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از اینکه با اشتراک این کتابچه به ترویج دانش
 کمک می کنید، از شما سپاسگزاریم.

ــرای خــود  ــاب را ب ــن کت شــما می توانیــد یــک نســخه از ای
ــورت  ــه ص ــاب را ب ــن کت ــد ای ــما نمی توانی ــد. ش ــاپ کنی چ

ــا محتــوای آن را تغییــر دهیــد. انبــوه چــاپ ی
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سیاره ای که به دور هیچ 
ستاره ای نمی چرخد!

حدود 1/5 میلیارد سال از آغاز زندگی روی 
زمین گذشته است

تاکنون بیش از 500 نفر 
به فضا رفته اند

181 قمر در منظومه 
شمسی وجود دارد

طول شبانه روز در زمین 
طوالنی تر می شود

پلوتو از ماه
کوچک تر است

بیش از 2000 
سیاره فراخورشیدی

 کشف شده است

 CFBDSIR 2149 - 0403، ســیاره ای بــزرگ و چندیــن برابــر 
مشــتری اســت. امــا یــک نکتــه غیرعــادی در مــورد آن وجــود 
دارد؛ اینکــه مــدار مشــخصی نــدارد و به دور هیچ ســتاره ای 
ــف  ــال 1390/2012 کش ــیاره در س ــن س ــد. ای ــی چرخ نم
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــد. ممک ــده ش ــرکش« نامی ــیاره »س و س
ــه  ــوده باشــد ک ــک ســامانه ســتاره ای ب ســیاره، بخشــی از ی
ــرت  ــرون پ ــه بی ــود ب ــه خ ــزرگ از منظوم ــورد ب ــک برخ در ی
شــده اســت. شــاید هــم ایــن جســم، یــک کوتولــه قهــوه ای 
یــا ســتاره ای نــارس باشــد. ایــن نــوع کوتوله هــا، ســتارگان 
ــه  ــان ب ــکل گیری، مرکزش ــگام ش ــه هن ــتند ک ــی هس کوچک
انــدازه کافــی داغ نمی شــود تــا فرآینــد همجوشــی هســته ای 
در آنهــا بــه وجــود آیــد. بــه عبــارت دیگــر، هنگامــی که غلظت 
و همجوشــی هســته ای کافــی باشــد، امــا مــاده ناکافی باشــد، 
فرآینــد تشــکیل ســتاره کامــل نمی شــود و چنیــن اجرامــی 

ــد. ــود می آین ــه وج ب

خورشــید تنهــا نیمــی از عمــر خــود را گذرانــده اســت و 
در آســتانه ورود بــه دوران ســالخوردگی اســت. تخمیــن 
زده شــده کــه خورشــید در ابتــدای عمــر خــود، بیــش از 

ــزان  ــن می ــروزه ای ــا ام ــت، ام ــدروژن داش ــد هی 70 درص
ــید  ــت. خورش ــدا کرده اس ــش پی ــف کاه ــدود نص ــه ح ب

حــدود 4/5 میلیــارد ســال دیگــر عمــر خواهــد کــرد و 
به تدریــج درخشــان تر و داغ ترخواهــد شــد. ایــن 
رونــد در هــر 1 میلیــارد ســال، 6 درصــد آهســته تر 
می شــود. طــی ایــن مــدت، ســطح زمیــن گرم تــر 
شــد. بخشــی از آب هــا تبخیــر و وارد جــّو زمیــن 
ــاال آمــد و  شــدند. ســپس ســطح آب اقیانوس هــا ب
بــه هــم متصــل شــدند. بعــد از آن و در حــدود 1/5 
میلیــارد ســال پیــش، نخســتین گونه هــای زیســتی 

در زیــر آب ایــن اقیانوس هــا شــکل گرفتنــد. حیــات 
بــه مــرور تکامــل پیــدا کــرد و پــس از بــه وجودآمــدن 

خشــکی ها در زمیــن، حیــات از زیــر آب بــه خشــکی آمــد. 

نخســتین کســی کــه ســفر بــه فضــا را تجربــه کــرد، »یــوری 
گاگاریــن« فضانــورد روســی بــود کــه بعــد از او صدهــا نفــر 
پــا جــای پــای او گذاشــتند. ســفر گاگاریــن تنهــا 108 دقیقــه 
ــای  ــرای اقامت ه ــوردان ب ــروزه فضان ــا ام ــید، ام ــول کش ط
طوالنــی مــدت و چنــد ماهــه بــه ایســتگاه فضایــی بین المللــی 
می رونــد. در مجمــوع فضانــوردان بیــش از 47 هــزار روز در 
فضــا اقامــت داشــتند. نخســتین زنــی کــه بــه فضــا رفت هم 
ــود و جوانتریــن  ــا ترشــکوا« ب ــام »والنتین ــه ن یــک روســی ب
ــز اهــل  ــه او نی ــام داشــت ک ــوف« ن ــان تیت ــورد، »گرم فضان
روســیه بــود و در زمــان انجــام ســفر فضایــی خــود، تنهــا 25 
ســال ســن داشــت. پیرتریــن فضانــورد هــم یــک فضانــورد 
آمریکایــی بــه نــام »جــان گلــن« بــود کــه در 77 ســالگی 

دومیــن و آخریــن ســفر فضایــی خــود را تجربــه کــرد.

