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منشأ عناص
بخش دوم  :با جذب نوترون به
ن
سنگی ترین هسته های اتیم
سوی
برگردان  :امید برومند
ستارگان مانند کورههای بلند استخراج فلزات ،تولید کننده
عنارصی در کیهان هستند که ما و همه مواد موجود در
ی
همجوش
پیامونمان از آنها تشکیل یافتهایم .اما با
هستهای ( )1در روند تکامل ستارگان نیمتوان منشأ
ن
سنگیترین عنارص را توضیح داد .پژوهشهای فعال و در
ر
فییک هستهای و اخی ن
همیاری متقابل ن
فییک ،راههای
انفجاریای را کشف و برریس کردهاند که نییم از عنارص از
ن
سنگی مدیون آنها
آهن تا رسب و بیسموت و همه عنارص
هستند.
فرآیندهای انفجاری در جهان ،مانند ادغام ستارههای
ن
نوترون ( که در اینجا به شکل ن
هیی نمایش داده شدهاند)
ر
ن
سنگیترین
نواخی تنها امکانات ایجاد
و انفجارات ابر
ی
عنارص هستند .بالفاصله بعد از ادغام ،آذرخش از
پرتوهای پر قدرت گاما که به شکل ر
میاکم دستهبندی شده-
اند در دو جهت مخالف انتشار یمیابد .در ابرهای ایجاد
شده از مادهی رها شده که در گردشاند ،واکنشهای
ن
پالتی ایجاد یم کنند.
هستهای ،عنارصی مانند طال و

مرحله ی
پایان تکامل ستارگان
ستارگان کالنجرم ،با جریم بیش از هشت برابر جرم
خورشید بسیار رسی ع تکامل یمیابند .هنگایم که ماده
ی
همجویس به پایان برسد ،ستاره در ناحیه
سوخت برای
ن
مرکزی خود به یک ستاره نوترون و یا سیاهچاله فرویم-
ریزد .در نتیجه ابر ر
نواخیی ایجاد شده ،که در آن واکنش-
های هستهای ،طیف ر
گسیدهای از عنارص را پدید یمآورند
که همراه با پوسته ستاره به اطراف پراکنده شده و به
محیط میان ستارهای انتقال یمیابند.
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ی
فرانس ِکپ ِلر تا زمان بازنشستیکاش در سال ،2007
مسئول یک گروه کاری موسسه ن
فییک هستهای
دانشگاه کارلزروهه برای پژوهش در زمینه ترکیب
ی
آزمایش در
عنارص در غولهای رسخ بود .او در
زمینه ی
فتیک نوترونها در مرکز  CERNفعال
است.

گابریل مارتینس پی ِندو پروفسور در موسسه ن
فییک
هستهای دانشگاه ن
فن دارماشتات و رئیس بخش
ر
ن
ساختارهای هستهای و اخی فییک در مرکز ج اس
ُ
ن
سنگی
آی ِهلم هلتس برای پژوهش یونهای
است.
فریدریش کارل تیله َمن پروفسور بازنشسته ن
فییک
باسل است و حوزه اصیل کار او
نظری دانشگاه ِ
هستهز یان انفجاری (، )2( )Nucleosynthesis
ن
یعن ایجاد عنارص در انفجارات ستارگان و تاثی آنها
در تکامل کهکشانهاست.

حدود  %98از کل ماده قابل مشاهده در
جهان امروز از سبکترین عنارص ،ن
یعن هیدروژن
و هلیوم تشکیل شده است .انواع دیگر اتم ها
تنها بخش کوچیک را تشکیل یمدهند ،اما از
ی
ر
حیان برای بنیان زندگ برخوردارند .منشأ
اهمیت
ن
پیدایش این عنارص سنگی برای مدت زمان
ن
طوالن ناشناخته بود .تنها در نیمه اول قرن
بیستم بود که رشتههای مختلف ن
فییک چنان
تکامل یافتند که دانشمندان بتدری ج به حل
موضوع نزدیکتر شدند.

خالصه

ی
شیمیان رابطه تنگاتنیک با تکامل ستارگان دارد.
▪ پیدایش عنارص
ی
▪ تقریبا نییم از عنارص ،از آهن تا رسب و بیسموت در مراحل ن
پایان تکامل ستارگان
ایجاد یمشوند.
▪ نیمه دیگر عنارص و ر
ن
سنگیتر از بیسموت در فرآیندهای انفجاری،
حن تمام عنارص
ن
ر
ن
یعن یا در یک ردهی نادر از ابرنواخیها و یا در ادغام ستارههای نوترون ایجاد
یمشوند.

فییک ن
ی
در دهه  30میالدی ،ن
گشان از منبع
دانان چون هانس ِب ِت ( )1906 - 2005و کارل فریدریش فون
وایت ِکر ( )1912-2007با رمز ی
ِ
ی
انرژی خورشید ،ن
مجویس هستهی اتمهای هیدروژن در دماها و فشارهای باال به هلیوم ،به شناخت مهیم در این زمینه دست یافتند.
یعن ه
ی
سنگیتر تا آهن را ن
ن
ن
همجویس هستهای که در آنها انرژی آزاد یمشود ،توضیح داد.
چنی واکنشهای
نی یمتوان با
تشکیل عنارص
ی
اما منشأ عنارص س ن
سنج از نوع ویژهای از ستارگان در اویل دههی  50میالدی که درخشندگشان
نگیتر از آهن چیست؟ مشاهدات طیف ی
ن
هان در این زمینه به دست دادند .در طیفهای نور این غولهای رسخ که با تلسکوپهای بزرگ کوه
در دورههای طوالن تغیی یمیابد ،نشانه ی
ن
سنگی مانند زیرکونیوم و باریم ،خطوط
ویلسون و رصدخانه پالومار ثبت شدهاند ،در کنار خطوط جذن ( )3ایجاد شده بوسیله عنارص
جذنای ن
نی پیدا شدند که نشان از وجود تکنسیم داشتند .این یافتهای دور از انتظار بود ،زیرا همه ایزتوپهای شناخته شده این عنرص بر
زمی ،رادیواکتیو ن
رن
روی ن
داشی  43پروتون و  55نوترون در
یعن ناپایدار هستند .ایزوتوپ تکنسیم  98که دارای بلندترین طول عمر است ،با
هسته ،در یک نیمه عمر( )4برابر با  4/2میلیون سال تجزیه یمشود .این نیمه عمر در مقایسه با سن غولهای ن
رسخ که در مرحله ی
پیشفته
تکامل خود قرار دارند ،بسیار کوتاه است .اگر مواد تشکیل دهنده این ستارگان ،از قبل حاوی تکنسیم باشند ،این تکنسیم باید مدتها قبل از
زمان مشاهده تجزیه شده باشد .از این جهت ،تنها توضیح این بود که تکنسیم باید در غولهای رسخ ایجاد شده باشد .بنابراین عالوه بر
ی
همجویس هسته اتمهای سبک ،باید مکانیسمهای دیگری وجود داشته باشند که ستارگان به کمک آنها عنارص را ایجاد یمکنند .همانگونه که
رن
انداخی نوترون است.
در این مقاله نشان خواهیم داد ،این مکانیسم به شکل عمده جذب و به دام
ترکیب عناص و تکامل ستارگان در پیوند با یکدیگرند
اصول اسایس هستهزان ستارهای در سال  1957کشف شدند ،در این سال دو اثر ن
یعن "" Synthesis of the Elements in Stars
ُ
فاولر و ِف ِرد ه ِیل و
گارت باربیجِ ،جفری آر اربیج  ،ویلیلم ِای ِ
(ترکیب عنارص در ستارگان) از مار ِ
" ( " Nuclear Reactions in Stars and Nucleogenesisواکنشهای هستهای در ستاگان و هستهز یان) از ِآلستار کامرون انتشار یافتند.
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رن
داشی جریم به اندازه
ستارگان کمجرم با
چند عدد جرم خورشید ،در پایان تکامل
چند میلیارد ساله خود به غولهای رسخ
تبدیل شده و پوسته خود را به شکل
سحان سیارهای ( )5به اطراف پرتاب
سحان عالوه بر محصوالت
یمکنند .این
ی
ی
ن
ایجاد شده در همجویس هیدروژن یعن
ی
همجویس هلیوم ن
یعن کربن
هلیوم ،و در
و ر
سنگیتر را نین
ن
نییوژن ،هسته اتمهای
شامل یمشود که از طریق جذب آهسته
نوترون بوجود آمدهاند .ناحیه مرکزی
باقیمانده ،یک کوتوله سفید ی
فشدهای
است که به دلیل دمای زیاد خود ابر
سحان را روشن و درخشان یم کند.
ی
سحان NGC 6826
ابر
ی

واژهنامه

الکیون و یک ر
واپاش بتا :تبدیل یک نوترون به یک پروتون ،ر
ی
ی
الکیون -ر
واپایس  Beta-Minusنامیده یمشود .در این فرایند یک
آنن نوترینو،
هسته اتم که با جذب نوترون ناپایدار شده ،به هسته عنرص باالتر بعدی تبدیل یمشود .پروتون ایجاد شده در این جریان در هسته ر
باق مانده،
الکیون و ر
ر
آنن نوترینو که همزمان ایجاد شدهاند از هسته به بیون پرتاب یمشوند .روند وارونه ،ن
الکیون -ر
یعن تبدیل یک پروتون به یک نوترون
ی
در هسته اتم ،واپایس  Beta-Plusنامیده یمشود.
ر
ن
متفاون داشته باشند.
یکسان پروتون هستند ،اما یمتوانند تعداد نوترونهای
شیمیان همیشه دارای تعداد
ایزوتوپ :هسته اتمهای یک عنرص
ی
ر
ن
این ایزوتوپهای یک عنرص ،به لحاظ شیمیا ین رفتار یکسان دارند اما بسته به تعداد نوترونها ،دارای جرمهای متفاوناند.
عدد جریم ( :)Mass numberتعداد همه پروتونها و نوترونهای درون هسته اتم ،که تعداد نوکلئونها ن
نی نامیده یمشود.
ن
یکسان از پروتونها به یک
نوکلید :اصطالخ برای توصیف یک هسته اتم با تعداد مشخیص از پروتونها و نوترونها است .نوکلیدها با تعداد
شیمیان تعلق دارند و ایزوتوپهای آن هستند.
عنرص
ی

تعیی کننده عنرص شیمیان است (این تعداد در یک اتم ی
ن
خنن با تعداد
تعداد پروتونها :تعداد پروتونهای دارای بار مثبت در هسته اتم ،که
ی
ر
ن
شیمیان است ،یکسان است) .واژههای همسنگ با آن ،عدد اتیم ( )6و بار هسته
تعییکنندهی رفتار
الکیونهای موجود در پوستهی اتم که
ی
( )effective nuclear chargeهستند.
ن
نوترون ادغام
فرآیند :r-یک فرآیند جذب نوترون است که تحت چگایل باالی نوترون و دماهای باال ،همانند آنچه که معمولن در ستارگان
شونده و رده نادری از ابر ر
نواخیها رخ یمدهد ( rبه انگلیش به معنای " ،"rapidن
یعن رسی ع است) .در این فرآیند ،در مدت زمان بسیار کوتایه با
ی
سنگی و ناپایداری بوجود یمآیند که با واپایس رادیواکتیوی ( )7به هسته اتمهای پایدار ن
ن
ن
غن
بینابین
انباشت نوترون ،از هسته اتمها ،فرآوردههای
ی
ی
از نوترون تجزیه یمشوند.
ن
ن
پاییتر جریان دارد ،همانند آنچه که در
پاییتر نوترون و دماهای
فرآیند :s-یک فرآیند جذب نوترون ،که بر خالف فرآیند r-در چگایلهای
مراحل ن
شیمیان،
پایان تکامل غولهای رسخ رخ یمدهد ( sبه انگلیش به معنای " "slowاست) .با افزدن یک نوترون به هسته اتم یک عنرص
ی
ی
ن
سنگیتر این عنرص ایجاد یمشود .در صورت ناپایدار بودن ،این ایزوتوپ با واپاش بتا به هسته اتم عنرص باالتر بعدی تبدیل یمشود.
ایزوتوپ
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مهبانگ
ی
همجوش
پراکندگ تعادل هستهها( ،و یا تعادل آماری هستهای=)NSE
ی
نوترون
واکنشهای
فرآیند r
فرآیند s

ی
فراوان

عدد جریم
فر ی
اوان ایزوتوپها ( )8در منظومه شمس
فر ن
اوانهای مشاهده شده ایزوتوپها در منظومهی شمش به مثابه تابیع از عدد جریم ( )Mass numberبهاندازه چندین مرتبه بزرگ ()9
متفاوتاند .هر خط نشان دهندهی اندازه بر روی محور عمودی این نمودار ،نشانگر تغییی به نرصیب  10است .فراوانترین عنارص ن
یعن
ن
هیدروژن ) (Hو هلیوم ( )Heهستند؛ فر ن
چندان نکرده است .با حرکت به سمت راست ،تا آهن (،)Fe
اوان آنها از زمان مهبانگ تا به امروز تغیی
ر
ر
ی
ن
سوخی در ستارگان و انفجارات ابر نواخی ایجاد یمشوند .عنارص پیامون
همجوش ردیف شدهاند که در مراحل مختلف
فرآوردههای واکنشهای
آهن و نیکل که موجب توزی ع تعادل ((( )NSE=nuclear statistical equilibriumتعادل آماری هستهای)) ( )10یمشوند ،در دماهای بسیار
ً
ی
حداکی  130تا  140و  190تا
جریم  ،60تقریبا بهطور کامل با جذب نوترون بوجود یمآیند .جرمهای
باالی عدد
باال پدید یمآیند .هستههای
ی
ی
 ،210هر یک نشان ویژه فرآیندهای  r-و  s-هستند.

