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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:
هفتمیــن شــماره مجلــه الکترونیــک کافــه آســترو بــا موضوعــات قمــر اروپــا (ســیاره مشــتری) ،روزتــا ،شــفق
قطبــی از افســانه تــا واقعیــت ،کیهــان شناســی و اخترزیســت شناســی ارائــه مــی شــود .همچنیــن در ایــن
شــماره خبــری از رادیــو تلســکوپ بــزرگ چیــن را نیــز خواهیــد خوانــد و در بخــش معرفــی فیلــم ایــن بــار بــه
ســراغ فیلــم برخــورد نزدیــک از نــوع ســوم رفتــه ایــم.
با ما همراه باشید...

سرپرست و مدیر سایت :مائده فرهوش
صفحه آرایی و طراحی جلد :امید اکبری

نویسندگان به ترتیب حروف الفبا :نیلوفــر رجــا ،فاطمــه شــریعتی ،خالــد عطائــی ،فاطمــه کارگــر ،رضــا مــاه منظــر
محمدرضا محمدخانی ،هاله مسگری ،علی میرزایی ،کژال یوسفی
عکاس نجومی :پیام صفایی
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همکاری با کافه آسترو
اگــر عالقمنــد بــه همــکاری در ســایت و مجـــله الکترونیـــک کافــه آســـترو هســتید از طریــق آدرس هــای
زیــر بــه مــا 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 :

CAFEASTRO .NET

WWW.

فهرست مطالب
01

خداحافظی با روزتا

02

نوبل فیزیک  ۲۰۱۶برای توپولوژی مواد

03

FAST؛ بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان در چین

04

آیا زیر سطح قمر اروپا اقیانوس وجود دارد؟

05

تحلیلی بر اکتشاف جدید هابل از قمر اروپا

08

تولد داغ ترین مناطق از دل سرد ترین نقاط کیهان

13

آتش بازی های کهکشانی حباب غول پیکر هیدروژنی را روشن کرد

15

چگونه فواصل کهکشانی را تعیین کنیم؟

18

چگونه می توان شفق قطبی را دید؟

19

شفق قطبی یا الهه سپیده دم (افسانه)

20

برخورد نزدیک از نوع چندم (فیلم)

22

پیشنهاد رصدی دوهفته آخر مهر

23

عکس :سحابی جبار

CAFEASTRO .NET

WWW.

خداحافظی با روزتا

فضاپیــای روزتــا  ۷۸۶روز دنبالــه دار  67P/Churyumov-Gerasimenkoرا دنبــال کــرد و دیــروز پــس از برخــوردی کنــرل شــده بــا
دنبالــه دار ،ســیگنال هــای آن قطــع شــد و  ۳۰ســپتامرب  ۲۰۱۶کار ایــن فضاپیــا پایــان یافــت .ایــن عکــس در زمــان نزدیــک شــدن روزتــا
بــه دنبالــه دار و در فاصلــه  ۱۶کیلومــر از آن گرفتــه شــده اســت و محــدوده ای بــه طــول  ۶۰۰کیلومــر را نشــان مــی دهــد .ســقوط
روزتــا پایــان مرحلــه عملیاتــی یــک ماموریــت فــوق العــاده بــود .در ایــن ماموریــت روزتــا یــک کاوشــگر را بــه ســطح ایــن جــرم قدیمــی
منظومــه شمســی فرســتاد و ب ـرای اولیــن بــار تاثیــر تغییــر شــدت نــور خورشــید بــر ســطح دنبالــه دار را بررســی کــرد .دنبالــه دار در
حــال دور شــدن از خورشــید و رفــن بــه فراســوی مــدار مشــری اســت و بــه ایــن ترتیــب محققــان تصمیــم بــه پایــان ایــن ماموریــت
گرفتنــد .همچنیــن بــه زودی خورشــید در بیــن مســیر ارتباطــی روزتــا و زمیــن ق ـرار مــی گرفــت و بــه ایــن ترتیــب امــکان برق ـراری
ارتبــاط ســخت مــی شــد.
WWW.CAFEASTRO.NET
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امتیاز تصویرESA, Rosetta, MPS :

1

نوبل فیزیک  ۲۰۱۶برای توپولوژی مواد

آنها ارسار مواد عجیب را کشف کردند
نوبــل فیزیــک  ۲۰۱۶بــه  David J. Thoulessاز دانشــگاه واشــنگتون
(نصــف جایــزه)  F. Duncan M. Haldane ،از دانشــگاه پرینســتون
(یــک چهــارم جایــزه) و  J. Michael Kosterlitzاز دانشــگاه ب ـراون
(یــک چهــارم جایــزه) رســید .آنهــا ایــن جایــزه را بــرای اکتشــاف
تئــوری تپولــوژی انتقــال فــاز و تپولــوژی مــاده دریافــت کردنــد.

اعــداد صحیــح بــه صــورت یــک توپولــوژی در طبیعــی اســت .در
هــان زمــان Duncan Haldane ،کشــف کــرد کــه چگونــه مفاهیــم
توپولوژیــک مــی توانــد بــه درک خــواص زنجیــره مغناطیســی برخــی
مــواد کمــک کنــد.
مــا در حــال حــارض بســیاری از فــاز هــای تپولوژیــک را در
الیــه هــای نــازک و حالــت هــای ســه گانــه معمولــی مــواد مــی
دانیــم .در طــول دهــه گذشــته ،ایــن تحقیقــات در فیزیــک مــاده
چــگال ترقــی زیــادی داشــته اســت .توپولــوژی مــواد در نســل جدیــد
الکرتونیــک و ابررســانا هــا و همچنیــن کامپیوترهــای کوانتومــی
آینــده مــورد اســتفاده ق ـرار خواهــد گرفــت.
WWW.CAFEASTRO.NET
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ایــن ســه برنــده بــرای دســتیابی بــه اکتشــاف خــود از مفاهیــم
فیزیــک اســتفاده کردنــد .توپولــوژی شــاخه ای از علــم ریاضیــات
اســت کــه خواصــی تغییــر یافتــه بــه طــور گام بــه گام را توصیــف
مــی کنــد .آنهــا بــا اســتفاده از توپولــوژی بــه عنــوان یــک ابــزار،
کارشناســان را مبهــوت کردنــد .در دهــه Michael Kosterlitz ۱۹۷۰
و  David Thoulessنظریــه حــارض دربــاره بوجــود آمــدن
ابررســانا هــا و ابرســیاالت در الیــه هــای نــازک را دگرگــون کردنــد.
آنهــا نشــان دادنــد کــه ابررســانایی مــی تواننــد در دماهــای پاییــن
شــکل بگیــرد و همچنیــن توضیــح دادنــد کــه مکانیســم گــذار فــاز
ابررســانایی در دماهــای بــاال ناپدیــد مــی شــود.
در دهــه  Thouless ۱۹۸۰توضیــح داد کــه الیــه هــای بســیار نــازک
بــا تعــداد مراحــل صحیــح هدایــت الکرتیکــی مــی کنــد و ایــن

برنــدگان جایــزه نوبــل فیزیــک  ،۲۰۱۶درب جدیــدی را بــه دنیایــی
ناشــناخته کــه در آن مــاده عجیــب بــاز کردنــد .آنهــا از روشــی
پیرشفتــه اســتفاده کردنــد تــا فــاز یــا حالــت هــای غیــر معمــول ماده
ماننــد ابررســاناها ،ابرســیاالت یــا فیلــم هــای نــازک مغناطیســی را
مطالعــه کننــد .بــا کار ایــن افـراد فــاز هــا و مــواد عجیب در دســرس
هســتند .بســیاری از افـراد در علــم مــواد و الکرتونیــک امیــدوار بــه
ادامــه ایــن برنامــه هســتند.

2

FAST؛ بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان در چین
نویسنده :خالد عطائی
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ایــن رادیــو تلســکوپ  ۵۰۰مــری کــه بــا نــام  FASTشــناخته شــده
بــا اســتفاده از سیســتم داده توســعه یافتــه در مرکــز بیــن املللــی
نجــوم رادیویــی ( )ICRARدر پــرث و رصدخانــه جنوبــی اروپــا
بـرای مدیریــت مقــدار عظیمــی از داده هــای تولیــدی در چیــن راه
انــدازی شــد.
نــرم اف ـزار ایــن تلســکوپ بــا نــام  - NGASســامانه بایگانــی نســل
بعــدی  -بــه ســتاره شناســان کمــک خواهــد کــرد تــا بــا اســتفاده
از تلســکوپ بــه جســتجوی تــپ اخرتهــا و نشــانه هایــی از حیــات
فرازمینــی بپــردازد.
رادیــو تلســکوپ  FASTیــا تلســکوپ دهانــه کــروی  ۵۰۰مــری
آنقــدر بــزرگ اســت کــه درون دره ای در اســتان گوئیــژو در جنــوب
غــرب چیــن ســاخته شــد.
ســامانه داده  NGASبــه جمــع آوری ،انتقــال و ذخیــره تقریبــا
 ۳پتابایــت ( )3اطالعــات در طــول یــک ســال تلســکوپ کمــک
خواهد کرد.
پروفســور آنــدرس ویســنک رسپرســت برنامــه فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات  ICRARکــه در طراحــی ســامانه داده هــا کمــک کــرد،
گفــت« :ایــن اطالعــات معــادل  ۱۰۰۰۰۰آیپــاد  ۳۲گیگابایتــی در
طــول یــک ســال اســت».
دریافــت ایــن مقــدار از اطالعــات بیــش از حــد ســخت نیســت ،امــا
چالــش اصلــی انتقــال ایــن حجــم از داده هــا و داشــن پهنــای بانــد
شــبکه اســت.

