اســت نــه رصفـاً یــک
مصنــوع ریاضیاتــی .افــق رویــداد تکینگــی را در بــر میگیــرد
بنابرایــن هرگــز منیتــوان تکینگــی را مشــاهده کــرد .در واقــع یک
قانــون بــه نــام «قانــون ممیــزی کیهانــی» وجــود دارد کــه مانــع
یــک تکینگــی بــدون داشــن افــق رویــداد مــی شــود! چنیــن
تکینگــی فرضــی را تکینگــی مســلح مــی گوییــم!
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امــا متــام اینهــا از دیــد مــا کــه بیــرون و در جایــی امــن بــه
نظــاره نشســته ایــم رخ میدهــد .اتفاقــات از دیــد فضانــورد
شــجاع چگونــه اســت؟به دلیــل اینکــه گرانــی در چارچــوب
لخــت محلــی حــذف شــده اســت ،در ابتــدا او بــه رویکــرد
خــود در ســیاهچاله دقــت نکــرده اســت .او ســاعت خــود را
کنــرل میکنــد و چ ـراغ قــوه خــود را هــر یــک ثانیــه یــک بــار
روشــن میکنــد .بــا ایــن حــال هامنطــور کــه او نزدیکــر میشــود
احســاس میکنــد کــه در جهــت شــعاعی کشــیده میشــود و در
جهــات عمــود فــرده مــی گــردد.
کشــش گرانشــی بــر روی پــای او (نزدیــک تــر بــه ســیاهچاله) از
رس او قــوی تــر مــی باشــد و تغییــر جهــت گرانــی از یــک ســو
تــا ســوی دیگــر فرشدگــی تولیــد میکنــد کــه حتــی شــدید تــر
مــی باشــد.
هامنطــور کــه او ســقوط میکنــد شــدت ایــن نیروهــای جــزر
و مــدی و دیفرانســیلی افزایــش مــی یابــد .بــه عبــارت بهــر
هامنطــور کــه تغییــر فضایــی بــردار شــتاب گرانشــی افزایــش
مــی یابــد ،انــدازه چارچــوب محلــی او(کــه در آن گرانــی حــذف
شــده) کمــر افزایــش مــی یابــد.
WWW.CAFEASTRO.NET
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حــال کــه ســیاه چالــه از چنیــن ابهتــی برخــوردار اســت  ،پــس
شایســته ی بررســی دقیــق تــری اســت! بــرای ایــن کار بــا
فضانــوردی شــجاع و فناناپذیــر(!) هم ـراه میشــویم کــه قصــد
دارد بــه قلــب یــک ســیاهچاله ســفر کنــد .مــا از فاصلــه ای
امــن(!) بررســی را آغــاز میکنیــم :امواجــی رادیویــی را از یــک
جســم در افــق حادثــه منعکــس مــی مناییــم .بـرای یــک فوتــون
رادیویی(یــا هــر فوتــون دیگــری) چــه مــدت طــول خواهــد
کشــید تــا از شــعاعی بیشــر از شــعاع شــوارتز شــیلد بــه افــق
رویــداد برســد و بازگــردد؟ از آنجــا کــه ایــن یــک ســفر رفــت
و برگشــتی متقــارن اســت ،تنهــا داشــن یکــی از زمــان هــای
رفــت یــا برگشــت و ســپس دو برابــر کــردن پاســخ رضوری
مــی باشــد .یــک انتگـرال گیــری ســاده در روابــط مربوطه پاســخ
را منایــان میکنــد .از آوردن روابــط چشــم پوشــی میکنیــم و تنهــا
نتایــج را مــورد بررســی دقیــق قــرار میدهیــم .اگــر فوتــون
از شــعاع شوارتزشــیلد رشوع بــه حرکــت کنــد بــر طبــق یــک
ناظــر دور ،فوتــون هرگــز بــه افــق حادثــه نخواهــد رســید.
در عــوض بــا توجــه بــه تأخیــر زمــان گرانشــی تــا زمانیکــه
نهایتـاً در افــق حادثــه در آینــده ای دور متوقــف شــد رسعــت
مختصــه فوتــون کنــد خواهــد شــد .در واقــع همــه اجســامی
کــه در حــال ســقوط بــه ســمت افــق رویــداد باشــند تقدیــر
یکســانی خواهنــد داشــت .هامنطــور کــه از خــارج دیــده
مــی شــود حتــی ســطح یــک ســتاره کــه بـرای شــکل گیــری افــق
حادثــه رمبیــده اســت یــخ مــی زنــد و لــذا یــک ســیاهچاله ،یــک
ســتاره ی منجمــد مــی باشــد .در اینجــا فضانــورد شــجاع
تصمیــم میگیــرد ایــن نتایــج را شــخصاً تجربــه و آزمایــش کنــد!
او بــا رشوع از ســکون در فاصلــه ای دور ،داوطلــب میشــود
کــه بــه ســمت یــک ســیاهچاله ســقوط آزاد کنــد .او در متــام
مســیر تــا افــق رویــداد بــا رسعــت ســقوط میکنــد .مــا
نیــز بـرای نظــارت بــر چارچــوب لخــت محلــی او ،در عقــب او
مــی مانیــم .هامنطــور کــه او ســاعت خــود را نــگاه میکنــد بــه
تدریــج شــتاب میگیــرد و یــک بــار در ثانیــه یــک بارقــه نــور
تکفــام در جهــت مــا مــی درخشــد .هامنطــور کــه او ســقوط
میکنــد ،عالئــم نــوری بــه چنــد دلیــل بیشــر و بیشــر از یکدیگر
فاصلــه میگیرنــد :هامنطــور کــه او شــتاب میگیــرد عالئــم بعــدی
بایــد فاصلــه طوالنیــری را طــی کننــد و بــه دلیــل تأخیــر زمــان
گرانشــی و تأخیــر زمــان نســبیتی خــاص زمــان ویــژه بســیار
کنــد تــر از زمــان مختصــه  tمیگردد(.زمــان ویــژه ،زمــان میــان
دو رویــداد اســت کــه در مکانــی یکســان روی میدهنــد).
بعــاوه هامنطــور کــه فضانــورد بــه ســیاهچاله نزدیــک میشــود
تنــدی مختصــه ی نــور کندتــر میشــود و بنابرایــن عالیمــی کــه

