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 پیشگفتار
  

 ؟ باشدمیانگیزترین سوآالت براي بشر آن است که آیا در جهان تنها  یکی از هیجان
دانیم ابعاد جهان چقدر بزرگ است و  در آن  گیرد که می این باور از آنجا سرچشمه می

د و ن میلیارد ستاره وجود دار100 میلیارد کهکشان و در هر کهکشان  حدود 100حدود 
 باور کردن اینکه فقط سیارة زمین . وجود دارندهایی  سیاره،هادور و بر خیلی از آن

در واقع تاریخ علم . باشدشمند است، بسیار دشوار و غیرقابل قبول می هوحیاتمیزبان 
هاي به عمل آمده   حال، تمام تالشنشان داده که از زمان انقالب علمی کوپرنیک تا به

اما اگر  .اند ، با شکست مواجه شده در کائناتدر راستاي اثبات موقعیت استثنایی زمین
توانیم پیدایشان کنیم؟ چرا  رند، چگونه میهاي هوشمندي غیر از ما وجود دا تمدن
ایم رد و اثري از  آوري صورت گرفته، نتوانسته هاي زیادي که در فن رغم پیشرفتعلی
وجوي  آوري جست هاي اخیر در فن پیشرفت. ها در زمین و آسمان پیدا کنیمآن

ی ویژه بیوشیمی، بیولوژي مولکولی و سلولگیري سیارات، به سیارات، نظریۀ شکل
یعنی اینکه حیات چگونه به وجود . توانند به این سوآالت تا حدودي پاسخ دهند می

رود که چه تعداد سیارة قابل زیست وجود داشته باشد، و باالخره اینکه  آمده، انتظار می
  . حیات هوشمند چگونه به وجود آمده و رشد و تکامل پیدا کرده است

نوشتۀ پیتر اولم اشنایدر در سال  "حیات هوشمند در کائنات"کتابی تحت عنوان 
 فوق التوآکننده به این سهاي قانع پاسخبه دست راقم این سطور رسید که، 2006
چاپ سوم برگردان فارسی این  .داد، و لذا ارزش داشت که به فارسی ترجمه شودمی

اخیر،  سالچند در اما . توسط انتشارات مازیار منتشر شده است 1395 در سال کتاب
یکی از فصول چالشی اساسی به اخترشناسی صورت گرفته که فیزیک و فیاتی در کش

 کتاب فصولباید اضافه کرد که بسیاري از . شودمحسوب میاصلی کتاب مذکور 
 و مانندبدون تغییر و معتبر باقی می  9 تا 1یعنی فصول ، "حیات هوشمند در کائنات"

 گفته 10در فصل . اب مذکور است کت10آنچه که در معرض تغییر قرار دارد، فصل 
وتعداد محتمل جوامع فرازمینی و طول  شده که حیات هوشمند فرازمینی وجود دارد

اما به این سوال که .  براورد شده است،ها در کهکشان راه شیري آناحتمالیعمر 
توسط هاي فرازمینی  وجوهاي رادیویی تمدن ها کجا هستند و چرا جستفرازمینی

 داده ، دهه نتیجه نداده، پاسخ قانع کنندهششبعد از  ،(SETI) سِتینام تشکیالتی به 
هاي کتاب.  جست و جو نشده است،نمی شود، جز اینکه هنوز پهنۀ کافی از آسمان

- دلیل این تأخیر را توجیه می75 و حتی 50، 25 نوشته شده که با  دیگري هم متعدد
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-کننده به نظر نمیاما این دالیل قانع. کنند و اینکه باالخره پیامی دریافت خواهد شد
 . رسند

بعد از چرا  ، استدالل شده که)قاتالن حیات هوشمند در کائنات(در کتاب حاضر 
جز سکوتی کرکننده چیزي از عمر تشکیالت عریض و طویل سِتی،  سال، 60گذشت 

این اغلب  کهاند قاتلینی در فضا کمین کرده واقعیت آن است که .عاید نشده است
هر روز حداقل یک انفجار  بدین ترتیب که .برندرا از بین میي فرازمینی هامدنت

دهد که به چشم قابل دید گر تابش گاما در کائنات رخ میعظیم به نام فوران
هاي گاما، آن هم با زحمت فراوان و اگر شانس بیاورند،  نیستند و فقط تلسکوپ

