
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بسمه تعالی 

ج علم نجوم  یگسترش و ترو به منظور۸۹۱۳    انجمن نجوم پژوهش سرای متقین برازجان در سال

موزش  آتاکنون توانسته خدمات ارزنده ای در زمینه   در شهر برازجان شروع به فعالیت نمود و

در همین راستا این انجمن جهت   عموم و عالقه مندان نجوم ارائه بدهد. تئوری و عملی به 

استعداد های نجومی و عالقه مند نمودن افراد به علم نجوم اقدام   گسترش علم نجوم و شناسایی

 است. دالکی نموده  برگزاری ششمین دوره مسابقه پروفسور  احمد  به

 خانم ها یاسمن زارع و فاطمه جمالی هستند.گردآورندگان جزوه این مسابقه اقای پوریا کمالی و 

 

 انجمن نجوم پژوهش سرای متقین برازجان 

۳۹۹۱-۹۸۱۳ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ی در اخترشناس یریگاندازه یکاها ی

  اد یو نجوم کاربرد دارند. با توجه به فاصله ز  یکه در اخترشناس   می پردازیم  ییکاهای  یفصل به بررس  نیاول  در

نجوم  نیب نجوم    ی و طوالن  ی اجرام  در  ما  محاسبات  و  اعداد  از طر  می دار  ی خاص  یکاهاینشدن  انها    ق یکه 

 که عبارتند از:  میپردازیم ینجوم یکایچهار   یفصل ما به معرف نی. در امی دهیمحاسبات را انجام م

 (LD) ی . فاصله قمر۱ 

 ( AU)  یم. واحد نجو۲ 

 ( LY) ی. سال نور ۳ 

 ( PC. پارسک )۴ 

 ( :  Lunar distance)  یقمر   فاصله

اندازه فاصله زم  یفاصله قمر  کی .  لومتراستکی  ۳۸۴٬۴۰۰  نیفاصله ماه تا زم  نیانگیتا ماه است. م  ن یبرابر 

  الد یاز م  شیقرن دوم پ  دانیشناس و جغرافاندازه گرفت، ابرخس ستاره  نیکه فاصله ماه را از زم  ی کس  نیاول

  بدست   ٪۶٫۸ یکه او با درصد خطا ی برد. عدد بهره یبود؛ که با استفاده از مثلثات ساده ازاختالف منظر قمر

واقع  لومترکی  ۲۶٫۰۰۰  باًتقری  آورد اش   یبا مسافت  کاتالوگ  فاصله    نیزم  کینزد  ایتفاوت داشت.  ناسا شامل 

  نیتا زم  خیمر  ارهیاست. فاصله س شده  یریگاندازه  یاست که با فاصله قمر  داردنباله  یهاها و ستاره  ارکیس 

 است.  یفاصله قمر ۳۸۷

 ( :Astronomical unit) ینجوم واحد

در نظر    یواحد نجوم  کی است برابر با    لومترکی  ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ک یکه نزد  دیتا خورش   ن یزم  یدور  نیشتریب

از    یشمس  یکم همچون فواصل اجرام منظومه    یمسافت ها  یریاندازه گ  یواحد برا  نیاست. ا  گرفته شده

  اره یفاصله اقمار با س   یراها و اجرام خورد مناسب است. ب  ارکی, دنباله دارها, س اراتیمانند فاصله س   گریکد ی

  ک ی.  م یدار  از ین  یگرید  یبزرگتر به واحد ها  یمسافت ها  یواحد کمک گرفت اما برا  نیاز ا  توانیم  زیمادر ن

  کی است.    یواحد نجوم  ۴۰  نیکوتوله پلوتو با زم  اره یبرابر است. فاصله س   یفاصله قمر  ۳۸۹با    ی واحد نجوم

 است.  لومترکی ۱۴۹٬۵۹۷٬۸۷۰٫۷برابر با   قاًیدق  یواحد نجوم

 

 



 

 

  ( :year-Light)  ینور سال

که    یی . فاصله ام ید ی هم که شده اونو شن  کباری  یباشد و همه برا  یسال نور  ی واحد نجوم  نینام اشناتر  د یشا

  لومتری ک  ۳۰۰۰۰۰   بایتقر  هی. نور در هر ثانکنند یم  انیب  یسال نور  کیرا    د یمایپیم  کسالینور در    کهیبار  کی

سال برابر است با    کیرا بدست اورد.     کند یم  یط  کسال یکه نور در    ییعدد فاصله ا  نیبا ا  توانیم  کند یم  یط

تعر  باشد،یم  ه ثانی  ۸۶٬۴۰۰  معادل  روز  هر  که  روز  ۳۶۵٫۲۵ احتساب  با  مقدار    فیکه  به  نور  سرعت 

.    بود  خواهد   متر   ۹٬۴۶۰٬۷۳۰٬۴۷۲٬۵۸۰٬۸۰۰معادل    یمقدار مسافت سال نور  ه،ثانی  بر   متر  ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸

  ۴‘۳ستاره   ن ینور ا  ی عنی  ن یفاصله دارد ا  ی سال نور ۴‘۳از ما    س الفا قنطور  ی عنی ستاره با ما    ن یکترنزدی فاصله

 . مینیبیستاره را م نیگذشته ا ۴‘۳  میو ما دار ده یدر راه بوده تا به ما رس 

, وولف  یسال نور  ۵‘۹ستارگان به ما عبارتند از: ستاره بارنارد به فاصله    نیکتریو الفا قنطورس نزد  د ی خورش   بجز

 قرار دارند.  نیاز زم یسال نور  ۸‘۱به فاصله    ۲۱۱۸۵و الاللند   یسال نور  ۷‘۸به فاصله    ۳۵۹

 ( : Parsec)  پارسک

مسافت را پارسک    ن یشتری. از لحاظ مسافت بمیرس یبه پارِسک م  ی مورد بررس   یواحد نجوم  نیبعنوان اخر خب

  دی است که از آن فاصله اختالف منظر خورش   یااست. پارِسک فاصله  یسال نور  ۳‘۲۶  بایدارد هر پارسک تقر

از آن، شعاع مدار زم  یاشود. فاصله  دهی د  یقوس   ٔ  هیثان  کیبرابر    نیو زم برابر    نیکه    ی واحد نجوم  کیکه 

(۱AU  است، برابر )(  ۱اگر )  د یریرا در نظر بگ  ریکنم مثلث ز  انیساده تر ب  د یشود. بزار  دهیقوس د  ٔ  ه یثان  کی

 است.   1PCبرابر  BD” باشد، انگاه D=1 هی( زاو3باشد )  ی واحد نجوم کی برابر  AB( ضلع 2)  B=90° هیزاو

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ها کهکشان 

از هاییسامانه هاکهکشان که  هستند  مشخصی  مرز  و  اندازه  با  و  ستارههاستاره بزرگ  بقایای  ماده  ای،، 

ستاره گازها،تاریک میان  غبارهای  و  گرد  شدهو  تشکیل  آمدهای  هم  گردِ  به  گرانشی  نیروهای  با  و  .  اند اند 

ستاره هستند.   ، شامل نزدیک به صد میلیون سال نوری ها دارای پهنایی برابر با چند صد ترین کهکشانکوچک

ها  کهکشان د.ستاره هستن  تریلیون میلیون سال نوری پهنا دارند و شامل بیش از صد   ۳ها تا  ترین کهکشانبزرگ

 .خود در گردشند  مرکز جرم  بر گرد

 رندی گ یکهکشان ها چگونه شکل م

آمده    د ی کوچک، پد  اریقابل تصور متراکم بس ریداغ غ ینقطه ک یاز  ش،یسال پ  اردیلیم ۱۴ها حدودا کهکشان

کرد،    دای انبساط پ  اد یز  ینو پا با قدرت   هانیک  نیتمام جهان بود. ا  ،ینگیتک  نیبنگ، ا  گی ب  یهیاند. طبق نظر

آن    یکه وقت د ی را تصور کن یامچاله غذکا یا. اگر تکهافتیگسترش  شتری هر چه ب ندیفرآ نیخنک شد و در ا

   .د ی از آنچه اتفاق افتاده را دار ییابتدا اریبس ی آن وقت مدل شود،یم میعظ یانقشه دیکن را باز

شود.    یگفته م  اکهکشانیکهکشان است ن  کیبه    ل یگازی که در حال تبد   ایبه ابر    ی شناس   هانیدر دانش ک

ستارگان    رییگ  آهنگ شکل   نیا  ،ی)تکامل( کهکشان  فرگشت   دوره از  نیکه در ا  نستیباور اخترشناسان بر ا

  ک ی معموالً آهسته تر ستاره ها لیشود. تشک یم ضوییب ای یچیکهکشان مارپ ایکند که آ یم  نییاست که تع

 . ندیآفر یم یچیکهکشان مارپ

  نطور یا  هیفرض  نیبه باال(. ا  نیی)پا  ه یفرض  دو فرضیه در مورد روند تشکیل کهکشان های ابتدایی وجود دارد. 

