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 برگردان: امید برومند

 

 یستم هایبا سن را تکه تکه کرده و یم بلعد. آ، اگر ستاره ای به یک سیاه چاله فوق العاده کالن جریم نزدیک شود 

 . مطالعه کرد ن آ جزئیات تا را گان فاجعه ستار این تلسکوپ یم توان  جدید 

 

یکدان  )سمت چپ( نکوس. بردیل س   ز نجویم بمثابه فی 

در مرکز پرواز   (Swift-Mission) سویفت-برای ماموریت

مدیر  نایل گرلز. تحقیق میکند  ناسا  (Goddardگودارد )

یک ذرات فضایی ) ز  Laboratory  Astroparticleالبراتور فی 

Physics )  بوده 2017در فوریه  شا فوتزمان تا   ،این مرکز 

 هایسویفت و تلسکوپ  است. او محقق ارشد ماموریت

Wide-Field Infrared  Survey Telescope  و   

Space Telescope  Fermi Gamma-ray   .بوده است 

 

یتقریبا هر کهکشان بزرگ ن ای : یک سیاه چاله کالن جرم. دارد  پنهان یک راز کیهایز  خود در مرکز  ،، از جمله کهکشان راه شی 

منظومه  از  کوچکی    فضایی به مساحت   در جرم خورشید  میلیاردها بار  تا میلیون ها  دارای جریم برابر با آسمایز عجیب  جسم

ز و  بودهشمیس  امون خود وارد میکند.  متناسب  وی گرانیسی فوق العاده ای به محیط پی  رفتار و  ق  شناسان خواهان تحقی اخی   نی 

ی و توسعه کهکش تا بوده  اجسامرشد این   ند. بهی  بشناس،را احاطه کرده اند  آنها یی که آنهااز این طریق شکل گی 

 

؛ ند یم گی  قرار معرض توجه  در یم بلعند   که ماده. زمایز کنند، معموال نامریی اند  که سیاهچاله ها نوری منتشی نیم  آن جا از 

ه منتظره ای بندرت اتفاق یم افتد. این  ن آ رخیده، اما بدرونچ بدور انگاز، گرد و غبار و ستارگان در مدار ثابت    واقعه بصورت غی 

 ماده بدرون که جذب نمیشوند. تنها زمایز  
ی

ی ناپذیر آمقدار بزرگ  سی 
ی

 . ن از دور قابل رویت استآن بیافتد، گرسنگ

 

 اشمیتمارتن ستاره شناس  1963از سیاه چاله ها را مشاهده میکنند: در سال سال است که محققان بویژه نوع حرییص  50

وش کوازارها  ، که واقعا جنجایل ترین   . کرد کشف    را  (ها )اخی 
ان بوده  این پدیده هاست، هسته فعال یک کهکش این پدیده اسمایز

صدها و ،از گرد و غبار و گاز  خاطر ممکن است که ابرهایی ن آاحتماال این فقط به  که درخشان تر از میلیاردها ستاره میدرخشد. 

ده و داغ ف شدیدی به نحو و در این میان کشیده شده بدرون این سیاه چاله کالن جرم   مارپیچ گونه،یا هزارن میلیون سال  شی

 میشوند که برای مدت زمان طوالیز شدیدتر ازهر جسم دیگری در جهان درخشان تر میدرخشند. 

 

ز از ما بسیار دور هستند.  وش ها نسبتا نادر بوده و همچنب  طول عمر   فقط به اندازه کشی از  آنها که   آن جا از متاسفانه اخی 

یدهند. اگر چه نم به دستسیاه چاله ها  فرگشتروند کل ، اطالعات زیادی درباره  سیاهچاله پنهان شده در مرکزشان میدرخشند 

ی رسعت ستارگا را  اه چالهسیآن در یک مدار بسیار نزدیک میچرخند میتوان جرم  هسیاه چالیز که بدور از طریق اندازه گی 

 نزدیک باشندمحاسبه کرد 
ز
ی-، اما این ستارگان باید به اندازه کاف  بتوانیمتا ما  -هیا در کهکشان  همسای در درون کهکشان راه شی 

 نیم. کاز یک دیگر تفکیک و جدا   را بوسیله تلسکوپ هایمان تک تک ستارگان 

 

ن رییس ستاره شناس بریتانیایی  1988در سال  وع  ، که تازه زمان کوتایهپیشنهاد کرد   دیگری را برریس متد  مارتی  است که رسی

