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 منشأ عناص 

بخش دوم : با جذب نوترون به  

ن ترین هسته های اتیم  سوی سنگی 

 برگردان : امید برومند 

استخراج فلزات، تولید کننده    های بلند  ستارگان مانند کوره 

عنارصی در کیهان هستند که ما و همه مواد موجود در  

امون یافتهپی  تشکیل  آنها  از  با  مان  اما  همجوشی  ایم. 

نیم   (1)ای  هسته ستارگان  تکامل  روند  منشأ  در  توان 

ن  در    و   های فعالترین عنارص را توضیح داد. پژوهشسنگی 

هسته یک  ن فی  متقابل  یکهمیاری  ن فی   
اخیر و  های  راه  ،ای 

اند که نییم از عنارص از  ای را کشف و برریس کردهانفجاری

ن مدیون آنها   آهن تا رسب و بیسموت و همه عنارص سنگی 

 هستند. 

ادغ  مانند  جهان،  در  انفجاری  ستارها فرآیندهای  های  م 

یدر اینجا به شکل که    نوترونن ) (  اندنمایش داده شده  هین

ن  سنگی  ایجاد  امکانات  تنها  نواخیر  ابر  انفجارات  ترین  و 

از   آذرخشی  ادغام،  از  بعد  بالفاصله  هستند.  عنارص 

اکم دسته که  پرتوهای پر قدرت گاما   -بندی شدهبه شکل میر

انتشار یم  دو   در   اند  ابرهای  جهت مخالف  ایجاد یابد. در 

از   شده  ی ماده شده  در گ  رها  واکنش اند ردشکه  های  ، 

ن ایجاد یم کنند  ،ایهسته  . عنارصی مانند طال و پالتی 

 مرحله پایانی تکامل ستارگان 

جرم  کالنستارگان   برابر  هشت  از  بیش  جریم  با  جرم، 

یم تکامل  رسی    ع  بسیار  هنگایم که  خورشید  ماده  یابند. 

همجویسی به پایان برسد، ستاره در ناحیه    برای   سوخت

-چاله فرویمیا سیاه  و   مرکزی خود به یک ستاره نوترونن 

ی ایجاد شده، که در آن واکنش -ریزد. در نتیجه ابرنواخیر

دههای هسته آورند  ای از عنارص را پدید یمای، طیف گسیر

به   و  پراکنده شده  اطراف  به  ستاره  پوسته  با  همراه  که 

 یابند. ای انتقال یمارهمحیط میان ست
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در 98حدود   مشاهده  قابل  ماده  از کل   %

روژن  دهییعنن  عنارص،    ترینامروز از سبک  جهان  

  ها انواع دیگر اتم     و هلیوم تشکیل شده است. 

بخش   یمتنها  تشکیل  را  از  کوچیک  اما  دهند، 

 برخوردارند.  
ی

  شأ من اهمیت حیانر برای بنیان زندگ

زمان  مدت  برای  ن  سنگی  عنارص  این  پیدایش 

بود.  ناشناخته  قرن   طوالنن  اول  نیمه  در  تنها 

بود که   یکرشتهبیستم  ن فی  مختلف  چنان    های 

بت  یافتند   تکامل دانشمندان  حل  دکه  به  ری    ج 

 شدند.  تر موضوع نزدیک

 

یک  30در دهه   ن یِِکر و  (  1906  -  2005)  هانس ِبِت دانانن چون  میالدی، فی  با رمزگشانی از منبع  (  1912-2007)  کارل فریدریش فون وایت 

  های هیدروژن در دماها و فشارهای باال به هلیوم، به شناخت مهیم در این زمینه دست یافتند. اتم  یهسته  مجویسی ه انرژی خورشید، یعنن  

ن  ن   تا تر تشکیل عنارص سنگی  ن واکنشیم  آهن را نی   شود، توضیح داد. ای که در آنها انرژی آزاد یمهای همجویسی هستهتوان با چنی 
 

ن أ عنارص ساما منش     50  یاز ستارگان در اویل دهه  ایویژهنوع    از سنجی  تر از آهن چیست؟ مشاهدات طیفنگی 
ی

 شان میالدی که درخشندگ

 تغیی  یمدر دوره
های  بزرگ کوه  های رسخ که با تلسکوپهای نور این غولدر طیف  .هانی در این زمینه به دست دادندنشانهیابد،  های طوالنن

ن مانند زیرکونیوم و باریم،    (3)  خطوط جذن  اند، در کنار  ویلسون و رصدخانه پالومار ثبت شده خطوط  ایجاد شده بوسیله عنارص سنگی 

ن پیدا شدند که نشان از وجود تکنسیم داشتند.    ایجذن   های شناخته شده این عنرص بر  ایزتوپ  همهبود، زیرا  دور از انتظار    ایاین یافتهنی 

ن  ن  دکه دارای بلن  98ایزوتوپ تکنسیم  رادیواکتیو یعنن ناپایدار هستند.    ،روی زمی  نوترون در   55پروتون و    43ترین طول عمر است، با داشیر

فته  های رسخن که در در مقایسه با سن غول نیمه عمراین  شود. سال تجزیه یم میلیون  4/2برابر با  (4)نیمه عمر یک هسته، در  مرحله پیشی

ها قبل از  تکنسیم باشند، این تکنسیم باید مدتاگر مواد تشکیل دهنده این ستارگان، از قبل حاوی   تکامل خود قرار دارند، بسیار کوتاه است. 

  عالوه بر   بنابراین  های رسخ ایجاد شده باشد. تنها توضیح این بود که تکنسیم باید در غول   از این جهت،زمان مشاهده تجزیه شده باشد.  

که    کنند. همانگونهیمهای دیگری وجود داشته باشند که ستارگان به کمک آنها عنارص را ایجاد های سبک، باید مکانیسمهسته اتم  همجویسی 

ن نوترون است. و جذب  هبه شکل عمددر این مقاله نشان خواهیم داد، این مکانیسم   به دام انداخیر

 

 در پیوند با یکدیگرند  عناص و تکامل ستارگان  ترکیب

 

"  Synthesis of the Elements in Stars در این سال دو اثر یعنن "  ، شدند کشف    1957ای در سال  ستاره    زان  هسته  اسایس  اصول

ِیل ِفِرد و   ویلیلم ِای فاوِلر ،  ِجفری آر اربیج، مارگاِرت باربیجاز ( گانعنارص در ستار  ترکیب)
ُ
   و  ه

"Nuclear Reactions in Stars and Nucleogenesis    "(ای در ستاگان و هستههای هستهواکنش)  انتشار یافتند.  آِلستار کامروناز  زانی

 خالصه 

 با تکامل ستارگان داردپیدایش عنارص شیمیانی رابطه   ▪
ی

   .تنگاتنیک
 
تکامل ستارگان   پایانن یبا نییم از عنارص، از آهن تا رسب و بیسموت در مراحل  ر تق ▪

 شوند. ایجاد یم
 
ن  ▪ تر از بیسموت در فرآیندهای انفجاری، نیمه دیگر عنارص و حنر تمام عنارص سنگی 

یا در یک رده ا  ییعنن  از  در  بنادر  یا  و  ها  ایجاد  ادغام ستارهرنواخیر نوترونن  های 
 شوند. یم

 

 

 

 

 

 

 

   فرانس ِکپِلر
ی

،  2007اش در سال  تا زمان بازنشستیک
هسته یک  ن فی  موسسه  یک گروه کاری  ای  مسئول 

  برای پژوهش در زمینه ترکیب    کارلزروههدانشگاه  
غول  در  بود. عنارص  آزمایشی  های رسخ  در  در    او 

نوترونزمینه   یک  ی مرکز     هافت  فعال   CERNدر 
  است. 

 

یک    گابریل مارتینس پیِندو  ن پروفسور در موسسه فی 
و رئیس  بخش    اشتاتدارمای دانشگاه فنن  هسته

یک در مرکز  ساختارهای هسته ن  فی 
ج  اس  ای و اخیر

لتس
ُ
ه ِهلم  یون  آی  پژوهش  ن  برای  سنگی  های 

 است. 
 

یک  َمن  فریدریش کارل تیله ن پروفسور بازنشسته فی 
دانشگاه   او   باِسلنظری  اصیل کار  حوزه  و  است 

)  زانی هسته ،    Nucleosynthesis  )(2)انفجاری 
یعنن ایجاد عنارص در انفجارات ستارگان و تاثی  آنها  

 هاست. در تکامل کهکشان 
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 نامه واژه
ون و تبدیل یک نوترون به  واپاشی بتا:   ون   یک پروتون، الکیر شود. در این فرایند یک  نامیده یم   Beta-Minusواپایسی    ،آننر نوترینو -یک الکیر

شود. پروتون ایجاد شده در این جریان در هسته باقر مانده،  شده، به هسته عنرص باالتر بعدی تبدیل یم  ناپایدار هسته اتم که با جذب نوترون  

ون ون و الکیر ون پرتاب یم  اند زمان ایجاد شدههمکه  آننر نوترینو  -الکیر شوند. روند وارونه، یعنن تبدیل یک پروتون به یک نوترون  از هسته به بی 

 شود. نامیده یم  Beta-Plusواپایسی   ،در هسته اتم 

 

 های متفاونر داشته باشند. توانند تعداد نوترونپروتون هستند، اما یم   دارای تعداد یکسانن همیشه  ی یک عنرص شیمیانی  ها : هسته اتمایزوتوپ

 اند.  های متفاونر ها، دارای جرم رفتار یکسانن دارند اما بسته به تعداد نوترون نی به لحاظ شیمیا   ،های یک عنرص این ایزوتوپ

 

ن  ها ئون نوکلکه تعداد   ،های درون هسته اتمها و نوترون تعداد همه پروتون : (Mass number)  عدد جریم  شود. نامیده یم  نی 

 

ها به یک  نوکلیدها با تعداد یکسانن از پروتون   . است  ها ها و نوترون : اصطالخ برای توصیف یک هسته اتم با تعداد مشخیص از پروتوننوکلید 

 هستند.  های آنعنرص شیمیانی تعلق دارند و ایزوتوپ

 

ن    ،در هسته اتمدارای بار مثبت  های : تعداد پروتونهاتعداد پروتون اتم خننی با تعداد یک  )این تعداد در  است    کننده عنرص شیمیانی که تعیی 

ون  ن ی  های موجود در پوسته الکیر بار هسته    و   (6)عدد اتیم    همسنگ با آن،های  واژه  یکسان است(.   ،ی رفتار شیمیانی استکننده اتم که تعیی 

(effective nuclear charge)   هستند . 

 

که تحت چگایل باالی نوترون و دماهای باال، همانند آنچه که معمولن در ستارگان نوترونن ادغام است  جذب نوترون    : یک فرآیند r- فرآیند    

ها رخ یم در این فرآیند، در مدت زمان بسیار کوتایه با  "، یعنن رسی    ع است(.  rapidبه انگلیش به معنای " rدهد )شونده و رده نادری از ابرنواخیر

ی   هایفرآورده ،  ها انباشت نوترون، از هسته اتم
ن و ناپایداری بوجود یم  بینابینن غنن    پایداری های  به هسته اتم  (7)   رادیواکتیویواپایسی  آیند که با  سنگی 

 شوند. از نوترون تجزیه یم

 

ن در چگایل  r-فرآیندیک فرآیند جذب نوترون، که بر خالف    : s- فرآیند      ن   تر های پایی  همانند آنچه که در  جریان دارد،  تر  نوترون و دماهای پایی 

،  slowبه انگلیش به معنای "  sدهد )رخ یم     های رسخ غولمراحل پایانن تکامل   " است(. با افزدن یک نوترون به هسته اتم یک عنرص شیمیانی

ن     شود. به هسته اتم عنرص باالتر بعدی تبدیل یم  واپاشی بتازوتوپ با ی این ا  ،شود. در صورت ناپایدار بودنتر این عنرص ایجاد یمایزوتوپ سنگی 

 

 

 

 

 

 

 NGC 6826ابر سحانی 

اندازه  ستارگان کم به  ن جریم  با داشیر جرم 

تکامل  عدد  چند   پایان  جرم خورشید، در 

های رسخ  چند میلیارد ساله خود به غول

پوسته   و  شده  شکل  خود  تبدیل  به  را 

سیاره پرتاب    (5) ایسحان   اطراف  به 

این سحانی عالوه بر محصوالت    کنند. یم

در  هیدروژن  ایجاد شده  یعنن    همجویسی 

کربن  هلیوم یعنن    همجویسی هلیوم، و در  

وژن ن هسته اتم ،  و نییر ن  تر را  های سنگی  نی 

شود که از طریق جذب آهسته  شامل یم

آمده بوجود  مرکزی    ناحیه   اند. نوترون 

ده فشی سفید  کوتوله  یک  ای  باقیمانده، 

ابر  خود  زیاد  دمای  دلیل  به  که  است 

 .سحانی را روشن و درخشان یم کند
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ه پژوهش  یک اخت  شناش هسته این دو اثر، گسیر ی  را بنیان نهادند.  ایفت 

 

 با تکامل ستارگان دار 
ی

مهبانگ تنها عنارص سبک یعنن هیدروژن،   از   پس  درنگ نی د.  ناین دو اثر نشان دادند که پیدایش عنارص رابطه تنگاتنیک

ن ستارگان پدید آمدند. این ستارگان در   هلیوم    ه هیدروژن را ب  ، خود مر  ع    از   بخش ترین  بزرگهلیوم و لیتیوم نادر بوجود آمدند. از این عنارص اولی 

ه هیدروژنیم   همجویسی  ن ذخی     ،کنند. با پایان یافیر
ی

دگ ن    فشی شود که از آن به بعد هلیوم  و حرارت یم  چگایلبخش مرکزی چنان موجب باال رفیر

ن همجویسی خواهد کرد. هم ی ن سو   ،زمانبه کربن و اکسی  یابد. در نتیجه  انتقال یم مرکزی  داغ  به دور بخش    ایو یا الیهپوسته    بههیدروژن    خیر

ن کنندههای رسخ متورم یمبه غولگان ستار   سی  تکامل بعدیشوند. جرم ستارگان اثر تعیی 
ی

 و ایجاد عنارص دارد.   ای بر روی چگونیک

 

ن  رم خورشید بعد از پایان  برابر ج    8ریم تا  های رسخ با ج  غول  هر چند در  ن سو یافیر دوباره افزایش    در مرکز   ، دما و چگایلهلیوممرکزی    خیر

ن سو بعدی    مراحلیابند، اما این افزایش برای آغاز  یم وژنهمجویسی هسته اتمکاقن نیست.    خیر ن و  ، ا ها سپس با ایجاد عنارص کربن، نییر ی کسی 

ن ایجاد یم ی یم که هنوز با جذب هلیوم در هسته اکسی  ن ن نئون و منی   یابد. شوند، پایان یمهمچنی 

    

ن  دماها و چگایل، در  حالبا این   ن فرایندی آغاز یماکنون    ،در این ستارگان  مالیم های نسبیر ، در این  کند ایجاد یم  را   تر شود که عنارص سنگی 

 نوترون واپاشی بتا،ایزوتوپ جدید و معمولن ناپایداری را ایجاد کنند. سپس با  ،جداگانههای رونتوانند با جذب نو یمها اتم یهسته  ،فرآیند 

 در منظومه شمس  ( 8)  ها فراوانی ایزوتوپ

 اندازه چندین  ( بهMass number)  عدد جریمشمش به مثابه تابیع از    یها در منظومه های مشاهده شده ایزوتوپ فراوانن 
 

  ( 9)   مرتبه بزرگ

اندازه نشان دهنده   هر خط اند.  متفاوت یب    ی  به رصن ی  تغیی  نشانگر  نمودار،  این  عنارص فراواناست.    10بر روی محور عمودی    یعنن   ترین 

(،  Fe( هستند؛  فراوانن آنها از زمان مهبانگ تا به امروز تغیی  چندانن نکرده است. با حرکت به سمت راست، تا آهن ) Heو هلیوم ) (H) هیدروژن

ن در در مراحل مختلف  اند که  ردیف شده  های همجوشی واکنش  هایفرآورده امون    شوند. عنارص و انفجارات ابر نواخیر ایجاد یم  گانستار   سوخیر پی 

در دماهای بسیار  ،  شوند یم  (10)   ((ایتعادل آماری هسته)(  NSE=nuclear statistical equilibrium))  تعادل    توزی    عموجب  که  آهن و نیکل  

 به 60  جریمی   عدد    های باالیی . هستهآیند پدید یمباال  
ً
تا    190و    140تا    130های حداکیی  رمج    آیند. طور کامل با جذب نوترون بوجود یم، تقریبا

 هستند.   -sو  -rفرآیندهای ، هر یک نشان ویژه 210

 

 

 

 

 

 

 

 مهبانگ 

 
 همجوشی 

 

 rفرآیند 

 
 sفرآیند 

 

ی  ن
وا
را
ف

 

 عدد جریم 

 تعادل هسته
 

 ( NSEای=تعادل آماری هسته و یا ) ها،پراکندگ

های نوترونی واکنش   
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یعنن  ند،  ادارای اهمیتفرآیندها  های زمانن مختلف این  شود. مقیاسبعدی باالتر ایجاد یم  عدد اتیمبه یک پروتون تبدیل شده و یک عنرص با  

( دیگر، طوالنن  و تبدیل آن به یک    ناپایدار   یک ایزوتوپ  واپاشی بتایتر از زمان الزم برای  اگر زمان متوسط برای جذب یک نوترون )اضاقن

یک ن  فی 
این فرآیند مسئول    برند. "(  نام یمslow)به انگلیش "  s-فراینددانان از فرآیند آهسته جذب نوترون و یا  هسته اتم پایدار باشد، اخیر

ن آهن و رسب است.   تقریبا نییم از فراوانن عنارص بی 

 ( 11) ها هسته اتم  نمودار 
یککنند، در حایلبندی یمدر جدول تناونی عنارص رده ها و یا عدد اتیم آنها  عنارص را از روی تعداد پروتونها  دانشییم ن ها برای این  دانکه فی 

ن   نوکلید، هسته هر اتم  )که  نمودار دهند. در این  را مورد استفاده قرار یم  نوکلیدها  نمودار کار   ها بلکه  پروتونشود(، نه تنها با تعداد  نامیده یم   نی 

ن مشخص یم  هایشنو نوتر تعداد  با   های یک عنرص  ها، ایزوتوپ ها اما تعداد متفاونر از نوتروندارای تعداد یکسانن از پروتون   نوکلیدهای  شود. نی 

 هستند. 

