ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از زﻣﯿﻦ
را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﻣﺎه از آن دﺳﺘﻪ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻋﺎدت ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ در ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎن دارﯾﻢ و
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آن ﺷﺐ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺨﺮه ای ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دوران آﭘﻮﻟﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه و زﻣﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﭽﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﺧﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از
ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮده .از دﻫﻪ  1970ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻨﻄﻮر
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ ﺟﺮم آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ )ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ( از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﺎه ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺘﮏ روی ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺎه )ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ،اﯾﻦ ﺟﺮم آﺳﻤﺎﻧﯽ از ﮔﺮد و
ﻏﺒﺎر ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ( ﺣﺎوی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﻣﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮدﺷﺶ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺗﺴﺘﯽ ﮐﻪ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺨﺮه ای ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آﭘﻮﻟﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺎزه ای را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺎزه ای را روی ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از دوران آﭘﻮﻟﻮ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ  ،Kun Wangاﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آﭘﻮﻟﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﻨﺎوری رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ او ،در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﻣﺎه ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪ

 70ﻣﯿﻼدی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده.

ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺎه ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺟﺮم آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

روی آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﺰوﺗﻮﭘﯽ ﻣﺎه ﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن ﺳﯿﺎره ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از زﻣﯿﻦ وﻣﺎه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﯾﺰوﺗﻮپ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﻣﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻣﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ.
ﻟﺬا اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﺟﺮم آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻣﺮﯾﺦ رخ
داده و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ دﻣﺎ را آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﯾﺰوﺗﻮپ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺪل ،دﻣﺎ و ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺮم آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از
زﻣﯿﻦ ﺑﺨﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ .در اداﻣﻪ آن ﺑﺨﺎر در ﻣﺤﺪوده ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  500ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن آن ﻣﺎه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