این دو اثر ،ر
گسیه پژوهش ی
فتیک اخت شناش هستهای را بنیان نهادند.
ی
تنگاتنیک با تکامل ستارگان دارند .ندرنگ پس از مهبانگ تنها عنارص سبک ن
یعن هیدروژن،
این دو اثر نشان دادند که پیدایش عنارص رابطه
ی
ن
.
هلیوم و لیتیوم نادر بوجود آمدند .از این عنارص اولی ستارگان پدید آمدند این ستارگان در بزرگترین بخش از عمر خود ،هیدروژن را به هلیوم
ی ی
ی
دگ بخش مرکزی چنان موجب باال ر ن
همجویس یمکنند .با پایان ر ن
رفی چگایل و حرارت یمشود که از آن به بعد هلیوم
یافی ذخیه هیدروژن ،فش
ی
ی
همجویس خواهد کرد .همزمان ،سو ر ن
خی هیدروژن به پوسته و یا الیهای به دور بخش داغ مرکزی انتقال یمیابد .در نتیجه
اکسین
به کربن و
ی
ن
تعیی کنندهای بر روی چگونیک سی تکامل بعدی و ایجاد عنارص دارد.
ستارگان به غولهای رسخ متورم یمشوند .جرم ستارگان اثر
یافی سو ر ن
هر چند در غولهای رسخ با جریم تا  8برابر جرم خورشید بعد از پایان ر ن
خی مرکزی هلیوم ،دما و چگایل در مرکز دوباره افزایش
خی ن
همجویس هسته اتمها سپس با ایجاد عنارص کربن ،ر
ی
نییوژن ،ا ی
یمیابند ،اما این افزایش برای آغاز مراحل بعدی سو ر ن
کاق نیست.
کسین و
ی
همچنی نئون و ن
ن
اکسین ایجاد یمشوند ،پایان یمیابد.
منییم که هنوز با جذب هلیوم در هسته
ن
رن
سنگیتر را ایجاد یمکند ،در این
نسبی مالیم در این ستارگان ،اکنون فرایندی آغاز یمشود که عنارص
با این حال ،در دماها و چگایلهای
ی
فرآیند ،هستهی اتمها یمتوانند با جذب نورونهای جداگانه ،ایزوتوپ جدید و معمولن ناپایداری را ایجاد کنند .سپس با واپاش بتا ،نوترون
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فرآیند ،s-جذب
آهسته نوترون در
هسته های پایدار
فرآیند ،p-انتشار نوترون
از هستههای داغ و پایدار

مرز پایداری هستهای
فرآیند
نوترینو-پروتون

تعداد پروتون ها

مرز پایداری هستهای

ی
همجوش تا
آهن

فرآیند  ،r-جذب رسی ع
نوترون در هستههای
ناپایدار و ی
غن از نوترون
ِ

هستههای شناخته شده
هستهزان در مهبانگ
تعداد نوترونها

نمودار هسته اتمها ()11
شییمدانها عنارص را از روی تعداد پروتونها و یا عدد اتیم آنها در جدول تناون عنارص ردهبندی یمکنند ،در حایلکه ن
فییکدانها برای این
ی
کار نمودار نوکلیدها را مورد استفاده قرار یمدهند .در این نمودار ،هسته هر اتم (که نوکلید ن
نی نامیده یمشود) ،نه تنها با تعداد پروتونها بلکه
ر
ن
با تعداد نوترونهایش ن
متفاون از نوترونها ،ایزوتوپهای یک عنرص
یکسان از پروتونها اما تعداد
نی مشخص یمشود .نوکلیدهای دارای تعداد
هستند.
در نمودار نوکلیدها ،تمام نوکلیدهای شناخته شده به شکل ر
افق بر پایه تعداد نوترونها و عمودی برپایه پروتونها نشان داده شدهاند
َ
(تصویر باال) .نوکلیدهای دارای انرژی بستگ ( )12بویژه باال در ناحیهی بسته و پر شده پوستههای نوترونها و پروتونها ( )13واقعاند و با
خطهای دوتان عمودی و ر
ن
افق عالمتگذاری و مشخص یمشوند .این نمودار با هیدروژن در ن
سنگیترین
پایی سمت چپ یرسوع شده و تا
ی
ر
فیییک ممکن به سمت راست در باال امتداد و ر
نوکلیدهای ن
بیشیی از پروتونها و نوترونها
گسیش یمیابد .نمودار نوکلیدها به سمت تعداد
ی
ر
ر
ر
ن
ن
داشی تعداد بیشیی نوترون دارند تا به پروتون.
سنگی ،گرایش به
گسیش یافته و در امتداد خود کیم خمیدگ پیدا یمکند ،زیرا هستههای اتیم
 254هسته پایدار و  32هسته تقریبا پایدار با نیمه عمر بیش از یک میلیارد سال در امتداد یک خط مرکزی در نمودار نوکلیدها گرد آمدهاند.
در باال و ن
پایی این منطقه ثبات ،نوکلیدهای ناپایدار واقعاند .تاکنون حدود  3000هسته اتیم ناپایدار به شکل مصنویع ایجاد شدهاند و برآورد
یمشود که  6000نوکلید هنوز ناشناختهاند.
سنگی مورد بحث واقع شده در این مقاله ن
ن
یعن فرآیندهای  s-و  r-را یمتوان به بخشهای مختلف این نمودار
نارص
فرآیندهای ترکیب ع ی
ی
ی
جاهان به
ارتباط و نسبت داد ،فرآیند s-تقریبا در رسایط یکسان بودن تعداد پروتونها و نوترونها جریان یمیابد ،در حایل که فرآیند r-در
ی
ن
هان از اساس ناپایدارند ،اما هنوز در آنها نوترونها با یکدیگر پیوند دارند .فرآیند p-که
مرزهای ثبات برخورد یمکند – یعن اگر چه هسته ی
ن
توصیفکننده شکافت هستهها با جذب فوتون است ،نی نشان داده شده است.

به یک پروتون تبدیل شده و یک عنرص با عدد اتیم بعدی باالتر ایجاد یمشود .مقیاسهای ن
زمان مختلف این فرآیندها دارای اهمیتاند ،ن
یعن
ن
ن
ی
واپاش بتای یک ایزوتوپ ناپایدار و تبدیل آن به یک
طوالنتر از زمان الزم برای
(اضاق) دیگر،
اگر زمان متوسط برای جذب یک نوترون
هسته اتم پایدار باشد ،ر
اخی ن
فییکدانان از فرآیند آهسته جذب نوترون و یا فرایند( s-به انگلیش " )"slowنام یمبرند .این فرآیند مسئول
تقریبا نییم از فر ن
اوان عنارص ن
بی آهن و رسب است.
5
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عنارص تازه ایجاد شده با فرآیندهای درهم ن
آمیی به سطح ستاره رسیده و از آنجا با بادهای شدید ستارهای و تشکیل سحانهای سیارهای
حداکی  1.4جرم خورشید ر
ی
ن
باق یمماند .بخش
میانگی  0.6تا
در محیط میانستارهای پخش یمشوند .از ناحیه مرکزی سابق ستاره ،جریم با
عمده این جرم ر
ی
اکسین تشکیل شده ،از خود دیگر انرژیای آزاد نیمکند-کوتوله سفیدی پدید آمده که تنها
باقمانده از ستاره که از کربن و
یعن ایجاد یک فشار ن
فشدهتر رخ نخواهد داد ،زیرا کوتوله سفید با یک اثر ن
فیییک کوانتویم ،ن
خنک یمشود .فروریزش به یک جسم ی
کاق به
وسیله ر
الکیونهای آزاد که بر ضد گرانش عمل یمکند ،با ثبات نگاه داشته یمشود.
ستار ن
گان با جریم بیش از  8برابر جرم خورشید در ناحیه مرکزی خود به دماهای بسیار باالتری یمرسند و بتدری ج مراحل مختلف سو ر ن
خی
ی
ی
درونستارهای را یمگذرانند :بعد از سو ر ن
اکسین و سیلیکون رخ خواهند داد .در آخرین مرحله،
همجویسهای کربن ،نئون،
خی هلیوم به ترتیب
ناحیهای که در آن سیلیکون سوخته یمشود ،به شکل الیهای به سمت خارج رفته و در مرکز تنها آهن و نیکل ر
باق یممانند .بدین ترتیب تولید
سنگیتر ،یک تراز ن
ن
منق انرژی را در ین خواهد داشت.
انرژی در مرکز اکنون پایان یافته است ،زیرا در غی این صورت تبدیل شدن به هستههای
بدین ترتیب رآکتور ستارهای در ناحیه مرکزی خاموش یمشود ،این ناحیه با سو ر ن
خی پوستهای شکل و به سمت خارج هدایت شونده سیلیکون،
ی
.
.
جریم  1.4جرم خورشید (حد یا جرم چاندراسخار م ) به بزرگ شدن خود ادامه یمدهد از این حد به بعد،
بزرگتر شده و تا رسیدن به حد
ی
یعن ایجاد یک فشار ن
کاق به وسیله ر
حن فشار کوانتویم ر
الکیونهای آزاد ( ن
ر
الکیونهای آزاد که بر ضد گرانش عمل یمکند که در آخر پاراگراف
ن
ی
ن
قبیل به آن اشاره شد .م) نی نیمتواند در برابر گرانش مقاومت کند .فروریزش کامیل به یک ستاره نوترون با حداکی جریمای تا دوبرابر جرم
ی
نوترون ر
ی
فروریزیس
میاکم و نیوهای هستهای دفع کننده به ثبات یمرسد ،در غی این صورت
کوانتویمگاز
خورشید رخ خواهد داد که با فشار
ِ
ی
ن
ر
داغ در حال پیدایش یمگریزند ،انفجار ابر نواخی را موجب
هان که از ستاره
به یک سیاهچاله رخ خواهد .مقدار زیادی از نوترینو ی
ی
نوترون ی
ی
انفجاری عنارص در پوستهی ستاره
باالن گرم کرده و منجر به تشکیل
ی
یمشوند .موج کوبش این انفجار ،ناحیههای اطراف را تا دماهای بسیار ی
سنگی ایجاد شده ن
نی در فضای ن
ن
بی
عنارص
که به رسعت در حال پخش شدن است ،یمشود .همراه با پوسته به اطراف پرتاب شونده ستاره،
ی
ی
ستارهای پخش یمشوند.
ن
ن
کنون است که در فرآیند s-
سنگی تا توریم ،اورانیم و پلوتونیم ،از جمله موضوع پژوهشهای
همچنان پیدا کردن یرسایط ایجاد عنارص
ایجاد نیمشوند .دانشمندان در سالهای اخی بر روی دو حالت واقعبینانه کار کردهاند:
سناریو یا حالت اول بیان یمکند که در یرسایط ویژه  -ن
یعن با بودن چرخش رسی ع و میدانهای مغناطیش پرقدرت -در گونه نادری از
ر
ابرنواخیها ،یک فرآیند کوتاه اما بسیار شدید جذب نوترون رخ یمدهد .از آنجا که در اینجا به دلیل چگایل باالی نوترونها ،زمان ن
بی دو جذب
ی
ن
بینابین است ،از این به عنوان فرآیند رسی ع جذب نوترونها و یا کوتاه فرآیند( r-به
واپاش بتای یک هستهی ناپایدار
نوترون کوتاهتر از
انگلیس " )"rapidنام برده یمشود.
در سناریوی دوم -که در مراحل ن
پایان تکامل کهکشانها احتمالن نقش مسلیط دارد -یک فرآیند بسیار کارآمد  r-در جریان ادغام دو ستاره
ن
ن
ن
نوترون همانند آنچه که در پایان تکامل سامانههای  2ستارهای ( )14جریان یمیابد ،رخ خواهد داد.
اولی بار در سال
چنی رویدادی برای
 2017منجر به اثبات همزمان امواج گر ی
انش و فوران پرتوهای گاما و ن نی انتشار نورهای یآن و فرورسخ در ین آنها شد.
در مجموع ،واکنشهای جذب نوترون در فرآیندهای  -rو  ،-sهر یک موجب ایجاد حدود نییم از فر ن
ن
سنگی
اوانهای مشاهده شده عنارص
یمشوند .تنها بخش کوچیک از ایزوتوپهای موجود طبییع ،ن
یعن به اصطالح هستههای – ، pبا انتشار نوترون از هستههای باثبات ،در
ر
ابرنواخیها ایجاد یمشوند.
دماهای بسیار باالی
ی
اکندگ فر ن
شناسان کرد
اوانهای مشاهده شده عنارص در منظومهی شمش
مهر و نشان روندهای گوناگون ترکیب را یمتوان در توزی ع و پر
ی
ی
اکندگ فر ن
اوان از هنگام پیدایش منظومه شمش تقریبا منجمد شده و در  4/5میلیارد سا ل
(نگاه شود به نمودار صفحه  .)4این توزی ع و پر
گذشته مانند یک سیستم بسته حفظ شده و به این ترتیب ترکیب محیط میانستاره ای محیل در حدود  9میلیارد سال بعد از مهبانگ را
منعکس یمکند.
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فرآیند – ،sفرآیند جذب آهسته نوترون

ایجاد عنارص در فرآیند – sبا مراحل پسانتر تکامل ستارگان ،ن
یافی سو ر ن
یعن پس از پایان ر ن
خی هیدروژن پیوند دارد .در این مراحل تکامل،
ی
ی
ستارگان با آغاز سو ر ن
همجویس یمکند؛ اما از دمای حدود
اکسین
خی هلیوم به غولهای رسخ متورم یمشوند .هلیوم به شکل عمده به کربن و
ی
 250میلیون درجه سانتیگراد با ایزوتوپهای نادر کربن 13ونئون 22ن
همجویس کرده و به این ترتیب نوترونهای آزاد مورد نیاز برای فرآیند
نی
ین
رن
تقریی با اندازههای رایج در رآکتورهای هستهای تجاری مطابقت دارد.
نسبی کم است و
– sایجاد یمشوند .چگایل آنها
ی
ویژگ بارز فرآیند – sاست و منجر به این یمشود که فاصلههای ن
زمان ویژهی جذب ندرن نوترونها– ن
یعن چند
چگایل کم نوترون یک
این
ی ی
ی
ی
.
هان
عمر اکییت هستهی اتمهای ناپایدار باشد به این ترتیب تولید عنارص در فرآیند ،s-به هسته اتم ی
ماه تا چند سال -بسیار درازتر از طول ی
محدود یمشود که در نمودار نوکلیدها در امتداد خط (کمربند) ثبات دستهبندی شدهاند( .بنگرید به «نمودار هسته اتمها» در صفحه .)5
از آنجا که ن
ن
خون
تعیی کننده برای این امر به شکل
میان واکنشهای
تجرن به دقت به دست آمدهاند ،هستهز یان ستارهای با فرآیند – sبه ی
ی
درک شده است.
ن
ی
درن جذب نوترون در هستههای
وان
حداکی و چشمگی آهن (نگاه شود به نمودار صفحه  ،) 4فرآیند s-به مثابه واکنشهای ین ی
ی
بر مبنای فرا ی
ی
واپاش بتا موجب گذار به عنرص باالتر بعدی یمشود.
پایدار جریان یمیابد .به محض اینکه یک ایزوتوپ رادیواکتیو از این راه حاصل شود،
بی کریپتون و ر
مسی ترکیب که اینگونه شکل یمیابد ،در مثال منطقه ن
ایییم ،در «فرآیند s-در نمودار نوکلیدها» در صفحه  8رسم شده است.
ی
ی
ن
یک ویژگ بارز مست – sدر نمودار نوکلیدها ،شاخهها و انشعابهای ایجاد شدهی حاصل از رقابت بی دو امکان جذب نوترون و فروپاش
جان پدیدار یمشوند که طول عمر یک هستهی ناپایدار تقریبا برابر با زمان عادی برای جذب یک نوترون
بتا است ،این انشعابها همیشه در ی
دیگر است.
ر
متفاون طبقهبندی کرد که به جرم ستارهی
رویهمرفته در روند تکامل ستارگان ،فرآیند s-را یمتوان به دو حالت یا سناریوی از بنیان
ی
مورد نظر بستیک دارند و بمثابه اجزاء اصیل و ضعیف فرآیند s-نامیده یمشوند:
پایان تکامل ستار ن
در مراحل ن
ن
گان با جریم از یک تا  3برابر جرم خورشید ،تعادل (تراز) انرژی با سو ر ن
تأمی
خی متناوب هیدروژن و هلیوم
ی
ی
همجویس،
اکسین جریان یمیابد .عالوه بر این واکنشهای
یمشود که پوستهای شکل بر روی سطح منطقه مرکزی شکل گینده از کربن و
ن
ن
واکنشهای جانن ی
جریان از نوترونها را ایجاد یمکنند؛ اگر چه این جریان کم است اما به دلیل طوالن بودنش ،در کل منجر
نایس از هلیوم،
ی
ر
ن
باالن یمشود .در نتیجه بیشی آهن تولید شده در این مناطق پوستهای شکل ،در فرآیند s-استفاده شده و به هستههای سنگیتر
به مقدار ی
ن
ن
پردازش یمشوند .فراوان هستههای سنگیتر از زیرکون تا رسب و بیسموت ،بطور عمده اینگونه توضیح داده یمشود .این جزء اصیل فرآیند-
 (sن
ن
سنگیتر از جمله ایزتوپهای
یعن آهن .م) به طور اسایس به ایزوتوپهای ناپایدار و کوتاه مدت پولونیم ختم یمشود ،و بقیه هستههای
توریوم و اورانیوم یمتوانند تنها در فرآیند r-بوجود آیند.
حالت دوم شامل ستارگان کالنجرم با بیش از  8برابر جرم خورشید یمشود .آنها تمام مراحل سو ر ن
خی را در مدت زمان بسیار کوتاه تری
سنگی ن
غن یمسازند .از اینرو ،مقدار موثر یا کارای نوترونها درسو ر ن
ن
خی مرکزی
گذرانده و به این ترتیب محیط میانستارهای را زودتر با عنارص
ی
هلیوم به طور قابل توجیه در این ستارگان ر
کمی است و فرآیند s-در اصل به ایجاد فراوانهای (فرایند)– sن
بی آهن و زیرکون محدود یمشود.
به این دلیل ،این مسی یا راه ،جزء ضعیف فرآیند s-نام گرفته است.
در هر دو حالت سازوکارهان وجود دارند که ماده تازه ترکیب شده در محیط میانستارهای رها را یمسازند .در ستار ن
گان که به غولهای
ی
ی
اکسین به یک کوتوله
کزی تشکیل یافته از کربن و
مر
بخش
و
داده
رخ
ای
ستاره
سحان
شکل
به
ستاره
پوسته
رسخ تکامل یمیابند ،دفع کل
ی
ن
ن
ن
ر
سفید ،فرجام یمیابد .مرحله پایان ستارگان کالنجرم ،یک انفجار ابرنواخی خواهد بود که در آن منطقههای بیون ستاره با فراوانهای –s
موجود در خود ،به بیون پرتاب و پراکنده خواهند شد.