پراکنده بود، اول در قالب هسته   طیبنگ( در مح گی که پس از انفجار بزرگ )ب یدروژنیکه گاز ه کند یم انیب

شدند   ل یتشک  یکوچک یکرد و کهکشان ها یمستقل ییزاشروع به تراکم کرد و هر هسته ستاره یکوچک یها

( از همون  نییال به پا)با  ه یشدند. در فرض لیتبد   یبزرگ امروز   یکه بعد از برخورد و ادغام باهم به کهکشان ها

 در آنها آغاز شد.  ییزادچار رمبش شد و ستاره یبزرگ یدر قالب کهکشان ها  طیابتدا غبار خام موجود در مح

سال قبل نور سبز    ارد یلیم  ۱۱جهان در حدود    لیتشک   لیها در اوامحققان کهکشان   دیجد   یهاافتهیبراساس  

  رد یگ یشکل م  ژنیاکس یاز اتم ها نینخست ینور سبز رنگ کهکشان ها نیکردند. ا ی از خود منتشر م یرنگ

  یکنون  یستاره ها  نیاز فعال تر  نکه دو الکترون خود را از دست داده اند. به گفته محققان ستارگان در آن زما

 هم داغ تر بوده اند. 
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 ها کنش کهکشان برهم

از کهکشانهابرخورد کهکشان  ایها  کنش کهکشانبرهم ها، از آن  یکی  یگرانش  دانیکه م  ییها، عبارت است 

برهم د  یختگیرباعث  اقمارشودیم  یگریدر  کهکشان  برهم  ی.  باعث  مارپ  یبازو  ی ختگیرکه    ی چ یکهکشان 

 است.   ینمونه بزرگتر تعامل کهکشان   زین  یکوچک از تعامل بوده و برخورد کهکشان  یانمونه  شود،یمجاور خود م

را   یکهکشان  یهاو خوشه  وندند یپیم  گریکد ی. آنها به  ستند یو تنها در فضا معلق ن  زولهیبه صورت ا  هاکهکشان

از هزار کهکشان هستند. کهکشان راه   شیبزرگ بوده و شامل ب  اریها بسخوشه نیاز ا ی. بعضدهندیم لیتشک

نام “گروه محل  یادر خوشه  ،یریش  از    ”یبه  تنها  که  گاه  لیتشک  هکشانک  ۵۰قرار دارد  است.   نیا  ،یشده 

و  کهکشان و ذرات گرد  به هم برخورد کرده  با شدت  ها 

با   و ستارگانشان  م  گریکد یغبار  ا  شوند یادغام    کی  نیو 

بس س   اریقدم  در  کهکشان  یتکامل  ریمهم  رشد  ها  و 

 . باشد یم

برخوردها  یهاستاره در    گریکد یبا    یکهکشان   یمستقل 

ذرات گرد و غبار و گاز    یاما هجوم باال  کنند یبرخورد نم 

افزا  لینرخ تشک را  شناسان،  ستاره.  دهدی م  شیستارگان 

  ی ریکهکشان راه ش   یعن یکه کهکشان ما    زنند یم  نیتخم

برزنج در حدود    ریو کهکشان زن    ارد یلمی   ۵)آندرومدا( 

د عق  گریسال  به  کرد.  خواهند  برخورد  هم    ده ی با 

پس از برخورد، به   یچیدو کهکشان مارپ نیدانشمندان، ا

ب  کی صفحه  ک ی  د یشا  ای  یضویکهکشان   یاکهکشان 

تبد  شد.  لیبزرگ  کهکشان   خواهند  مد  و    ک ی   یجزر 

اش   یکشند   یروین توسط  که  معرض    ؛یائیاست  در  که 

  ی ریکهکشان، مانند کهکشان راه ش   کی  یگرانش  دانیم

مورد توجه در   ژهیو یهانهی. زمشود یقرار دارند، تجربه م 

مدها و  جزر  با  برخوردها  یکهکشان   یرابطه    ی شامل 

و   یاقمار  ایکوتوله    یهاناختالل در کهکشا  ،یکهکشان

ابر    ،یریکهکشان راه ش   یکهکشان  یجزر و مد   ریتأث بر 

 است.  یاورتِ منظومه شمس

 

۱۶۱۴NGC    ی کاتالوگ عموم د ی شناسه جد  

  یدر صورت فلک یچیکهکشان مارپ کی

دسامبر   ۲۹در   نیاست. ا دانوس یار ییاستوا

  سیلوئ یی کایتوسط ستاره شناس آمر ۱۸۸۵

 . کشف شد فتیسوئ

 کهکشان های دو موش 



 

 

 تقسیم بندی کهکشان ها 

 معیارهای تقسیم بندی کهکشان ها عبارتند از: 

    ریخت شناسی -۱

هابل انجام و توسط ستاره شناس    نیکهکشان ها توسط ادو  یموجود برا  یدسته بند   و ساده ترین  نیتر  جیرا

 یها یژگیشده و با توجه به و  لیتشک ی از سه گروه اصل یدسته بند  نیشده است. ا  ینیجرارد واکولورس بازب

در    یستاره ا  یها  یاندازه منحن  ،یستاره ا  یها  لهیها، اندازه و طول م  چی )مانند وسعت مارپ  کهکشانها  یجزئ

  ر یز  ن یا  ،یشوند. در عصر مشاهدات چند طول موج   ی م  م یکوچکتر تقس  یمجموعه ها  ریکهکشان ها( به ز

کهکشان و طول   کیستاره در   لیها نسبت به تشک  ی ژگیاز و کی هر  یبرا یی مجموعه ها مشتمل بر نشانه ها

هم دارد از جمله اینکه شکل ظاهری کهکشان   البته این معیار شک هایی  شوند. یم  نییآن تع  یعمر ستاره ها

ریق ابزار مورد  طها در واقع تصویر ان بر روی کره سماوی است نه شکل فضایی ان و اثرات مشاهده نشدن از  

 تلسکوپ های رادیویی استفاده مثال 

 محتوای ستاره ای، گاز و غبار میان ستاره ای  -۲

 ستارگان جوان؟ ( آیا از ستارگان پیر تشکیل شده یا الف 

 ؟ نوع یک تشکیل شده یا ستارگان نوع دو از ستارگان عمدتا ایآ ب( 

عناصر در    یکه فراوان  کی. نوع  کنند یم  میستارگان را به دو خانواده تقس  الزم به توضیح است که اخترشناسان

  ر یهستند. البته ز  نیعناصر سنگ  یباشند و ستارگان نوع دو که حاو  یم  د ی عناصر در خورش   یآنها همانند فراوان

.  شوندیم  م یدو رده تقس  نیاکثر ستارگان به ا  یبخاطر سادگ  یوجود دارند ول  انیم  نیدر ا  یمتعدد  یرده ها

بطور    ینشده اند ول   افتی  یستارگان  نی. گرچه تاکنون چنرند یگیم  یدر نوع سه جا  یبه طور استثنا ستارگان 

  م یو هل  دروژنیندارند و فقط از ه  نیوجود آنها را متحمل دانست آنها بطور مطلق عناصر سنگ  توانیم  ینظر

مختلف واقع   یها  طی. آنها در محارندد  زین  یگرید   یتفاوت ها  ییایمیش   یاز تفاوت ها  ریاند. غشکل گرفته

  یی ا رهیدا بایتقر یدر مدار ها د ی همانند خورش  کیدر کهکشان دارند. ستارگان نوع   یهستند و حرکت متفاوت

به   یضویب  یهستند و در مدار  ر یپ  کی. ستارگان نوع دو برخالف ستارگان نوع  گردندیبه دور مرکز کهکشان م

 . گردند یدور مرکز کهکشان م

 ج( درصد گاز و غبار میان ستاره ای و دینامیک ان  

 این عامل مستلزم دانستن فاصله تا کهکشان هاست. متاسفانه نمیتوان فاصله دقیق کهکشان ها را بدست اورد.



 

 

 از نظر شکل )تقسیم بندی هابل(  انواع مختلف کهکشان ها

  یهستند، برخ   ی چی( مارپ  ی ریما ) راه ش   یهمانند کهکشان محل  ی دارند، برخ  ی مختلف  یکهکشان ها شکل ها

بار کهکشان   نینخست یبه نام هابل، برا یاست. اخترشناس کنواختیآنها منظم و  شتری اما ساختار ب نظمند  یب

ا  یها را رده بند  گرچه تکامل آنها را نشان    وکهکشان ها است    یظاهر   ینما  یبر مبنا  یرده بند   نیکرد. 

  ی ها را به سه نوع اصلکرده است. هابل کهکشان یادیبه شناخت ما از تکامل کهکشان ها کمک ز ی ول دهد،ینم

 نظم.  ی، ب  یچیمارپ ،یضویکرد : ب میتقس

 ( lrr)نامنظم  .۴  (SB)  ییا لهیم چیمارپ .٣  (S)  چیمارپ .٢   (E) یضویب .١

 ی چیمارپ یکهکشان ها 

و کهکشان   یریباشند. کهکشان راه ش   یم   ینوع کهکشان در جهان هست  ن یتر  ج یرا  یچیمارپ  یکهکشان ها

امجاورش   از  ا  نیآندرومدا  ا  چ یمارپ  نینوع کهکشان ها هستند.    یها  سکیها و د  یاز سحاب   یها مجموعه 

  ک یدر مرکز    واقع  ی احاطه شده اند. محدوده نوران  کی که توسط ماده تار  باشندیم  م یعظ  یستاره ا  ۀچرخند 

 شود.   یم دهینام ”ی کهکشان یکهکشان، “منحن

 دارند:   یچند بخش اصل  یچیکهکشان های مارپ 

 شده است و ستارگان غالباً در آن قرار دارند.   لیچرخان که از چند بازو تشک  سکید کی 

 شده است.   لیتشک ریکره مانند است و غالباً از ستارگان پ یبرآمدگ   کیآن که  مرکز 

 . در آن قرار دارند ادییکه خوشه های ستاره ای کروی ز کهکشانی ههال 

 . ابرپرجرم که در مرکز آن قرار داردچاله  اهیس  

بخشد. آنها عموما اجرام    ی م  یچیمارپ  یبه کهکشانها صیپر ستاره ، جلوه خا  ی چیمارپ  یو بازو ها  ی مرکز نوران

کهکشان    10ما ، تنها حدود    یپارسک   ونیلیم  دو  ( بازو دارند. در محدوده  شتر یب  ایهستند که دو )    ی بزرگ

 یاندک است. کهکشان ها اریبس یضویب یمقدار نسبت به تعداد کهکشانها نیبزرگ وجود دارد که ا یچیمارپ

از سمت    یتوان به طور آمار  یامر را م  نیدارد. ا  یانها برامدگ  یمرکز  ی پهن هستند و فقط نواح  الکام  یچیمارپ

  ع یسرچرخش نسبتا   جهیاند که ظاهرا در نت  داده  نشان  یهدات کافبه دست آورد. مشا  یچیمارپ  یبازوها  یریگ

مختلف    یبخشها  یعت شعاعسرمطالعه    ابکامال پهن هستند.    یچیمارپ  یکهکشان هاکه    است  ستمی س   خود

  ن یاست. ا  هیدر ثان  لومتریک  300تا    200عت چرخش آنها، حدود  سرکه    می ابی  یدر م  یچیمارپ  یکهکشانها

آهسته تر    مرکز  یو در حوال  عتری سر  یرونی، بلکه در مناطق ب  ستی جسم جامد ن  کیهمانند چرخش    چرخش



 

 

 یکهکشانها  یرونیب  یدارند، گردش بخش هان با هم   برخوردگاز،    یچون ستارگان و ابرها  هسته تر است.است.  