گر گاما، زیر یک ثانیه و رانچون مدت انفجار فو. دهندتشخیص می ها راآن
یکی این .  اصال فرصت چرخاندن تلسکوپ وجود ندارد وگاهی چند ثانیه است

گوشۀ آسمان، روز بعد دیگري آن طرف آسمان، یکی وسط، یکی اینجا، یکی 
تابش . ترین انفجارات جهان هستندها بعد از مهبانگ، قوياین. آخرآنجا و الی

بین  ها، حیات را ازاین تابش. کترومغناطیسی استترین تابش الگاما پرانرژي
 درصد 90ها آن. برند، مگر آن به قدر کافی از سیارة داراي حیات دور باشندمی

 درصد باقیمانده نیز 10مراکز شلوغ . اندهاي کائنات را عقیم کردهتمام کهکشان
نش از یک  اي مانند خورشید به دلیل سستی گرامگر آنکه، ستاره. اندعقیم شده

هاي خوشۀ باز فرار کرده به صورت ستارة میدانی درآید و بدین ترتیب از محل
  :، براي سهولت مطالعۀ کتاب باالخره .شلوغ پرستارة پرخطر، فاصله بگیرد

.  واحد نجومی63،282 میلیارد کیلومتر یا برابر 9467 معادل (Ly)هر سال نوري 
 میلیون 6/149  معادل  تا خورشید متوسط زمین یا فاصلۀ(AU)هر واحد نجومی 

 سال نوري 26/3 یا  میلیارد کیلومتر 30, 860معادل  (pc)ک  هر پارسوکیلومتر 
 :گردندهاي زیر بیان میواحدهاي بزرگتر یا کوچکتر هر کمیتی با پیشوند .است
 و 109 برابر  (G)، گیگا یا میلیارد 106برابر  (M)، مگا یا میلیون 103برابر  (k)کیلو

 (m) ، میلی10-2 برابر(c) سانتی. 1210برابر   (T)ترا یا هزار میلیارد یا تریلیارد
، 10-10 برابر (A) آنگستروم ،10-9برابر (ν) ، نانو10- 6برابر (µ) ، میکرو10-3برابر
       .  10-13  برابر XU،  10-12برابر  (p) پیکو

  یقحسن احمدي کرو                                           
               1398اردیبهشت                                                               
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1فصل   
 

 کشف سیارات مستعد حیات 
  از منظومۀ شمسیخارجدر

 
هاي مختلف کشف روشوجه در صدد آن نیستیم که در این فصل به هیچ

ها بسیار زیاد شده و امروزه تعداد این روش. سیارات را به تفصیل شرح دهیم
 روش نسبتا جدید وجود دارد 6  بیش از روش تثبیت شده با کاربرد عملی و14

ما . شودنهاد میش پیهاي جدیدترتشار مقاالت علمی روش هم با انازگاهی و هر
کنیم تا معلوم شود که سیارات زیادي دور فقط چند روش کامال مهم را ذکر می

و اطراف منظومۀ شمسی وجود دارند که تعدادي هم مانند زمین هستند و مرتب 
  .شودبر تعداد سیارات کشف شده اضافه می

)  شمسی1374مطابق ( میالدي 1995تا چند سال پیش، یعنی تا سال  
هاي  اطالعات و آگاهی ما از سیارات خارج از منظومۀ شمسی، فقط بر بررسی

سرعت تغییر کرد، به قسمی  به بعد، اوضاع به1995اما از سال . نظري استوار بود
حیات هوشمند در کتاب اول عنی زمان چاپ  ی2005که تا ماه اکتبر سال 

، تمام سیارات کشف شده وقعتا آن م .د سیاره کشف شدن165 بیش از ،کائنات
 محل و ستندتوان حول ستارگان رشتۀ اصلی، از نوع سیارة گازي بوده و نمی

ماه  23اما از آن زمان تا . مکان مناسبی براي پیدایش و رشد حیات به شمار آیند
  . اند سیاره کشف شده3972 تعداد ،2019 می سال

ها  تقیم شناسایی سـیارهروش مساگرجه توان سیارات را پیدا کرد؟  چگونه می
 روش قدرتمندي است اما مشکل این روش آن است که به  ورت  بالقوه،صبه 

 مرکزي آن  اي که سیاره و ستارة  مرکزي، زاویه دلیل فاصلۀ بسیار زیاد ستارة
العاده کوچک است و در نتیجه بازتاب ضعیف  سازند، فوق نسبت به زمین می

