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  بازگشت به مراحل اولی کاينات
 متصل  اروپائی بايد در يافت نمايد که "پالنک"ستاليت 
  دي واقع گرد چه)يگ بانگب( اوليهانفالق  به

  
در . شروع به وجود آمدن کاينات است بيگ بانگنظر به ُمدلِ  ستاندرد، 

 ِ  نظر به زمانِ  قبلی به معنی انکشافِ چوکات تئوری بيگ بانگ کاينات
 ِ انفالق بيگ بانگ.  نيز توصيف می گرددکاينات بعد از بيگ بانگ

ماده، فضا و دن مشترک فضای موجود بلکه به وجود آم دريک نيست
  .بيان می دارد" Singularityی يکتاي"زمان را از يک 

  
 می دو ستاليت را به فضا پرتاب ١٤ادارۀ فضانوردی اروپائی به تاريخ 

  کيهانی نقشه برداری میۀ صحنعقبی تششعات پالنکبا ستاليت . کرد
 .»چنين شده است که امروز استگيتی چه طور «  شودد تا معلومگرد

بايد آسمان را با اشعۀ ماورای سرخ مشاهده " Herschelهرشل "ستاليت 
 .در يافت کند کيهان سردنموده و رمز جريانات را در 

 
اين تئوری توصيف . اگر در مورد اوايل اطلس جهانی سخن گفته شود نمی توان تئوری بيگ بانگ را کنار گذاشت

. به بزرگی و عظمت امروز رسيده است غليظ و داغ صوِرتمی دارد که چطور کيهان از يک وضع اولی غيرقابل 
 امروز .خلق می کند انفالسيون ارتباط با گويا   درصرف باور را )  اوليهانفالق( ليکن در حقيقت تئوری بيگ بانگ

به  خود را گذشته که در آن خيلی کوتاه کاينات بال فاصله بعد از بينگ بانگ از يک مرحلۀ فرض می گردد که 
بدون . بعد از آن توسعه به صورت آرام شروع شده که امروز مشاهده می گردد. ه داده است اکسپوننسيل توسعصورت

همچنان جوانب ديگری کاينات به .  کاينات نمی توانست بزرگی امروز خود را اختيار کندانفالسيونيعۀ رکار قبلی ذ
  .دنمشکل قابل توضيح می باش

  

   ترين روشنی لکه ها در قديم
از اين لحاظ محققين . فهم می سازد، ثبوتِ  نيست برای اين فکر  تئوری بنگ بانگ را به آسانی قابلانفالسيونکه اين

.  بعد از بيگ بانگ به دست آرندانفالسيونمرحلۀ کوتاه از دير زمان به اين سو کوشش دارند اسناد تجربوی را برای 
اکنون ستاليت ادارۀ فضانوردی .  به عمل آمدWMAPدر سالهای گذشته با ستاليت ناسا بنام شروع آن 

بخت  همراه با کمی .از هرنگاه مقتدرتر می باشدWMAP که نسبت به ستالتشد  ستارت پالنکبنام ) ESA(اروپائی
 می ستاليت پالنک ١٤به تاريخ .  بيابندانفالسيون برای  را واضحِ طالع محققين مؤفق خواهند شدند، يک ثبوتو 

 به فضا ٥-Ariane ِ ناهرشل که با اشعۀ ماورای سرخ آسمان را مشاهده می کند در بورد راکت آريهمراه با ستاليت 
  .)به مضمون بعدی مراجعه شود. (ندپرتاب گرديد

  
 ٢،٧ لکه های آبی و سرخ که نسبتاً  از.  در کاينات، طوريکه ستاليت پالنک آنرا ديده خواهد توانست صحنهعقبیزيموالسيون تششعات 

  . ديده می شوند کمی گرمتر ويا سردتر استندکلوين
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کيهانی پيدا  صحنۀ عقبیسعات  را در ميکرو ويف تشعانفالسيون) نشان انگشت(محققثن اميد دارند عاليم مشخص 
اين نور وقتی به راه افتاد که .  نور است در کايناتاين تشعشات که از هر سمت آسمانی می آيند قديمی ترين . کنند

تر گرديد چنانکه امروز به حيث طويلبا توسعۀ کاينات طول موج نور نيز .  هزار سال عمر داشت٣٧٥کيهان صرف 
منفی ( درجۀ کلوين ٢،٧همه جا حرارت مساوی معلوم است اين تشعشعات در . شعاع ميکرو ويف درک می گردد