،    م یشو  ی از کهکشان دور م  هرچه  که  یمعن  نیاست، به ا  د یبه دور خورش   اراتیهمانند گردش س   یچیمارپ

  است  کسانی  بایگردش ستارگان، تقر  هیعت زاوسر  ،یدرون   یگذرد. در نواح  یعت گردش رو به کاهش مسر

مرکزی  نه تنها در هسته کهکشان بلکه در تمام مناطق شیکشش گران رای( ، ز جامد   جسم  کی)مانند گردش 

ه این بازوها چند  دو بازو دارند و گا  یچیمارپ  یکهکشانها  شتری . بردیگیرا دربر م  یچیمارپ  ی  ان وجود دارد.

 شاخه اند. 

ستاره جوان و گاز و   یادیز  ریخورده اند. آنها مقاد  چیپ  گرید  یاز آنها گسترده هستند و برخ  یبرخ  نیهمچن

شوند:    ی است که به دو شکل آشکار م  یکریغولپ  یابرها  ملاش   کهشوند. گاز موجود در بازوها    ی غبار را شامل م

  یخنث   دروژنیتلسکوپ ها ( ه  ویراد  ی) جز برا  تیقابل رو  ریغ  یابرها  ایو    تند یقابل رو  یتکیبه طور اپ  ایآنها  

کنند.    یم  لیمتر گس  یسانت   ۲۱در طول موج    یکه در تمام ساختار بازوها گسترده شده اند و امواج  هستند 

از ماده، ستارگان    ی کیتار  ی. غبار همانند حباب هادارد  وجود  زی، غبار ن  یچیکهکشان مارپ  یکه در بازوها  میگفت

  ،درخشان و واضح   کترینزد  ی چیمارپ  ی،حداقل در کهکشانها  ستارگان جوان  ی سازد. ول   یم   رهیخود را ت  یورا

 د و به رنگ آبی دیده میشوند. هستن

ستارگان هستند. ستارگان موجود در   یریشکل گ یبرا یگرفت که بازوها، مکان جهیتوان نت یموضوع م نیاز ا

  ارد یلیموعا حدود ده مجکهکشان ها که م  نیا  عمر  با   سه یسال عمر ندارند و در مقا  ونیلیم  ک یاز    ش یآنها، ب

  دیجد   ستارگان  یریشکل گ  یبرا  هی. گاز و غبار موجود در ابرها، مواد اولند ینما  یجوان م  اریسال است، بس

  ی موج چگال  ه یدانست که در نظر  یکیزیاثر مشهور ف  ک یتوان نا از    یرا م   یچیمارپ  ی. وجود بازوهاسازندیم  ایمه

 یچیتواند امواج مارپ  ی چرخان م  یقرص گاز  کی،    کدانیزیف  نیا  هیشود. طبق نظر  یم  فی توص  ن ی.لسی.سی 

 در کنار هم  ینی، به مدت مع  یستاره ا  نیبازو ها، ستارگان و ماده ب  نیکند. در ا  د ی تول  داریچگال و پا  اریبس

دهند.    ی ، آرام به حرکت خود ادامه م  ی توسط موج چگال  دیافتادن “ مواد جد   ریشوند و به موازات “ گ  یم  جمع 

  ینشان م  قیمطالعات دق  یبازوها مؤثرند ، ول  شیدا ی پ  درسی  یشد که امواج مغناط  یسابقا به اشتباه تصور م

  ر یتاث  توانند بر ساختار آنهایهستند و نم  فیضع  اری بس  یچیمارپ  یکهکشانها  سی ی مغناط  یها  دانیدهند که م

 طیسی زمین است. مغنا دانیبار کم توانتر از م ۱۰۰۰۰۰کهکشان ما ،  سیی مغناط دانیمثال ، م یگذارند. برا

رده   ریکرده است. در ز م یرده مختلف تقس ریرا  به هشت ز ی چیمارپ ی، کهکشان ها به نام هابل  ی اخترشناس 

ا  So  ینخست،  کهکشانها دارند.  ها  نیقرار  مؤلفه  ب  یکهکشانها، شامل  و  بازوها  یضیمسطح  فاقد  و   یوار 

. در  رسند   ی به نظر م  یچ یارپاز آنها به طور نامعلوم و نامشخص ، م  ی برخ  ی رونیهستند. ساختار ب  یچیمارپ

  ف یبازوها تعر  ی خوردگ  چ یپ  ی چگونگ   یبر مبنا  یرده بعد   ریوجود دارد. سه ز  زی، غالبا غبار ن  So  یکهکشان ها

  چ ی، شدت پ  Sb  یخورده اند ، در کهکشانها  چ ی، بازوها کامال به دور هسته پ  Saکهکشان    ک یشوند. در    یم



 

 

 Sa  یآزاد و گسترده اندو کهکشان ها  اری، بازوها بس  Sc  یهاکه در کهکشان  ی کمتر است ، درحال  ی خوردگ

  ه ی، ناح Sb یهموار دارند. در کهکشان ها ینوران  یو بازوها ی نوران  اریوار ( بس یض ی) مولفه ب یهسته ا هیناح

  ار یهسته بس  Sc  یرسند. کهکشان ها  یکوچکتر و کم نورتر است و بازوها تکه تکه به نظر م  یمرکز  واریضیب

 است.  شتریب  شیو تکه تکه بودن بازوها ارندکوچک د

 ی ا  لهیم  یچیمارپ  ی کهکشان ها

  ن یآنهاست. هسته ا  یمرکز  یشکل بودن نواح  یا  له ی، م  یچیمارپ  یاز کهکشانها  یگریمشخصه نوع د  وجه

دارد. هسته در    ک یدراز و نسبتا بار  ی، بلکه ساختار  ستی ن  هیوار شب  یضیبه کهکشان ب  ابیکم  یکهکشانها

سرچشمه    لهی م نیدو سر ا از گرفته است. معموال بازوها نه از مرکز کهکشان، بلکه  یجا ی نوران له یم نیمرکز ا

  bو  aو  o یو حرف ها S ن یب Bهابل ، با درج حرف  یدر رده بند  یا لهیم یچیمارپ ی. کهکشانهارندیگ یم

  ک یگردند.    یم  ف یتعر  یچیمارپ  یرده ها همانند کهکشان ها  ری، ز  گریشوند. از جهات د  ی مشخص م  c  ای

”  لهیآخر. ”م  یو ال  SBaرده  رینخورده در ز  چیپ  یبازوهااست، با    SBoرده    یبدون بازو در ز  یا  لهیکهکشان م



 

 

دانسته ن  یبزرگ  یکهکشانها هنوز معما  نیا اند و    ستی است.  به وجود آمده  چگونه شکل    ایکه آنها چگونه 

 . ردیگ یمعما انجام م نیحل ا یبرا یادیز یگرفته اند. امروزه پژوهش ها

 

 ی ضویب ی کهکشانها

است.   یکامل هندس  یها یضیآنها صاف و همانند ب یخارج یهستند. نما یضیکهکشانها کامال به شکل ب نیا

 یایارتفاعات هم تراز در جغراف  یها  یمنحن  هینقشه ها، شب  نیهم تراز در آنها ) ا  یها  یاز درخشندگ  ینقشه ا

کم   جایتدر یها یضیمرکز و ب رآن د  نیتر یدهند که نوران یهم مرکز را نشان م یضیب یاست( گروه یعیطب

تمام ب دارند.  قرار  در طرف خارج  و    کی به    هایضینور  کامل  شکل  ها  کنواخت یشکلند؛   یساختار کهکشان 

  فتاده یدر آنها اتفاق ن یقابل مالحظه ا دادیبس دراز، رو  یاز زمان ی عنی و آرامش آنهاست.  یرینشانه پ ،یضویب

  ارد یلی م  ۱۰ستارگان در آنها ، حدود    یریکه شکل گ  میابی  ی کهکشان ها، در م  نیسن ا  یریاست. با اندازه گ

  ی نشان م رون،یبه طرف ب  یضویکهکشان ب کینور از مرکز   عیتوض یریمتوقف شده است. اندازه گ شیسال پ

 . ابدی یکاهش م یهموار یدهد که شدت نور طبق منحن

  یاست و فقط بزرگ  کسانی  یضویب  یکند، در تمام کهکشان ها  یم  فیکه ساختار کهکشان را توص  یمنحن  نیا

را به علت    یضویب  یهمه کهکشان ها  یدهد. ساختار اساس   یم  رییکهکشان آن را تغ  یدرجه پهن شدگ   زیو ن

  ی از نظر اندازه غن  اشکل اند و تفاوتشان صرف  کیفرمول خالصه کرد: همه آنها    کی توان در    یم  یکنواختی

