خالغٔ عٌاٍٗي خثزٕ ساٗت ّاتل در سال ۲۰۲۲

 -۱تلسکًپ َابل ديردست ترٔه خًشّ کُکشاوٓ را در جُان ايلٍٕ رصذ کرد.

تلسکَپ فضاٖٗ ّابل تَاًست ٗک خَضٔ کْکطاًٖ ضاهل  ۵کْکطاى را در هزاحل اٍل٘ٔ ضکل گ٘زٕ هطاّذُ کٌذ .اٗي
هجوَعِ دٍردستتزٗي خَضٔ کْکطاًٖ ضٌاختِ ضذُ ٍ هتعلك بِ  ۱۱/۱ه٘ل٘ارد سال پ٘ص است  .اًذاسٓ  ۵کْکطاى ِ
ساکي در اٗي خَضِ – کِ در تصَٗز عالهت گذارٕ ضذُاًذ -اس ٗک دّن راُ ض٘زٕ تا ٗک دٍم آى بزآٍرد ضذُ است .با
اٗي حال درخطٌذگٖ غ٘ز لابل هماٗسِإ با کْکطاى ها دارًذ؛ چ٘شٕ کِ باعث ضذُ پزتَّإ آى ّا اس ٍرإ  ۱۱/۱ه٘ل٘ارد
سال ًَرٕ آى طزفتز بِ ها بزسذ .اگز هٖ تَاًست٘ن اٗي پذٗذُ را در لحظٔ کًٌَٖ هطاّذُ کٌ٘ن  ،احتواال ضاّذ ٗک
ب٘ضَٕ غَل پ٘کز هطابِ  M87در خَضٔ Virgo
بَدٗن.
اٗي هَضَع کِ چگًَِ اٗي  ۵کْکطاى در دٍرُّإ
اٍل٘ٔ عالن  -تٌْا  ۶۰۰ه٘لَ٘ى سال پس اس اًفجار
بشرگ  -تَاًستِاًذ در حالتٖ هم٘ذ لزار گزفتِ ٍ
چٌ٘ي ساختار عظ٘وٖ را تطک٘ل دٌّذ سَال
بزاًگ٘ش است ٍ هٖ تَاًذ ضاّذ هْوٖ بزإ اضکال
بز ًظزِّٗإ سلسلِ هزاتبٖ ضکل گ٘زٕ عالن
باضذ؛ ًظزٗاتٖ کِ ب٘اى هٖکٌٌذ ساختارّإ عظ٘ن
کْ٘اًٖ اس بزخَرد ٍ ادغام ساختارّإ کَچک بِ
ٍجَد آهذُاًذٍ .اضح است کِ هطاّذٓ ساختارّإ
بشرگ ٍ پزجزم در دٍرُّإ آغاسٗي عالن هٖتَاًذ
هثال ًمضٖ بز اٗي هذعا باضذً .کتٔ دٗگز اٗي کِ اٗي پذٗذُ تَسط تلسکَپّإ فزٍسزخ دٗذُ ضذُٗ ،عٌٖ ط٘فٖ کِ
 ۱۱/۱ه٘ل٘ارد سال پ٘ص در ًاح٘ٔ فزابٌفص بَدُ ،طٖ اٗي سفز طَالًٖ دچار اًتمال بِ سزخٖ ضذُ کِ اکٌَى در ًاح٘ٔ
فزٍسزخ ِ ًشدٗک دٗذُ هٖضَد.
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 -۲تعذاد سٕارات کُکشان راٌ شٕرْ حذ اقل  ۱۱۱مٕلٕارد تخمٕه زدٌ مٓشًد!

اٗي خبز ًت٘جٔ ٗک بزرسٖ آهارٕ ٍ البتِ بز پاٗٔ هطاّذات
اخ٘ز س٘ارات فزاخَرض٘ذٕ است کِ با استفادُ اس رٍش
ه٘کزٍلٌشٌٗگ اًجام ضذُ است .در اٗي رٍش ًَساًات هکاًٖ
ستارُ (کِ هعوَال بِ چطن ًوٖآٗذ) هٖتَاًذ باعث اًحٌإ
پزتَّإ ًَرٕ پسسهٌ٘ٔ آى ضَد؛ بٌابز اٗي اگز هثال ستارٓ
دٗگزٕ پطت ستارٓ اٍل باضذًَ ،ر آى هاًٌذ عبَر اس ٗک
عذسٖ ،تمَٗت ضذُ ٍ اصطالحا پذٗذٓ ه٘کزٍلٌشٌٗگ رخ
هٖدّذ .اًحٌإ ًَر کِ پ٘اهذ عبَر پزتَ ًَر اس هجاٍرت ٗک
جزم لابل هالحظِ  -در اٗيجا ٗک ستارُ -است ،هٖتَاًذ در
حضَر اجزام دٗگز  -هاًٌذ ٗک ّوذم س٘ارُإ پ٘زاهَى
ستارُ -ضذت ٗابذ ٍ بِ اٗي ٍس٘لِ س٘ارُّا کِ هعوَال اجزاهٖ
تارٗک ٍ غ٘ز لابل ضٌاساٖٗ ّستٌذ ،آضکار ضًَذ.
ضکارچ٘اىِ س٘ارات فزاخَرض٘ذٕ ،تاکٌَى بالغ بز  ۷۰۰س٘ارُ
را بِ کوک اٗي رٍش ٍ رٍشّإ دٗگز آضکار کزدُاًذ ،اها
آى چِ بزإ آًاى اّو٘ت دارد ٗافتي س٘ارات هطابِ سه٘ي ٍ در
کوزبٌذ ح٘ات است .اخ٘زا با کطف چٌذٗي س٘ارٓ ّناًذاسُ ٍ