وش ها و یا رسعت ستارگان در مدارهای بسیار نزدیک به سیاهچاله ها را  آن کهبه جای  . ه کرد  نتیجه دادنبه  تشعشعات اخی 

ی نور  های صاعقهمشاهده کرد، میتوان 
  اتفاق یم افتند  هنگایم آنها  جستجو کرد.  را  ها  ناکوتاه و روشن در نزدیگ مراکز کهکش  این

 . نهاده شد  نام ناشی از جزر و مدکننده   تخریب ادثهحیعتز  TDEs)  این عمل ) . ستاره ای را ببلعد  ،جرم که یک سیاه چاله کالن
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وع تا پایان دنبال کرد انجامد نه چند هزار سال بلکه چند ماه بطول یم  که نابودی ستاره  آن جا از   آنها  . ، یم توان این روند را از رسی

 شوند. دست هم بخوی  مشاهده یم بسیار درخشان و حت  در کهکشان های دور 

 

 

وهای جاذبه عظیم ی  ک ستاره را تکه پاره یم کنندچطور نی 

 

ا اک. در جزر و مد زمیتز شوند که جرز و مد  مان علت واقع یمبه ه در واقع ناشی از جزر و مد کننده  تخریب وادثح  یر

ز  بر روی. کشش گرانش ماه ماه مسئول است این نابرابری  ن بوده  و آسمت دورتر از بیشی   ،به خود سمت نزدیک تر کره زمب 

وی باعث  و  جزر و مد میشود. نی  ز  این نی   د ثابه م  که بم  مدن موضیع سطح دریا شدهباال آباعث بر روی دو سمت کره زمب 

تکه  العاده تفاوت های فوق ،ید آکالن جرم گرفتار   ایسیاه چاله اگر یک ستاره در چنگال  به این ترتیب قابل رویت است. 

 دار جرم به اندازه هر دو ،جزئیات  کنند.   یمپاره اش 
ی

اکم، مانند کوتوله های سفی ند. آسمایز بستگ  ,دیک جسم کوچک می 

وهایی از جنس خورشید خودمان یک ستاره عادی  بهی  از  ز نی  قابل . یک توپ بولینگ هم در ممت یم کند مقاو در مقابل چنب 

ین سیاهچاله ها که  . شد  یک پشمک به مراتب سخت تر تکه تکه خواهد  م خورشید چند میلیارد برابر جر جرمشان بزرگی 

  ستاره آنها  ایجاد نیم کنند:  ناشی از جزر و مدکننده حادثه تخریب  است 
ز
وی جزر و مد به اندازه کاف  بزرگ را قبل از اینکه نی 

وهای ساطع شده از یک سیاه چاله با  نبرخالف آ شود،یم بلعند.  ا  میلیون ها برابر جرم خورشید، هر ستاره ای ر  جریم نی 

ز خورشید و عطارد( آنها  یمیلیون کیلومی   50له ای کمی  از که به فاص  کنند.   یم تکه تکه ،برسد  )یعتز تقریبا فاصله بب 

رک ستاره مشخص شده را ت توسط   بتدری    ج مدار  ستاره، تش بازی تماشایی است. قطعات غاز یک آفروپایسی ستاره آ

دیگر این  نصف از سیاه چاله دور یم شود، در حایل که و  تشکیل دادهتقریبا نصف این مواد رشته های طوالیز ای   نند. میک

وع به چرخش کرده( 1))ساختار دیسک مانند از ماده( قرص برافزایشی  مواد بصورت ، شکل مارپیچ مانندی ایجاد شده که رسی

وهای   تحتشود. این مواد تقریبا رسعت نور را حاصل یم کنند و  سیاه چاله یم بهسته جذآ نمحتوی آ و اصطکاک  گرانشنی 

ده شده  و دمای  وع به تابش یم یم رود ه سانت  گراد باال جدر  250000تا  آنها فشی اه کنند. برای چندین هفته یا ماه سی  و رسی

 تحت شعاع قرار میدهد. را خود شان چنان شدی  یم تابد که تمایم ستارگان کهک چاله ای که قبال نامریی بود، با 

   

 

 در یک نگاه

وهای جزر و مد  تکه تکه شده  توسط نی 

 

ز کرده اند  ها  نادر مرکز اغلب کهکش -1 نزدیک  نها آبراجسایم که به  آنها . میدان گرانیسی سیاه چاله های کالن جرم کمب 

 د. وهای نابود کننده ای وارد یم کنشوند نی  

، تابش ویژه ای که بر اثر تکه تکه شدن اجسام دوردست دید وسیع زاویه با تسکوپ های سمانآ دشوار جستجوی  -2