يافتند که آسمان " Cobوب ک" محققين همراه با ستاليت ١٩٩٢ولی در سال . داشته باشند)  درجۀ سانتی گريد٢٧٠،٤
اين تفاوت های . دننسبت به اوسط کمی داغتر و يا سردتر می باشو با لکه های به بزرگی مختلف کشت گرديده 

 هزار سال بعد از بيگ بانگ به صورت ٣٧٥شاهد آن است که ماده در  صحنه عقبی حرارت در تشعشعات ِ کوچک
ولی الی به . گردداحجارکوچک غيرمنظم سماوی تبديل  به،  مادهشروع آن بود کهو مساوی تقسيم شده بودند غير

 .مليون سال ديگر بايد سپری می گرديد٢٠٠وجود آمدن سباره های اولی 
کاينات هرچه بيشتر دقيقتر پيمايش  صحنۀ عقبیدر تشعشعات ) Anisortropy(در سالهای گذشته غير منظم بودن ها 

بدست آمده از اين ستاليت نتايج .  دست باال داشتWMAP ستاليت امريکائی در اين مورد از همه بيشتر .گرديده اند
بسيار دقيق از هندسه و چگونگی کاينات يک تصوير ات قرار داد ِ درترکيب با مشاهدات ديگر، محقيقين را در موقف

 به صورت  بيشتررتبهپنج مماده نظر به آن ما در کيهانِ  زندگی می نمايم که هموار است و در آن . ما ترسيم نمايند
شتر تأثير گذار است که يهنوز بالبته انرژی تاريک  .وهمچنان به صورت نورمال وجود دارد) غير قابل ديد(تاريک 

  .تا توسعۀ کيهان دوباره تسريع گرددسبب آن می گردد از چند مليارد سال به اين سو 
غير منظم ) اساس(نطفه  .  اشاره می کنندانفالسيون  عاليمی شامل اند که بهWMAPدر جملۀ مشخصات ستاليت 

ط انبسا انفالسيون باشند که ضمن مرحلۀ )ذرات (ند نوسانات تصادفی کووانتن می توا صحنهعقبی در تشعشعات بودن
 گمان برده می انفالسيون ی ُمدل ها با مطابق به آن بود کهWMAP اقالً  پيمايش نوسانات حرارت توسط  .اندکرده 
نس از پوهنتون سوسکس در بريتانيا بيان دارد که اين ها همه عاليم و نشانه های استند در اينکه مارتين کو. شود

 یمه وقوع پيوسته است، مشخصات فاش نجريان باينکه به صورت جزوار چه طور .  بايد موجود بوده باشدانفالسيون
 .کنند

 مليون يورو می ٧٠٠شته و قيمت تمام شده آن  تن وزن دا٢اميد های محققين اکنون بسته به ستاليت پالنک است که 
چه گونه  صحنه عقبیميکرو ويفِ  ماهِ  آينده بايد اين ستاليت با دو وسيلۀ علمی معلوم نمايد که تشعشعات ١٥در . باشد

 می تواند ده مرتبه تفاوت های کامريکائی اش ستاليت پالن) جوره(در مقايسه با ضميمۀ . ندروی آسمان تقسيم شده ا
ليکن اين عمل سرد کردن پر مصرف .  پيمايش نمايد آز آن  آسمانترچک حرارت را در سه مرتبه مناطق کوچککو

 درجه باالی ٠،١ بايد ابزار پيمايش تا  دقيق بودن مورد نظر تکافو گرددبرای اينکه  .وسيلۀ پيمايش را ايجاب می کند
 نوآوری باهم ترکيب  سرد کردن به ُطُرقِ ِ ای معلومبرای اين منظور بايد تخنيک ه. حرارت سرد گرددمطلقِ  صفر 
 پايان ترين درجۀ حرارت شناخته می شود که برابر است به صفر درجۀ کلوين و   Toحرارت صفرمطلق (.گردند

 ). درجۀ فارنهايت٤٥٩،٦٧ درجۀ سانتی گريد يا منفی ٢٧٣،١٥تطابق دارد به منفی 
  

  چانس از دست رفته 
 پيمايش می کند بلکه کاينات صحنۀ یعقب را در تشعشعاتِ  Anisotropy صرف انيسوتروپی ستاليت پالنک نه تنها

 از ستاليت  پالنکهممورد در اين .  معلوم می نمايد، شده اندیهمچنان قسم و طريقی را که اين تشعشعات قطب
WMAPکه گردد کشف  شدن یبه اين طور اميد می رود با ستاليت پالنک برای بار اول نمونۀ قطب.  برتری دارد