  یدهد که کهکشان ها  ینشان م  تیواقع  نیستارگان است. ا  عیتوض  یگستردگ  نیبودن کهکشان ها و همچن

ا  یضویب اند، بطور  اریبس  یدر گذشته  اثر  یدور شکل گرفته  اول  یکه  و شکل    تسین  یآنها باق  هیاز حاالت 

 رفته است.   نیاز ب یستارگان، به کل  مدارآمده و هموار شدن   شیپ یدادهایکهکشان ها در اثر رو نیآغاز

  ستم ی اند  که مدار همه آنها حول مرکز جرم س  افتهی لیستاره تشک  اردهایلی معموال از م یضویب یها کهکشان

ا  سهیاست. مقا انواع    نییما را به تع  شوند یطرح م  یاضیکه به طور ر  ییکهکشان ها ، با مدل ها  نیساختار 

گوناگون است،    زیش مدار ستاره ها نیمختلف ، آرا  یکند. در کهکشان ها  یم  ییآنها راهنما  یستاره ا  یمدارها

  ادیز  یکزبا برون مر  یی مدارها  ی ضویب   یاز ستارگان اکثر کهکشانها  یشتریرسد که درصد ب  یبه نظر م  یول

  ی ضیبه شکل ب  یی در مدارها  ه یگردند و بق  یم  یروی دا  بایتقر  یاز ستارگان در مدارها  یدارند. در آنها تعداد کم

، رنگ آنهاست؛ تمام آنها قرمزند و   یضویب یدر کهکشانها گریمهم د یکنواخت یقرار دارند.  دهیکش اریبس یها

گرفته اند که   جهیکهکشانها نت نیرنگ ا یریاز لحاظ رنگ دارند. اخترشناسان با اندازه گ یاندک اریاختالف بس

شوند    یم  دهی به رنگ قرمز د  ریو ستارگان پ  یستارگان جوان به رنگ آب   رایهستند. ز  ریستارگان آنها پ  شتریب

 . ابد ی لیتشک یتواند از ستارگان آب   یکهکشان قرمز نم ک یاست که  یهیو بد 



 

 

ز  فیمطالعه ط  از اطالعات  م  یادیکهکشانها،  از مجموع ط  فی. طدیآ  یبه دست  ستارگان آن    فی کهکشان 

  ز ین یضویب یکهکشان ها فیدهد. ط  یمختلف ستارگان به دست م یاز گونه ها یکل  یو آگاه شود یحاصل م

تمام    بایتقر  هاست ک  نیا   یضویب  یدر کهکشانها  گرید  کسانی  یژگیبودن ستارگان آنهاست. و  ریاز پ  یحاک

( یغبار ) بجز استثنائات کوچک و اتفاق  ای گاز    یمانند ابرها  یستاره ا  نیماده آنها به صورت ستاره است . مواد ب

.  رند یگ ی شکل نم  یضویب یدر کهکشان ها یستاره ا  چی که در حال حاضر ، ه شود یم جه یامر نت نیندارد. از ا

ستارگان    شیدایسازد. پ  یستارگان آماده م  یریشکل گ  یرا برا  امواد خهستند که م  یآنها فاقد گاز و غبار  رایز

 هستند.   داریپا یکهکشان ها متوقف شده است و آنها اجرام نیدر ا

  م ی تقس  نی. اشوندیم  میبه هشت گروه تقس  یظاهر  یبر اساس نما  یضویب  یهابل، کهکشانها  یدر رده بند 

 ی با نما  یضویب  یاز کهکشان ها  یاست. برخ   یهندس   زیتما  یبلکه بر مبنا  یکیزیف  زینه بر اساس تما  یبند 

  یض یب  یدگی هستند. اندازه کش  دهی کش  اریبس  گرید  یکه، برخ   یشوند ، درحال   یم  دهید  یرویدا  بایتقر  یخارج 

 یاست که نما  یضی، نسبت قطر کوچک به قطر بزرگ ب  ی. برون مرکزشودیآن مشخص م  یبا برون مرکز

اگر قطر بزرگ را    یآن را شکل م  یخارج            هابل با فرمول  یها  رردهی، ز  میبنام  bو قطر کوچک را    aدهد. 

ا  bنسبت  )   ی خارج  یبا نما  ی. مثالٌ کهکشانست ا  یض ینماد ب  Eشوند که در آن    یم   فیتعر  E10(  1-  یبر 

معادل صفر    ( 1-  یبر ا  bنسبت    )  جهیبرابرند و در نت  bو    a  رایز  رند،یگیقرار م  E0  یرده    ریدر ز  یرویدا

، هشت رده وجود  E7و    E0  نیخواهد بود. ب  a=b   ،E7مثالٌ با نسبت    دهیکش  ار یبس  ی ضیب  ک ی  ی رده    ز یاست؛ ن

 وجود ندارد.  E7  از تر  پهن یدارد. بنابر کشف هابل کهکشان

 

نوع از    ن یشکل نشان دادند ا یضویبزرگ و ب  یدر خصوص کهکشان ها  دیجد  یقیتحق  ی ط زیشناسان ن  ستاره 

  دهد  یمطالعات نشان م  نیکنند. ا  یکوچک اطراف خود رشد م  یبا خوردن کهکشان ها  شتریکهکشان ها ب



 

 

ها و خوشه   گروهشود تا همه کهکشان ها در   یسبب م  یگرانش کهکشان  گریسال د  اردیلیتا چند م تیدر نها

 ادغام شوند.  یهانیک یبزرگ در ابرخوشه ها یها

 نظم  یب ی کهکشانها

اصل   نیسوم ها  ینوع  از کهکشان  است  عبارت  ها،  ترک  یب  یکهکشان  ا  بینظم.  آنها عموما مشابه    یستاره 

هم ندارند اما در صورت    یواضح   یمشخص وجود ندارد. آنها هسته    یدر ساختارشان بازوها  یاست ول   یچیمارپ

ستاره جوان و گاز    ی ادیز  ریمقاد  ینظم دارا یب  یهاکهکشان  ی . همه  شوندیم  ده ید دهیبه شکل م یوجود گاه

  تیکه همان جمع  یچیکهکشان مارپ  کیبا    سهیموجود در آنها در مقا  یستاره ا  یو غبار هستند خوشه ها

نور    نیشتری آن است ب  یجوان   ی نظم معمول  ی کهکشان ب  ک یاست. وجه مشخصه مهم    ادیز  اریرا دارد بس  یکل

 شود.   یم لیگس ی اننور یستاره جوان و درخشان و ابرها یادیآنها از تعداد ز

که تاکنون ناشناخته مانده    یل یبه دال  یچرخند ول  یم  یچیمارپ  یهمانند کهکشان ها  نظمیب  یها  کهکشان

  ،ییابتدا  یبه بازوها  هیشب  یزیاز آنها چ  یاست که در برخ   نیا  تی. واقعردیگ  یدر آنها شکل نم  یچیمارپ  یبازو

رود که   یرو گمان م  نیاز ا  شوند؛ی م  دهیشکل گرفته اند د  ییکه به طور جز  ییبازوها  ا یو    دهیچیواپ  یبازوها

کهکشانها   ینظم وجود داشته باشد. همه    یب  یهاو کهکشان  Sc  یچیپمار  یکهکشان ها  نیب  یکیارتباط نزد

ا  ی لی . دالبندیعج  ار یاز آنها بس  ی برخ  رایهابل مطابقت ندارند ز  یساده    یبا رده بند    ن یدر دست است که 

از   یا زهیبه آم  جهیروبه رو هستند و در نت یانفجار یکننده  رانیو و د ی شد   یدادهایخاص با رو یهاکهکشان

   . ست ین  یشده اند که قابل رده بند  لیستاره، گاز و غبار تبد 

 

 



 

 

 کهکشان راه شیری 

درون کهکشان قرار گرفته و ما فقط    یمنظومه شمس   رایز  ستی ن  ی کردن ساختار کهکشان ما کار آسان  نییتع

  ی چیمارپ  یصفحه با بازوها کی به   هیشب یریکهکشان راه ش   میمختلف به آن نگاه کن  یدر جهت ها  م یتوان  یم

محدوده تنگ و    کیدر    یشکل در مرکز و قلمرو ستارگان کرو  یضیب  یبرآمدگ  ک یصفحه شامل    نیاست ا

 متراکم در مرکز کهکشان است. 