مــا دریافــت میکنیــم دیرتــر مــی رســند .بســامد امــواج نــوری
کــه مــا دریافــت میکنیــم بــه طــور فزاینــده ای قرمــز گــرا
میشــوند .ایــن امــر بــه دلیــل شــتاب او در جهــت مخالــف مــا
و قرمــز گرایــی گرانشــی مــی باشــد .بــا کاهــش آهنگــی کــه
در آن چ ـراغ قــوه ی او فوتــون گســیل میکنــد ،نــور تیــره تــر
میشــود( از دیــد مــا) و انــرژی هــر فوتــون نیــز کاهــش مــی
یابــد( بــه دلیــل اینکــه انــرژی بــا طــول موج نســبت عکــس دارد
و بــا قرمــز گرایــی فوتونهــا ،طــول مــوج آنهــا افزایــش یافتــه و
انــرژی کاهــش مــی یابــد) .هامنطــور کــه تأخیــر زمانــی ،تنــدی
مختصــه ی او را تــا صفــر مــی رســاند ،نــور ،قرمزگ ـرا شــده و
تــا نامرئــی شــدن کــم نــور میشــود.در ایــن حالــت فضانــورد در
فضــا منجمــد شــده اســت و تــا ابــد ماننــد یــک مگــس ،در یــک
تــار گرفتــار مــی باشــد.
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اگــر فضانــورد فناناپذیــر نباشــد توســط نیــروی جــزرو مــدی از
هــم جــدا و رشــته رشــته خواهــد شــد در حالیکــه هنــوز در
چنــد صــد کیلومــری از ســیاه چالــه مــی باشــد .در تنهــا دو
میلــی ثانیــه او چنــد صــد کیلومــر نهایــی را تــا افــق رویــداد
ســقوط میکنــد و از آن مــی گــذرد .از آنجــا کــه مدتهــا پیــش
ســقوط کــرده اســت  ،زمــان ویــژه بــه طــور طبیعــی میگــذرد
و بــا هیــچ ســطح ســتاره ایِ منجمــدی برخــورد منیکنــد .بــا
ایــن حــال یــک بــار در داخــل افــق رویــداد ،تقدیــر او مهــر و
مــوم مــی شــود! زمانیکــه فاصلــه او تــا تکینگــی کمــر از شــعاع
شوارتزشــیلد اســت هــر ذره ممکــن اســت در حــال ســکون
باشــد .در مرتیــک شوارتزشــیلد بــرای شــعاع هــای بیشــر از
شــعاع شوارتزشــیلد در حالــت ســکون مانــدن بـرای ذرات مجــاز
نیســت .در افــق رویــدا ِد یــک ســیاهچاله ی غیــر چرخشــی
فوتــون هــا بــه ســمت مرکــز هــل داده مــی شــوند.