 FASTیکــی از حســاس تریــن تلســکوپ هایــی خواهــد بــود کــه
تاکنــون ســاخته شــده اســت و حجــم عظیمــی از داده هایــی کــه
تولیــد مــی کنــد بــه ســتاره شناســان اجــازه خواهــد داد تــا نقشــه
گاز هیــدروژن را در کهکشــان راه شــیری ترســیم کننــد ،تــپ اخرتهــا
را شــکار کننــد و بــه جســتجوی ســیگنال هــای هــوش فرازمینــی
بپردازنــد.
ایــن رادیــو تلســکوپ در واقــع مســیریاب رســمی پــروژه چنــد
میلیــارد دالری ( SKAآرایــه کیلومــر مربــع) اســت کــه در آینــده در
غــرب اس ـرالیا و آفریقــای جنوبــی ســاخته خواهــد شــد.
پروفســور ویســنک در ادامــه مــی گویــد چیــن آخریــن فاتــح ســامانه
داده  NGASاســت کــه در حــال حــارض در تلســکوپ هایــی از
جملــه رصدخانــه جنوبــی اروپــا ،رصدخانــه ملــی ســتاره شناســی
رادیویــی ایــاالت متحــده و آرایــه  Murchison Widefieldدر جایــی
دورافتــاده در غــرب اس ـرالیا اســتفاده مــی شــود.
او گفــت« :بـرای مــا بســیار هیجــان انگیــز اســت کــه  NGASرا بــر
روی تلســکوپ دیگــری نصــب کنیــم .زیــرا ایــن ســامانه در حــال
حــارض در رسارس جهــان اســتفاده مــی شــود».
«چیــن یکــی از معــدود مناطقــی اســت کــه هنــوز تحــت پوشــش مــا
درنیامده اســت».

3

آیا در زیر سطح اروپا ،قمر مشتری ،اقیانوس وجود دارد؟
ترجمه :هاله مسگری

یک منظره ی شبیه سازی شده از سطح اروپا(یکی از قمرهای مشرتی).

منبعspace.com :
WWW.CAFEASTRO.NET
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اروپــا ،قمرِمشــری ،اغلــب بــه عنــوان مکانــی بــا احتــال حیــات
مــورد توجــه بــوده اســت ،زیـرا ایــن قمــر پتانســیل اقیانوســی از آب
مایــع را در زیــر ســطح یــخ زده ی خــود را دارد .امــا مــا واقعــا چقــدر
دربــاره اروپــا مــی دانیــم؟
ســینثیا فیلیپــس ( )Cynthia Philipsدانشــمند پــروژه اروپــا در
آزمایشــگاه پیــران جــت ناســا مــی گوید»:شــواهد غیرمســتقیمِ
بســیاری بــرای چنــد نــوع اقیانــوس آب مایــع وجــود دارد».
او بــه تیــم مصاحبــه ســایت اســپیس  Space.comگفتــه اســت« :مــا
تقریبــا یقیــن داریــم کــه یــک اقیانــوس آنجــا هســت .یــک رسنــخ
جــرم اروپــا بــود .بــه عــاوه وقتــی مــا چگالــی را انــدازه گیــری
کردیــم عــددی نزدیــک بــه ( ۱گــرم بــر ســانتی مــر مکعــب) بدســت
آمــد و آب تنهــا مــاده ی شــبیه بــه ایــن اســت».
نــوع اثــر میــدان مغناطیســی مشــری بــر اروپــا نیــز نشــانه ی بــزرگ
دیگــری بــود کــه در ســال هــای  1990تــا  2000توســط کاوشــگر
گالیلئــو ( )Galileoدر مــدار مشــری انــدازه گیــری شــده اســت.
فیلیپــس مــی گوید»:مــا از طریــق کاوشــگرِمغناطیس ســنج
مــی دانیــم کــه مقــداری آب وجــود دارد .وقتــی اروپــا بــه میــان
میــدان مشــری مــی رود ،مغناطیــس ســنج دقیقــا انحرافــی را کــه
شــا در صــورت وجــود یــک میــدان القا شــده انتظــار دارید را نشــان
می دهد».
همچنیــن ســطح اروپــا نیــز مدرکــی بـرای وجــود اقیانــوس هــای آب
مایــع اســت .انــدازه گیــری هــای طیفــی ســنجی (اسپکرتوســکوپی)
نشــان مــی دهــد ســطح پوشــیده از آب یــخ مــی باشــد و روان تــر از
حتــی گــوی ســفید بیلیــارد (کیوبــال) مــی باشــد!

فیلیپــس مــی گوید»:هیــچ کــدام از توپوگرافــی هــا بیشــر از
دویســت مــر بلندتــر نبــوده اســت ».ایــن بــه معنــی ایــن نیســت
کــه ســطح اروپــا صــاف و همــوار و یــا ماننــد دریاچــه ی یــخ زده
اســت .ولــی در حقیقــت حداقــل در مقیــاس هــای کوچــک کامــا
بــی نظــم و ناهمــوار اســت .همچنیــن ســطح فاقــد دهانــه هــای
برخــوردی اســت .رسعــت ایجــاد دهانــه هــا بــر روی متامــی قمرهــای
مجــاور ،بــه نظــر مــی رســد قدمــت ســطح قمــر اروپــا بیشــر از
50میلیــون ســال نباشــد .یعنــی دهانــه هــا بعــد از بوجــود آمــدن
پــر مــی شــوند .اگــر قمــر توســط یــخ پوشــیده مــی شــد و تنهــا
یــک الیــه ســنگی در زیــر آن بــود شــا انتظــار یــک ســطح ظاه ـرا
قدیمــی تــر را داشــتید.
فیلیپــس مــی گوید»:ســتاره شناســان تعــداد کمــی دهانــه یافتــه انــد
کــه نشــان مــی دهــد ســطح یــخ زده ی آن حداقــل چندیــن مایــل
ضخامــت دارد؛ چــون بعضــی از دهانــه هــا قلــه هــای مرکــزی دارنــد
و ضخامــت کمــی بـرای نگهــداری آن هــا نیــاز اســت .ســوال بــزرگ
ایــن اســت کــه یــخ دقیقــا چقــدر ضخیــم اســت و ضخامــت مایــع
چقــدر اســت .بیشــر تخمیــن هــا  80تــا  170کیلومــراز آب بــاال
آمــده هم ـراه بــا چندیــن کیلومــر از یــخ مــی باشــد»
آژانــس فضایــی اروپــا و ناســا ماموریــت هایــی ب ـرای بررســی ایــن
قمــر بــه صــورت نزدیکــر و در آینــده برنامــه ریــزی کــرده انــد.

4

زندگی اروپایی
نویسنده :رضا ماه منظر

در ســال  1995کاووشــگر گالیلئــو ( )Galileoاولیــن تصاویــر
دقیــق را از ســطح ایــن قمــر یــخ زده ارســال منــود .تصاویــر
دریافتــی حاکــی از حــرکات صفحــات یخــی در کنــار یکدیگــر
بودنــد و ایــن منظــره تنهــا یــک مشــابه دیگــر در منظومهشمســی
داشــت .قطبیــن شــال و جنــوب زمیــن کــه بــر اثــر جریانهــای
اقیانوســی و حرکــت آب مایــع زیــر سطحشــان دامئــا در حــال
شکســته شــدن و جوشخــوردن هســتند .بــه عبــارت ســادهتر
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تحلیلی بر اکتشاف جدید هابل از قمر اروپا
حــدود  400ســال پیــش ،منجــم اروپایــی بــا نــام «گالیلئــو گالیلــه»
بــه کمــک تلســکوپ کوچــک دستســاز خــود ،نگاهــی کنجــکاو بــه
ســیارهی مشــری انداخــت و موفــق بــه کشــف چهــار قمــر در حــال
گــردش بــه دور آن شــد .اقــاری کــه نتنهــا در آن زمــان بســر تحولــی
بنیادیــن در رد نظریــهی زمیــن مرکــزی شــدند؛ بلکــه هــم اکنــون
نیــز مــورد توجــه کیهانشناســان و بخصــوص اخرتزیستشناســان
ق ـرار گرفتــه .عضــو کوچــک ایــن اقــار چهارگانــه بــا نــام «اروپــا»
یــا « یوروپــا» در زیــر پوســته رسد و بـیروح خــود حقایــق وسوســه
انگیــزی از زندگــی را ،پنهــان ســاخته اســت .ایــن جذابیــت بــه قــدری
در ذهــن دانشــمندان جــا خــوش کــرده کــه حتــی مریــخ در مقــام
قیــاس بــا آن ،تنهــا یــک حریــف مترینــی بــه نظــر میرســد ! ...

ایــن صفحــات یخــی اروپــا ،همچــون یخهــای زمینــی ،بــر روی
دریــای زیریــن خــود جابهجــا مــی شــوند و در مرزهــای میــان آنهــا
درههــا و شــکافهای عمیقــی بــه طــور موقــت شــکل میگیــرد.

ســطح یوروپــا مملــو از شــکافها و درههــای متعــدد هســتند.
همچنیــن نبــود دهانههــای برخــوردی عمیــق بیانگــر جایگزیــن
شــدن یخهــای جدیــد درون حفرههــا بــه واســطهی تحــرک
صفحــات یخــی اســت کــه نشــاندهندهی پویایــی ســطح آن اســت.
تصویر از :کاووشگر گالیلئو  /ناسا1995 .
WWW.CAFEASTRO.NET
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تصویــر شبیهســازی شــده از دو فرضیــه یخهــای غلیــظ و اقیانــوس آب
مایــع در یوروپــا

