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آیا این رویداد ،ادغام سیاهچاله ها نبود؟ در
برخورد دو جسم پرجرم موجهای گر ی
انش آزاد
شدند ودر  21ماه مه  2019به ن
زمی رسیده
و به عنوان رویداد  GW 190521ثبت
های در دست هستند که در
گردیدند .نشانه ی
این رویداد دو ستاره بوزونیک در یکدیگر
ادغام شدند .در پایان این فرایند یک سیاه-
ن
سنگی بهوجود آمد.
چاله نیمه

وجود سیاهچاله ها اثبات شده است .آیا ممکن است که حداقل ن
بعض از این هیوالهای گر ی
انش در واقعیت ،ساختارهای عجیب و
ر ن
ن
ی
های پیدا کردهاند.
غریب نی باشند؟ در این راستا ،اخی فییکدانان برای رویداد موج گرانش  GW 190521رس نخ ی
رویداد موج گر ی
انش  GW 190521که در  21ماه مه  2019با رسعت نور به ن
زمی رسید و در آشکارسازهای  LIGOدر ایاالت متحد
آمریکا و  Virgoدر ایتالیا کشف شد ،از چند جهت غی عادی بود .از یک سو این موج گر ی
انش با مدت  0.1ثانیه ،کم دوامتر ،و با  60هرتز
پاییتر از همه پالسهای موجهای گر ی
ن
انش دریافت شده تا آن زمان را داشت .از سوی دیگر "سیگنال قبل از ادغام" (Pre-
فرکانش
 )Merger-Signalوجود نداشت ،که معمولن پیشاپیش سیگنال اصیل حرکت کرده و از برخوردی که به زودی اتفاق خواهد افتاد خی
فییکدانان  Mergerرا به عنوان یک رویداد ییک شدن درک یم کنند و تا کنون ن
یمدهد .ن
نی به تمام سیگنالهای امواج گر ی
انش ثبت شده
ن
نوتروی و تشکیل جسم بزرگتر ،برخورد شده است .سیگنال قبل از ادغام در آخرین دورهای
به مثابه برخورد دو سیاهچاله و یا دو ستاره
نهای در هر حال یک سیاهچاله
تنگاتنگ سیستمهای
دوتای قبل از برخورد با یکدیگر ایجاد یمگردد .بر اساس آموزه رایج ،محصول ی
ی
کالنجرمتر خواهد بود.
رویداد  GW 190521ن
ن
چنی بود و یا اینکه توضیح دیگری برای آن
نی به عنوان نتیجه ادغام دو سیاهچاله شناخته شد .اما آیا واقعا
وجود دارد؟ این سوال تنها به دلیل شکل غی عادی سیگنال مطرح نیست .در تحلیل اولیه ،جرمهای محاسبهشدهی سیاهچالههای ظاهرا
ادغام شده در یکدیگر ن
نی بسیار زیاد بودند .جرمهای آنها  85و  66برابر جرم خورشید محاسبه شدند .جسم بسیار بزرگ نتیجه شده
اولی سیاهچالهی میان وزن تا کنون مشاهده شده باشد؛ ن
ن
یعب نمونهای از
ظاهرا جریم به اندازه  142برابر جرم خورشید داشته و باید
ن
ن
سیاهچالههای رده میانوزن که مدت زمان درازی تنها احتمال وجود آنها داده یمشد .برریس جدیدتر الکساندر اچ .نیت و کولی دی کاپانو
ن
ی
ر
های به اندازه  168و  16برابر جرم خورشید برای دو
از موسسهی ماکس پالنک برای فییک گرانش در شهر هانوفر آلمان ،حب جرم ی
سیاهچاله و جریم برابر با  178برابر جرم خورشید برای سیاهچالهی نتیجه شده از ادغام را نشان یمدهد.