یعنــی همــه چیــز بــه ســمت تکینگــی همگــرا میشــود .ایــن
بدیــن معنــی اســت کــه منجــم هرگــز فرصتــی بــرای نــگاه
اجاملــی بــه تکینگــی نــدارد زیــرا هیــچ فوتونــی منیتوانــد از
آنجــا بــه او برســد .بــا ایــن حــال او میتوانــد نــوری را کــه در
پشــت او از رویــداد هــای جهــان خــارج ســقوط میکنــد ببینــد.
امــا او تاریخچــه ی کل جهــان را هــان طــور کــه گســرده
میشــود ،منیبینــد .اگرچــه زمــان مختصــه ی ســپری شــده در
خــارج از جهــان ،بــی نهایــت مــی باشــد امــا نــور از متــام ایــن
رویــداد هــا زمانــی بـرای رســیدن بــه منجــم نــدارد .در عــوض،
ایــن رویــداد هــا در «هرجــای دیگــر» او روی مــی دهنــد.
از زمــان ویــژه پــس از عبــور از
نهایت ـاً تنهــا
افــق رویــداد ،فضانــورد شــجاع بــه اجبــار بــه ســمت تکینگــی
کشــیده مــی شــود. ...
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ســفر در زمــان ،بــه ایــده حرکــت بیــن لحظههــای مختلــف
زمــان گفتــه میشــود کــه مشــابه حرکــت بیــن مکانهــای
مختلــف در فضــا صــورت می گیــرد ،و در آن امکان ارســال اشــیا
(و در بعضــی حالتهــا فقــط اطالعــات) بــه زمــان گذشــته و
آینــده وجــود دارد .بــا ایــن کــه از قــرن نوزدهــم ،ســفر در زمــان
همــواره موضــوع داســتانهای علمی-تخیلــی بســیاری بــوده
اســت ،و نیــز ســفر یــک طرفــه در فضــا بــا اســتناد بــه پدیــده
پارادوکــس زمانــی مبتنــی بــر رسعــت در تئــوری نســبیت خــاص
(کــه در پارادوکسهــای دوقلــو ترشیــح شــده اســت) و نیــز
پارادوکــس زمانــی جاذبــه ای در نســبیت عــام ،تقریب ـاً امــکان
پذیــر اســت.
زمان و مکان در فیزیک نسبیتی (پرادوکس دوقلو ها)
وودی آلن در کتاب عوارض جانبی خود چنین می گوید:
«تنــد تــر رفــن از رسعــت نــور ناممکــن اســت ،و قطعــا
خوشــایند هــم نیســت ،چــون کاله بــر رستــان منــی مانــد».

بــرای نخســتین بــار در ســال  ،1676ســتاره شــناس دامنارکــی
اولــه کریســن ســن روامــر()Ole Christensen Roemer
کشــف کــرد کــه نــور بــا رسعتــی معیــن امــا بســیار بــاال حرکــت
مــی کنــد.
تــا ســال  1865نظریــه شایســته و مناســبی ب ـرای انتشــار نــور
تدویــن نگردیــد .در آن ســال فیزیکــدان انگلیســی جیمــز کالرک
ماکســول ( )James Clark Maxwellتوانســت نظریــه هــای
محــدود و پراکنــده ای را کــه تــا آن روزگار پیرامــون نیروهــای
الکرتیســیته و مغناطیــس مطــرح شــده بــود ،در نطریــه ای
جامــع یکپارچــه گردانــد .معادلــه ی ماکســول پیــش بینــی
مــی کــرد کــه آشــفتگی هــای موجــی شــکلی کــه در میــدان
الکرتومغناطیســی وجــود دارد کــه مثــل امــواج آب بــا رسعتــی
ثابــت در فضــا منتــر مــی شــوند.
نظریــه ماکســول مــی گفــت اواج رادیویــی یــا نــور بــا رسعــت
ثابــت و معینــی منتــر مــی شــوند .در همیــن زمــان نظریــه
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کــه در آن  T_1زمــان روی زمیــن و T_2زمــان در ســفینه اســت
و  vمعــرف رسعــت ســفینه .پــس  20ســال زمیــن ب ـرای ب ـرادر
داخــل ســفینه  3/3ســال مــی گــذرد .زیـرا:

ایــن  3/3ســال مــدت زمــان رفــت فضانــورد بــه ســمت کهکشــان
مجــاور اســت .او در زمــان برگشــت نیــز همیــن زمــان را طــی
مــی کنــد .پــس زمــان بـرای بـرادر فضانــورد  6/6=3⁄3+3⁄3ســال
مــی گــذرد و بــرای بــرادری کــه در زمیــن اســت 40=20+20
ســال مــی گــذرد .بــه ایــن ترتیــب بـرادر فضــا نــورد  6/26ســال
ســن دارد در حالــی کــه ب ـرادر دیگــر  60ســاله اســت .احتــاال
در بازگشــت فضانــورد ،ب ـرادر دوقلــو او را منــی شناســد.
هنــوز تکنولــوژی ســاخت ســفینه هــای فضایــی بــه حــدی
نرســیده اســت کــه ســفینه هایــی بــا رسعــت نزدیــک بــه نــور
بســازیم .امــا بــا آزمایــش هایــی کــه در هواپیامهــای تنــدرو
توســط ســاعت هــای بســیار دقیــق امتــی انجــام شــده اســت و
یــا آزمایــش هایــی کــه در شــتاب دهنــده هــای ذرات صــورت
مــی گیــرد ،اختــاف زمــان ســاعت هــای متحــرک نســبت بــه
ســاعت هــای ســاکن مشــهود اســت .پــس بایــد بــه دنبــال راه
بهــری ب ـرای ســفر در زمــان بــود.
شــاید روزی ماشــینی ســاخته شــود کــه بتــوان بــا آن بــه آینــده
ســفر کــرد .امــا دربــاره ی عقــب رفــن در زمــان چــه؟ آیــا بــا
ایــن ماشــین مــی تــوان بــه گذشــته رفــت؟
اگــر مــی توانســتیم بــه گذشــته ســفر کنیــم ،نوشــن تاریــخ
ناممکــن مــی شــد .بــه محــض اینکــه تاریــخ نویســی دســت بــه
نــگارش تاریــخ گذشــته مــی زد ،کســی مــی توانســت بــه گذشــته
بــرود و آن را از نــو بنویســد.
ماشــین هــای زمــان نــه تنهــا تاریــخ نویســان را بــی کار
مــی کــرد ،بلکــه دســت بــردن دلخــواه در رونــد زمــان را ب ـرای
مــا ممکــن مــی ســاخت .مثــا اگــر بــه زمــان دایناســورها مــی
رفتیــم و تصادفــا پســتانداری را کــه ق ـرار بــود نیــای مــا شــود
زیــر پــا لــه مــی کردیــم ،شــاید از رس اتفــاق نــژاد انســان را از
میــان بــر مــی داشــتیم.
تاریــخ رس بــه بــی کــران مــی زد ،و رویدادهــای تاریخــی
زیــر دســت و پــای توریســت هایــی از اینــده کــه ســعی در پیــدا
کردن بهرتین زاویه ی دوربین داشــتند خرد و خاکســر می شــد.
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وجــود اتــر در فضــا بــه دلیــل ثابــت بــودن رسعــت نــور
مطرح شد.
اینیشــتین در ســال  1905در مقالــه معــروف خــود خاطرنشــان
کــرد کــه چنانچــه مفهــوم زمــان مطلــق را کنــار بگذاریــم ،فــرض
وجــود اتــر اساســا رضورتــی نــدارد.
فــرض بنیــادی نظریــه نویــن کــه نســبیت نــام گرفــت ،ایــن بــود
کــه بـرای همــه ناظرانــی کــه حرکــت آزاد دارنــد ،رسعتشــان هــر
چــه باشــد ،قوانیــن علــم یکســان اســت .همچنیــن از اصــول
ایــن نظریــه ایــن اســت کــه بـرای ناظـران ،رسعتشــان هــر چــه
باشــد ،رسعــت نــور ثابــت اســت.
بــه عقیــده انیشــتین ،اگــر شــا ســوار بــر موشــکی پــر رسعــت
باشــید ،گــذر زمــان ،نســبت بــه کســی کــه روی زمیــن اســت،
بایــد در درون موشــک آهســته تــر شــود .بســته بــه رسعــت
شــا ،زمــان بــا آهنــگ هــای متفاوتی مــی گــذرد .گذشــته از آن،
فضــا در درون آن موشــک فــرده خواهــد شــد ،پــس طــول خط
کــش مــی توانــد بــر حســب رسعــت شــا تغییــر پیــدا کنــد .در
ضمــن جــرم موشــک هــم افزایــش خواهــد یافــت .اگــر مــا بــا
تلســکوپ بــه درون ایــن موشــک بنگریــم ،مــی توانیــم ببینیــم
کــه ســاعت هــای درون موشــک آهســته تــر کار مــی کننــد،
اف ـراد بــه کنــدی راه میرونــد و گویــی لــه و لــورده شــده انــد.
در واقــع اگــر موشــک بــا رسعــت نــور بــرود ،زمــان در درون
موشــک بــه ظاهــر از کار مــی افتــد ،موشــک تــا صفــر فــرده
مــی شــود ،و جــرم موشــک رس بــه بــی نهایــت مــی زنــد .چــون
هیــچ کــدام از ایــن مشــاهدات معقــول نیســت ،انیشــتین
ابــراز داشــت کــه هیــچ چیــزی منــی توانــد دیــوار نــوری
بشکند (.)E=mc^2
در ســال  1911میــادی پُــل النژویــن ( )Paul Langevinبــه
اســتناد انبســاط زمــان ،پدیــده ای را مطــرح ســاخت کــه
عنــوان پارادوکــس دو قلــو را بــه خــود گرفــت .دو قلوهایــی
کــه هــر یــک بیســت ســال دارنــدو یکــی از آنهــا ســوار بــر
ســفینه فضایــی خــود بــا رسعــت  296000کیلومــر بــر ثانیــه
بــه مســافرت فضایــی مــی رود .او در مســافرت فضایــی خــود
بــه یکــی از کهکشــان هــای مجــاور کــه بیســت ســال نــوری از
زمیــن فاصلــه دارد رفــت و برگشــت مــی کنــد .هنــگام بازگشــت
او تقریبــا  26ســاله اســت در صورتــی کــه بــرادر دو قلویــش
کــه روی زمیــن ســاکن و در انتظــار وی مانــده اســت 60 ،ســال
دارد .در واقــع بـرای بـرادر دوقلویــی کــه در حرکــت بــه طــرف
کهکشــان مجــاور اســت ،آهنــگ گــذر زمــان کنــد تــر مــی شــود.
این پدیده به علت انبساط زمان رخ می دهد.
یعنــی کنــد شــدن زمــان در ســفینه بــا توجــه بــه تبدیــات

