ﺳﯿﺎره ﻧﻬﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﺷﻤﺴﯽ :ﺳﯿﺎره اﯾﮑﺲ ﯾﺎ
ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪای ﺑﯿﺦ ﮔﻮﺷﻤﺎن؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﯾﺤﺎﻧﻪ وﻟﯽﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻟﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ اﺟﺮام دﯾﮕﺮ را در دام
ﺟﺎذﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺮم ﯾﮏ ﺳﯿﺎره اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ» ،ﭘﺮﺳﯿﻮال ﻻول« ،ﺗﺎﺟﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ آﺳﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ
داﺷﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ روی ﻣﺮﯾﺦ ﺧﻄﻮﻃﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻣﺮﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ در

ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺮهﻫﺎی درون ﺳﯿﺎره زﻫﺮه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ – ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮهﻫﺎ ،ﺳﺎﯾﻪ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﻻول درون ﭼﺸﻢ ﺧﻮد او ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻻول دﺳﺖ از ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺸﻒ ﺳﯿﺎره ﻧﻬﻢ ﯾﺎ
ﺳﯿﺎره »اﯾﮑﺲ« ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ را اداﻣﻪ دﻫﺪ ،اﻣﺎ وﺻﯿﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را وﻗﻒ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎره ﻧﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
درﺳﺖ  ۱۴ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۰۸ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ دو ﻋﮑﺲ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺮﻣﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ .او ﭘﻠﻮﺗﻮ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺳﯿﺎره اﯾﮑﺲ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ زودی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﻮﺗﻮ
ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻻول دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﭘﻠﻮﺗﻮی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اوراﻧﻮس و ﻧﭙﺘﻮن را از ﻣﺪار
ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻬﻢ ﺑﺮﯾﺰد .ﭘﻠﻮﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در آن
ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.

آﺧﺮﯾﻦ ﭼﺮاغ ﺳﯿﺎره اﯾﮑﺲ در ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ووﯾﺠﺮ  ۲از ﮐﻨﺎر ﻧﭙﺘﻮن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و
داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی وزن و ﻣﺪار ﻧﭙﺘﻮن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪار
ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎرات ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻻول ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ،۱۳۷۰دو ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺟﺮام ﮐﻢ ﻓﺮوغ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪار ﻧﭙﺘﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﯾﭙﺮ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ دوﻧﺎت ﺷﮑﻞ
ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻗﺪری وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺟﺮم ﺑﺎ ﺷﻌﺎع
ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻧﺒﺎﻟﻪدار درون آن وﺟﻮد دارد.
ﺧﯿﻠﯽ زود داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﻮﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮم ﺑﺰرگ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﺟﺮام دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ »ارﯾﺲ« و »ﺳﺪﻧﺎ« ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﭘﻠﻮﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی در دﻧﯿﺎی ﻧﺠﻮم ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۳۸۴اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺠﻮم ) (IAUﺑﺮای ﺗﻌﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻠﻮﺗﻮ رایﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ رایﮔﯿﺮی ،ﭘﻠﻮﺗﻮ
ﺟﺰو ﺳﯿﺎرات ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎره ﻧﻬﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻘﺎﻟﻪای اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ،وﺟﻮد
ﺳﯿﺎرهای ﭘﺮﺟﺮم ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم زﻣﯿﻦ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ادﻋﺎی آنﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺪار
ﺳﯿﺎرک »ﺳﺪﻧﺎ« ﺑﻮد.
ﻣﺪار اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۱ﻫﺰار ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﺒﺎر ﮐﺎﻣﻞ آن را
ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺪﻧﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ  ۶ﺳﯿﺎرک دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر را دارﻧﺪ و در
ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺤﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎرکﻫﺎ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺤﺮف
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل رخ دادن آن ﺗﻨﻬﺎ  ۷ﻫﺰارم درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎرهای آﻧﺠﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﺳﯿﺎرکﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﺳﯿﺎرات دﯾﮕﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﻮض
ﻣﯽﺷﺪ.

ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آن را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﺮم
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ رده از اﺟﺮام ﺧﺎص ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و در
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد ،دادهﻫﺎ را از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﯿﻬﺎن ﺟﻤﻊآوری و ﻏﺮﺑﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺟﺮم ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﻧﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﯿﺎره ﺧﺎص ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮم ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ از
آﺳﻤﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در آﺳﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و
اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎره ﻧﻬﻢ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﻨﺎرﯾﻮ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺳﯿﺎره ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ﺗﻤﺎم ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺟﺮم دارﯾﻢ ،ﮔﺮاﻧﺸﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﺎرات ،اﺟﺮام دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎره ﻧﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎی »ﺳﺘﺎرهای« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺟﺮم ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﺮﭘﺮﺟﺮم ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ و
ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﭘﺲ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﻏﻮلآﺳﺎ ،ﺗﻤﺎم اﺟﺮام
اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی وﺟﻮد
دارﻧﺪ و در ﺛﺎﻧﯿﻪ اول ﭘﺲ از ﺑﯿﮓ ﺑﻨﮓ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺲ از ﺑﯿﮓ ﺑﻨﮓ،
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﭼﮕﺎلﺗﺮ ﺑﻮد ﻓﺸﺮده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﯿﺎرات ﺗﺸﮑﯿﻞ
دادﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺟﺎذﺑﻪ آنﻫﺎﺳﺖ .ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮاﻧﺶ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻓﻘﻂ اﻧﺪازه
آنﻫﺎ ﻓﺸﺮدهﺗﺮ از ﺳﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ از
آن ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺲ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از »اﻓﻖ روﯾﺪاد« ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت

ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺎره ﻧﻬﻢ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺳﯿﺎره ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در اﺑﺘﺪای ﺷﮕﻞﮔﯿﺮی ﮐﯿﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی از ﯾﮏ ﺳﺘﺎره دارﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮم آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺳﯿﺎره

و ﺣﺠﻤﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺧﻮرده ﺳﻨﮓ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭼﮕﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر از آنﻫﺎ ﻓﺮار ﻧﮑﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﺴﮑﻮپ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﺮام ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم آن را ۱۰
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم زﻣﯿﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ ،ﺣﺠﻢ آن ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ
آن ﻧﺒﻮغ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.
راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪهای ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی
ﮔﺎﻣﺎ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ،آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ و ﻋﺪهای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮاﻧﺸﯽ آن را
روی اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آراﯾﻪ ﻟﯿﺰری ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ آنﻫﺎ را ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪﻫﺎ
ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ!
اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪای در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺧﻄﺮی ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺟﻮاب
ﺧﯿﺮ اﺳﺖ .در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ اﺑﺮﭘﺮﺟﺮم وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﮕﺮان
ﺳﻘﻮط ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ درون آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻮن در ﯾﮏ ﻣﺪار ﭘﺎﯾﺪار اﻃﺮاف آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﺟﺮام ﺳﺮ راﻫﺶ را ﺑﺒﻠﻌﺪ ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺣﺘﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ

ﺳﯿﺎرات داﺧﻠﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮی آنﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮرات ﻣﺎ درﺑﺎره ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ

ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺎره
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ.

اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺬاب ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﻧﻮع ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ درون آنﻫﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺮﻣﯽ از اﻓﻖ روﯾﺪاد
ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺎﮔﺘﯽ درون ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪازه
ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺘﺎدن درون آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺎره در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ از وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺮم ﭼﯿﺴﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ
ﺳﯿﺎره درک ﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ را ﺗﻐﺮ داد .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی را در اﯾﻦ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﻣﻮز ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