 

اند  شده  داده  ها نشانها و عمودی برپایه پروتون نوترون  د شناخته شده به شکل افقر بر پایه تعدا   نوکلیدهای، تمام  نوکلیدها  در نمودار      

 (. نوکلیدهای دارای  )تصویر باال
 

ستگ
َ
اند و با واقع  (13)ها  ها و پروتوننوترون   هایپوسته   ی بسته و پر شدهناحیه  بویژه باال در   (12)   انرژی ب

ن   نمودار این    شوند. گذاری و مشخص یم های دوتانی عمودی و افقر عالمتخط وع شده و تا سنگی  ن سمت چپ رسی ترین  با هیدروژن در پایی 

ییک ممکن به سمت راست   هاینوکلید ن امتداد   در   فی  ش یم  باال  به  نمودار   یابد. و گسیر از پروتون  سمت   نوکلیدها  ی  ها  ها و نوترونتعداد بیشیر

ش یافته  پیدا یم  گسیر
ی

ن کند، زیرا هسته و در امتداد خود کیم خمیدگ ی نوترون دارند تا به پروتون.   ،های اتیم سنگی  ن تعداد بیشیر  گرایش به داشیر

 

  اند. نوکلیدها گرد آمده  نمودار بیش از یک میلیارد سال در امتداد یک خط مرکزی در    نیمه عمرهسته تقریبا پایدار با    32هسته پایدار و    254

ن این منطقه ثبات، نوکلیدهای ناپایدار واقع اند و برآورد  هسته اتیم ناپایدار به شکل مصنویع ایجاد شده 3000اند. تاکنون حدود  در باال و پایی 

 اند.  هنوز ناشناخته  نوکلید 6000شود که  یم

ی   نارصی ع  ترکیب    آیندهایر ف
ن   نمودار مختلف این    هایبخشتوان به  را یم     -rو     -sیعنن فرآیندهای    مورد بحث واقع شده در این مقاله  سنگی 

ایط یکسان بودن تعداد پروتون   s-فرآیند،  ارتباط و نسبت داد  به  در جاهانی    r-فرآیندیابد، در حایل که  ها جریان یمها و نوترون تقریبا در رسی

ثبات   اگر چه هسته   –  کند برخورد یممرزهای  اما هنوز در آنها نوترونیعنن  ناپایدارند،  از اساس  پیوند دارند.  هانی  با یکدیگر  که    p-فرآیندها 

ن نشان داده شده است.  فوتون ها با جذب هسته   شکافت  کنندهتوصیف  است، نی 

 

 

 

 

 

 

  

های شناخته شده هسته  

زان  در مهبانگهسته   

همجوشی تا  

 آهن 

رآیند ف  

پروتون -نوترینو  

ای هسته پایداری مرز   

انتشار نوترون  ،p-فرآیند 

 های داغ و پایدار از هسته

جذب  ،  s-فرآیند 

آهسته نوترون در  

 هسته های پایدار 

ای هسته پایداری مرز   

، جذب رسی    ع  r-فرآیند 

های  نوترون در هسته

 غنی از نوترون   و ناپایدارِ 

ها
ن 
تو
رو
د پ
دا
تع

 

 هانوترونتعداد 
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ی به سطح ستاره ر عنارص تازه ایجاد شده با فرآیندهای درهم ن   ایهسیار های  سحان  ای و تشکیل  سیده و از آنجا با بادهای شدید ستارهآمی 

ن  ای پخش یمستارهدر محیط میان ماند. بخش  جرم خورشید باقر یم  1.4تا حداکیی    0.6شوند. از ناحیه مرکزی سابق ستاره، جریم با میانگی 

ن تشکیل شدهعمده این جرم باقر  ی کوتوله سفیدی پدید آمده که تنها  -کندای آزاد نیم انرژیدیگر  از خود    ،مانده از ستاره که از کربن و اکسی 

ده  ریزش فرو شود.  خنک یم ییک کوانتویم، یعنن ایجاد یک فشار کاقن به  به یک جسم فشی ن تر رخ نخواهد داد، زیرا کوتوله سفید با یک اثر فی 

ون  شود. نگاه داشته یم با ثباتکند، های آزاد که بر ضد گرانش عمل یموسیله الکیر

     

ن و بتدری    ج مراحل مختلف  سو   رسند یمدماهای بسیار باالتری   به برابر جرم خورشید در ناحیه مرکزی خود  8ستارگانن با جریم بیش از       خیر

ن : بعد از سو گذرانند یم  ای را ستارهدرون ی   ،کربن  هایهمجویسی به ترتیب  هلیوم    خیر آخرین مرحله،    در .  اد درخ خواهند    ن و سیلیکوننئون، اکسی 

تولید    بدین ترتیب مانند. در مرکز تنها آهن و نیکل باقر یم و  رفتهخارج سمت به   ایالیهشود، به شکل یم ختهای که در آن سیلیکون سو ناحیه

ن ، زیرا در غی  این صورت تبدیل شدن به هستهیافته است  پایان  اکنوندر مرکز  انرژی     را در نی خواهد داشت. انرژی  تراز منقن  یک    ،تر های سنگی 

ن این ناحیه با سو   ،شود ای در ناحیه مرکزی خاموش یمستاره  بدین ترتیب رآکتوری    ، شونده سیلیکون  ای شکل و به سمت خارج هدایتپوسته  خیر

به بعد،    حد از این  دهد.  م.( به بزرگ شدن خود ادامه یم  جرم چاندراسخارجرم خورشید )حد یا    1.4  تر شده و تا رسیدن به حد جریمی بزرگ

ون  کوانتویمفشار  حنر   ون)های آزاد  الکیر آخر پاراگراف    در   کهکند  های آزاد که بر ضد گرانش عمل یم یعنن ایجاد یک فشار کاقن به وسیله الکیر

ن نیم    م(  . قبیل به آن اشاره شد  تا دوبرابر جرم    ایفروریزش کامیل به یک ستاره نوترونن با حداکیی جریم  کند.   واند در برابر گرانش مقاومتتنی 

ِ که با فشار کوانتویمی داد    خواهد رخ خورشید  
وهای هسته  گاز نوترونی اکم و نی 

  فروریزیسی ، در غی  این صورت  رسد به ثبات یم ای دفع کننده  میر

ی که از  هانی  نوترینو از    زیادیمقدار    . خواهد   رخچاله  سیاه   به یک
موجب    را   ، انفجار ابر نواخیر گریزند پیدایش یمحال  در    داغی   ستاره نوترونن

ستاره   یدر پوستهعنارص  انفجاریی منجر به تشکیل  کرده و های اطراف را تا دماهای بسیار باالنی گرم  ناحیه ،این انفجار موج کوبشی  شوند. یم

ی   ، عنارصی ستاره به اطراف پرتاب شونده  شود. همراه با پوسته  یم  شدن است،  به رسعت در حال  پخشکه  
ن ن    سنگی  ن    در ایجاد شده نی  فضای بی 

   شوند. ای پخش یمستاره

 

ایط  همچنان   ن تا توریم، اورانیم و پلوتونیم  د ایجا پیدا کردن رسی   s- فرآیند    دراست که    های کنونن موضوع پژوهش، از جمله  عنارص سنگی 

 اند: بینانه کار کردهحالت واقع دو های اخی  بر روی دانشمندان در سال. شوند ایجاد نیم

 

بیان یم اول  یا حالت  ایط ویژه  سناریو  بودنیعنن  -کند که در رسی میدان  با  پرقدرتچرخش رسی    ع و  از    - های مغناطیش  نادری  در گونه 

ن دو جذب  به دلیل چگایل باالی نوتروننجا  در ایاز آنجا که    دهد. ، یک فرآیند کوتاه اما بسیار شدید جذب نوترون رخ یمها ابرنواخیر  ها، زمان بی 

از  نوترون کوتاه نوترون  ییک هسته  واپاشی بتای تر  به عنوان فرآیند رسی    ع جذب  این  از  بینابینن است،  )به    r-فرآیندیا کوتاه    ها و ناپایدار 

 شود. "( نام برده یمrapidانگلیس "

 

در جریان ادغام دو ستاره    r-یک فرآیند بسیار کارآمد     - ها احتمالن نقش مسلیط داردکه در مراحل پایانن تکامل کهکشان- در سناریوی دوم  

ن رویدادی  یابد، رخ خواهد داد. جریان یم  (41)  ایستاره  2های  سامانهنوترونن همانند آنچه که در پایان تکامل   ن بار در سال   چنی  برای اولی 

ن ن زمان امواج گرانشی و فوران پرتوهای گاما و منجر به اثبات هم 2017  شد. ها  انتشار نورهای آنی و فرورسخ در نی آنی 

 

ن  حدود نییم از فراوانن   موجب ایجاد هر یک    ، -s  و  - rفرآیندهای  های جذب نوترون در  واکنش  ، در مجموع های مشاهده شده عنارص سنگی 

ایزوتوپ  شوند. یم از  به اصطالح  تنها بخش کوچیک  از هسته،    p– های  هستههای موجود طبییع، یعنن  نوترون  انتشار  باثباتبا  در    ،های 

ها ایجاد یم   شوند. دماهای بسیار باالی ابرنواخیر

 

 فراوانن توزی    ع و   توان در ترکیب را یم   نشان روندهای گوناگون هر و م  
ی

  شمش شناسانی کرد  یعنارص در منظومهمشاهده شده های پراکندگ

 فراوانن از هنگام پیدایش منظومه شمش    . ( 4)نگاه شود به نمودار صفحه  
ی

 سا ل   میلیارد   4/5منجمد شده و در    تقریبا این توزی    ع و پراکندگ

میلیارد سال بعد از مهبانگ را    9ستاره ای محیل در حدود  میانبه این ترتیب ترکیب محیط    مانند یک سیستم بسته حفظ شده و  گذشته

 کند.  منعکس یم
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 جذب آهسته نوترونفرآیند  ،s–فرآیند 

 

ن سو   پسیعنن    ،تر تکامل ستارگانبا مراحل پسان  s–فرآیند  ایجاد عنارص در   ن از پایان یافیر در این مراحل تکامل،   هیدروژن پیوند دارد.   خیر

ن ز سو استارگان با آغ ن همجویسی یم  به شکل عمدههلیوم  شوند.  های رسخ متورم یمهلیوم به غول  خیر ی کند؛ اما از دمای حدود  به کربن و  اکسی 

ن    22ونئون  13های نادر کربنمیلیون درجه سانتیگراد با ایزوتوپ  250 های آزاد مورد نیاز برای فرآیند  نوترونبه این ترتیب  همجویسی کرده و  نی 

–s  ن با اندازه  . شوند یمایجاد ن کم است و تقرییی    ای تجاری مطابقت دارد. رآکتورهای هستههای رایج در چگایل آنها نسبیر

 

 بارز    کم    چگایلی این  
ی

یعنن چند  –هانوتروندرنی  ی جذب  نی های زمانن ویژهفاصله  شود کهمنجر به این یم  و   است  s–فرآیند  نوترون یک ویژگ

هانی  ، به هسته اتمs-فرآیندبه این ترتیب تولید عنارص در    . باشد ناپایدار    هایاتم   یهسته  یت  کیی ا   از طول عمری   درازتر بسیار    - ماه تا چند سال

  (. 5در صفحه    «هاهسته اتممودار  ن»به    بنگرید )اند.  بندی شده( ثبات دسته)کمربند    در امتداد خط    نمودار نوکلیدهاشود که در  محدود یم

ان  
ن ن کننده های  واکنش  از آنجا که می  به خونی    s–فرآیند    با ای  زانی ستارهاند، هستهبه دست آمده  ت دقبه  به شکل تجرنی  برای این امر    تعیی 

 درک شده است. 

 

ی افر   مبنایبر  
ی    وانن

های جذب نوترون در هستهدرنی  نی های  واکنشبه مثابه    s-فرآیند(،    4آهن )نگاه شود به نمودار صفحه    و چشمگی  حداکیی

 شود. موجب گذار به عنرص باالتر بعدی یم  واپاشی بتایک ایزوتوپ رادیواکتیو از این راه حاصل شود،  کهبه محض اینیابد.  جریان یم  پایدار 

یم  در ،  یابد که اینگونه شکل یم   ترکیب  مسی   ن کریپتون و اییر رسم شده است.    8در صفحه    «نوکلیدها  نمودار در    s-فرآیند»در    ،مثال منطقه بی 

  یک ویژ 
ی

ن دو ا حاصل از    ی ایجاد شده  هایو انشعاب  ها شاخه،  نوکلیدها   نمودار در    s– مست     بارز گ فروپاشی  جذب نوترون و    مکانرقابت بی 

یک نوترون    برابر با زمان عادی برای جذب  تقریبا    ناپایدار   یکه طول عمر یک هسته  شوند پدیدار یمهمیشه در جانی  ها  انشعاباین  است،  بتا  

   دیگر است. 

 

  یرم ستارهبندی کرد که به ج  دو حالت یا سناریوی از بنیان متفاونر طبقهتوان به را یم s-فرآینددر روند تکامل ستارگان،  رفتههمروی

 دا
ی

 شوند: نامیده یم   s-فرآیندو بمثابه اجزاء اصیل و ضعیف  رند مورد نظر بستیک

 

ن انرژی با سو )تراز(   لتعادبرابر جرم خورشید،    3تا  از یک  در مراحل پایانن تکامل ستارگانن با جریم   ن    هیدروژن و   متناوب  خیر هلیوم تأمی 

نده  شکل  مرکزی  ای شکل بر روی سطح منطقهشود که پوستهیم ن جریان یم  گی  ی ،  عالوه بر این واکنش  یابد. از کربن و اکسی  های همجویسی

طوالنن بودنش، در کل منجر  به دلیل    اما است    کم این جریاناگر چه    ؛کنند ها را ایجاد یماز نوترون  جریانن   های جاننی نایسی از هلیوم،واکنش

ن استفاده شده و به هسته  s-در فرآیند  ،ای شکلدر این مناطق پوستهآهن تولید شده    در نتیجه بیشیر   . شود باالنی یم  مقدار به     تر های سنگی 

ن فراوانن هسته. شوند پردازش یم -فرآینداین جزء اصیل  شود. اینگونه توضیح داده یم بطور عمده  ،رسب و بیسموت تر از زیرکون تا های سنگی 

s ( م . آهنیعنن ) ن شود، و بقیه هستهناپایدار و کوتاه مدت پولونیم ختم یمهای طور اسایس به ایزوتوپبه های  از جمله ایزتوپ تر های سنگی 

 بوجود آیند.  r-رآیندفر توانند تنها د توریوم و اورانیوم یم

 

ن مراحل سو   تمامآنها    شود. برابر جرم خورشید یم  8با بیش از  م  ر ج  کالنحالت دوم شامل ستارگان   تری  را در مدت زمان بسیار کوتاه    خیر

ن غنن یمزودتر  را    ایستارهگذرانده و به این ترتیب محیط میان ن ها درسو نوترون  یکارایا  ، مقدار موثر  رو از این  سازند. با عنارص سنگی  مرکزی    خیر

ن آهن و زیرکون محدود    s–)فرایند(های  فراوانی به ایجاد    اصلدر    s-فرآیند  و   کمیر استدر این ستارگان    یههلیوم به طور قابل توج .  شود یمبی 

 نام گرفته است.   s-جزء ضعیف فرآیند ، راه یا این مسی    ،به این دلیل

 

های  در ستارگانن که به غول  . سازند یمرا  ای رها  ستارهکه ماده تازه ترکیب شده در محیط میان  سازوکارهانی وجود دارند در هر دو حالت  

ن    و بخش مرکزیی   رخ داده  ایسحان  ستارهبه شکل    ستاره  یابند، دفع کل پوستهرسخ تکامل یم ی یک کوتوله  به  تشکیل یافته از کربن و اکسی 

ونن    هایهمنطق  آندر  یک انفجار ابرنواخیر خواهد بود که    ،رمج  مرحله پایانن ستارگان کالن  . یابد فرجام یم  ،سفید    s–  هایبا فراوانن ستاره  بی 

ون پرتاب و پراکنده خواهند شد.   موجود در خود، به بی 
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 در نمودار نوکلیدها  s-فرآیند

توان مسی   نمودار نوکلیدها یمبا استفاده از بخشی از  

ن   s-فرآیند  واکنشوار  نمونه واکنش    مایشرا  دو  داد. 

