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 نگاھی به مرزھای منظومه شمسی
نوار باريک و درخشانی از  ای غيرمنتظره را در مرزھای منظومه شمسی به ما نشان داده است؛ ناسا، وجود پديده

  .ای است ستاره  ميان ھای ھيدروژن که محل مالقات ذرات باد خورشيدی با فضای اتم

 

 
ًتھيه شده است، وجود نواری وسيع و مرموز را در ناحيه نسبتا  IBEX شگروھای پرانرژی خنثی که توسط کا سراسری آسمان از توزيع اتم نقشه

 دھد آسمان نشان می ای از گسترده

تاره   گاه نزديک کنيم، آن را به اندازه يک سانتيمتر کوتاه ( ميليون کيلومتر١۵٠(اگر فاصله زمين تا خورشيد  رين س ت
د خالاي . کيلومتر از آن فاصله خواھد داشت۶٠تا خورشيد ما  اده   میءن فضای وسيع را ھر چن ر از م ا پ اميم، ام ن

ه  فوق ای ای است؛ ماده ستاره  ميان ه نزديک ب از ٩٩العاده رقيق ک دروژن( درصد آن را گ را ھي  و يک درصد) ًاکث
رو حکمرا. کرده است ای پر ستاره  مانده را ذرات ريز کربنی و سيليکاتی موسوم به گرد و غبار ميان باقی ا قلم ی ام ن

 خورشيد ما تا کجا امتداد دارد؟
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ا ام ھليوسفر ي ه ن اور ب پھر" خورشيد و ساير اعضای منظومه شمسی ما، در مرکز حبابی پھن ده"خورس ع ش د؛   واق ان
ن . ای شکل داده است ستاره  خورشيدی و فضای ميان حبابی که مرزھای آن را ذرات باردار حاصل از واکنش باد اي

  .دورتر از مدار پلوتو واقع شده است سيارمرز ھليوپاز نام دارد و ب

ام  يک سال پيش، ناسا ماھواره ه ن اوش«ای ب ان ک ر مرزھای مي تاره گ ه  را (IBEX) «ای س ا ب رد ت اب ک ضا پرت ه ف ب
 .مطالعه ساختار اين حباب وسيع بپردازد

ه. در حال چرخش است به دور مرکز کھکشان راه شيری  منظومه شمسی ما  رون از پنجره  درست مانند دستی ک بي
ان کيھانی يک اتومبيل در حال حرکت نگاه داشته شود، منظومه شمسی نيز در سفر ادی از ذرات مي ا ب تاره اش ب ای  س

اردار و. شود مواجه می رون شليک  در عين حال ذرات ب ه بي داوم ب ه صورت م يد ب ز از جانب خورش درتی ني پرق
 .دھند نام باد خورشيدی شکل می ای را به شوند که پديده می

ه شمندان در ھال رای دان ود ای  تا حدود نيم قرن، وسعت دقيق و نيز شکل واقعی ھليوسفر ب ام ب اتی . از ابھ ا اطالع تنھ
رن ٢و وويجر  ١ھای وويجر شگر آن در دست داشتيم، مربوط به کاوکه از ل ق ه در اواي ود ک  و پس از سفری ٢١ ب
ين،  ١۶.۵دود  ساله و طی مسافتی در ح٣٠ ن ح د و در اي ا را ترک گفتن ميليارد کيلومتر، مرزھای منظومه شمسی م

 .خصوص مرز محو منظومه شمسی به زمين مخابره کردند اطالعاتی را در

ين IBEX اما ه دور زم م می که در مداری بيضوی و کشيده ب اب ات از  چرخد، بازت ی را از ھليوپ رژی خنث ھای پران
ان اين اتم. کند برداری می  نقشه يوسفر راثبت کرده و به نوعی ھل اد مي اد خورشيدی و ب ل ب تاره ھا، به دنبال تقاب  ای س

 .شوند توليد می

را توسط رصدھای  آن ه اخي ان IBEX ًچه ک ده است، جري م مشخص ش ن ات ارنی از اي ه طوری نامتق ه  ھاست؛ ب  ک
وب   ويد مکدکتر دي. بيشتر است غلظتشان در نوار باريک و درخشانی از آسمان اتی جن ستيتوی تحقيق کوماس از اني

  :گويد محقق ارشد اين مأمويت می غرب در نيومکزيکو و

شابھتی نداشت از مدل اين تشعشعات با ھيچ يک. گير بود ًواقعا چشم IBEX نتايج« ونی م ا انتظار . ھای نظری کن م
ا IBEX ای داشتيم؛ اما ستاره مرز ميان افت و خيزھای ريز و منظمی را در ه م واری باريک را ب ه از  ن شان داد ک ن

 ».تر است ھر جرم آسمانی ديگری دو تا سه برابر درخشان

 
 (IBEX) ای ستاره مرزھای ميان گرشکاو

ن تشگرکاو شخيص اي ه ت ابھای ويجر، موفق ب ه برخورد حب ع جبھ ه در واق ع از ذرات ک ا  جم ا ب ه شمسی م منظوم
ان تاره  فضای مي د ای محسوب می س شده بودن ا ترکيب داده .شود، ن ان ب افتی از محقق  و مأموريت IBEX ھای دري

ه دور زحل می ون ب م اکن ه ھ م کاسينی ک ه شکل ھليوسفر، خالف چرخد، ھ د ک ين دريافتن بيه  چن شين ش تصورات پي
 .خود داشته باشد ای به دنبال ای در حال پيشروی و دنباله ی نيست تا جبھهئرياعروس د

به  با توجه به تأثيرات ميدان مغناطيسی ھليوپاز بر شکل کلی ھليوسفر و ضعف کنونی شمندان در محاس زات دان تجھي
 .دقيق آن را تجسم کرد توان شکل ًھای مغناطيسی، فعال نمی ميزان اين ميدان


