ﻋﺒﻮر ﯾﮏ ﺳﯿﺎرک ﺑﺰرگ از اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ در ﮐﻤﺘﺮ
از دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
در ﻓﻀﺎ ﺳﯿﺎرکﻫﺎ و زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ از اﻃﺮف زﻣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎرک » «FO32 2001ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺰرﮔﯽ دارد ،ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺳﯿﺎره ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ
 FO32 2001ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور داﻧﺸﻤﻨﺪان ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﺑﺎ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۳.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬرد و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ۱
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ  FO32 2001ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺳﯿﺎرکﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آن را ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺟﻤﻊ ﺳﯿﺎرکﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار
داد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﻣﻨﻘﺮض ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۳.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﺎ را از ﺧﻄﺮ ﺟﺪی دور ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدش آن در اﻃﺮاف ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و ﮔﺮدش
ﻣﺎ در ﻓﻀﺎ ،از زﻣﯿﻦ دورﺗﺮ ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک از ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۵۲ﺑﺎ ﺳﯿﺎره ﻣﺎ را ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺲ از  ،۲۰۵۲اﯾﻦ ﺳﯿﺎره در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۱۳۴ ،۲۱۰۳و  ۲۱۸۵ﻫﻢ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی آنﻫﺎ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
اﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺎرک  FO32 2001ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮر از ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎرکﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ از ﺳﻮی ﻧﺎﺳﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