مشکل ِجرم
ِ
ر
ن
ن
ن
سیاهچالهی سنگیتر در بی دو سیاهچالهی اولیه ادغام شده ،هرگز نباید وجود یمداشت .این سیاهچاله با داشی جریم به اندازه 85
برابر جرم خورشید ،در شکاف جریم ن
بی  65تا  120برابر جرم خورشید قرار دارد .حداقل به لحاظ نظری در این محدوده جریم ،هیچ
ن
ن
سنگی ستارگان ،در انفجار ابر نو ر
ن
اخی پایای خود نباید سیاهچالهای
سیاهچاله ستارهای نباید وجود داشته باشد ،زیرا بقایای به اندازه کاف
از خود بجا بگذارند .دمای داخیل آنها تا اندازهای زیاد یمشود که یمتواند اثری به نام بثباب جفت (  )Pair instabilityرخ دهد ،یعبن
ر
آنب ر
انگی به جفتهای از ر
فوتونهای گاما ،خود ن
الکیونها و ر
(پوزییونها) فرویمپاشند و آنقدر از ستاره انرژی جذب یمکنند که
الکیونها
ی
ر
ر
رسانجام انفجار ابر نو اخی ،ستاره را کاملن تکه پاره یمکند .تنها در صوری که جرم باقیمانده از یک ستاره بسیار بزرگتر باشد ،ستارگان
ر
های با حداقل  120برابر جرم خورشید درهم فروخواهند ریخت.
بدون انفجار ابر نواخی مستقیما به سیاهچاله ی
1
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رویداد  GW 190521بهر ر
احب در چارچوب
استاندارد ادغام سیاهچالهها نیمگنجد .در این راستا
ر
بیشیی الزماند .برای نمونه،
توضیحهای کاملکنندهی
سیاهچالهای که  85برابر خورشید جرم دارد ،یمتواند در
پیای سیاهچالههای دیگر و با
این شکاف جریم ،با ادغام ی
ابرهای از گاز و یا کل یک ستاره ،بزرگتر شده
بلعیدن
ی
ر
باشد .در هر حال این توضیح اکنون بیشی قابل قبول
است.
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سیاهچالههای میانوزن

برریس مجدد یک برخورد :موج گر ی
انش GW 190521
لیری  LIGOو  Virgoنین
مشاهده شده با تداخل سنجهای ن
ن
یمتواند ی
نایس از ادغام دو ستارهی بوزوی باشد .در این حالت
فاصله کمتر ،و جرم سیاهچالهی حاصل از ادغام بالغ بر 250
برابر جرم خورشید ،آشکارا بزرگتر خواهد بود ( شکل باال
سمت چپ) .در ارزیای جدید ،جریم تا  300برابر جرم
خورشید نتیجه خواهد شد ( شکل باال سمت راست).
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سیاهچالههای ستارهای

ستاره بوزونیک چیست؟
ستارههای بوزونیک ن
نی مانند سیاهچالهها در نظریه
نسبیت عام پیش ن
بیب شدهاند .این ستارهها یمتوانند
مانند سیاهچالهها جریم به اندازهی میلیونها برابر جرم
عی حال بسیار ی
خورشید داشته و در ن
فشده و جمع-
وجور باشند .آنها مانند سیاهچالهها تابش انرژی بسیار
ی
همجویس هستهای رخ نیم
کیم دارند ،زیرا درونشان
دهد .بنابراین آنها را ن
نی در عمل نیمتوان دید .در
موردهای ،تصمیم گیی درباره اینکه آیا
حقیقت در
ی
جسم ی
فشدهی مشاهده شده یک سیاهچاله است و یا
ن
آسای نخواهد بود .شکیل
یک ستاره بوزونیک به این
که از جسم ی
فشده در مرکز کهکشان  Messier 87که
ر
تحقیقای ن
بیالملیل
در سال  2019بوسیله گروه
تلسکوپ افق رویداد ی
منتش شد را یمتوان بهعنوان یک
ستارهی بوزونیک ن
نی برداشت کرد.

