ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻮاﻫﺪ وﺟﻮد آب در ﺳﯿﺎرات ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ۱-ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎﺑﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺎﺑﻞ ،و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر
ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﺘﺎره ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ) 1-ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﮐﻪ  7ﺳﯿﺎره ﺑﻪ دور آن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ( در
ﻓﺎﺻﻠﻪ  39ﺳﺎل ﻧﻮری ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ  5ﺳﯿﺎره دورﺗﺮ از ﺳﺘﺎره در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ،1-
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب دارﻧﺪ.
ً

ﻣﯿﺰان اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮاج آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ آب ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ را ﻃﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻮرﮐﺎﻓﺖ ﺑﻪ اﺗﻢ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروژن و اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﺳﯿﺎرات
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﯿﺎرات » «e,f,gﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ1-در ﻣﺤﺪوده ﺣﯿﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎﺑﻞ درﺑﺎره ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ 1-و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﺎﯾﺮ آﻣﺎرﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  6ﺳﯿﺎره ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ1-
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه  20اﻗﯿﺎﻧﻮس زﻣﯿﻨﯽ آب از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺬﮐﻮر 4 ،ﺳﯿﺎره
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه  3اﻗﯿﺎﻧﻮس آب از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و دو ﺳﯿﺎره ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً آﺑﯽ در
دورﺗﺮ
ً
ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﺳﯿﺎرات » «e,f,gدر ﻣﺤﺪوده ﺣﯿﺎت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آب را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺎﯾﻊ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ 1-از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺰد

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ،ﻣﻘﺼﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪی در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺮوژه ،ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎرات دوردﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ و ﺣﺠﻢ آﺑﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ

داﺷﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ وﺟﻮد آب ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﯿﺎت در ﺳﯿﺎرات دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺘﺎره ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ 1-و ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت

ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺳﯿﺎرات را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،اﻣﮑﺎن دوام ﺣﯿﺎت وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