 ۀ برجستِ اين نمونه ثبوت) سويس( از پوهنتون ژنف روت دوَرربه عقيدۀ . می نامند" B-Modeبی مود "آنرا محققين 
 را اين گونه  صحنهیعقب توليد می شود تشعشعات انفالسيونزيرا صرف قوۀ جاذبۀ که ذريعۀ  . انفالسيونست برای ا

 ولی تا کرکتريستيک قطبی شدن اقدام به عمل آمدنمونۀ ر جست جوی اين  نيز دWMAPبا ستاليت . قطبی می سازد
 بسيار انفالسيوناز آن چنين نتيجه گرفته می شود که امواج گراويتاسيون تو ليدشده توسط . حال پيدانمون آن دست نداد

 دخيل  صحنهیعقب  تشعشعات Anisotropyدر انيسوتروپی  نمی توانند  % ٢٠بيش از :  باشندُپر قدرت نمی توانند
مورد قبول واقع گرديده ) بيش از يک صد آن به دوران است (انفالسيونبدين طريق يک سلسله از ُمدل های . باشند

را % ٥امواج قوۀ جاذبه صرف که هم وقتی ديده شده بتواند  " B-Modeبی مود "با ستاليت پالنک بايد . نمی توانند
 کنترول گردند خاصتاً  چندی از ُمدل های انفالسيونجمع بيشتر ُمدل های اند می توبه اين صورت نتيجتاً  . احتواکند

  .مورد پسند
ن اگر ستاليت پالنک بيشتر برای پيمايش قطبی شد. با آنهم دوَرر متأثر بود از اينکه چانس از دست رفته باشد

ور دارد که چانس های کشف دوَرر با. از امکان به دور نمی بود% ١تخصيص داده می شد، نايل گرديدن به سرحد 
ولی از ستاليت پالنک اينک هم توقوع می رود که شناخت ما در مورد . چيزی جديد هنوز بيشتر ميسر می گرديد

 پالنک ِ  آروپائی که درآن وظيفۀ ستاليتیادارۀ فضانورد  Bluebookنظر به کتاب آبی . کاينات توسعه می يابد
بدست   مخفی مانده، صحنهیعقباز رمز اطالعاتيکه در نوسانات تشعسعات %  ١٠تا حال وسيعاً  تشريح شده است 

اين در پهلوی ديگر .  ت را اخذ کندا تقريباً  همه اطالع صحنهیعقبپالنک خواهد تواست از تشعشعات . استآمده 



 
 

 
  ٤از  ٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ی نورمال و تاريک ماده و از قبيل انحنای کيهان، قسمت ها(  کاينات شناسی  مهماز پارامترهایچندی  خت شنامسايل
همرای ستاليت پالنک بآلخره کاينات شناسی دقيقاً  به حيث يک . امکان پذير خواهد ساخت% ١را با دقت  ) غيره

  . کرددعلم عرض وجود خواه
************  

  

  عظيم برای تشعشع حرارتِ  کايناتپارابول يک 
   شدن ستاره ها پی ببرندرشل استرونوم ها می خواهند به پيدابا تلسکوپ کيهانی َه

  
مشاهدۀ اين تشعشعات . ، غبار گاز، کهکشان ها و ستاره ها اشعۀ ماورای سرخ را پخش می کنندمانند هر شيی زمينی 

به سرعت رو به ) ستاره شناسی(استرونومی به يک رشتۀ گذشته امواج الکترومقناطيس در دهه های غير مرعی 
نظور بايد موانع بزرگ از سر راه مرفوع می گرديد زيرا الی رسيدن تا روی برای اين م. توسعۀ انکشاف يافته است

بيشتر مقدار زياد تبخير آب در هوا باعث جذب آن می از همه . زمين از تسعشعات امواج طويل چيزی باقی نمی ماند
وسيلۀ نوری ترين ا ندر حال توا. کار می گيرندستاليت از اين لحاظ امروز ستاره شناسان عمدتًا از تلسکوپ . گردد

 اين وسيلۀ ِ تلسکوپ.  ناسا به دوران است اشپيتسِر–در بورد ستاليت  م به اين سو ٢٠٠٣از برای ماورای سرخ 
 ماورای سرخ به پايان رسيده – آن به حيث شامپيون استرونومی عمر ولی روز های.   سانتی متر قطردارد٨٥نوری 
و از جانب ديگر ادارۀ فضانوردی اروپائی رو به خالصی است  تقريبا از يک طرف ذخيرۀ مواد سرد کنندۀ آن. است