(فاصله کوتاهتر) GW 190521
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جرم سیاه چاله ها ،در مقایسه با جرم خورشید

اما مدلهای عجیب و غریب را ن
نی یمتوان تصور
کرد ،مانند مدیل که در فوریه  2021بوسیله خوان
ُ
کالدرو باستیل یو از دانشگاه سانتیاگو ِد کمپاس ِت َل در
ِ
اسپانیا و یک تیم ن
بیالملیل از مجلهی حرفهای
" "Physical Review Lettersارائه شد که بر اساس
آن در رویداد  GW 190521دو ستاره بهاصطالح
ی
بوزونیک با یکدیگر ادغام شدند ،که کاملن تازگ دارد.
شاید این دیدگاه غی واقعبینانه بهنظر برسد ،اما اگر
پیامدهای فراتر از این رویداد موج
درست باشد،
ی
گر ی
انش ،مثال برای جستجوی مادهی تاریک خواهد
داشت .پژوهشگران در مقالهی خود نوشتند که هر
چه باشد این دیدگاه ،دادههای مشاهدهی LIGO-
 Virgoرا تا اندازهای ر
بهی از فرضیهی کالسیک ادغام دو
سیاهچاله توضیح یمدهد.
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اما در این حالت باید سایهای که دیده یمشود بسیار کوچکتر از سایهای باشد که در شکل تلسکوپ افق رویداد دیده یمشود .این
نتیجهگیی هکتور اولیوارس و همکاران او از دانشگاه َردباوود در نیم و ِگن هلند از یک محاسبهی شبیهسازی شده است که در سال
ی
منتش شد .یک ستارهی بوزونیک حداقل در مورد  Messier 87در عمل امکانپذیر نیست.
2020
ن
چنی باشد .پس تفاوتها در چیستند؟ برخالف سیاهچالهها ،ستارههای بوزونیک افق رویداد ندارند .از اینرو ،فوتونها
اما حتمن نباید
در اساس یمتوانند این ستارهها را ترک کنند که در جریان آن ،مسی حرکت آنها حداکی بوسیله گرانش قوی کیم خم یمشود .بهدلیل
ی ی
دگ این ستاره ها ،پرتوهای انتشار یافته در نزدییک آنها ،انتقال به رسخ گر ی
انش شدیدی را نشان یمدهند ،ن
یعب طول موج آنها درازتر
فش
شده و شدتشان ضعیف یمشود.
ی
ر
وجه ر
متفاوی دارد .گرچه ستارهها از ذرههای
اشیاک آنها با ستارههای عادی در انباشتیک ماده است ،اما این ماده «طعم»های کاملن
ر
بنیادی به نام فرمیون تشکیل شدهاند که همهی ذرات تشکیل دهندهی مادهی عادی ن
یعب پروتونها ،نوترونها و الکیونها جزو آنها
هستند ،ستارههای بو ن
نی در طبیعت یافت یمشوند .در مدل استاندارد ن
زوی از بوزون تشکیل یافتهاند .بوزونها ن
فییک ذرات بنیادی،
بوزونها مسئول تبادل چهار نیوی بنیادی هستند .فوتونها (ذرههای حملکنندهی نیوی ر
الکیومغناطیس) ،گلوئونها (حملکنندگان
نیوی هستهای قوی که موجب در پیوند ماندن هستهی اتمها یمشوند) و بوزونهای  Wو  ، Zذرههای حملکنندهی نیوی هستهای
ی
واپایس رادیواکتیوی هستند ،جزو بوزونها به حساب یمآیند .ذره هیگز که به ذرههای دیگر جرم یمبخشد ن
نی
ضعیف که از جمله مسئول
یک بوزون است.
