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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                            ديپلوم انجنير کريم عطائی :ليکوال   ٢٥-٠١-٢٠١١  ني
  از مطبوعات سويس 

  »زحل « بزرگترين حلقۀ سيارۀ 
  )Spitzer Space Telescope, SST(کشف با تلسکوپ بزرگ فضائی امريکا

  
  

 متناسب به سياره های نظام شمسیموقعيت ترسيم 
  :بزرگی آنها

  
  عطارد -١
 زهره -٢
 زمين -٣
 مريخ -٤
 مشتری -٥
 زحل -٦
 اورانوس -٧

  نپتون -٨

  
  

  زحل با حلقه هايش                                                                                            
   ديگرین حلقۀاکنون محققي. می باشند" زحل"حلقه ها، عالمۀ شناخت 

.  ابعاد نيرومند بوده ليکن ضعيف می درخشد کشف کردند که دارایرا  
  ٢٠٠٩ اکتوبر٧ تاريخی "ناتور"ز نشرات مجلۀ ا

 با قوۀ جاذبۀ  وياد می شود" حاکم حلقه ها"سيارۀ زحل اکثراً  به حيث 
خود نه تنهای مهتاب های زياد را بلکه همچنان حلقه های زياد 

   . در قيد داردرا نيزو خاک سخره ها    يخ ،گرهموار، پارچه های بز
با تلسکوپ . ديگر به آنها عالوه گريديده است" تبعۀ"اکنون يک 

بزرگ فضائی محققين پوهنتون ويرجينيا و ماريلند در اضالع متحدۀ 
اين حلقه . را کشف کردند" زحل"يک حلقۀ غولپيکر جديد امريکا 
 کيلومتر ٧ تقريباً  به فاصلۀ مليون کيلومتر ضخامت داشته و٢تخميناً  

  . مليون کيلومتر تدريجاً  در فضای سيارات غايب می گردد١٢و دريک فاصلۀ شده از زحل شروع 
  

  
  

   در رنگ های طبيعی، "زحل"
   مليون کيلومتر٦،٣از فاصلۀ ) Cassini (سينیاک" فضائی ُسند " توسط ٢٠٠٤ اکتوبر ٦به تاريخ : عکاسی شده



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 مين کالنترين سيارۀ نظام شمسی می باشد و صرف کيلومتر دو٥٠٠ هزار و ١٢٠ی يطر خط استواـُزحل با يک ق
 ميليارد ١،٤٣ با يک فاصلۀ وسطی از افتاب که به تقريباً  "زحل".  آن بزرگتر استنسبت به )Jupiter(مشتری سيارۀ 

  . و اورانوسمشتری مدارهای بين مدارش  ششمين سيارۀ نظام شمسی است با ،کيلومتر می رسد
    

  ديدمبهم و تقريباً  غير قابل
ً  کشف گرديده تا حال بزرگترين به عقيدۀ محقيقن با نظاره از زمين حلقۀ .  است در نظام شمسی ما حلقۀحلقۀ جديدا

برای اين منظور نهايت مبهم و باريک شده می : ليکن حلقه ديده نمی شود .جلوه خواهد کردمهتاب متذکره دو برابر 
 از اين لحاظ صرف بسيار کم شعاع .پارچه های کوچک يخ و خاک که حلقه را می سازند بسيار قليل استتراکم . باشد

  . ماورای سرخ را منعکس نموده و نه نور قابل ديد را
" ناسا"اينکه به علما مؤفقيت دست داد حلقه را کشف کنند بايد مشکور تلسکوپ بزرگ فضائی ادارۀ جهانی امريکائی 

، يک مهتاب "Phoebeفوب" گذشته محققين کمرۀ ماورای شعاع سرخ آنرا به ساحۀ نزديک به مدار  در فبروری.بود
 حرارت را که از پارچه ی بسيار ضعيفی در اين ضمن شعاع.که خاصتاً  از سيارۀ زحل فاصله دارد، متوجه ساختند
يک جسم با حرارت منفی اين چشمک زدن حرارت با شعاع . های بسيار کوچک حلقه پخش می شندند، اخذ کردند

ابزار اين درجۀ حرارت صرف از اين لحاظ  پيمايش شده توانست زيرا .  درجۀ سيلزيوس قابل مقايسه می باشد١٩٣
سه ماه بعد تلسکوپ بزرگ : اين يک خوشبختی بود. تلسکوب آنزمان به يک درجۀ هنوز پايان تر سرد گرديده بودند

از آن به بعد ابزار . ين ستارت در بورد داشت، به مصرف رسانيده بودح٢٠٠٣همه مواد سرد کننده را که درسال 
  .تلسکوپ تنها برای پيمايش در حرارت گرمتر به کار برده می شوند

  

  Phoebe  مهتابپهلوی سياِه
 به .از بين حلقۀ جديد می گذرد" زحل"به دور " فوب"مشاهدات علمای امرکائی همچنان نشان می دهند که مدار

زيرا اين ها مدار خود را خالی می کنند به اين معنی که . تشکيل حلقه ها از مهتاب ها اخالل می گرددصورت عادی 
مهتاب . دقيقاً  برخالف آن باشددر اين صورت موضوع حدس می زنند، محققين .  مواد معلق از آنها جذب می شوند

يد های کوچک جغل و يخ به فضا پرتاب می در هر تصادم با استروئ. مواد را برای حلقه تهيه می کند" فوب"زحل، 
" فوب"متعدد پايه گذاری می کنند که نشان داده می شود مهتاب " زيموالسيون های" محققين حدس خود را با .گردند

  .واقعاً  خاک های کافی را برای حلقه تهيه خواهد کرد
ً  کشف شده بنا بر يک دليل خاص ديگر نيز مورد عالق اين حلقه خواهد توانست : ه قرار دارداما حلقۀ خاکی جديدا

 دور ميزند در يک طرف خود که بيشتر در داخلIapetus پيتوس يا" چرا مهتاب زحل ،توضيح آنرا در بر داشته باشد
 از طرف استرونوم ايتالوی، جيووانی کاسينی، تشريح ١٧اين رنگ آن در قرن . به صورت چشم انداز سياه است

و  پخش یداخلمدار های  بيرونی زحل به  مدارهای که خاک تاريک از مهتاب هایامروز فرض می گردد .گرديد
ً  . می نشيند" پيتوسيا"روی  اکنون محققين توسط زيموالسيون های کمپيوتری نشان دادند که مواد حلقۀ جديد واقعا

   .ه دست آمدپهلويی تاريک مهتاب بو به اين وسيله حل معمای . خواهند افتاد" ياپيتوس"روی پهلوی صحيح 
  

  پايان
  

  
  


