دﺳﺘﺎورد  ۲۹ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﺎﺑﻞ؛ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ
ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺟﻤﻌﻪ ۳۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺣﻀﻮر ﻫﺎﺑﻞ در ﻓﻀﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
در  24آورﯾﻞ  1990ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﺳﺎ و آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﺑﻮد،
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﺪ اﺧﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی دﯾﺴﮑﺎوری ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ .ﻫﺎﺑﻞ از ﻫﻤﺎن
ِ
ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻋﻤﻮم اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد .ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﺎﺑﻞ در دوران ﺧﺪﻣﺖ

ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ زﯾﺒﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از زﻣﺎن ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻀﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ

ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ و روی ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی زﯾﺒﺎ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ اﻣﺴﺎل
روی آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺘﺎره دوﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﺘﺎره دوﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎرهای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن دو ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دور ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دو زوج ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ
ﺳﺘﺎره ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺰرگ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻏﻮل ﻗﺮﻣﺰ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﻻﯾﻪ

ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮادی ﮐﻪ از ﺳﺘﺎره ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎذﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﻫﻤﺪم ﺧﻮد
ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﻫﻢ در
ﯾﮏ ﻓﻮران ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎره ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺮون دادن ﻣﻮاد از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ر اﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮدن ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﻮران ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از اﯾﻦ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1967درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﯽء

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  1989ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﺴﮑﻮپ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﯿﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ
اروﭘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺘﺎره اوﻟﯿﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ
ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺒﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎرن از ﮔﺎز و ﻏﺒﺎر
ﺳﺤﺎﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در
ِ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ،1998ﻫﺎﺑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮ در ﺗﻮی ﺳﺤﺎﺑﯽ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ای
ﮐﻪ ﺣﺒﺎب ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ،دو ﺑﺎر در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ رخ داده اﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از  20ﺳﺎل ،ﻫﺎﺑﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﺳﺤﺎﺑﯽ رﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی از آن ﺛﺒﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﯾﮏ
اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ در ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﮔﺎو اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت دارد.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺧﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درک ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺳﺤﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎن از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎﺑﻞ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

