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 تولید آن سطح روی بر کنندمی پیشنهاد شماری از دانشمندان که همانطور 67P داردنباله اطراف در مولکولی اکسیژن که انددریافته دانشمندان

  .باشد داربدنه خود دنباله از است ممکن بلکه شود،نمی

تا سپتامبر  ٢٠١٤سفرش به دور خورشید از آگوست  گراسیمنکو را در-چاریوموف/67Pدار متعلق به آژانس فضایی اروپا، دنباله 1وزتارفضاپیمای 

 که نهایتًا با موفقیت برروی سطح آن فرود آمد.آن پرتاب کرد  به طرفو کاوشگری همراهی کرده،  ٢٠١٦

تولید جوی گازی و  – شودل مییدتب زجامد به گااز  – 2شود یخ برروی سطح آن باال آمدهمیدار به اندازه کافی به خورشید نزدیک که دنبالههنگامی

 نه تنها شامل بینی شده بودهمانگونه که پیش این جو ان داد کهروزتا نش ی متصل بررویتحلیل کوما توسط ابزارهاتجزیه و کند. می 3به نام کوما

 باشد.بلکه دارای اکسیژن مولکولی نیز میآب، کربن مونو اکسید و کربن دی اکسید است، 

اکسیژن شود. تولید می 4باشند، و توسط فوتوسنتزلی دو اتم اکسیژن متصل به هم است که برای حیات برروی زمین ضروری میاکسیژن مولکو

 دار نیز پیدا شود.رفت که در اطراف دنباله، اما انتظار نمیخی مشتری دیده شده بوددر اطراف قمرهای یمولکولی قبالً 

دار خود از هاین بدان معنی است که دنبالدار است. د دنبالهخو یا هسته اصلی بدنه متعلق بهکه به احتمال زیاد اکسیژن تیم علمی روزتا گزارش داد 

 بوجود آمده است.میلیارد سال پیش در آغاز تشکیل منظومه شمسی  ٦/٤باشد که در حدود می ایاولیه اجسام

                                                           
1 Rosetta 
2 sublimes 
3 Coma 
4 Photosynthesis 

 که توسط فضاپیمای روزتا گرفته شده است. 67Pدار نمایی از دنباله
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آنها روشی جدید برای تولید دار وجود داشته باشد. گروهی از محققان پیشنهاد دادند که ممکن است منبع متفاوتی از اکسیژن مولکولی در دنباله

آنها پیشنهاد  کردند.کشف را  –اند هایی که توسط الکتریسیته شارژ شدهمولکول –های پرانرژی توسط یون ایجاد شده اکسیژن مولکولی در فضای

 تواند به جای منبع اکسیژن مولکولی تشخیص داده شده، باشد.می 67P دارهای پرانرژی برروی سطح دنبالههای همراه با یوندادند که واکنش

 

 

 

شنبه ای که امروز )سهدر مقالهاند. دار را با توجه به نظریه جدید مورد تحلیل قرار دادههای اکسیژن برروی دنبالهدر حال حاضر، اعضای تیم روزتا داده

گزارش دادند که مکانیزم دانان فیزیکن به چاپ رسید، ان کالج سلطنتی لنددانو تحت رهبری فیزیک Nature Communicationsدر ( ١٣٩٧تیر  ١٢

 د.باشکافی نمیدار برای توضیح سطوح مشاهده شده در کوما اکسیژن برروی سطح دنبالهپیشنهادی برای تولید 

بسیار  67Pدار ی اکسیژن مولکولی در کومای دنبالهتشخیص اولیه"گفت: اصلی آقای کوین هریتر از دپارتمان فیزیک کالج سلطنتی لندن نویسنده 

 ."انگیز بودآور و هیجانتشگف

 ذراتی های پرانرژی. یونمورد آزمایش قرار دادیم های پرانرژیبا استفاده از مشاهدات یونرا تولید اکسیژن مولکولی سطحی  ی جدیدما نظریه"

های پرانرژی در حال ما دریافتیم که مقدار یون د.نن مولکولی شوتواند منجر به تولید اکسیژکه فرآیندهای سطحی را ایجاد کرده که می هستند

 ."فی اکسیژن مولکولی به میزان اکسیژن مولکولی مشاهده شده در کوما را تولید کندتواند به اندازه کاحاضر نمی

تولید سطحی "از دپارتمان فیزیک کالج سلطنتی و کمک محقق علمی از کنسرسیوم پالسمای روزتا اضافه کرد: دکتر مارینا گالند همکار نویسنده 

 "شود.دار اتفاق افتاده باشد، اما بیشترین اکسیژن مولکولی در کوما از طریق این فرآیند تولید نمیاکسیژن مولکولی ممکن است در سطح دنباله

گری نیز های دیهای جدید با نتایج اصلی تیم مطابقت دارد، که اکسیژن مولکولی بسیار شبیه اکسیژن مولکولی اولیه است. نظریهتجزیه و تحلیل

 ها دارد.اولیه بهترین تطابق را با داده ، اما نظریهتوان آنها را رد کردنمی هنوز یشنهاد شده است کهپ

 .است تهیه شده روزتا فضاپیمای دار که توسطهاز دنبال تصاویری
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کنند، و وجود اکسیژن مولکولی در منظومه شمسی اولیه را بازبینی میدر ابرهای تاریک  هایی که تشکیل اکسیژن مولکولیهمچنین با نظریه مدلاین 

دار کرده، و نهایتاً دنباله ها مواد بیشتری را جمع. این دانهکندزدگی ایجاد مییخ ،های ریز غباردر دانه اکسیژن مولکولیدر این مدل، دارد.  تمطابق

  کنند.را ساخته و اکسیژن را در هسته محبوس می
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