در عمیقتریــن درههــای اقیانوســی زمیــن و در مجــاورت
دودکشهــای آتشفشــانی ،علــی رغــم اینکــه دمــای آب زیــاد
اســت و فشــار ســتون آب در هــر مــر مربــع معــادل هفتصــد
هواپیــای مســافربری بوئینــگ اســت – و بــا توجــه بــه اینکــه در
ایــن عمــق هیچگونــه نــوری از خورشــید دریافــت منیشــود تــا
فراینــد فتوســنتز صــورت پذیــرد ،امــا موجــودات زنــدهی متنوعــی
خــود را بــا ایــن رشایــط وفــق دادهانــد.
در ایــن محیــط ،گازهــای گوگــردار خــارج شــده از آتشفشــانهای
اقیانوســی جــای خــود را بــه برخــی از ملکولهــای انــرژ یزای
کربنــی داده اســت و جایگزیــن نــور خورشــید ،گرمــای ناشــی
از آتشفشــانهای اقیانوســی میباشــد .شــاید بهرتیــن مثــال از
موجوداتــی کــه در ایــن محیــطهــا یافــت مــی شــوند باکرتیهــای
ترموفیلیــک یــا گرمـا دوســت هســتند کــه در دماهــای بســیار بــاال
بــه راحتــی رشــد و تکثیــر میشــوند.
امــا مهمرتیــن دلیلــی کــه تــا بــه حــال هیــچ ماموریتــی بــه صــورت
مســتقیم بــه ایــن قمــر اختصــاص نیافتــه اســت ،دسرتســی دشــوار
آن اســت .بســیاری از اطالعــات بــه دســت آمــده از یورپــا مربــوط
بــه کاووشــگر ویجــر ، 2ماموریــت گالیلــه ،عبــور کوتــاه مــدت
کاووشــگر افقهــای نــو و همچنیــن ماموریــت جونــو مــی باشــد.
WWW.CAFEASTRO.NET
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نشــانههای مذکــور از ســطح قمــر در کنــار اطالعــات بــه دســت
آمــده از میــدان مغناطیــس یوروپــا و همچنیــن چگالــی ایــن قمــر
کــه تقریبــا برابــر بــا  1میباشــد بــه وضــوح نشــان میدهــد کــه
در زیــر ایــن صفحــات یخــی ،اقیانوســی از آب مایــع بــه ارتفــاع
دههــا کیلومــر و وســعت ه ـزاران کیلومــر مربــع ،و احتــاال بــه
صــورت شــور وجــود دارد .هرچنــد بنظــر میرســد ایــن ضخامــت
در قســمتهای مختلــف یکســان منیباشــد و در قطبیــن و
مناطــق اســتواییتر متفــاوت اســت.
بــا توجــه بــه قطــر  3126کیلومــری یوروپــا و فاصل ـهی متوســط
 670هـزار کیلومــری آن از ســطح مشــری ،تاثیر میــدان مغناطیس
ایــن ســیاره و همچنیــن نیروهــای کشــندی آن – تفــاوت می ـزان
گرانــش مشــری در نزدیکرتیــن و دور تریــن فاصلــه یوروپــا از
آن کــه هامننــد پدیــدهی جــذر و مــد در زمیــن امــا در مقیاســی
شــدید و بــا تاثیــری متفــاوت در هســتهی ایــن قمــر -موجــب
گداختــه شــدن هســتهی آن میگــردد .گرمــای ناشــی از هســتهی
یوروپــا نهایتــا بــه الیههــای باالیــی و آبهــای ســطحی آن انتقــال
مییابــد و در آنجــا بــه صــورت آتشفشــانهای درون اقیانوســی
و حوضچههــای آبگــرم ،آب پیرامــون خــود را بــه صــورت مایــع
درمیآورنــد.
دانشــمندان دو فرضی ـهی کلــی ب ـرای ســاختار آبهــای زیــر ســطح
یوروپــا متصــور شــده انــد:
فرضیــه نخســت بــا نــام «یــخ غلیــظ» بیانگــر آن اســت کــه در
زیــر ســطح یخهــای یوروپــا ،بــه دلیــل فشــار زیــاد و فاصل ـهی
کــم میانملکولهــا ،آب حالــت کامــا مایــع نــدارد و علــی رغــم
دمــای بــاال حالــت خمیــری شــکل  -مشــابه بــا ی ـخ دربهشــت-
بــه خــود میگیــرد .در ایــن حالــت صفحــات یــخ زدهی ســطحی
بــر روی آن حرکــت مــی کننــد .در ایــن حالــت رشایــط ایجــاد
و پشــتیبانی از حیــات بســیار ســخت بنظــر میرســد امــا غیــر
ممکــن نیســت.
در فرضی ـهی دوم دمــا بــر فشــار غلبــه کــرده و یوروپــا توانســته
آب را بــه صــورت کامــا مایــع در زیــر ســطح خــود جــاری
ســازد .بدیهــی اســت کــه در چنیــن حالتــی دمــای آب همچــون
اعــاق اقیانوسهــای زمینــی بــه بــاالی  100درجــه نیــز خواهــد
رســید؛ امــا بــه دلیــل فشــار غیــر قابــل تصــور طبقــات فوقانــی،
ملکولهــا منــی تواننــد بــه حالــت گاز تبدیــل گردنــد .بــا ایــن
حــال در محیطهــای مشــابه زمینــی موجــودات زنــدهی متنوعــی
از قبیــل ماهــی هــا ،میگوهــا و نرمتنــان آبزی متعــدد یافــت
میشــوند کــه بــه خوبــی بــا ایــن رشایــط تطابــق یافتهانــد.
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البتــه هیــچ کــدام از آنهــا بــه طــور اختصاصــی ایــن قمــر را مطالعــه
ننمودهانــد .شــاید مهمرتیــن دلیــل آن را بایــد در ضخامــت چندیــن
کیلومــری یخهــا اســت کــه جســت و جــو را دشــوار منــوده .حتــی
در برخــی از قســمت هــا ایــن یخهــا بــه محکمــی آهــن هســتند!
امــا ســازمان فضایــی اروپــا ،ب ـرای عبــور از ایــن ســد محکــم یخــی،
و اکتشــاف جهــان داغ و تاریــک زیــر پوســتهی یوروپــا ،ماوریــت
اختصاصــی خــود بــا نــام کاووشــگر  JUICEرا طراحــی منــوده کــه
در ســال  2024بــه ســمت ایــن قمــر راهــی میشــود .ایــن ماموریــت
بــه کمــک یــک متــه ،یخهــای ســطحی را حفــر مــی کنــد تــا بــه
قــر مایــع زیــر ســطح آن برســد و ســپس اطالعــات را بــه زمیــن
مخابــره منایــد.

ایــن پدیــده مــی توانــد بــدون ارســال مســتقیم هیــچ ماموریتــی،
تنهــا بــه کمــک مشــاهده گازهــای خروجــی از میــان شــکافهای
اروپــا ،بــه حضــور ملکولهــای حیامتنــد در میــان ذرات بخــار آب
پیبــرد.

ایــن تصویــری از اروپــا اســت کــه از پرتوهــای فرابنفــش مولکــول هــای آب
در نــور مرئــی بــه ثبــت شــده .رنــگ هــای آبــی جــای مولکــول هــای آب
در قطــب جنــوب آن را نشــان مــی دهنــد.

دانشــمندان امیدوارنــد در کنــار اطالعــات دریافتــی از جونــو و
ماموریــت  JUICEدر ســال  2024اطالعــات بــا ارزشــی از یوروپــا
بــه دســت آورنــد امــا تــا آن زمــان مــی تــوان بــه کمــک مشــاهده
مســتقیم ایــن قمــر نیــز اطالعــات مفیــدی از درون آن بــه دســت
آورد .ایــن داده هــا حتــی مــی توانــد رسنوشــت بســیاری از
ماموریتهــا را تغییــر دهــد.

تصویر شبیهسازی شده از ماموریت  JUICEدر سال 2024
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امــا اکتشــافی کــه بــه تازگــی توســط تلســکوپ فضایــی هابــل صورت
گرفتــه اســت ،امیــد هــا را ب ـرای دســتیابی بــه ژرفــای زیــر ســطح
یوروپــا دچنــدان منــوده . ...لورنــز روث از موسســه تحقیقــات جنــوب
غربــی ســن آنتونیــو در تگــزاس ،بــا تحلیــل دادههــای تلســکوپ
فضایــی هابــل از قمــر اروپــا در طــول مــوج فرابنفــش ،متوجــه
شــدند در دو بخــش از نیمکــره جنوبــی اروپــا ،افزایــش هــای ناگهانی
و شــدید هیــدروژن و اکســیژن را ایجــاد شــد .بــر پایــه ی مــدل هــای
کامپیوتــری ،ایــن ناهنجــاری هــا مــی توانســتند تــوده هــای بخــار آب
بــه بلنــدای  ۲۰۰کیلومــر باشــند .ایــن مــوج هــای کوتــاه مــدت بــود
و حــدود  ۷هفــت ســاعت در هــر بــار طــول مــی کشــید.
هامنطــور کــه گفتــه شــد بــا دور و نزدیــک شــدن ایــن قمــر نســبت
بــه مشــری ،ســطح قمــر دچــار کشــیدگی شــده و بیــن صفحــات
یخــی شــکافهای عمیقــی ایجــاد میگــردد کــه حجــم کثیــری از
مایــع زیریــن خــود را بــه خــاء فضــا پرتــاب میمنایــد.
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یکــی از اهــداف تلســکوپ هــای مــادون قرمــز ،رصــد اجــرام
مرتبــط بــا مراحــل تشــکیل ســتاره هــا اســت .ســتاره هــا از درون
مناطــق نســبتا مرتاکــم در فضــای میــان ســتاره ای و گــرد و غبــار
ابــر مولکولــی بوجــود مــی آینــد .ایــن ابــر هــا بســیار رسد هســتند
و دمایــی در حــدود  ۱۰تــا  ۲۰کلویــن دارنــد (کمــی بــاال تــر از
صفــر مطلــق یــا  ۲۷۳-درجــه ســانتی گـراد) در ایــن دمــا گاز هــا بــه
صــورت مولکولــی حضــور دارنــد؛ بــه ایــن معنــی کــه اتــم هــا بــه
یکدیگــر مقیــد مــی شــوند.
 COو  H2مولکــول مشــرک در ابــر هــای میــان ســتاره ای اســت .بــه
عــاوه در ایــن ابــر هــای رسد ،تــوده هــای بســیار چــگال و مرتاکــم
بوجــود مــی آیــد .بــا افزایــش چگالــی و رســیدن بــه نقطــه معیــن،

ستاره متولد می شود.
ایــن مناطــق چــگال در نــور مریــی کــدر هســتند و در میــان ابــر هــا
پنهــان شــده انــد .در ایــن مرحلــه تنهــا بــا تلســکوپ هــای فــرورسخ
و رادیویــی مــی تــوان مناطــق ســتاره زایــی را بررســی کــرد.
هنگامــی کــه هســته ابــر هــای مرتاکــم ،بــه واســطه وزن یــا گرانــش
خودشــان فــرو مــی ریزنــد ،تشــکیل ســتاره جدیــد آغــاز مــی شــود.
در ایــن زمــان چگالــی و دمــای ابــر افزایــش میابــد و در مرکــز بــه
بیشــرین مقــدار خــود مــی رســد .جــرم ایــن هســته هــا معمــوال
حــدود  ۱۰۰۰۰برابــر جــرم خورشــید اســت .هســته هــا مرتاکــم تــر از
ابــر بیرونــی هســتند ،بنابرایــن ابتــدا آنهــا فــرو مــی ریزنــد.
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هنگامــی کــه هســته در خــودش ســقوط مــی کنــد ،بــه تــوده هایــی
بــه انــدازه  ۰.۱درصــد خورشــید و جــرم  ۱۰تــا  ۱۵برابــر خورشــید
متالشــی مــی شــوند .همــه ایــن فراینــد هــا  ۱۰میلیــون ســال طــول
مــی کشــد.
اگــر فراینــد تشــکیل پیــش ســتارهمدت بســیار زیــادی طــول
مــی کشــد و در دل ابــر هــا از دیــد مــا پنهــان اســت ،پــس چگونــه

از آن خرب داریم؟
هســته ابرهــا منابــع نــور مــادون قرمــز هســتند و ایــن نشــان دهنــده
انــرژی زیــاد ناشــی از فروپاشــی در پیــش ســتاره اســت (تبدیــل
انــرژی پتانســیل بــه جنبشــی) .همچنیــن در مــکان هایــی کــه ســتاره
هــای جــوان کشــف شــده انــد ،ابــر گازی باقیامنــده از ابــر مولکولــی،
آنهــا را احاطــه کــرده اســت.