ESA  ِستاليت نسبت به  هرنگاه ازو می به فضا پرتاب شد ١٤به که  در اختيار دارد  رابا ستاليت َهرشل تلسکوپ
   .اشپيتسر بر تری دارد

  

   ماورای سرخ-سپردن اختيار در آسمان
ميليارد يورو می باشد به نام کاشف ١،١ تن وزن دارد و قيمت آن ٣،٣ه ستارجديد نمايش ماورای سرخ در آسمان ک

هنگاميکه او .  برتانوی دارد، مسما گرديد- آلمانیکه تابعيت ِهرشلاشعۀ ماورای سرخ ، محقق طبيعت شناسی  ويليام 
 ماورای با يک منشور، روشنی آفتاب را به رنگ های جداگانه تجزيه می کرد، ترمامتر کارش در١٨٠٠در سال 

 ٣،٥عظيمی که پارابول  با .قابل مالحظۀ حرارت را نشان می دادرفتن  بلند) »ماورای سرخ « حرارت (نورسرخ 
نورماورای سرخ   اشپيتسر، اشعۀ- مرتبه بيشتر نسبت به ستاليت امريکائی تلسکوپ١٧متر قطردارد ستاليت َهرشل 

الی دهۀ آنيده بزرگترين طور اين  به  ووانا تر استبل توحتی ستاليت َهرشل از تلسکوپ ه. را تمرکز می دهد
 سرخ ورای ماخاصتاً  در مورد نوِر  سبتاليت َهرشل)Detector(ِدِدکتورهایبرعالوه . تلسکوپ جهانی خواهد ماند

  .امواج تا امروز تحت تحقيق گرفته نشده انداين ساحات طول . که از فاصاله های دور می تابد، تخصص دارند
 .ل مثالً  راه نظراندازی را در به وجود آمدن ستاره ها و پالنت ها باز نمايدمفيد علمی بايد َهرشۀ محمولۀ سه وسيل با

نظر  می گردد،ديد در نور عادی مانع  غبار در حاليکه. کاز تشکيل می گردندو اين ها در داخل غبار عظيم ذرات 
 غبار نفوذ می کند، امکان پذير می )پوشش(از چادرتوسط نورماورای سرخ که تولد چنين اجسام سماوی اندازی به 

 را بازگو می  Camera and Spectrometer Photodedector Array  که مختصرPacsيکی از اين سه وسيله پکس . شود
تشعشعات قليل اجسام سماوی   که با آنوسيله  متشکل است از کمره و اسپکترومتر همزماناين . ، ناميده می شودکند

محققين انتظار .  از صفر مطلق باالتر قرار داردۀ محدوددرجاين اجسام صرف چند  درجۀ حرارت .دنگرداخذ می 
  .  می برندا که تا حال وجود نداشته، از مراحل سرد قبلی ستاره ها رتريات بيشتر را درفوتوهای روشنئجز

تشعشعات از : خاص اتخاذ شده است ترتيبات ،برای اينکه تشعشعات ديگِر حرارت پيمايش های حساس را مختل نکند
اين سرد ساختن غير .  به عمل می آيدجلو گيریماورای سرخ آفتاب ، زمين و مهتاب توسط يک نوع چترآفتاب 

وسايل پيمايش عالوه .  باالی صفر مطلق نگاه می داردۀ درج٧٠ به تقريباً   را )لينز(مستقيم حرارت اوپتيک دور بين
 عمل هم در بورد موجود است، با کيلوگر٣٠ ٠ مايع سوپرا، هيليوم، که از آن بيش از برآن به صورت مستقيم ذريعۀ

ً مدت سه و نيم سال کفايت می کندامقدار متذکره بر.  می آيد   Kryostateوستاتیکيرهيليوم در يک . ی تقريبا
 متر جاداده شده است که ٣ به ار تفاع) ظرف سرد کنندۀ است که در آن حرارت بسيار پايان ثابت نگاه داشته می شود(

  . درجه باالی صفر مطلق نگاه دارد٢ تا ٠،٣بايد حرارت آالت پيمايش را به  بزرگ مانند يک ترموِز
  

  تحليالت کمياوی 
. يک قسسمت عمده مشاهدات را تحليالت کمياوی ترکيبات ابرهای مولکولی ، ستاره ها و کهکشان ها تشکيل می دهد