لورنــس مــی تــوان بــه معادلــه زیــر رســید کــه توجیهــی بــر
انبســاط زمــان اســت:
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سیاهچاله ،راهی برای سفر در زمان
در چنــد جملــه كوتــاه میتــوان گفــت ،ســیاهچاله ناحیــه ای از
فضاســت كــه مقــدار بســیار زیــادی جــرم در آن متركــز یافتــه و
هیــچ شــیئی منــی توانــد از میــدان جاذبــه آن خــارج شــود.

سفر در زمان با سیاهچاله
مــا در منــودار پــن رز دو تکینگــی مشــاهده مــی کنیــم کــه یکــی
متعلــق بــه ســیاهچاله ی ایــن جهــان اســت  .در ایــن منــودار دو
راه  Aو  Bمشــاهده مــی شــود کــه اگــر توســط راه  Aحرکــت
کنیــم بــه درون ســیاهچاله مــی افتیــم و نابــود مــی شــویم ولــی
اگــر از راه  Bوارد شــویم آنــگاه مــا ســفری بــه جهانــی مــوازی
بــا جهــان مــا خواهیــم داشــت  .وقتــی کــه مــا بــه پایــان ایــن
تونــل بـرای ســفر برســیم توســط جرمــی بــه نــام ســفید چالــه که
کارش دقیقــا» مخالــف ســیاهچاله اســت و نیــروی دافعــه دارد
بــه بیــرون پرتــاب مــی شــویم گفتنــی اســت کــه ســفید چالــه
هــان تکینگــی دوم در منــودار پــن رز اســت  .در ایــن هنــگام
مــا در جهانــی دیگــر خواهیــم بــود  .بــه ایــن گونــه جهــان هــا
کــه هنــوز در حــد فرضیــه هســتند جهــان مــوازی مــی گوینــد.
اگــر مــا منــودار پــن رز را بــه ایــن صــورت ادامــه دهیــم
WWW.CAFEASTRO.NET
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نسبیت عام
آزمايــش هــاى بســيارى مويــد ايــن هســتند كــه اگــر نريويــى
جــز گرانــش در كار نباشــد همــه اجســام بــا يــك شــتاب مــى
افتنــد! در  1911اينشــتني از ايــن واقعيــت تجــرىب نتيجــه
گرفــت 1كــه اگــر در اتاقــى باشــيم كــه از بــاالى برجــى رهــا
شــده باشــد (ول شــده باشــد) ،بــا هيــچ آزمايــى منــى توانيــم
گرانــش زمــن را حــس كنيــم 2.امــروزه فيزيــك پيشــه هــا ايــن را
اصــل هــم ارزى مــى نامنــد .اينشــتني فهميــد كــه كليــد نظريــه
نســبيتى گرانــش همــن اصــل هــم ارزى اســت .بــا اســتدالل
هايــى كــه نبــوغ از آنهــا مــى بــارد ،اينشــتني از ايــن اصــل چنــد
نتيجــه گرفــت -1 :اينكــه اگــر نــورى از زمــن بــه بــاال فرســتاده
شــود وقتــى بــه ارتفــاع هــاى باالتــر مــى رســد طــول موجــش
بيشــر مــى شــود -2 .اينكــه ســاعت هــا در نزديــى ســطح زمــن
كندتــر كار مــى كننــد تــا ســاعت هايــى كــه در ارتفــاع هــاى
باالتــر هســتند -3 .اينكــه اگــر پرتــوى نــورى از كنــار يــك جســم
ســنگني مثـاً از كنــار خورشــيد بگــذرد ،كمــى خــم مــى شــود .در
مــورد خورشــيد ايــن خــم شــدگى حــدود  1ثانيــه قــوس اســت.
پــس از آن بــا پنــج ســال كار طاقــت فرســا اينشــتني
نظريــه اى ب ـراى گرانــش ســاخت و آن را نســبيت عــام ناميــد.
بنابــر نســبيت عــام گرانــش عبــارت اســت از خميــده بــودن
فضازمــان علــت ســخت فهــم بــودن نســبيت عــام ايــن اســت
كــه مبتنــى اســت بــر دو ســاختار ريــاىض كــه هنــوز جــزء
برنامــه هــاى درىس مــدارس و دبريســتان هــاى مــا نشــده:
خميدگــى و فضازمــان.