پیش ستاره (HOPS 383 )2015
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تــا زمانــی کــه پیــش ســتاره توســط ابــر گاز و گــرد و غبــار احاطــه
شــده ،در نــور مریــی بــه ســختی رصــد مــی شــود .هــر تابــش
نــور مریــی توســط پیــش ســتاره را مــواد اطــراف آن جــذب
مــی کنــد .در مرحلــه بعــدی ،پیــش ســتاره بــه انــدازه ای داغ مــی
شــود کــه تشعشــعات آن مــواد اط ـراف را کنــار مــی زنــد و امــکان
رصــد آنهــا در نــور مریــی هــم بوجــود مــی آیــد .امــا قبــل از ایــن
مرحلــه ،ســتاره تنهــا در نــور مــادون قرمــز قابــل مشــاهده اســت.
بــا جــدا شــدن یکــی از تــوده هــا از ســایر بخــش هــای هســته ابــر،
تــوده ای کــه بــه عنــوان پیــش ســتاره شــناخته مــی شــود ،گرانــش
خــاص خــود را خواهــد داشــت .هنگامــی کــه پیــش ســتاره تشــکیل
مــی شــود ،گاز هــا بــه ســمت مرکــز ســقوط مــی کنــد .ســقوط
گاز هــا بــا آزاد شــدن انــرژی جنبشــی بــه صــورت گرمــا همـراه اســت
و همچنیــن دمــا و فشــار در مرکــز پیــش ســتاره افزایــش میابــد .بــه
ایــن ترتیــب دمــا در مرکــز بــه نزدیــک هـزاران درجــه ســانتی گـراد
مــی رســد و یــک منبــع نــور مــادون قرمــز بوجــود مــی آیــد .نــور
منتــر شــده از پیــش ســتاره توســط گــرد و غبــار اطـراف آن جــذب
مــی شــود .بــا گــرم شــدن گاز هــا ،تابــش در طــول مــوج مــادون
قرمــز آغــاز مــی شــود.
بــه ایــن ترتیــب مناطــق ســتاره زایــی در نــور مــادون قرمــز اطالعــات
مهمــی دربــاره نحــوه تولــد ســتاره هــا و چگونگــی تشــکیل خورشــید
و منظومــه شمســی را بــه همـراه دارد .تعــداد زیــادی از نامــزد هــای

پیــش ســتاره هــا در ســحابی جبــار توســط تلســکوپ فضایــی هابــل
کشــف شــده اســت.
در زمــان فروپاشــی اولیــه ،تشعشــع تــوده شــفاف و قابــل مشــاهده
اســت و فراینــد فروریخــن مــواد بــه رسعــت انجــام مــی شــود .امــا
بــا افزایــش چگالــی تــوده ،کــدر و مــات مــی شــود .ایــن فراینــد
باعــث افزایــش دمــا و فشــار مــی شــود .گاهــی افزایــش فشــار باعــث
توقــف در فروریخــن گاز بــه ســمت مرکــز مــی شــود و جــرم بــه
عنــوان پیــش ســتاره پایــدار مــی شــود.
پیــش ســتاره در ابتــدا تنهــا یــک درصــد از جــرم نهایــی خــود را دارد.
امــا بــا ســقوط مــواد ،ســتاره بزرگــر مــی شــود .پــس از چنــد میلیــون
ســال همجوشــی گرمایــی در هســته آغــاز مــی شــود و ســپس بــاد
قــوی ســتاره ای بوجــود مــی آیــد و از فــرو ریخــن مــواد بیشــر بــه
ســمت هســته جلوگیــری مــی کنــد .حــال پیــش ســتاره بــه عنــوان
یــک ســتاره جدیــد شــناخته مــی شــود؛ ســپس جــرم آن ثابــت شــده
و ســیر تکاملــی آن در آینــده مشــخی مــی شــود.
بــا تبدیــل یــک پیــش ســتاره بــه ســتاره ای بــا گداخــت هســته ای
هیــدروژن ســوزی ،بــاد ســتاره ای قــوی معمــوال در جهــت محــور
چرخــش بوجــود مــی آیــد .در نتیجــه در بســیاری از ســتاره هــا
جریانــی از گاز در قطــب هــای ســتاره وجــود دارد .ایــن مرحلــه
اولیــه از زندگــی ســتاره« ،فــاز تی-ثــوری» نــام دارد.
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ستاره ای در فاز تی-ثوری با دیسک برافزایشی

فاز تی-ثوری زمانی آغاز می شود که:
• فعالیــت قــوی ســطحی اتفــاق بیوفتــد (ماننــد شــعله هــا بــا
انفجــار هــای ســطحی).
• باد ستاره ای قوی بوجود بیاید.
• خطوط منحنی نامنظم و بی ثبات نوری بوجود بیاید.
یــک ســتاره در مرحلــه تی-ثــوری تــا قبــل از ورود بــه رشــته اصلــی
ســتارگان (ســتاره هایــی کــه بیــن درخشــندگی ،انــدازه و دمــای آنهــا
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یکــی از نتایــج فروپاشــی ،ســتاره جــوان تی-ثــوری اســت کــه معمــوال
بــا دیســک کــدر و پــر جــرم احاطــه مــی شــود .ایــن دیســک بــه
تدریــج روی ســطح ســتاره ســقوط مــی کنــد ،بنابرایــن تشعشــع
انــرژی هــم از دیســک (طــول مــوج مــادون قرمــز) و هــم از محلــی
کــه مــواد روی ســطح ســقوط مــی کنــد (طــول مــوج اپتیکــی و
مــاورای بنفــش) ســاطع مــی شــود .دیســک اطـراف ســتاره احتــاال
بــا تشــکیل ســیارات پراکنــده مــی گــردد .روی ســطح ســتاره هــای
جــوان هــم ،لکــه هــای تیــره وجــود دارد کــه قابــل مقایســه بــا
لکــه هــای خورشــیدی اســت ،امــا منطقــه بزرگــری را روی ســطح
ســتاره پوشــش مــی دهــد.

رابطــه پایــداری وجــود دارد)  ۵۰درصــد از جــرم خــود را از دســت
مــی دهــد.
در تکامــل ســتاره تی-ثــوری بــه ســمت رشــته اصلــی ،ابتــدا ســتاره
رسد اســت ،ســپس بــا توجــه بــه جرمــش گرمــر و آبــی تــر مــی شــود.
ســتاره هــای بســیار ســنگین جــوان بــه رسعــت متولــد مــی شــوند و
ناگهــان در رشــته اصلــی ظاهــر مــی شــوند؛ بــه ایــن ترتیــب مرحلــه
تی-ثــوری کوتــاه ایــن ســتاره هــا هرگــز دیــده منــی شــود.
ســتاره تی-ثــوری همیشــه در ابــر گازی کــه از آن بوجــود آمــده
اســت پیــدا مــی شــود .یــک مثــال خوشــه ســتاره ای ذوزنقــه وار یــا
تراپزیــوم ()Traoeziumدر ســحابی جبــار اســت.
تکامــل یــک ســتاره جــوان از خوشــه ای از پیــش ســتاره هــا در
اعــاق ابرهــای مولکولــی آغــاز مــی شــود و بــا خوشــه ســتاره هــای
تی-ثــوری کــه ســطحی داغ دارنــد ادامــه میابــد و بادهــای ســتاره ای
گــرم از گاز اط ـراف آن یــک منطقــه ( HIIهیــدروژن یونیــزه شــده)
مــی ســازد .ســپس گاز بــه بیــرون رانــده مــی شــود و ســیر تکاملــی
ســتاره در رشــته اصلــی آغــاز مــی شــود.
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اغلــب در کهکشــان هــا ،خوشــه هــای ســتاره ای جــوان ،در نزدیکــی
ســتاره هــای جــوان دیــده مــی شــود .بــا انفجــار ســتارگان بســیار
عظیــم کــه در ابتــدا شــکل گرفتــه انــد ،ابرنواخــر بوجــود مــی آیــد.
ایــن انفجــار باعــث بوجــود آمــدن امــواج شــوک در ابــر مولکولــی
مــی شــود؛ بــه ایــن ترتیــب در یــک منطقــه گاز فــرده شــده و
ســتاره هــای بیشــر شــکل مــی گیــرد .بــه ایــن ترتیــب یــک نــوع
وابســتگی بیــن ســتاره هــا بوجــود مــی آیــد (ســتاره هــای جــوان در
نزدیکــی دیگــر ســتاره هــای جــوان).
جــرم پیــش ســتاره هــا و هســته ابــر مولکولــی در تشــکیل ســتاره
اهمیــت زیــادی دارد .اگــر جــرم پیــش ســتاره کمــر از  ۰.۰۸برابــر
جــرم خورشــید باشــد ،دمــای درونــی آن هیچــگاه بــه مقــدار مــورد
نیــاز بـرای آغــاز گداخــت هســته ای و تولیــد انــرژی منــی رســد .ایــن