7

نگرش

منشأ عنارص II -
فرآیند s-در نمودار نوکلیدها
با استفاده از ی
بخش از نمودار نوکلیدها یمتوان مسی
نمونهوار واکنش فرآیند s-را نمایش داد .دو واکنش
ی
واپاش بتا ،در این
هستهای متفاوت ،جذب نوترون و
زمینه نقش بازی یمکنند.

نیمه عمر با دقیقه= ، mساعت= ،hروز=،d
سال= yنشان داده یم شود.

در جذب نوترون ،یک نوکلید با بار  Zو عدد جریم
 Aیک نوترون آزاد  nرا جذب یمکند ،که بدین وسیله
عدد جریم به اندازه یک واحد افزایش یمیابد:
(Z,A) + n → (Z, A+1) + ɣ
از آنجا که بار هسته تغیی نیمیابد ،با جذب نوترون
ن
سنگی از همان عنرص ایجاد شده است.
یک ایزوتوپ
انرژی آزاد شده از طریق انتشار فوتونها ( )ɣرها یم-
گردد.
ی
واپاش بتا ،در هسته ،یک نوترون به یک پروتون تبدیل یمشود(Z,A) + n → (Z+1,A) + eˉ+ ν̅ e :
در
در اینجا بار هسته ،ن
یعن  Zبه یک واحد افزایش یافته و عنرص به یک عنرص دیگر با عدد اتیم باالتر بعدی تبدیل شده است .عدد جریم،
الکیون ن
واپاش بتا یک ر
ی
منق ˉ eن
ن
نی به وجود یمآید که
یعن مجموع نوترونها و پروتونها تغیی نیمکند .بر پایه قانون پایستگ بار ( ،)15در
ابتدان بدون بار و تقریبا بدون جرم ،در این حالت یک الکتون-آنن نوترینو ν̅ e
از هسته به بیون پرتاب یمشود .عالوه بر این ،یک ذره
ی
انتشار یمیابد ،که ی
بخش از مازاد انرژی را با خود به اطراف انتقال یمدهد.
در اینجا کل فرایند در مثال جذب ندرن نوترون ،از کریپتون تا ر
ایییم نشان داده شده است (عکس باالی این صفحه) .فلشهای زرد،
ی ی
واپاش بتا هستند .ضخامت هر فلش به شکل نمادین ،فر ن
ی
اوان فرآیند مربوطه را نشان یمدهد.
نماد جذب یک نوترون و فلشهای یآن نماد
ی
واپاش بتا تمایل دارند
ایزوتوپهای پایدار با رنگ سیاه (و با سهم و نسبت مشخصشان در مخلوط ایزوتوپ) و ایزوتوپهای ناپایدار که به
با رنگ یآن (و با اندازه نیمه عمرشان) نشان داده شدهاند.
دریج نوترون از کریپتون 82به وجود یمآیند .اما کریپتون  85یک نقطه
عنرص کریپتون دارای چندین ایزوتوپ پایدار است که با جذب ت ی
ی
انشعاب است ،ن
.
واپاش بتا (با یک نیمه عمر تقریبا برابر با 11سال) و جذب نوترون با یکدیگر رقابت دارند اگر هسته قبل از
یعن در اینجا
ی
واپایس ،نوترون دیگری جذب کند ،کریپتون 86پایدار ایجاد یمشود .در غی این صورت به روبیدیم 85که آن ن نی پایدار است ،فرو یمپاشد.
ین
تقریی  19روز)
روبیدیم 85به نوبه خود با جذب یک نوترون به ایزتوپ پایدار روبیدیم 86تبدیل شده ،که به رسعت (با نیمه عمری برابر با
بی کریپتون  86و ر
به ر
تعیی کننده تناسب ن
ن
اسیانسیم  86است.
اسیانسیم پایدار  86فرو یمپاشد .جریان نوترون در ستاره ،در نهایت
ن
طوالن مانند روبیدیم ( 87که نیمه عمری برابر  48میلیارد سال دارد) ،در فرآیند s-مانند هستههای پایدار
نوکلیدها با نیمه عمر بسیار
ن
عمل یمکنند .فر ن
ر
ر
ی
اوانهای اولیه روبیدیم( 87هسته مادر اسیانسیم )87و اسیانسیم 87تنها در یک مدت زمان بسیار طوالن با فروپایس تغیی
یمیابند .ایجاد عنارص دیگر تا ر
ایییم 89درمسی مشخص شده در شکل باال انجام یمیابد.
همچنی ایزوتوپ نادر و پایدار ر
ن
اسیانسیم 84را نشان یمدهد که هیچ مسیی از واکنشهای فرآیند S-به آن منتیه نیمشود.
شکل باال
این نمونهای از هستهای است که از طریق فرآیند p-ایجاد یمشود.
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ی
اصولن برای درک پیدایش عنارص در ستارگان باید ویژگهای
واکنشهای هستهای رخ دهنده در این فرآیند را تا حد امکان
بطور دقیق شناخت .در فرآیند ،s-در درجه اول موضوع بر رس
احتمال مشخصه جذب یک نوترون است .برای مشخص کردن
این اندازه (اندازه احتمال .م) یا سطح مقطع( ،)16باید از
های شتابدهندگان ذرات کمک گرفت .تنها این شتاب
آزمایش ی
هان در حد
هان با انرژی ی
دهندگان هستند که یمتوانند نوترون ی
هان که تقریبا  1میلیون بار
فرایند s-ستارهای ایجاد کنند ،انرژی ی
بیش از انرژی نوترونها در رآکتورهای هستهای معمویلاند.

شکل های نادر ابر ر
نواخیها یم-
ن
باالن ایجاد
نوترون
توانند تراکم
ی
کنند .اگر ستارگان در حال انفجار،
به رسعت چرخیده و دارای میدان
مغناطیش نیومندی باشند،
پیچش میدانهای مغناطیش
( )17منجر به این یمشود که در
ن
نوترون،
هنگام فروریزش به ستاره
ماده بسیار ن
غن از نوترون در
قطن به بیون پرتاب
امتداد محور ی
ن
شده و اینگونه عنارص سنگی را در
جریان فرآیند r-ایجاد کند.
سازوکاری که در اینجا در رایانه
شبیهسازی شده ،هنوز حدس و
گمان است.

ن
چنی منبیع از نوترونها در مرکز تحقیقات
برای نمونه،
اروپان  CERNدر نزدییک ژنو واقع است ،که در آن از طریق
ی
بمباران یک بلوک رس ین عظیم با پروتونهای پرانرژی ،تا 300
ن
کنون
نوترون در برابر هر پروتون ایجاد یمشوند .آشکار سازهای
برای برریس و پژوهش واکنشهای فرآیند s-بهینهسازی شده-
اند .از آنها یمتوان برای اندازهگیی سطح مقطع جذب نوترون-
ر
ها بوسیله هستههای پایدار و با ر
دقن تا چند درصد استفاده کرد .در این رابطه ،حن برای هستههای رادیواکتیو که در فرآیند s-چند شاخه
آزمایش و تجرن بسیار دشوار قابل ر
اولی رویکردهای موفقیت ن
ی
ن
آمی ،گزارش شده و نشان یمدهند که در این
دسییساند،
شده و بهصورت
ی
موارد ن
نی یمتوان اندازه و مقدارهای محاسبه شده نظری را با اندازهگییهای دقیقتر جایگزین کرد.
ن
تجرن اثبات شده ،پایه محکیم مانند آنچه که برای برریسهای فرآیند s-در
ییک هستهای که به شکیل ینوقفه به صورت
ی
این مبنای فی ی
چارچوب مدلهای دقیق ستارهای الزم است ،ایجاد یمکند .این پایه به دلیل وجود یک ارتباط مستقیم ن
بی سطح مقطعهای محاسبه شده
در آزمایشگاه و فر ن
اوانهای ایجاد شده در فرآیند ،s-بسیار مهم است .سطح مقطعهای بزرگ ،ن
یعن احتماالت باالی جذب برای یک نوکلید،
همچنان موجب تبدیل رسی ع هستهها یمشوند و در نتیجه از خود نوکلید یمتوانند تنها فر ن
اوانهای کیم بوجود آیند .در مقابل نوکلیدها ین با
میا ن ر
ر
تناسی رایجتراند ،زیرا آنها به ن
ین
کمیی در واکنش مورد استفاده قرار یمگیند.
کمی جذب برای یک نوترون ،م
احتمال ی
این رابطه در محدوده اجزاء اصیل فرآیند s-منجر به این یمشود که محصول بدست آمده از فر ی
اوان – sو سطح مقطع مربوطه برای
بی سطح مقطعها و به این ترتیب فر ن
جذب نوترون در محدوده ر
گسیدهای از جرم ثابت بماند؛ با اینکه ن
اوانها ،بیش از  100برابر تفاوت
یعن با اندازه گیی سطح مقطع در آزمایشگاه یمتوان مستقیما فر ی
وجود دارد؛ و این ن
اوان  s-ایزتوپ مورد نظر را نتیجه گرفت! این امرفرآیند-
ن
ی
ن
معی شدهاند ،رسایط مرزی ( )18بسیار
تجرن
هان که اینگونه به روش
ی
 sرا از سایر سازوکارهای دیگر ایجاد عنارص متمایز یمکند .فراوان ی
حسایس برای مقایسه با فرآیندهای دیگر نشان یمدهند.
پیامد دیگر فر ی
دقن تا چند درصد شناخته شدهاند ،امکان تجزیه فر ن
اوانهای – sکه با ر
اوانهای خورشیدی به اجزای  s-و  r-آنها ،با یک
ن
هان که در
تفریق ساده است .مطابقت فراوانهای فرآیند r-که به این روش مشخص شدهاند با موجودی هستههای «خالص»  – r-هسته ی
ر
مسی فرآیند s-ایجادپذیر نیستند – استحکام توصیف فرآیند s-را به طرز چشمگیی تأیید یمکند.
اطالعان که از این راه به دست ،مدلسازی
بسیار دشوارتر از فر ن
اوانهای فرآیند r-را کیم آسانتر یمکند.
فرآیندهای انفجاری
ی
هنگایم که بخش مرکزی یک ستاره کالنجرم پس از پایان ر ن
تصور
همجویس درهم فرویمریزد ،تا دمای غی قابل
یافی ماده سوخت
ی
بیش از  100میلیارد درجه گرم یمشود .انرژی حر ر
ارن حاصل شده ،با تابش ر
الکیومغناطیش قابل انتشار نیست ،زیرا فوتونها به علت چگایل
ی
ین
واکنش با
تقریی بدون جریم هستند و در عمل
باالی ماده ،بارها پراکنده شده و به این دلیل در درون بدام افتادهاند .اما ،نوترینوها که ذرات
ماده ندارند ،یمتوانند در ر
کمی از یک ثانیه بگریزند.
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اولی بار در سال  1987با درخشیدن ابر ر
ن
نواخی  1987aدر ابر بزرگ ماژالن ،بوسیله آشکارسازهای مختلف نوترینو کشف
این پدیده برای
ن
:
شد .نوترینوها در اصطالح به  3چاشن ( )Flavoursمختلف تقسیم یمشوند الکتون-نوترینو ( ،)Elektron-Neutrinosمیون-نوترینو
( )Myon-Neutrinosو تاو-نوترینو ( .)Tau-Neutrinosپاد ذرههای مربوطه ن
نی به این جمع اضافه یمشوند.
همچنی پروتونها به احتمال بسیار کیم توانان جذب ر
ن
الکیون-نوتروینوها و پادذره آنها را دارند .در یرسایط ویژهی یک ستارهی
نوترونها و
ی
در حال فروریزش ،حدود  %1از انرژی دفع شده توسط نوترینوها ،در الیههای باالتر ،توسط نوترونها و پروتونها جذب شده که منجر به
ن
ر
نواخی یمشود.
ناگهان ویک انفجار ابر
گرمایش
ن
یکسان جریان نیمیابند:
احتمایل جذب ،با احتمال
واکنش
از آنجا که نوترونها و پروتونها تفاوت جریم کیم دارند ،این دو
ی
ی
¯ νe + p → n + eو ν̄e + p → n + e⁺
ر
ر
آنن ر
ر
آنن ر
( =νeر
پادالکیون ر
الکیون ر
نویییتو =p ،پروتون =n ،نوترون =e¯ ،الکیون =e⁺ ،پزییون .م)
نویییتو=ν̄e ،
ر
آنننوترینوها ،تولید پروتون ترجیح داده شده و ماده از پروتون ن
بیشی با انرژی تقریبا یکسان نوترینوها و ر
غن یمشود .انرژی و
بلکه هر چه
ن
ن
تعداد پروتونها برای جذب شدنشان توسط هسته اتمها کاقاند .این امر همانند جذب نوترون ،منجر به تشکیل هستههای سنگیتر تا
ین
تقریی عدد جریم  100یمشود .تنها تفاوت در این است که جذب یک پروتون تعداد پروتون ها را به یک واحد افزایش داده و به این ترتیب
مسیهای واکنشها در جدول نوکلیدها به صورت عمودی به سمت باال جریان یمیابد .این فرآیند ،فرآیند نوترینو-پروتون نامیده یمشود.
فر ی
اوان های –  rخورشیدی

ن
فراوان فرآیند r-
ن
ن
سنگی ایجاد
نوترون ادغام شونده در یکدیگر از طریق فرآیند  r-عنارص
ستارگان
یمکنند .همانگونه که شبیهسازیها نشان یمدهند بخش اصیل جرم در فرآیند ادغام،
در سیاهچالهی در حال پیدایش جذب شده ،اما بخش کوچیک از ماده بسیار ن
غن از
ی
اکندگ فر ن
اوان
(آن رنگ) به بیون پرتاب یمشود (شکل سمت چپ) .پر
نوترون ی
ن
سنگی حاصل شده ،سهمهای فرآیند  r-مشاهده شده در منظومه شمش
عنارص
ی
خون توضیح یمدهد (شکل سمت راست).
را به ی

عدد جریم

فروریزش ستارگان کالنجرم ایجاد یمشود ،واکنشهای هستهای رخ یمدهند که حالت
کزی در حال
در میدان
تابش شدیدی که در ناحیه مر ی
ی
ی
وارونهی جذب نوترونها و پروتونها را نشان یمدهند ،در اینجا فوتونهای پر انرژی جذب شده و نروترونها از هسته بیون رانده یمشوند.
فروپاش نوری ( )19( )Photodesintegrationیمتواند در مناطق دورتر بی ن
ی
ون که در جریان تکامل ستاره یرسایط سو ر ن
خی نئون
این فرآیند
ن
را تجربه کردهاند ،در دمای کیم بیش از یک میلیارد درجه ،هستههای سنگی موجود در آنجا را بشکافد .در این جریان به طور عمده هستههای
ی
واپاش بتا-پالس به هستههای پایدار فرویمپاشند ،پراکنده یمشوند .این هستههای پایدار–  pدر نمودار نوکلیدها
ناپایدار اتمها ین که از طریق
ی
در سمت ن
غن از پروتون منطقهی ثبات واقعاند و معمولن حدود  100بار نادرتر از ایزوتوپهای پایدار همان عنرص هستند که در همساییک
پایی جریم (تا عدد جریم  ،)100فر ن
ر
ر
ن
بیشیی یافت یمشوند که با واکنشهای ایجاد شده از جانب
اوانهای بمراتب
واقع اند .اما در گسیهی ی
پروتون توضیح داده شده در باال ،راه حل این مشکل است.
فوتونها قابل توضیح نیستند .اینگونه به نظر یمآید که فرآیند نوترینو-
ِ
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فرآیند ،r-فرآیند جذب رسی ع نوترون

