داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎزهای درﺑﺎره وﺟﻮد ﯾﺦ
روی ﻣﺎه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﮔﻮدالﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﺎه ﺟﺪارهﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﯾﺦ
وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻄﺎرد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ وﺟﻮد
ﯾﺦ روی ﻣﺎه ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎ را ﻫﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻋﻄﺎرد و ﻣﺎه از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺤﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﯿﺎرکﻫﺎ و
اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺣﻔﺮهﻫﺎ و ﮔﻮدالﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺎه و ﻫﻢ

ﻋﻄﺎرد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ در اﻓﻖ
آنﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﻄﺒﯽ اﯾﻦ دو ﺳﯿﺎره ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻮدالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻗﻄﺐﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺳﯿﺎره واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ذﺧﯿﺮه داﺋﻤﯽ ﯾﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻄﺎرد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪارﮔﺮد MESSENGER
ﻧﺎﺳﺎ MErcury Surfac ،و  Space ENvironmentاﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎه ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از LRO
ﮐﻪ ﻣﺎهﮔﺮد ﻧﺎﺳﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ارﺗﻔﺎعﻧﮕﺎری ،ﻣﺤﻞ و ﻋﻤﻖ ﮔﻮدالﻫﺎ را ﺗﻌﻦ ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻮدالﻫﺎی اﻃﺮاف ﻗﻄﺐﻫﺎ  10درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﮐﻢ ﻋﻤﻖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮدالﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﺦ را دارﻧﺪ .در اداﻣﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮدالﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
رو ﺑﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎ ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺦ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آن ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻗﺒﻼ ﻫﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رادار ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﺦ روی ﻣﺎه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ
ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ از ﯾﺦ ﺑﺮﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎه ،در ﻋﻄﺎرد ﻻﯾﻪﻫﺎی ﯾﺦ ﺿﺨﯿﻢﺗﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدﻧﺪ.

»ﻧﺎﻧﺴﯽ ﭼﺒﻮت« ﻣﺤﻘﻖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﺎن ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﮐﻪ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﮑﺲﺑﺮداری
 MESSENGERﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪ:

ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﻋﻄﺎرد ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﯾﺦ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺦ ﻣﻮﺟﻮد
روی ﻣﺎه ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﺦ ﻋﻄﺎردی ﺗﺎزهﺗﺮ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ در  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