، در این  واپاشی بتاو    جذب نوترونای متفاوت،  هسته

 کنند. زمینه نقش بازی یم

       

و عدد جریم    Z، یک نوکلید با بار  جذب نوتروندر  

A    آزاد یک نوترون   n  بدین وسیلهکند، که  را جذب یم  

 یابد:      عدد جریم به اندازه یک واحد افزایش یم

                    ɣ (Z,A) + n → (Z, A+1) +  

        

یابد، با جذب نوترون  از آنجا که بار هسته تغیی  نیم

ن از همان عنرص ایجاد شده است.   یک ایزوتوپ سنگی 

فوتون انتشار  از طریق  شده  آزاد  یم (  ɣ)ها  انرژی  -رها 

 گردد. 

 

   + e ν̅ eˉ+ (Z,A) + n → (Z+1,A)شود:    ، در هسته، یک نوترون به یک پروتون تبدیل یمواپاشی بتادر 

 

،  عدد جریمباالتر بعدی تبدیل شده است.  عدد اتیم  به یک واحد افزایش یافته و عنرص به یک عنرص دیگر با    Z  در اینجا بار هسته، یعنن 

 بار یقانون پابر پایه  کند.  ها تغیی  نیمپروتون ها و  یعنن مجموع نوترون
 

ون منقن    واپاشی بتادر  ،  (51)   ستگ ن به وجود   ˉeیک الکیر آید که  یمنی 

ون پرتاب یم ونشود. عالوه بر این، یک ذره ابتدانی بدون بار و تقریبا بدون جرم، در این حالت یک  از هسته به بی     e  ν̅    وآنن  نوترین-الکت 

 هد. دیابد، که بخشی از مازاد انرژی را با خود به اطراف انتقال یمانتشار یم

 

یم نشان داده شده است )عکس  از    نوترون،  درنی جذب نی   در مثال   کل  فرایند در اینجا    
های زرد،  (. فلش فحهاین ص  یباالکریپتون تا اییر

دهد. به شکل نمادین، فراوانن فرآیند مربوطه را نشان یم  فلش هستند. ضخامت هر    واپاشی بتاهای آنی نماد   و فلش   جذب یک نوتروننماد  

تمایل دارند    به واپاشی بتا های ناپایدار که  در مخلوط ایزوتوپ( و ایزوتوپ  شانمشخص  نسبت  و   با سهمو با رنگ سیاه )  پایدار های ایزوتوپ

 اند. ( نشان داده شدهشاننیمه عمر  اندازهبا رنگ آنی )و با 

 

یک نقطه   85آیند. اما کریپتون  به وجود یم  82نوترون از کریپتون  دریجی ت عنرص کریپتون دارای چندین ایزوتوپ پایدار است که با جذب  

. اگر هسته قبل از  دارند با یکدیگر رقابت    جذب نوترونسال( و  11  برابر با )با یک نیمه عمر تقریبا    واپاشی بتاینجا  ادر  یعنن  انشعاب است،  

، نوترون دیگری جذب کند، کریپتون ن آن نکه    85شود. در غی  این صورت به روبیدیمایجاد یم  پایدار   86واپایسی پاشد.  یمفرو  ،  پایدار است  ی 

ن  برابر با  ی  تبدیل شده، که به رسعت )با نیمه عمر   86روبیدیم  پایدار به نوبه خود با جذب یک نوترون به ایزتوپ    85روبیدیم روز(    19تقرییی

انسیم   ن کننده  ،پاشد. جریان نوترون در ستاره فرو یم   86 پایدار به اسیر ن کریپتون   تناسبدر نهایت تعیی  انسیم  و  86بی   است.  86اسیر

 

 پایدار های  مانند هسته  s-فرآیند(، در  دارد  میلیارد سال  48  ی برابر نیمه عمر که    )  87نوکلیدها با نیمه عمر بسیار طوالنن مانند روبیدیم

انسیم  87های اولیه روبیدیمفراوانن کنند.  عمل یم انسیم87)هسته مادر اسیر پایسی تغیی   فرو با  تنها در یک مدت زمان بسیار طوالنن    87( و اسیر

یم دیگر  یابند. ایجاد عنارص یم  یابد. انجام یم شکل باال شده در  مشخصدرمسی   89تا اییر

 

ن ایزوتوپ نادر و  باال  شکل انسیم پایدار همچنی  ی از واکنش که  دهد را نشان یم 84اسیر شود.  به آن منتیه نیم S-فرآیندهای هیچ مسی 

 شود. ایجاد یم p-فرآینداست که از طریق  ایای از هستهاین نمونه

 

 

دقیقه= با  عمر  ساعت=  mنیمه   ،h =روز  ،d  ،

 نشان داده یم شود.  yسال=
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باید   ستارگان  در  عنارص  پیدایش  درک  برای   اصولن 
ی

های  ویژگ

این  های هستهواکنش در  دهنده  امکان    فرآیند ای رخ  تا حد  را 

بر رس    موضوع ، در درجه اول s- فرآینددقیق شناخت. در بطور 

جذب یک نوترون است. برای مشخص کردن    مشخصهاحتمال  

احتمال )اندازه  اندازه  یا  .  این  مقطعم(  از (61)سطح  باید   ،

تنها این شتاب  .  کمک گرفتذرات    دهندگان  شتاب  هایی آزمایش

هانی در حد  هانی با انرژیتوانند نوتروندهندگان هستند که یم

میلیون بار    1هانی که تقریبا  ای ایجاد کنند، انرژیستاره  s-فرایند

 . اند ای معمویلها در رآکتورهای هستهبیش از انرژی نوترون

 

نمونهب نوترون  ،رای  از  منبیع  ن  تحقیقات چنی  مرکز  در  ها 

ژنو    CERNاروپانی   نزدییک  استدر  از طریق  واقع  آن  در  ، که 

  300های پرانرژی، تا  نی عظیم با پروتونلوک رس  ببمباران یک  

کنونن    سازهای  آشکار شوند.  پروتون ایجاد یم  در برابر هر نوترون  

-سازی شدهبهینه  s-فرآیندهای  واکنش  برریس و پژوهشبرای  

ی  توان برای اندازه آنها یم  از   ند. ا -جذب نوترون  سطح مقطعگی 

چند شاخه    s-فرآیند  در های رادیواکتیو که  هسته  برایحنر  در این رابطه،    با دقنر تا چند درصد استفاده کرد. و    پایدار های  هسته  بوسیلهها  

 و تجرنی بسیار دشوار قابل  و به  شده
یس صورت آزمایشی ن رویکردهای موفقیت ادسیر ن ند، اولی  که در این    دهند و نشان یمگزارش شده    ،آمی 

ن یم یتوان اندازه و مقدارهای محاسبه شده نظری را با اندازهموارد نی   تر جایگزین کرد. های دقیق گی 

 
ییکی   یاین مبنا

ن در    s-فرآیندهای  یس ر بر پایه محکیم مانند آنچه که برای  ،  وقفه به صورت تجرنی اثبات شدهبه شکیل نی ای که  هسته  فی 

ن    کند. ای الزم است، ایجاد یمهای دقیق ستارهچارچوب مدل محاسبه شده   های سطح مقطعاین پایه به دلیل وجود یک ارتباط مستقیم بی 

یک نوکلید،  برای  جذب    باالیبزرگ، یعنن احتماالت    های. سطح مقطعاست بسیار مهم،  s-فرآیندهای ایجاد شده در  در آزمایشگاه و فراوانن 

 با  نی در مقابل نوکلیدها  های کیم بوجود آیند. توانند تنها فراوانن از خود نوکلید یم  در نتیجهشوند و  ها یمتبدیل رسی    ع هسته  موجبهمچنان  

ی جذب
ن یک نوترون، م  برای  احتمال  کمیر ا ن  اتر رایج  تناسیی ن ی در واکنش مورد استفاده قرار یمند، زیرا آنها به می  ند. کمیر  گی 

 

مربوطه برای   سطح مقطعو    s–فراوانی  شود که محصول بدست آمده از  منجر به این یم  s-فرآیندء اصیل  ا جز ا  محدودهدر    رابطهاین  

ده ن    با اینکهرم ثابت بماند؛  ای از ج  جذب نوترون در محدوده گسیر برابر تفاوت    100ها، بیش از  و به این ترتیب فراوانن   ها سطح مقطعبی 

ی    یعنن و این    ؛وجود دارد  - فرآینداین امرایزتوپ مورد نظر را نتیجه گرفت!    s-فراوانی  توان مستقیما  در آزمایشگاه یم  سطح مقطعبا اندازه گی 

s  ن شده  که  هانی فراوانن   .کندرا از سایر سازوکارهای دیگر ایجاد عنارص متمایز یم ایط مرزی ،  اند اینگونه به روش تجرنی معی  بسیار    (81)  رسی

 دهند. حسایس برای مقایسه با فرآیندهای دیگر نشان یم

       
آنها، با یک   r- و      s-اجزای های خورشیدی به  تجزیه فراوانن  اند، امکانکه با دقنر تا چند درصد شناخته شده  s– های  فراوانی پیامد دیگر  

هانی که در هسته  –    r-   «خالص»های  با موجودی هسته  اند مشخص شده  به این روشکه    r-فرآیندهای  مطابقت فراوانن تفریق ساده است.  
ی تأیید یم  s-فرآیندتوصیف    استحکام  –ایجادپذیر نیستند    s-فرآیندمسی    سازی  مدل  به دست،   که از این راهاطالعانر کند.  را به طرز چشمگی 

 کند. تر یمرا کیم آسان  r-فرآیندهای بسیار دشوارتر از فراوانن 
 

 های انفجاری فرآیند
 

ن  پس از پایان    جرمهنگایم که بخش مرکزی یک ستاره کالن  تا دمای غی  قابل تصوری   ، ریزد درهم فرویم  همجویسی   سوخت ماده  یافیر
ومغناطیش قابل  انتشار نیست، زیرا فوتون  شده،  انرژی حرارنر حاصل  شود. میلیارد درجه گرم یم  100بیش از   ها به علت چگایل  با تابش الکیر

ن بدون جریم هستند و در عمل  اما   . اند بدام افتاده  نو این دلیل در در به  و    باالی ماده، بارها پراکنده شده واکنشی با  ، نوترینوها که ذرات تقرییی
 توانند در کمیر از یک ثانیه بگریزند. ماده ندارند، یم 

 

های یم  شکل  ها  ابرنواخیر -نادر 

ایجاد   باالنی   
نوترونن تراکم  توانند 

اگر ستارگان در حال انفجار،   .کنند

و دارای میدان  به رسعت چرخیده  

ومندی نی  باشند،    مغناطیش 

مغناطیش  میدان  پیچش های 

این یم  (17) به  در  منجر  شود که 

،    هنگام فروریزش به ستاره نوترونن

در   نوترون  از  غنن  بسیار  ماده 

ون پرتاب   امتداد محور قطنی به بی 

ن   در   را   شده و اینگونه عنارص سنگی 

کند.    r-فرآیندجریان   ایجاد 

اینجا    ی کهار کسازو  رایانه  در  در 

و شبیه حدس  هنوز  شده،    سازی 

 گمان است. 
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ن بار در سال  آشکارسازهای مختلف نوترینو کشف   وسیلهب  ،در ابر بزرگ ماژالن 1987aابرنواخیر   یدنبا درخش  1987این پدیده برای اولی 
ونالکشوند:  مختلف تقسیم یم(  Flavours)چاشنن    3  به  طالح صا  در . نوترینوها  شد    نوترینو -میون  (،Elektron-Neutrinos)  نوترینو-ت 
(Myon-Neutrinos و )نوترینو-تاو (Tau-Neutrinos  پاد .)ن به این جمع  های مربوطهذره  شوند. یماضافه  نی 

 
ن پروتوننوترون ون  جذببسیار کیم توانانی    به احتمال  ها ها و همچنی  ایط ویژهنوتروینوها و پادذره آنها را  -الکیر   ییک ستاره  یدارند. در رسی

ها جذب شده که منجر به ها و پروتونتوسط نوترون  ،های باالتر % از انرژی دفع شده توسط نوترینوها، در الیه1در حال فروریزش، حدود  

 شود. ناگهانن ویک انفجار ابر نواخیر یم  گرمایش

 

   : یابند جذب، با احتمال یکسانن جریان نیم  احتمایلی  دارند، این دو واکنشی ها تفاوت جریم کیم ها و پروتوننوتروناز آنجا که  

            νe + p → n + e¯     و    ν̄e + p → n + e⁺   

(νe ون آننر یتو، = الکیر ون آننر ν̄eنوییر یتو،= پادالکیر ون، ¯e= نوترون، n= پروتون، p  نوییر ون⁺e= الکیر  م(  . = پزییر

انرژی و  شود. ماده از پروتون غنن یمو  شدهترجیح داده   تون و تولید پر   ،نوترینوها با انرژی تقریبا یکسان نوترینوها و آننر بلکه هر چه بیشیر 

ن های  هستههمانند جذب نوترون، منجر به تشکیل  این امر  اند.  ها کاقن شان توسط هسته اتمها برای جذب شدنتعداد پروتون   تا تر  سنگی 

ن  به این ترتیب  ها را به یک واحد افزایش داده و  تعداد پروتون    پروتونتنها تفاوت در این است که جذب یک    شود. یم  100  عدد جریم  تقرییی

های واکنش  شود. نامیده یم پروتون-فرآیند نوترینواین فرآیند،  . یابد عمودی به سمت باال جریان یمبه صورت ها در جدول نوکلیدها  مسی 

 

 

 

 

 

 

حالت    که  دهند ای رخ یمهای هستهواکنش  شود،جرم ایجاد یمستارگان کالن  فروریزشی   در حال    شدیدی که در ناحیه مرکزیی   تابشی   میدان  در  

ون  نروترون  های پر انرژی جذب شده و فوتوندهند، در اینجا  نشان یمها را  ها و پروتونی جذب نوترونوارونه   شوند. یمرانده  ها از هسته بی 

ایط سو دورتر  تواند در مناطق  یم  (91)  (  Photodesintegration)  فروپاشی نوری  این فرآیند   ونن که در جریان تکامل ستاره رسی ن بی  نئون    خیر

ن موجود در آنجا را  ، در دمای کیم بیش از یک میلیارد درجه، هستهاند را تجربه کرده های  این جریان به طور عمده هسته  در   بشکافد. های سنگی 

نوکلیدها    نمودار در    p  –پایدار  هایهستهاین  شوند.  ، پراکنده یمپاشند های پایدار فرویمبه هسته  پالس-واپاشی بتاکه از طریق  نی  هاناپایدار اتم

   همان عنرص   پایدار های  ایزوتوپاز  بار نادرتر    100اند و معمولن حدود  واقع  ثبات  یمنطقه  در سمت غنن از پروتون  
ی

هستند که در همساییک

هاما در    . واقع اند  ی گسیر
ن ی یافت یم، فراوانن (100جریم )تا عدد جریم    ی پایی  شده از جانب    ایجاد های  شوند که با واکنشهای بمراتب بیشیر

  راه حل این مشکل است.  در باال، شده توضیح داده  پروتوِن -فرآیند نوترینوآید که نظر یماینگونه به   قابل توضیح نیستند.  هافوتون

ن ایجاد    r-ستارگان نوترونن ادغام شونده در یکدیگر از طریق فرآیند   عنارص سنگی 

  در فرآیند ادغام،   دهند بخش اصیل جرمها نشان یمسازیشبیهکه  کنند. همانگونه  یم

در حال پیدایش جذب شده، اما بخش کوچیک از ماده بسیار غنن از    یچالهدر سیاه

یمرنگ  )آنی نوترون   پرتاب  ون  بی  به   )( چپشکل  شود  فراوانن  سمت   
ی

پراکندگ  .)