ســتاره هــای شکســت خــورده ،کوتولــه قهــوه ای نــام دارنــد؛ اجرامــی
در میــان راه ســیاره (مشــری ماننــد) و ســتاره .ســتاره هــا بــه
علــت فراینــد گداخــت هســته ای در مرکزشــان مــی درخشــند .در
ایــن فراینــد ،مقــدار بســیار زیــادی انــرژی بــا گداخــت هیــدوژن بــه
هلیــوم آزاد مــی شــود .آغــاز ایــن فراینــد در هســته ســتاره نیازمنــد
رســیدن بــه حداقــل دمــای ســه میلیــون کلویــن اســت .از آنجــا کــه
دمــا در هســته بــا افزایــش فشــار گرانشــی زیــاد مــی شــود ،ســتاره
بایــد حداقــل جــرم الزم را داشــته باشــد :حــدود  ۷۵برابــر جــرم
مشــری و یــا هشــت درصــد از جــرک ســتاره خورشــید .یــک کوتولــه
قهــوه ای ســنگین تــر از ســیاره غــول گازی اســت ،امــا ب ـرای تبدیــل
شــدن بــه ســتاره بــه انــدازه کافــی جــرم نــدارد.
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خوشه ستاره ای M92
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کوتوله قهوه ای
بـرای چنــد دهــه ،کوتولــه قهــوه ای یــک «حلقــه مفقــوده» از اجـرام
آســانی بــود .ســتاره شناســان در دهــه  ۱۹۶۰حــدس مــی زدنــد در
تشــکیل ســتاره از ابــر گاز و گــرد و غبــار مرتاکــم ،اج ـرام کوچکــر
و تیــره ای نیــز بوجــود مــی آینــد .در دهــه  ۱۹۸۰ســتاره شناســان
بــه طــور متمرکــز جســتجو ب ـرای کوتولــه هــای قهــوه ای را آغــاز
کردنــد؛ امــا در ابتــدا تــاش آنهــا ناموفــق بــود .در  ۱۹۹۵اولیــن
شــواهد قطعــی از ایــن اجـرام پیــدا شــد .ایــن کشــف دروازه هــا را
بـرای رصــد هــای بیشــر گشــود؛ بعــد از آن محققــان ده هــا کوتولــه
قهــوه ای را رصــد کردنــد .در حــال حــارض رصــد گــران و

نظریــه پــردازان در جســتجو ب ـرای ایــن پرســش هســتند کــه چنــد
کوتولــه قهــوه ای وجــود دارد؟ و دامنــه جــرم آنهــا چقــدر اســت؟
کوتولــه هــای قهــوه ای هــم در طــول مــوج مــادون قرمــز انــرژی
ســاطع مــی کننــد ،زیــرا انــرژی پتانســیل فروپاشــی بــه انــرژی
جنبشــی تبدیــل مــی شــود .بــه ایــن ترتیب انــرژی کافــی از فروپاشــی
بــه انــدازه ای وجــود دارد کــه باعــث شــود کوتولــه قهــوه ای ب ـرای
 ۱۵میلیــون ســال بدرخشــد .کوتولــه قهــوه ای در نهایــت کــم نــور و
رسد شــده و بــه کوتولــه ســیاه تبدیــل مــی شــود.
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آتش بازی های کهکشانی حباب غول پیکر هیدروژنی را روشن کرد
ترجمه :فاطمه شریعتی

ایــن عکــس لحظــه ای از یــک شــبیه ســازی کیهانــی از حبــاب لیمن-آلفــای شــبیه بــه  LAB-1اســت .شــبیه ســازی ،آهنــگ تکامــل گاز و مــاده تاریــک را بــا
اســتفاده از یکــی از آخریــن مــدل هــای شــکل گیــری کهکشــان کــه در ابــر رایانــه ناســا «خوشــه پرویــن» در حــال اجراســت ،دنبــال مــی کند.ایــن منــا توزیــع
گاز در داخــل هالــه مــاده تاریــک را بــا رنــگ کــد گــذاری شــده بــه طــوری کــه گاز رسد (عمدتــا هیــدروژن خنثــی) قرمــز و گاز داغ رنــگ ســفید بــه نظــر مــی
رســد نشــان مــی دهــد .در مرکــز ایــن سیســتم دو کهکشــان بــه شــدت ســتاره ســاز وجــود دارد ،امــا توســط گاز داغ و بســیاری از کهکشــان هــای قمرگونــه
ی کوچکــر احاطــه شــده انــد کــه در اینجــا بــه شــکل تــوده هــای کوچــک قرمــز گاز بــه نظــر مــی رســد .فوتــون هــای لیمن-آلفــا از کهکشــان هــای مرکــزی
فـرار مــی کنــد و گاز رسد همـراه بــا ایــن قمــر هــا پراکنــده مــی شــود تــا بــه افزایــش حبــاب لیمن-آلفــا کمــک کنــد .
a

a

a
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یــک تیــم بیــن املللــی از محققــان بــا اســتفاده از آرایــه میلیمــر
بــزرگ آتاکامــا ( )ALMAو تلســکوپ هــای دیگــر ،منبــع قــدرت
روشــن کننــده ی یــک بــه اصطــاح حبــاب لیمن-آلفــا کــه یــک
غلظــت نــادر ،درخشــان و عظیــم از گاز در جهــان دور اســت را
کشــف کــرده انــد.
تــا بــه حــال ،اخرتشناســان در شــگفت بودنــد کــه چ ـرا ابــر هــای
عظیــم گاز بــه ایــن روشــنی مــی درخشــند .بــه نظــر مــی رســد کــه
حداقــل در ایــن مثــال پاســخ اینســت کــه دو کهکشــان در قلــب
حبــاب ،بــه شــدت در حــال تشــکیل ســتاره و روشــنایی بخشــی بــه
اطـراف خــود هســتند .ایــن کهکشــان هــای بــزرگ ،کــه در نهایــت با
یــک کهکشــان بیضــوی واحــد ادغــام مــی شــوند ،در میــان گروهــی
از کهکشــان هــای کوچکــر هســتند .بــه نظــر مــی رســد ایــن فــاز
اولیــه ی شــکل گیــری یــک خوشــه ی بــزرگ از کهکشــان هاســت.
حبــاب هــای لیمن-آلفــا ( LABهــا) ابــر هــای غــول پیکــر گاز
هیــدروژن هســتند کــه مــی توانــد صدهــا هـزار ســال نــوری گســرده
شــده و در فاصلــه هــای بســیار بــزرگ کیهانــی یافــت شــوند .ایــن
نــام نشــان دهنــده طــول مــوج مشــخصه نــور مــاوراء بنفــش کــه
آنهــا منتــر مــی کننــد ،بــه عنــوان تابــش لیمن-آلفــا شــناخته شــده
اســت .از زمــان کشــف آن هــا ،فرآینــد هایــی کــه موجــب افزایــش
LABهــا مــی شــود ،یــک معــای نجومــی بــوده اســت .در حــال

حارض مشاهدات جدید با  ALMAراز ها را روشن کرده است.
یکــی از بزرگرتیــن حبــاب لیمن-آلفــا هــا شــناخته شــده اســت ،و
حبــاب -SSA22لیمن-آلفــا  1یــا  LAB-1بــه طــور کامــل مــورد
مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .در هســته یــک خوشــه بــزرگ از
کهکشــان هــا در مراحــل اولیــه تشــکیل بــوده و اولیــن شــی کشــف
شــده  -در ســال  - 2000از ایــن دســت مــی باشــد و آنقــدر دور
اســت کــه نــور آن  11.5میلیــارد ســال بایــد بپیامیــد تــا بــه مــا برســد.
گروهــی از ســتاره شناســان بــه رهــری جیــم گیــچ ،از مرکــز تحقیقات
اخرتفیزیــک از دانشــگاه هرتفوردشــایر بریتانیــا ،در حــال حــارض از
توانایــی بــی نظیــر  ALMAدر مشــاهده ی نــور از ابرهــای گــرد
و غبــار رسد در کهکشــان هــای دور اســتفاده کــرده انــد تــا بــه
دقــت متــام بــه  LAB-1بنگرنــد .ایــن بــه آنهــا اجــازه داد تــا بــه
منابــع مختلــف انتشــار زیــر میلیمــری بــا دقــت اشــاره و مســئله را
حل کنند.
پــس از آن اخرتشناســان تصاویــر  ALMAرا با مشــاهدات از دســتگاه
چنــد گانــه طیفــی اکســپلورر ( )MUSEکــه بــر روی تلســکوپ
بســیار بــزرگ  ESOنصــب شــده اســت ،ترکیــب کردنــد کــه مــکان
نــور لیمن-آلفــا را مشــخص مــی کنــد .ایــن نشــان داد کــه منابــع
 ALMAدقیقــا در قلــب حبــاب لیمن-آلفــا واقــع شــده اســت کــه
آنهــا در آنجــا ســتاره هــا را بــا نرخــی  100بــار بیــش از کهکشــان راه
شــیری اســت ،تشــکیل مــی دهنــد.
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ایــن منــودار توضیــح مــی دهــد کــه یــک حبــاب لیمن-آلفــا ،یکــی از بزرگرتیــن و درخشــان تریــن اجـرام در عــامل ،چگونــه مــی درخشــد .1 .کهکشــان هــای
مرکــزی منتــر کننــده ی تابــش  ،بــا .2 /ALMAقمرهــای محیــط_ همراهانــی بــا جــرم کــم .خیلــی از ایــن هــا بـرای شناســایی مســتقیم بســیار کــم نورنــد/.
.3کهکشــان هــای مرکــزی فوتــون هــای  Ly-αرا از شــکل گیــری ســتاره هــا منتــر مــی کننــد .4 /.فوتــون هــا از ابــر هــای گاز رسد در اط ـراف کهکشــان
متوســط پراکنــده مــی شــوند .بیشــر گاز رسد دور قمرهاســت Ly-α .5 /.پراکنــده شــده ،بــه خــط دیــد مــا فـرار مــی کنــد ،حبــاب را افزایــش مــی دهــد.

a
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تصویربــرداری بــا تلســکوپ فضایــی هابــل ناســا /ایســا و طیــف
ســنجی در رصدخانــه ی دابلیــو.ام کک نشــان داد کــه منابع ALMA
توســط کهکشــان هــای همـراه هــم کــم نــور کــه مــی توانــد منابــع
 ALMAمرکــزی را بــا مــواد مببــاران کنــد احاطــه شــده انــد ،کــه بــه
پیشــرد نــرخ شــکل گیــری ســتاره کمــک مــی کنــد.
ســپس ایــن تیــم بــه یــک شــبیه ســازی پیچیــده از شــکل گیــری
کهکشــان هــا کــه بــه عنــوان فیدبــک در محیــط هــای واقــع گرایانــه
( )FIREشــناخته شــده اســت رو آورد تــا نشــان دهــد کــه اگــر نــور
مــاورا بنفــش تولیــد شــده در شــکل گیــری ســتاره در منابــع ALMA
از محیــط گاز هیــدروژن پراکنــده شــود ،ابــر عظیــم درخشــان
لیمن-آلفــا مــی توانــد توضیــح داده شــود .ایــن افزایــش حبــاب
لیمن-آلفایــی کــه مــا مــی بینیــم را در پــی خواهــد داشــت.
جیــم گیــچ ،رسپرســت نویســندگان ایــن مطالعــه جدیــد کــه ب ـرای
انتشــار در مجلــه فیزیــک نجومــی پذیرفتــه شــده  ،توضیــح داد:
« بــه چـراغ هــای خیابــان در یــک شــب مــه آلــود فکــر کنیــد -شــا
تابشــی پراکنــده مــی بینیــد دلیــل آن ،پراکندگــی نــور از قطــرات
کوچــک آب اســت .مــورد مشــابهی در اینجــا اتفــاق مــی افتــد ،بــه
غیــر از اینکــه چـراغ هــای خیابــان یــک کهکشــان ســتاره ســاز اســت
و مــه یــک ابــر عظیــم گاز میــان کهکشــانی اســت .کهکشــان هــا
محیــط اط ـراف خــود را روشــن مــی کننــد» .
درک چگونگــی شــکل گیــری کهکشــان و تکامــل یــک چالــش بــزرگ
اســت .ســتاره شناســان فکــر مــی کننــد حبــاب هــای لیمن-آلفــا
مهــم انــد زی ـرا بــه نظــر مــی رســد آنهــا مــکان هایــی هســتند کــه
عظیــم تریــن کهکشــان هــای جهــان در آن جــا شــکل مــی گیرنــد.