از آنجــا كــه بهرتیــن تیــوری جاذبــه در حــال حــارض تئــوری
نســبیت عــام انیشــن اســت،در مــورد ســیاهچاله و جزییاتــش
بایــد طبــق ایــن تئــوری تحقیــق و نتیجــه گیــری كنیــم.
حــال یــك جــرم بســیار زیــاد را كــه در یــك ناحیــه بــا شــعاع
بســیار كوچــك متركــز یافتــه تصــور كنیــد .رسعــت ف ـرار چنیــن
ناحیــه ای از رسعــت نــور بیشــر خواهــد بــود و چــون هیــچ
شــیی منــی توانــد رسیعــر از نــور ســیر كنــد پــس هیــچ شــیی
منــی توانــد از میــدان جاذبــه چنیــن ناحیــه ای خــارج شــود ،
حتــی یــك دســته پرتــو نــور.
نــام ســیاهچاله را بـرای اولیــن بــار جــان آرچیبالــد ویلر پیشــنهاد
داد كــه نــام مناســبی بــه نظــر مــی رســید ،چــون از نــام هــای
پیشــنهادی قبــل از خــودش جــذاب تــر بــود .پیــش از ویلــر از
ایــن نواحــی بــا عنــوان ســتاره هــای منجمــد یــاد مــی شــد.
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مــی توانیــم هــر چــه قــدر کــه مــی خواهیــم جهــان مــوازی
بســازیم  .در ایــن صــورت مــا بــه جهانــی غیــر از جهــان
خودمــان پرتــاب مــی شــویم و در ایــن صــورت بــه آینــده یــا
گذشــته ســفر مــی کنیــم  .البتــه قابــل ذکــر اســت کــه ایــن
گونــه ســیاهچاله هــا کــه ب ـرای اینگونــه ســفرها هســتند دوار
مــی باشــند یعنــی بــه دور خــود دوران مــی کننــد  .همچنیــن
بایــد توجــه داشــت کــه ســیاهچاله هــا اجســام بســیار بســیار
خشــنی هســتند و اگــر مــا کمــی راه را اشــتباه رویــم آنــگاه
در افــق رویــداد آن بــه اســارت در خواهیــم آمــد و رسانجــام
بــه اتــم تجزیــه مــی شــویم و بــروی تکینگــی آن ســقوط
می کنیم .
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کرم چاله راهی ممکن برای سفر در زمان
شــاید جالــب تریــن راه ســفر در زمــان کرمچالــه باشــد کــه تــا
حــدودی نیــز بــه واقعیــت نزدیــک اســت  .در واقــع کرمچالــه
تونلــی فرضــی اســت کــه هامننــد یــک ماشــین زمــان کار
مــی کنــد  .بــرای درک ایــن موضــوع بایــد بــه نســبیت عــام
رجــوع کــرد .هامنطــور کــه گفتــه شــد در نســبیت عــام
هــر جســم جــرم دار بــر فضــا – زمــان اطــراف خــود تأثیــر
مــی گــذارد و آن را خمیــده مــی کنــد و ســپس گرانــش ایجــاد
مــی شــود .اگــر جرمــی چنــان ســنگین باشــد کــه تونلــی عمیــق
در دل بافــت فضــا – زمــان ایجــاد کنــد آنــگاه آن جســم
نقطــه ی آغــاز یــک کرمچالــه باشــد  .ایــن اجســام در واقــع
محدودیــت رسعــت نــور را بــا حیلــه ای ســاده پشــت رس
مــی گذارنــد و میــان بــری میــان دو نقطــه ایجــاد مــی کننــد.
حــال ایــن میــان بــر مــی توانــد بــه دو صــورت بــروز کنــد ؛
نخســت جهــان هــای مــوازی را بــه خاطــر آوریــد  ،جایــی غیــر
از جهــان مــا  ،بــه وســیله ی یــک کرمچالــه مــی توانــد بــه
جهــان هــای مــوازی ســفر کــرد  ،بـرای درک بهــر ایــن مطلــب
یــک ســاختار انعطــاف پذیــر را تصــور کنیــد کــه بــروی آن
جســم ســنگینی ق ـرار دارد هــر چــه جــم افزایــش فرورفتگــی
نیــز افزایــش مــی یابــد  ،اگــر جــرم آن قــدر ســنگین باشــد کــه
ســطح جســم نتوانــد آن را تحمــل کنــد در آن ســطح ســوراخی
ایجــاد مــی شــود کــه بــه زیــر ســطح راه مــی یابــد و ایــن
مــی توانــد هــان جهــان مــوازی مــا باشــد همچنیــن اگــر دو
ســطح انعطــاف پذیــر بــا هــم مــوازی ق ـرار بگیرنــد بــاز هــم
می توانیم بین آنها کرمچاله ای داشته باشیم .
روش دیگــر بــروز کرمچالــه ایــن اســت کــه دو نقطــه از یــک
جهــان بــه هــم اتصــال داده شــود ؛ یعنــی  ،مــا توســط یــک
کرمچالــه بــه نقطــه ای در جهــان خودمــان راه یابیــم کــه چنــد

