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  آب های زيرزمينی و روی زمينی در قمر زحل بنام تيتان
  - »Cassiniکا سينی «کشتی فضائی بی سر نشين 

  .مايع را ارائه می کند»  Ethan ِاتان«  ثبوت 
  

را پوشيده " تيتان"ت قدم به قدم چادر غبار را که قمر زحل ، محققين سيارا" کاسينی"باکشتی فضائی بی سرنشين 
و عاليم از يک  بحر وسيع زير " هايد رو کاربنِ  مايع" يک بحيرۀ از : جديدترين کشف آنها. است، می بردارند

  .قشريخبندان
  

  
  

  .  فوتوی رنگ شدۀ رادار  از سطح تيتان 
لکه های سياه بحيره های می باشند که نظر به 

مات تازه، هايد روکاربن مايع را در بر معلو
  .دارند

  
  

. می باشد) مرکور(قمر زحل، تيتان، دومين بزرگترين قمر در نظام شمسی است که قطر آن کالنتر از سيارۀ مريخ 
در همه سيارات ديگر نظام شمسی آتموسفر با . خاصتاً  پوش عظيم گاز که آنرا احاطه کرده است بذات خود يکتاست

مشابه به هوای ما . آنچه تيتان را برای محققين دلچسپ جلوه می دهد ترکيب آتموسفر آن است. اکم وجود نداردچنين تر
هايدرو کاربن های سبکتر، از همه بيشتر . می رسد% ٩٥موجوديت نيترات است که در تيتان به ) هوای زمين(
 مشابه به پوش گاز کرۀ تيتانگاز سيارۀ به اين صورت پوش . ، با مقدار چند فی صدی قابل دريافت است"ميتان"

به ( توسط  پوش غبار آن تيتانولی تحقيق . می باشد) موجوديت زمين کمی  قبل از موجوديت نظام شمسی(زمين قديم 
از مخلوط ذرات که در طبقات بلند آتموسفر معلق است مشکل ايجاد کرده و ديد آزاد را از فضا به ) شکل زنگ کليسا

م به اين سو بدور تيتان می چرخد، ٢٠٠٤ که ار سال  کاسينیبا آن هم کشتی فضائی بی سرنشين. گرددپايان مانع می 
بعد از اينکه دو سال قبل اولين عاليم آب های ايستاده بدست آمده بودند، . می تواند با رادار خود، پوش غبار را بشکافد

" Ethanِاتان "رند که اقالً  يکی ازاين آب های ايستاده محققين توانستند قبل از چند هفتۀ محدود اخيرين ثبوت را بيا
 در پهلوی کرۀ زمين يگانه جسم آسمانی در نظام شمسی می باشد که سطح تيتانبه اين صورت . مايع را در بر دارد

  .آن قسماً  از يک مايع پوشانيده شده است
  

  بحيره ها در قطب شمال و جنوب
ولی اينها نمی توانند از آب . از ديرزمان به اين سو تشبث می گردد)  مايعاتيا ديگر  (تيتاندر بارۀ آب های روی 

حدس بيشتر به سمت .  درجۀ سلزيوز می رسد١٧٩باشند زيرا روی اين قمرکه به فاصلۀ آفتاب دوراست، برودت به 
ه شکل مايع جای  بصورت گاز مايع از قبيل ميتان يا ِاتان متمابل است که در سطح يخبندان قمر بکاربن هايدروژن

وقتيکه آنتن . بعضی از محققين تشبث، حتی ازموجوديت بحرکلی ميتان و يا ديگر ترکيبات کمياوی، دارند. گرفته باشد
م برای اولين مرتبه به سمت آن قمر قرار گرفت، بدون توهم ملتفت گرديدند ٢٠٠٤ کيشتی کاسينی در سال  رادارهای
 الاقل کشف رادار،دوسال دوام کرد تا به اساس تصاوير جديدِ  . ها درِک نيستاز موجوديت ابحار و يا ديگر آب : که

  .مناظراز بحيره ها در شمال و آب های پارچه، پارچه جدا ازهم در قطب جنوب تثبيت شده  به تواند
رسيدند که صد ها مناطقی به ديدۀ محقيقين .  به هر حال، عاليم بصور مستقيم منتج به موجوديت آب شده نمی توانستند