ی 
ن مشاهده شده در منظومه شمش    r-های فرآیند  ، سهمحاصل شده  عنارص سنگی 

 سمت راست(.  )شکل دهد را به خونی توضیح یم

 

 عدد جریم 

ند
آی
فر
 
ن ن
وا
را
ف

 -r
 

 خورشیدی  r –فراوانی های 
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 جذب رسی    ع نوترونفرآیند  ،r-فرآیند

 

اند؟  عنارص توریم و اورانیم چگونه پدید آمده  که  آید پیش یم  پرسش این    درنگ نی شود،  ب و بیسموت ختم یمبه رس    s–فرآیند  از آنجا که  

تر از  تبدیل  در این فرآیند، جذب نوترون به مراتب رسی    عبا چگایل بسیار باالی نوترون در آن است.  r-فرآیند  ،پرسشین  ممکن به ا پاسخیک 

، در صورنر  این فرآیند   . هستند   نوکلیدها   نمودار دور از ناحیه ثبات در    به  های ناپایدار هستهاش  نتیجه  و   دهد روی یمواپاشی بتا  ها در  هسته

از    دهد. میلیارد درجه رخ یم  3در مرحله خنک شدن  بعد از انفجار ستارگان در دمای حدود    ماده هنوز به اندازه کاقن غنن از نوترون باشد،که  

 . خواهند بود در حالت تعادل  نوری   هایفروپاشی ها و ونجذب نوتر های پرانرژی موجوداند،  آنجا که در این دما هنوز فوتون 

 

ه ایزوتونی که  درون  در ترتیب    دینب در مسی  واکنش  حاصل خواهد شد.    حداکیی فراوانن ،  ستا  های پایدار واقعبه دور از هسته  هر زنجی 

ی   با خط  r-فرآیند
امونن ی انرژی ب    (Contour line)  پی 

ی
ون ولت    2تا    1ها ازثابت نوترون  ستیک آخرین نوترون یک    . شده است  مشخصمگاالکیر

 این    ،پایدار های  در هسته-   کم پیوند یافته است انرژی نسبتا    مقدار   ، تنها با اینواقع است  از منطقه ثبات دور    که به  هسته
َ
 ستانرژی ب

 
حدود    گ

  ، همواره یک  (13) شده    نوترونن بستهها با پوسته  ، هستهنوکلیدها  نمودار   در   است.   بیشیر   برابر   10تا    5
ی

 دهند ای را نشان یمویژهشکستیک

ن ایجاد    (. 5  در صفحه  نوکلیدها  نمودار   )نگاه شود به امونن در امتداد این خط    واپاشی بتاتر از طریق  عنارص سنگی      پی 
ی

و در انتهای باالی خمیدگ

 رخ یم
ی

ند. شکل یمشان در نزدییک حداکیی پایداری  به دلیل موقعیت  نیمه عمرترین  های دارای طوالنن دهد و هستهیا شکستیک هنگایم که    گی 

پایان   این هستهr-فرآینددر    با   هیس که در مقا  شود یمایجاد    r-دفرآینهای  فراوانن   مشخصهحداکیی    ،ند پاشیم فرو   تر پایدار های  به هستهها  ، 

 . (4 )نگاه شود به نمودار صفحه اند به سمت چپ جابجا شده s-فرآینددر حداکیی 

 

اگر چه در   . ها استایزوتوپ  های بسیار ناپایدار و بسیار غنن از نوترون  به خواص هسته   شدیدا وابسته   r-فرآیندهای  بینن فراوانن پیش

تالش ایزوترسارس جهان  این  تولید  برای  بسیاری  و موپهای  ناپایدار  ن های  آنه  تجرنی کردن    عی  از  انجام یم  ا خواص   
ی

بزرگ اما بخش  یابند، 

قابل اطمینانهای نظری  بینن بر روی پیش  و   ،پایداریاز منطقه    دور   به  ن محاسباتیاطالعات الزم برای ا جدید مانند    تأسیسات  . ند استوار   غی 

های  با مقایسه فراوانن   و   خواهند بخشید را به شکل قابل توجیه بهبود  ما    ایی دادهامبن  ،آلمان. م[در  ]  شتاتدارمدر    FAIRشتاب دهنده  

یتوان نتیجهیممشاهده شده در منظومه شمش      ها انجام داد. در مورد این توصیف هسته اتم اسایس هانی گی 

 

 رقص ستارگان نوترونی 

 

زمان طوالنن بر این عقیده بودند که  گران برای مدت  پژوهش  آیند؟ پدید یم  r-فرآیندمورد نیاز در  نوترون       های باالیی پس چگونه چگایل

 در ستارگان  کالن
  ای ماده  غنای پروتونن   ،نشان داد   نپروتو   -فرآیند نوترینواما کشف    جرم، مکانیسم مورد جستجو هستند. انفجارات ابرنواخیر

 به این ترتیب این گزینه تا حد زیادی منتقن است.  . است  اندک شود،یمبه اطراف پراکنده   درونن ستاره هایهاز منطقکه 

 

چرخیده و میدان مغناطیش قدرتمندی    عترس   به  جرم،نتواند در نظر گرفته شود که ستارگان کالمکانیسم ابرنواخیر تنها در صورنر یم

اکم    داشته باشند.  ون  تاساز آنجا که ماده به هنگام فروریزش بسیار میر   ی در ماده   توانند ها یم نو ، پروتانرژی بسیار باالنی دارند   ، های آزاد و الکیر

ون                      ·eˉ+p → n+νe              تبدیل شوند:  ها به نوترونبه شدت داغ، با جذب الکیر

 

آید، در  پدید یم  اندکپروتونن   با غنای  یدوباره ماده،  نوترینوها ابرنواخیر که از طریق جذب نوترینوها و آننر برخالف انفجارهای معمویل  

های نادر، ماده ، قبل از اینکه نوترینوها  (17)  های مغناطیشمیدان  چشپیتأثی  از  تواند با  یمغنن از نوترون    یرده خاطرنشان شده از ابرنواخیر

ون پرتاب شود. )نگاه شود به نمودار صفحه   (.  9تأثی  بسیار شدیدی پیدا کنند، بسیار رسی    ع در امتداد محور چرخش به بی 

 

 شدیدی به چرخش و میدان سناریو این 
ی

آن را بطور دقیق   توان هنوز نیم های مغناطیش دارد و هنوز در حد حدس و گمان بوده و وابستیک

ی کرد. از تکامل ستارگان نتیجه  از ستارگان    نادری ع  با این حال در صورنر که این مدل تأیید شود، این نو   گی 
ای در حد  جرم، گزینهکالن  ابرنواخیر

 خواهد بود.  r-فرآیندیک به صد تا یک به هزار برای  

 

یافت    ای ستاره    2ی  سامانهبیش از نییم از تمام ستارگان در    بر اساس دانش کنونن ادغام دو ستاره نوترونن یک سناریوی جایگزین است. 

انفجار  اگر هر دو ستاره آنقدر کالن  . شوند یم به  پیدایش ستارهجرم باشند که منجر  شوند، سیستیم از دو ستاره  نوترونن    هایابرنواخیر و 
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مداری خود را از دست   ، انرژیی امواج گرانسی این سامانه در یط یک مدت زمان طوالنن با انتشار   آید. نوترونن چرخان به دور یکدیگر پدید یم

ده  مدامو موجب نزدیک شدن    داده اکم و فشی آنچه که در  .  دیگر ادغام شوند رس انجام در یک، تا  شود دیگر یمکیهانن به یک  ی هر دو جسم میر

 اند. ترین فرآیندهای کیهانن افتد، جزو شدیدترین و خشناین جریان اتفاق یم

 

ن بار در سال   دانشمندان   و   ،زمان به اثبات رسید - ایجاد شده در اثر لرزش فضا  امواج گرانسی ادغام دو ستاره نوترونن با    2017برای اولی 

،    ،آناز  مدت زمان کوتایه پس  نام نهادند.    GW170817این پدیده را    و فضانی
طول    در   نورهانی   فوران پرتوهای گاما و  چند تلسکوپ زمینن

ن  را    ورسخآنی و فر   هایموج ن    ادغام دو ستاره نوترونن   که در   دهند ها نشان یمسازیثبت کردند. شبیهنی  غنن از     یماده  درصد    1تا    0.1تقرییی

ای که  ماده(.  10و    9،  1ریزد )نگاه شود به نمودارها در صفحه  فرویمدرهمچاله  بقیه به یک سیاهکه  ، در حایل  یابند اطراف انتشار یمنوترون به  

از    به شکیل  پرتاب یم  ستاره  سطحاز    بخشی پویا  ون  از قطب شود، برخالف مادهبه بی  پرتاب یمای که  ون  بی  به  تاثی   ها  شود، تقریبا تحت 

ون پرتاب یمای که از قطبمادهماند.  باقر یم زیادی    نوترونن   با غنایکنش نوترینو واقع نشده و  برهم   در   اجزاء ضعیف و قوی شود  ها به بی 

   شود. را موجب یم r-فرآیند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه  کیهانی  توسعه و تکامل در گست 

 

ن تولید شده در فرآیندهای مورد گفتگو در اینجا،   ای، انفجارات های سیارهای، سحانی از طریق بادهای ستارهبه شکل موثری  عنارص سنگی 

، به محیط میانابرنواخیر و یا ادغام ستاره ند با آن دریمای بازگشته و  ستارههای نوترونن ن های  . آمی  از  که در اینجا سخنن  -   Ia   (12)نوع    ابرنواخیر

از طریق تبادل    ایهای دو ستارهسامانههای سفید در  با انفجار کوتولهبلکه  جرم نیستند،  نقطه پایان تکامل ستارگان کالنو    آنها به میان نیامده 

ن  اما    تولید آهن و نیکلبا وجود   ، -آیندیم   به وجود جرم  ن    آید این سوال  پیش یمکنند. تنها  نیمرا ایجاد  عنارص سنگی  -  فرآیندکه آیا در آنجا نی 

p   .رخ یم دهد یا نه 

 

ن ستارهاز ماده میان  ستارگان جدید فرآیند تشکیل با تکرار چند باره   سهم عنارص جدید در کل کهکشان با هر  ،  ای غنن شده از عنارص سنگی 

از ستارگان یابد.   نسیل  این سوال    افزایش  آیا یممطرح یماکنون  ترکین  توان سهم  شود که  تکاملبر نام  فرآیندهای  را    ده در جریان  کهکشانن 

ن هستههمراه با از آنجا که این فرآیندها   تأیید کرد؟ مشاهده و  ونن یابند، الیه ان یمتنها در درون ستارگان جریای سوخیر ترکیب اولیه   ،های بی 

که ستاره از آن بوجود آمده است را در سطح ستاره و با کمک  ای  توان ترکیب اولیه و اصیل مادهبنابراین یم  دهند. بدون تغیی  را نشان یم

 فراوانن   . این امر به اثبات رساند در طیف نوری    خطوط جذن  
ی

ن کردن پراکندگ ن ستارگان جوان  امکان معی  ها در ستارگان بسیار قدییم و همچنی 

 .  آورد فراهم یمرا 

 

 شدید در نسبت 
ی

پراکندگ

یک   در  آهن  به  یوروپیم 

اولیه با   کهکشان    و 

 
 

کم(20)  فلزینگ ،  های 

فرآیندهای  نشان دهنده 

هستند.   ی نادر   ی تولید

هم  و  عنارص  نسبت  هم 

لگاریتیم   به شکل   
ی

فلزینیک

برده شده بر  به کار  و  اند  

)با   شمش  منظومه  پایه 

شده  1اندازه   استاندارد   )

 اند. 

 

 

 

 

 

 
ی

 فلزینیک
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ن فراوانن آهن به فراوانن هیدروژن  سنی   یک شاخصی  شناسان  اکه از جانب    است  ستارگان، نسبت بی   خیر
 

از    شود. نامیده یم  (20)  فلزینگ

 اغلب در مقیاس لگاریتیم    ستارگان رها شد، این نسبت در ابتدا صفر بود. آنجا که هیدروژن در مهبانگ پدید آمد و آهن ابتدا در انفجار  
ی

فلزینیک

 در درون خورشید نمایش داده یم
ی

انجام    جرم آهستهان کمرگرسی    ع و تکامل ستا  ، جرماز آنجا که تکامل ستارگان کالن  . شود و نسبت به فلزینیک

بر این اساس،     آمیخته شوند. ای درهمجرم با محیط میان ستارهتر ستارگان کمتنها پسانجرم و  رود که نخست ستارگان کالنیابد، انتظار یمیم

ها   کنند.  نقش ایفا یم ایهای سیارهها زودتر از سحانی در تکامل شیمیانی کهکشانابرنواخیر

 

ها منبع احتمایل عنارص   هستند، باید تکامیل از یک ترکیب    s-فرآیندمنبع عنارص    ایهای سیارهسحان  و     r-فرآینداز آنجا که ابرنواخیر

 پسان  r–فرآیند  خالص  
ی

های  ایزوتوپ  . ستایجاد شده ا  s-دفرآینخالص    یهاسهمتر  به ترکیب خورشیدی امروزی مشاهده شود که با آمیختیک

ن  که   شوند باعث یم  ، s–  و  r–های متفاونر از  نسبت با نشان دادن    تک عنارص  های نسبت  -های مربوطهبمثابه جمع ایزوتوپ- خود عنارص نی 

- فرآیندم( و  .   57و با عدد اتیم    La  )با نماد  النتانفراوانن عنرص  بر   s-فرآیند  ،در نتیجه برای نمونه  نشان دهند.   s–و    r–مختلقن از فرآیندهای   

r   با نماد    یوروپیمعنرص    فراوانن   بر(Eu   63عدد اتیم    و  
ی

گ   ، یعنن نسبنر r-فرایند  ترین ستارگان یک نسبت خالص در قدییم   در واقع   دارند. ( چی 

ن النتان و یوروپیم یافت یم سپس به شکل    تا   ،یابد به تدری    ج افزایش یم  ،% از مقدار امروزی خود 1مقدار آهن به که به محض رسیدن   شود بی 

  به ترکیب نوع خورشیدی گذار کند.   مجاننی 

 

ها با ستاره سابق خود که به رسعت   پیش از این  ؟ داد ارائه    r-فرآیند  منشأ   از تری  دقیق   توضیح توان  چگونه یم از یک رده نادر از ابرنواخیر

، به مثابه مکان  ند ا چرخیده و دارای یک میدان مغناطیش پر قدرنر بوده ن از ادغام ستارگان نوترونن   نام بردیم.   ،r- فرآیندهای احتمایل  و همچنی 

های معمویل  1000  ا ت  100هر دو رخداد   ون ریزنده از آنها   معنن این  به    ،ند ابرابر نادرتر از ابرنواخیر ای ستارهبا محیط میان  توانند نیم   که مواد بی 

ند درهم به شکل همگون    رسی    ع ن طوالنن یک    رود تا رسانجام پس از زمانن عنارص انتظار یم  نوسانات شدیدی در تناسب و به این جهت    آمی 

ن حاصل شود.  ، مشاهده یم  میانگی  ی است که با نمایش تناسب یوروپیم به آهن به مثابه تابیع از تکامل کهکشانن ن شود  این دقیقن همان چی 

ن یک    (. 12)نگاه شود به نمودار صفحه      تنها با   ،میانگی 
ی

کاهش بعدی این تناسب    یدی برقرار خواهد شد. اندازه خورش  0.1حدود    ایفلزینیک

های نوع  ر در ابتولید بسیارزیاد آهن  نایسی از   ها قبل از    Iaنواخیر   باید که بتوانند در تکامل شیمیانی جهان نقشی ایفا کنند،  آن  ست. این ابرنواخیر

   . های سفید تکامل یابند جرم به کوتولهنخست در مدت زمان طوالنن از ستارگان کم

 

ایط،  ای که دارند آهسته  تکاملبا  ،  نوترونن های  ستاره  که آیا ادغام  بر رس این استدر حال حارصن هنوز بحث       در رسی
ی

یک  برابر با  فلزینیک

از انفجارات ابرنواخیر با تولید    باید  ستارگان نوترونن   که ابتدا   ،ستا  به دلیل این  در اینجا   بودنآهسته    دهد یا نه. رخ یم  خورشیدی  اندازههزارم  

  دیگر ادغام شوند. انتشار دراز مدت امواج گرانشی در یک با این ستارگان تنها  و بعد  . پدید آیند آهن 

 

ن  ش عنارص سنگی  ی نی  امکان ،تکامل شیمیانی و چگال  ییک  انگاشت ما از  برریس  برای نظی  ن  فی 
و ترتیب زمانن آنها در   r-فرآیندسناریوهای اخیر