 شکار یم کنند. آایجاد یم شوند را 

 شانی اطرافنهاابر روی کهکش آنها تار مرموز سیاه چاله ها و تاثی  توضییح در مورد رف مده از این طریقآاطالعات بدست  -3

  یم دهند. 
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وش Quasarیک  که در اینجا بصورت   -یا اخی 

ی نشان داده شده است  موقیع پدید یم اید که -هیز

وی گرانش بسیار یک  سیاه چاله کالن جرم با نی 

که ،چرخنده از گاز و گرد و غبار  دیسکعظیمش ، 

دقیق  اطالع . ببلعد  خر آتا به را  اند  را احاطه کردهاو 

نوع از سیاهچاله ها را رصد  تر در مورد خواص این

بودی که در جریان  نابدست میدهد  پرتویی یا  تابش

وهای جزر و مد  رسی    ع  ستارگ ان عظیم توسط نی 

  . زاد میشود آ

 

 

 

 

 

 

 

 اثبات قابل بندرت و بسختی 

 

 سال   ها چه نظریه پردازان این پدیده را دهاگر 

-یناپیش بیتز کرده بودند، تخریب  ، پیش

 به تستارگان که بسیار نادرند چنیتز 
ی

در  ازگ

ز زده یمکشف شد.   2000سال  ه شود کتخمب 

ز پدیده   هایی چنب 
ی

  در یک کهکشان به بزرگ

ی هر  بار سال یک 100000کهکشان راه شی 

عالوه بر این تنها با دشواری  افتند. اتفاق یم

های نظری مدلطبق شوند. بر مشاهده یم

د )ساختار دیسک مانن قرص برافزایشی ،ساده 

مالیم تا امواج  Xاشعه  طیفدر  (1) از ماده(

 ها بهکنند؛ این طول موجماورا بنفش تابش یم

یسبرای تلسکوپ دشواری  های ما قابل دسی 

ز ستاره جو  ای و هستند، چون گرد و غبار بب 

ز  یس به زمب   کنند. ایجاد یماختالل  آنها در دسی 

 

ز   وانند تشناسان یمه، ستار ها مدل بر پایه همب 

 ناشی از جزر و  تخریب کننده حادثهاز یک 

ز با دقت زیادی جرم سیاه چاله، مد  ای را تخمب 

 ،ابطهر  این در  . شدهاین نمایش  باعثبزنند که 

ی یماندازه زمایز  که نشانگر طول   شود گی 

  مدی  است

 

 

 پایان خشنونت امیز

 اگر چه سیاه چاله های کال ن جرم خود نمی درخشند، جنجالی ترین پدیده های

 شوند.  ( را باعث میTDE) کننده ناشی از جزر و مدحوادث تخریب جهان  از جمله  

 ستاره ای که به این غولهای کیهانی خیلی نزدیک شوند، از طریق نیرو های شدید

گاز به سمت سیاه جزر و مد تکه  پاره خواهند شد. بخشی از این تکه ها به شکل  

 ردر بین راه فشرده و شروع به درخشش می کند و بخش دیگچاله جاری شده، 

 کند. به فضا فرار می 
 

هستار  

 اغاز...  

زمانی که یک سیاه چاله کالن جرم ، سمتِ مایل به خوِد یک ستاره در حال 

حادثه تخریب عبور را قوی تر جذب خود کرده تا طرف مقایل و دیگر ستاره ، 

 اثر این نیروهای جزر و مد( شروع می شود. TDE) کننده ناشی از جزر و مد

جا یک ستاره شبیه دارد.در این بستگی سیاه چاله و چگالی ستارهبه جرم  

 خورشید خودمان به سیاه چاله ای نزدیک می شود که جرمش چند میلیون

 برابر جرم خورشید است. 

 
 

© Esa 
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 سیاه چاله

(NASA/CXC/M.Weiss

) 

 پایان ...

سیاهچالههر چه بیشتر ستاره به   

 نزدیکتر شود، نیروهای جزر و مد بیشتر  

 شده و در نهایت  این نیروها  ستاره را در

 شکل رشته های  قوس مانند گاز تکه تکه 

 می کنند. نصفی از انها در فضا پخش 

 شده و نصف دیگر در  یک مدار مارپیچ 

 شکلی که دائما تنگ تر شده به سمت 

 سیاه چاله چرخیده و در راه یک 

 داغ ایجاد کرده که قرص برافزایشی 

 از روی تابش ان ، ستارشناسان  

  حادثه تخریب کننده ناشی از جزر و مد 

(TDEرا شناسایی می ).کنند 

 

 منظره منحصر به فرد

 

TDE تنها    حادثه تخریب کننده ناشی از جزر و مد

رویدادی است که از طریق ان ستاره شناسان میتوانند ردیابی 

کنند که چگونه یک سیاه چاله  فعال شده، ماده بلعیده و دوباره 

 به حالت غیرفعال برمی گردد. 