  راه کاهکشان   ی را در متون نجوم فارس   یری)راه ش   یر یاجرام عالم کهکشان راه ش   نیتر بایاز ز  یکیدر درون    ما

متنوع آن   ی. ستاره هامی کنیم یاست( نام دارد، زندگ یونان یماخوذ از اسطوره  یریش و راه قبله نوشتند نام راه

  ک ی ستاره ها متعلق به    نیاند، تمام ا  دهو جوان در سرتاسر آسمان پخش ش   ریبزرگ، کوچک، پ  ،یقرمز، آب

است که در   ییبرجسته تر از اکثر کهکشان ها اریکه بزرگتر درخشان تر و بس یکهکشان  کرند یکهکشان غول پ

گردند درست    یبر گرد آن م  گریکهکشان د  ۱۰۰  بایکهکشان ما آنقدر پر جرم است که تقر  می نیب  یعالم م

 حال گردش هستند.  رد  یا ارهیکه به دور س  ییمثل قمر ها

است واقع شدن ما در   یریمتعلق به کهکشان راه ش  م ینیب ی مسلح در آسمان م ریهمه آنچه با چشم غ باًیتقر

ش  راه  گ  یریدرون کهکشان  بررس  یریاندازه  و  امکان  یی ها  یها  مورد کهکشان  سازدیم  ریپذ را  در   یهاکه 

از کهکشان خود به دست    ی وبکه منظره مطل  شودیامر باعث م   نیهم  گرید  یاز سو  ستی ن  ریدوردست امکان پذ 

سالمیاورین عق.  اخترشناسان  که  بود  نادرست   دهیها  راه    یکامالً  آنها  از نظر  اندازه کهکشان داشتند  مورد  در 

تصورات با کشف    نیمرکز آن قرار داشت. ا  یدر حوال  د ی بود که خورش   یکوچک  اریبس  یامنظومه ستاره  یریش 

م پ   ح یتصح  یاستاره  انیغبار  با  مب   نبرد  یشد.  غبار  نقش  د  یاستاره  انیه  کردن  محدود    ، یکیاپت  دیدر 

  دی بزرگ و خورش   اریاست بس  یکهکشان ما منظومه ا  افتیکردند و در  ح یخود را تصح  ات یاخترشناسان نظر

 از مرکز آن قرار دارد.  یدر فاصله دور زین

اما   رسد یم  یهزار سال نور  ۶۵به حدود    است که قطرش  یقرص مدور  هیشب  یریبخش راه ش   نیتر  ینوران

طور    ن یاز مرکز کهکشان هم هم  دیشود فاصله خورش  اد یکم و ز  ی هزار سال نور  ۱۰رقم ممکن است تا   نیهم

شک   زان یم یدهد ول یاز مرکز کهکشان قرار م یهزار سال نور ۲۸تا  ۲۶ نیرا ب د ی برآورد خورش  نیاست بهتر

صفحه    یک یکند. ما در نزد  رییتغ  یهزار سال نور  ۳۲هزار تا    ۲۱  نیاست ب  ممکن  یاست که عدد واقع  اد یآنقدر ز

کهکشان است که بازوها در آن قرار دارد فاصله   یصفحه کهکشان همان قرص اصل   م یکن یم ی کهکشان زندگ

ا از  است حداکثر    نیما  نور  ۱۰۰صفحه ممکن  پ  نیبهتر  یولباشد    یسال  ها  کنند که    ی م  ین یب  شیداده 

 درست در صفحه کهکشان قرار دارد.   د یخورش 



 

 

 ساختار کهکشان ما: 

سه   یکل  ریتصو  کیدر   از  ما  کهکشان 

 شده است    لیقسمت تشک

 ( صفحه کهکشان الف

 ( هاله کهکشان ب

 ( هسته کهکشان ج

  ه یقرص کهکشان ناح  ایکهکشان    صفحه

  یچیمارپ  یبازوها  د ی خورش   یسه هزار سال نور  باًیو ضخامت متوسط تقر  یهزار سال نور  ۱۳۰است به قطر    یا

  یشده( و ستاره ها  ده یونیبار    کی  دروژنیه  ایاچ دو    هی )ناح  HII  هیو ناح  یباز گاز و غبار کهکشان  یهاخوشه

دارند وجود    ییاست همه در قرص کهکشان جا  ادیدر آنها نسبتاً ز  نیسنگعناصر    یپر نور و جوان که فراوان

  ی هندس  یژگیو مید ی است چنانکه د هیناح نیجوان در قرص کهکشان معلول وجود گاز و غبار در ا یستاره ها

 کشف شد  ییویبه کمک مطالعات نجوم راد ستمیقرن ب  انهیآن است که در م یچیصفحه کهکشان ساختار مارپ

  ی نامند کس   ی احاطه کرده است که آن را هاله کهکشان م  ریاز ستارگان پ  ی قرص کهکشان را کره پهناور پخ

از لبه قرص کهکشان گسترده شده و    یادیکه اندازه هاله چقدر است به طور قطع هاله تا فواصل ز  داندینم

از مرکز کهکشان ادامه دارد و قسمت اعظم جرم کهکشان در هاله آن است اما  یهزار سال نور ۱۰۰حداقل تا 

 شود.  ی نم ده ی هاله بر تاب نیاز ا ینور

برآمدگ  هسته قطر   یمرکز  یکهکشان  که  است  حدود    یکهکشان  نور  ۱۵در  سال  م  ی هزار  غبار    انیدارد 

رو    نیناممکن ساخته از ا  یمرئ  یهاهسته کهکشان را در طول موج  تیموجود در قرص کهکشان رو  یاستاره

ا  ییویراد  یمطالعه هسته به روش ها انجام م  راًیگاما و اخ  کسیتابش  تابش ها    نیا  ودوج  ردیگ  ی فروسرخ 

با تلسکوپ    ریاخ  یکه در سال ها  هایی  د رص کند    یدر مرکز کهکشان م  زیقهرآم  یدادهایاز وقوع رو  تیحکا

  یکهکشان ساختار یاز آن است که بخش مرکز یفروسرخ انجام شده حاک  یدر طول موج ها تزریاسپ ییفضا

 است.  یا لهیم یها یچ یکهکشان ما از رده مارپ نیدارد بنابرا یالهیم شیکم و ب



 

 

مرز قابل رؤیت کهکشان ادامه داشته و   یک جزء فرضی از یک کهکشان است که تا آن سوی هاله ماده تاریک

بر جرم کلی آن غلبه دارد. تا زمانی که ماده تاریک در درون آن ها است، هاله ها به صورت مستقیم قابل دیدن  

نیستند؛ اما از تاثیرشان بر حرکت ستاره ها و گازهای کهکشان ها می توان به وجودشان پی برد. هاله های  

 .را در مدل های کنونی شکلگیری و تکامل کهکشان ها بازی می کنند   ماده تاریک، یک نقش کلیدی

 

 

  ب یترک  انسالدوس   ایبه نام گا  گریکهکشان بزرگ د  کیبا    یریش   کهکشان راه  ش،یسال پ  ارد یلیحدود ده م

  یریراه ش   کهکشان  قسمت هاله   شتریکهکشان ب  نی موجود در ا  یاست. ستاره ها  درآمده   یشده و به شکل کنون

هکشان گایا انسالدوس به افتخار انسالدوس، اسطوره یونان  . کدهند   ی را شکل م میضخ سکی د  کی  نیو همچن

است شده  نامگذاری  است،  شده  متولد  آسمان(  )الهه  اورانوس  و  زمین(  )الهه  گایا  از  که    باتیترک  .باستان 

گروه نسبتا    کی است. آنها    متفاوت  هیستارگان اول  بات یهاله کهکشان از ترک  یموجود در ستاره ها  ییایمیش 

  یریش   کهکشان راه  یانسالدوس از ستارگان اصل  ایستاره گا  نی. جوانتردارند   منبع مشترک  کیهمگن هستند و  

کهکشان ها وجود   گریاز ادغام با د  شیپ  موجود  می ضخ  سکیمساله بدان معناست که د  نیجوان تر است و ا

 ت داشته اس 



 

 

از نزد  یچ یمارپ  یبازو  ۴در کهکشان ما   که    شوند،یمرکز کهکشان شروع م  یک یبزرگ وجود دارد که همه 

 است:  ریها از قرار زآن یاسام

 برساووش.   یو بازو kpc-۳  :یغاز کله آبی: 

تازه    اتی)بلند به همراه محتو  ی خارج  ایگون  یبازو  :بنفش

 کشف شده( 

 پا یچل- سپر یبازو  :سبز

 کمان.  یشاه تخته و بازو  :یصورت 

و    د ی )که شامل خورش   انیماک  یو بازو  ی شکارچ :ی نارنج

 است(  شمسیمنظومه 

م  ونیلیم  ۲۵۰تا    ۲۲۵  نیب منظومه    کشد یسال طول  ش   کی  شمسیتا  راه  در  کامل  )سال    یریدور  بزند 

بزند. سرعت چرخش منظومه    د ی دور کامل در طول عمر خورش   ۲۵  تا  ۲۰  رسد یبه نظر م  نی(. بنابرایکهکشان

منظومه  هک کشد یسال طول م  ۱۳۶۳سرعت  نیاست در ا هیبر ثان لومتریک ۲۲۰حول مرکز در حدود   شمسی

 کند.  ی را ط  یسال نور ک ی شمسی

 آندرومِدا کهکشان 

آندرومدا    یِواقع در صورت فلک  یچیکهکشان مارپ  کی   ریکهکشان زنِ برزنج  ایکهکشان آندرومِدا امرأه المسلسله  

کهکشان    نیترکی آندرومدا نزد  کهنیفاصله دارد. باا  یریاز کهکشان راه ش   یسال نور  ونیلمی  ۲٫۵است که حدود  

کهکشان از گروه   نیتر. آندرومدا بزرگستیکهکشان ن  نیبزرگتر  یاست، ول  یریراه ش   نبه کهکشا  یچیمارپ

دارد که    احتمال  تر است.کهکشان کوچک  ۳۰تکه و  آندرومدا، سه  ،یریاست که شامل راه ش   یمحل  یِکهکشان

که   شودیگفته م برخورد کنند  گریکد یبا  ندهیسال آ  اردیلی م ۵تا   ۳و آندرومدا حدود  یریراه ش  یهاکهکشان

بزرگتر احتماالً  گروه محل  نی»آندرومدا«  ا  یکهکشان در  تعداد ستارگان  است.     ونیلیتر  ۱کشان  که  نیخود 

شده از کهکشان آندرومدا، در  رصد ثبت نینخست است. یریش کهکشان راه انکه دو برابر تعداد ستارگ باشد یم

انجام گرفت که از آن به عنوان »ابر کوچک« نام    ی عبدالرحمان صوف  ،یرانیتوسط منجم ا  یالدیم  ۹۶۴سال  

شدن به کهکشان ماست؛    ک یدر حال نزد  ه یدر ثان  لومتریک  ۱۱۰در حدود    ی کهکشان آندرومدا با سرعت  برد. 