ه ـزار یــا میلیــون یــا میلیــارد ســال بــا مــا فاصلــه دارد  .ایــن
فاصلــه بــه وســیله ی یــک کرمچالــه در چنــد ســاعت خمیــده
مــی شــود .
بــا ایــن حــال مشــکل کرمچالــه در ایــن جــا اســت کــه جســمی
بــا چنیــن جــرم زیــادی تــا کنــون مشــاهده نشــده اســت کــه
بــی خطــر باشــد  ،از ایــن جهــت بــی خطــر کــه ســیاهچاله هــا
چنیــن جرمــی را دارنــد ولــی اگــر کســی وارد افــق آنهــا شــود
دیگــر بــاز نخواهــد گشــت زیـرا ابتــدا جــرم پاهایــش چنــد برابــر
رسش مــی شــود و ســپس بــه اتــم تجزیــه شــده و ســپس یونیــزه
خواهــد شــد و نورانــی خواهــد شــد .
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پیشنهاد های رصدی ۱تا  ۱۵شهریور
نویسنده :علی میرزایی

در قســمت پیشــنهاد هــای رصــدی هفتــه بــه معرفــی موقعیــت هــای رصــدی هفتــه میپردازیــم کــه در چهــار گــروه خورشــید  ،مــاه
سیارات و اجرام آماده شدهاند .مانند شامره ی گذشته در ابتدا به وضعیت آبوهوای نجومی هفته میپردازیم.

خورشید:
بعــد از گذشــن از انقــاب تابســتانی شــاهد کاهــش تدریجــی
ارتفــاع خورشــید در ظهــر خواهیــم بــود تــا بــه اعتــدال بهــاری
برســیم تــا آن روز هــا خورشــید موقعیــت مناســبی بــرای
مشــاهدهی صــور فلکــی تابســتانی در اختیارمــان میگــذارد .
ماه:
در اوایــل شــهریور ،مــاه در آســان خودمنایــی میکنــد و رصــد
اطــراف خــود را مشــکل میســازد امــا بــا نزدیــک شــدن بــه
هفتــه ی دوم بــا کــم شــدن نــور مــاه و نزدیکــی ان بــه خورشــید
در آســان موقعیــت مناســبی بــرای رصــد ســتارگان فراهــم
میشــود.

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.
زحــل :در قســمت رشقــی ســیاره مریــخ  ،ســیاره زحل در آســان
میدرخشــد و در متــام طــول شــب قابــل مشــاهده اســت .
WWW.CAFEASTRO.NET
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آبوهوای نجومی:
در طــول هفتــه اول شــهریور شــاهد آســانی صــاف و مناســب
رصــد در اکــر نقــاط کشــور هســتیم ،در اوایــل هفتــه دوم
تهـران و اطـراف آن ابــری میشــود ،بــا کــم فــروغ شــدن بــارش
شــهابی برساووشــی  ،بــرای رصــد شــهاب بــاران گســرده ی
بعــدی بایــد تــا اواســط مهرمــاه منتظــر مبانیــم.