اين مناطق روی تصاوير، نسبت به ديگر قسمت .   را منعکس نساخته، بلکه به اصطاح ُقرت می گردندرادارشعاع 
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 رادارهستند، با نصاوير دبگری ) آرام(اين فرضيۀ که نقاط تاريک ، آب های بدون امواج .  های سطح تاريکتر هستند
  .ه می شوند که به مناطق تاريک می ريزنددر تصاوير، اشکال دريا مانند ديد. تقويه گرديد

 مشخصات مطلوب را ارائه راداربه هرحال واضح نيست که مايعات در بحيره ها از چه نوع می باشند زيرا امار 
 & Infrared Mapping Spectrometer (Vims) Visual تجهيزکشتی فضائی کاسينی با اسپکترومتر. کرده نمی تواند

را " نور"با اين ابزار که دريک ساحۀ عريض اسپکترال از ماورای سرخ تا . ها مساعد استکمياوی آب  برای تحليل
 کيلومتر را در ٣٠٠پيمايش می کند، محققين امريکائی و آلمانی در دسمبر سال گذشته يک فورماسيونِ  به بزرگی  

ناميده می شود، تحت » کوس اونتاريو ال«، "بحيرۀ اونتاريون"که نسبت شباهت آشکار با تيتان منطقۀ قطب جنوب 
تشعشع می ) دی ِال آر(از مرکز هوا و فضانوردی آلمان در برلين " رالف َيومان"به اساس بيان . مطالعه قرار دادند

در يکی از اين کلکين های آتموسفری . تواند، غبار غليظ ذرات را صرف در چند ساحۀ محدود اسپکترال، بشکافد
به نشر " طبيعت"اين پديده، اخير جوالی در مجلۀ اختصاصی . را کشف کردند" تان مايعِا" محققين عاليم اسپکترال، 

  .به مشاهده نرسيد" اونتاريو الکوس" کاربن دای اوکسايد، آمونياک و آب منجمد در . رسيد
وقتی به " ِاتان"زنشانۀ از گا. وجود دارد، قبالً  معلوم بود" تيتان"در پوش گاِز غبار مانند " ِاتان"اينکه نشانۀ ازگاز 

 بشکند و اين ها ميتان را های مولی کيولوجود می ايد که شعاع ماورای بنفشِ  آفتاب در طبقات مرتفع آتموسفر 
 موضوع را به َيومان. مايع در روی سطح جديد است" ِاتان"ولی وجود . عکس العمل های بعدی از خود نشان دهند

هايدرو کاربن ها  می ) هنوز به ثبوت نرسيده است(يک جا همرای ديگر" ِاتان" بارش های موسومی که در آنها 
ِمت يولوگ در پوهنتون کولن نيز به اين نتيجه می رسد که يک مخلوطِ  از  ِتتسويا توکانو، .ريزد، مرتبط می داند

به اساس ُمدل های محاسبوی وی که آنرا در کنفرانس . وجود اند مبحيره های تيتانميتان، ِاتان و نيترات در
 .در ويانا معرفی کرد، بحيره های ميتان ثبات ندارند و بسيار زود دوباره خشک می شونداويروجيوگرافيکال يونين 

رای يک چنين ثبوت ب.  مايع وجود دارد"ِاتان"بحيره درقطب جنوب تا امروز يگانه محل يافت شده است که در آن 
شرايط بهتر .  در آنجا مشکل استVimsيک منطرۀ بحيره يی در شمال هنوز درک ندارد زيرا در حال پيمايش های 

ً  در منطقه بتابد چون . انتظار برده می شود اگر اخير سال آينده در شمال شب قطبی پايان يابد و آفتاب مستقيما
، فرصت کافی در اختيار خواهد بود تا قسمت های شمال  تمديد گرديده است٢٠١٠ الی سال کاسينی اقالً ماموريت 

  . نيز بصورت دقيق تحليل گردند
  

  يک اوقيانوس تحت االرضی
 تيتانعبورکرد نظريۀ موجوديت بحِر که تمام  تيتان  مرتبه از برابر٤٠بعد ازينکه کشتی فضائی بی سرنشين کاسينی 