جرم را در    نیا  ۱۷۶۴در سال    ه یشارل مس  است.  یانتقال به آب   یهااز معدود کهکشان  ی کیآندرومدا    نیبنابرا

نام   تحت  خود  به  یبند دسته  M۳۱فهرست  و  مارکرد  را  آن  کاشف  غلط  صورت  د ینام  وسیطور  که    یدر 

از    یک ی  ۴/۳  یکهکشان آندرومدا با قدر ظاهر  برد.  یکهکشان پ  نیاز او به وجود ا  ش یپ  یعبدالرحمان صوف

  ی نور یآلودگ  یکه دارا  ی در مناطق یحت  توانیجرم را م  نیا  لیدل  نیاست. به هم  ه یِاجرام مِس  نیتردرخشنده



 

 

کهکشان    نیا  یتر پهناتلسکوپ بزرگ  کیتوسط    یمشاهده کرد. اگرچه با عکاس  رمسلحیهستند با چشم غ

تلسکوپ    کی  ای  رمسلحیتر آن با چشم غدرخشان  ی شود، اما تنها بخش مرکزیم  دهی برابر ماه بدر د  ۶از    شیب

 است.  تیکوچک قابل رو یدوچشم  نیدورب ای

 خوشه کهکشانی 

  ی خوشه کهکشان  کیاجرام جهان هستند.  نتریبزرگ٬ها  شناخته شده آن  یهااز گروه  یو تعداد  یخوشه کهکشان 

ها و ماده کهکشان   نیستاره اند، گاز داغ ب  اردهایلیم   یکه دارا  ییهاشده است؛ کهکشان  لیاز سه بخش تشک

 دهد. یم ل یجرم کهکشان را تشک ن یترشیمرموز که ب یتیبا هو یاماده ک،یتار

میشوند نامنظم تقسیم  و  منظم  به دو دسته  ها.  خوشه های کهکشانی  دارا  یخوشه  کرو  یمنظم    یتقارن 

دارند    -۱۶کمتر از    ییآن محسوس است و حداقل هزار کهکشان با قدر مطلق روشنا  یهستند و تجمع مرکز

 نیمحقق ی رو بعض نیاست از ا یکرو یهمانند خوشه ستاره ها ی ساختمان  هی منظم شب یساختمان خوشه ها

  یمنظم شامل کهکشانها  یخوشه ها  سوی خوشه گ  د مانن   ندیگو  ی م  زین  یکرو  یبا آنها خوشه کهکشان ها

   کنند.  یتابش م  کسیهستند و اشعه ا SOو  یضویب

  ی و نامنظم( هستند تعدادشان از خوشه ها  یضویب یچینامنظم شامل تمام انواع کهکشان ها )مارپ یها  خوشه

ا  شتریمنظم ب  شتریب  ای نسبتاً بزرگ که شامل هزاران کهکشان    یاز خوشه ها  توانند یخوشه ها م  نیاست  

 شندل شده بایکمتر کهکشان هستند تشک ای نیکه شامل چند دوج ی کوچک یهاگروه ایهستند و 

از،  ا  یری)کهکشان راه ش یمحل  یخوشه کهکشان چند خوشه کهکشانی بزرگ که عبارتند    خوشه   نیهم عضو 

  گروه و    M83  گروه،  M81  گروه ،  M51  گروه،  ری ش   گروه،  برساووش  گروه ،  زهیدوش   یکهکشان   خوشه ،  است(

M101 

 ی محل یخوشه کهکشان ا ی  یگروه محل

اطرافش در    یهااز کهکشان  یبه همراه تعداد  یری است که کهکشان راه ش   یکهکشان  یهااز خوشه  یکینام   

گروه   نیکوتوله در ا  یهااز جمله کهکشان  گریکهکشان د  ۵۴از    شیب  شودیزده م  نیاند. تخمآن واقع شده

آندرومدا  و کهکشان    یریکهکشان راه ش   انیم  ییجا  ی کهکشان  ی گروه محل  یگرانش   مرکز  وجود داشته باشند.

و کهکشان   یریکهکشان آندرومدا، کهکشان راه ش   ب یبه ترت  یگروه محل  نیا  یهاکهکشان  نیترقرار دارد. بزرگ

هستند. آن    مثلث  نور  ونیلیم  ۱۰قطر  کهکشان  نیترکی نزد.  است   یسال  کهکشان  یخوشه  خوشه  آن    ی به 

،  یریراه ش   کهکشاننها عبارتند از:  . که تعدادی از اعضو دارد   ۳۵از   شیب  ی محل  یخوشه کهکشان   است.  زهیدوش 

 M32و  M110، کوچک ی ماژالن ابر، بزرگ  یماژالن ابر، مثلث کهکشان، آندورمدا کهکشان

 



 

 

 

 

   زهیخوشه دوش

  ی خوشه در صورت فلک   نیا  قرار گرفته است  یسال نور  ونیلیم  ۵۹است که در فاصله    یخوشه کهکشان   کی

  ۱۵۰۰به    کنزدی  ودارد  قرار    سویو گ  زهیدوش 

مس که  دارد  آن    ن یتردرخشان  ۸۷  ه یعضو 

  زه یعضو ابرخوشه دوش   زه یدوش   هاست. خوش

 است. 

 

 

 

 خوشه گلوله 

از دو خوشه کهکشان  اثر کشش گرانش   باشد یم  یخوشه گلوله متشکل  به    یکه در    گریکد یدر حال برخورد 

هستند. اصطالح گلوله اشاره به خوشه کوچکتر دارد که مانند گلوله از درون خوشه بزرگتر عبور کرده و با آن  

همراه    باًیتقر مشاهد   GPC  ۱٫۴فاصله    ات دارد. 

گلوله    ی گرانش  ییهمگرا خوشه  به  مربوط 

را تا   کیشواهد دال بر وجود ماده تار  نیتریجد 

از    یداد کم به امروز فراهم آورده است. هر چند تع

تفس  ینظر  کدانانِیزیف خوشه    نیا  جینتا  ریبر 

 اختالف نظر دارند. 

 ابرخوشه

از   یک یکوچکتر هستند و  یکهکشان  یهاو خوشه یکهکشان  یهاه متشکل از گرو ی بزرگ یگروهها هاابرخوشه

  هستند. هانیشده در ککشف یساختارها نیبزرگتر

 

 



 

 

 

 

 ابرخوشه سنبله 

دوش    ک ی   زهیاَبَرخوشه 

گروه   که  است  ابرخوشه 

جا  یمحل آن  دارد.    یدر 

محل خود    ی گروه  نوبه  به 

کهکشان    ۵۴از    ش یشامل ب

  ی ریاز جمله کهکشان راه ش 

برزنج زن  کهکشان    ر یو 

جرم  از    یم یبخش عظ  است.

تار ماده  را    ل یتشک  کیآن 

گروه  ۱۰۰حداقل    .دهدیم

در   خوشه  و  کهکشانى 

شده   واقع  سنبله  ابرخوشه 

ساختار به مراتب    کیاز  یاست؛ این ابرخوشه ممکن است بخش  یسال نور ونیلیم ۱۱۰ قطر آن حدود اند که

هزار کهکشان است    ۱۰۰نامند که احتماال شامل    یم  Laniakeaبزرگتر باشد که اخترشناسان آن را اَبَرخوشه  

نور  ونیلیم  ۵۲۰از    شیو ب ابرخوشه  ۱۶۰)  یسال  از    یکینیز تنها    Laniakeaمگا پارسک( است! هر چند 

 گسترده در فضا است که تا این زمان ستاره شناسان شناخته اند.  یساختارها  اریبس

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ا ی کی ابرخوشه الن

  ی ما بخش   یریراه ش   کهکشان

عظ  کیاز   خوشه  از    م یابر 

ها لقب    ییکهکشان  است که 

آنها  Laniakea)   ایکیالن به   )

ا است.  شده  کشف    نیداده 

کهکشان    یگیهمسا  ی،مرزها

بند  طبقه  را  و    یم  یما  کند 

قبل  ناشناخته    ن یب  یارتباط 

مختلف    یکهکشان  یخوشه ها

محل جهان  بخوب   ی در    ی را 

م راه    ینشان  کهکشان  دهد. 

ابر خوشه    یریش  ما در حومه 

برا  یهانیک که  دارد   یقرار 

  نک یبار با استفاده از تک  نیاول

شده    ینقشه بردار  د،ی جد   یها

قطر دارد و   یسال نور  ونیلیم  ۵۲۰است    کرانیآسمان ب  یبه معنا  ییکه در زبان هاوا  ایکی.  ابرخوشه الناست

  ونیلیم  کصدیمعادل    یجرم

ا  دیخورش   اردیلیم   نیدارد، 

شامل   صدهزار    کیگستره 

کهکشان در همه جهات است.  