در حــال حاضــر 181 قمــر در منظومــه شمســی وجــود دارد. 
از ایــن تعــداد 176 تــای آن بــه دور ســیارات اصلــی و 8 
ــه )پلوتــو، ســرس و غیــره(  تــای آن بــه دور ســیارات کوتول
ــچ  ــره هی ــارد و زه ــیارات عط ــان س ــن می ــد. در ای می چرخن
قمــری ندارنــد و مشــتری بــا 67 قمــر رکــورددار تعــداد 

ــار در منظومــه شمســی اســت.   اقم

ســرعت گــردش زمیــن بــه دور 
ــوری  ــه ط ــد، ب ــش می یاب ــود کاه خ
کــه در هــر قــرن طــول شــبانه 
روز 1/4 میلــی ثانیــه طوالنی تــر 

می شــود.

ثانیه طول می کشد تا 
نور خورشید به زمین برسد.

درک اینکــه چــرا دیگــر بــه پلوتــو، 
ســیاره کوتولــه نمی گوییــم، ســخت 
نیســت؛ مســاحت ایــن جــرم بــه 

انــدازه کشــور آمریــکا اســت.

تاکنــون بیــش از 2000 ســیاره 
فراخورشــیدی کشــف شــده است. 
اینها ســیاراتی هســتند که بــه دور 
ســتاره های دیگــر می چرخنــد. امــا 
هنــوز هــزاران ســیاره دیگــر بــرای 

کشــف شــدن وجــود دارنــد.

498
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نیوهورایزنز؛ سریع ترین 
فضاپیمای تاریخ است

یک سیاره در منظومه شمسی 
گم شده است

الکتریسیته در فضا در 
جریان است

فضاپیمــای نیوهورایزنــز رکــوددار باالتریــن ســرعت پرتــاب اســت. ایــن فضاپیمــا کــه در انــدازه یک 
ــن  ــر ســاعت، زمی ــر ب ــو اســت، در ســال 1385/2006 باســرعتی در حــدود 58 هــزار کیلومت پیان
ــروی  ــر نی ــت تاثی ــو، تح ــار پلوت ــذر از کن ــس از گ ــا پ ــن فضاپیم ــرد. ای ــرک ک ــو ت ــد پلوت ــه مقص را ب
گرانــش خورشــید بــه تدریــج بــه ســمت فضــای بیرونــی از منظومــه شمســی هدایــت خواهــد شــد. 
نیوهورایزنــز در هنــگام گــذر از کنــار مشــتری، از گرانــش ایــن غــول گازی بــرای افزایــش ســرعت 
خــود بهــره بــرد. در مــورد ســرعت بــاال در یــک ماموریــت فضایــی، می تــوان از کاوشــگر خورشــیدی 
ــه دور  ــود ب ــردش خ ــدار گ ــن در م ــرار گرفت ــان ق ــگر در زم ــن کاوش ــرد. ای ــام ب ــا ن ــوس« ناس »هلی

خورشــید، بیــش از 250 هــزار کیلومتــر بــر ســاعت ســرعت داشــت.

در نــگاه اول ســیارات منظومــه شمســی طبیعــی به نظر می رســد. اما 
زمانــی کــه بــه دیگــر ســامانه های ســتاره ای نــگاه می کنیــم، متوجــه 
می شــویم وضعیــت در منظومــه مــا کمــی عجیــب اســت. چهار ســیاره 
داخلــی )عطــارد، زهــره، زمیــن و مریــخ( ســنگی و کوچــک هســتند. 
ــوس و  ــل، اوران ــتری، زح ــی )مش ــیاره بیرون ــار س ــه چه ــی  ک در حال
ــه در دیگــر ســامانه های  ــی ک ــزرگ و گازی هســتند. زمان ــون( ب نپت
ــیدی  ــیارات فراخورش ــی از س ــم، انواع ــتجو می کنی ــتاره ای جس س
در مــداری مشــابه زمیــن و نپتــون مشــاهده می شــوند؛ ســیاراتی 
ــن  ــده اند. ای ــه ش ــط گاز احاط ــه توس ــط ک ــدازه متوس ــنگی در ان س
نــوع ســیارات در منظومــه مــا مشــاهده نشــده اســت. دانشــمندان 
ــا در مراحــل ابتدایــی  ــی کــه منظومــه خورشــیدی م ــد زمان معتقدن
ــد  ــر بودن ــید نزدیک ت ــه خورش ــیارات گازی ب ــود، س ــکل گیری ب ش
و احتمــاال تعــداد ســیارات بیشــتر بــود. فــرض بــر ایــن اســت کــه 
احتمــاال یــک ســیاره گازی پنجمــی بزرگ تــر از زمیــن ، مابیــن مریــخ 
ســنگی و مشــتری گازی قــرار داشــت کــه توســط مشــتری بلعیــده یــا 

بــه بیــرون از منظومــه شمســی پرتــاب شــده اســت.

انســان ها  مــا  بــرای  آشــنایی  پدیــده  ای  بــرق   و  رعــد 
اســت. بــه طــور متوســط هــر ثانیــه 100 رعــد و بــرق بــه 
ــه  ــد ک ــد بدانی ــب باش ــاید جال ــد. ش ــورد می کن ــن برخ زمی
الکتریســیته در اعمــاق فضــا نیــز وجــود دارد. بیشــترین 
جریــان الکتریســیته کشــف شــده در فضــا چیــزی برابر یک 
کوانتیلیــون )10/000/000/000/000/000/000( 
آمپــر بــوده، در حالــی کــه جریــان یــک رعــد در زمیــن برابــر 
۵ هــزار تــا 25 هــزار آمپــر اســت. رعــد و بــرق روی زمیــن 
ــار الکتریکــی در ابرهــا تولیــد می شــود.  توســط اختــاف ب
دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه عامــل چنیــن جریــان 
الکتریســیته ای در کیهــان فعالیــت یــک ســیاهچاله باشــد. 
ایــن اجــرام پــر جــرم میدان هــای مغناطیســی عظیمــی 
ایجــاد می کننــد کــه می توانــد عامــل جریان هــای بــاالی 

