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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

                             

 ۹۰/۱۱/۲۹۱۲             دیپلوم انجینرکریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 کائینات اوایل یک نظر به 
 از اولین ستاره ها« انگشتنشان » جست و جو به سراغ 

 
 Christian Speicherنویسنده:  ، ۹۰/۱۱/۲۹۱۲مؤرخ  ،چاپ زوریخ ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت

 

 

 
 

انفالق عظیم " ستاره ها و کهکشانها به درخشیدن  big bang, ،از "بیگ بانگ  تاریخ کائنات یک تاریخ نور است. حتی بزودی بعد

 در نتیجهاست. شده اولین جسم عالوه نور نور آنها به و بی شمار به آن ضمیمه گردیدند  سماوی آغاز کردند. آز آن به بعد اجسام

می  کهکشانی پسمنظر . این درخششتسلط دارد بین کهکشان هاو در فضا برکه به طور مساوی تشکیل گردید یک درخشش مبهم 

پنهان است. لیکن اندازه اولی فضا اشاراتی به تاریخ کائنات باشد. زیرا در این  یتواند برای ستاره شناسان یک منبع مهم اطالعات

شد. به هر صورت یک گروپ در نظام شمسی و در کهکشان امکانپذیر نمی با ،گیری  این تشعشعات توسط عوامل مختلف اخالل

گما" را از "اجسام این گروپ توانست "تشعشعات عالوتا ً . مؤفق گردید "،غبار نور"به این نگاه غیر مستقیم یک  محققان با

سماویدور
1

 " تشخیص نماید.

 

 می شودقـُـرت  از غبارنور

 Fermiدر بورد تلسکوپ فضائی برای "اشعٔه گما" بنام « Large Area Telescope» خود ازمطالعات تیم محققان برای 
 فعال کهکشان" را همرای یک سوراخ سیاه ۰۵۱سال "طوایف  ۴استفاده می کرد. با این تلسکوپ محققان در ظرف 

)هسته های فعال  Blazarsن قوی "گما" که به اصطالح از آبسیار به تحلیل گرفتند. تشعشعات انرژی  ٬در مرکز
                                                           

۲۹۱۲مؤرخ اول نومبر  ،نشرات آنالین ساینس  1  

به ملیاردها سال ٬محور زمان  

امروزاز :میلیارد سال ۰۱٬۷  

ـ تلسکوپ اشعٔه گما
 فضائی

تضعیف قسمت انر ژی 
 قوی

اتشعسعات گم  
 

قویتشعشعات ملیارد سال:  ۸٬۶الی ۴٬۰  

وسطتشعشعات میلیارد سال:  ۰۱٬۱الی  ۸٬۶  

Telescope : Fermi 
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 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

 

نور می گذرد. در صورتیکه یک "فوتون گما" در در راه خود به زمین از غبار مبهم  ٬دنپرتاب می گردکهکشان ها( 
 )گرافیک دیده شود(.شود بلعیده می تواند از غبار ٬و انرژی کافی داشته باشد ٬ضمن به یک فوتون در غبار تصادم کند

 
از بین آن عبور کند. بناًء اگر دیرتر گما"  -است که غبار غلیظ بوده و "فوتونمعیار ممکن به همان شدن احتمال جذب 
به این ترتیب می توان از تضعیف "تشعشعات گما"  ٬وهمچنان طوایف بدون اخالل آن معلوم باشد Blazarفاصلٔه یک 

 .استنتاج کرد ٬در مورد غلظت و شدت تشعشعات پسمنظر ٬با انرژی قوی
 

" کوشش کردند در طوایف دو "بالزار" یک "نشانٔه انگشت" در نور  Hess-Teleskopبا  " ۱۱۱۶محققان در سال 
صرف یک سرحد نهائی  ٬پسمنطر بیابند. لیکن چون طوایف عاری از اخالل هردو "بالزار" کافی و دقیق معلوم نبود

اکنون از برکت تعداد زیاد "بالزار" و با شکران از فاصله های  Fermi. با تلسکوپ ـ نتیجه گیری گردد غلظت غبار
نخستین بار یک ثبوت مثبت "نور پسمنظر" به دست آمد: در طوایف "بالزارها" در انرژی زیاد یک  ٬آنها مختلف

آن است شکستگی دیده می شود که با فاصله گرفتن از زمین زیادتر به دیده می خورد. این تابع بودن فاصله یک نشانٔه 
 Anita Reimerگفتاری است از این وابسته بوده و نه به یک صفت روانی "بالزارها";  که تضعیف به روشنی پسمنظر

 می باشد. "Fermi کاری ـ"از پو هنتون "اینسبروک" )اتریش( که متعلق به گروپ 
 

 به این لینک کلیک نموده و ویدیوی مطلوب را مشاهده نمائید:
 

http://www.nzz.ch/wissen/wissenschaft/suche-nach-dem-fingerabdruck-der-ersten-sterne-
1.17767104 

 
 برای ستاره های اولی جای بسیار تنگ بود 

از بعد میلیارد سال  ۶ ٬نور پسمنظردر شدت کمپوننت "ماورای بنفش"  ٬خود توانستند ببینند یاندازگیریهامحققان از 
 ٬آنزمان می توانست تقریبا ً بکلی در مجموع کهکشان های موجود ٬اندازه شدهرقم بود. چقدر " )بیگ بانگ("انفالق عظیم

ها جای نمی ماند. این خاصتا ً به نسل تبصره از این لحاظ برای دیگر   ٬می گوید Reimer میرمن مرتبط دانسته شود.
 (خنثی)" هایدروژن 2شدن ionizeستاره های اولی ارتباط می گیرد که همرای نورشدید "ماورای بنفش" خود باید در" 

ملیون  ۵۱۱باید  ٬به اساس نتیجگیری محققان ٬کائنات اولی ممد واقع شده باشد. نقطٔه اوج برای تشکیل این ستاره هادر 
 گذشته باشد. ٬" )بیگ بانگ(فالق عظیمن"ا از سال بعد

 
  von der Loeb بررسی این با معلومات گذشته همنواست. لیکن اوعقیده ندارد که  ٬از پوهنتون  هارورد می گوید

معلومات جزوار را در مورد ستاره های اولی داده بتوانند. زیرا این تابش شعاع   ٬پسمنظرجداگانٔه کهکشانی  عاتتشعش
معلومات بیشتر از این در بارٔه  خواسته شودد. اگر قویتر می باش ٬به وجود آمده اند توسط نور ستاره های که بعدتر
یک نگاه  "قوی نوری"کوپ یا تلسکوپ های راه جز اینکه با رادیو تلس ٬به دست آیدستاره های اولی وکهکشان ها 

  انداخته شود. عصر و مستقیم به این عهد
 

 پایان
 

 

  

                                                           

یعنی چارج مثبت یا منفی را گرفتن ،یونیزی شدن  2  

http://www.nzz.ch/wissen/wissenschaft/suche-nach-dem-fingerabdruck-der-ersten-sterne-1.17767104
http://www.nzz.ch/wissen/wissenschaft/suche-nach-dem-fingerabdruck-der-ersten-sterne-1.17767104
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=ionize&trestr=0x8002