)ساختار دیسک مانند  قرص های برافزایشیاز روی زمانی که 

 حداکثر روشنایی (1)از ماده( احتیاج  داشته تا تشکیل شوند 

می توان بزرگی  (3)و  محو شوند (2) شان را بدست اورند

 Drehimpuls( )Angularستاره ، جرم و تکانه زاویه ای  ) 

momentum ) .سیاه چاله را بدست اورد 

)ساختار  دیسک ( در3محققان میتوانند امواج شوک)عالوه بر ان   

 )جت های( فواره هایدیسک   مانند  از ماده(  و پیدایش 

(   یعنی  relativistischer Jets() Relativistic jet)  نسبیتی

جریان ذراتی که تقریبا با سرعت نور از دو  قطب  سیاهچاله 

 فوران می کنند را دنبال کنند.

3 

1 3 2 

 سیاه چاله

3 
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 روشنایی خود را بدست یم آ  ناشی از جزر و مد تخریب کننده حادثهکه 
که با چه   دهد نشان یمنوبه خود ه. این بورد حداکیر

 تخریب کننده حوادثکند. و ماده به سیاهچاله وارد یم  تشکیل شده )ساختار دیسک مانند از ماده( قرص برافزایشی رسعت  

های کالن جرم دارند. پدیده دیگری این هچالهای مختلف سیاهخی  از جرمشان، بخاطر روشنایی فوق العاده ناشی از جزر و مد

 توانایی را  ندارد. 

 

ز نامزدهای   یراو تلسکوپ ماو  ROSATروسات  X ماهواره اشعه در اطالعات  ناشی از جزر و مد تخریب کننده حادثهاولب 

 ، بمثابه فوران پرتو هایی بودندکه   آنها  ردیای  شدند.  (Galaxy Evolution Explorer)  کاوشگر تکامل کهکشانبنفش کیهایز

ه را به ن غی  محسوس بودند اتفاق افتاده و به بدین خاطر توجیی که قبل از آنهااو در مرکز کهکش هفته ها و ماهها طول کشیده،

 یمجدیدی برای تحقیقات پایه گذاشتند. با این حال ستاره شناسان به اطالعات قدی یقلمرو  خود جلب کردند. این کشف ها

 داشتند  و نیم توانستند این پدیده را در زمان وقوع و بر روی طول موج
ی

اید یا بسیار حققان بهای زیادی برریس کنند. موابستگ

ه  بخش دند کرا هنگام وقوع به دام انداخته و یا مجبور بو  ناشی از جزر و مد تخریب کننده حادثهبودند که خوش شانس یم

 از آ
ی

  دائما زیر نظر یم داشتند.  سمان را های بسیار بزرگ

 

فت در پردازش اطالعات و سنسوریک )بختانه در سالخوش  در  سمانالگو برداری از آ، ( Sensorikهای اخی  از طریق پیشی

ده امکان پذیر شده است ز سطح بسیار گسی  ، ع از زاویهه  بیش از یک درجه مرب  ن را دارد کیی آناتوا ،پرقدرت. امروزه یک دوربب 

 از آ دایبر طریق الگو  جا دهد. از سمان را در یک عکس از آاز بخیسی 
ی

تایج، سمان و مقایسه دیجیتایل نتکراری از بخش های بزرگ

 یم توان حت  پدیده های ضعیف و موقت  را تشخیص داد. 

 

شب  آنها که   آن جا ز از این دارند. اتوانایی بسیار بیشی   آنها ها را شناسایس کنند، اما و سیارکها ابر نواخی   نها آدر ابتدا قرار بود که 

 کنند، تخریب های نادر ستارگان را هم حس و ردیای  یم کنند. ر میلیون ها کهکشان را دریافت یمبه شب نو 

 

ن تخریب یک ستاره  جزئیات شگفت انگی 

 

وع کار   ری  Pan-STARRSزمان کوتایه پس از رسی ز جزئیات  2011در سال   (Suvi Gezari) ، تیم اخی  شنایس بنام سووی گی 

یک سیاه چاله  PS1-10jhبنام   ناشی از جزر و مد تخریب کننده حادثه آنها  غافلگی  کننده نابودی یک ستاره را کشف کرد. 

