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ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰی راه ﺷﯿﺮی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
داﻧﺸﻤﻨﺪان دو ﺣﺒﺎب رادﯾﻮﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ را در ﻣﺮﮐﺰ راه ﺷﯿﺮی و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
اﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎن در آﺳﻤﺎن رﺻﺪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﻮران »ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ« در ﺣﺪود  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻔﺠﺎر
ﺳﺘﺎره ای ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻟﻮن ﺷﮑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در راه ﺷﯿﺮی ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ در ﺣﺪود  ۱۴۰۰ﺳﺎل ﻧﻮری را در ﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ دﺷﺖ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه؛ ﻣﻨﻈﻮر از دﺷﺖ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪوده ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺗﻮده راه ﺷﯿﺮی در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﮐﺎﻣﯿﻠﻮ از رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ رادﯾﻮﯾﯽ ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪه اﯾﻢ.
ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﮐﺰی راه ﺷﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رادﯾﻮﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﺣﺒﺎﺑﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﻣﻨﺸﺎ آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد و داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

در اداﻣﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﺴﮑﻮپ رادﯾﻮﯾﯽ  MeerKATﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی راه
ﺷﯿﺮی را رﺻﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در واﻗﻊ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺗﻮده
ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺑﺮﻫﺎی ﺣﺎوی ﻏﺒﺎر در آن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ
ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﻧﺪک دﺷﻮار اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﺴﮑﻮپ  MeerKATﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺴﻮی ﻏﺒﺎرﻫﺎ
را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل رادﯾﻮﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎص از ﻓﻀﺎ را ﻣﻤﻠﻮ از اﻧﺮژی ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺣﺒﺎب ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﺎده ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﭽﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ دو ﺣﺒﺎب رادﯾﻮﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد و ﺷﮑﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﯾﻠﯿﺎم ﮐﺎﺗﻦ از رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ رادﯾﻮﯾﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺷﮑﻞ و ﺗﻘﺎرن آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﻓﻀﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﻗﻮﯾﺎ ﻣﻮﯾﺪ وﻗﻮع روﯾﺪادی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در ﭼﻨﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و در ﻣﺠﺎورت ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی اﺳﺖ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان دو ﻣﻨﺸﺎء اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺒﺎب ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﻘﻮط ﺗﻮده ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺜﻼ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ( ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ذراﺗﯽ از آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺎﺷﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮﺷﻪ ای از ﺳﺘﺎره ﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻮری از ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ در راه ﺷﯿﺮی
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪودا ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺣﺒﺎب ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ؟ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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