مخصوصــا درخشــش زیــاد لیمن-آلفــا اطالعــات در مــورد اتفاقــات
در ابرهــای گازهــای اولیــه اط ـراف کهکشــان هــای جــوان ،منطقــه
ای کــه بــرای بررســی بســیار دشــوار امــا حیاتــی هســتند ،فراهــم
مــی کننــد.
دســیکا نارایانــان از کالــج هیورفــورد در پنســیلوانیا و دســتیار
نویســنده ی مقالــه ،گفــت »:رومنایــی از کهکشــان هایــی کــه در
 LAB-1پنهــان شــده انــد بیــش از فقــط قــرار گرفــن در جریــان
موضــوع مانــدگار درخشــش ابــر گازی بــوده اســت .کــه ایــن یــک
فرصــت نــادر مهیــا کــرد تــا ببینیــم کــه کهکشــان هــای در حــال
رشــد ،چقــدر جــوان رفتــار مــی کننــد زمانــی کــه جهــان بســیار جــوان
بــود».
جیــم گیــچ نتیجــه گیــری کــرد « ،نکتــه ی هیجــان انگیــز در مــورد
ایــن حبــاب هــا اینســت کــه مــا نــگاه اجاملــی کوتاهــی بــه آنچــه
کــه در اطــراف ایــن کهکشــان هــای جــوان در حــال رشــد اتفــاق
مــی افتــد مــی اندازیــم .بــرای مدتــی طوالنــی منشــاء نــور زیــاد
لیمن-آلفــا بحــث برانگیــز بــوده اســت .امــا بــا ترکیــب مشــاهدات
جدیــد و آخریــن شــبیه ســازی ،مــا تصــور مــی کنیــم کــه یــک معــای
 15ســاله را حــل کــرده ایــم :حبــاب لیمن-آلفــا 1-محــل تشــکیل یــک
کهکشــان عظیــم بیضــوی اســت کــه یــک روز قلــب یــک خوشــه ی
بــزرگ خواهــد شــد .مــا شــاهد یــک تصویــر لحظــه ای از مونتــاژ آن
کهکشــان در  11.5میلیــارد ســال پیــش هســتیم».
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چگونه فاصله ی کهکشان ها را تعیین می کنیم؟  -قسمت اول
نویسنده :کژال یوسفی

منایــش افــاک بــرروی یــک پــرده دو بعــدی انجــام مــی شــود.
مشــاهدات دو مختصــه فراهــم مــی آورنــد :زاویــه بعــد و
میــل کــه موقعیــت جســم را بــرروی کــره ســاوی مشــخص
میکننــد .بــا ایــن حــال فاصلــه جســم بــه آســانی بدســت منــی
آیــد .امــروزه منجمیــن بــرای تخمیــن فواصــل کهکشــان هــای
دور از روش هــای زیــادی اســتفاده مــی کننــد .در ایــن مقالــه

چنــد روش را معرفــی خواهیــم کــرد .بعــد ســوم یــا هــان فاصلــه،
از اهمیــت مضاعفــی برخــوردار اســت زیـرا زمانــی کــه منجمیــن بــا
دقــت هرچــه عمیــق تــر بــه فضــا نــگاه میکننــد بــا بازگشــت بــه
عقــب در زمــان بــه نــور بــه طــور فزاینــده قدیمــی نــگاه میکننــد .نــه
تنهــا درک موقعیــت یــک کهکشــان در فضــا مهــم اســت بلکــه عمــق
آن در زمــان نیــز مهــم مــی باشــد.
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فواصــل تــا نزدیکرتیــن ســیارات را مــی تــوان توســط انــدازه گیــری
زمــان ســفر رفــت و برگشــت امــواج راداری کــه از زمیــن فرســتاده
شــده و از ســطح ســیاره منعکــس میشــود  ،تعییــن کــرد .بــا ایــن
حــال ایــن روش بــه دلیــل اینکــه شــدت مــوج منعکــس شــده بــه
رسعــت کاهــش مــی یابــد ،تنهــا بــه فواصلــی در حــدود یــک ســال
نــوری محــدود میشــود.

برخی از روش های اندازه گیری فواصل فراکهکشانی:

• اختالف منظر
• قیقاووسی ها
• نواخرت ها
• افت و خیزهای روشنایی سطحی
• رابطه تولی فیرش
• تابع تابندگی سحابی سیاره منا
• تابع تابندگی خوشه کروی
• رابطه D-σ
• ابرنواخرت های نوع Ia

در زیر به رشح این روش ها میپردازیم.

اثر ویلسون  -باپو

در اصــل  ،اختــاف منظــر طیــف ســنجی میتوانــد فواصــل واقعــی تــا

ســتارگان دور تــا فواصلــی حــدود  7Mpcرا ارائــه دهــد .در برخــی
از ســتارگان میتــوان بــا انــدازه گیــری قــدر هــای مطلــق  ،فواصــل
را محاســبه کــرد .در برخــی از ســتارگان رده هــای  G,K,Mیــک
خــط نــری دیــده میشــود .پهنــای ایــن خــط نــری بــه شــدت بــا
قــدر مطلــق مرئــی ســتاره ارتبــاط دارد .اثــر ویلســون – باپــو ب ـرای
ســتارگانی بــا بــازه  15قــدر ،معتــر مــی باشــد.
توضیح روش اختالف منظر برای تعیین فاصله سیارات
انگشــت ســبابه یکــی از دســتانتان را روبــروی چشــانتان
قـرار دهیــد .حــال یــک چشــم را ببندیــد و مــکان ظاهــری انگشــت
نســبت بــه پشــت زمینــه را بــه خاطــر بســپارید .حــال بــا چشــم دیگر
چنیــن کاری را انجــام دهیــد .متوجــه خواهیــد شــد کــه انگشــت،
نســبت بــه پشــت زمینــه حرکت کــرده اســت؛ در حالیکــه در حقیقت
انگشــتتان را ثابــت نگــه داشــته بودیــد .بــه ایــن پدیــده اختــاف
منظــر مــی گوینــد و بــا دانســن زاویــه مابیــن خــط دیــد دو چشــم
خــود نســبت بــه انگشــت ،خواهیــد توانســت فاصلــه چشــانتان تــا
انگشــت را محاســبه کنیــد .بـرای محاســبه فاصلــه ســتارگان نزدیــک
نیــز از چنیــن روشــی اســتفاده مــی شــود؛ بــا ایــن تفــاوت کــه اینبــار
بــه جــای آنکــه بــا دو چشــم خــود ایــن آزمایــش را انجــام دهیــم ،از
دو موضــع مختلــف زمیــن در مــدارش ،حرکــت یــک ســتاره نزدیــک
نســبت بــه ســتارگان دوردســت پشــت زمینــه را مــورد بررســی
قرار می دهیم.
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مقیاس فاصله قیقاووسی

