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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

                             

 ۸۱/۸۱/۲۱۸۲            دیپلوم انجینرکریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 شکاری های سویسی سیارات
 یک سیاره در همسایگی ستارٔه ما

 

 H.W./(sda/dpa)از  ، ۸۱/۸۱/۲۱۸۲مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت
 

 
 (.rنمایش هنری سیستم شمسی "الفا سینتاوری" همرای سیارٔه جدیدا ً کشف شده )

 (Keystone / AP فوتو) 

 
یک تیم ستاره شناس اروپائی یک "سیارٔه رفیق زمین" را در "سیستم ستارٔه الفا سینتاوری" مشاهده کرده است. ستاره 

 آفتاب تشبث داشتند.  ٬به این سو در مورد یک سیاره در همسایگی نزدیک ستارٔه ما ۹۱شناسان از قرن 
 

  «Nature»ات خویش را در ژورنال مسلکی از "آبزرواتوریوم" ژنف مشاهد Xavier Dumusque محققان همکار 

از  که یکی Alpha Centauri Bمعرفی می دارند. سیارٔه جدیدا ً کشف شده تقریبا ً عین کتلٔه زمین را داشته و به مدار 
 .می چرخد ٬سه ستارٔه این سیستم است

 
 جای زندگی کردن نیست

می چرخد: این تصوری را تحریک می  ٬مانند آفتاب ما ٬یک سیاره با کتلٔه مشابه زمین که به مدار یک ستارٔه روشن
در  ٬واتوریوم پوهنتون ژنفرآبزمدیر Stéphane Udryرونق گرفته خواهد توانست.  ٬کند که آنجا نیز حیات مانند نزد ما
و با این اظهار جلو انتظارات بیشتر را « کمتر به نظر می رسیدلیکن این احتمال »  ٬یک کمیونیکی آهسته تر می گوید

 می گیرد.

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_schweizer_planetenjäger.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_schweizer_planetenjäger.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_schweizer_planetenjäger.pdf
http://www.nzz.ch/wissen/wissenschaft/forscher-finden-planeten-bei-unserem-nachbarstern-1.17687048#gallery:zoom_1-17687048


 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ٬به دور آفتات خود که به آن بسیار نزدیک استیک مرتبه سه روز ظرف این جسم صرف در »  ٬نظر به بیان محقق

زمین به  ٬از این لحاظ سیاره بیشتر به یک زمین منجمد شده یا یک گلولٔه الوا شباهت دارد. در مقایسه.« دچرخمی 
 روز ضرورت دارد تا یک مرتبه در مدار خود به دور آفتاب بچرخد. ۵۶۳

 
امید اینکه حیات را در خارج از زمین صرف در فاصلٔه «. مرحلٔه سیمبولیک می باشد» یک  این سیاره با آنهم کشف

ان می قراریکه کشفهای متعدد تازه نش: » می گویدUdry  .در این صورت صعود می کند ٬سال نوری خواهد یافت ۴٬۴
 B Alpha Centauri از امکان خارج نیست که به دور«. سیارات اکثراً فامیل مانند به دور یک آفتاب بروز می کنند ٬دهند

وجود داشته باشد. بدون شک کشف َمـردی از ژنف شکار سیارات را در دورا دور آفتات  "زمین مانند"دیگر سیارات 
 گرمتر می سازد. Alpha Centauri A und Bهای همسایه ای ما 

 سامان آالت سویس با دقت عالی
بسیار به مشکل پیدا می شوند. آنها چنان ضعیف می درخشند که به صورت مستقیم دیده نمی  "زمین مانند"سیارات 

به ثبوت می  ٬یک ستاره به طریق "پـِریودیک" لکات می خوردشوند. استرونوم ها وجود آنها را با این مشاهده که 
د ستارٔه مرکزی خود را کش می کند. لیکن در سیاره های رسانند. این عالمٔه آن است که سیاره با قؤه جاذبٔه خو

بسیار ضعیف است. از این لحاظ کشف جدید "توان بزرگ" را نشان می  هذکرمت"لکات خوردن"  ٬"زمین مانند"کوچک 
 دهد; ولی اطمینان کامل وقتی حاصل است که از جانب منبع مستقل تائید شده باشد. 

 
یک اسپکتوگراف  «Harps»ه دقیقترین آلٔه دست داشته در این رشته مراجعه کنند: این استروم نوم ها توانستند در حال ب

نصب است. خلف آن در حال "  La Silla, Chile"در  یمتر ۵٬۶که در سویس انکشاف یافته و در تلسکوپ  دقیق است
نصب می گردد. آلٔه که  "Very Large Telescope in La Silla"از پوهنتون ژنف درFrancisco Pepe زیر نظر

«Espresso» را نظر به کتلٔه و همچنان  "زمین مانند"شده است باید کافی دقیق باشد تا سیاره های سنگی  نام گذاری
 سرعت دورانی کشف کند. 

 
 استفاده نمائید.برای مالحظٔه ویدیوی مطلوب از لینک آتی 

 

http://www.eso.org/public/videos/eso1241b/ 
 
 

 پایان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