میلیارد سال نوری از ما فاصله داشته،  2.7میلیون برابر جرم خورشید بوده و در یک کهکشان که  2راکشف کردند که جرمش 

ب وری اطالعات جلآ بعد از جمع زمان کوتایه  ناشی از جزر و مد تخریب کننده حادثهکه این   آن جا ت. از اتفاق افتاده اس

ز بار توانست فرگشت  ت و ماورا را در طیف امواج قابل روی ناشی از جزر و مد تخریب کننده حادثهنظر کرد، این تیم برای اولب 

ت  بنفش،بطور زنده دنبال کند.   محققان شد. این نتایج باعث حی 

 

نتظار گرما ، بسیار کمی  از حد اناشی از جزر و مد تخریب کننده حادثه مد که ایندقیق به نظر آ تجزیه و تحلیل طیفز با  

ز پیش ا قرص برافزایشی که مدل های متداول   رارت، تنها کشی از حراری  را داشتهدرجه سانتیگراد ح 30000تولید کرده. با 

ز یم  د پراکندر یط چند هفته از طریق رسدتر شدن و  PS1-10jhن نه تنها آبر  عالوه کنند. تعیب 
ی

نگ تر ر کم  قرص برافزایشش گ

  Pan-STARRS پس تابدر بود که  شگفت این. مخصوصا هش برای چندین ماه دمای ثابت  داشتانشده، بلکه بعد از کشف

ی که فقط در دماهای باالی  ز ه شده کشف کرد، چی  ز تخریب   حادثهدرجه اتفاق یم افتد. درحایل که  100000اثری از هلیوم یونی 
ی نبود، هر چه باشد عنرص فراوان در جهان هیدروژن ه  ناشی از جزر و مد کننده لیوم بسیاری دارا بود، از هیدروژن اما خی 

 رگان است. نظریه پردازان در مقابل یک معما بودند. بوده و جزء اصیل تشکیل دهنده ستا

 

 

 سیاه چاله
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ری ز  -ادهداز دست  پوسته ضخیم هیدروژن خود را قبال  احتمال داد که ستاره تخریب شده  هیدروژننبود توضیح در  تیم گی 

 رافزایشی بقرص ن و با آ حفظ کردهو فقط هسته غتز از هلیوم خود را  -با سیاه چالهمتقابل  یک فعل و انفعالدر  احتمالن

غی  منتظره بطور ؟ یک دمای را توضیح داد  PS1-10jhتوان رفتار متناقض حراری  اما چگونه یم مشاهده شده را تغذیه کرده. 

ه شده که فقط در حرارت بسیار باالتر امکان پذیر است ز ز و در مقابل مازاد هلیوم یونی  ز . پایب   ریه پردازان دیگر نظ ، علتبه همب 

رتر از سیار دو ب یک پوشش گازین را رصد نکرده بلکه به جای آ برافزایشی قرص   ، اصال خود  شناسان  زنند که ستارهحدس یم

ز تر آ  را جذب  برافزایشی قرص که تابش شدید   اند سیاه چاله را مشاهده کرده  . داده است ن را دوباره پسکرده و در دماهای پایب 

ز پوشیسی یک امتیاز اضافه داشته شش  این پو  ارائه یم کند. توضیح معمویل  ،هیدروژنظاهری فقدان برای  این است کهن و آ چنب 

 کند. پنهان یم هر نشایز از این عنرص را  و تراکم نسبتا باال تحت دمای مناسب گازی 

 

اکم گازیکه   نکته این است از یا بدرون سیاه چاله گ  تا سیاه چاله دیگر نیم توانسته باثبات باشد.  الزمفاصله در  یک پوشش می 

بحث های پر جنب و جوش  باعثهنوز هم  مادهمنشاء نامشخص این . یم شود سقوط کرده  ویا بخار شده و در فضا پخش 

  که هر دو در ارتباط با پویایی دو امکان وجود دارد  اگر کیل بگوییم،  . است
 
اقیمانده یک هنگایم که ب . هستند  حریص سیاه چاله

شوک مواج ا یم دهد،تشکیل در حال بزرگ شدن را  برافزایشی قرص یک  و  بوده هچاله در چرخشتخریب شده بدور سیا ستاره  

ونمواداز سقوط بالفاصله یم توانسته اند که از قرص ساطع میشوند   (دفع کننده ای) در سیاه  د ندر حال چرخش ی که در بی 