رفع مشکل خطای خاموشی

زمانیکــه قیقاووســی هــا بعنــوان شــمع هــای اســتاندارد مــورد
اســتفاده قــرار بگیرنــد  ،خاموشــی میــان ســتاره ای بزرگرتیــن
منبــع خطــا اســت .همچنیــن ممکــن اســت وابســتگی ضعیفــی بــه
خاصیــت فلــزی هــم وجــود داشــته باشــد .میتــوان توســط مشــاهده
ســتارگان در طــول مــوج هــای فــرورسخ مشــکل خاموشــی را کاهــش
داد .زیـرا نــور فــرورسخ بــه آســانی بــه داخــل نواحــی گــرد و غبــاری
نفــوذ میکنــد و گــرد و غبــار تاثیــر چندانــی بــر کــم نــور کــردن آن
ندارنــد .بــا ایــن حــال بــه دلیــل اینکــه قیقاووســی هــا در فــرورسخ
حــدود ســه قــدر کــم نــور تــر هســتند ،منجمیــن بــه جســتجوی آنهــا
در طــول مــوج هــای مرئــی پایــان ندادنــد.
ادامه دارد...
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بـرای اجســام دورتــر ،منجمیــن بـرای قیقاووســی هــا بــه رابطــه دوره
تنــاوب -تابندگــی بازگشــتند .پیــش از آنکــه بتــوان از ایــن رابطــه
اســتفاده کــرد  ،بایــد توســط یافــن فاصلــه تــا یــک قیقاووســی
کالســیکی رابطــه را درجــه بنــدی منــود .متاســفانه نزدیکرتیــن
آنهــا  ،ســتاره قطبــی ،بـرای آنکــه روش اختــاف منظــر مثلثاتــی مفید
باشــد بســیار دور اســت .باایــن حــال هرتزپرونــگ بـرای ارائــه یــک
خــط مبنــای طوالنــی تــر ،از حرکــت خورشــید نســبت بــه اســتاندارد
محلــی ســکون اســتفاده کــرد .روش اختــاف منظــر ســدگانی او را
قــادر ســاخت فاصلــه متوســط تــا یــک قیقاووســی کالســیکی بــا دوره
تنــاوب  6.6روز را تعییــن کنــد .هارلــو شــپلی نیــز روش مشــابهی را
بــکار بــرد .از آن هنــگام کــه فواصــل قیقاووســی هــا توســط روش
اختــاف منظــر و روش هــای دیگــر تعییــن شــدند ،رابطــه دوره
تنــاوب  -تابندگــی بــه خوبــی تثبیــت گردیــد .بالفاصلــه ســتارگان
متغیــر قیقاووســی ارزش خــود را بعنــوان معیــار هــای ســتاره ای
اثبــات کردنــد .در ســال  1917شــپلی فواصــل تــا قیقاووســی هــای
جمعیــت  IIدر خوشــه هــای کــروی را انــدازه گیــری کــرد و از آنجــا
ب ـرای قطــر کهکشــان خــودی فاصلــه ی  100pcو ب ـرای فاصلــه ی
خورشــید از مرکــز آن 15pc،را تخمیــن زد .وجــود یــک همبســتگی
میــان دوره تنــاوب نوســانات یــک قیقاووســی و قــدر مطلــق
آن بدیــن معنــی اســت کــه مــی تــوان از ایــن ســتارگان بعنــوان
شــمع هــای اســتانداردی بـرای تعییــن فواصــل چنــد ســاله اســتفاده
کــرد .عــاوه بــر ایــن  ،در اوایــل قــرن بیســتم  ،وجــود ابرهــای گــرد و
غبــاری میــان ســتاره ای توســط ادوارد بانــارد کشــف شــد .وجــود گرد
و غبــار و گاز میــان ســتاره ای توانایــی کــم نــور کــردن ســتارگانی را
داشــت کــه تــا آن زمــان دیــده شــده بودنــد .زمانیکــه هرتزپرونــگ و
ســپس شــپلی رابطــه دوره تنــاوب -تابندگــی را درجــه بنــدی کردنــد،
از قیقاووســی هــای کالســیکی نزدیــک اســتفاده کردنــد امــا از اثـرات
خاموشــی چشــم پوشــی منودنــد .هیــچ یــک از آنهــا متوجــه نشــد
کــه گــرد و غبــار در قــرص کهکشــانی  ،ایــن ســتارگان را در حــدود
 1.5قــدر کــم نــور میکنــد.
از روی خــوش شانســی ،زمانیکــه از ســتارگان  Wســنبله اســتفاده
شــد ،رابطــه دوره تنــاوب – تابندگــی تقریب ـاً درســت بــود .زمانیکــه
ادویــن هابــل بــرای پیداکــردن فاصلــه تــا کهکشــان M31و ســایر
کهکشــانها از ایــن درجــه بنــدی اســتفاده کــرد ،قــدر هــای ظاهــری
ایــن قیقاووســی هــا درســت بودنــد امــا تخمیــن هــای او از قــدر
هــای مطلــق بســیار بــزرگ بــود! در نتیجــه فواصــل آنهــا دســت
پاییــن تخمیــن زده شــدند .ســتارگان بــه جــای روشــنرت و دورتــر،

نــوع قیقاوســی وجــود دارد :قیقاووســی هــای کالســیکی و ســتارگان
 Wســنبله کــه ذاتــاً کــم نورترنــد .بــا ایــن اصالحــات  ،فواصــل و
انــدازه هــای انــدازه گیــری شــده کهکشــان هــای دیگــر دو برابــر
شــدند و راه شــیری کمــی کوچکــر از  M31شــد.

17

کــم نــور تــر و نزدیــک تــر تصــور مــی شــدند.

بــه وضــوح بعضــی چیزهــا اشــتباه بــود! بنظــر میرســید راه شــیری
بســیار بزرگــر از هــر کهکشــان دیگــری مــورد مطالعــه باشــد .اثبــات
خاموشــی میــان ســتاره ای بخشــی از مشــکل را رفــع کــرد .بقیــه ایــن
معــا در ســال  1952حــل شــد ،زمانیکــه والــر بــاد اعــام کــرد دو
WWW.CAFEASTRO.NET

چگونه می توان شفق قطبی را دید؟
ترجمه :محمدرضا محمدخانی

عکاسJohn Chumack :
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ب ـرای قــرن هــا شــفق هــای قطبــی باعــث شــگفت همــگان بــود.
در واقــع وجــود ان هــا در خیلــی از افســانه هــای قدیمــی کشــورها
آمــده اســت.
بــه خصــوص در یونــان و رم باســتان ایــن هــا بــه عنــوان نشــانه هایی
از خداونــد شــناخته مــی شــود (در مقالــه بعــدی دربــاره افســانه هــا
خواهیــد خوانــد) .بــه وســیله ی نجــوم مــدرن مــی دانیــم کــه دلیــل
شــفق شــالی و جنوبــی دقیقــا چیســت .بــا ایــن وجــود هنــوز بــه
عنــوان یــک چیــز جــذاب و زیبــا ب ـرای محققــان و توریســتان بــه
شــار مــی رود.
ب ـرای آن هایــی کــه باالتــر از  60درجــه عــرض جغرافیایــی هســتند
ایــن نــور زیبــا یــک اتفــاق معمولــی بــه شــار مــی رود.
دلیــل شــفق هــای شــالی و جنوبــی اثرهــای متقابــل نیروهــای
مغناطیســی زمیــن و ذرات پــر انــرژی خورشــید اســت .خــط هــای
نامریــی مغناطیــس زمیــن از ســمت قطــب مغناطیســی شــال
بــه ســمت قطــب مغناطیســی جنــوب حرکــت مــی کنــد .زمانــی
کــه ذرات پــر انــرژی شــارژ شــده بــه میــدان مغناطیســی زمیــن
مــی رســند مســیر حرکتشــان تغییــر مــی کنــد و یــک شــوک
مغناطیســی دایــره ای(بــه شــکل کــان) دور زمیــن ایجــاد مــی کننــد.
میــدان مغناطیســی زمیــن در قطــب هــا ضعیــف تــر اســت و بــه
همیــن دلیــل در ان مناطــق ذراتــی قــادر هســتند وارد امتســفر زمیــن
شــوند و بــا گازهــای ان جــا ترکیــب شــوند .ایــن ترکیــب شــدن نــوری
را منتــر مــی کنــد کــه مــا ان را بــه صــورت اعوجاجی(یــا تقریبــا
درحــال رقــص) و در عیــن حــال زرد مایــل بــه ســبز مــی بینیــم.
ایــن تفــاوت در رنــگ هــا ناشــی از نــوع گازهــا در ترکیــب شــدن
اســت .ترکیــب شــدن مولکــول هــای اکســیژن در ارتفــاع 100
کیلومــر باالتــر از ســطح زمیــن رنــگ زرد مایــل بــه ســبز تولیــد
مــی کنــد .در ارتفــاع  320کیلومــر باالتــر از ســطح زمیــن
شــفق هــای قرمــز رنــگ مــی تــوان دیــد ،فعــل و انفعــاالت بیــن
ذرات پــر انــرژی و نیــروژن شــفق هایــی بــه رنــگ ابــی یــا قرمــز
بــه وجــود مــی اورد.
قابــل مشــاهده بــودن ایــن نورهــا بــه تعــداد زیــادی فاکتــور بســتگی

دارد .بــه طــور کلــی در شــالی تریــن و جنوبــی تریــن مناطــق
کــره زمیــن معلــوم مــی شــود امــا مــواردی هــم هســت در گذشــته
کــه ایــن نورهــا در نزدیکــی خــط اســتوا در مکزیــک مشــخص بودند.
در جاهایــی مثــل آالســکا ،شــال کانــادا ،نــروژ و ســیربی ،نــور
شــفق هــا تقریبــا هــر شــب در طــول هفتــه در زمســتان دیــده مــی
شــوند .اگرچــه در طــول ســال رخ مــی دهنــد ،امــا اگــر هــوا تاریــک
باشــد بهــر مشــخص خواهنــد بــود .پــس بــا ایــن وجــود در مــاه
هایــی کــه شــب هــای طوالنــی تــری دارنــد خیلــی بهــر قابــل رویــت
خواهنــد بــود.
شــفق هــا چــون بــه بــاد هــای خورشــیدی بســتگی دارنــد ،در زمــان
ایــن بادهــا بــه اوج خــود مــی رســند .ایــن بــاد هــا هــر  11ســال رخ
مــی دهنــد و بــه وســیله ی زیــاد و کــم شــدن لکــه هــای خورشــیدی
روی ســطح خورشــید مــی تــوان متوجــه رخ دادن ایــن اتفــاق شــد.
بهرتیــن مــکان بــرای دیــدن شــفق شــالی بــه طــور طبیعــی در
عــرض جغرافیایــی  60درجــه اســت ،کــه شــامل شــال کانــادا،
ایســلند ،آالســکا ،اســکاندیناوی و شــال روســیه مــی باشــد.
تعــدادی وب ســایت ســازمان هــای مختلــف هســتند کــه رشایــط
مطلــوب بـرای مشــاهده را شناســایی مــی کنــد و رخ دادن شــفق هــا
را نیــز پیــش بینــی مــی کنــد.
بــرای مثــال «موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه آالســکا در شــهر
فیربنکــس» بــه پیــش بینــی شــفق هــا مــی پــردازد.
معمــوال ســاکنان بخــش هــای مرکــزی و شــالی آالســکا نســبت
بــه بخــش هــای جنوبــی شــانس بهــری بــرای مشــاهده ی ایــن
رویداد دارند.
آژانــس ملــی اقیانوســی و جــوی  ،بــه کمــک مرکــز پیــش بینــی
وضــع هــوا ،شــفق را  30دقیقــه قبــل از اتفــاق افتــادن پیــش بینــی
می کند.
و یــک اپلیکیشــن بــرروی دســتگاه هــای اندرویــد ســاخته شــده
اســت کــه  30دقیقــه قبــل بــه شــا اطــاع مــی دهــد کــه کجــا و کــی
شــفق اتفــاق مــی افتــد.
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شفق قطبی یا الهه ی سپیده دم؟!
نویسنده :نیلوفر رجا

عکاسRobert Howell :
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کمــر کســی وجــود دارد کــه عکــس هــای ایــن پدیــده ی اســتثنایی را
دیــده باشــد و حــرت یــک ســفر بــه قطــب بــه دلــش منانــده باشــد!
ایــن پدیــده در فرهنــگ گذشــته ی بــر تاثیــر زیــادی داشــته اســت.
نــام گــذاری  Auroraبــه نــام یــک الهــه در رومانــی بــر میگــردد.
 Auroraدر افســانه هــای باســتانی رومانــی ،الهــه ی ســپیده دم
اســت و بــه شــکل زنــی اســت کــه بدنــش را بــا موهــای خــود
پوشــانده.
در بســیاری از فرهنــگ هــا از شــفق قطبــی صحبــت شــده اســت.
طبیعــت و علــت اصلــی بــه وجــود امــدن شــفق قطبــی تــا
زمــان زیــادی بــه کلــی پوشــیده بــود و قــرن هــا ایــن پدیــده بــا
افسانه های جالبی از قبایل مختلف توجیه میشد:
مردمــان گروئنلنــد از قبایــل اســکیموها اعتقــاد داشــتند کــه شــفق
قطبــی گــذرگاه هــای باریکــی هســتند کــه از طریــق انهــا ارواح
رسگــردان بــه بهشــت مــی رونــد.
رسخپوســتان کانــادای رشقــی و جنــوب آالســکا هــم شــفق قطبــی را
ارواح رقصــان انســان هــا در آســان مــی دانســتند  .در ایــن میــان
گروهــی از رسخپوســتان شــفق را نشــانه جنــگ و طاعــون مــی
دانســتند و عــده ای در میــان اســکیمو هــا ب ـرای دفــاع از خــود در
برابــر شــفق باخــود چاقــو حمــل مــی کردنــد!