ً٘ش با ساعات ضباًِرٍس ًشدٗک بِ سه٘ي ،اٗي جستجَّا
ٍارد هزحلٔ جذٗذٕ ضذُ است .بِ گًَِإ کِ در ه٘اى
 ۴۰پذٗذٓ ه٘کزٍلٌشٌٗگ بزرسٖ ضذًُ ۱ ،وًَِ هٌجز بِ
کطف س٘ارات فزاخَرض٘ذٕ ضذُ است.
بز پاٗٔ پضٍّصّإ آهارٕ ٗ ،ک ضطن اٗي س٘ارات
ّنجزم با هطتزٕٗ ،ک دٍم هطابِ ًپتَى ٍ دٍ سَم اٗي
س٘ارات جزهٖ هعادل سه٘ي دارًذٗ .عٌٖ س٘ارات کنجزم،
فزاٍاًٖ ب٘صتزٕ ًسبت بِ س٘ارات سٌگ٘ي دارًذ .بِ
عبارت بْتز اٗي پضٍّص آهارٕ عالٍُ بز اٗي کِ ب٘اى
هٖکٌذ ّز ستارُ در کْکطاى ها حذالل ٗک س٘ارُ ٍ ٗا
ب٘صتز پ٘زاهَى خَد دارد ،ب٘صتز اٗي س٘ارات را ّن
جزم با سه٘ي در ًظز هٖگ٘زد ٍ اٗي هَضَع بزإ
جستجَگزاى س٘ارات لابل سکًَت ،بس٘ار دلگزم کٌٌذُ
است.
ًت٘جٔ اٗي پضٍّص در ضوارٓ اخ٘ز  Natureبِ چاپ
رس٘ذُ است.
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 -۳مشاَذِ تعذاد اوبًَٓ ستارِ آبٓ روگ ي بسٕار داغ در مرکس کُکشان  ، M31تًجٍ ستارٌ شىاسان را بٍ
خًد جلب کردٌ است.

تلسىَج فضاٖٗ ّاتل تا رغذ ًاح٘ٔ ٍس٘عٖ اس هزوش وْىطاى ٗ M31ا ّواى آًذرٍهذا  ،تَاًست اًثَّٖ اس ستارگاى
ونٗاب را تا تاتص لاتل هالحظِ در ًاحِ٘ فزاتٌفص هطاّذُ وٌذ .در حالٖوِ رًگ آتٖ ّوَارُ ًطاى اس جَاى تَدى ستارُ
داضتِ ،اها در اٗي هَرد عج٘ة داستاى هتفاٍت
است؛ چزا وِ ّواىطَر وِ هٖداً٘ن هذت
سهاى ًسثتا طَالًٖ اس عوز اٗي ًشدٗهتزٗي
ّوساٗٔ وْىطاًٖ ها هٖگذرد.
پ٘ص اس اٗي ً٘ش حضَر اٗي ستارُّإ آتٖ
رًگ در آًذرٍهذا ،اعالم ضذُ تَد .تا اتوام
تزرسّٖاٖٗ وِ تِ هذت ٗه سال تِ طَل
اًجاه٘ذ ،هطخع ضذ هاّ٘ت اٗي ًَع تس٘ار
هتفاٍت اس ستارگاى آتٖ رًگ ٍ جَاًٖ است
وِ در ًَاحٖ تطى٘ل ستارٓ وْىطاىّا ضاّذ
ّست٘ن .هطاّذٓ اخ٘ز ًطاى هٖدّذ اٗي ًَع
خاظ اس ستارُ در پٌْٔ ٍس٘عٖ اس ّستٔ
وْىطاى – دست ون  ۲۲۰۰سال ًَرٕ-
پزاوٌذُ است .ستارُّإ سالخَردُإ وِ تمزٗثا توام الِّٗإ ت٘زًٍٖ خَد را پس سدُ ٍ اوٌَى ّستٔ فَق العادُ داغ خَد
را تِ ًواٗص گذاضتِاًذ .
ٗه تَض٘ح احتوالٖ تزإ اٗي پذٗذٍُ ،جَد عٌاغز سٌگ٘ي – غ٘ز اس ّ٘ذرٍصى ٍ ّل٘ن – در هزوش وْىطاى ٍ ٍفَر آىّا
در ّستٔ اٗي ًَع اس ستارُ است وِ تَاًاٖٗ چٌ٘ي تاتص عظ٘وٖ را تزإ آى فزاّن هٖ وٌذ .فزض٘ٔ دٗگز اٗي است وِ اٗي
ستارُّا در س٘ستن ّإ دٍتاٖٗ ًشدٗه تِ ّن لزار گزفتِ ٍ تا اس دست دادى جزم ّ ،ستِّإ درخطاى خَد را آضىار
وزدُاًذ .ستارُضٌاساى هٌتظزًذ تثٌٌ٘ذ ضثِ٘ ساسّٕا وذام ٗه اس اٗي دٍ فزضِ٘ را تزإ تَض٘ح اٗي ضَُ٘ اس تحَل ستارُ
هٌاسة هٖ داًذ.
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 -۴ديردستترٔه ابروًاختر در فاصلّ  ٩مٕلٕارد سال وًرْ از ما آشکار شذ.
تلسىَج ّاتل تا چطن دٍختي تِ عوك آسواى ،تَاًست پزتَٕ ضع٘فٖ را اس ٗه اًفجار اتزًَاختز هتعلك تِ  ٩ه٘ل٘ارد
سال پ٘ص ،آضىار وٌذ .اٗي ٗافتِ هٖتَاًذ تِ درن ت٘صتز ستارُضٌاساى اس هاّ٘ت اًزصٕ تارٗه ،ووه وٌذ؛ اًزصٕ
ًاضٌاختِإ وِ ضتاب دافعٔ عالن را تِ ٍجَد آٍردُ است .فاغلٔ اٗي اتزًَاختز تِ رٍشّإ ط٘ف سٌجٖ تع٘٘ي ضذُ
است .تِ گفتٔ پضٍّصگزاى« :آىچِ تا وٌَى در واٍشّإ اتزًَاختز اًجام ضذًُْ ،اٗت تَاى تلسىَجّإ ًَرٕ تَدُ
است ،اها در ًاح٘ٔ فزٍسزخ در اتتذإ راُ ّست٘نّ ».نچٌاى وِ ٗافتٔ اخ٘ز  -دٍردستتزٗي پذٗذُ اس اٗي ًَع  -تا
ووه تػاٍٗز فزٍسزخِ ًشدٗه تِ دست آهذُ است.
ضوارٓ اخ٘ز  Astrophysical Journalتَغ٘فٖ را اس اٗي ٗافتِ ارائِ وزدُ است.
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2012/02/