جد  جذب    دیمطالعات  نقش 

نقطه    کیبزرگ ِ    یکنندگ

 ان یم  یدر فضا  ،یگرانش   یکانون

دهد که    یرا نشان م   یستاره ا

  یمحل   یبر حرکت کهکشان ها



 

 

 گذارد.  یم ر یتاث یهانیک یخوشه ها گریما و د

در همان   ی عنی  نی. اباشدیبه سمت داخل م  میبطور مستق ی کهکشان یحرکت ها ایکیابرخوشه الن یمرزبند  با

جذب کننده    ینقطه    کی   هیناح  نیکند. ا  یرا به سمت دره دنبال م  ینزول   ریآب مس  یها  انیکه جر  یجهت

  ف یتعر یها مرزها شهاست. ابرخو  افتهیاست که در طول ابرخوشه گسترش  یدره گرانش  کی یبزرگ و به نوع

ا بزرگتر  یشده  جزء  که  شده    یساختارها  نیهستند  ها  یشناخته  گروه  در خود  و  هستند  مثل   یجهان 

شبکه    ن یدهند. ا  ی م  یکوتوله است را جا  یما که شامل صدها کهکشان و کهکشان ها  ی محل  یکهکشان ها

 شده اند.  وسته یهم پ بهساختارها   نیا  قیشده اند که از طر ل یتشک  ییاز رشته ها وستهیبه هم پ

 ابرخوشه وال 

  نی شده  و خود از چند  ی ( نام گذارVelaوال ) یقرار دارد، ابرخوشه کهکشان وال  یجرم که در صورت فلک  نیا

  داده اند.   یشده است که هر کدام از آنها هزاران کهشکان را در خود جا  لیکوچکتر تشک  یکهکشان   یخوشه  

  ۶۵۰در فاصله    ی شپل  ی کهکشان  ۸۶۰۰هم اندازه ابرخوشه    بایزده اند که جرم ابرخوشه وال تقر  نیمحققان تخم

توان   یستاره دارد، م  اردیلی م  ۱۰۰  یبیبه طور تقر  یهر کهکشان   م یاز ماست. اگر فرض کن  یسال نور  ونیلیم

ابرخوشه وال را حدود    یتعداد ستاره ها

ستاره    ونیلیتر  ۱۰۰۰۰تا    ۱۰۰۰

  ن یتخم  نیزد. محققان همچن  نیخمت

  ون یلیم  ۸۰۰ابرخوشه   نیزنند که ا  یم

  ۱۸عرض دارد و با سرعت    یسال نور

  شود.   یاز ما دور م  ه یبر ثان  لومتریهزار ک

ا   ی کهکشان   یابر خوشه    نکهیبا وجود 

  ی از ما دور م  یادیز اریوال با سرعت بس

نم گرانش   ی شود،  اثر  بر    یتوان  را  آن 

که کهکشان    ی گروه محل  یکهکشان ها

 ی زیچ یزنند که اثر آن بر حرکت اجرام گروه محل  یم نیگرفت. محققان تخم دهیشود ناد یما را هم شامل م

در تصویر باال بیضی سمت راست   .است یکشش واقعا کشش قابل توجه نی. اشدبا ه یبر ثان  لومتریک ۵۰حدود  

 ابرخوشه وال و در سمت چپ ابرخوشه شپلی قرار دارند. 

 

 



 

 

 کهکشان های فعال 

  ن یفعال پرنورتر  ی کهکشان  یهاهسته  . نامند یفعال باشد را کهکشان فعال م  یکهکشان هسته    یکه دارا  یکهکشان

به    ی ابیدست  ای  ح یهم به کشف اجرام دور کمک کند و هم به تصح  تواند یآنها م  ی اجرام در عالم هستند و بررس 

 . یشناخت هان یک یهامدل

 ها اختروش

با انتقال    ی و نور مرئ  ییویشامل امواج راد  یس یالکترومغناط  یبه عنوان منابع انرژ  شتری ( پQuasar)  هااختروش

شئ    نیا  تیمختلف بر سر وجود  یهابودند باوجود بحث  هیکه به ستاره ها شب  شدند یشناخته م  ادیبه سرخ ز

  دندی رس   یتوافق علم  ک یدانشمندان به  ی همگ یآسمان 

هال  کیکه   ماده  هاختروش  شده  ابر  متراکم  که  است 

کرده  کی  اهچالهیس  احاطه  را  جوان  است.  کهکشان 

درست اختروش  یواقع  تیماه به  شده    یها  شناخته 

آخر  ستین اساس  بر  به    نیاما  اخترشناسان  مطالعات، 

انرژ  اند دهی رس   جهینت  نیا از  اختروش  میعظ  یکه  ها 

اَبَرس   زشیفرور داخل   یمرکز  یچاله  اهیمواد 

 . شودیم نیجوان تام یاهکهکشان

بس  هااختروش سرخ  به  ا  ییباال  اریانتقال  به    ن یدارند، 

از ما در حال دور شدن   یادیها با سرعت زکه آن یمعن

  ن یاز ما قرار دارند. بنابرا  یادیز  اریبس  یکه در فاصله  دهد ینشان م  نیهستند و بنا بر قانون انبساط عالم هابل ا

سال    اردهایلیمربوط به م  م یکنیم  افتیها درکه ما از اختروش  ینور

زمان است،  بس  که یقبل  ا  اریعالم  است.  بوده  از    نیجوان  اجرام 

تابش شده از    یمنابع شناخته شده در عالم هستند. انرژ نیتریپُرانرژ

ا  دیستاره همانند خورش   اردیلی ل هزار ماختروش معاد  کی   نیاست. 

اما اوج   شوندیتابش م  ی سی الکترومغناط  یهاموجدر تمام طول  یانرژ

پرتوها  یرژان محدوده  در  مرئ  یمعموالً  و  ط  یفرابنفش    فیاست. 

  نیستاره تفاوت دارد و به ا کی   فیبا ط  اریها بسشده از اختروشتابش

از ستارهاختروش  توانیم  قیطر کرد. تا کنون حدود    زیها متماها را 

چرا که    شود، ینم   لموجود در عالم را شام  یهااختروش  یهمه  نیشده است اما ا ییاختروش شناسا  ۲۰۰۰۰۰

 ها رصد شده است. اختروش افتنی یاز کل آسمان برا یتا به حال فقط بخش کوچک

 HE0450-2958اختروش 

 HE 1013-2136اختروش 



 

 

 فرت ی کهکشان س

س  گروه   یکی  فرتیس   یهاکهکشان   ای  فرتیکهکشان  از دو 

اختروشها هستند.    یکهکشان   یهابزرگ هسته فعال، همراه 

هستهآن مانند   ی هاها  درخشندگ  ی اختروش    ی سطح   ی با 

 زبانیم  یهاکهکشانها،  باال دارند اما برخالف اختروش اریبس

  فرت یس   یهاکهکشان  هستند.  صیقابل تشخ  یها به روشن آن

 ،ی در نور مرئ .  دهند یم   لتشکی  را  هاکهکشان  کل  ٪۱۰حدود  

کهکشان  فرت،یس   یهاکهکشان  شتریب   ی چیمارپ  یهامانند 

م  ی معمول نظر  هنگام  رسند،یبه  طول   یاما  تحت  که 

بررس  گرید  یهاموج م  یمورد  درخشش   رند،یگیقرار 

  است.  سه یقابل مقا  ی ریکهکشان راه ش   ی تمام  یکه با تابندگ  شود،یآشکار م  ی ها از نظر تابندگآن  یهاهسته

کالس را    نیا  ۱۹۴۳بار در سال    نیاست که نخستشده  ینامگذار  فرتیبه نام کارل س   فرتیس   یهاکهکشان

 کرد.  فیتوص

 یی وی کهکشان راد

  ک ی. حدوداً در هر د ینما  یم ل یاز خود گس یقو اری بس  ییویراد یاست که تپ ها ی کهکشان ییویراد کهکشان

  است.   ییوینوع کهکشان راد  کی(  A  گنوسیوجود دارد. دجاجه )س   ییویکهکشان راد  کیکهکشان،    ونیلیم

  دهند.   یکنند مورد مطالعه قرار م  یضبط م  ییویراد   یرا که از کهکشان ها   ییتپ ها  ییویراد  اخترشناسان

 . هستند   یضویب یکهکشانها  هستند.آنهاکهکشان فعال  ینوع ییویراد یکهکشانها

 معرفی چند نوع کهکشان دیگر 

 کهکشان های تاریک 

ها دارد. آن  یکم  اریبس  ایکم    یها( ستارهیکه )با وجود وسعت کهکشان  شود یگفته م  یکهکشان فرض   کیبه  

  ی مقدار قابل توجهاما در صورت داشتن    کردند،  افتینداشتن ستارگان قابل مشاهده در  لینام خود را به دل

مورد    یصورت تئوررا به  کیارت  یهاهاست کهکشانباشند. اخترشناسان مدت  صیگاز، ممکن است قابل تشخ

  یگاز یاز ابرها کیتار یهااز آن وجود ندارد. کهکشان یاشده  د یی نمونه تأ  چیاند، اما تاکنون هتوجه قرار داده

ماده    یحاو  یگاز  یابرها  نیا  رایهستند، ز  زیمتما  ی کشان جزر و مد که  یهاکنشاز برهم  یناش   ی کهکشان  نیب

  ان یم  یگاز  یابرها  نیب  صیکهکشان خوانده شدن را ندارند. تشخ  طیشرا  یفن  نظراز    نیبنابرا  ستند،ی ن  کتاری

کردند که    دای پ  د یجد   کیدانشمندان شش نامزد کهکشان تار  دشوار است.  کیتار  یهاو کهکشان  یکهکشان

 فرت ی ( کهکشان سIIکهکشان دوپرگار، نمونهٔ )



 

 

 ینامزدها  نیا  د،ی تصور کن  د ی توان  یطور که متعداد ستاره در آنها اندک است. همان  ایندارند    یاستاره  چیه  بایتقر

 کند.  یسخت م  اریآنها بس افتنی یعامل کار را برا نیندارند؛ ا  یچندان   ییو روشنا یفاقد ستاره درخشندگ

 یکهکشان عدس

نخود  کی در طبقه  یاگونه  یکهکشان  که  است  کهکشان    ی بند از 

قرار    یو کهکشان لپه ا  یی ایکهکشان لوب  انیها مکهکشان  ک یکالس 

بودن غبار   ادیبه علت ز یهستند ول  سکیها دکهکشان نیا .ردیگیم

ستارگان در    ش یبه خود گرفته و البته زا  ی شکل عدس  یاستاره  انیم

 اد است. یها زدسته کهکشان نیا

 ی کهکشان اقمار 

اقمار صورت   یکهکشان  یکهکشان  به  که    کیگرد    یمدار  یاست 

م اچرخدیکهکشان بزرگ  گرانش  نی.  اثر کشش  بر  است.    یگردش 

که حالت    یجفت کهکشان  کی  در  دارد.  گاهیگران  کی  یکهکشان دارا

اگر    یمدار از د  اریبس  ی کیدارند  باشد، کهکشان بزرگتر    گریبزرگتر 

اصل تا کهکشان شودیم  دهینام  یاقمار  یو دوم  یکهکشان  اگر دو   .

