ﮐﺸﻒ ﺗﻮده ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻓﻠﺰ در اﻋﻤﺎق ﻗﻄﺐ
ﺟﻨﻮب ﻣﺎه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﻋﻤﺎق دﻫﺎﻧﻪ آﯾﺘﮑﻦ ) (Aitkenدر ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﺎه ﺗﻮده ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻓﻠﺰ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎواﯾﯽ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﻫﺎﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﯾﺘﮑﻦ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردی در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﺎه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺮﯾﺾﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن ﺑﻪ  2500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﮐﺸﻒ ﻣﻮاد ﻓﻠﺰی ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺎﻟﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺪرت ﺟﺎذﺑﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮده ﻓﻠﺰی ﻣﺬﮐﻮر در آن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،دﻫﺎﻧﻪ آﯾﺘﮑﻦ  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﻋﻤﺮ دارد و اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻓﻠﺰی ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق ﺳﻄﺢ آن
دﻓﻦ ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺊ ﯾﮏ ﺳﯿﺎرک ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪای از ﺟﻨﺲ آﻫﻦ-

ﻧﯿﮑﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻠﺰات ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺘﺮ ﺟﯿﻤﺰ ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺎرک ،در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻻن در

ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮاد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺎه ،در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻮﺷﺘﻪ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
دﻓﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻮده ﻣﺘﺮاﮐﻢ از اﮐﺴﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺎﻣﺪ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪای از ﻣﺎﮔﻤﺎی ﻣﺬاب ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻓﻌﻼ در ﺣﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺸﺎ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻮده ﻓﻠﺰی ﻋﻈﯿﻢ
در اﻋﻤﺎق ﻣﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﺎه ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪارﮔﺮد ﻗﻤﺮی  LROدر ﮐﻨﺎر دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ  GRAILﻧﺎﺳﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎهﻧﺸﯿﻦ  Chang’e-4ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎه ﻓﺮود آﻣﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎهﻧﻮرد ﭼﯿﻨﯽ در دﻫﺎﻧﻪ  Von Karmanﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﺮای درک ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﻣﯿﻦ و ﻣﺎه راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