الکتریســیته باشــد.
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در فضا الکل وجود دارد

زهره طوالنی ترین 
شبانه روز را دارد

سفر فضایی موجب
 گرفتگی بینی می شود

در ســال 1385/2006 یکــی از 
در  مرلیــن  رادیوتلســکوپ های 
ردیابــی  بــه  موفــق  انگلســتان، 
ــه  ــد ک ــول ش ــب از متان ــری عجی اب
ســتاره ای در حــال شــکل گیری را 

محاصــره کــرده بــود.

در بیــن تمــام ســیارات منظومــه 
شمســی، طــول روز هــا در زهــره 
بیشــتر اســت. یــک شــبانه روز 
در زهــره 243 روز زمینــی طــول 

. می کشــد

ــا  ــدارد ت ــود ن ــا جاذبــه وج در فض
خــون و مایعــات بــدن را بــه ســمت 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــن بکش پایی
ــع  ــورت جم ــی در ص ــات اضاف مایع
شــده و عامــل گرفتگــی بینــی و نیز 
فضانــوردان  صــورت  پف کــردن 

می شــود.

کره زمین
 درون سیاره مشتری جا می گیرد.
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14

15

16

17

18

یک ستاره 716 بار در 
ثانیه می چرخد

خورشید 99/8 درصد جرم کل 
منظومه شمسی را تشکیل می دهد

ما داخل خورشید 
هستیم

این کهکشان شبیه یک 
پنگوئن است

پرندگان نمی توانند در 
فضا زنده بمانند

ســتاره های نوترونــی بازمانــده ســتارگان پرجرمــی هســتند 
کــه سوختشــان تمــام شــده اســت. زمانــی کــه اواخــر عمــر 
یــک ســتاره پرجــرم فــرا می رســد نیــروی جاذبــه آن بــه 
 قــدری زیــاد می شــود کــه الکترون هــا و پروتون هــای آن 
گداخــت می کننــد. بــا گداخــت الکترون هــا و پروتون هــا، 
ســطح ایــن ســتاره را الیــه ای از نوترون هــا می پوشــاند. 
رمبــش یــا فــرو ریختــن ایــن ســتاره موجــب افزایش شــدید 
ســرعت گــردش آن می شــود. بــه طــوری کــه ایــن نــوع 
ســتاره در هــر ثانیــه، بارهــا بــه دور محــور خــود می گــردد، در 
حالــی کــه خورشــید هــر 27 روز یــک بــار یــک دور محــور خود 
ــر  ــا ســرعتی براب می چرخــد. ســریع ترین ســتاره نوترونــی ب

ــد.  ــردش می کن ــه گ ــار در ثانی 71۶ ب

ــا ســایر ســتارگان، خورشــید جــرم  ــارد ســاله اســت. در مقایســه ب ــا ســتاره ای 4/5 میلی خورشــید م
متوســطی دارد. امــا در مقایســه بــا ســایر اجــرام منظومــه شمســی، خورشــید بســیار بــزرگ اســت. تمام 
ــه  ــرم کل منظوم ــد از ج ــا 0/2 درص ــهابواره ها، تنه ــا و ش ــیارک ها، دنباله داره ــا، س ــیاره ها، قمره س
شمســی را تشــکیل می دهنــد و بقیــه آن متعلــق بــه خورشــید اســت. ایــن در حالــی اســت که خورشــید 
از هیــدروژن و هلیم)ســبک ترین عناصــر کیهــان( تشــکیل شــده اســت. همچنیــن بیــش از یک میلیون 

زمیــن، درون خورشــید جــای می گیــرد.

شــاید خورشــید بســیار دور بــه نظــر برســد، امــا در واقــع 
مــا درون آن قــرار داریــم. آنچــه مــا می بینیــم ســطح 
خورشــید اســت؛ امــا جــّو خورشــید کــه بــه تــاج معــروف 
اســت، تــا میلیاردهــا کیلومتــر کشــیده شــده و تمــام 
ســیاره های منظومــه شمســی را در خــود جــای داده اســت. 
ســیاره  مــا همــواره در معــرض بادهــای خورشــیدی قــرار 
دارد. امــا مــا توســط میــدان مغناطیســی زمیــن محافظــت 

می شــویم. 

کهکشــان معــروف بــه گــراز دریایــی، یعنــی NGC2936 کــه 
ــرد  ــرار می گی ــی ق ــان های مارپیچ ــته کهکش ــوال در دس معم
 NGC2937 در واقــع توســط کهکشــان همســایه خــود بــه نــام
)کهکشــان درخشــان درخشــانی کــه در پاییــن تصویــر زیــر 
ــر  ــت. از نظ ــده اس ــکل ش ــر ش ــار تغیی ــود( دچ ــده می ش دی
ــن  ــک دلفی ــبیه ی ــان ش ــن کهکش ــان ای ــی ستاره شناس برخ
اســت و از نظــر برخــی دیگــر شــبیه یــک پنگوئــن کــه در حال 
مراقبــت از تخــم خــود اســت. تلســکوپ فضایــی هابــل ایــن 
ــه  ــت و نتیج ــه اس ــال 1392/2013گرفت ــر را در س تصوی
جالبــی از برخــورد کهکشــانی را نشــان می دهــد. هنگامــی که 
کهکشــان ها بــه هــم نزدیــک می شــوند، تعامــات گرانشــی 
باعــث ایجــاد امــواج شــوک می شــود. ایــن منطقــه فشــرده از 
گاز و گــرد و غبــار باعــث تولــد زنجیــره وار ســتاره های جدیــد 
ــی  ــن کهکشــان، ســتاره های جــوان آب می شــود. در مــورد ای
رنــگ در نزدیکــی محــل دمــاغ، آنقــدر زیــاد هســتند که حتی 

قابــل شــمارش نیســتند.