در برخــی فرهنــگ هــا مــردم مــی ترســیدند کــه هنــگام وقــوع شــفق
قطبــی ســوت بزننــد یــا صــدای مشــابهی تولیــد کننــد .چــون فکــر
میکردنــد کــه ایــن کار باعــث پاییــن آمــدن شــفق میشــود و آنهــا را
بــا خــود میــرد.
گروهــی دیگــر اعتقــاد داشــتند شــفق نتیجــه تــوپ بــازی ارواح
انســان هــا در آســان بــا جمجمــه شــیرماهی اســت و ایــن جریــان
هــای نــور نشــان دهنــده کشــمکش ارواح اســت!
کمی متفاوت نگاه کنیم .شاید حتی برای چند دقیقه...
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نویسنده:فاطمه کارگر
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در متــام طــول تاریــخ ،انســان هــا نســبت بــه اتفاقــات و اجســام
ناشــناخته تــرس یــا واهمــه ای داشــته انــد و ســعی مــی کردنــد تــا
آن را بــا بیــان داســتان هــا و افســانه هــا بــه فراموشــی بســپارند.
ایــن موضــوع در مــورد بیگانــگان فضاییUFO-هــا -نیــز صــدق مــی
کنــد .امــروزه بــا ورود صنعــت ســینام بــه زندگــی و فرهنــگ مــردم،
برخــی از ایــن داســتان هــا بــه تصویــر کشــیده شــده انــد« .فیلــم
برخــورد نزدیــک از نــوع ســوم» داســتان انســان هایــی اســت کــه بــه
گونــه ای بــا بیگانــگان برخــورد داشــته انــد.
احتــاال مــی دانیــد کــه نــام فیلــم نیــز از دســته بنــدی هــای

«جی.آلــن هینــک» یوفولوژیســت و ســتاره شــناس آمریکایــی
گرفته شده است.
اســتیون اســپیلربگ از جملــه کارگــردان هایســت کــه عالقــه ی
خاصــی بــه ژانــر علمی-تخیلــی دارد و در کارنامــه ی هــری خــود
فیلــم هــای خاصــی را ثبــت کــرده اســت .یکــی از عوامــل
عالقــه ی او بــه موجــودات فضایــی ،متاشــای بــارش شــهابی در کنــار
پــدر بــه هنــگام کودکــی بــوده کــه باعــث شــد در  17ســالگی فیلــم
«آذرخــش»را بســازد.
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هرچنــد کــه آذرخــش اولیــن پــروژه ی حرفــه ای او بــه شــار
منــی آیــد امــا بســیاری از بخــش هــای برخــورد نزدیــک از نــوع ســوم
تحــت تاثیــر ایــن فیلــم نوشــته شــده اند.جالــب اســت بدانیــد کــه
فــروش آذرخــش تنهــا یــک دالر ب ـرای اســپیلربگ ســود بــه هم ـراه
داشــت!
اســپیلربگ هنگامــی کــه مشــغول پــس از تولید فیلــم «شــوگرلند»بود،
بــا کلمبیــا پیکچــرز بــرای ســاخت یــک فیلــم علمــی تخیلــی بــه
مذاکــره نشســت؛ امــا چــون بودجــه محــدود بــود در ابتــدا بــه
فکــر ســاخت یــک مســتند از افــرادی کــه تجربــه ای از دیــدن
یوفوهــا یــا بشــقاب پرنــده هــا و یــا از ایــن قبیــل مباحــث داشــتند،
افتــاد امــا پــس از مدتــی منــرف شــد.پس از ســاخت فیلــم
آرواره هــا و موفقیتــی کــه بـرای رشکــت ســازنده اش به ارمغــان آورد،
کلمبیــا پیکچــرز ب ـرای اســپیلربگ یــک پوئــن مثبــت قائــل شــد بــه
گونــه ای کــه حــق ســاخت هــر فیلمــی را کــه او بخواهــد بــه وی
اعطــا کــرد .بــه ایــن ترتیــب عالقــه ی شــخصی ایــن کارگــردان تــازه
نفــس و موفــق بــاری دیگــر منایــان شد.اســپیلربگ بـرای نوشــن فیلــم
نامــه بــه افـراد بســیاری مراجعــه کــرد و هربــار نیــز داســتان دلخــواه

خــود را منــی یافــت.در نهایــت خــودش بــه کمــک «جــری بلســون»
رشوع بــه نوشــن کرد.آلــن هینــک نیــز درایــن راه بــه عنــوان مشــاور
علمــی پــروژه در کنــار آنهــا مشــغول بــه کار شــد .او عقیــده داشــت
هرچنــد کــه فیلــم رگــه هایــی از تخیــل را بــا خــود همـراه دارد امــا
بســیاری از بخــش هــای فیلــم بــر حقیقــت اســتوار اســت .بــا ایــن
وجــود ناســا از ســاخت چنیــن فیلمــی اب ـراز نگرانــی کــرده و طــی
یــک نامــه ی بیســت صفحــه ای(!) بــه آنهــا هشــدار داده بــود.
کارلــو رامبلــدی وظیفــه طراحــی بیگانــگان و جــان ویلیامــز
موســیقی مــن کار را برعهــده داشــتند کــه هــردو بعدهــا در فیلــم
هایــی همچــون «ای.تــی» نیــز در کنــار اســپیلربگ حضــور داشــتند.
فیلــم در ســال  1977در آمریــکا منتــر و بــر پــرده ی ســینامها
نقــش بســت و توانســت نظــر مخاطبــان و منتقــدان را بــه خــود
جلــب کنــد تــا جایــی کــه جایــزه ی پنجــاه امیــن دوره ی اســکار،
ســی و دمیــن دوره ی بفتــا ،ســی و پنجمیــن دوره ی گلــدن گلــوب و
جایــزه ی ســاترن را از آن خــود کــرد .بنابرایــن شــاید ایــده ی خیلــی
بــدی نباشــد کــه مــا نیــز بــه متاشــای فیلــم بنشــینیم و مالقاتــی بــا
ایــن موجــدات بیگانــه ی فضایــی داشــته باشــیم!
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پیشنهادهای رصدی...
نویسنده :علی میرزایی

در ایــن شــاره از مجلــه قصــد داریــم بــه معرفــی موقعیتهــای رصــدی دو هفتــه ی آینــده بپردازیــم .بررســی ایــن پدیــده هــا در چهــار گــروه
خورشــید  ،مــاه  ،ســیارات و اج ـرام صورتگرفتهاســت .در ابتــدا بــه وضعیــت آبوهــوای نجومــی در طــول ایــن دوهفتــه ،میپردازیــم.

آبوهوا :
اوایــل و اواخــر هفتـهی ســوم مهــر ،آبوهوایــی مناســب بـرای رصــد
در تهـران و اکــر نقــاط کشــور را دارا میباشــد و در اواســط هفتهی
چهــارم شــاهد بارندگــی هــا ی پراکنــده خواهیــم بــود.
آبوهــوای نجومــی ایــن هفتــه شــاهد بــارش شــهابی تنینی(اژدهــا)
مــی باشــد و ایــن بــارش در هفدهــم مهرمــاه بــه اوج خــود میرســد.
خورشید :
خورشــید در ایــن ایــام بــه ســمت انقــاب زمســتانه نزدیــک میشــود
و شــاهد کاهــش طــول روز خواهیــم بــود و افزایــش طــول شــب! کــه
بـرای رصدگـران مناســب میباشــد.

سیارات قابل رصد :
زهــره :در نزدیکــی خورشــید در حالــت پرنــور خــود (بیشــرین

اجرام آسامنی :
در بخــش اج ـرام 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

قدر 4:0

نیمه شب تا طلوع

صورت فلکی شکارچی

M42 Orion N

قدر 8:4

نیمه شب تا طلوع

صورت فلکی ثور

M1 Crab N

قدر 6.4

از نیمه شب تا طلوع

صورت فلکی مار افسای

M10 Cluster

قدر 9:0

تا مدتی پس از طلوع

صورت فلکی دب اکرب

M106 Spiral G
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ماه :
مــاه در اوایــل هفتــه ی ســوم مهــر مزاحمــت چندانــی ب ـرای رصــد
بوچــود منـیآورد ولــی هــر چــه بــه اواخــر مهرمــاه نزدیــک میشــویم
کاملتــر شــده و نــور خــود را در آســان شــب میپراکنــد.

کشــیدگی ظاهــری) مدتــی پــس از غــروب قابــل در ســمت جنــوب
غربــی قابــل مشــاهده اســت.
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 هم ـراه ســیاره زحــل میدهــد و تــا نیمــه شــب
قابــل مشــاهده اســت و مشــخصهی آن نیــز رنــگ رسخ زیبایــش
اســت کــه آن را از ســیاره زحــل متیــز میدهــد .
زحــل :در ســمت غربــی مریــخ  ،ســیاره زحــل در آســان میدرخشــد
و تــا مدتــی پــس از غــروب نیــز قابــل مشــاهده اســت .
عطــارد و مشــری :در نزدیکــی خورشــید قـرار دارنــد و لحظاتــی قبــل
از طلــوع قابــل مشــاهده هســتند.
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سحابی جبار
عکاس :پیام صفایی
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سحابی جبار یا شکارچی تنها سحابی است که با چشم غیر مسلح در آسامن نیم کره شاملی زمین دیده می شود .این سحابی که در فاصله ۱۴۰۰
سال نوری از ما و در صورت فلکی جبار قرار دارد ،محل تشکیل ستاره های جدید است.
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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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