ی کرده و یک پوشش کم و بیش با ثبای  بسازد.   برافزایشی قرص که   نی، مدت کوتایه بعد از آتوضیح دیگر  بر طبق چاله جلوگی 

 اره از را دوب بخیسی از مادهسیاه چاله  که  شدهن ،باعث آماده بدرون خود غلطاند بیش از درخواست سیاه چاله ،  و ، ایجاد شد 

  بعد از و  PS1-10jhمعمای  همانطور که کند.   اببه اطراف پرتبه فاصله زیادی  ،برافزایشی قرص  طریق
 به فاصله کوتاه  زمایز

اما  هستند.  پیچیده ای ،غی  قابل انتظار  های بصورت، پدیدهنابودی ستارگان کنند،مشخص یم،های دیگر کشف شده  TDEن آ

ی هنوز در راه بود.  ین غافلگی 
  بزرگی 

 

ی را دریافت  خود گویسی های همراه ،ستاره شناسان در رستارس جهان از طریق   2011مارس  28در ساعات اولیه صبح روز  خی 

شف  ک  با انرژی باال  (اییک تابش صاعقه ) یک پرتوی انفجار  ، در اعماق فضا نچند لحظه قبل از آسویفت  کردند. ماهواره 

ز از قبل  ص آنتخصان ساخته شده است که یتالیا و انگلستکاری امبا هفت یک تلسکوپ فضایی ناسا بوده که سویکرد.  هر چی 

ث کوتاه مدت با شدت که جزو حواد  است انفجارات شدید ستارگان  ،(  ray bursts-gamma --GRBs) انفجار پرتوی گاما

نسورهای  سویفت برسند، عکس العمل فوری تلسکوپ را  تابش بسیار باال هستند.  موقیع که یک جریان انرژی پرتوی گاما به س 

ز را باخی  یم کند.  رویت کرده در طیف برصیدر طیف اشعه ایکس و رامنبع ن آدر یی دارد. این تلسکوپ  تاره س و همزمان زمب 

ین تلسکوپ های جهان را  سویفت کنند. پرتوهای گاما تنظیم یم رسی    ع رو به کاهش   تابهایپس به سمت  شناسان با عجله بزرگی 

وعش در سال  زمان از  که چندی بعد   2011مارس  28کشف کرده است. حادثه    پرتوی انفجار گاما 1000، بیش از  2004رسی

   ثبت شد.  ای دیده نشده تا بحال ، بعنوان پدیدهفهرست بندی شد  Swift J1644+57بعنوان 

 

 جنجال افریتن کرد پرتوی انفجار با یک سویفت 

 

هنگایم که ما  . چند دقیقهیه تا ند، از چند ثان، زمان بسیار کوتایه طول یم کشپیداستشان ناماز همانطور که ، انفجارهای گاما 

 صبح زود ماه مارس تلسکوپ هایمان را بسو ین در آ

 Swift J1644+57  ،ن ما فوران آ به جای را داشتیم.  انفجار پرتوی گاما معمویل کوتاه از  پس تابشانتظار یک نشانه گرفتیم

ه فروکش  هستمیده و آجاانها بطول هقدرت ایکس که مابا تشعشعات پر  ز طول کشیده همراهای که یک رو های نامنظم قوی

صورت فلیک  در  میلیارد سال از ما دور بوده 3.8بزودی محل وقوع این حادثه را در یک کهکشایز که  کردند را مشاهده کردیم. 

 تخریب کننده ادثهحرسیعا اذعان کرد که ما به یک از دانشگاه کالیفرنیا در برکیل همکار ما جوشوا اس. بلوم  اژدها ردیای  کردیم. 

 نامشان خاص را دقیقا در مرکز کهک یپیش بیتز کرد که ما این منبع گاما درست  به او  برخورد کرده ایم.   TDE ناشی از جزر و مد

تخریب   وادثحبود؟ تمایم  طور یا واقعا ایناما آ کند. ستارگان را خرد یم برده پیدا خواهیم کرد، جایی که یک سیاه چاله کالن جرم 
ک ستاره خرد ی شدهگرم    برافزایشی قرص اند که از و کم انرژی تر پیدا شده های بزرگی  طول موج در  ناشی از جزر و مد کننده

ند.  ز ز متفاوت بود.  اما  شده بریم خی   اینجا همه چی 
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ین جوای   که ما یم توانیم بد چطور یم تواند پرتوی گاما ایجاد کند؟  ناشی از جزر و مد تخریب کنندهحادثه یک 
نست  آ هیمبهی 