جديد يک رستاخيز عرض وجود می ) قواره(خالف در شکل ولی بر . را در بر داشته باشد، ترديد گرديد) گلوبال(
محققين حدس می زنند که در عمق قمِر تيتان يک نوع اوقيانوس به وسعت تمام سياره، مشابه به قمر های زيادی . کند

  .، از همه بيشتر مشابه به قمر يِخ بنام  اروپا، وجود دارد )جوپيتر(مشتری 
  

  
  

  ديده در فوتو قمِر يخ مشتری، اروپا، 
  .می شود

با زوم کمره می توان واضحاً  از نزديک 
  .شناخترايخ " ناسا"روی فوتوی 

  
  

. نتايج مورد نظر را به نشر سپردند" ساينس"در بهارگذشته يک تيم، مشتمل از محققين امريکا و ايتاليا در مجلۀ 
روشنی باندازد ولی با آن تيتان  داخل گرچه هيچ وسيلۀ در کشتی فضائی کاسينی نمی تواند با پيمايش های مستقيم در

غير مستقيم عاليمی را بدست آوردند که داللت بر موجوديت چنين اوقيانوس در عمق  رادار کاسينی باپالنتولوگان هم 
 .قمر می نمايد
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برای اين . دارند يعنی عالقه به طول وقِت چرخش به محور خودشتيتان اصالً  محققين دلچسپی به طول روز در 
موقعيت های جغرافيائی که کاسينی در طول سالها روشنی انداخته بود اجزاءِ   ١٥٠رادار ور روی تصاوير منظ

منحصراً  به دوران قمر بدور زحل  تيتان تا حال فکر می شد که طول روز در. ، پيمايش گرديد) عکاسی کرده بود(
تخصصين از يک چرخش محوری بسته سخن ، برای م)Synchronisation( با چنين يک همنوائی . ارتباط می گيرد
 روز زمين را در بر می ١٦ولی محققين متوجه شدند که تفاوت صريح در همگامی با طول روز ، . در ميان است

  . درجه در يک سال زمين، سريعتر به دور محورش می چرخد٠،٣٦آنها خاصتاً  درک کردند که تيتان در حال . گيرد
بطور مثال . کاک بين پوش گاز يک سياره و سطح آن  بر طول روز تأثير گذار استحال معلوم گرديده است که احت

بصورت . در روی زمين شمال های متغيير در ظرف سال، تفاوت در طول روز را به يک ميلی ثانيه می رساند
نداشته می مقايسوی روی قمر زحل که سبکتر است نقش اين تبادلۀ تکان بين آتموسفر زخيم و سطح قمر، خيلی مهم پ

چون در روی تيتان مانند زمين فصول سال پيدا است بايد قمر تيتان همچنان تابع تفاوتهای شمال های زمينی اش . شود
محقق سيارات در کولون، توکانو، به وسيلۀ يک ُمدل پيشگوئی جوی جهان شمول دريافت که طول روز در . باشد

 درجه روی ُمدل های ٠،٣٦برای اينکه تفاوت ساالنۀ .  کندظرف سال تيتان می تواند الی چند صد ثانيه تغيير
چنين معلوم می گردد که اين تفاوِت . محاسبوی فهميده شده بتواند، بايد فرضيات در بارۀ ساختمان داخلی تيتان بعمل ايد

له  درجه صرف اين طور قابل توضيح است که قشر تيتان روی حدود مايع قرار داشته باشد و  به اين وسي٠،٣٦
محققين امريکائی و ايتالوی تصور می . ارتباط قسمت اعظم آن از طبقاتِ  که عميقتر قرار دارند، قطع گرديده است

چون تقريباً  نصف قمرمتشکل از آب يخ زده ميباشد، محققين . وا قع باشد" چند ده کيلومتری"کنند اين منطقۀ مايع در 
اخيرالذکر مواد مخلوط .  محلولی از آب و آمونياک وجود داشته باشدبه اين نظر می رسند که درين عمق، بيشتر آب يا
  ! مانند آنتی فريز–را  زير نقطۀ انجماد به حالت مايع نگه می دارد 
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