ــا  ــه و در آنج ــا رفت ــه فض ــد ب ــات می توانن ــیاری از حیوان بس
ــدون  ــای ب ــد در فض ــدگان نمی توان ــا پرن ــد؛ ام ــی کنن زندگ

ــد. ــع را انجــام دهن گرانــش عمــل بل

19

20

21

ما کوچک هستیم

بدن ما از برخی
 ستاره ها گرم تر است

ما در حال گردش به دور 
یک سیاهچاله هستیم

ــا یــک ســتاره در  ــا تنه خورشــید م
میــان حــدود 200 میلیــارد ســتاره 
در کهکشــان راه شــیری اســت. و 
ــد در  ــن می زنن ــمندان تخمی دانش
کل عالــم نزدیــک بــه 100 میلیارد 

کهکشــان وجــود دارد!

کوتوله هــای قهــوه ای، ســتاره های 
نارســی هســتند کــه بــرای حفــظ 
همجوشــی هسته ای بســیار کوچک 
بــوده و ســردترین آن هــا دمایــی 
نزدیــک بــه دمــای قطــب شــمال 

ــد. ــن دارن زمی

یــک  مــا،  کهکشــان  مرکــز  در 
ــه  ــه ب ــت ک ــرم اس ــیاهچاله پرج س
کــه  می گوینــد  »قــوس.ای.«  آن 
حــدود 26 هــزار ســال نــوری از مــا 

دارد.  فاصلــه 

کیلوگرم سنگ و خاک 
از ماه به زمین آورده شده است.

384



1011 مرکز آموزش نجوم ادیب50 + دانستنی شگفت انگیز فضایی و نجومی

25

22

23
امید نخستین 

ماهواره ایرانی است

زهره گرم ترین 
سیاره است

ماه در حال دور شدن
 از زمین است

امیــد، نخســتین ماهــواره ســاخت ایــران بــود کــه بــا پرتابگــر 
ــاب شــد.  ــه فضــا پرت ــی ســفیر در 14 بهمــن 1388 ب ایران
ایــن ماهــواره 40 کیلوگــرم وزن داشــت و حــدود 2 مــاه 
در مــدار فعــال بــود. البتــه پیــش از ایــن در ســال 1384، 
ــام »ســینا« را بــه ســفارش ایــران  ــا ن روســیه ماهــواره ای ب

ســاخت و بــه فضــا پرتــاب کــرد.

بــا وجــود آنکــه عطــارد نزدیک تریــن ســیاره بــه 
خورشــید اســت، امــا زهــره گرم تریــن ســیاره منظومــه 

شمســی اســت! زیــرا زهــره بــه دلیــل داشــتن جــو غلیظــی کــه 
حــاوی گازهــای گلخانــه ای اســت، دمــای ســطح آن بــه حــدود 450 درجــه ســانتی گراد می رســد. ایــن دمــا 

ــت.  ــارد اس ــای عط ــر دم ــتر از حداکث ــانتی گراد بیش ــه س ــدود 20 درج ح

شــعاع مــداری مــاه بــه آرامــی در حــال افزایــش اســت. مــاه هــر 
ــود. ــن دور می ش ــانتی متر از زمی ــدود 3/8 س ــال در ح س

26

27

28

فضا ساکت است

فقط 12 نفر در ماه
 قدم گذاشته اند

بلندترین قله
 و عمیق ترین دره منظومه 

شمسی در مریخ هستند

صــوت توســط ارتعــاش ملکول هــا 
منتقــل می شــود. بــه همیــن دلیــل 
صــوت نمی توانــد در خــاء منتشــر 
شــود و در فضــا نمی تــوان صدایــی 

را شــنید.

بیــن ســال های 1969 تــا 1972 
)1348 تــا 1351( پــای 12 نفــر 
بــه مــاه رســید. نخســتین آنهــا 
»نیــل آرمســترانگ« و آخریــن آنهــا 

ــود.  ــرنان« ب ــن س »یوجی

قلــه المپیــوس بــا ارتفــاع 25 هزار 
مارینــرز  والــس  دره  در  و  متــر 
بــا عمــق 7 کیلومتــر بــه ترتیــب 
ــن دره  ــه و عمیق تری ــن قل بلندتری

