ﮐﺸﻒ آب و ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﯿﮏ روی ﯾﮏ ﺳﯿﺎرک
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان از وﺟﻮد آب و ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎرک »اﯾﺘﻮﮐﺎوا« ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ روی زﻣﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
در ﺳﺎل  ،2010آژاﻧﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻮا ﻓﻀﺎی ژاﭘﻦ ) (Jaxaوﺟﻮد آب در ﺳﯿﺎرک اﯾﺘﻮﮐﺎوا را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد،
اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و اﮐﻨﻮن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آب ،در

ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آب وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آب و ﻣﻮاد آﻟﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺑﺎ ﺳﯿﺎرک
دﯾﮕﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ روی ﺧﻮد ﺳﯿﺎرک ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه »روﯾﺎل ﻫﺎﻟﻮی« ﻟﻨﺪن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﻣﻮاد آﻟﯽ و آب ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،در
اﯾﺘﻮﮐﺎوا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﺳﯿﺎرک اﯾﺘﻮﮐﺎوا دورهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ،ﮐﻢ آﺑﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪﯾﺪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ

ﻣﻮادی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﺪدا ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎرکﻫﺎی ﻧﻮع  Sﮐﻪ ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎرک ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎوی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﻮد .ﺳﯿﺎرک اﯾﺘﻮﮐﺎوا در ﺳﺎل  1998ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  25143اﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎرک ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر »ﻫﯿﺪﺋﻮ
اﯾﺘﻮﮐﺎوا« داﻧﺸﻤﻨﺪ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ .اﯾﺘﻮﮐﺎوا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﺎرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان آن را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
در ﺳﺎل  2005ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺎﺑﻮﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ژاﭘﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و
از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ،در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری دوم و ﻣﯿﺰان
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  2010ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک
در دﺳﺘﺮس داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