 از گاز یک ستاره خورد شده را خورده و ها آچالهکه سیاه
ی

ز را ندارند. یک سیاهچاله بخش بزرگ ز غذا نشسب  داب رسوم پشت می 

 کند. رار  فنیم تواند ن کند، پشت مرزی که حت  نور هم از آن را بدون بازگشت و دیدار دوباره پشت افق رویداد ناپدید یم  آ

شود که چند درصدی از ماده ستارگان در  ن یمآعث با آنها  (2) دوراین )زاویه ای( تکان  و  سیاه چاله ها یم چرخند  همه احتماال

ون از افق رویداد  ابش ذره تنور شتاب داده شده  و به شکل  رسعتبه ، جایی که گاز چاله ها هدایت شوند به قطب های سیاه بی 

ز راه تشعشعات پر انرژی این  شلیک یم شوند. به فضا  سیاهچاله از هر دو قطب،ای دسته بندی شده   و وهای گاما پرتدر بب 

   Swift J1644+57 پرتوی جتظاهرا  ایکس از خود پخش یم کنند. 
 
اصابت کرده. این شکار ماهواره سویفت به  بطور اتفاف

ز تشعشع ذرای   ناشی از جزر و مد تخریب کننده حوادث. ظاهرا همه خوش شانیس بود   غالبا  نها آو  دارند نعت نور با رس  چنب 

ی نشده اند.    به سمت ما نشانه گی 

 

ر دیگ ناشی از جزر و مد تخریب کننده حادثه تیم سویفت دو  2017تا اوایل سال  تنها نیست.  J1644+57با این وجود سویفت 

جدیدی  یافته های ،وران نادر و پر قدرت  ستارگان در حال مرگاین پیام آ های جت مانند گاما ساطع یم کردند. پرتو پیدا کرد که 

   از 
ین زمینه تحقیقای  یک   مهمی  ز  فی 

  . ، بدست یم دهند نسبیت   پرتوهای ذرات پیدایش، یعتز باال  انرژی   اخی 

 

وش ها، برافزایشی قرص و دائیم و  بسیار بزرگجت ی هاناجریبر خالف  ای گازی غول ابرهطوالیز سقوط روند که نتیجه   اخی 

ه بخوی  ک  ، حوادث کوتاه و واضیح بودهدناشی از جزر و م تخریب کننده حوادثهستند،  در یک سیاهچاله کالن جرمپیکر 

ی . هستند مطالعه  قابل  توانایی پیگی 
وش  هیچ انسایز ندارد، اما ستاره شناسان تا به امروز توانسته را چرخه کامل عمر یک اخی 

 در جزئیات این بالی ستارگان رازهای را از اول تا پایان مورد مطالعه قرار دهند.  ناشی از جزر و مد تخریب کننده حادثه 20اند 

ی دقیق فوران های پرتویی  اله ها نه تنها اطالعای  در مورد سیاه چ داز جزر و مخرب ناشی م حوادث دیگری در کمینند.اندازه گی 

ز ن، بلکه در مورد ترکیب و ساختار درویز ستارگایز که میلیاردها سال نوری بدور از ما تکه پاره یم شوند یم دهد   اطالعای  در  ی 

 اختیار ما قرار یم دهد. 

 

رکز یک  گهایز در ما هر جرقه ن شان نابود یم شوند. گانهمراه با ستار که صادق است، اجسایم  هم این حت  در مورد اجسام همراه 

ست طور که الگو برداری و فهر همان منظومه سیاره ای باشد.  یک نشانه ای از پایان کامل میتواند  کهکشان دوردست احتماال 

ی نشان یم دهد تقریبا هر ستارهسازی کهکشان راه ش خریب  ت حوادثدر اغلب  احتماال  ای با اقمار خود مشایعت یم شود. ی 
 ن جا آحت  اگر سیاره ها در ن مشارکت دارد. ر منظومه یا سیستم سیاره ای (در آتمام سیستم )منظو د ناشی از جزر و م کننده

 را  آنها  ،دز جزر و مناشی ا تخریب کننده حوادثجتهای نسبیت  ای شوند که جریان گرفتار   ، یم توانند مستقیما بلعیده نشوند 