ــتند. ــی هس ــه شمس منظوم

کهکشان ما در آینده ای بسیار دور با 24
آندرومدا برخورد خواهد کرد

ــه ســوی هــم در  ــر در ســاعت ب ــا ســرعت 400 هــزار کیلومت ــدا ب دو کهکشــان راه شــیری و آندروم
ــا هــم برخــورد خواهنــد کــرد. کهکشــان آندرومــدا،  ــارد ســال دیگــر ب حرکــت هســتند و 4/5 میلی
بــا فاصلــه 2/5 میلیــون ســال نــوری، نزدیک تریــن کهکشــان بــه کهکشــان ماســت. هنگامــی کــه دو 
کهکشــان آنقــدر بــه هــم نزدیــک شــوند کــه جاذبــه آنهــا بــر هــم تاثیــر بگــذارد، دیگــر راه گریــزی از 
برخــورد آن دو بــا هــم نخواهــد بــود؛ هــر چنــد اکنــون حداقــل بــرای مــا و هــزاران نســل آینــده جــای 
نگرانــی نیســت!  برخــورد بیــن دو کهکشــان امــری رایــج اســت. هرچنــد بعــد از برخورد شــکل ظاهری 
کهکشــان ها تغییــر می کننــد، امــا ســتاره ها و ســیارات درون آن اغلــب بــدون تغییــر باقــی می مانــد. 
زیــرا فاصلــه بیــن ســتاره ها در هــر کهکشــان بســیار زیــاد اســت و پــس از برخــورد، هنــوز فضــای 
زیــادی بیــن ســتاره های هــر دو کهکشــان وجــود خواهــد داشــت. برخــورد دو کهکشــان راه شــیری و 
آندرومــدا حــدود 2 میلیــارد ســال طــول می کشــد، امــا ســرانجام هــر دو در هــم ادغــام خواهنــد شــد. 

در آن زمــان میتــوان ایــن دو کهکشــان ادغــام شــده را »شــیرومدا« نامیــد!

ُتن، وزن ایستگاه فضایی 
بین المللی در مدار زمین است.
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32

زحل تنها سیاره 
دارای حلقه نیست

خورشید هر 250 میلیون 
سال یک بار به دور مرکز 

کهکشان می گردد

بــا حلقه هــای شــگفت انگیزش  بــا اینکــه ســیاره زحــل 
شــناخته می شــود، امــا زحــل تنهــا ســیاره حلقــه دار منظومــه 
شمســی نیســت. در  واقــع تمــام ســیاره های گازی منظومــه 
شمســی دارای حلقــه هســتند. امــا تمــام حلقه هــا بــه یــک 
صــورت شــکل نمی گیرنــد. حلقه هــای زحــل 282 هــزار 
کیلومتــر قطــر دارنــد و متشــکل از قطعــات یــخ کوچک تــر از 
ــی کــه حلقه هــای مشــتری از  تــوپ تنیــس هســتند. در حال
ذرات گــرد و غبــار حاصــل از برخوردهــای ســیارکی تشــکیل 
ــف  ــخ کثی ــی از ی ــوس قطعات ــای اوران ــت و حلقه ه ــده اس ش
ــکیل  ــنگ تش ــخ و س ــم از ی ــون ه ــای نپت ــتند و حلقه ه هس

شــده اســت.

خورشــید بــه همــراه منظومه شمســی بــا ســرعت 792 هزار 
کیلومتــر بــر ســاعت بــه دور مرکــز کهکشــان می گــردد و یــک 
ــا 250  ــن 225 ت ــان بی ــز کهکش ــه دور مرک ــل آن ب دور کام

میلیــون ســال طــول می کشــد.

29

30

انسان می تواند در 
جّو تایتان پرواز کند

ناسا یک لباس فضایی 
جدید طراحی می کند

تایتــان بزرگتریــن قمــر زحــل اســت. ایــن قمــر جــّوی 
ــان  ــیاره مادری م ــر از س ــی کمت ــن و گرانش ــر از زمی رقیق ت
ــد  ــان می توان ــک انس ــه، ی ــاس فرضی ــن براس دارد. بنابرای
بــر فــراز ســطح آن پــرواز کنــد. محاســبات گروهــی از 
دانشــجویان دانشــگاه لچســتر نشــان می دهــد کــه بــا یــک 
»وینگ ســویت« معمولــی )لباس هــای بالــدار مــورد اســتفاده 
ــا  ــد ت ــه بدوی ــر ثانی ــر ب ــا ســرعت 11 مت ــد ب ــازان( بای چترب
ــان پــرواز کنیــد. ایــن عــدد اندکــی کمتــر  بتوانیــد در تایت
از ســرعت »اوســین بولــت« جامائیکایــی، ســریعترین دونده 
وینگ ســویت  بال هــای  کــه  صورتــی  .در  اســت.  جهــان 
بزرگتــر شــود، ســرعت الزم بــرای پــرواز بــه نصــف کاهــش 
می یابــد. امــا بهتــر اســت خیلی هیجــان زده نشــوید، چــرا که 
تایتــان فاقــد اکســیژن اســت و دمــای آن بــه 178- درجــه 

می رســد! ســانتی گراد 

ــه پیــش  ــام دارد، فعــا در مرحل ــن برنامــه کــه »زد.2.« ن ای
طراحــی اســت و قــرار اســت طــی یــک دهــه آینــده بــه مرحله 
اجــرا برســد و تحولــی در زمینــه لبــاس فضانــوردان بــه 
وجــود آورد. ناســا بــا ایــن لبــاس منحصــر بــه فــرد می خواهد 
ــخ  ــه مری ــر از جمل ــیارات دیگ ــه س ــفر ب ــرای س ــه را ب زمین
فراهــم ســازد. ایــن لبــاس، مشــابه لباس هــای فضایــی در 
فیلم هــای علمــی تخیلــی اســت؛ رنگ بنــدی آن متفــاوت 
اســت و یــک کاه حبابــی شــکل دارد. ناســا در طراحــی ایــن 
)و  حیوانــات  گونه هــای  از  بعضــی  ویژگی هــای  از  لبــاس 
در ایــن مــورد خــاص جانورانــی کــه در اعمــاق اقیانــوس هــا 
زندگــی می کننــد( اســتفاده کــرده اســت. بــاال تنه ایــن لباس 
ســفت و ســخت اســت و از فضانوردان محافظت می کند. در 
عــوض پاییــن تنــه انعطاف پذیــر ایــن لبــاس بــه فضانــوردان 
اجــازه می دهــد بــه راحتــی در فضــا یــا روی ســیارات دیگــر 
حرکــت کننــد. انــدازه ایــن لبــاس از طریــق دریچــه ای کــه در 

پشــت آن تعبیــه شــده اســت، قابــل تغییــر اســت.