براي مثال، اگر . شود ي یا میزبان آن، گم می مرکز سیاره در تابش قوي ستارة
نور مرئی خورشید را که به زمین رسیده بازتاب دهد، تابش % 30سیارة زمین 

تر از نور مرئی بازتابیده توسط زمین  میلیارد بار قوي2نور مرئی خورشید حدود 
البته نسبت تابش خورشید به بازتاب سیارة زمین در تابش فروسرخ . خواهد بود

-با این حال چگونه می.  میلیون است10، کمتر و فقط میکرون 10 طول موج در
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توان از فاصلۀ بسیار دور، این دو یعنی تابش خورشید و بازتاب زمین را با توجه 

 باید اضافه نمود العاده کم زمین و خورشید از هم، تفکیک نمود؟ به فاصلۀ فوق
در نتیجه . کشف شده استکه با روش مستقیم، تا به امروز فقط یک سیاره 

   .گیردهاي غیرمستقیم صورت میکشف سیارات معموآل با روش

  چه اجرامی سیاره نام دارند  1 .1

صورت  اندازة ستارگان و سیارات، بسیار متفاوت بوده و در یک محدوده، به
 بندي دقیق، ناگزیر باید بنا با این تغییر پیوستۀ اندازه، طبقه. کندپیوسته تغییر می

شود که در  به اجرامی ستاره گفته می، در اخترشناسی. گیرد به تعریف صورت 
اي هیدروژن به هلیم، در  جوشی هسته ها، واکنش عادي هم یک مرحله از عمر آن

کند،  این تعریف، آشکارا ستارگان را از سیارات متمایز می. ها، رخ بدهدهستۀ آن
هاي  رود که واکنش ال نمیزیرا در سیارات هرگز دماي هسته تا آن حد با

هاي  اي، مانند کوتوله ستارهاجرام شبه اما تعریف فوق، . جوشی رخ دهند هم
 باشند کهجرمی میها اجرام کمآنکند،  اي را هم از دستۀ ستارگان خارج می قهوه

 درجه حرارت  طی مدت تشکیل یک ستاره،. در واقع نه ستاره و نه سیاره هستند
رود و حداکثر آن بستگی به مقدار جرم  طور پیوسته باال می بهـ ستاره هستۀ پیش

ها از حداقل الزم فقط در اجسامی که جرم آن. ـ ستاره داردتجمع نموده در پیش
 جرم مشتري یا بزرگترین Mj( Mj 75یا )  جرم خورشیدMΘ 075/0 )MΘیعنی 

جه بیشتر باشد، در) خورشید استجرم هزارم سیارة منظومۀ شمسی که یک
 باال K  107 )کلوین (سوزي یعنی تا حدحرارت تا حد مورد نیاز براي هیدروژن

، MΘ075/0 با جرمی برابر ( درجه حرارت سطح ریزترین ستارگان .رود می
ها به حدود   بوده و شعاع آنK 2000مساوي  ) »ستارگان حداقل«موسوم به 

  . تري استرسد که تقریباً برابر شعاع سیارة مش  کیلومتر می70،000
اي بین  هاي قهوه  جرم کوتوله  است،Mj 13 در حالیکه جرم سیارات کمتر از 

Mj 13و  Mj 75برداري با تابش فروسرخ از بخشی  اخیراً در دو نقشه. باشد  می
توان   که از روي آن می اي شناسایی شده است،  کوتولۀ قهوه100از آسمان، تعداد 

. هکشان راه شیري را برآورد نموداي در ک هاي قهوه جمعیت کل کوتوله
 2اي کهکشان ما حتی از  هاي قهوه آور است گفته شود که تعداد کوتوله تعجب
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اي با  هاي قهوه تفاوت کوتوله. کند برابر تعداد ستارگان کهکشان نیز تجاوز می
 و باالتر، K 106 اي به هاي قهوه سیارات در آن است که دماي هستۀ کوتوله

. دهد ها رخ می جوشی تبدیل دوتریم به لیتیم در هستۀ آن همرسد و واکنش  می
این واکنش در مدت کوتاهی که کوتوله، هنوز جوان است تداوم داشته و سپس 