از آنجا که فرآیند – sبه رسب و بیسموت ختم یمشود ،یندرنگ این پرسش پیش یمآید که عنارص توریم و اورانیم چگونه پدید آمدهاند؟
یک پاسخ ممکن به این پرسش ،فرآیند r-با چگایل بسیار باالی نوترون در آن است .در این فرآیند ،جذب نوترون به مراتب رسی عتر از تبدیل
ر
ی
صورن
واپاش بتا روی یمدهد و نتیجهاش هستههای ناپایدار به دور از ناحیه ثبات در نمودار نوکلیدها هستند .این فرآیند ،در
هستهها در
ن
ن
که ماده هنوز به اندازه کاق غن از نوترون باشد ،در مرحله خنک شدن بعد از انفجار ستارگان در دمای حدود  3میلیارد درجه رخ یمدهد .از
ی
فروپاشهای نوری در حالت تعادل خواهند بود.
آنجا که در این دما هنوز فوتونهای پرانرژی موجوداند ،جذب نوترونها و
حداکی فر ن
ی
اوان حاصل خواهد شد .مسی واکنش در
ایزوتون که به دور از هستههای پایدار واقع است،
بدین ترتیب در درون هر زنجیه
ی
ی
فرآیند r-با خط پی ن
ر
.
ستیک ثابت نوترونها از 1تا  2مگاالکیون ولت مشخص شده است آخرین نوترون یک
امون ( )Contour lineانرژی ب
ی
ی
َ
هسته که به دور از منطقه ثبات واقع است ،تنها با این مقدار انرژی نسبتا کم پیوند یافته است -در هستههای پایدار ،این انرژی بستگ حدود
ی
ن
ر
نوترون بسته شده ( ،)13همواره یک شکستیک ویژهای را نشان یمدهند
بیشی است .در نمودار نوکلیدها ،هستهها با پوسته
 5تا  10برابر
ی
واپاش بتا در امتداد این خط پی ن
ی
ن
امون و در انتهای باالی خمیدگ
سنگیتر از طریق
(نگاه شود به نمودار نوکلیدها در صفحه  .)5ایجاد عنارص
ی
ن
ی
حداکی پایداری شکل یمگیند .هنگایم که
طوالنترین نیمه عمر به دلیل موقعیتشان در نزدییک
یا شکستیک رخ یمدهد و هستههای دارای
حداکی مشخصه فر ن
ی
اوانهای فرآیند r-ایجاد یمشود که در مقایسه با
در پایان فرآیند ،r-این هستهها به هستههای پایدارتر فرویمپاشند،
ی
حداکی در فرآیند s-به سمت چپ جابجا شدهاند (نگاه شود به نمودار صفحه .)4
بین فر ن
اوانهای فرآیند r-شدیدا وابسته به خواص هستههای بسیار ناپایدار و بسیار ن
پیش ن
غن از نوترون ایزوتوپها است .اگر چه در
ی
رسارس جهان تالشهای بسیاری برای تولید این ایزوتوپهای ناپایدار و م ن
تجرن خواص آنها انجام یمیابند ،اما بخش بزرگ از
عی کردن
ی
اطالعات الزم برای این محاسبات به دور از منطقه پایداری ،و بر روی پیش ن
بینهای نظری غیقابل اطمینان استوارند .تأسیسات جدید مانند
شتاب دهنده  FAIRدر دارمشتات [در آلمان .م] ،مبنای دادهای ما را به شکل قابل توجیه بهبود خواهند بخشید و با مقایسه فر ن
اوانهای
هان اسایس در مورد این توصیف هسته اتمها انجام داد.
مشاهده شده در منظومه شمش یمتوان نتیجهگیی ی
ی
نوترون
رقص ستارگان
ن
طوالن بر این عقیده بودند که
باالی نوترون مورد نیاز در فرآیند r-پدید یمآیند؟ پژوهشگران برای مدت زمان
پس چگونه چگایلهای
ی
ن
ر
ابرنواخی در ستارگان کالنجرم ،مکانیسم مورد جستجو هستند .اما کشف فرآیند نوترینو -پروتون نشان داد ،غنای پروتون مادهای
انفجارات
ن
ن
که از منطقههای درون ستاره به اطراف پراکنده یمشود ،اندک است .به این ترتیب این گزینه تا حد زیادی منتق است.
ر
ر
صورن یمتواند در نظر گرفته شود که ستارگان کالنجرم ،به رسعت چرخیده و میدان مغناطیش قدرتمندی
ابرنواخی تنها در
مکانیسم
ر
ر
.
باالن دارند ،پروتونها یمتوانند در مادهی
داشته باشند از آنجا که ماده به هنگام فروریزش بسیار میاکم است و الکیونهای آزاد ،انرژی بسیار ی
به شدت داغ ،با جذب ر
الکیونها به نوترون تبدیل شوند:
·eˉ+p → n+νe
ن
ر
ابرنواخی که از طریق جذب نوترینوها و ر
پروتون اندک پدید یمآید ،در
آنننوترینوها ،دوباره مادهی با غنای
برخالف انفجارهای معمویل
ر
ابرنواخیهای نادر ،مادهی ن
غن از نوترون یمتواند با تأثی از پیچش میدانهای مغناطیش ( ،)17قبل از اینکه نوترینوها
رده خاطرنشان شده از
تأثی بسیار شدیدی پیدا کنند ،بسیار رسی ع در امتداد محور چرخش به بیون پرتاب شود( .نگاه شود به نمودار صفحه .)9
ی
این سناریو هنوز در حد حدس و گمان بوده و وابستیک شدیدی به چرخش و میدانهای مغناطیش دارد و هنوز نیمتوان آن را بطور دقیق
ر
ر
ابرنواخی از ستارگان کالنجرم ،گزینهای در حد
نادر
از تکامل ستارگان نتیجهگیی کرد .با این حال در صورن که این مدل تأیید شود ،این نوع ی
یک به صد تا یک به هزار برای فرآیند r-خواهد بود.
ن
ن
کنون بیش از نییم از تمام ستارگان در سامانهی  2ستاره ای یافت
نوترون یک سناریوی جایگزین است .بر اساس دانش
ادغام دو ستاره
ن
ر
یمشوند .اگر هر دو ستاره آنقدر کالنجرم باشند که منجر به انفجار ابرنواخی و پیدایش ستارههای نوترون شوند ،سیستیم از دو ستاره
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ن
ن
طوالن با انتشار امواج گر ی
انرژی مداری خود را از دست
انس،
نوترون چرخان به دور یکدیگر پدید یمآید .این سامانه در یط یک مدت زمان
ی
ن
داده و موجب نزدیک شدن مدام هر دو جسم ر
میاکم و ی
کیهان به یکدیگر یمشود ،تا رس انجام در یکدیگر ادغام شوند .آنچه که در
فشدهی
ن
کیهاناند.
این جریان اتفاق یمافتد ،جزو شدیدترین و خشنترین فرآیندهای
ن
نوترون با امواج گر ی
ن
انس ایجاد شده در اثر لرزش فضا-زمان به اثبات رسید ،و دانشمندان
اولی بار در سال  2017ادغام دو ستاره
برای
ن
نورهان در طول
فضان ،فوران پرتوهای گاما و
این پدیده را  GW170817نام نهادند .مدت زمان کوتایه پس از آن ،چند تلسکوپ زمین و
ی
ی
ن
موجهای آن و فرورسخ را ن
ن
ن
تقریی  0.1تا  1درصد مادهی غن از
نی ثبت کردند .شبیهسازیها نشان یمدهند که در ادغام دو ستاره نوترون
ی
ی
.
نوترون به اطراف انتشار یمیابند ،در حایل که بقیه به یک سیاهچاله درهمفرویمریزد (نگاه شود به نمودارها در صفحه  9 ،1و  )10مادهای که
به شکیل پویا از ی
بخش از سطح ستاره به بیون پرتاب یمشود ،برخالف مادهای که از قطبها به بیون پرتاب یمشود ،تقریبا تحت تاثی
ر
ن
برهمکنش نوترینو واقع نشده و با غنای نوترون زیادی باق یمماند .مادهای که از قطبها به بیون پرتاب یمشود اجزاء ضعیف و قوی در
فرآیند r-را موجب یمشود.

نسبت یوروپیم (عدد اتیم  )63به آهن

ی
پراکندگ شدید در نسبت
یوروپیم به آهن در یک
کهکشان اولیه و با
فلزینگ ()20های کم،
نشاندهنده فرآیندهای
تولیدی نادری هستند.
هم نسبت عنارص و هم
ی
فلزینیک به شکل لگاریتیم
به کار برده شدهاند و بر
پایه منظومه شمش (با
اندازه  )1استاندارد شده
اند.
ی
فلزینیک

ی
کیهان
توسعه و تکامل در گسته

ن
سحانهای سیارهای ،انفجارات
سنگی تولید شده در فرآیندهای مورد گفتگو در اینجا ،به شکل موثری از طریق بادهای ستارهای،
عنارص
ی
ن
ر
ر
ن
ن
.
ابرنواخی و یا ادغام ستارههای نوترون ،به محیط میانستارهای بازگشته و با آن دریمآمیند ابرنواخیهای نوع - )21( Iaکه در اینجا سخن از
آنها به میان نیامده و نقطه پایان تکامل ستارگان کالنجرم نیستند ،بلکه با انفجار کوتولههای سفید در سامانههای دو ستارهای از طریق تبادل
سنگی را ایجاد نیمکنند .تنها این سوال پیش یمآید که آیا در آنجا ن
ن
نی فرآیند -
جرم به وجود یمآیند ،-با وجود تولید آهن و نیکل اما عنارص
 pرخ یم دهد یا نه.
با تکرار چند باره فرآیند تشکیل ستارگان جدید از ماده میانستارهای ن
ن
سنگی ،سهم عنارص جدید در کل کهکشان با هر
غن شده از عنارص
ن
نسیل از ستارگان افزایش یابد .اکنون این سوال مطرح یمشود که آیا یمتوان سهم فرآیندهای ترکین نامبرده در جریان تکامل کهکشان را
سوخی هستهای تنها در درون ستارگان جریان یمیابند ،الیه های بی ن
رن
ون ،ترکیب اولیه
مشاهده و تأیید کرد؟ از آنجا که این فرآیندها همراه با
بدون تغیی را نشان یمدهند .بنابراین یمتوان ترکیب اولیه و اصیل مادهای که ستاره از آن بوجود آمده است را در سطح ستاره و با کمک
ی
اکندگ فر ن
ن
ن
همچنی ستارگان جوان
اوانها در ستارگان بسیار قدییم و
معی کردن پر
خطوط جذن در طیف نوری به اثبات رساند .این امر امکان
را فراهم یمآورد.
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اوان آهن به فر ن
بی فر ن
اوان هیدروژن است که از جانب ا ر
یک شاخص سن ستارگان ،نسبت ن
خیشناسان فلزینگ ( )20نامیده یمشود .از
ی
ی
ی
آنجا که هیدروژن در مهبانگ پدید آمد و آهن ابتدا در انفجار ستارگان رها شد ،این نسبت در ابتدا صفر بود .فلزینیک اغلب در مقیاس لگاریتیم
ی
و نسبت به فلزینیک در درون خورشید نمایش داده یمشود .از آنجا که تکامل ستارگان کالنجرم ،رسی ع و تکامل ستارگان کمجرم آهسته انجام
یمیابد ،انتظار یمرود که نخست ستارگان کالنجرم و تنها پسانتر ستارگان کمجرم با محیط میان ستارهای درهمآمیخته شوند .بر این اساس،
ر
سحانهای سیارهای نقش ایفا یمکنند.
شیمیان کهکشانها زودتر از
ابرنواخیها در تکامل
ی
ی
از آنجا که ابر ر
نواخیها منبع احتمایل عنارص فرآیند r-و سحانهای سیارهای منبع عنارص فرآیند s-هستند ،باید تکامیل از یک ترکیب
ی
خالص فرآیند – rبه ترکیب خورشیدی امروزی مشاهده شود که با آمیختیک پسانتر سهمهای خالص فرآیند s-ایجاد شده است .ایزوتوپهای
ر
متفاون از – rو – ،sباعث یمشوند که خود عنارص ن
نی -بمثابه جمع ایزوتوپهای مربوطه -نسبتهای
تک عنارص با نشان دادن نسبتهای
ن
ن
.
.
مختلق از فرآیندهای – rو – sنشان دهند در نتیجه برای نمونه ،فرآیند s-برفراوان عنرص النتان (با نماد  Laو با عدد اتیم  57م) و فرآیند-
 rبر فر ن
ر
اوان عنرص یوروپیم (با نماد  Euو عدد اتیم  )63چی یگ دارند .در واقع در قدییمترین ستارگان یک نسبت خالص فرایند ،r-ن
نسبن
یعن
ن
بی النتان و یوروپیم یافت یمشود که به محض رسیدن مقدار آهن به  %1از مقدار امروزی خود ،به تدری ج افزایش یمیابد ،تا سپس به شکل
مجانن به ترکیب نوع خورشیدی گذار کند.
ی
چگونه یمتوان توضیح دقیقتری از منشأ فرآیند r-ارائه داد؟ پیش از این از یک رده نادر از ابر ر
نواخیها با ستاره سابق خود که به رسعت
ن
ر
ن
نوترون ،به مثابه مکانهای احتمایل فرآیند ،r-نام بردیم.
همچنی از ادغام ستارگان
قدرن بودهاند و
چرخیده و دارای یک میدان مغناطیش پر
ر
ن
هر دو رخداد  100تا  1000برابر نادرتر از ابرنواخیهای معمویلاند ،به این معن که مواد بیون ریزنده از آنها نیمتوانند با محیط میانستارهای
ن
آمیند و به این جهت نوسانات شدیدی در تناسب عنارص انتظار یمرود تا رسانجام پس از ن
رسی ع به شکل همگون درهم ن
طوالن یک
زمان
ن
میانگی حاصل شود .این دقیقن همان ن
ن
کهکشان ،مشاهده یمشود
چیی است که با نمایش تناسب یوروپیم به آهن به مثابه تابیع از تکامل
ی
ن
میانگی ،تنها با فلزینیکای حدود  0.1اندازه خورشیدی برقرار خواهد شد .کاهش بعدی این تناسب
(نگاه شود به نمودار صفحه  .)12یک
ر
ر
ی
ی
شیمیان جهان نقش ایفا کنند ،باید
نایس از تولید بسیارزیاد آهن در ابرنواخیهای نوع  Iaست .این ابرنواخیها قبل از آن که بتوانند در تکامل
ی
ن
طوالن از ستارگان کمجرم به کوتولههای سفید تکامل یابند.
نخست در مدت زمان
ی
ن
در حال ن
نوترون ،با تکامل آهستهای که دارند ،در یرسایط فلزینیک برابر با یک
حارص هنوز بحث بر رس این است که آیا ادغام ستارههای
ن
ر
ابرنواخی با تولید
نوترون باید از انفجارات
هزارم اندازه خورشیدی رخ یمدهد یا نه .آهسته بودن در اینجا به دلیل این است ،که ابتدا ستارگان
آهن پدید آیند .و بعد این ستارگان تنها با انتشار دراز مدت امواج گر ی
انش در یکدیگر ادغام شوند.
فیییک فرآیند r-و ترتیب ن
سنگی ،امکان ننظیی برای برریس انگاشت ما از سناریوهای ر
اخی ن
ن
زمان آنها در
شیمیان و چگالش عنارص
تکامل
ی
ی
تاری خ کهکشانها به دست یمدهند .متأسفانه هنوز با مشاهده یک انفجار ،هیچ مدرک و یا نشانه مستقییم برای عنارص منفرد وجود ندارد.
در مقابل ،فرآیند s-که در مراحل ن
پایان تکامل ستارگان کالنجرم رخ یمدهد ،با مشاهده عنرص تکنسیم ،که در آغاز توصیف شد ،مستقیمن
به اثبات رسیده است.
ی
روشنان ،مانند
فروپایس رادیواکتی یو هستههای تازه ایجاد شده ،مسئول پدیدههای مختلف ایجاد کننده
به هر حال از این موضوع آگاهیم که
ی
ر
ن
انفجارات نواخت ( )22و ابرنواخ ری هستند .از اینرو گمان یمرود که پدیدههای اخیفیییکای که مقدار زیادی هستههای فرآیند  r-تولید یمکنند
ن
ن
ن
شناسان
نوترون یمتوانند از روی آذرخش کوتاه مدت پرتوهای گامای
چنی نشانهای ویژهای را در خود دارند .برای مثال ادغام ستارههای
نی
ی
شده و سپس با «پس تابش» در نور ی
مرن و یا فرو رسخ مشاهده شوند ،که اطالعات غی مستقییم درباره ترکیب [عنارص م ].در این ادغام
ی
حداکی ،پس از گذشت حدود یک هفته حاصل شده و ن
ارائه یمدهند .مشاهدات  GW170817نشان دادند که ن
روشنان بیش از
میان
میان
ی
ر
ن
اولی مشاهدات یک «کیلو نواخت» ( )23یمتوانند حداقل تا حدی سوال بنیادین
نواخی عادی خواهد بود .به این ترتیب
 1000برابر یک
ر
ن
هان را یم توان در ابرنواخیهای یاد شده –که هنوز در حد حدس
درباره منشأ فرآیند r-را پاسخ دهند .هنوز مشخص نیست که آیا چنی پدیده ی
پژوهش به عنوان ییک از میدانهان باقر
ر
ی
و گماناند -با چرخش رسی ع و میدانهای مغناطیش قوی مشاهده کرد یا نه .به این ترتیب این گسیه
ی
یمماند که هنوز نقشه آن کامل نشده و نقطههای ناشناخته در آن را باید پر کرد.
دسامی —2018به زبان آلمان
ماهنامه ستارگان و کیهان ،شماره ،12
ی
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ننوشتها:

ی
همجوش هستهای (وییکپدیا فاریس)
-1
ی
.
گداخت هستهای ،همجویس هستهای ،فوزیون یا فیوژن به انگلیش Fusionفرایندی عکس عمل شکافت هستهای است در فرایند
ی
ی
ن
سنگیتر و مقداری انرژی
همجویس داده شده و هستههای
همجویس هستهای هستههای سبک مانند هیدروژن ،دوتریوم و تریتیوم با یکدیگر
تولید یمشود .
ن
ر
ی
ی
هان که در واکنش وارد یمشوند باید دارای انرژی جنبش کاق باشند تا بر میدان الکیواستاتییک
برای اینکه همجویس امکانپذیر باشد هسته ی
ی
همجویس فوقالعاده باالست .
پیامونشان فائق آیند؛ بنابراین دماهای وابسته به واکنشهای
آزمایش گرماهستهای باعث آزاد شدن مقدار زیادی انرژی ر
ی
ن
کنیلنشده شد .این آزمایش نشان داد که اگر دمای
اولی انفجار
در سال ۱۹۵۲
ی
یک گاز متشکل از ذرات باردار  -پالسما  -با چگایل باال تا حد  ۵۰میلیون درجه کلوین افزایش یابد ،باعث ایجاد واکنش همجویس هستهای در
ن
هیدروژن جستجو برای آزاد کردن ر
ی
گاز یونیده یمشود .پس از انفجار موفقیت ن
همجویس یرسوع شد .
کنیل شده انرژی
آمی بمب
ً
ی
ی
رن
شکافی اتمهای بزرگ به اتمهای کوچک ،اتمهای کوچک به
واکنش کامال برعکس شکافت هستهای است .به جای
همجویس هستهای،
ٔ
یکدیگر جوش داده یمشوند تا اتمهای بزرگ بهوجود آیند .این واکنش انرژی خییل زیادی آزاد یمکند ،چرا که طبق نظریه نسبیت خاص
قسمن از ٔ
ی
ر
ن
همجویس و در طبیعت ،ما هر روز اثر
ماده این واکنش به انرژی تبدیل یمشود .واقعیت این است که خارج از نیوگاههای
انشتی،
ی
ی
همجویس هستهای همان ن
این واکنش را احساس یمکنیم.
همجویس
چیی است که در مرکز خورشید رخ یمدهد .خورشید یک رآکتور عظیم
ن
ن
هستهای است؛ این ستاره هیدروژن را به عنارص سنگی تبدیل یمکند و نور و گرمای حاصل از واکنش را برای ما که روی زمی هستیم ،ارسال
یمکند.
 -2هستهزان (( (Nucleosynthesisوییکپدیا فاریس)
تولید هستههای اتیم بر اثر واکنشهای هستهای در دما و فشار باال را هستهز یان (به انگلیش )Nucleosynthesis :یمگویند .در این
فرایند هسته یک اتم از هستههای موجود دیگر و ذرات بنیادی پروتون و نوترون ایجاد یمشود.
 -3خط طیف نوری (وییکپدیا فاریس)

طیف پیوسته

طیف گسییل

جذن
طیف ی

خط طیف نوری خط تیه یا روشن در یک طیف پیوسته است و هنگایم که در یک فرکانس محدود نور ی
نش یا جذب یمشود به وجود
ر
بیشی از مشخصههای خط طیف نوری اتمها و مولکولها برای تشخیص آنها به کار یمرود.
یمآید.

انواع خطهای طیف نوری

ر
خطهای طیف نوری نتیجه اثر متقابل ن
(بیشی اتمها ،اما گایه مولکولها یا هسته اتم) و یک فوتون است .هنگایم
بی یک سیستم کوانتویم
ر
ر
که فوتون انرژی الزم برای تغیی سطح انرژی سیستم را دارد (در اتم بیشی با تغیی اروبیتال الکیون است) ،فوتون جذب یمشود؛ و سپس
ی
منتش شده فوتون برابر خواهد شد با انرژی جذب شده( ،با فرض این که
جان که مجموع انرژی
خود به خودی دوباره ساطع یمشود ،در ی
سیستم به حالت اصیل برگردد)
جذن هنگایم ساخته یمشود که فوتونها
خطهای طیف نوری ممکن است به دو صورت خط گسییل یا خط جذن مشاهده بشوند ،که خط ی
از یک طیف داغ و پهن به یک ماده رسد بروند.
14
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 -4نیمهعمر (وییکپدیا فاریس)
ٔ
ٔ
نیمه عمر به مدت ن
زمان گویند که ماده پرتوزا به نصف مقدار اولیه خود بر اثر واکنشهای پرتوز یان تقلیل یابد و با رابطه ذیل تعریف
ً
ی
واپایس گویند .نیمه عمر ایزوتوپ پرتوزا فلوئور ۱۸-بهطور مثال حدودا  ۱۲۰دقیقه
یمگردد  t1/2 =ln/nλ :که در اینجا( λالندا) را ثابت
ر
ن
است  .نیمه عمر اتمها معیاری از ناپایداری آنهاست و برای مواد رادیواکتیو این پارامی یمتواند بی کشی از هزارم ثانیه تا چندین میلیون سال
متفاوت باشد .برای نمونه نیمه عمر اتم کربن ۱۴-که ن
مناسن برای زمان در تحقیقات باستانشنایس است،
میان آن در مواد مختلف ،معیار
ی
 ۵۷۳۰سال یمباشد.
 -5سحان سیاره ای (( )planetary nebulaوییکپدیا فاریس)
ی
گسیلش است که از گاز و پالسما تشکیل
سحان
سحان سیارهنما نویع
یک
ی
ی
سحانها پس از مرگ ستارگان به وجود یمآیند .این نام از قرن
شدهاست این نوع
ی
سحانها(که
هجدهم به وجود آمدهاست و هنگایم که به علت حلقوی بودن این
ی
خود به خاطر انفجار ستارهاست) در تلسکوپهای ضعیف به شکل یک سیاره
سحانها کوتاه و حدود ده هزار سال در
دیده و اشتباه گرفته یمشد .مدت عمر این
ی
ٔ
مقابل با عمر چند میلیون ساله ستاره است .

سحان چشم گربه
ان یخیس , ۶۵۴۳
ی

نواخ روشن از گاز یونیده ،نه تنها کنار ستارگان تازه متولد شده ،بلکه اطراف
سیی یمکنند ن
نی دیده یمشود.
سحان
هان که آخرین مراحل تحول خود را ی
ی
ستاره ی
ٔ
سیارهای عبارت است از یک پوسته گازی به دور یک ستاره یآن داغ و کوچک.

 -6عدد اتیم (وییکپدیا فاریس)
عدد اتیم( ) (Zبه انگلیس ، Atomic numberاصطالخ است که در شییم و ن
فییک برای بیان تعداد پروتونهای موجود در هسته اتم
ن
ن
پایی
نخستی بار توسط ارنست رادرفورد کشف و ابداع و سپس به کار رفتهاست  .عدد اتیم سمت چپ
به کار یمرود .این پدیده و اصطالح
عالمت اختصاری عنرص نوشته یمشود .
ً
اصوال شماره هر عنرص درجدول تناون است .ر
شیمیان شناخته شده را بر اساس تشابهات شان در شییم
عنارص
مندلیف،
وقن
عدد اتیم
ی
ی
ی
هان را بهوجود یمآورد .او متوجه شد که اگر ید و تلوریم بر
مرتب کرد  ،متوجه شد که قرار دادن دقیق آنها بر اساس جرم اتیم ،ناهماهنیک ی
اساس جرم اتیم خود قرار بگیند ،ترتیبشان غلط به نظر یمرسد و ر
.
وقن در جدول در جای مناسب قرار خواهند گرفت که جابجا شوند با
ٔ
ر
تناون همان عدد اتیم آنها بود .به نظر یمرسید که این عدد
شماره آنها در جدول
شیمیان،
نزدیکی بودن خواص
قرار دادن آنها بر اساس
ی
ی
ً
شیمیان نشان داد ،بازتاب خاصیت دیگری به جز جرم بود.
تقریبا با جرم اتم نسبت دارد .اما همانطور که تفاوت جرم خواص
ی
ی
واپاش هستهای (رادیواکتیو) (وییکپدیا فاریس)
-7
ٔ
ن
ی
ی
پرتوهان
واپایس هستهای (فروپایس هستهای) به مجموعه فرایندهای مختلق گفته یمشود که در هسته اتمهای ناپایدار پرتوزا رخ یمدهد و
ی
ن
تصادق ،هستههای بزرگ به هستههای کوچکیر
تولید یمکنند که به آنها پرتوهای رادیواکتیو یمگویند .در اثر ی
واپایس هستهای پس از یک زمان
ً
میان اندگ ر
بی یمرود .البته جرم مواد جدید تنها به ن
معموال پایدارتر تجزیه یمشوند و ماده اولیه به تدری ج از ن
کمی از ماده اولیه خواهد بود و
و
ی
انرژی آزاد یمشود .گایه این انرژی را یمتوان به صورت نیوی هستهای مهار کرد یا یمتواند بهوسیله آلودگ پرتوز یان در زیست بوم رها شود
ی
که بسیار مخاطره ن
واپایس یک اتم مشخص را پیش ن
آمی خواهد بود .این فرایند یک پیشامد است ،ن
بین کرد ،البته
یعن نیمتوان زمان دقیق
ن
نیمهعمر آن قابل تعیی است.
 - 8فر ی
اوان عنرصهای شیمیان (وییکپدیا فاریس)
فر ن
اوان یک عنرص شیمیا ین عبارت است از اندازهگیی این که یک عنرص نسبت به دیگر عنرصها چقدر متداول (یا کمیاب) است ،یا
ر
چقدر از آن عنرص نسبت به دیگر عنرصها در یک محیط داده شده وجود دارد .فر ن
متفاون دارد ،مانند کش جریم ،کش
اوان پیمانههای
ر
مویل (یا کش مولکویل برای گازها) یا کش حجیم .برای گازهای مخلوط مانند جو یک سیاره ،بیشی از کش حجیم استفاده یمشود که برای
ً
یی) به مقدار کش مویل-مولکویل نزدیک است .برای نمونه فر ن
نسبتا پا ن
اوان کش جریم اکس یین
گازهای ایدهآل (مخلوط گازی با چگایل و فشار
در آب حدود  ٪۸۹است اما فر ن
ی
ی
اوان کش مویل اکسین در آب تنها  ٪۳۳است چون یک اتم از سه اتم آب متعلق به اکسین است.
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 -9مرتبه بزرگ (وییکپدیا فاریس)
ی
ٔ
ٔ
مرتبه بزرگ به انگلیش : Order of magnitudeبرحسب توانهای پایه  ۱۰شناخته و سنجیده یمشوند و یک روش نمایش سنجش
ی
ً
ٔ
رن
نوشی و خواندن آن در نماد علیم آن را بهصورت۱۰۳ × ۱٫۵ :
مراتب مقداریاست .مثال مرتبه بزرگ عدد  ۱۵۰۰را  ۳یمدانیم و هنگام
ی
ی
ٔ
ر
عبارن دیگر این توان بهر ر
احن مرتبه بزرگ را نشان یمدهد و یمتواند در مقایسه بزرگ (و یا کوچیک) آن را نسبت به هر عدد
یمنویسیم .به
دیگر یمرساند .
ٔ ی
.
هان از اعداد با مرتبههای
تفاوتها در مرتبه بزرگ را یمتوان در
مقیاس لگاریتیم «دهدیه» اندازهگیی کرد (به عنوان مثال ،مضارب ده) نمونه ی
ی
مختلف را یمتوان در جدول «مراتب بزرگ (اعداد)» پیدا کرد .
ی
ٔ
دو عدد را ن
بزرگ همسان دانست که :اگر عدد بزرگتر را بر عدد کوچکتر تقسیم کنیم نتیجه ر
کمی از  ۱۰باشد .به
زمان یمتوان دارای مرتبه
ی
ی
ٔ
ٔ
ن
مرتبه بزرگ ر
مشیگ نیستند زیرا ییک از آنها بیش از ده برابر
همسان هستند ،اما  ۲۳و  ۸۲۰دارای
عنوان مثال ۲۳ ،و  ۸۲دارای مرتبه بزرگ
دیگریاست.
 -10تعادل آماری هسته ای ( )nuclear statistical equilibrium( NSE-از موسسه ماکس پالنک)
https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/~weiss/Vorlesung_SS18/Nukleosynthese.pdf, Seite 100:
ی
رن
واپایس نوری ( )19همراه با آن ،تناسبها به تعادل آماری هستهای  NSEنزدیک یمشوند ،و در این تعادل
سوخی سیلیکون و
با آغاز
ن
معی یمشوند.
واکنشها چنان رسی ع هستند ،که نسبتهای تعادیل ،دیگر نه با نرخ خود واکنشها بلکه با توزی ع آماری انرژیهای پیوندشان
ن
ن
سوخی سیلیکون ی
رن
نایس یمشود را بدین وسیله
نسن و بیش از حد عنارص گروه آهن که مستقیما از
به لحاظ تاریج سیع شده که فروان ی
توضیح داده شود .در حقیقت مشخص شد که فر ن
اوان درست را ،تنها به شکل ی
مشوط وبا فرض دمای  3-4^9Kیمتوان به دست آورد .در
هر حال از آن نزدییک به یرسایط تعادل نتیجهگیی شد....
 -11نمودار نوکلیدها
/https://blog.faradars.org/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85
......
.
تناون
شیمان هستند جدول
هان از یک عنرص
ی
ی
هان با تعداد پروتون یکسان ،در واقع ایزوتوپ ی
همانطور که پیشتر اشاره کردیم ،نوکلید ی
عنارص ،که بر اساس افزایش عدد اتیم  Zو ساماندیه خواص شیمیان (مربوط به ر
الکیون) عنارص شکل یافته است ،نیمتواند جهت
ی
ساماندیه ایزوتوپ یا به طور کیل نوکلیدها به کار رود .چرا که خواص هستهای ایزوتوپها (نوکلیدها) با یکدیگر متفاوت است.
ر
از این حیث ،شیمیدانان و ن
چارن جداگانه جهت برریس خواص هستهای نوکلیدهای متفاوت
فییکدانان و مهندسان هستهای نیاز به جدول یا
دارند .چارت نوکلیدی ) (nuclidic chartدر شکل زیر نشان داده شده است .توجه شود که به دلیل تعداد بسیار باالی نوکلیدها ،نیمتوان
نمان کیل از چارت نوکلیدی است.
نماد آنها را در شکل نشان داد .شکل زیر ی
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ن
ن
نوترون Nبرای نوکلیدهای مختلف رسم یمشود .نزدیک بودن به خط Z=Nبه ن
معن پایداری
پروتون Zو
چارت نوکلیدی برحسب دو عدد
ر
هان با عدد اتیم باالی  ،۸۳بسیار ناپایدار هستند .
بیشی نوکلیدهاست .نوکلید ی
برریس چارت نوکلیدی
ن
ن
نوترون  Nرسم شده است .نوکلیدهای پایدار
پروتون  Zو عدد
همانطور که در شکل فوق مشاهده یمکنید ،چارت نوکلیدی بر مبنای دو عدد
به رنگ ی ن
سی و رادیونوکلیدها به رنگ زرد در چارت نوکلیدی نشان داده شدهاند.
همانطور که از شکل باال مشخص است ،نوکلیدهای ناپایدار یا همان رادیونوکلیدها در هر دو سمت نوکلیدهای پایدار ی ن
(سی رنگ) و در انتهای
ن
هان که در آنها تعداد
چارت ( Nو Zباال) قرار دارند .نوکلیدهای پایدار نی تمایل دارند تا به خط Z=Nنزدیکتر شوند .به عبارت دیگر ،نوکلید ی
هان که از خط  Z=Nدور یمشوند به سمت
پروتونها با تعداد نوترونها برابر است ،پایدار هستند .با توجه به شکل ،بدییه است ،نوکلید ی
ناپایداری یمروند.
ر
ن
بیشی از تعداد پروتونهای آنها باشد .به طور مثال هسته
هان گفته یمشود که تعداد نوترونهای آنها بسیار
نوکلیدهای سنگی به نوکلید ی
ن
ن
ن
اتم یا نوکلید 179Auاز نوع نوکلید سنگی بوده که دارای  79پروتون و  118نوترون است .در برخ موارد نوکلیدهای سنگی یمتوانند پایدار
باشند.
----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------توضیح دیگری در این باره:
ر
عملیان رادیواکتیویته و تابشهای هستهای" ،صفحه 1390 ،14
"کاربردهای
 https://www.aeoi.org.ir/portal/file/?270667/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A A
%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%8A.pdf