 -۵کشف مىشأ بقأاْ ابروًاختر َمسأٍ
ستارُضٌاساى تَاًستٌذ هعوإ لذٗوٖ هزتَط تِ هٌطأ ٗه اًفجار
اتزًَاختز را حل وٌٌذ .هطاّذات گذضتِ  ،تماٗإ گًَٔ خاغٖ اتزًَاختز
ًَع  1aرا در فاصلٔ  ۱۷۰۰سال ًَرٕ اس ها ٍ درٍى هاصالًٖ بشرگ ًطاى
هٖداد؛ اها ساسٍکار بِ ٍجَد آهذى اٗي ًَع اًفجار ّنچٌاى ًاضٌاختِ بَد.
چزا کِ ّ٘چ اثزٕ اس ستارٓ ّوذم – ستارٓ ٍالذ -ابزًَاختز دٗذُ ًوٖضذ.
اٗي در حالٖ است کِ تَاًاٖٗ فَق العادٓ ّابل در آضکارساسٕ کن ًَرتزٗي
ستارُّا بِ اثبات رس٘ذُ ٍ اس طزفٖ با کوک ضکل ٌّذسٖ هتمارى ٍ ً٘ش
کن سي ٍ سال بَدى ابزًَاختز ،هکاى دل٘ك ستارٓ ٍالذ ،هٖباٗست بِ
سادگٖ لابل ضٌاساٖٗ باضذ.
ًتاٗج جستجَّا در اٗي سهٌِ٘ ،ستارُضٌاساى را بِ اٗي باٍر رساًذ کِ هٌطأ اٗي ًَع اًفجار ستارُإ باٗذ ٗک س٘ستن
دٍتاٖٗ اس کَتَلِّإ سف٘ذ باضذ کِ ستارُّإ آى پس اس بزخَرد اس ب٘ي رفتِ ٍ بماٗإ آىّا در اًفجار هْ٘ب ابزًَاختز،
کاهال ًابَد ضذُ است .اٗي ٗافتِ هٖتَاًذ ارسش هطاّذاتٖ فزض٘ات هختلف در تَض٘ح ساسٍکار اًفجارّإ ستارُإ را
افشاٗص دّذ.
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َ -۶ابل َستّ ديتأٓ کُکشان  M31را آشکار مٓکىذ.

اٗي تصَٗزٍ ،اضحتزٗي ٍ جذٗذتزٗي ًواٗص تلسکَپ ّابل اس ّستٔ دٍتاٖٗ کْکطاى هارپ٘چِٖ ّوساٗٔ ها ،آًذرٍهذا است.
اس هعذٍد کْکطاى ّاٖٗ کِ با چطن غ٘ز هسلح در آسواى دٗذُ هٖضَد ٍ ابزس٘اُچالِإ با  ۱۰۰ه٘لَ٘ى بزابز جزم
خَرض٘ذ در هزکش خَد دارد.
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2012/04/