. دگرد اي به اصطالح وارد مرحله پیري خود می رسد و کوتولۀ قهوه به پایان می
م به نظر جراي جوان، مانند ستارگان خیلی کوچک و بسیار کم هاي قهوه کوتوله
هاي پیر، ظاهري مانند سیارة مشتري داشته و دماي سطح  رسند، اما کوتوله می
 است، در حالیکه درجه حرارت سطح سیارة مشتري مساوي K 900ها حدود  آن
K 130کوتوله. باشد  می اي مقادیر زیادي بخار آب و متان دارد و  هاي قهوه جو

بدین ترتیب، . ه به اندازة مشتري استاي نیز بسیار شبی هاي قهوه اندازة کوتوله
ها دشوار  اي از سیارات صرفاً از ظاهر فیزیکی آن هاي قهوه تشخیص کوتوله
. ها را از سیارات متمایز نمود آن توان با توجه به موقعیت فضایی، است، اما می

حال همۀ سیارات شناسایی شده، عضوي از یک منظومۀ  بدین ترتیب که تا به
اي عمدتاً اجرام معلق در فضا بوده هاي قهوه اند، در حالیکه کوتوله دهاي بو ستاره

ها را که جرم آنتر اي بزرگهاي قهوه کوتوله.و ستارة میزبان یا مرکزي ندارند
-یا نارس نیز میهاي ناکام گاهی ستارهباشد،  می Mj 75 تا  Mj 50بین حدود 
ظ جرم و اندازه آنقدر بزرگ شوند که اند از لحانتوانستهاین ستارگان نامند، زیرا 

اي که گونهو تداوم پیدا کند، بهها آغاز شده در آنمداوم جوشی هاي همواکنش
  .بدرخشندهمواره 

   سرعت شعاعیروشکشف سیارات با  2 .1

اي در مقایسه با نور ستارة مرکزي یا ستارة میزبان خود، نور تابیده از هر سیاره
-باشد و نمیبه حدي که به هیچوجه قابل تشخیص نمی العاده ناچیز استفوق

اي مانند براي مثال نور ستاره. توان از روي نور تابیده، آن را شناسایی کرد
تر از نور سیارات منظومۀ شمسی است خورشید حدود یک میلیارد مرتبه روشن

کند، در  وقتی یک سیاره دور ستارة مرکزي گردش می.  چرخندکه حول آن می
ثابت نبوده و هر دو دور یک ) سیاره و ستاره(یک از دو جرم ع موقعیت هیچواق

شعاع این مدارها متناسب با عکس . چرخندها میمرکز مشترك به نام مرکز جرم
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براي مثال جرم سیارة مشتري حدود . است ة مرکزيستاره و سیارهاي  جرم
 میلیون 780حدود قطر بزرگتر مدارمشتري برابر هزارم جرم خورشید و نیمیک

قطر بزرگ مدار خورشید درنتیجه، نیم.  است (AU) واحد نجومی 2/5 یا کیلومتر
قطر هزارم نیم خواهد بود که یکkm 780،000در اثر دوران مشتري حدود 

از شعاع خورشید بزرگتر % 10این فاصله حدود .  بزرگ مدار مشتري است
اي مانند مشتري را، بدون یارهتوان وجود سبنابراین از فاصلۀ دور می. است

رؤیت خود این سیاره، تشخیص داد، زیرا خورشید و قرص خورشید حول نقطه 
باشد که  سال می12کنند و زمان یک دور دوران آن نزدیک سطح آن دوران می

اي دورتر واقع اگر از نقطه .زمان حرکت انتقالی مشتري به دور خورشید است
گاهی خورشید فهمیم که  می،را رصد کنیم ستاره ، ایندر صفحۀ دوران خورشید

شود و از آن دورتر می)  سال بعد12یعنی (و گاهی شده به نقطۀ رصد نزدیکتر 
یا اینکه گاهی سرعت آن به طرف نقطۀ رصد و گاهی در خالف جهت آن 

  .است
   1 .1شکل . قرار داشتن نقطۀ دید یا رصد در روش سرعت شعاعی مهم است

حول مرکز جرم در ) خط ممتد(مدار ستاره . دهدتاره را نشان میهندسۀ مدار س
منظور از صفحۀ . سازد  میiصفحۀ موربی قرار دارد که با صفحۀ آسمان زاویۀ 

  آسمان، صفحۀ کیهانی فرضی است که روي قسـمتی از کرة به مرکز رؤیت ما
ط جذبی جایی دوپلري یعنی خ ، با جابهvRسرعت شعاعی . در زمین  قرار دارد