در این دیاگرام نوکلیدهای پایدار با مرب ع های پر نشان داده شده اند .خطوط پیوسته نشان دهنده حدودی است که در آن سوی آن ،نوکلیدها
ن
اضاق را بپذیرند.
نیم توانند نوترون یا پروتون
17
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 -12انرژی بستگ (( )Bindungsenergieوییکپدیا فاریس)
ی
ر
ر
ن
ن
ن
.
میانگی انرژی بستیک نوکلئونها ،عنرص آهن از باق عنرصها پایدارتر است همی نکتهی اسایس دلیل پایان یافی عمر ستارگان را
با توجه به
توضیح یمدهد.
ی
ی
انرژی بستیک به چند گونه ظاهر و برریس یمشود ،اما همیک از یک مفهوم رسچشمه یمگیند .این تعاریف عبارتاند از:
ی
الکیون ( )electron binding energyمقدار انرژی مورد نیاز برای جداسازی آن ر
بستیک یک ر
الکیون از اتمش تعریف یمشود.
 انرژیی
 انرژی بستیک کل یک هسته ( )total binding energyبه انرژی مورد نیازی گویند که الزم است تا تمام نوکلئونهای آن هسته راً
کامال از هم جدا سازد.
ی
 انرژی بستیک یک نوکلئون مقدار انرژی مورد نیاز برای جداسازی آن نوکلئون از هسته اش تعریف یمشود.ی
ی
ن
میانگی تقسیم بر هر نوکلئون ( )Average binding energy per nucleonبه مقدار انرژی بستیک کل هسته تقسیم
 انرژی بستیکبر تعداد نوکلئونهایش گویند.
ی
ر
در مورد ر
الکیون انرژی بستیک مربوط به جاذبه الکیوستاتییک است ،در حالیکه در بقیه تعاریف باال نیوی قوی هستهای نقش اسایس را ایفا
ی
ً
ی
واپایس هستهای چه
یمکند .از نکات مهم حائز اهمیت اینکه اصوال مقدار باالی انرژی بستیک کل نشان از پایداری هسته را دارد ،و دیگر اینکه
ی
میانگی بر نوکلئون یمشوند چرا که در هر دو صورت ،هسته ر
ی
ن
دخی
همجویس و چه از نوع شکافت ،هر دو باعث افزایش انرژی بستیک
از نوع
از هسته مادر پایدارتر است.
 -13بسته شدن پوسته پروتون ها و نوترون ها ()Neutronen- und Protonenschalenabschlüsse
توضیح شماره یک:
از وب سایت موسسه ماکس پالنک
https://www.mpi-hd.mpg.de/mpi/de/nachrichten/nachricht/riesen-am-schalenabschluss

گیت مایر و هانس جنسن طراخ شد و از آن زمان تاکنون بسیار موفق بوده
در بیش از  50سال پیش ،مدل پوسته هسته اتم توسط ماریا ی
است .همانند گازهای نجیب که دارای یک پوسته الکت ی
شیمیان یناثر هستند ،در هسته
ون پر و بسته شده هستند و از این رو به لحاظ
ی
اتمها ی
نت پدیده بسته شدن پوسته رخ یمدهد که نشان از ثبات ویژهای دارد .این بسته شدن پوسته هسته اتمها ،با اعداد «سحر ن
آمی»ی
که نشانگر تعداد پروتونها و نوترونها در هسته اتم هستند ،رخ یمدهد .با برریس هستههای پایدار ،اعداد «سحر ن
آمی» ،50 ،28 ،20 ،8 ،2
چنی تعداد نوترونها ،از هستههای دوبار سحر ن
 82و  126نتیجه شدند .با «سحر ن
آمی» بودن تعداد پروتونها و هم ن
آمی (مضاعف) صحبت
یم شود.
-------------------------------------------------------------------------------------------------توضیح شماره دو:
پر و بسته شدن پوسته الکتونی
https://de.wikipedia.org/wiki/Atomrumpf
....
الکیونها در پوستههان در اطراف هسته اتم دستهبندی شدهاند .اگر بی ن
فییک اتیم فرض بر این است که ر
در مدل پوستهای ن
ونترین
ی
پوسته حاوی ر
الکیون ها ،به حد ظرفیت خود برسد ن
(یعن ظرفیتش «کامل» شود) ،از بسته شدن پوسته ( پیکربندی گاز نجیب) () )13-1
ن
ر
ن
(یونیه شدن) و تنها بدنه
نام برده یمشود .این حالت هنگایم رخ یمدهد که الکیونهای بیونترین پوسته ،که ظرفیتش کامل نشده ،رها شده
اتیم ر
باق یمماند.
 -13-1گاز نجیب (وییکپدیا فاریس)
گازهای نجیب که ینبو و ینرنگ و ین مزه هستند ،به عنرصهای هلیوم ،نئون ،آرگون ،کریپتون ،زنون ،رادون و اوگانسون گفته یمشود که
الکی ن
همه در دمای اتاق گازی هستند و در گروه  A8جدول تناون قرار دارند .به استثنای هلیوم ،تمام گازهای نجیب دارای آرایش ر
ی
خارخ
ون
ی
 ns2 np6هستند که آرایشهای بسیار پایدارند.
-----------------------------------------------------------------------------------توضیح تکمییل:
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https://www.kernchemie.uni-mainz.de/letzte-bekannte-magische-neutronenzahl-wird-schwaecher-in/schweren-elementen
پروتونها و نوترونها در پوستههای جداگانهای در هسته اتم جای یمگیند .ن
رن
داشی تعداد مشخیص از پروتونها و
برخ ازهسته اتمها با
ن
معین را پر یمکنند ،نسبت به بقیه پایدارتراند.
نوترونها که پوسته
ر
ن
ن
برای پروتونها  82و برای نوترونها  ،126آخرین مورد شناخته شده از این اعداد به اصطالح « سحرآمی »اند .رسب  ،208با داشی 82
سنگیترین هسته «دوبار سحر ن
ن
آمی » تا به امروز شناخته شده بوده و جزء اصیل رسب طبییع است که در
پروتون و  126نوترون – دارای
ی
ن
.
رسن ،مورد استفاده قرار یمگید چند دهه است که دانشمندان در تالشاند تا معی کنند
زندگ روزمره ،برای مثال در باتریهای شارژ شونده ی
ن
سنگی
که پوسته بعدی چه تعداد پروتون را یمتواند در خود جای دهد ،که بسته شدناش منجر به «جزیره ثبات» در منطقه عنارص فوق
ن
بین یمکنند ،ن
کنون همچنان در این مورد اختالف نظر دارند ،ن
ر
برخ از آنها  114را پیش ن
برخ دیگر  120و یا حن 126
شود .مدلهای نظری
را .عنرص  114اگر چه شناخته شده است ،اما روزانه یمتوان از آن تنها یک اتم تولید کرد و مورد پژوهش قرار داد که برای مطالعات دقیقتر
ن
ر
اطالعان برای اصالح و بهبود مدلها
کاق نیست .عنارص  120و  126هنوز کشف نشدهاند .بنابراین دانشمندان در جاهای دیگر به دنبال
هستند.
ر
بیالملیل به رسپرس رن ر
تحقیقان ن
دکی  Jadambaa Khuyagbaatarاز موسسه هلمهولتس در ماینس آلمان و مرکز GSI
اکنون یک گروه
ن
ن
هلمهولتس در دارمشتات آلمان برای یونهای سنگی ،تکامل بسته شدن این آخرین پوسته نوترون شناخته شده به سوی عنارص سنگیتر
را برریس کردهاند .سوال اصیل این بود که آیا تاثی این بسته شدن به اندازه رسب  208در این هستههای به طور فزاینده ناپایدار ،مسلط ر
باق
ر
بیشی پروتون دارد .اورانیوم طبییع،
هان از اتم اورانیوم ایجاد شدند .هسته اورانیوم نسبت به رسب %10
یمماند یا نه .برای این منظور هسته ی
ن
ن
به عنوان مثال اورانیوم  238-به شکل قابل توجیه بیش از  126نوترون دارد ،به همی دلیل باید اول هستههای جدید اتیم ،یعن اورانیوم
ی
ن
آزمایش از سال  1983فقط سه اتم از این هسته مشاهده
همچنی اطالعات دقیق اورانیوم 222اندازهگیی یمشدند .در
 221ایجاد شده و
ر
شدند .دانشمندان در مرکز  GSIدارمشتات ،ورقهای را که سطحاش از اییبیم ( 176عنرص  )70پوشیده شده بود ،با پرتوی شدید یون تیتان
ی
( 50عنرص  )22مورد تابش قرار دادند.
همجویس کامل دو هسته اتم ،به هستههای اورانیوم (عنرص  )92منجر شد که در جدا کنندهی از گاز
ی
پر شدهی  ،TASCAمنفرد شده ( ،)isolateو به یک سیستم آشکارساز هدایت شدند که در آن فروپایس آنها اندازهگیی شد .این امر امکان
ن
مطالعه و برریس ناپایداری این هستهها را فراهم کرد که در چند میلیونیم ثانیه از هم یمپاشیدند.
چنی طول عمر کوتایه یمتواند تنها به لطف
سیستم جدید ثبت اطالعات و فنآوری های ی
کین ایزوتوپها از
پیشفته
ارزیان و تحلیل داده ها اندازهگیی شود .تجزیه و تحلیل دادههای تر ی
ی
رسب تا اورانیوم با تعداد حدود  126نوترون ،نشان داد که این عدد در مورد اورانیوم دیگر نیمتواند به عنوان عدد سحر ن
آمی شاخص و قابل
توجه برای تعداد نوترونها به حساب آید .این امر اجازه یمدهد که مدلهای هستهای فعیل را که برای مثال در جستجوی عنارص جدید فوق
ن
سنگی مورد استفاده قرار یمگیند ،بتوان مورد برریس قرار داد.
 -14سامانه دو ستاره ای (وییکپدیا فاریس)
ر
ن
مشیک میان خود گردش یمکنند.
سنگین رسارسی
سامانه دو ستاره ای یک سامانه ستارهای است که در آن دو ستاره به دور مرکز
ٔ
ٔ
ٔ
ستاره همدم ن
نی گفته یمشود .برریسهای
ستاره ندیم یا
ستاره دیگر
سامانههای دارای بیش از دو ستاره را سامانههای چند ستاره ای یمنامند .به
ٔ
ر
ن
جدید نشان یمدهند که درصد زیادی از ستارگان ی
.
دوتان در اخیفییک بسیار مهم
بخش از یک سامانه حداقل دو ستارهای هستند ستارگان
ی
ی
ر
ن
یان
هستند زیرا ویژگهای مدار آنها جرم و چگایل آن ستارگان را برای اخیشناسان مشخص یمکند .جرم بسیاری از ستارگان تیک نی از روی برون ی
دوتان
دوتان نوری ییک نیستند ،تفاوت آنها در این است که ستارگان
دوتان واقیع با ستارگان
دوتان بدست یمآید .ستارگان
جرم ستارگان
ی
ی
ی
ی
ی
نوری از ن
زمی و از دیدگاه ما با چشم غی مسلح نزدیک به یکدیگر یا گایه به صورت یک ستاره دیده یمشوند ویل آنها هیچ اثر گرانش بر
سنج هم شناخته یمشوند .اگر مدار حرکت
یکدیگر ندارند و فقط در راستای دید ناظر اینگونه دیده یمشوند .ستارگان
دوتان از روی طیف ی
ی
ٔ
ر
این ستارگان در راستای دید ن
گرفن یمگویند و هویت آنها از راه بهرهوری از پدیده گرفت تشخیص داده خواهدشد .
دوتان
زمی باشد به آنها
ی
ٔ
ر
ر
ستارههای دوتان گایه یمتوانند ن
گرفن)،
دوتان
دوتان یمتوان به الغول (ستاره
بی یکدیگر جرم تبادل کنند و تکامل یابند .از معروفیین ستارگان
ی
ی
ی
ر
ر
شباهنگ و ماکیان ایکس یک (که ندیم کوچکی قوییین احتمال سیاهچاله است) اشاره کرد.
 -15قانون پایستگ بار (وییکپدیا فاریس)
ی
ن
قانون است که بیان یمدارد بار ر
در ن
الکیییک نه به وجود یمآید نه از ن
بی یمبرد .یکسان بودن مجموع بارهای کل جهان
فییک ،پایستیک بار
اولی بار این قانون توسط ن
بنجامی فر ن
ن
ن
باعث یمشود به آن یک کمیت پایسته بگویند.
انکلی در  1747بیان شد .
آمریکان
فییکدان
ی
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 -16سطح مقطع (مقطع تصادم) (( )Wirkungsquerschnittوییکپدیا فاریس)
ن
نسن آنهاست که ذرات باید به این منطقه برسند تا از
زمان که دو ذره برهمکنش یمکنند سطح مقطع متقابل ،منطقهای نسبت به حرکت ی
یکدیگر پراکنده شوند .اگر ذرات کره سخت ناکشسان باشند تعامل آنها تنها در تماس خواهد بود پس سطح مقطع آنها به اندازه هندسیشان
نی عمل یمکنند مانند ر
مرتبط است .اگر ذرات از طریق نیوهان که از فواصل ن
الکیومغناطیس یا جاذبه با یکدیگر برهمکنش داشته باشند،
ی
سطح مقطع آنها بزر ر
گی از اندازه هندسیشان خواهد بود .هنگایم که سطح مقطع به عنوان تابیع از ن
نهان مانند
برخ از متغیهای وضعیت
ی
ً
زاویه ذرات یا انرژی آنها مشخص شود به آن سطح مقطع دیفرانسییل یمگویند .ر
وقن که یک سطح مقطع دیفرانسییل در تمام زوایا (و احتماال
سایر متغیها) انتگرال گرفته شود به آن سطح مقطع کل یمگویند .سطح مقطع بهطور معمول با ( σسیگما) مشخص و در واحد مساحت
اندازهگیی یمشود
ی
فییک هستهای ،اتیم و ن
اکندگ یمتواند در ن
پرتوهان از ذرات با اهداف (ثابت یا متحرک)
دار
شتاب
برخورد
ای
ر
ب
و
ات
ر
ذ
یک
فی
سطح مقطع پر
ی
ی
ن
یا نوع دیگری از ذرات تعریف شود .احتمال وقوع هر واکنش نسبت به سطح مقطع برخورد آن تعریف یمشود؛ بنابراین ،تعیی سطح مقطع
ی
برای هر واکنش داده شدهاست یک نماینده برای بیان احتمال وقوع فرایند پراکندگ مربوط به آن واکنش است .
تجرن مانند تراکم مواد هدف ،شدت پرتو ،بهرهوری دستگاه تشخیص و
اندازهگیی رسعت واکنش یک فرایند داده شده به شدت متغیهای
ی
ی
ً
زاویه دستگاه تشخیص بستیک دارد .اگرچه این مقادیر یمتواند در نظر گرفته شود و نهایتا سطح مقطع برخورد دو ذره را بدهد .
 -17پیچش میدان مغناطیس ()Aufwicklung der Magnetfelder
 https://www.mpifr-bonn.mpg.de/2925144/Stellare-Magnetfelder.pdfصفحه 16
 https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=35901صفحه 51
قطن میدان مغناطیش خورشید به دلیل رسعت
مکانیسم دینامو ،یک چرخش ی
چرخش متفاوت در استوا و قطبهای خورشید را توصیف یمکند .مکانهای واقع
بی این قسمتهای خورشید ن
در ن
نی زیر تاثی قرار یمگیند .رسعت چرخش از خط
ین
تقریی
استوا به سمت قطبها پیوسته کاهش یمیابد .این با یک میدان عادی و
عمودی پولویدال ( )Poloidalfeldیرسوع شده ،که به دلیل افزایش رسعت چرخش
در خط استوا در منطقه مرکزی خورشید ،یرسوع به پیچ خوردن ( Aufwikeln der
بیشی در جهت ر
ر
افق
 )Magnetfelderیمکند .خط میدان مغناطیش هر چه
ر ر
جان که نیوی مغناطیش آنقدر قوی
کشیده شده و هر چه بیشی میاکم یمشود ،تا ی
یمشود که دیگر قابل ی
فشده شدن نباشد و به صورت دستهای از خطوط میدان
مغناطیش حلقهای شکل( ،)Loopاز داخل خورشید بیون یمآیند .حلقهها تا زمانن
ر
ن
پیشی دوباره تشکیل شود .تنها مکان
قطن
گسیش یمیابند که از این طریق میدان دو ی
های قطب های شمال و جنوب عوض شدهاند .این امر دوباره تکرار شده و پس از
 22سال خورشید به حالت اولیه خود باز یمگردد.
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مکانیسم دینامو در خورشید:
قطن عادی
در سمت چپ :مرحله نخست ،میدان دو ی
در میانه :پیچش به سمت راست میدان مغناطیش به خاطر رسعتهای متفاوت چرخش
در سمت راست :تراکم خطوط میدان مغناطیش با چرخش مدام خورشید و فوران حلقهها
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------توضیح شماره :2

