
 کندتولید میرا اکسیژن خودش  ،67Pدار دنباله

 .  یافت 67Pدار اکسیژن دنباله ی برایتوضیحتحقیقی آزمایشگاهی با استفاده از یک استاد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی کالیفرنیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارها اجرامی فعال و نشان داد که دنباله –روزتا  –در حال انجام بود، فضاپیما آژانس فضایی اروپا  67Pدار در طی مدتی که تحقیقات برروی دنباله

، 𝑂2اکسیژن مولکولی، یا اعالم شد، تولید گاز  ٢٠١٥روزتا که در سال مهم یکی از کشفیات اندازی متغیر و شیمی پیچیده هستند. پویا با چشم

 تفکیکدلیل باال بودن سرعت بالعکس بهشود، که به لطف وجود فرآیندهای بیولوژیکی برروی زمین به وفور یافت می 𝑂2بود. دار برروی دنباله

کامال  67Pدار برروی دنباله 𝑂2راجع به وجود مولکول  اخترشناساندرحالیکه  بسیار نایاب است. در کیهان فرآیندهای شیمیایی، بوسیله)تجزیه( 

برروی  𝑂2 وجود حلی ساده برای توضیحراهلطف تحقیقات در زمینه مهندسی شیمی، بهیک استاد در مؤسسه فناوری کالیفرنیا ، بودند گیج شده

 یافت. 67P داردنباله

به توضیح شان، در تحقیقآنها منتشر کردند.  Natureمجله در  را نتایج کارشانیانژی ژاوو دکترا قپروفسور کنستانتینوس جیاپیس و پژوهشگر فو

نتایج  به بررسیجیاپیس و یاوو در آزمایشگاه، پرداختند. مهندسی شیمی براساس مکانیزم دیده شده در تحقیقات  ،داربرروی دنباله 𝑂2تولید 

های کامپیوتری بهتر با زمان پاسخ سریعتر و توسعه تراشههدف آنها رسانا پرداختند. ها، و سطوح مواد نیمهیونیعنی برخوردهای بین ذرات باردار، 

دارهای نزدیک خورشید، تواند برروی سطح دنبالهاما برخوردهای از این نوع نیز می بود. کترونیکی نسل بعدلفزایش ظرفیت حافظه برای محصوالت اا

 اتفاق افتد.است،  67Pدار گیری شده برروی دنبالهاندازه 𝑂2که منبعی از 

های انرژیدر مورد بخصوص دار، ها برروی دنبالهگیریپس از بررسی اندازه"در هنگام اعالم نتایج کارشان گفت: یس در کنفرانس خبری پجیا

برروی  در حال اتفاق افتادنآنچه من سالها در حال مطالعه آن بودم، "، "باره نتایج آشکار شدندیکبهدار، های آب برخورد کننده به دنبالهمولکول

 ."بود داراین دنبالهسطح 

این شود. تابش افزایش یافته بر سطحش، زیاد میدلیل دمایش بهشود، دار نزدیک خورشید میزمانیکه دنبالهدهد؟ چگونه چنین واکنشی رخ می

ها به اشعه ماوراء بنفش این مولکولهمچون بخار آب به بیرون پرتاب شوند. ، و مولکولهایی بخار شده رو و نزدیک به سطح یهاشود که یخمی باعث

در ها این یونشوند. های باردار تبدیل میو به یوناز دست داده الکترونهایی در این فرآیند برخورد کرده و  که ترکیبی از ذرات پر انرژیست خورشید

 گراسیمنکو(-)چارمایف 67Pدار های دنبالهعکس فوق که مربوط به تبخیر یخ

 است.شده گرفته توسط فضاپیمای روزتا  ٢٠١٥مارس  ٢١در  است

https://www.nature.com/articles/ncomms15298


توسط بادهای خورشیدی به  کنند،به موادی همچون آهن اکسیده شده، ماسه و یخ که حاوی اکسیژن محدودی هستند، برخورد میجاهاییکه 

ی اضافی اکسیژن را با خود برداشته، و در نتیجه باعث هاهای یونیزه شده اتمشود که مولکولاین برخورد سبب می شوند.دار بازگردانده میدنباله

  شوند. 𝑂2گیری شکل

در حدود صورت یخ مربوط به زمان تشکیل منظومه شمسی، اولیه محبوس به 𝑂2دار، ر جو دنبالهیافت شده د 𝑂2برای پیش از این، تنها توضیح 

دار، با باید در طول تاریخ این دنباله 𝑂2ها، اخترشناسان هنوز معتقدند که یخبا این حال، بود،  سازمشکلاین توضیح میلیارد سال پیش بود.  ٦/٤

 ذراتی شیمیایی واکنش نشان داده باشند. 

دار و تابش ها بین دنبالهاولیه غیرمحبوس، واکنش 𝑂2جای بهبا تصویر گرفته شده توسط روزتا دارد. یاپیس و یاوو تطابق بسیار بهتری جتوضیح 

ی برروی ما به لحاظ آزمایشگاهی نشان دادیم که تشکیل دینامیکی اکسیژن مولکول"گوید: یاوو میآید. جدیدی بوجود می 𝑂2فزاینده خورشید، 

 ".پذیر استامکانشود، دار یافت میسطح موادی مشابه با آنچه در دنباله

پیامدهای دور از  ،این یافته، "وجود دارد 67Pدار واکنشی برروی دنبالههمه شرایط الزم برای یکچنین "گوید: زمانیکه جیاپیس میبه این دلیل، 

در سیارات  𝑂2تواند دلیلی برای تولید و وجود مان دارد، بلکه میدارها در منظومه شمسیدنباله ذهنی نه تنها برای فهم شیمی اجزا متشکله

بر جستجوی اخترشناسان برای یافتن سیارات قابل سکونت در آینده تأثیر نباشد،  𝑂2اگر حیات، نیازی محتمل برای وجود  باشد.فراخورشیدی 

 خواهد گذاشت.
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