  وجود ندارد.   منفرد   هیچ مدرک و یا نشانه مستقییم برای عنارص   ،متأسفانه هنوز با مشاهده یک انفجار .  دهند به دست یمها  تاری    خ کهکشان

مستقیمن    که در آغاز توصیف شد،  عنرص تکنسیم،، با مشاهده  دهد جرم رخ یمکه در مراحل پایانن تکامل ستارگان کالن  s-فرآینددر مقابل،  

 . ه استبه اثبات رسید

  
، مانند  کننده ایجاد  های مختلف  های تازه ایجاد شده، مسئول پدیدههسته   وی از این موضوع آگاهیم که فروپایسی رادیواکتی  به هر حال روشنانی

ییک پدیدهکه    رود رو گمان یماز این  . هستند یر  و ابرنواخ   (22)  نواخت  انفجارات   ن فی 
کنند  تولید یم  r-  فرآیند های  که مقدار زیادی هسته  ایهای اخیر

ن نشان ن چنی  شناسانی پرتوهای گامای  کوتاه مدت  خش  آذر از روی  توانند  نوترونن یم های  ستاره  ادغامبرای مثال    . در خود دارند ای را  های ویژهنی 

 ادغام   این  در   [ عنارص م. ]ترکیب    غی  مستقییم درباره  که اطالعات  شوند،  مشاهدهنور مرنی و یا فرو رسخ  در    «پس تابش»و سپس با    شده

ان حداکیی   GW170817مشاهدات    د. ندهارائه یم ن ان روشنانی   پس از گذشت حدود یک هفته حاصل شده و   ،نشان دادند که می 
ن بیش از   می 

ن مشاهدات یکاین ترتیب    به  خواهد بود. یک نواخیر عادی  برابر    1000 توانند حداقل تا حدی سوال بنیادین  یم  (32)  «نواخت  کیلو  »  اولی 

ن    را پاسخ دهند.   r-فرآینددرباره منشأ   های    هانی پدیدههنوز مشخص نیست که آیا چنی  که هنوز در حد حدس  –   شده  یاد را یم توان در ابرنواخیر

هاین    ه این ترتیب ب  مشاهده کرد یا نه.   های مغناطیش قویچرخش رسی    ع و میدان  با   -اندو گمان باقر    هانی میدانپژوهشی به عنوان ییک از    گسیر

 . در آن را باید پر کرد  های ناشناختهنقشه آن کامل نشده و نقطهماند که هنوز  یم

 

 آلمانبه زبان  — 2018، دسامیی  12ارگان و کیهان، شماره ستماهنامه 
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 ها: نوشتن  

 

 ( فاریس پدیا )وییک  ایهمجوشی هسته  -1
انگلیشای، همجویسی هستهگداخت هسته به  فیوژن  یا  فرایند  فرایندی عکس عمل شکافت هستهFusion ای، فوزیون  ای است. در 
ن یکدیگر همجویسی داده شده و هستههای سبک مانند هیدروژن، دوتریوم و تریتیوم با  ای هستههمجویسی هسته تر و مقداری انرژی  های سنگی 

  .شودتولید یم 
واستاتییک هانی که در واکنش وارد یم پذیر باشد هستهبرای اینکه همجویسی امکان شوند باید دارای انرژی جنبشی کاقن باشند تا بر میدان الکیر

امونشان فائق آیند؛ بنابراین دماهای وابسته به واکنش    .العاده باالستهای همجویسی فوقپی 
ن انفجار آزمایشی گرماهسته  ۱۹۵۲در سال   ل اولی  نشده شد. این آزمایش نشان داد که اگر دمای  ای باعث آزاد شدن مقدار زیادی انرژی کنیر

ای در جاد واکنش همجویسی هستهمیلیون درجه کلوین افزایش یابد، باعث ای ۵۰با چگایل باال تا حد   -پالسما   -یک گاز متشکل از ذرات باردار  
وع شد شود. پس از انفجار موفقیتگاز یونیده یم ل شده انرژی همجویسی رسی ن بمب هیدروژنن جستجو برای آزاد کردن کنیر   .آمی 

 برعکس شکافت هستههمجویسی هسته
ً
ن اتم ای، واکنشی کامال های کوچک به  های کوچک، اتم های بزرگ به اتم ای است. به جای شکافیر

تا اتم دیگر جوش داده یم یک انرژی خییل زیادی آزاد یم های بزرگ بهشوند  این واکنش   نسبیت خاص  وجود آیند. 
ٔ
کند، چرا که طبق نظریه

، قسمنر از مادٔه این واکنش به انرژی تبدیل یم  ن وگاهانشتی  های همجویسی و در طبیعت، ما هر روز اثر  شود. واقعیت این است که خارج از نی 
ی است که در مرکز خورشید رخ یمکنیم. همجویسی هستهرا احساس یم   این واکنش  ن دهد. خورشید یک رآکتور عظیم همجویسی  ای همان چی 

ن تبدیل یمهسته ن هستیم، ارسال  ای است؛ این ستاره هیدروژن را به عنارص سنگی  کند و نور و گرمای حاصل از واکنش را برای ما که روی زمی 
 کند. یم
 
 ( فاریس پدیا )وییک  Nucleosynthesis)) زان  هسته  -2

گویند. در این  ( یم Nucleosynthesisزانی )به انگلیش: ای در دما و فشار باال را هسته های هستههای اتیم بر اثر واکنشتولید هسته
 شود. نوترون ایجاد یم های موجود دیگر و ذرات بنیادی پروتون و  فرایند هسته یک اتم از هسته

 
 (فاریس پدیا )وییک  خط طیف نوری -3

  

 طیف پیوسته 

 

 طیف گسییل 

 

  طیف جذنی 

ه یا روشن در یک طیف پیوسته است و هنگایم که در یک فرکانس محدود نور نشی یا جذب یم  شود به وجود  خط طیف نوری خط تی 

 رود.  ها به کار یمها برای تشخیص آنها و مولکول های خط طیف نوری اتم آید. بیشیر از مشخصهیم

 های طیف نوری انواع خط
ن یک سیستم کوانتویم )بیشیر اتمهای طیف نوری نتیجه اثر متقابل  خط ها یا هسته اتم( و یک فوتون است. هنگایم ها، اما گایه مولکول بی 

ون است(، فوتون جذب یم   با تغیی  اروبیتال الکیر
شود؛ و سپس  که فوتون انرژی الزم برای تغیی  سطح انرژی سیستم را دارد )در اتم بیشیر

که مجموع انرژی منتشی شده فوتون برابر خواهد شد با انرژی جذب شده، )با فرض این که    شود، در جانی خود به خودی دوباره ساطع یم
  سیستم به حالت اصیل برگردد(

ها  شود که فوتونمشاهده بشوند، که خط جذنی هنگایم ساخته یم   خط جذن  یا    خط گسییلهای طیف نوری ممکن است به دو صورت  خط
 از یک طیف داغ و پهن به یک ماده رسد بروند. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spectral_lines_continuous.png?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spectral_lines_emission.png?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spectral_lines_absorption.png?uselang=fa
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 ( فاریس پدیا )وییک  عمرنیمه  -4
 خود بر اثر واکنش 

ٔ
 ذیل تعریف های پرتوزانی  نیمه عمر به مدت زمانن گویند که ماده پرتوزا به نصف مقدار اولیه

ٔ
با رابطه یابد و  تقلیل 

  به  ۱۸-)الندا( را ثابت واپایسی گویند. نیمه عمر ایزوتوپ پرتوزا فلوئور λ که در اینجا    ln/nλ   t1/2=   :گرددیم
ً
  دقیقه   ۱۲۰طور مثال حدودا

ن کشی از هزارم ثانیه تا چندین میلیون سال  توا ها معیاری از ناپایداری آنهاست و برای مواد رادیواکتیو این پارامیر یم نیمه عمر اتم    .است ند بی 
ان آن در مواد مختلف، معیار مناسنی برای زمان در تحقیقات باستان  ۱۴-متفاوت باشد. برای نمونه نیمه عمر اتم کربن ن شنایس است،  که می 

 باشد. سال یم  ۵۷۳۰
 
 ( فاریس پدیا )وییک  ( nebulaplanetary) ای سحان  سیاره  -5

 

 سحانی چشم گربه ,۶۵۴۳یس خی ان

 

 ( فاریس پدیا )وییک  عدد اتیم -6
یک برای بیان تعداد پروتون ،  Atomic number به انگلیس) (Z) عدد اتیم ن های موجود در هسته اتم اصطالخ است که در شییم و فی 

ن بار توسط ارنست رادرفورد کشف و ابداع و سپس به کار رفتهبه کار یم ن     .استرود. این پدیده و اصطالح نخستی  عدد اتیم سمت چپ پایی 
  .شودعالمت اختصاری عنرص نوشته یم

 شماره ه
ً
در شییم    نتشابهات شاتناونی است. وقنر مندلیف، عنارص شیمیانی شناخته شده را بر اساس    جدول ر عنرص در عدد اتیم اصوال

 مرتب کرد ، متوجه شد که قرار دادن دقیق آن
ی

آورد. او متوجه شد که اگر ید و تلوریم بر  وجود یمهانی را به ها بر اساس جرم اتیم، ناهماهنیک
ند، ترتیبشان غلط به نظر یم  . با  رسد و وقنر در جدول در جای مناسب قرار خواهند گرفت که جابجا شوند اساس جرم اتیم خود قرار بگی 

، شمارٔه آنقرار دادن آن رسید که این عدد  ها بود. به نظر یمها در جدول تناونی همان عدد اتیم آن ها بر اساس نزدیکیر بودن خواص شیمیانی
 با جرم اتم نسبت دارد. اما همان

ً
 طور که تفاوت جرم خواص شیمیانی نشان داد، بازتاب خاصیت دیگری به جز جرم بود. تقریبا

 
 ( فاریس پدیا )وییک  )رادیواکتیو( ایواپاشی هسته -7

 اتمای( به مجموعه فرایندهای مختلقن گفته یم ای )فروپایسی هستهواپایسی هسته
ٔ
دهد و پرتوهانی  های ناپایدار پرتوزا رخ یم شود که در هسته

، هستهگویند. در اثر واپایسی هستهیم ها پرتوهای رادیواکتیو  کنند که به آن تولید یم  های کوچکیر  های بزرگ به هستهای پس از یک زمان تصادقن
 پایدارتر تجزیه یم

ً
ن یم و معموال ان اندگ کمیر از ماده اولیه خواهد بود و  شوند و ماده اولیه به تدری    ج از بی  ن رود. البته جرم مواد جدید تنها به می 

وی هستهانرژی را یم شود. گایه این  انرژی آزاد یم   پرتوزانی در زیست بوم رها شود  تواند به ای مهار کرد یا یم توان به صورت نی 
ی

وسیله آلودگ
ن خواهد بود. این فرایند یک پیشامد است، یعنن نیم  بینن کرد، البته  توان زمان دقیق واپایسی یک اتم مشخص را پیش که بسیار مخاطره آمی 

ن است. نیمه   عمر آن قابل تعیی 
 
 (فاریس  پدیا )وییک  فراوانی عنرصهای شیمیان   -8

  ا ی( است، ابیکم  ا یعنرصها چقدر متداول ) گر ی عنرص نسبت به د کی که   نیا یی  گعبارت است از اندازه  نی ایم یعنرص ش ک ی فراوانن 
کش    ،دارد، مانند کش جریم متفاونر  یهامانه یپ  دارد. فراوانن شده وجود  داده  طیمح  کیعنرصها در  گر ی چقدر از آن عنرص نسبت به د

  یکه برا  شود استفاده یم  از کش حجیم  شیر ی ب اره،یس کیمخلوط مانند جو   یگازها  ی. براکش حجیم  ا یگازها(   یبرا  کش مولکویل  ا ی) مویل
 پا با چگایل ی)مخلوط گاز  آلده یا یگازها

ً
ن و فشار نسبتا ی اکس  کش جریم  نمونه فراوانن  یبرا .است کینزد   مولکویل-مویل( به مقدار کش یی   نی 

ی اکس  کش مویل  ٪ است اما فراوانن ۸۹در آب حدود  ی اتم از سه اتم آب متعلق به اکس  ک ی٪ است چون ۳۳در آب تنها  نی   است.  نی 
 

تشکیل  ما  نیک سحانی سیاره       پالسما  و  از گاز  است که  نویع سحانی گسیلشی 

آیند. این نام از قرن  ها پس از مرگ ستارگان به وجود یم است این نوع سحانی شده

ها)که است و هنگایم که به علت حلقوی بودن این سحانی هجدهم به وجود آمده 

به   انفجار ستاره خود  تلسکوپ خاطر  در  یک سیاره  است(  به شکل  های ضعیف 

ها کوتاه و حدود ده هزار سال در  مدت عمر این سحانی   شد. دیده و اشتباه گرفته یم

 ستاره است
ٔ
  .مقابل با عمر چند میلیون ساله

 

نواخ روشن از گاز یونیده، نه تنها کنار ستارگان تازه متولد شده، بلکه اطراف       

ی یمستاره ن دیده یمهانی که آخرین مراحل تحول خود را سیی شود. سحانی  کنند نی 

 گازی به دور یک ستاره آنی داغ و کوچک. سیاره
ٔ
 ای عبارت است از یک پوسته

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%86%D8%B4%D9%85_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NGC6543.jpg?uselang=fa
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9-   
 

 (فاریس  پدیا )وییک  مرتبه بزرگ
  

ی
 بزرگ

ٔ
  برحسب توان Order of magnitude :به انگلیش  مرتبه

ٔ
شوند و یک روش نمایش سنجش  شناخته و سنجیده یم   ۱۰های پایه

 عدد  مراتب مقداری 
ی

 بزرگ
ٔ
 مرتبه

ً
ن و خواندن آن در نماد علیم آن را به یم   ۳را    ۱۵۰۰است. مثال   ۱۰۳×    ۱٫۵صورت:  دانیم و هنگام نوشیر

 را نشان یمنویسیم. به عبارنر دیگر این توان بهیم
ی

 بزرگ
ٔ
 )و یا کوچیک( آن را نسبت به هر عدد  دهد و یم راحنر مرتبه

ی
تواند در مقایسه بزرگ

  .رسانددیگر یم 

 را یمتفاوت
ی

 بزرگ
ٔ
ی کرد )به عنوان مثال، مضارب ده(. نمونهدیه« اندازه ن در مقیاس لگاریتیم »ده توا ها در مرتبه های هانی از اعداد با مرتبه گی 

 )اعداد(« پیدا کردمختلف را یم 
ی

  .توان در جدول »مراتب بزرگ

 همسان دانست که: اگر عدد بزرگ دو عدد را زمانن یم 
ی

 بزرگ
ٔ
باشد. به    ۱۰تقسیم کنیم نتیجه کمیر از  تر  تر را بر عدد کوچکتوان دارای مرتبه

 همسانن هستند، اما    ۸۲و    ۲۳عنوان مثال،  
ی

 بزرگ
ٔ
گ نیستند زیرا ییک از آن  ۸۲۰و    ۲۳دارای مرتبه  مشیر

ی
 بزرگ

ٔ
ها بیش از ده برابر  دارای مرتبه

 است. دیگری 

 
   (از موسسه ماکس پالنک)NSE (statistical equilibriumnuclear  )- تعادل آماری هسته ای   -10

https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/~weiss/Vorlesung_SS18/Nukleosynthese.pdf, Seite 100:   

ن سیلیکون و واپایسی نوری   این تعادل در  و    ،شوند نزدیک یم  NSEای  ماری هستهآبه تعادل    ها تناسب،  همراه با آن  (19)  با آغاز سوخیر

ن یم  شانهای پیوند  ها بلکه با توزی    ع آماری انرژی دیگر نه با نرخ خود واکنش  ،تعادیل  هاینسبتها چنان رسی    ع هستند،  که  واکنش شوند.  معی 

ن سیلیکون نایسی یم  نسنی و بیش از حد عنارص گروه آهن که مستقیما از سوخیر
شود را بدین وسیله  به لحاظ تاریجن سیع شده که فروانن

وط    ،را   فراوانن درست مشخص شد که    حقیقت. در  شود ه  توضیح داد  . در  ورد به دست آتوان  یم   9K^4-3با فرض دمایو تنها به شکل مشی

ایط تعادل نتیجهآهر حال از  ی شد.... ن نزدییک به رسی  گی 

   نمودار نوکلیدها    -11

  %D8%A7%D8%AA%D9%85-https://blog.faradars.org/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87 /   

 ...... 