http://www.leibnizkis.de/fileadmin/user_upload/oeffentlichkeit/lehrerfortbildung/2008/Schlichenmaier_lfb2008_magnetfelder.pdf

صفحه :21
تقویت میدان مغناطیس:
ر
 جریانهای دایرهای شکل مشیکن یک میدانمغناطیش ایجاد یمکنند.
 جریان یبریس ،جریانهای دایرهای شکل را از یک-
دیگر دور یمکند.
 طول خط میدان درازتر یمشود. و میدان مغناطیش با پیچ خوردن تقویت یم-گردد.

-18مسئله مقدار ی
(رسایط) مرزی (( )Boundary value problemوییکپدیا فاریس)
توضیح شماره :1
مسئله مقدار مرزی عنوان دستهای از مسائل ریاضیات است که در آنها به حل معادالت دیفرانسییل یمپردازند که پاسخ معادله یمباید در
ٔ
ن
پاسج از معادلهی دیفرانسیل است
نقاط مرز یی یک مجموعه مفروض ،یرسایط مشخصشده را دارا باشد .جواب یک مسئله مقدار مرزی،
ً
ن
مختلق از ف نییک ظاهر یمشوند .مسائیل شامل معادالت موج ،مثال
که یرسایط مرزی مسئله را ارضا یمکند .مسائل مقدار مرزی در شاخههای
ی رن
افی مدهای نرماالغلب به عنوان یک مسئلهی مقدار مرزی شناخته یمشود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ن
ر
دقیقی)
آلمان) (توضیح
توضیح شماره ( :2از ویکیپدیای
https://de.wikipedia.org/wiki/Randbedingung
یرسایط مرزی (گایه اوقات ن
نی یرسایط عمویم ( )Rahmenbedingungenنامیده یم شوند) به طور کیل یرساییط هستند که یا با تالش زیاد
یمتوانند تحت تاثی قرار بگیند و یا به هیچوجه تاثیپذیر نیستند و یا اینکه اجبارا از تعریف مسئله ی
نایس یمشوند و از اینرو باید مقدارهای
ر
موجود (پار ر
ن
اطالعان) در نظر گرفته شوند .برای مثال یمتوان از آزمایشهای علیم و یا محاسبات ریاض نام برد.
امیهای
ی
فروپاش نوری (( )Photodesintegrationوییکپدیا فاریس)
- 19
ی
ن
فروپایس نوری فرایندی فیییک است یط آن پرتوهای گامای دارای انرژی بسیار باال با هسته اتیم اندرکنش یمکنند و باعث یمشوند تا هسته
ی
فروپایس نوری یمتواند در کشی از ثانیه ن
آهن که یک
اتیم به وضع پرتنش وارد شود و یندرنگ به دو یا چند هسته خواهر فروکاسته شود .
ستاره در یط میلیونها سال آرامآرام در هسته خود جمعآوری کرده بوده را به هستههای هلیویم خرد کند.
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 -20فلزینگ (وییکپدیا فاریس)
ی
ٔ
در ر
ر
عنرصهان بهجز
اخیشنایس و کیهانشنایس ،فلزینیک (به انگلیش ) Metallicityنشاندهنده نسبن از جرم یک جسم نجویم است که از
ی
بیشی جرم ی
ر
مرن جهان را ساختهاند ،بیش از هر ن
چی از هیدروژن و هلیوم ساخته
هیدروژن و هلیوم ساخته شدهاست .از آنجا که ستارهها ،که
ی
ی
ٔ
شدهاند ،ر
ن
سحانای که دارای مقدار زیادی کربن،
سنگیتر از این دو عنرص را فلز یمنامند .از این رو
اخیشناسان برای سادگ ،همه عنرصهای
ی
ر
ی
اکسین و نئون باشد ،پرفلز( به انگلیش ): metal richدانسته یمشود ،هرچند که این عنرصها را در علم شییم فلز نیمدانند .
نییوژن،
ی
ٔ
ٔ
ن
ناچیی هلیوم،
دهنده عمر آن هم باشد .بر اساس نظریه مهبانگ ،در عالم آغازین تنها هیدروژن (و مقدار
فلزینیک یک جسم یمتواند نشان
ی
ن
هان که فلزییک پایین دارند ،در عالم آغازین شکل گرفتهاند و
لیتیوم و بریلیوم به خاطر هستهز یان مهبانگ) وجود داشت .از این رو ستاره ی
ر
بیشیی دارند .
بنابراین عمر
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راه های بسیاری به انفجار منجر یمشوند
ن
ر
ر
ن
بیشی موارد ،نوع مهیم از ابرنواخیها ،ناهمسان نسبت به تصور طوالن مدت پیشی جریان یمیابند.
به نظر یمرسد در
چی بسیار ساده بهنظر یمرسید :همانگونه که در سمینارهای ر
اخی ن
در دو دهه گذشته همه ن
فییک به دانشجویان آموخته یمشد ،گذشته
ابر ر
انوخیهای نوع  laبه کوتولههای سفید ی که از یک ستاره بزرگ همراه ،ماده جذب یمکنند ،بریم گردد که با رسیدن جرمشان به اندازه
معین با شدت ی
تابش ر
ن
ثابن منفجر یمشوند .به این جهت آنها به مثابه «شمع های استانداردی» به حساب یمآیند که با کمک آنها یمتوان
ن
معی کرد.
مسافتهای مختلف تا کهکشانهای دور دست را
احتمالن هنوز بسیاری از افراد ،ن
چیی شبیه این را در ذهن خود دارند .برای کارشناسان اکنون مشخص شده است که موضوع پیچیدهتر
ر
است زیرا ر
اخی ن
فییکدانان ن
بی چندین سناریو که یمتوانند به ابرنواخیهای نوع  Iaمنجر شوند فرق یمگذارند .اگر چه یک کوتوله سفید در
ی
همه آنها نقش دارد اما چگونیک دقیق فروریزش و سپس ابر ر
ی
پژوهش،
نواخی ،مورد به مورد متفاوت است .یک مطالعه جدید ،در این زمینه
آیتی از موسسه ر
پرسن ماریا برگمان و فیلیپ ن
جنب و ی
جویس ایجاد کرده است .تییم به رس ر
هایدلیگ ،فرایندهای
اخیشنایس ماکس پالنک در
ی
ر
ر
ابرنواخیهای  Iaبر طبق الگوی
ابرنواخی در کهکشان راه شیی را بازسازی کردند .بر پایه این بازسازی ،تنها بخش کوچیک از
پایهای انفجارات
ی
کالسیک ،که در آن یک کوتوله سفید از ستارهای در همساییکاش به تدری ج ماده جذب یمکند ،جریان یمیابد.
ی
ی
همجویس
اکسین
کوتوله سفید ،یک ستاره کاملن سوختهای است و هنگایم به وجود یمآید که تمام هیدروژن و هلیوم یک ستاره به کربن و
ی
شده باشند .ستاره در راه تبدیل شدن به کوتوله سفید ،ابتدا به یک غول رسخ ورم کرده و سپس به یک گوی ی
ن
فشدهای به بزرگ زمی فرو
یمریزد.
ر
در یک کوتوله سفید ،ر
ی
الکیونها در برابر ی
تبهگن» ( )21-1از مکانیک کوانتویم این امر را
بیشی مقاومت یمکنند« .فشار
فشده شدن
ممکن یمسازد .فراتر از مرز  1/4برابر جرم خورشید ،گرانش بسیار قویتر از آن یمشود که یک کوتوله سفید بتواند در مقابل آن مقاومت
ن
ر
ناگهان که انرژی بسیار زیادی آزاد یمکند ،ن
ابرنواخی نوع  Iaرخ یمدهد.
یعن
کند .یک فروریزش
اشکا
فراتر از جرم چاندر ِ
حد جریم برای کوتولههای سفید توسط ن
ن
معی شد .او در دهه  30میالدی این حد جریم را که
اشکا
فییکدان هندی سابرامانیان چاندر ِ
ر
به نام خود او ن
هان که از کوتولههای سفید رسچشمه
یعن جرم چاندر ِ
اشکا نامگذاری شد ،محاسبه کرده بود .این حد جریم به ابرنواخی ی
ر
ن
یمگیند ،معنای ویژهای یم بخشد ،یعن از آنجا که در اینجا یک جرم همیشه یکسان درهمفرویمریزد ،ابرنواخیها باید همیشه به شکل یکسان
ر
ی
منتش کنند .فاصله آنها تا ن
ابرنواخی تیهتر به نظر آید،
زمی را یمتوان از درخشش آنها در آسمان شب نتیجهگیی کرد ،هرچه
پرتو در کیهان
ی
ر
ی
ن
به همان نسبت فاصله بیشیی از ن
چنی نتیجهای گرفت ،چرا که در مورد آنها نیمتوان بهسادگ
زمی دارد .برای منابع تابش دیگر نیمتوان
تشخیص داد که آیا آنها بسیار دور و یا کم نوراند.
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ر
باالن برای کیهانشنایس برخوردارند .پژوهشگران یمتوانند با کمک آنها رسعت انبساط جهان تا به
از این رو ابرنواخیهای  Iaاز اهمیت ی
ن
ی
یان اکی کارشناسان به انبساط کیهان شتاب هر چه
حال را مشخص کنند .این انفجارات از جمله موجب کشف ماده تاریک شده که بنابر ارز ی
ر
بیشیی یمدهد.
ن
ر
هان هستند که در نگاه اول درباره آنها یمشود .بنابراین به هیچوجه
اما ابرنواخیهای نوع  Iaدر جزئیاتشان ،بسیار پیچیدهتر از گمانهزن ی
هان که به آرایم
سخن از این رانده نشده که یک کوتوله سفید همیشه به آرایم به سمت جرم چاندر ِ
اشکا در حرکت است .این تنها برای نمونه ی
ی
از یک ستاره بزرگتر در همساییکشان ماده جذب یمکنند اتفاق یمافتد.
سناریوهای مختلف ابرنواخت Ia
ر
ن
ابرنواخی  Iaشود ،در
مختلق موجب ایجاد
یک کوتوله سفید یمتواند با روشهای
سناریوی کالسیک ،جسد یک ستاره ،به تدری ج از یک ستاره بزرگتر همراه خود،
ر
ماده جذب یمکند (شکل سمت راست).
ابرنواخی  Iaقابل تصوراند
موردهان برای
ی
که در آنها دو کوتوله سفید چرخان بدور یکدیگر ،مدام به یکدیگر نزدیک شده و
رسانجام در یکدیگر ادغام یمشوند (شکل باال سمت چپ) .در سناریوی سوم،
جذب و انتقال ماده از یک ستاره همراه ،بسیار آهسته صورت یمگید ،بهطوری که
رن
انگیخی یک
درسطح کوتوله سفید انفجار زودریس رخ یمدهد که سپس موجب بر
پایی سمت چپ) .ر
ر
اخی ن
ن
فییکدانان با کمک عنرص
ابرنواخی یمشود (شکل
انفجار
ر
نن
یون مسئول ابرنواخیهای رخ داده در
ر
سنا
چه
که
کنند
بازسازی
توانند
یم
منگی
ی
ن
کهکشان راه شیی هستند (شکل میان).