 است که تا حال برای ماورای سرخ در فاصلۀ بعيد  Spectrometerترين سپکترو مترحساس  )Hifi(آلۀ های فای 
ريسرچ فضائی هالند و پوهنتون تخنيکی سوريش اين آله با همکاری بين المللی که توسط مؤسسۀ . ساخته شده است

ا قابل پيمايش می يوسط های متعدد اتوم ها و مولکول ها رپهای فای .  همآهنگ گرديده است انکشاف يافته)سويس(



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

.  را انتظار می بردخطوط اسپکترال هزار ٧٥ ستاره شناس پوهنتون تخنيکی سوريش مشاهدات آرنولد بنس. سازد
   .بيش از حد خطوط را تعين نمايند تا مولکول های مربوط  شمار شتنداد  خواهنديتفودهه ها مصرمدت علما 

ساحتار تا ممکن نبود  چون .ای جيد تخنيک قدم می گذاشتنندبه دني بايد انجينيران های فایبرای ساختمان آلۀ 
ماورای سرخ ثبت گردند انجينيران به يک تريک از تخنيک راديو دست در مستقيماً  فريکونس های بسيار حساس 

بايک فريکونس ساحۀ تخنيک رادو ترکيب گرديده طوريکه فريکونس مجموعی در فريکونس سيگنال آخذ شده : بردند
اين پرنسيپ امروز در . قرار گرفته بتوانداستفاده کونس های راديوئی قرار گرفته و سيگنال اخذ شده مورد ساحۀ فري

 مرتبه بهتر از وسايل ١٠٠ های فای آلۀ تجزيۀ سپکترالبه اين اساس .  قابل تطبيق استFMهر راديويی ِاف ِام 
 ستاره شناسی راديويی، چلنج تخنيکی  در اين به عقدۀ توماس کالين از مؤسسۀ ماکس پالنک برای. سابق، می باشد

کار . بود تا اين پرنسيپ در قسمت ده هزار مرتبه طول امواج قصيرتر ماورای سرخ در فاصلۀ بعيد نيز تطبيق گردد
  . های مقدماتی يک دهه را در بر گرفت

 به ٨٠ الی سال های ،يهان ماورای سرخ در کِ  کار های مقدماتی برای تلسکوپ بزرگ–بعد از مدت طويلِ  انکشاف 
محققين پوهنتون .   بنس و همکارانش بی صبرانه انتظار اولين پيمايش های ستاليت هرشل را می برند-عقب می رسد

می نمايند که  به وجود آمدن ستاره ها  در قبلی اوقات سردجرياتاتمتوجه خاصتاً تخنيکی سوريش تمرکز فکری را 
 بنس می گويد، آب بعد از هايدروژن و کارُبن مونو اوکسيد، سوم مولکول است .نددر آنها مولکول ها نقش عمده دار

اين طرف و آن طرف زوزه کنان در ابرمولکول ها به شکل يخ گرفته همراه با ذرات گرد  که در فضای بين ستارگان
دور . ب آزاد می گردد آنجا آ،اگر در مرکز چنين ابرها ماده به شکل پيش گام ستاره غليظ شود. در حرکت می باشند
حرارت هنوز کافی است تا ) اين فاصلۀ است بين زمين و افتاب(  واحد ستاره شناسی ١٠٠ الی ١٠تر ازمرکز تقريباً  

عکس العمل های کمياوی باعث تعدد مولکول های مختلف می شوند که در توازن . مولکول های آب تبخير کنند
، حرارت و تسعشع در ابر مولکول جسامتمعلومات در مورد فشار توان می از اين پيدايش . کمياوی باهم قرار دارند

  .ها بدست آورد
نقطۀ است عاری از تأثير قوۀ جاذبه و قوۀ  (  هرشل بايد در نقطۀ مشاهدات خود قرار گيرد،تقبل از شروع اجراآ

تر از زمين خارج از منابع  مليون کليوم١،٥اين نقطه در فاصلۀ ). lagrange-punkteفرار ازمکرِز اجسام همسايه 
 يک شروعِ  خواهد ESAبرای ادارۀ فضانوردی اروپائی . دو ماه را در بر می گيردانتقال بدانجا . اخالل قرار دارد

برای اين . ترميم مانند تلسکوپ هوبل وجود نخواهد داشتفرصت زيرا  . بود که در آن همه امور فی الفور عمل کنند
  .استبعيد ار  بسيlagrange-punkteمقصد 
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