33

34

35

راه شیری طعم
 عصاره نیشکر می دهد

سیاره ای که از الماس 
تشکیل شده است

الیکا، نخستین موجود زنده  
در فضا است 

گازهــای مرکــز راه شــیری حــاوی 
»فرمــات اتیــل« اســت. ایــن مــاده 
شــیمیایی در نیشــکر و تمشــک 

می شــود. یافــت 

ــوم  ــیدی موس ــیاره ای فراخورش س
ــه  ــود دارد ک ــی« وج ــه »کنکرای ئ ب
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــاس تش از الم
ارزش تقریبــی ایــن ســیاره حــدود 
ــا صفــر جلــوی آن  ــا 30 ت 27 دالر ب

ــرآورد شــده اســت! ب

ــه  ــه ب ــده ای ک ــود زن ــتین موج نخس
ــام  ــه ن ــگی ب ــد، س ــاب ش ــا پرت فض
الیــکا بــود کــه در ســال 1957/ 
1336 بــا فضاپیمای »اســپوتنیک - 
2« بــه فضــا ســفر کــرد. امــا ســفر او 

ــت.  ــتی نداش بازگش

میلیارد سال
 از عمر جهان می گذرد.
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3638 ردپای نیل آرمسترانگ 
همچنان روی ماه است

کهکشان راه شیری 
مجرم است

فــرود بــر مــاه یــک لحظــه تاریخــی بــود و شــواهد آن بــرای 
هــزاران ســال حفــظ خواهــد شــد. ســطح مــاه بــا الیــه 
ضخیمــی از غبــار کــه در اثــر برخــورد شهابســنگ ها بــه 
ــل  ــه نی ــی ک ــت. زمان ــده اس ــه ش ــده احاط ــود آم ــه وج آن ب
آرمســترانگ از پله هــای ماه نشــین خــود پاییــن آمــد، ردی 
از کــف پوتیــن خــود را بــر روی ســطح نــرم خاکســتر ماننــد 
مــاه بــه یــادگار باقــی گذاشــت. بــه خاطــر جاذبــه کم در مــاه و 
نبــود بــادی کــه ذرات را جابجــا کنــد، تغییــری در شــکل ایــن 
ردپــا و ســایر ردپاهــای فضانوردانــی کــه بــه مــاه رفته انــد، 
ــال  ــزاران س ــرای ه ــا ب ــار آنه ــد و آث ــد آم ــود نخواه ــه وج ب

باقــی خواهــد مانــد.

راه شــیری، هماننــد ســایر کهکشــان ها، بــه احتمــال زیــاد بــه 
ــا را  ــتارگان آن ه ــتبرد زده و س ــر دس ــان های کوچک ت کهکش
دزدیــده اســت! اگــر از کنــار بــه راه شــیری نــگاه کنیــد متوجــه 
ــد  ــر می آی ــه نظ ــازک ب ــیار ن ــه بس ــا اینک ــه ب ــد ک ــد ش خواهی
امــا برآمدگــی در وســط آن توســط ســتارگان زردتــر و پیرتــر 
ــق  ــا تعل ــان م ــه کهکش ــتارگان ب ــن س ــت. ای ــده اس ــاد ش ایج
ندارنــد. میــزان فلــز آن ها بســیار پایین تر از ســایر ســتارگان 
کهکشــان اســت کــه نشــانگر تشــکیل آن هــا در مراحــل 
ابتدایی تــر کیهــان اســت. دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه 
وجــود ایــن گــروه از ســتارگان احتمــاال بــه دلیــل آن اســت کــه 
کهکشــان مــا ســایر کهکشــان های کوچک تــر را بلعیــده اســت.

حدود 95 درصد جهان 37
ناشناخته است

تمــام آنچــه کــه مــا از کیهــان می توانیــم ببینیــم و محاســبه کنیــم، کمتــر از 5 
درصــد از آن چیــزی اســت کــه واقعــا وجــود دارد. حــدود 95 درصــد بقیــه 
جهــان بــرای مــا ناشــناخته و همچــون یــک راز اســت کــه مــا نمی دانیــم چطــور 
آن را آشــکار کنیــم. وقتــی ستاره شناســان در حــال بررســی ســتارگان نزدیک 
ــد آن دســته از ســتارگان کــه در لبه هــای  ــد، دریافتن ــز راه شــیری بودن مرک
بیرونــی قــرار دارنــد بــا ســرعت بیشــتری حرکــت می کننــد امــا از کهکشــان 
خــارج نمی شــوند. آنچــه کــه می بینیــم نمی توانــد بــا تولیــد یــک میــدان 
گرانشــی قــوی همــه چیــز را نگــه دارد، بنابرایــن چیــز دیگــری وجــود دارد. 
ــکیل  ــان را تش ــد جه ــدود 27 درص ــه ح ــت ک ــک« اس ــاده تاری ــاده »م ــن م ای
می دهــد. ایــن مــاده در کهکشــان ها و خوشــه های کهکشــانی بــا ایجــاد 
گرانــش مانــع از واپاشــی آن هــا می شــود. آنچــه کــه باقــی می مانــد »انــرژی 
تاریــک« اســت. وجــود مــاده تاریــک و انــرژی تاریــک را از تاثیرشــان بــر روی 
ــک  ــر ی ــر اث ــان ب ــگ، جه ــه بیگ بن ــق نظری ــخیص داد. طب ــوان تش ــاده می ت م
انفجــار اولیــه بــه وجــود آمــده و در حــال انبســاط اســت. ســرعت ایــن انبســاط 
بــه جــای کاهــش یــا تثبیــت، در حــال افزایــش اســت کــه انــرژی تاریــک باعــث 