منع پائویل یا نه
َ
َ
ن
ن
ی
اتریش ولفگنگ پائویل در سال  1925با تدوین اصل طرد ،که منع پاویل و نی اصل پائویل نامیده یمشود ،تفاوت پایهای
فییکدان
ن
ن
یکسای داشته
بی فرمیونها و بوزونها را مشخص کرد ،که بر اساس آن و به بیان ساده ،دو یا چند ذره هرگز نیمتوانند دقیقا وضعیت
ن
اسپی کوانتویم  3/2 ،1/2و غیه هستند که جزو
های با
باشند و یا همه عددهای کوانتویم آنها نیمتوانند یکسان باشند .فرمیونها ذره ی
ن
اسپی کوانتویم  2 ،1 ،0و غیه دارند که جزو عددهای صحیح بهحساب
های هستند که
عددهای گویا به حساب یمآیند ،اما بوزونها ذره ی
یمآیند.
در نتیجه ،کل ساختار اتمها و ماده بر مبنای اصل پائویل است که برای نمونه توضیح یمدهد چرا کوتولههای سفید و ستارههای
ن
ن
ن
یعب ر
نوتروی استوار و پایدار یممانند ،ن
گوناگوی دارند ،یک فشار کوانتویم که
فرمیوی که حالتهای کوانتویم
الکیونها و یا نوترونها ی
ن
تبهگن ( )1نامیده یمشود را ایجاد یمکنند .این فشار در ستارههای بوزونیک وجود ندارد .از آنجا که بوزونها از اصل پائویل پیوی
فشار
َ
ر
نیمکنند ،یمتوانند در محدودهی پارامیها در حالت برهم نیه باشند و سپس مانند یک ذره تک رفتار کنند .نتیجه ،سیستیم از ذرههای
غیقابل تشخیص در ر
کمیین حالت انرژی ،ن
ن
نشتی ( )2است .ستارههای بوزونیک در نهایت از مادهی چگال شدهی
یعب چگالش بوز -ای
نشتی تشکیل یافتهاند .یک اصل بنیادی دیگر در ن
فییک کوانتوم ،ن
ن
ن
چنی
یعب اصل عدم قطعیت هایزنتگ ،موجب یمشود که
بوز – ای
ن
ساختاری در نهایت فرونپاشد .این اصل از جمله بیان یمکند که بوزونها نی نیم توانند ینهایت دقیق مکانیای شوند ،این منجر به یک
فشار مکانییک کوانتویم یمشود که ستارههای بوزونیک را استوار و پایدار نگه یمدارد.
این یرسیح از خود نظریه بود .تا کنون هیچ ستاره بوزونییک مشاهده نشده است .در حالت درست بودن فرضیهی کالدرون باستیل یو
ن
اولی نشانهی غیمستقیم برای موجودیت آنها خواهد بود .در این ارتباط ،پژوهشگران ،سیگنال موج
و تیم او ،رویداد GW 190521
گر ی
انش رویداد را با قبول این که ادغام دو ستارهی بوزونیک است ،تجزیهوتحلیل کردند .پژوهشگران برای توضیح نبود سیگنال قبل از
ادغام ،فرض را بر برخورد مستقیم و از جلو برای دو جسم اولیه گذاشتند .این محاسبه را ن
نی یمتوان برای دو سیاهچالهی ادغام شونده
ن
همخوای با دادههای اندازهگیی شده ندارد .اما برخورد دو ستارهی بوزونیک
انجام داد .اما آنگونه که در تجزیهوتحلیل مشخص شد،
ن
ر
همخوای را داشته و موجب یمشود که فرضیهی ستاره بوزونیک حداقل به شکل صوری احتمال بیشیی داشته باشد .این اما برای
این
ن
اثبات قطیع کاف نیست.