هانی از یک عنرص شیمانی هستند. جدول تناونی  هانی با تعداد پروتون یکسان، در واقع ایزوتوپتر اشاره کردیم، نوکلید طور که پیشهمان
اتیم   عدد  افزایش  اساس  بر  سامان  Zعنارص، که  نیمو  است،  یافته  شکل  عنارص  ون(  الکیر به  )مربوط  شیمیانی  خواص  جهت  دیه  تواند 

 .ها( با یکدیگر متفاوت استها )نوکلید ای ایزوتوپ ها به کار رود. چرا که خواص هستهپ یا به طور کیل نوکلید دیه ایزوتو سامان
یکدانان و مهندسان هسته ن های متفاوت  ای نوکلید ای نیاز به جدول یا چارنر جداگانه جهت برریس خواص هسته از این حیث، شیمیدانان و فی 

توان ها، نیم در شکل زیر نشان داده شده است. توجه شود که به دلیل تعداد بسیار باالی نوکلید  (nuclidic chart) دارند. چارت نوکلیدی
 . ها را در شکل نشان داد. شکل زیر نمانی کیل از چارت نوکلیدی استنماد آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/~weiss/Vorlesung_SS18/Nukleosynthese.pdf
https://blog.faradars.org/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85/
https://blog.faradars.org/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85/
https://blog.faradars.org/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85/
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به معنن پایداری   Z=Nشود. نزدیک بودن به خط  برای نوکلیدهای مختلف رسم یم Nو نوترونن   Zچارت نوکلیدی برحسب دو عدد پروتونن  

  .، بسیار ناپایدار هستند۸۳هانی با عدد اتیم باالی بیشیر نوکلیدهاست. نوکلید 

 برریس چارت نوکلیدی  

رسم شده است. نوکلیدهای پایدار   N  و عدد نوترونن   Zکنید، چارت نوکلیدی بر مبنای دو عدد پروتونن  طور که در شکل فوق مشاهده یم همان
ن و رادیونوکلید   .اندها به رنگ زرد در چارت نوکلیدی نشان داده شده به رنگ سیی

ن رنگ( و در انتهای  های ناپایدار یا همان رادیونوکلیدها در هر دو سمت نوکلید طور که از شکل باال مشخص است، نوکلید همان های پایدار )سیی
ن تمایل دارند تا به خط  ر دارند. نوکلید قراباال(    Zو  N)چارت   ها تعداد هانی که در آنتر شوند. به عبارت دیگر، نوکلید نزدیک  Z=Nهای پایدار نی 
شوند به سمت  دور یم  Z=Nهانی که از خط  ها برابر است، پایدار هستند. با توجه به شکل، بدییه است، نوکلید ها با تعداد نوترونپروتون

 .روندناپایداری یم 

ن به نوکلید نوکلید  ها باشد. به طور مثال هسته  های آنها بسیار بیشیر از تعداد پروتونهای آنشود که تعداد نوترونهانی گفته یم های سنگی 
ن بوده که دارای  179Au اتم یا نوکلید ن یمهای  نوترون است. در برخن موارد نوکلید   118پروتون و    79از نوع نوکلید سنگی  توانند پایدار  سنگی 

 .باشند
 

                ---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 
 توضیح دیگری در این باره: 

 1390، 14، صفحه "ایهای هستهکاربردهای عملیانر رادیواکتیویته و تابش"
-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

AD8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A%
-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4-%D9%88-%D9%87

%D8%A7%D9%8A.pdf-D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87% 
 

 
، نوکلیدها  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

 اضاقن را بپذیرند.  نیم توانند نوترون یا پروتون
 

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%AA%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
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%AA%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
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%AA%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
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%AA%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
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%AA%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
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 (فاریس پدیا )وییک  (Bindungsenergie) انرژی بستگ
 نوکلئون 

ی
ن انرژی بستیک ن نکتهبا توجه به میانگی  ن عمر ستارگان را ها، عنرص آهن از باقر عنرصها پایدارتر است. همی  ی اسایس دلیل پایان یافیر

 دهد. توضیح یم 
 به چند گونه ظاهر و برریس یم 

ی
 از یک مفهوم رسچشمه یم انرژی بستیک

ی
ند. این تعاریف عبارت شود، اما همیک  اند از:  گی 

ون ) -  یک الکیر
ی

ون از اتمش تعریف یم electron binding energyانرژی بستیک  شود. ( مقدار انرژی مورد نیاز برای جداسازی آن الکیر
 کل یک هسته ) -

ی
( به انرژی مورد نیازی گویند که الزم است تا تمام نوکلئونهای آن هسته را  total binding energyانرژی بستیک

 از هم جدا سازد. 
ً
 کامال

 یک نوکلئون مقدار انرژی مورد نیاز برای جداسازی آن نوکلئون از هسته اش تعریف یم -
ی

 شود. انرژی بستیک
ن تقسیم بر هر نوکلئون ) -  میانگی 

ی
 کل هسته تقسیم Average binding energy per nucleonانرژی بستیک

ی
( به مقدار انرژی بستیک

 هایش گویند. بر تعداد نوکلئون 
وی قوی هسته وستاتییک است، در حالیکه در بقیه تعاریف باال نی   مربوط به جاذبه الکیر

ی
ون انرژی بستیک ای نقش اسایس را ایفا  در مورد الکیر

 کل نشان از پایداری هسته را دارد، و دیگر اینکه واپایسی هستهاز نکات مهم حائز اهمیت اینک  کند.  یم
ی

 مقدار باالی انرژی بستیک
ً
ای چه ه اصوال

ن بر نوکلئون یم  میانگی 
ی

شوند چرا که در هر دو صورت، هسته دخیر از نوع همجویسی و چه از نوع شکافت، هر دو باعث افزایش انرژی بستیک
 از هسته مادر پایدارتر است.  

 
 (und Protonenschalenabschlüsse -Neutronen) ن ها و نوترون ها و بسته شدن پوسته پروت -31

 : توضیح شماره یک
 از وب سایت موسسه ماکس پالنک

schalenabschluss-am-hd.mpg.de/mpi/de/nachrichten/nachricht/riesen-https://www.mpi 
 

ت مایر و هانس جنسن طرا   50بیش از  در   خ شد و از آن زمان تاکنون بسیار موفق بوده  سال پیش، مدل پوسته هسته اتم توسط ماریا گیی
ونی پر و بسته  همانند گازهای نجیب که دارای یک    .است در هسته    ،اثر هستندهستند و از این رو به لحاظ شیمیانی نی   شدهپوسته الکت 
ی پدیده بسته شدن پوسته رخ یماتم ن » با اعداد    ، ها پوسته هسته اتماین بسته شدن  .  دارد ای  دهد که نشان از ثبات ویژهها نت   «یسحرآمی 

ن »های پایدار، اعداد  دهد. با برریس هستهها در هسته اتم هستند، رخ یمها و نوترونکه نشانگر تعداد پروتون ،  50،  28،  20،  8،  2  «سحرآمی 
ن »نتیجه شدند. با  126و  82 ن ها و همبودن تعداد پروتون «سحرآمی  ن   های دوبار هستهها، از تعداد نوترون  چنی  صحبت )مضاعف( سحرآمی 

 یم شود. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 دو: توضیح شماره 
ونی  بسته شدن پوسته پر و   الکت 

https://de.wikipedia.org/wiki/Atomrumpf   
 .... 
وندر مدل پوسته      یک اتیم فرض بر این است که الکیر ن ونن بندی شدههانی در اطراف هسته اتم دستهها در پوستهای فی  ترین  اند. اگر بی 

ون   (    (13-1)   (شود(، از بسته شدن پوسته ) پیکربندی گاز نجیب  «کامل»ها، به حد ظرفیت خود برسد )یعنن ظرفیتش  پوسته حاوی الکیر
ونشود. این حالت هنگایم رخ یمنام برده یم ونن دهد که الکیر ه شدن( و تنها بدنه    شده که ظرفیتش کامل نشده، رها    ،ترین پوستههای بی  ن )یونی 
 . ماند اتیم باقر یم

 
 (فاریس پدیا )وییک  گاز نجیب  -1-13
شود که  رنگ و نی مزه هستند، به عنرصهای هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون، رادون و اوگانسون گفته یمبو و نی گازهای نجیب که نی       

ونن خارخی   A8همه در دمای اتاق گازی هستند و در گروه   جدول تناونی قرار دارند. به استثنای هلیوم، تمام گازهای نجیب دارای آرایش الکیر
ns2 np6  های بسیار پایدارند. هستند که آرایش 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 توضیح تکمییل: 

https://www.mpi-hd.mpg.de/mpi/de/nachrichten/nachricht/riesen-am-schalenabschluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Atomrumpf
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-in-schwaecher-wird-neutronenzahl-magische-bekannte-mainz.de/letzte-https://www.kernchemie.uni
elementen-schweren/  

نددر هسته اتم جای یمای  های جداگانهها در پوستهوترونها و نپروتون ن تعداد مشخیص از پروتهسته اتمبرخن از   .گی  ها و  نو ها با داشیر

 .    اند نسبت به بقیه پایدارتر  ،کنند یمپر  پوسته معینن را که   ها نوترون

ن   »به اصطالح  ، آخرین مورد شناخته شده از این اعداد  126ها  و برای نوترون  82ها   برای پروتون ن  ،  208ند. رسب   «ا  سحرآمی    82با داشیر

ن   –نوترون    126پروتون و   ن دوبار  »ترین هسته  دارای سنگی  ت که در و جزء اصیل رسب طبییع اس  بودهتا به امروز شناخته شده    «  سحرآمی 

 روزمره، برای  
ی

، مورد استفاده قرار یممثال در باتریزندگ د. چند دهه است که دانشمندان در تالشهای شارژ شونده رسنی ن کنند  گی  اند تا معی 

ن  عنارص فوق  در منطقه    «جزیره ثبات»ش منجر به  ا، که بسته شدندهد تواند در خود جای  که پوسته بعدی چه تعداد پروتون را یم سنگی 

  126و یا حنر    120کنند، برخن دیگر  بینن یمرا پیش  114 ها های نظری کنونن همچنان در این مورد اختالف نظر دارند، برخن از آنمدل  .شود

تر قتوان از آن تنها یک اتم تولید کرد و مورد پژوهش قرار داد که برای مطالعات دقییم   اگر چه شناخته شده است، اما روزانه  114را. عنرص  

ها  بنابراین دانشمندان در جاهای دیگر به دنبال اطالعانر برای اصالح و بهبود مدل  اند. هنوز کشف نشده  126و    120کاقن نیست. عنارص  

 هستند. 

 

ن    بی 
  GSIو مرکز  آلمان  س  ن هولتس در مایلماز موسسه ه    Jadambaa Khuyagbaatarدکیر    نر الملیل به رسپرساکنون یک گروه تحقیقانر

،برای یون  نهولتس در دارمشتات آلماهلم ن ن تکامل بسته شدن این آخرین پوسته نوترون شناخته    های سنگی  تر  شده به سوی عنارص سنگی 

مسلط باقر    ،ناپایدار های به طور فزاینده در این هسته  208به اندازه رسب    ناین بسته شدسوال اصیل این بود که آیا تاثی    .اندرا برریس کرده

دارد. اورانیوم طبییع، % بیشیر پروتون  10هانی از اتم اورانیوم ایجاد شدند. هسته اورانیوم نسبت به رسب  ماند یا نه. برای این منظور هستهیم

ن دلیل  126توجیه بیش از  قابل  به شکل    238-به عنوان مثال اورانیوم   های جدید اتیم، یعنن اورانیوم  اول هسته  اید ب  نوترون دارد، به همی 

ن اطالعات دقیق اورانیوم 221 ی یماندازه  222ایجاد شده و همچنی  فقط سه اتم از این هسته مشاهده   1983شدند. در آزمایشی از سال گی 

بیم  اکه سطح را  ای  دارمشتات، ورقه  GSIشدند. دانشمندان در مرکز   تیتان   یون    شدید   ی با پرتو ،  شده بود ( پوشیده  70)عنرص    176ش از اییر

ی از گاز که در جدا کننده  منجر شد (  92های اورانیوم )عنرص  به هسته ،. همجویسی کامل دو هسته اتم( مورد تابش قرار دادند 22)عنرص   50

ی شد. این امر امکان اندازه ، و به یک سیستم آشکارساز هدایت شدند که در آن فروپایسی آنها  (isolate)  شده  منفرد ،  TASCA  ی پر شده گی 

ن طول عمر کوتایه یم  پاشیدند. ها را فراهم کرد که در چند میلیونیم ثانیه از هم یممطالعه و برریس ناپایداری این هسته تواند تنها به لطف  چنی 

فته ارزیانی و تحلیل داده  سیستم جدید ثبت اطالعات و فن
ی شود. ها اندازهآوری های پیشی ها از  های ترکینی ایزوتوپو تحلیل داده   تجزیه  گی 

ن تواند به عنوان عدد  نوترون، نشان داد که این عدد در مورد اورانیوم دیگر نیم   126رسب تا اورانیوم با تعداد حدود   قابل  شاخص و    سحرآمی 

که برای مثال در جستجوی عنارص جدید فوق  را  ای فعیل  های هستهدهد که مدلاین امر اجازه یم  ها به حساب آید. برای تعداد نوترون  توجه

ن مورد استفاده قرار یم ند سنگی   مورد برریس قرار داد.  ، بتوانگی 

 ( فاریس پدیا )وییک  سامانه دو ستاره ای  -41
ای        میان خود گردش یم یک سامانه ستاره   سامانه دو ستاره  ک  به دور مرکز سنگینن رسارسی مشیر آن دو ستاره  کنند. ای است که در 

ن گفته یم های چند ستاره ای یمهای دارای بیش از دو ستاره را سامانهسامانه های شود. برریس نامند. به ستارٔه دیگر ستارٔه ندیم یا ستارٔه همدم نی 
 حداقل دو ستاره   دهند که جدید نشان یم

ٔ
یک بسیار مهم  درصد زیادی از ستارگان بخشی از یک سامانه ن فی 

ای هستند. ستارگان دوتانی در اخیر
 
ی

شناسان مشخص یمهای مدار آنهستند زیرا ویژگ ن از روی برون ها جرم و چگایل آن ستارگان را برای اخیر یانی  کند. جرم بسیاری از ستارگان تیک نی 
ها در این است که ستارگان دوتانی  آید. ستارگان دوتانی واقیع با ستارگان دوتانی نوری ییک نیستند، تفاوت آن بدست یم جرم ستارگان دوتانی 

ن و از دیدگاه ما با چشم غی  مسلح نزدیک به یکدیگر یا گایه به صورت یک ستاره دیده یم  ها هیچ اثر گرانشی بر  شوند ویل آننوری از زمی 
شوند. اگر مدار حرکت  سنجی هم شناخته یم شوند. ستارگان دوتانی از روی طیفط در راستای دید ناظر اینگونه دیده یمیکدیگر ندارند و فق

ن باشد به آن   .وری از پدیدٔه گرفت تشخیص داده خواهدشدها از راه بهره گویند و هویت آنها دوتانی گرفنر یماین ستارگان در راستای دید زمی 
ین ستارگان دوتانی یم های دوتانی گایه یم ستاره

ن یکدیگر جرم تبادل کنند و تکامل یابند. از معروفیر (،  توانند بی  توان به الغول )ستارٔه دوتانی گرفنر

ین احتمال سیاهچاله است( اشاره کرد.   شباهنگ و ماکیان ایکس یک )که ندیم کوچکیر قوییر

 بار قانون پای -15
 

 (فاریس پدیا )وییک  ستگ
یک       ن  بار قانونن است که بیان یم  ،در فی 

ی
ییک نه به وجود یم پایستیک ن یمدارد بار الکیر برد. یکسان بودن مجموع بارهای کل جهان آید نه از بی 

یک باعث یم ن ن بار این قانون توسط فی  ن در شود به آن یک کمیت پایسته بگویند. اولی  ن فرانکلی    .بیان شد  1747دان آمریکانی بنجامی 

 

https://www.kernchemie.uni-mainz.de/letzte-bekannte-magische-neutronenzahl-wird-schwaecher-in-schweren-elementen/
https://www.kernchemie.uni-mainz.de/letzte-bekannte-magische-neutronenzahl-wird-schwaecher-in-schweren-elementen/
https://www.kernchemie.uni-mainz.de/letzte-bekannte-magische-neutronenzahl-wird-schwaecher-in-schweren-elementen/
https://www.kernchemie.uni-mainz.de/letzte-bekannte-magische-neutronenzahl-wird-schwaecher-in-schweren-elementen/
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 (فاریس  پدیا )وییک  (Wirkungsquerschnitt) )مقطع تصادم( سطح مقطع  -61
ای نسبت به حرکت نسنی آنهاست که ذرات باید به این منطقه برسند تا از  کنند سطح مقطع متقابل، منطقهزمانن که دو ذره برهمکنش یم 