ن
ر
ناگهان با یکدیگر ادغام شده و
متفاون در کیهان وجود دارند .مانند کوتولههای سفیدی که بهشکل
با این وجود جفت شدنهای کاملن
ر
.
واخی به مراتب شدیدتری منفجر یمشوند از طرف دیگر همانگونه که پژوهشگران
به یکمرتبه جرم بسیار بزرگتری را ایجاد کرده و در ابر ن
ی
ن
ن
اشکا گذار کنند .برای نمونه اگر
ر
چاند
جرم
مرزی
حد
از
تر
پایی
به
همچنی
توانند
یم
در سالهای  80میالدی دریافتند ،کوتولههای سفید
ِ
اجساد ستارگان ( ن
یعن کوتولههای سفید) تنها خییل آهسته از همسایه خود جرم جذب کنند ،ممکن است که بر روی سطح آنها هلیوم جمع
ی
ر
ر
ر
شده و در آنجا انفجار کوچکیی را ایجاد کند و این خود موجب نویع ابرنواخی زودرس با درخشندگ کمی شود.
ر
ن
بیشی این انفجارها در مسافتهای
آیندهان که از موردهای کالسیک انحراف نشان یمدهند تا چه اندازه رایجاند؟ متأسفانه،
چنی فر
اما
ی
ر
ن
ن
نخستی ،دیگر قابل مشاهده نباشد .برای
فلک
صورت
و
د
ن
باش
جریان
در
مدن
که
شد
خواهند
مشاهده
زمان
وتنها
دهند
یم
رخ
دوری
بسیار
ی
میلیون سال نوری درخشید ،که در مقیاس کیهانن
ر
مثال در سال  2011ییک از نزدیکترین ابرنواخی نوع  Iaدر یک کهکشان واقع در فاصله 21
ی
با همساییک بسط داده شده مطابقت دارد .با این وجود پژوهشگران موفق نشدند با استفاده از عکسهای گرفته شده توسط تلسکوپ ،شکل
ن
نخستی سیستم را مشخص کنند.
ظاهری
ی
ی
فییکدانان ر
ر
از اینرو ،ر
اخی ن
ابرنواخیهای نوع
مدن است که با استفاده از روشهای غیمستقیم در جستجوی پاسخاند .یک گزینه ،بقایای
ر
ی
منتش یم کنند که امکان نتیجهگیی در مورد ترکیب
توهان با نشان ویژهای
 Iaهستند ،به این معنا که
ابرهای در حال گسیش ماده ،از خود پر ی
ر
ر
ش باقماندههای ستاره را یمدهد .با استفاده از این اطالعات یم توان حدود جرم سیستم اولیه را مشخص کرد.
ی
شیمیان و رسعت گسی ی
ن
ن
کهکشان
هان از فرآیندهای مختلف در انفجارات نوع  Iaارائه یمدهند .متأسفانه در محیط
هان مدتهاست که نشانه ی
چنی پژوهش ی
ی
ن
ر
ن
رهیی برگمن و آیتی راه
نزدیکتر به ما ،تنها تعداد کیم از بقایای مناسب ابرنواخیها یافت یمشوند .از این رو تییم از فییکدانان
هایدلیگ به ی
ی
ن
سنگین را جستجو کردند که تنها در انفجارهای ستارهای ایجاد یمشوند.
شیمیان
دیگری را پیمودند .آنها عنارص
ی
یی
منگت در جستجوی گذشته کهکشان راه شتی
با
نن
نن
منگی تنها در دو نوع از انفجارهای ستارهای به مقدار زیادی
منگی اهمیت ویژهای دارد .بر اساس محاسبات مدیل،
در این رابطه عنرص
اشکا و در ابرنواختهای نوع  IIکه در آنها یک ستاره غولپیکر درهمفرویمریزد .از
ایجاد یمشود ،در انفجارات ستارههای سفید با جرم چاندر ِ
ن
ر
اشکا رخ یمدهند ،به اندازه کاق نوترون برای جذب توسط هسته اتمهای سبکتر و تبدیل
هان که زیر مرز جرم چاندر ِ
سوی دیگر در ابرنواخی ی
شدن به عنرص ن ن
منگی ،ایجاد نیمشود.
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ر
از اینرو ر
نن
اخی ن
ن
پیشی ناگزیر انباشته شدهاند،
ابرنواخیهای
منگی در  42ستاره کهکشان راه شیی که در آنها مواد
فییکدانان مقدار موجود
نن
منگی هستند .بنابراین بیش از آنچه
را برریس کردند .نتیجه این برریس نشان داد که خورشیدها به شکل حیتآوری دربردارنده مقدار کیم
ر
ابرنواخی به مراتب نادرتری بر اساس سناریوی کالسیک رخ داده باشند .پژوهشگران برآورد یمکنند که  %75کل
تصور یمشد ،باید انفجارات
ی
اشکا رخ داده باشند .اما تا کنون کارشناسان تصور یمکردند این تعداد  %50است.
انفجارات از نوع  Iaممکن است زیر خط جرم چاندر ِ
ی
ی
به نظر یمرسد که فر ن
ر
ن
اشکا
اوان
تعیی شده ،وابستیک به دیرینیک ستارگان ندارد .تیم به این نتیجه رسید که ابرنواخیهای زیر مرز جرم چاندر ِ
در جریان تاری خ  13میلیارد ساله کهکشان راه شیی رایجترین سناریو و یا مورد بودهاند .برگمن یمگوید« ،هنوز نیمتوان مشخص کرد که چه
اشکا ،واقعگرایانهترین آنها هستند .اما اطمینان داریم که آنها بسیار رایجتر از
تعداد از سناریوهای فراوان امکانپذیر در زیر خط جرم چاندر ِ
ر
اشکا هستند».
انفجارات ابرنواخی در مرز جرم چاندر ِ
ولفگانگ هیلیاندت از موسسه ماکس پالنک در زمینهی ر
اخی ن
فییک در گارچینگ با اینکه در این پژوهش یرسکت نداشت ،با برگمن هم نظر
ی
ی
اشکا شک داشتند.
است .این پژوهش ،گام بزرگ به جلو در این عرصه است ،زیرا تا کنون کارشناسان به وجو د انفجارات زیر مرز جرم چاندر ِ
ر
بیشی و ر
حن به جای  90% ، %75باشد.
بر اساس این پژوهش سهم این انفجارات یمتواند
این نتیجه یمتواند به توضیح ناسازگاریهای قبیل در ارزیان دادههای ابر ر
ی
پژوهش به رس ر
پرسن
نواخیها کمک کند .در سال  2010یک گروه
ی
ر
هان با ستارههای بهویژه قدییم ،به شکل منظم ،کیم روشنتر
کهکشان
در
Ia
نوع
ابرنواخیهای
مارک سالیوان از دانشگاه آکسفورد دریافت که
ی
ر
ابرنواخیهای نوع  Iaدر کهکشانهای بسیار جواناند.
از
ی
ر
در ن
(ابرنواخیها) ،ارتبایط به فاصله آنها از ما ندارد .کیهانشناسان
برخ موارد ،بخش کوچیک از کاهش مشاهده شده در درخشندگ
ر
شناخن از پیشینههای دقیق
سالهاست که در تحلیلهای خود این موضوع را در نظر یمگیند ،اما اندازه این اصالح ،از جمله به خاطر نبود
فیییک این پدیده ،بحثبر ن
ن
انگی است.
ر
ن
دانشمندان که از ابر ر
تفاون ندارد که دقیقا چه ن
چیی در پس انفجارات نوع
نواخیها برای نقشهبرداری از آسمان استفاده یمکنند،
اما برای
 Iaنهفته است .آنها ر
مدن است از این موضوع آگاهاند که در این وقایع موضوع همیشه در مورد «شمعهای استاندارد» یکسان نیست ،بلکه
بیشی در مورد ن
ر
طیق از منابع ی
روشنان متفاوت است که با روش پیچیدهای قابل مقایسه یمشوند.
تابش با
موضوع
ی
ی
ن
چنی شمعهای استاندارد ،با مقایسه متغت دلتا قیفاووش ( )21-2( )Cepheidenدر کهکشانهای واقع در همساییک ما
مقدار تابش
ی
ر
ر
ن
معی یمشود که درخشندگشان بهی شناختهشده است .و این مقدار ،پایهای برای برآورد فاصله ابرنواخیهای به مراتب دورتر را تشکیل
یمدهد.
ر
صورن یمتوانند اشتباه باشند ،که کوتولههای سفید در گذشتههای دور کیهان در مقیایس
از اینرو ،مطالعات کیهانشنایس گذشته تنها در
ر
ی
بزرگ به گونه دیگری نسبت به گذشته نزدیک منفجر یمشدند ،و یا اینکه در گذشته فرآیند متفاون در اکی موارد موجب مرگ ستارگان
ن
یمشده است .اینکه آیا اینگونه بوده یا نه ،سوالبر ن
کنون توضیج در این باره ندارد.
انگی است و مطالعه
ی
تبهگن الکتون )( (Electron Degeneracy Pressureوییکپدیا فاریس)
 21-1فشار
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 نن 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 چایخوری از
ی
بزرگ یک کامیون مواد را شامل یمشود .ر
الکیونها در فضای کوچکتری چپانده یمشوند و مقاومت آنها
مواد جمع شده از ستاره جریم به
ر
ن
به دلیل به زور جای ر ن
گرفی باعث به وجود آمدن فشار وحشتنایک یمشود (اصطالح تکنییک آن فشار تبهگن الکیون است) که رمبش ستاره را
ن
ن
ن
ر
ن
تبهگن الکیون فقط یمتواند ستارهها را در یک جرم بحران مع ن
ی پشتیبان کند .این جرم بحران ،حد
درون خود متوقف یمکند .فشار
ً
چاندراسخار ( )Chandrasekhar Limitگفته یمشود،که تقریبا یک چهارم مرتبه از جرم خورشید پرجرمتر است.
----------------------------------------------------------------------------
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منشأ عنارص II -

ی
تبهگن  -یرسح 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
فشدن ر
است (اصل پائویل) ،و هرگونه تالش برای ی
الکیونها در حجم کوچیک موجب یمشود که به سمتهای مختلف پراکنده شوند (اصل
ی
ی
ی
ی
تبهگن گاز
تبهگن یمشود .برای مثال این فشار
هایزنیگ) .آشفتیک و پراکندگ ،دقیقن مانند گازهای معمویل موجب فشار
عدم قطعیت
ی
الکی ن
تبهگن نه تنها در ر
ر
ی
ی
الکیونها بلکه در رده کامیل از ذرات
فروپشهای بعدی محافظت یمکند .فشار
ون است که کوتولههای سفید را از
کوانتویم که اصطالحن فرمیون نامیده یمشوند ،مانند نوترونها و پروتونها ن
نی رخ یمدهد.
 21-2متغت دلتا قیفاووش (( )Cepheidenوییکپدیا فاریس)
ن
یک متغی دلتا قیفاوویس به ستاره متغیی گفته یمشود که در این کالس قرار گرفته باشد .بی قدر مطلق و دوره تناوب نور این گروه
ستارگان رابطه مشخیص وجود دارد .از این رو یمتوان به ر ر
رن
داشی تناوب قدر ظاهری به قدر مطلق آن را رسید و از طریق مقایسه،
احن از طریق
ن
فاصله این ستارگان را بدست آورد .این کار ی
ن
رویس معمول در اندازهگیی فاصله بی کهکشان است .
ی چند روز تا ماهها است و شعاع آنها تا چند میلیون کی ر
محدوده دوره تناوب دلتا قیفاوویسهای کالسیک ب ن
لومی ( )٪۳۰تغیی یمکند .از
لحاظ طی نق این گروه ستارگان در رده ۲ – K۶ Fقرار یمگید .این ستارگان پنج تا بیست برابر خورشید جرم و تا  ۳۰٬۰۰۰برابر خورشید
ی
درخشندگ دارند .
ً
رن
داشی قدر مطلق زیاد این ستارگان معموال در خارج گروه محیل ن نی دیده یمشود .تلسکوپ فضا ین هابل یک متغی دلتا قیفاوویس را
به خاطر
ن
در ان یخ یس  ۴۶۰۳یافت کردهاست که این کهکشان  ۱۰۰میلیون سال نوری با زمی فاصله دارد .
فقط  ۷۰۰متغی دلتا قیفاوویس کالسیک در کهکشان راه شیی یافت شدهاند و چندهزار دلتا قیفاوویس ن نی در خارج از کهکشان راه شیی
قطن و دلتا قیفاووس هستند.
یافت شدهاند .معروفترین مثالهای آن :اتا دلو ،ستاره ی
 -22نواخت (وییکپدیا فاریس)
ٔ
ریشه واژه
معن ر
ر
ن
التی ن
نواخی به ن
ن
نی نوا (به انگلیش  ) novaخوانده یمشود.
انگی ٔه کاربرد این واژه آن است که
اخی یا ستاره نوین است و در زبان
ر
ر
گذاشتگان یم پنداشتند نواخی به ر ر
اسن زایش یک ستاره است زیرا که این ستارگان ناگهان بیشی از همیشه درخشان یمشدند .هر چند امروزه
ر
ر
ابرنواخی نمودار مرگ یک ستارهاند .
نواخی و
ما یم دانیم که
تاریخچه
ر
ر
نواخی دیگر هم ثبت شدهاست.
کهنترین گزارش دیدن یک نواخی به  ۱۳۴سال پیش از میالد باز یمگردد و از آن سال تا  ۱۹۰۰میالدی۱۶۰ ،
ر
با ی
شناسان شده به دو برابر افزایش پیدا کردهاست .
نواخیهای
پیشفت در فناوری نورشنایس و برنامهریزی پایهای شمار
ی
چکیده
آسان که از گاز و غبار ساخته شده رخ یمدهد .این ابر با کشش گاز و غبار به درون با نیوی گرانش آغاز
غول
ابر
یک
در
نو
ی
ستاره
یک
زایش
ی
ی
به فروپایس یمکند و صدها ستاره جوان را بنیاد یم نهد .هر ستاره جوان یا پیش ستاره با ساخت انرژی هستهای آغاز به درخشش یمکند.
ن
افشان یمکند .ویل رسانجام گازها که به عنوان سوخت واکنش هستهای
سپس ستاره میلیاردها سال از سوخت هستهای بهره یمگید و پرتو
ٔ
ر
جان که ستاره به یک غول قرمز دگرش یمیابد .هنگایم که همه
ستاره عمل یمکنند ،پایان یمیابد .برآیند اینکه ستاره داغ و داغی یمشود ،تا ی
سوخت ستاره پایان یافت ،ستاره در خود کوچک یمشود و تبدیل به یک کوتوله سفید یمگردد که با گذر زمان کم نور و کم نور تر یمشود.
ٔ
گونه یک ابر ر
ن
ر
نواخی در یمآیند و یم پکند .این پدیده در ستارگان کوچک
رسعن کاهش حجم یمیابند که به
برخ از ستارههای بزرگ با چنان
ٔ
ر
ابرنواخیها ر
ر
ر
کوتوله سپید تبدیل یمشوند و ن
نواخی
کمی است .یک
نواخیان از
روشنان
میان
مانند خورشید رخ نیمدهد ونکه آنها رسانجام به
ی
یک پکش هستهای بزرگ است که به خاطر رشد هیدروژن در پوسته یک کوتوله سفید رخ یمدهد.
ن
آلمان)
 -23کیلو نواخت ( Kilonovaبرگردان از وییکپدیای
https://de.wikipedia.org/wiki/Kilonova
ر
ر
ر
ای در حال ادغام است ،که تابش الکیومغناطیش آن
نواخی( ،))Macronovaفوران
کیلونواخی (ویا کالن
یک
روشنان یک سامانه دو ستاره ی
ی
ر
ی
با فروپایس رادیو اکتیو عنارصی که در فرآیند  r-پدید یمآیند ،انجام یمیابد .اصطالح کیلونواخی به انرژی آزاد شده در این فرآیند اشاره دارد
نواخی کالسیک بوده و کمنورتر از یک ابر ر
ر
نواخی عادی است.
که تقریبا  1000برابر انرژی آزاد شده در
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