 سرعت  vR = v sin iطبعأ فقط مؤلفۀ  . شودگیري میاي اندازهدر طیف ستاره
به دلیل مورب بودن . گیري است در صفحۀ مدار ستاره، قابل اندازهvواقعی 

 M sin iشود، فقط کمیت صفحۀ مدار، جرم سیاره که از قانون کپلر حساب می
 است و خود 1 بین صفر تا  عدديiدهد که در آن سینوس زاویه را نشان می

. sin i=1:  باشد90˚ برابر i فقط وقتی .جـرم تصویـر شده نام دارد M sin iکمیت 
کنیم، جرم تصویر شده یعنی وقتی صفحۀ دوران سیاره را از لبۀ صفحه رؤیت می

یعنی نگریستن از  (iبراي مقادیر کوچک زاویه . برابر جرم واقعی خواهد بود
که منتهی به مقدار کم مؤلفۀ شعاعی سرعت و جابجایی ) نروبرو به صفحۀ دورا

، بسیار مشکل  را آشکارسازي سیارهو بدین ترتیب گردد، کم میبسیار دوپلري 
  .دکنمی

سرعت گردش ستارة مرکزي حول مرکز جرم سیستم، بسیار کوچکتر از 
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بزرگتر از جرم ستارة مرکزي بسیار جرم باشد، چون سرعت گردش سیاره می

کند،  دوران میm/s 13 خورشید به خاطر مشتري با سرعت مثالً.  استهسیار
 .باشد میcm/s 9درحالیکه سرعت دوران مداري آن به خاطر زمین فقط حدود 

ها به دور هاي شعاعی حرکت ستارهاما امکان آشکار ساختن تغییرات سرعت
ف این آشکارسازي با تحلیل دقیق خطوط جذبی طی. مرکز جرم وجود دارد

هاي زیادي اخیراً در افزایش دقت این نوع پیشرفت. گیردستاره صورت می
که   (Spectrometers) هاییسنجبه کمک طیف. ها به عمل آمده استگیرياندازه

ی ستارة مرکزي ناشی از پدیدة دوپلر جذبجایی خطوط بهجا بر اساس تشخیص
ده و وجود سیاره با گیري ش، سرعت شعاعی ستارة مرکزي اندازهکنندکار می

 .شودتشخیص داده می  (Binary mass function) استفاده از تابع جرمی دوگانه
 در Sillaتلسکوپ در  HARPSسنج هاي جدید مانند طیفسنجامروزه با طیف

 تغییرات سرعت ، شیلیدر Keck در تلسکوپ HIRESسنج  و طیفشیلی
یک روش ساده و  .ست یا حتی کمتر قابل تشخیص اm/s 3شعاعی تا حد 

سنجی تفرق  روش تداخل،گیري سرعت شعاعی اندازه تر دیگر برايارزان
  . است  (Externally dispersed interferometry) بیرونی

یکی از معایب اصلی روش سرعت شعاعی  آن است که با این روش جرم 
 M sin iشود، بلکه جـرم تصویـر شده یا کمیت گیري نمیواقعی سیاره اندازه

شکل ( است 1 عددي بین صفر تا i که در آن سینوس زاویه شودمشخص می
 باشد، جرم واقعی به 90˚برابر  قائمه یعنی  i زاویۀ فقط وقتی).  ببینید را1 .1

 90˚کوچکتر از  خیلی iالبته احتمال زیاد دارد که مقادیر نامعلوم . آیددست می
 هرحال قابل آشکارسازي و هاي شعاعی بهنباشند، زیرا تغییرات سرعت

-در نتیجه، اجرام تصویر شده، نزدیک به اجرام واقعی سیاره. اندگیري بودهاندازه
  .ها هستند

روش سرعت شعاعی مستقل از فاصلۀ سیاره تا ستارة مرکزي است اما 
گیري با دقت باال باشد تا اندازهنیازمند نسبت باالي سیگنال به اغتشاش می

 سال نوري با 160ین روش براي ستارگان نزدیک، تا حدود لذا ا. صورت گیرد
اما . جرم را به کمک این روش پیدا نمودزمین، عملی است تا بتوان سیارات کم

مین  زآسا و بزرگ در حد مشتري تا فاصلۀ چند هزار سال نوري ازسیارات غول
پیدا  واحد نجومی از ستارة مرکزي به راحتی با این روش 10و تا فاصلۀ حدود 