 در  سال نوری در فضا امتداد یم یابند. کرده و تا چند ایجاد  
ی

شاهد  شاید ما روزی فورا نابود خواهد شد.  آن جا هر رد و پای زندگ

ز کرده  اگر سیاه چاله یعتز  در حیاط خلوت فضایی مان باشیم،ستاره ای نابودی   ی  کمب   4 حدود یم جر  ا بدر مرکز کهکشان شی 

خواهد بود،  ار ز ن بسیار شدید اما ی  آحاصل از آ ذرخش یا جرقهآستاره رسگردایز را تکه تکه کند.  ،میلیون برابر جرم خورشید 

ز چون   امتز از مرکز کهکشان قرار دارد.  در یک فاصلهزمب 

 

خواهد  دناشی از جزر و م تخریب کننده حوادثعرص جدیدی در زمینه تحقیقات منادی  ،قوی تر الگو برداری و فهرست سازی  

ی  8سکوپ لتشییل بود. در  درجه مرب  ع از زاویه را پوشش داده  10ن ت که میدان دید آر دست ساختمان اسد LSST دار ینه آمی 

ین مسئ در این رابطه را ردیای  کند.  د ناشی از جزر و م تخریب کننده حادثهساله اول هزاران  10و قرار است در  ، ارزشیای  لهبزرگی 

یی در هانابا مک Square Kilometre Arrayرادیویی برنامه ریزی شده  هایخانه. رصداستمده بدست آ سیل عظیم اطالعات

الیا و آ ات مستقیما به ذر  تابشی( نسبیت  هستند، حت  اگر هاجت ) فوارهی هاناجریفریقای جنوی  به ویژه مناسب کشف اسی 

 از جزر ناشی  تخریب کننده حوادث از  ایکاتالوگ و فهرست بندی  ،نآ اطالعاتتوان از یم ینده ای نزدیکسمت ما نباشد. در آ

 اندازد.  بر انتهای جهان های دور  پرتویی و  دربر داشته را اطالعات ثبت شده   که هزاران  را تشکیل داد  دو م

 

 2017 - 7مجله طیف نمای علم شماره 
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 های فاریس: یی نوشت

 

 

 

1-Akkretionsscheibe 

 قرص برافزایشی 

 آزاداز ویگ
ٔ
پدیا، دانشنامه  

 
یک ساختار دیسک مانند از ماده است که به شکل حلقوی به دور یک جسم  (accretion disc ) قرص برافزایشی یک 
این باشد.  سیاهچالهیا یک  ستاره نوترویز ، یک کوتوله سفید تواند یک ستاره جوان، یک  چرخد. این جسم یمخاص یم

پرتو ای و برای بازماندگان ستاره مادون قرمزشود و دامنه این تابش برای ستارگان جوان چرخش باعث ایجاد گرما و تابش یم
 است ایکس
 

kipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%https://fa.wi

D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C 

 

 

2- Drehimpuls  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Accretion_disk.jpg?uselang=fa
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یک، د ز  زاویهر فی 
ٔ
 یا  ایتکانه

ن
 دورای

ٔ
است که برای بیان وضعیت  رداریب   کمیت   (Angular momentum) انگلییسبه  تکانه

د. با این که مورد استفاده قرار یم دورایز  حرکتهای در حال حرکت  سیستم ترین کمیت برای بیان مرسوم ایرسعت زاویهگی 

 زاویه
ٔ
 زاویهوضعیت حرکت  جسم در حال دوران است، اما تکانه

ٔ
ی را در بر دارد. تکانه ای یک ای نسبت به آن اطالعات بیشی 

 زاویه مرکز دورانیا  محور دورانسیستم حول  توزی    ع جرمو نحؤه  جرم، ایرسعت زاویهسیستم به 
ٔ
ای همواره وابسته است. تکانه

 مرجعنسبت یک 
ٔ
 .شودسنجیده یم نقطه

 

3-Stoßwelle 

  یجاد شدهدیگر اکه توسط انفجار و یا پدیده های   استفشار قوی موج انفجار ، در مکانیک سیاالت یک موج موج شوک 
با شار موج ف،در این میان  حرکت یم کنند.  )ماده( رسیعی  از رسعت صوت رسانه  ن بخش هایی از رسانه )ماده(که در آ
صوی   خالف امواججهیسی تغیی  یم کنند. بر  بوده که پخش شدهقدم امواج مبمثابه خط  ،رسانه )ماده( صوت   رسعت  
یگ   کمیت های    ،عادی

ز ز کننده حالت   فی   . هستند  رسانه میکروسکویی تعیب 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%28%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%28%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%29
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%AC%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%AC%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%D9%94_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%D9%94_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9&action=edit&redlink=1