در هر حال فرضیه ستارههای بوزونیک مشکل شکاف جریم پیشگفته را دور یمزند .در واقع ستارههای بوزونیک یمتوانند جریم بیش
ی
از  65برابر جرم خورشید داشته باشند .چگونیک ایجاد شدن این جسمها دقیقا مشخص نیست و در مورد شکاف جریم نامجاز سیاهچاله-
نی تا کنون اطالعات کیم در دست است .در ادغام دو ستارهی بوزونیک ،انرژی ر
های ستارهای ن
کمیی نسبت به ادغام سیاهچالهها آزاد
یمشود .حدود  7درصد از جرم سیاهچالهها به هنگام ادغام آنها در امواج گر ی
انش از دست یمرود ،این در حایل است که ستارههای بوزونیک
3
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به هنگام ادغام ،حدود  0.1درصد از جرم خود را از دست یمدهند .بنابراین در این سناریوی جایگزین ،رویداد  GW 190521بسیار
ر
رن
داشی جریم
بیشیی برای سیاهچالهی پدید آمده یمشود ،که با
نزدیکتر به ما اتفاق یمافتاد و به نوبه خود منجر به جرم محاسبه شدهی
برابر با  250برابر جرم خورشید بهشکل واضحتری در ردهی ن
وزی سیاهچالههای میانوزن قرار یمگید.
دو ستارهی بوزونیک با ادغام خود ،ستارهی بوزونیک بزرگتری را تشکیل یمدهند .در این جا دو سناریوی ممکن وجود دارند .در
سناریوی اول ستارهی بوزونیک نتیجه شده ،یمتواند نابود نشود .در سناریوی دوم این ستاره ناپایدار شده و در صورت بزرگ بودن جرماش،
در نهایت به یک سیاهچاله فرویمریزد .باستیل یو و تیم او نتیجه یمگیند که برای رویداد  GW 190521سناریوی دوم رخ داده است.
فرضیهی ستارهی بوزونیک به دلیل دیگری ن
نی گیا است ،زیرا بوزونهای این ستارهها به نوع بوزونهای تاکنون شناختهشده در مدل
استاندارد ن
فییک ذرهها ( ن
یعب فوتونها ،گلئونها ،بوزونهای  Wو  Zو ذرات هیگز) تعلق ندارند .جرم بوزون ناشناخته مانند جرم ستارهی
ر
ر
بوزونیک ،ییک از پارامیهای مدل شبیهسازی است .تجزیهوتحلیل نشان یمدهد که جرم این بوزون حدود  0.9پیکوالکیون ولت
ن
معی شده در مدل استاندارد است .بنابراین باید ذرهی جدیدی باشد که به
( )9*10^-13 eVبوده و از اینرو خارج از محدودهی جریم
ی
چنی جرم کیم ،اگر به تعداد کافن
ن
.
اندازهی چندین مرتبه بزرگ ،سبکتر از سبکترین ذرهی بنیادی مدل استاندارد است این ذرهها با وجود
موجود باشند ،کاندیدای برای مادهی تاریک خواهند بود .تنها ن
چیی که تا کنون از مادهی تاریک یمدانیم ،این است که وجود دارد ،زیرا
ی
ن
ی
.
کهکشانها و خوشههای کهکشای تاثی گرانش آن را احساس یمکنند و جهان ما نیمتوانست بدون آن به این رسعت تکامل یابد در این
ر
صوری که این ذرهها بوزون باشند ،به لحاظ نظری یمتوانند
رابطه ذرههای جدیدی باید مسئول باشند که تا کنون کشف نشدهاند .در
ستارههای بوزونیک ن
نی تشکیل دهند.
چی جدیدی نیستند و دههها است که در ن
مدلهای ستارههای بوزونیک ن
فییک ستارهای مطرحاند .پیامدهای جدید ستارهشنایس
موجهای گر ی
انش برای این مدلها ،موجب تقویت فرضیههای قدییم شده و الهامبخش علم برای رویکردهای جدید است.