ــم می شــود.  افزایــش ســرعت انبســاط عال

39

40

41

تمام سیارات در مشتری
 جای می گیرند

هنوز در کهکشان ما 
ستاره های جدید
 متولد می شوند

ما می توانیم پشت برخی از 
ستاره ها را ببینیم

بــزرگ  آنقــدر  مشــتری  ســیاره 
اســت کــه می توانــد تمــام ســیارات 
منظومــه شمســی را در خــود جــای 
دهــد و بــاز هــم جــای خالــی داشــته 

باشــد.

ســتاره   7 حــدود  ســال  هــر  در 
راه شــیری  کهکشــان  در  جدیــد 
ــال  ــر 50 س ــد. ه ــا می آین ــه دنی ب
ــر  ــرم منفج ــتاره پرج ــک س ــز، ی نی

می شــود.

ســتاره  یــک  گرانــش  نیــروی 
اســت،  زیــاد  به قــدری  نوترونــی 
کــه نــور را خــم می کنــد. بــه همیــن 
خاطــر می توانیــم قســمتی از پشــت 
ســتاره را از روبــروی آن ببینیــم.

هزار دالر؛ هزینه پروازبه مرز فضا 
با فضاپیمای اسپیس شیپ2 است.
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42

43

44

45

46

نخستین ماهواره جهان 
»بیب.. بیب...« می کرد

آنجا یک اسب تک شاخ 
فضایی وجود دارد

انفجار بزرگ منشا برخی از 
پارازیت های تلویزیونی است

شکل شعله در فضا 
متفاوت است

عمر نور خورشید چند 
هزار سال است

اســپوتنیک - 1، نخســتین ماهــواره جهــان را در ســال 1957 / 1336 توســط شــوروی 
بــه فضــا پرتــاب شــد. ایــن ماهــواره صرفــا دارای یــک گیرنــده و فرســتنده رادیویــی بود 
و امــواج ارســالی آن بــه راحتــی توســط رادیوهــای معمولــی قابــل دریافــت بــود و صدایــی 

شــبیه بــه »بیــب.. بیــب...« از آن شــنیده می شــد.

تــک شــاخ ها ســاخت تخیــل بشــر هســتند، امــا ایــن موضــوع 
مانــع ســاخت یکــی از آنهــا در کیهــان نشــده اســت. ایــن یــک 
ــار در صــورت  تــک شــاخ اســت کــه در منطقــه ای از گردوغب
فلکــی قــوس بــه نــام ســحابی ســه تکــه یــا همــان »ام.20.« 
ــال  ــه 5000 س ــحابی در فاصل ــن س ــت. ای ــده اس ــدا ش پی
نــوری از مــا قــرار دارد و بــه راحتــی بــا یک تلســکوپ آماتوری 
می تــوان آن را در تابســتان و در نیم کــره شــمالی رصــد کــرد. 
ــود در  ــار موج ــرد و غب ــد و داغ، گ ــتاره های جدی ــا س در اینج
ایــن ســحابی را تزئیــن می کننــد. گــرد و غبــار مقابــل نــور را 
گرفتــه، نقش هایــی از ســایه ایجــاد می کنــد کــه ســتاره های 

جدیــد در میــان آن قابــل مشــاهده هســتند.

هــر ســانتی متر مکعــب از فضــا، حــاوی فوتون هایــی از زمــان انفجــار بــزرگ یــا بیگ بنــگ اســت کــه شــما 
ایــن فوتون هــا را می توانیــد بــه صــورت پارازیــت در زمــان جایجایــی کانال هــای تلویزیون هــای آنالــوگ 

مشــاهده کنید.

در ایســتگاه فضایــی بین المللــی و در شــرایطی کــه گرانــش 
ــی  ــش حرکت ــعله های آت ــود دارد، ش ــی وج ــا بی وزن ــز ی ناچی
ــه  ــکل ب ــی قوسی ش ــن، حالت ــاف زمی ــد و برخ ــر دارن آرام ت
خــود می گیرنــد. معمــوال بــه رنــگ آبــی دیــده می شــوند و اگــر 

شــرایط فراهــم باشــد، هیــچ دوده ای تولیــد نمی کننــد.