باشند تعامل آنها تنها در تماس خواهد بود پس سطح مقطع آنها به اندازه هندسیشان  یکدیگر پراکنده شوند. اگر ذرات کره  سخت  ناکشسان 
ن عمل یم وهانی که از فواصل نی  ومغناطیس یا جاذبه با یکدیگر برهمکنش داشته باشند،  مرتبط است. اگر ذرات از طریق نی  کنند مانند الکیر

های وضعیت نهانی مانند  سطح مقطع آنها بزرگیر از اندازه هندسیشان خواهد بود. هنگا  یم که سطح مقطع به عنوان تابیع از برخن از متغی 
 زاویه ذرات یا انرژی آنها مشخص شود به آن سطح مقطع دیفرانسییل یم 

ً
گویند. وقنر که یک سطح مقطع دیفرانسییل در تمام زوایا )و احتماال

ها( انتگرال گرفته شود به آن سطح مقطع کل یم )سیگما( مشخص و در واحد مساحت   σ طور معمول باطح مقطع بهگویند. سسایر متغی 
ی یماندازه    شودگی 

 یم 
ی

یک هسته سطح مقطع پراکندگ ن یک ذرات و برای برخورد شتاب تواند در فی  ن دار پرتوهانی از ذرات با اهداف )ثابت یا متحرک(  ای، اتیم و فی 
ن سطح مقطع  نسبت به سطح مقطع برخورد آن تعریف یم یا نوع دیگری از ذرات تعریف شود. احتمال وقوع هر واکنشی  شود؛ بنابراین، تعیی 

 مربوط به آن واکنش استبرای هر واکنش داده شده 
ی

  .است یک نماینده برای بیان احتمال وقوع فرایند پراکندگ
های تجرنی مانند تراکم مواد هدف، شدتاندازه  ی رسعت واکنش یک فرایند داده شده به شدت متغی  وری دستگاه تشخیص و  پرتو، بهره   گی 

 دارد. اگرچه این مقادیر یم 
ی

 سطح مقطع برخورد دو ذره را بدهدزاویه دستگاه تشخیص بستیک
ً
  .تواند در نظر گرفته شود و نهایتا

 
   (Aufwicklung der Magnetfelder)  پیچش میدان مغناطیس -17

Magnetfelder.pdf-bonn.mpg.de/2925144/Stellare-https://www.mpifr   16صفحه 

https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=35901    51صفحه 
 

یک چرخش قطنی میدان مغناطیش خورشید به دلیل رسعت   ،مکانیسم دینامو 

های واقع  مکان  .کندیم های خورشید را توصیف  چرخش متفاوت در استوا و قطب

ن این قسمت ن  در بی  ند.  تاثی  قرار یم  زیر های خورشید نی  رسعت چرخش از خط  گی 

به سمت قطب یماستوا  پیوسته کاهش  میدانها  یک  با  این  ن    یابد.  تقرییی و  عادی 

وع شده، که به دلیل افزایش رسعت چرخش  Poloidalfeldعمودی پولویدال ) ( رسی

وع به   Aufwikeln der)  پیچ خوردندر خط استوا در منطقه مرکزی خورشید، رسی

Magnetfelder )  مغناطیش  .کندیم میدان  چه    خط  افقر  هر  جهت  در  بیشیر 

اکم یم وی مغناطیش آنقدر کشیده شده و  هر چه بیشیر میر قوی   شود، تا جانی که نی 

به صورت  یم و  نباشد  ده شدن  قابل فشی دیگر  میدان  دسته  شود که  از خطوط  ای 

ون یماز    ،(Loopای شکل)مغناطیش حلقه زمانن    ها تا آیند. حلقهداخل خورشید بی 

ش ن دوباره تشکیل شود. تنها مکاناز این طریق یابند که یم گسیر  میدان دو قطنی پیشی 

 دوباره تکرار شده و پس از امر این  اند. شمال و جنوب عوض شده  قطب های  های

 . گردد سال خورشید به حالت اولیه خود باز یم  22 

 

 

 حلقه مغناطیش بر سطح خورشید

https://www.mpifr-bonn.mpg.de/2925144/Stellare-Magnetfelder.pdf
https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=35901
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 در خورشید:  مکانیسم دینامو

 : مرحله نخست، میدان دو قطنی عادیدر سمت چپ

 های متفاوت چرخش  در میانه: پیچش به سمت راست میدان مغناطیش به خاطر رسعت

 ها فوران حلقهتراکم خطوط میدان مغناطیش با چرخش مدام خورشید و  در سمت راست:  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : 2توضیح شماره 
-http://www.leibniz

tfelder.pdflehrerfortbildung/2008/Schlichenmaier_lfb2008_magnekis.de/fileadmin/user_upload/oeffentlichkeit/ 

 : 21صفحه 

 تقویت میدان مغناطیس: 

میدان  دایره  هایجریان - یک  کن  مشیر شکل  ای 

 کنند. مغناطیش ایجاد یم

، جریان - -ای شکل را از یکهای دایرهجریان بریسی

 کند. یگر دور یمد

 شود. طول خط میدان درازتر یم -

میدان - با    و  -یمتقویت    پیچ خوردنمغناطیش 

 ردد. گ

 

 
 

 
 
ایط( مرزی-81  ( فاریس پدیا )وییک  (Boundary value problem) مسئله مقدار )رسی

 : 1توضیح شماره 
در    د یباکه پاسخ معادله یم  پردازند یم  یلیفرانس یها به حل معادالت داست که در آن  اتیاضیاز مسائل ر   یاعنوان دسته  یمسئله مقدار مرز 

ا  ک ی  یی نقاط مرز   مفروض، رسی
ٔ
است   لیفرانس ید  یاز معادله   پاسجن   ، یمسئله مقدار مرز   کیشده را دارا باشد. جواب  مشخص  طیمجموعه

ا ن از ف  مختلقن   یهادر شاخه  ی. مسائل مقدار مرز کند مسئله را ارضا یم  یز مر   طیکه رسی     . مسائیلشوند ظاهر یم  کیی 
ً
شامل معادالت موج، مثال

ن ی  .شودشناخته یم یمقدار مرز  یمسئله کیوان نرماالغلب به عن یمدها  افیر
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

( : 2توضیح شماره  ( )توضیح دقیقیر  )از ویکیپدیای آلمانن
https://de.wikipedia.org/wiki/Randbedingung 

ن  ایط مرزی )گایه اوقات نی  ایط    رسی اییط هستند که  ننامیده یم شو   (Rahmenbedingungen)  عمویمرسی با تالش زیاد    یا د( به طور کیل رسی
ند  یم مقدارهای    اید رو ب و از این  شوند اجبارا از تعریف مسئله نایسی یم  کهاین  و یا   پذیر نیستند وجه تاثی  و یا به هیچتوانند تحت تاثی  قرار بگی 

( در نظر گرفته شوند. برای مثال یم موجود  های اطالعانر  های علیم و یا محاسبات ریاضن نام برد. توان از آزمایش)پارامیر
 
 (فاریس پدیا )وییک  (Photodesintegration) فروپاشی نوری-91

ن ف  یندیفرا   ینور   فروپایسی  تا هسته    شوند و باعث یم   کنند اندرکنش یم   باال با هسته اتیم  ار یبس   یانرژ   یدارا   یگاما  یآن پرتوها  است یط   یک یی 
  ک ی که    آهنن   هیاز ثان  ی در کش   تواند یم   ینور   فروپایسی    .چند هسته خواهر فروکاسته شود  ا یبه دو    درنگبه وضع پرتنش وارد شود و نی   اتیم

 خرد کند.   ویمیهل یهاکرده بوده را به هسته  یآور آرام در هسته خود جمع سال آرام ها ون یلیم  ستاره در یط
 
 

http://www.leibniz-kis.de/fileadmin/user_upload/oeffentlichkeit/lehrerfortbildung/2008/Schlichenmaier_lfb2008_magnetfelder.pdf
http://www.leibniz-kis.de/fileadmin/user_upload/oeffentlichkeit/lehrerfortbildung/2008/Schlichenmaier_lfb2008_magnetfelder.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Randbedingung
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20-  
 

 ( فاریس پدیا )وییک  فلزینگ
شنایس و کیهان   )به انگلیشدر اخیر

ی
جز دهندٔه نسبنر از جرم یک جسم نجویم است که از عنرصهانی به نشان (Metallicity شنایس، فلزینیک

ی جرم مرنی جهان را ساختهجا که ستاره است. از آن هیدروژن و هلیوم ساخته شده 
ن از هیدروژن و هلیوم ساخته  اند، بیش از هر  ها، که بیشیر چی 

ن شده  عنرصهای سنگی 
ٔ
، همه

ی
شناسان برای سادگ ای که دارای مقدار زیادی کربن،  نامند. از این رو سحانی تر از این دو عنرص را فلز یم اند، اخیر

باشد، پرفلز نئون  ن و  ی وژن، اکسی 
انگلیش) نییر این عنرصها  دانسته یم  (metal rich :به     .دانندرا در علم شییم فلز نیم شود، هرچند که 

 یک جسم یم 
ی

ی هلیوم،  تواند نشانفلزینیک ن  مهبانگ، در عالم آغازین تنها هیدروژن )و مقدار ناچی 
ٔ
دهندٔه عمر آن هم باشد. بر اساس نظریه

این رو ستاره لیتیوم و بریلیوم به خاطر هسته از  پایینن دارند،  زانی مهبانگ( وجود داشت.   
ی

اند و  در عالم آغازین شکل گرفتههانی که فلزییک
ی دارند   .بنابراین عمر بیشیر

 
های نوع -12        2020ژوئیه - 7شماره  – چاپ آلمان   «منشور علم»برگردان از  –  Iaابرنواخت 

 شوندراه های بسیاری به انفجار منجر یم

ها ، نوع مهیم از ارد رسد در بیشیر مو به نظر یم ن جریان یم مدت  تصور طوالنن  به نسبت ناهمسان ، ابرنواخیر  .  یابندپیشی 

  

ن بسیار ساده به  گذشتهدو دهه  در   یک به دانشجویان آموخته یم  که  همانگونه  :رسیدنظر یمهمه چی  ن فی 
گذشته  شد،  در سمینارهای اخیر

شان به اندازه  با رسیدن جرم   گردد که بریم کنند،  جذب یمماده    ،همراهکه از یک ستاره بزرگ  ی  های سفید  به کوتوله   laنوع    هایابرانوخیر 

توان  آیند که با کمک آنها یم به حساب یم  «شمع های استانداردی»شوند. به این جهت آنها به مثابه  معینن با شدت تابشی ثابنر منفجر یم

ن کرد. تا کهکشان  های مختلفمسافت  های دور دست را معی 

 

ی شبیه این را    ،از افراد   هنوز بسیاریاحتمالن   ن تر  که موضوع پیچیده  شده استبرای کارشناسان اکنون مشخص    در ذهن خود دارند. چی 

یک  است ن فی 
ن چندین سناریو که یمزیرا اخیر های نوع توانند  دانان بی  گذارند. اگر چه یک کوتوله سفید در شوند فرق یم  منجر   Ia  به ابرنواخیر

 دقیق فروریزش و سپس ابرنواخیر همه آنها نقش دارد اما  
ی

،    مورد به مورد متفاوت است.   ،چگونیک یک مطالعه جدید، در این زمینه پژوهشی

شنایس ماکس پالنک در   . جنب و جویسی ایجاد کرده است  گ، فرایندهای    تییم به رسپرسنر ماریا برگمان و فیلیپ آیتین از موسسه اخیر هایدلیی

ی را بازسازی کردند. پایه  در کهکشان راه شی 
های  ای انفجارات ابرنواخیر بر طبق الگوی   Iaبر پایه این بازسازی، تنها بخش کوچیک از ابرنواخیر

 کالسیک، که در آن یک کوتوله سفید از ستاره
ی

 یابد.  کند، جریان یمری    ج ماده جذب یمداش به تای در همساییک

 

ن  آید ای است و هنگایم به وجود یمکوتوله سفید، یک ستاره کاملن سوخته ی همجویسی    که تمام هیدروژن و هلیوم یک ستاره به کربن و اکسی 

دهشده باشند  ن فرو  . ستاره در راه تبدیل شدن به کوتوله سفید، ابتدا به یک غول رسخ ورم کرده و سپس به یک گوی فشی  زمی 
ی

ای به بزرگ

 ریزد. یم

 
ون ده شدن بیشیر مقاومت یمدر یک کوتوله سفید، الکیر از مکانیک کوانتویم این امر را    ( 12- 1)  «فشار تبهگنی »  .کنندها در برابر فشی

کوتوله سفید بتواند در مقابل آن مقاومت  یک  شود که  تر از آن یمبرابر جرم خورشید، گرانش بسیار قوی  1/4سازد. فراتر از مرز  ممکن یم
 دهد. رخ یم Iaکند، یعنن ابرنواخیر نوع کند. یک فروریزش ناگهانن که انرژی بسیار زیادی آزاد یم

 
 فراتر از جرم چاندراِشکا 

 
یکحد جریم برای کوتوله ن ن شد. او در دهه    سابرامانیان چاندراِشکا دان هندی  های سفید توسط فی  میالدی این حد جریم را  که    30معی 

یعنن   او  نام خود  از کوتولهنام  جرم چاندراِشکابه  هانی که 
ابرنواخیر به  این حد جریم  بود.  های سفید رسچشمه  گذاری شد، محاسبه کرده 

ند، معنای ویژهیم ها باید همیشه  فرویم همیشه یکسان درهم  رم  ینجا یک ج  از آنجا که در ا   ، یعنن ای یم بخشد گی   به شکل یکسان ریزد، ابرنواخیر
ن را یم هاز درخشش آنها در آسمان شب نتیجهتوان  پرتو در کیهان منتشی کنند. فاصله آنها تا زمی   تی 

ی کرد، هرچه ابرنواخیر تر به نظر آید،  گی 
ن دارد. برای منابع تابشی دیگر   ی از زمی 

ن نتیجهتوان  نیمبه همان نسبت فاصله بیشیر   بهتوان  نیم   چرا که در مورد آنها   گرفت،ای  چنی 
ی

سادگ
 .  راند که آیا آنها بسیار دور و یا کم نو   تشخیص داد 
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های    از این رو  توانند با کمک آنها رسعت انبساط جهان تا به  گران یمشنایس برخوردارند. پژوهشاز اهمیت باالنی برای کیهان  Iaابرنواخیر
را مشخص کنند. این انفجارات از جمله موجب کشف ماده تاریک شده که بنابر ارزیانی اکیی کارشناسان به انبساط کیهانن شتاب هر چه    حال

ی یم  دهد. بیشیر
 
های نوع  ابرنو   اما       وجه  به هیچ بنابراین    . شود هانی هستند که در نگاه اول درباره آنها یمزنن تر از گمانه، بسیار پیچیدهشاندر جزئیات  Iaاخیر

هانی که به آرایم  این تنها برای نمونه  در حرکت است.   جرم چاندراِشکا که یک کوتوله سفید همیشه به آرایم به سمت  سخن از این رانده نشده  

 یک ستاره بزرگ از 
ی

 افتد. کنند اتفاق یمشان ماده جذب یمتر در همساییک

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دیگر ادغام شده و  ناگهانن با یکشکل  های سفیدی که بههای کاملن متفاونر در کیهان وجود دارند. مانند کوتولهجفت شدن  وجود با این  
ی  نو در ابر    ردهتری را ایجاد کجرم بسیار بزرگمرتبه  به یک

گران گونه که پژوهش شوند. از طرف دیگر همانشدیدتری منفجر یمبه مراتب  واخیر
ن های سفید یم، کوتولهدریافتند   میالدی   80  هایسال  در  ن به پایی  اگر    هنمونگذار کنند. برای    جرم چاندراِشکاتر از حد مرزی  توانند همچنی 

رم جذب کنند، ممکن است که بر روی سطح آنها هلیوم جمع  های سفید( تنها خییل آهسته از همسایه خود ج  اجساد ستارگان ) یعنن کوتوله
ی  دهش  کمیر شودنویع ابرنواخیر موجب  خود و این  ایجاد کند  را و در آنجا انفجار کوچکیر

ی
 .زودرس با درخشندگ

 
 فرآیندهانی که از موردهای کالسیک انحراف نشان یم

ن های متأسفانه، بیشیر این انفجارها در مسافتاند؟  دهند تا چه اندازه رایجاما چنی 
ن   د و صورت فلکی ندهند وتنها زمانن مشاهده خواهند شد که مدنر در جریان باشرخ یم  دوریبسیار   برای   . باشد ابل مشاهده ندیگر ق  ،نخستی 

میلیون سال نوری درخشید، که در مقیاس کیهانن   21در یک کهکشان واقع در فاصله     Iaترین  ابرنواخیر نوع  ییک از نزدیک  2011مثال در سال  
 بسط داده شده مطابقت دارد. با این وجود پژوهش