سیارات قابل رصد:
عطــارد :ایــن ســیاره اوایــل هفتــه نزدیــک بیشــرین کشــیدگی
زاویــه ای خــود قــرار دارد ،بیشــرین کشــیدگی زاویــه ای
زمانــی اســت کــه ســیارات داخلــی ماننــد زهــره و عطــارد در
بهرتیــن موقعیــت خــود از لحــاظ فاصلــه زاوی ـهای از خورشــید
و درخشــندگی از دیــد زمیــن قــرار میگیرنــد ،زمــان مناســب
بــرای رصــد ایــن ســیاره از اذان صبــح تــا طلــوع خورشــید
میباشــد کــه بــه همــراه مشــری و زهــره بــه راحتــی قابــل
تشــخیص اســت.
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اورانوس :سیاره ای که برای رصد آن نیاز به ابزارهای رصدی است و با توجه به ای نیاز،انتخاب مناسبی برای رصد منیباشد.
اجرام آسامنی:
در بخــش اجـرام آســانی ،بــا توجــه بــه معیارهــای نــور و ارتفــاع ،بــه معرفــی چهــار جــرم منتخــب هفتــه و زمــان مناســب رصــد آنهــا
میپردازیــم:
توضیحات

زمان مناسب رصد

صورت فلکی

جرم

بدون نباز به ابزار رصدی،قدر
ظاهری 1.6

از نیمه شب تا طلوع

صورت فلکی ثور

Pleiades M45

نیاز به ابزار رصدی،قدر ظاهری9.8

از ساعت نه شب تا طلوع

صورت فلکی دب اکرب

Owl Nebula M97

نیاز به ابزار رصدی،قدر ظاهری 9.0

از ساعت نه شب تا طلوع

صورت فلکی دب اکرب

M106 G

نیاز به ابزار رصدی،قدر ظاهری 8.4

از نیمه شب تا طلوع

صورت فلکی ثور

Crab Nebula M1
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Owl Nebula M97
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تماشای زیباترین بارش شهابی سال

رصد گروه کافه آسرتو در روستای نویس با همکاری گروه یادمان
سومین رصد گروه کافه آسرتو هم زمان با بارش شهابی برساووشی و در روستای نویس برگزار شد.
این رصد در روز  ۲۱و  ۲۲مرداد  ۹۵و با حضور  ۳۸نفر برگزار شد.
ســاعت  ۱۵:۳۰اتوبــوس بــه ســمت نویــس حرکــت کــرد و ســاعت  ۸بــه باغــی در نزدیکــی نویــس رســیدیم .تــا ســاعت  ۱۰شــب مطالــب
آموزشــی بــه عالقمنــدان ارائــه شــد و پــس از رصف شــام حــدود ســاعت  ۱۱بــه ســمت محــل رصــد حرکــت کردیــم.
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گــروه در نزدیــک آتشــکده نویــس کمــپ زدنــد .ســاعت  ۱۲رصــد بــا آمــوزش صورفلکــی و آســان شــب آغــاز شــد .رصدگ ـران بــا
اســتفاده از تلســکوپ دابســونی  ۱۰اینــچ و دوربیــن دوچشــمی  ۸۰*۲۰اجــرام اعــاق آســان را رصــد کردنــد .همچنیــن مبحــث
عکاســی آســان شــب آمــوزش داده شــد و عکاســان نجومــی بــه عکاســی از آســان شــب و بــارش شــهابی برساووشــی پرداختنــد .برخــی
از ایــن تصاویــر را مــی توانیــد در ادامــه ببینیــد.
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رد ستارگان و بارش شهابی برساووشی ،عکاس مائده فرهوش

 ۳۷۰فریم عکس  ،دوربین  Canon700Dو  ۳۰ثانیه نوردهی iso400 , 29mm , f/3.5

0
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تیر شهاب در صورت فلکی جبار  ،عکاس :پریسا حسینی
 25ثانیه نوردهی iso1600 , 18mm , f/4.5

0
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کهکشان راه شیری بر فراز آتشکده  ،عکاس :محمد سعید انوار
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رد ستارگان و بارش شهابی برساووشی ،عکاس :امیر سجاد خرسوی
 321عکس 30 ،ثانیه نوردهی iso3200 , 18mm , f/3.5

0
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بــا طلــوع خورشــید هــم زمــان بــا عکاســی از زیبایــی هــای محــل رصــد در نــور روز ،لکــه هــای خورشــیدی بــا تلســکوپ
دابسونی  ۱۰اینچ رصد شد.
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بخشی از گروه رصدی

گروه ساعت  ۷صبح به باغ بازگشتند و پس از رصف صبحانه به سمت تهران حرکت کردیم.
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سحابی هلیکس
عکاس:بیژن مروج الحکامی

ســحابی هلیکــس یــا چشــم خــدا در فاصلــه  ۶۵۰ســال نــوری از مــا و در صــورت فلکــی دلــو قـرار دارد .ســحابی ســیاره ای باقیامنــده
انفجــار پوســته بیرونــی ســتاره ای خورشــید ماننــد در پایــان زندگــی آن اســت ۵ .میلیــارد ســال بعــد خورشــید نیــز چنیــن رسنوشــتی دارد.
در مرکــز ســحابی هلیکــس هســته ســتاره ای داغ و پرچــگال قـرار دارد کــه باعــث درخشــش ســحابی 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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