8 دقیقــه طــول می کشــد تــا نــور خورشــید بــه زمیــن برســد. 
ــی تولیــد شــده اســت کــه  ــور توســط واکنش های ــن ن ــا ای ام
هــزاران ســال پیــش رخ داده اســت. خورشــید یــک راکتــور 
همجوشــی هســته ای بــزرگ اســت. نــور از اتم هایــی کــه در 
هســته بــا هــم ترکیــب می شــوند، تولیــد و منتشــر می شــو د. 
امــا مــدت زمــان رســیدن آن بــه ســطح خورشــید و آغــاز 
ــت.  ــی اس ــگفت آوری طوالن ــور ش ــه ط ــن ب ــه زمی ــفرش ب س
فوتون هــای نــور تــا زمانــی کــه بــا مانعــی مواجــه نشــوند در 
یــک خــط مســتقیم حرکت می کننــد، امــا ذرات بســیاری درون 
خورشــید و در مســیر حرکــت فوتون هــا وجــود دارد. هــر 
کــدام از ایــن ذرات می تواننــد بــا برخــورد بــه فوتــون باعــث 
شــوند کــه هــر فوتــون در حــدود یــک صــدم ســانتی متر بــه 
ــات  ســمت لبه هــای خورشــید جابجــا شــود. تمــام ایــن ضرب
ــد هــزار ســال طــول  ــا چن و جابجایی هــا باعــث می شــود ده ی
بکشــد تــا هــر فوتــون از مرکز خورشــید به ســطح آن برســد. 
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نزدیک ترین ستاره 
بیش از چهار سال نوری

 از ما فاصله دارد

بیش از 20 هزار سیارک
 در کمربند سیارکی

 وجود دارد

مــا،   بــه  ســتاره  نزدیک تریــن 
پروکســیما قنطــورس اســت کــه 
اگــر بــا فضاپیمایــی بــا ســرعت نــور 
)300 هــزار کیلومتــر بــر ســاعت( 
بــه ســمت آن حرکــت کنیــم، 4 
ــا  ــد ت ــول می کش ــاه ط ــال و 3 م س

بــه آن برســیم.

مشــتری،  و  مریــخ  مــدار  بیــن 
ســیارک ها  از  بزرگــی  مجموعــه 
کمربنــد  بــه  کــه  دارنــد  وجــود 
ســیارکی معــروف اســت. تعــداد 
ــدود  ــد ح ــن کمربن ــیارک های ای س
20 هــزار تــا تخمیــن زده می شــود 
ــا قطــر 900  و ســیارک »ســرس« ب
کیلومتــر، بزرگ تریــن جــرم ایــن 

کمربنــد اســت.

ماهواره فعال
 در مدار زمین وجود دارد.
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ایستگاه فضایی بین المللی بیش از 49
100 میلیارد دالر ارزش دارد

ــول  ــان در ط ــت انس ــاخته دس ــی س ــازه فضای ــن س ــی، گران قیمت تری ــی  بین الملل ــتگاه فضای ایس
تاریــخ اســت کــه از ســال 2000 به طــور دائــم میزبــان فضانــوردان مختلــف بــوده و طراحــی، ســاخت 

و نگهــداری آن تاکنــون بیــش از 100 میلیــارد دالر هزینــه داشــته اســت. 

در فضا نمی توان50
آروغ زد!

ســفر بــه فضــا و زندگــی در شــرایط بی وزنــی اثــرات 
متفاوتــی روی بــدن انســان می گــذارد. از جملــه روی 
ماهیچه هــا، اســتخوان ها، دســتگاه گــردش  خــون 
و انعطاف پذیــری بــدن؛ امــا یکــی از اثــرات جالــب 
بی وزنــی یــا گرانــش ناچیــز، ایــن اســت کــه آروغ زدن 
بــرای شــما تقریبــا غیرممکــن می شــود. در روی زمین 
گازهــا و هواهایــی کــه وارد معــده شــما می شــود، در 
قســمت باالیــی معــده جمع شــده و پس از صــرف غذا 
بــه راحتــی بــاال آمــده و از دهــان خــارج می شــود. امــا 
ــق  ــده معل ــد و درون مع ــاال نمی آی ــن گاز ب ــا ای در فض
مانــده و در آنجــا بــا مایعــات و غذاهــای جامــد ترکیــب 
ــه همیــن دلیــل آروغ زدن در فضــا، کاری  می شــود. ب

پیچیــده و دشــوار اســت.

سال؛ مدت  زمان گردش نپتون 
)دورترین سیاره( به دور خورشید
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جدول برنامه های مرکز آموزش نجوم ادیب در سال 1395

رصدهای عمومی آسمان شب

نشست های باشگاه نجوم اصفهان

< محل برگزاری: خیابان سعادت آباد، جنب ورزشگاه امین، مرکز آموزش نجوم  ادیب
نیم سال دوم: 18 الی 21 < ساعات برگزاری: نیم سال اول: ساعت 20 الی 23 

< محل برگزاری: میدان امام حسین )ع(، خیابان باغ گلدسته، تاالر همایش های کتابخانه مرکز ی شهرداری اصفهان
نیم سال دوم: 16 الی 19 < ساعات برگزاری: نیم سال اول: ساعت 17 الی 20 

< محل برگزاری: خیابان سعادت آباد، جنب ورزشگاه امین، سالن آمفی تئاتر شهر علم
< محل برگزاری )تاریخ های ستاره دار(: میدان امام حسین )ع(، خیابان باغ گلدسته، تاالر همایش های کتابخانه مرکزی

< ساعات برگزاری: 16 الی 19

جهت دریافت رایگان اپلیکیشن آموزش مرکز نجوم  ادیب رمزینه روبرو را اسکن کنید:

نشست های سینما دانش

26 فروردین

15 مهر

30 فروردین

28 تیر

26 مهر

27 دی

25 فروردین

30 تیر

28 مهر

29 دی

27 خرداد

18 آذر

27 اردیبهشت

25 مرداد

24 آبان

25 بهمن

29 اردیبهشت

27 مرداد

26 آبان

27 بهمن

21 مرداد

 21 بهمن

31 خرداد

29 شهریور

29 آذر

23 اسفند

26 خرداد

31 شهریور

24 آذر

25 اسفند
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