مجله ستارگان و کیهان ،چاپ آلمان ،شماره  ،8آگوست 2021

یینوشتها:
ن
تبهگن الکتون )( (Electron Degeneracy Pressureوییکپدیا فاریس)
 -1فشار
ی
ر
فشار در یک ستاره کوتوله سفید به دلیل ترکیب ویژگهای ذره و موج مانند الکیون باال یمرود .طبق مکانیک کوانتویم ،فقط امکان
دارد تعداد معی نب از ر
الکیونها در یک فضای ثابت به زور جا داده شوند ،در هستهی خورشید در این لحظه فضای زیادی وجود دارد ،ویل
هنگایم که هسته به یک ستارهی کوتولهی سفید تبدیل شود ،خییل خییل کوچکتر شده و اندازهای چگال خواهد شد که یک قاشق
ی
بزرگ یک کامیون مواد را شامل یمشود .ر
الکیونها در فضای کوچکتری چپانده یمشوند و
چایخوری از مواد جمع شده از ستاره جریم به
ر
ن
مقاومت آنها به دلیل به زور جای ر ن
گرفی باعث به وجود آمدن فشار وحشتنایک یمشود (اصطالح تکنییک آن فشار تبهگب الکیون است)
ن
ن
ر
ن
تبهگب الکیون فقط یمتواند ستارهها را در یک جرم بحرای مع ن
ی پشتیبای کند .این
که رمبش ستاره را درون خود متوقف یمکند .فشار
جرم بحر نای ،حد چاندراسخار ( )Chandrasekhar Limitگفته یمشود،که تقریبا یک چهارم مرتبه از جرم خورشید پرجرمتر است.
---------------------------------------------------------------------------ن
تبهگن  -رشح دوم – برگردان از سایت
فشار
/https://www.einstein-online.info/explandict/entartungsdruck
گرفی دو ر
برای گازی که از ر
الکیونها تشکیل شده ،اثرهای نظریه کوانتویم عمل یمکنند .به زبان ساده ،قرار ر ن
الکیون در یک مدار ممنوع
ر
است (اصل پائویل) ،و هرگونه تالش برای ی
فشدن الکیونها در حجم کوچیک موجب یمشود که به سمتهای مختلف پراکنده شوند
ی
ی
ن
(اصل عدم قطعیت هایزنیگ) .آشفتیک و پراکندگ ،دقیقن مانند گازهای معمویل ،موجب فشار تبهگن یمشود .برای مثال این فشار
الکی ن
تبهگن نه تنها در ر
تبهگن گاز ر
ن
ن
ی
الکیونها بلکه در رده
فروپشهای بعدی محافظت یمکند .فشار
وی است که کوتولههای سفید را از
کامیل از ذرات کوانتویم که اصطالحن فرمیون نامیده یمشوند ،مانند نوترونها و پروتونها ن
نی رخ یمدهد.
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نگرش

ن
اولی نشانهها از ستارههای بوزونیک؟

ن
اینشتی
 -2چگالش بوز–
ر
ن
ن
چگالش بوز–اینشتی (به انگلیش )Bose–Einstein condensate :پنجمی و جدیدترین حالت ماده است .این حالت ،حالب از ماده
است که در آن ،یک گاز رقیق بوزون (به انگلیش )Boson :را تا دمای بسیار ن
پایی و در  −۲۷۳٫۱۴درجه سان ربگراد (بسیار نزدیک به صفر
ِ
ی
پایی در این گذار فاز (به انگلیش ،)Phase transition :بخش بسیار بزرگ از بوزونها ،ر
مطلق) ،رسد یمکنند .در اثر دمای بسیار ن
کمیین
ٔ
ماکروسکوی آشکار یمشود .بوزونهای رسد در هم فرو یمروند و َابر
کوانتویم
پدیده
حالت کوانتویم را اشغال یمکنند و در آن نقطه
ی
ِ
ٔ
ٔ
ر
.
:
بیشی شبیه یک ریزموج (به انگلیش  )Microwaveدارد تا ذرههای معمویل شکل یمگید ماده چگال شده بوز–
های که رفتاری
ذره ی
ن
اینشتی شکننده و رسعت عبور نور در آن بسیار کم است.
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