ی
های گرفته شده توسط تلسکوپ، شکل  گران موفق نشدند با استفاده از عکسبا همساییک

ی  ظاهریی 
ن  سیستم را مشخص کنند.  نخستی 

 
یکرو،  از این ن فی 

مستقیم در جستجوی پاسخاز روشدانان مدنر است که با استفاده  اخیر های نوع    ، یک گزینه  .ندا های غی  بقایای ابرنواخیر
Ia  ش ماده، از خود پرتوهانی با نشان ویژه

ی در مورد ترکیب  ای منتشی یم کنند که امکان نتیجههستند، به این معنا که ابرهای در حال گسیر گی 
شی   شیمیانی و رسعت  

 کرد.    مشخصرا  اولیهجرم سیستم حدود دهد. با استفاده از این اطالعات یم توان  را یم ی ستاره هاماندهباقر  گسیر
 

ن پژوهشچن از فرآیندهای مختلف  هاست که نشانههانی مدتی  متأسفانه در محیط کهکشانن    دهند. ارائه یم  Iaانفجارات نوع  در  هانی 
ها یافت یمنزدیک  ن   شوند. تر به ما، تنها تعداد کیم از بقایای مناسب ابرنواخیر رگمن و  کیاز این رو تییم از فی  ی ب   به رهیی

ی
گ   راه  دانان  هایدلیی 

آیتین
 شوند. ای ایجاد یمدیگری را پیمودند. آنها عنارص شیمیانی سنگینن را جستجو کردند که تنها در انفجارهای ستاره

 
ی  ی در جستجوی گذشته کهکشان راه شت 

 با منگتی
 

ن اهمیت ویژه ن تنها  در این رابطه عنرص منگین ای به مقدار زیادی   دو نوع از انفجارهای ستارهدر  ای دارد. بر اساس محاسبات مدیل، منگین
های نوع  و در  جرم چاندراِشکا های سفید با شود، در انفجارات ستارهایجاد یم ریزد. از فرویمپیکر درهمکه در آنها  یک ستاره غول  IIابرنواخت 

هانی که زیر 
تر و تبدیل های سبکهسته اتم  توسط  دهند، به اندازه کاقن نوترون برای جذبرخ یم  جرم چاندراِشکامرز    سوی دیگر در ابرنواخیر

، ایجاد نیم ن  شود.  شدن به عنرص منگین
 

  Iaسناریوهای مختلف ابرنواخت  

شود، در   Iaهای مختلقن موجب ایجاد ابرنواخیر  تواند با روشیک کوتوله سفید یم

  خود،   تر همراه به تدری    ج از یک ستاره بزرگ  ، سناریوی کالسیک، جسد یک ستاره

قابل تصوراند   Iaکند )شکل سمت راست(. موردهانی برای ابرنواخیر  ماده جذب یم

و  دیگر نزدیک شده  که در آنها دو کوتوله سفید چرخان بدور یکدیگر، مدام به یک

یک در  ادغام یمرسانجام  چپ(. دیگر  باال سمت  )شکل  سوم،    شوند  سناریوی  در 

د، بهبسیار آهسته صورت یم ، جذب و انتقال ماده از یک ستاره همراه طوری که  گی 

ن یک  درسطح کوتوله سفید انفجار زودریس رخ یم دهد که سپس موجب برانگیخیر

ن سمت چپ(ابرنواخیر یم  انفجار  پایی  یکاخیر .  شود )شکل  ن دانان با کمک عنرص فی 

یم ن  امنگین مسئول  سناریونی  چه  بازسازی کنند که  در  بر توانند  داده  رخ  های  نواخیر

(.  هکهکشان را ی هستند )شکل میانن    شی 
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یکاز این ن فی 
ن در  رو اخیر ن ناگزیر انباشته شد  42دانان مقدار موجود منگین های پیشی 

ی که در آنها مواد ابرنواخیر اند،  هستاره کهکشان راه شی 

ت  که خورشیدها را برریس کردند. نتیجه این برریس نشان داد   ن هستند.    آوریبه شکل حی  آنچه بیش از  بنابراین  دربردارنده مقدار کیم منگین

ی  باید ، شد تصور یم
% کل  75کنند که گران برآورد یم پژوهش . د نکالسیک رخ داده باشی  بر اساس سناریو به مراتب نادرتری   انفجارات ابرنواخیر

 % است.  50کردند این تعداد رخ داده باشند. اما تا کنون کارشناسان تصور یمجرم چاندراِشکا ممکن است زیر خط   Iaانفجارات  از نوع 

 
های زیر    فراوانن رسد که  به نظر یم  ستارگان ندارد. تیم به این نتیجه رسید که ابرنواخیر

ی
 به دیرینیک

ی
ن شده، وابستیک   جرم چاندراِشکا   مرز  تعیی 

ی رایج  13در جریان تاری    خ   رگمن  ترین سناریو و یا مورد بودهمیلیارد ساله کهکشان راه شی    چهتوان مشخص کرد که  هنوز نیم »،  گوید یماند. ب 
تر از ترین آنها هستند. اما اطمینان داریم که آنها بسیار رایجگرایانه، واقع جرم چاندراِشکاپذیر در زیر خط  امکانفراوان   ی  سناریوهااز  تعداد  

 . «هستند جرم چاندراِشکا مرز  در انفجارات ابرنواخیر 
 

اندت از موسسه ماکس پالنک   کت نداشت، با برگمن هم    یدر زمینهولفگانگ هیلیی یک در گارچینگ با اینکه در این پژوهش رسی ن فی 
نظر  اخیر

 به جلو در 
ی

   شک داشتند. جرم چاندراِشکا    مرز این عرصه است، زیرا تا کنون کارشناسان به وجو د انفجارات زیر    است. این پژوهش، گام بزرگ
 .  باشد   %90 ،  75%  به جای  حنر  و  بیشیر  تواند  یم بر اساس این پژوهش سهم این انفجارات

       
  رسپرسنر یک گروه پژوهشی به    2010در سال    .کمک کندها  های ابرنواخیر های قبیل در ارزیانی دادهتواند به توضیح ناسازگارینتیجه یماین  

های نوع     تر روشنکیم    ،به شکل منظم ویژه قدییم،  های بههانی با ستارهدر کهکشان  Iaمارک سالیوان از دانشگاه آکسفورد دریافت که ابرنواخیر
های نوع   ند. اهای بسیار جواندر کهکشان Iaاز ابرنواخیر

 
  
ی

در درخشندگ از کاهش مشاهده شده  بخش کوچیک  موارد،  برخن  ندارد. کیهاندر  ما  از  آنها  فاصله  به  ارتبایط  ها(،  شناسان  )ابرنواخیر
ند در نظر یمهای خود این موضوع را هاست که در تحلیلسال های دقیق  به خاطر نبود شناخنر از پیشینه از جمله ،اما اندازه این اصالح ،گی 

ییک این پدیده ن ن است. بحث  ،فی   برانگی 
 

ها برای نقشهاما برای دانشمندانن که از  اب ی در پس انفجارات نوع  برداری از آسمان استفاده یمرنواخیر ن  ندارد که دقیقا چه چی 
کنند، تفاونر

Ia یکسان نیست، بلکه   «های استانداردشمع»ند که در این وقایع موضوع  همیشه در مورد  انهفته است. آنها مدنر است از این موضوع آگاه
 شوند. قابل مقایسه یم ای که با روش پیچیده  با روشنانی متفاوت است ابع تابشی موضوع بیشیر در مورد طیقن از من

 
ن شمع  ما در کهکشان  (2-12)  ( Cepheiden)متغت  دلتا قیفاووش  با مقایسه    ،های استاندارد مقدار تابش چنی 

ی
های واقع در همساییک

ن یم  شود که  معی 
ی

ابهیر شناختهشان  درخشندگ پایهستشده  این مقدار،  های به مراتب دورتر را تشکیل  . و  ابرنواخیر ای برای برآورد فاصله 
 دهد. یم
 

های دور کیهان در مقیایس های سفید در گذشتهتوانند اشتباه باشند، که کوتولهشنایس گذشته تنها در صورنر یم رو، مطالعات کیهاناز این
یا اینگونه دیگری نسبت به گذشته نزدیک منفجر یمبزرگ به   که در گذشته فرآیند متفاونر در اکیی موارد موجب مرگ ستارگان شدند، و 

ن استسوالگونه بوده یا نه، اینکه آیا . اینه استشدیم  ندارد. در این باره  توضیج و مطالعه کنونن   برانگی 
 
ون تبهگنی فشار  1-12  ( فاریس پدیا )وییک  (Electron Degeneracy Pressure) الکت 

 یو  بیترک لیبه دل  د یستاره کوتوله سف  کیفشار در  
ی

ون باال یم  یهاژگ فقط امکان دارد   ،کوانتویم  کی. طبق مکانرود ذره و موج مانند الکیر
ون نن یتعداد مع  هنگایم وجود دارد، ویل  یادیز  یلحظه فضا نیدر ا  د یخورش یثابت به زور جا داده شوند، در هسته  ی فضا کی ها در از الکیر
از    یخور یقاشق چا  ک یچگال خواهد شد که    یاتر شده و اندازه کوچک   یلیخ   یلی شود، خ  لیتبد  د یسف  یکوتوله  یستاره   ک یبه    تهکه هس 

   مواد جمع شده از ستاره جریم
ی

ونشود مواد را شامل یم  ونیکام  کی  به بزرگ ها  و مقاومت آن  شوند چپانده یم   یتر کوچک   یها در فضا. الکیر
ن باعث به وجود آمدن فشار وحشتنایکیبه زور جا  لیبه دل ون است( که رمبش ستاره را   آن فشار تبهگنن  یک ی)اصطالح تکن شود یم گرفیر الکیر

متوقف یم  خود  تبهگنن کند درون  فشار  فقط یم  .  ون  در  ستاره   اند تو الکیر را  بحرانن   کیها  ن مع  جرم  ا  بانن یپشت   ی  بحرانن   ن یکند.  حد    ،جرم 
 یتقر  شود،که( گفته یم Chandrasekhar Limitچاندراسخار )

ً
 تر است. پرجرم  د ی چهارم مرتبه از جرم خورش  کی با

 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
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ح دوم  -   تبهگنی  فشار  برگردان از سایت – رسی
online.info/explandict/entartungsdruck-https://www.einstein /   

ون ون در یک  کنند. به زبان ساده،  ها تشکیل شده، اثرهای نظریه کوانتویم عمل یمبرای گازی که از الکیر ن دو الکیر مدار ممنوع  قرار گرفیر
ون دن الکیر پراکنده شوند )اصل    های مختلفسمتشود که به  ها در حجم کوچیک موجب یماست )اصل پائویل(، و هرگونه تالش برای فشی

گ( ، دقیقن مانند گازهای معمویل موجب  عدم قطعیت هایزنیی
ی

پراکندگ  و 
ی

این فشار  یم  تبهگنی فشار  . آشفتیک برای مثال  گاز   تبهگنی شود. 
ونن  ون  تبهگنی فشار  کند.  های بعدی محافظت یمهای سفید را از فروپشی است که کوتوله  الکیر کامیل از ذرات  ها بلکه در رده  نه تنها در الکیر

ن رخ یمها و پروتونشوند، مانند نوتروننامیده یم  فرمیونکوانتویم که اصطالحن   دهد. ها نی 
 
 ( فاریس پدیا )وییک  (Cepheiden) قیفاووش متغت  دلتا  2-21

ب  نیکه در ا  شود گفته یم  یی  به ستاره متغ  فاوویسیدلتا ق  ی  متغ  کی ن کالس قرار گرفته باشد.  گروه    نیقدر مطلق و دوره تناوب نور ا  ی 
ن تناوب قدر ظاهر   قیاز طر   به راحنر   توان رو یم  ن یوجود دارد. از ا  ستارگان رابطه مشخیص   سه،یمقا  قیو از طر   د یبه قدر مطلق آن را رس  ی داشیر

ن فاصله ب یی  گمعمول در اندازه  کار رویسی   نیستارگان را بدست آورد. ا نیفاصله ا   .است کهکشانن   ی 
ن ب  ک یکالس  یهافاوویسیدوره تناوب دلتا ق  محدوده از  .کندیم   یی  ٪( تغ۳۰)  لومیر یک  ونیلیها تا چند مها است و شعاع آن چند روز تا ماه   ی 
رده  نیا  قن یلحاظ ط اد ی  گقرار یم F۶ – K۲ گروه ستارگان در  ب  نی.  تا  پنج  تا    د ی برابر خورش  ستی ستارگان  و    د یبرابر خورش   ۳۰٬۰۰۰جرم 

 د
ی

  .دارند رخشندگ
ن قدر مطلق ز   به  در خارج گروه محیل  نیا اد یخاطر داشیر

ً
ن ن ستارگان معموال را    فاوویسیدلتا ق  ی  متغ  ک یهابل    نی . تلسکوپ فضاشود یم   دهید   ی 

ن با زم  ی سال نور  ونی لیم ۱۰۰کهکشان   نیاست که اکرده   افتی  ۴۶۰۳ یس در ان خی    .فاصله دارد ی 
ن ن  فاوویسیاند و چندهزار دلتا قشده   افتی  ی ی  در کهکشان راه ش  کیکالس  فاوویسیدلتا ق  ی  متغ  ۷۰۰  فقط   یی  در خارج از کهکشان راه ش  ی 

 هستند.   فاووسیو دلتا ق  آن: اتا دلو، ستاره قطنی  یهامثال نیتر اند. معروف شده  افتی

 

 (فاریس  پدیا )وییک  نواخت   -22
 واژه  

ٔ
 ریشه

به معنن   وانواخیر 
 
ن ن  نی  ن  زبان التی  نوین است و در  یا ستاره  انگلیش  اخیر  آن است که  ( خوانده یم  nova )به  این واژه  ٔه کاربرد  ن انگی  شود. 

شدند. هر چند امروزه  گذاشتگان یم پنداشتند نواخیر به راسنر زایش یک ستاره است زیرا که این ستارگان ناگهان بیشیر از همیشه درخشان یم

  .انده نواخیر و ابرنواخیر نمودار مرگ یک ستاره ما یم دانیم ک

 تاریخچه 

است. نواخیر دیگر هم ثبت شده  ۱۶۰میالدی،    ۱۹۰۰گردد و از آن سال تا  سال پیش از میالد باز یم  ۱۳۴ترین گزارش دیدن یک نواخیر به  کهن

فت در فناوری نورشنایس و برنامه های شناسانی شریزی پایه با پیشی
  .استده به دو برابر افزایش پیدا کرده ای شمار نواخیر

 چکیده 

وی گرانش آغاز زایش یک ستاره ی نو در یک ابر غول آسانی که از گاز و غبار ساخته شده رخ یم  دهد. این ابر با کشش گاز و غبار به درون با نی 

کند. ای آغاز به درخشش یم کند و صدها ستاره جوان را بنیاد یم نهد. هر ستاره جوان یا پیش ستاره با ساخت انرژی هستهبه فروپایسی یم 

د و پرتو افشانن یم ای بهره یم پس ستاره میلیاردها سال از سوخت هستهس ای کند. ویل رسانجام گازها که به عنوان سوخت واکنش هسته گی 

 شود، تا جانی که ستاره به یک غول قرمز دگرش یم یابد. برآیند اینکه ستاره داغ و داغیر یمکنند، پایان یم ستاره عمل یم 
ٔ
  یابد. هنگایم که همه

شود.  گردد که با گذر زمان کم نور و کم نور تر یمشود و تبدیل به یک کوتوله سفید یم سوخت ستاره پایان یافت، ستاره در خود کوچک یم

 یک ابرنواخیر در یمهای بزرگ با چنان رسعنر کاهش حجم یمبرخن از ستاره 
ٔ
این پدیده در ستارگان کوچک  .آیند و یم پکندیابند که به گونه

 سپید تبدیل یمدهد ونکه آنند خورشید رخ نیم مان
ٔ
ها کمیر است. یک نواخیر  ها رسانجام به کوتوله ان از ابرنواخیر ان روشنانی نواخیر

ن شوند و می 

  دهد. ای بزرگ است که به خاطر رشد هیدروژن در پوسته یک کوتوله سفید رخ یم یک پکش هسته

 

(از وییک برگردان ) Kilonova نواخت  کیلو   -23  پدیای آلمانن

https://de.wikipedia.org/wiki/Kilonova   

)یا کالنو )  یک کیلونواخیر  ومغناطیش آن    ایی ، فوران روشنانی یک سامانه دو ستاره((Macronovaنواخیر در حال ادغام است، که تابش الکیر

کیلونواخیر به انرژی آزاد شده در این فرآیند اشاره دارد  اصطالح  یابد.  آیند، انجام یمپدید یم  r- با فروپایسی رادیو اکتیو عنارصی که در فرآیند  

 ابرنواخیر عادی است. نورتر از یک برابر انرژی آزاد شده در نواخیر کالسیک بوده و کم 1000که تقریبا 
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