 . شود یگفته م دوتایی ها سامانه هم اندازه باشد، به آن باًیتقر

  ن یو همکارانش در نخست  ۱۶قرن    یپرتغال  انوردیماژالن در  نانیفرد

س  دور  به  ز  نیزم  یارهیسفرشان  آسمان   یبررس  یبرا  یادیفرصت 

نت  ی جنوب  ی   مکرهین ابر    افتنیها    ی بررس   ن یا  جهیداشتند.  دو جرم 

است و امروزه  تیقابل رو یمسلح به راحت ریمانند، بود که با چشم غ

ا آماتور،  اول  ود  نیمنجمان  کاشفان  افتخار  به  را  ابرها  هیابر   یاش، 

 ی اقمار یها دو کهکشان نیا میدانیمعروف هستند. اکنون م یماژالن

مارپ ش   یچیکهکشان  راه  ماژالن    یریبزرگ  بزرگ  ابر  هستند.  ما 

(LMC  در فاصله )یبا پهنا  نیاز زم  ی هزار سال نور  ۱۶۰حدود    ی 

ابر    قرار دارد.  دهااژ  یدر صورت فلک   ،یسال نور  ۱۵۰۰۰به    کینزد

از ما فاصله دارد    یهزار سال نور  ۲۰۰( حدود  SMCکوچک )  یماژالن

است   تی( قابل رو  یجنوب  مکرهی)از ن  توکان  یصورت فلک  یو در راستا

  مکره یشامل دو ابر کوچک و بزرگ در ن  یماژالن  یابرها   شود.  یم  لیو از هزاران ستاره کوچک و بزرگ تشک

.  ندیآ  یبه حساب م  یریکهکشانها به کهکشان راه ش   نیکتریآسمان دو کهکشان نامنظم بوده واز نزد  یجنوب



 

 

  ن یهستند و تاکنون چند   یریه ش کهکشان را  د ی گرانش شد   ریدو کهکشان تحت تاث  نیاست که ا  نیتصور بر ا

 اند.  ده یبار به عنوان قمر به دور آن چرخ

 کهکشان کوتوله 

اطالق    یکهکشان کوتوله به کهکشان  کی

دارا  شودیم م  یکه  چند    ارد یلیفقط 

ستاره    ارد یلمی  ۴۰۰– ۲۰۰که    یریش 

ماژالن ابر  ن  یدارد(.    ارد یلیم  ۳۰  زیبزرگ 

هم به  و  دارد  به    ی گاه  لیدل  نیستاره 

طبقه کوتوله  کهکشان    ی بند عنوان 

ش   کهکشان  .شود یم چهارده    یریراه 

شکل   به  که  دارد  شده  شناخته  کوتوله  کهکشان 

ا  یاقمار م  نیدور  مطالعات    گردندیکهکشان  و 

  نیترکه امگا قنطورس )بزرگ  دهد ینشان م  دتر ی جد 

وا  ایستارهخوشه   در  شده(    کی   قع هستهشناخته 

  چالهاهیس   کیکهکشان کوتوله است که در مرکزش  

 قرار دارد. 

 فشانکهکشان ستاره

ها کهکشان  شتر یمتعارف ستارگان در ب  لیبا نرخ تشک  سهیاست که در مقا  یکهکشان ستاره فشان، کهکشان 

اغلب در    شوندیکه به عنوان ستاره فشان رصد م  یهاستارگان را دارد. کهکشان  ل یتشک  ند یاز فرا  یینرخ باال

 اند. داشته کی برخورد نزد ایتصادف  گرید یهااست که با کهکشان ییهاکهکشان

.  کنند یاز حد معمول منتشر م  شتری ب  یریرا در مقاد  یی وینور فروسرخ و امواج راد  یاانفجارستاره  یهاکهکشان

مطالع  یها زمانکهکشان   نیا تلسکوپ  ۀکه  با  پذ   یهاآسمان  نمونه    کیآشکار شدند.    رفت،یفروسرخ صورت 

که   رسد یاکبر قرار دارد. به نظر مدب یصورت فلک   ر د ی سال نور  ونیلیم ۱۲ ۀ است که با فاصل M82 ک ینزد

 . رندیشکل بگ  عیو سر یصورت انفجارآن در فضا، باعث شده که ستارگان به  هی، همساM81گذر از کنار 
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 کهکشان حلقوی 

  ره یبه دا  ه یشب یبا ظاهر یو حلقه دارد . ) کهکشان  رهیدا  ه یشب  ی است که شکل  یکهکشان   یکهکشان حلقو  کی

  ء ی . ش   (مرکز درخشان است  کی  یو دارا

نمونه    کی(     Hoag's Objectهوگ )  

است ، که   یحلقو یخوب از کهکشان ها

در    آرتور هوگ   یعنی به افتخار کاشف آن  

گذار  1950سال   اس   ینام  ات شده    ن ی. 

سال   در  آرتور    1950مجموعه  توسط 

ا  Art Hoagهوگ)     .   ن ی(  کشف شد 

  0.1نادرند و تنها    ارینوع کهکشان ها بس

از کل کهکشان عالم را شکل    یهادرصد 

در    کیتعدادشون    یبه عبارت   ای  دهند یم

 هزار کهکشان است. 

توسط آرتور    1950هوگ ، که در سال    ءیش  است .   ره یبه دا  ه یبش   یکهکشان با ظاهر  ک ی  یحلقو  کهکشان

از    یاریکهکشان شامل بس  نیحلقه ا.  است   یکهکشان حلقو  ک یاز    ی مثال  هینمونه اول  ک یهوگ کشف شد ،  

ها عظ  یآب  یستاره  و  جوان    میداغ  نسبتاً  و 

 ی روشن هستند . منطقه مرکز اریاست که بس

کم  یحاو نسبتاً  رنگ  زرد  درخشان    ی ماده 

اخترشناسان ) ستاره شناسان (     یاست . برخ

  ی زمان یحلقو ی باورند که کهکشان ها  نیبر ا

از   رکهکشان  کوچکت کیکه  رند یگ یشکل م

 کهکشان بزرگتر عبور  کند .  کیمرکز 

  یخال ی کهکشان را فضا نیا شتریآنجا که ب از

بس  لیتشک فاصله  و  است    ن یب  یاریداده 

هم به  دارد  وجود  دو    لیدل  ن یستارگان  اگر 

کهکشان به هم برخورد کنند به ندرت باعث  

بزرگ و پر از کاه دو عدد    یماند که در انبار  یم  ن یشوند. )مثل ا  یدو ستاره  م   نیب  یهرگونه برخورد واقع

 .( تکم اس  یل ید خدو سوزن در اثر زلزله به هم برخورد کنن نیا نکهیاحتمال ا جهیدر نت  میباش  اشتهسوزن د

 



 

 

 ( nebuleابر میان ستاره ای یا سحابی )

ابر وسیعی از مواد جامد و گاز ها و غبارها متشکل از  اتم عناصر موجود در جهان مادی است که معموال به  

پوشاند. سحابی    شکل ابر یا غباری فضای بین ستارگان و داخل کهکشان ها را به نسبت های نا مشخصی می

ابر وسیعی متشکل از غبار و گاز است گازهائی که آن را تشکیل می دهند فوق العاده رقیق و در دمای کم  

هستند . سحابی ها به علت نور خود نمی تابند بلکه بر اثر نور ستارگان مجاور قابل رویت هستند. سحابی ها  

درصد    ۲۳ر مکعب ابر ستاره ای یک اتم است( هلیم  درصد )چگالی هیدروژن در هر سانتی مت ۷۵   از هیدروژن

درصد از سحابی را پوشانده حدود دو درصد باقی مانده را    ۹۸تشکیل شده اند. این دو عنصر مجموعا حدود  

 دهند. بقیه عناصر به شکل اتم یا ترکیب شکل می

تلسک  "سحابی"اصطالح   وجود  از  پیش  زمانهای  در  است.  بوده  متفاوت  نجوم  تاریخ  تشخیص  در  برای  وپ 

اجسامی که غیر ستاره ای به نظر می رسند از ستاره های نقطه مانند استفاده می شد. نشان داده شده است  

بیشتر   های"که  اصطالح    "سحابی  بنابراین   . هستند  باز  ای  ستاره  های  خوشه  زمان  آن  در  شده  شناخته 

 . می نامیم استفاده شد "دیسکی  "شی"برای چیزی که اکنون   "سحابی"

در اوایل با وجود تلسکوپ ، ماهیت این اجسام هنوز کامالً ناشناخته بود. با حل شدن خوشه های باز ، همه  

به صورت   ، کشف طیف    "سحابی"اجسام عمیق دیگر  تلسکوپ های بزرگ  از  استفاده  فقط  شدند.  خالصه 

اطمینان از اجسام    را با  "واقعی"امکان تشخیص سحابی های    ۱۹سنجی و اختراع عکس در نیمه دوم قرن  

ساخته شده از ستارگان فراهم کرد. باید در نظر داشت که همه سحابی های مسیه عضو کهکشان راه شیری 

 هستند . 

 منشا ماده میان ستاره ای  

قسمتی از ماده میان ستاره ای، بازمانده دوران تشکیل کهکشان ها و ستاره های نسل اول است. اما نظرات 

را متفاوتی وجود دارد ک تحول خود  مراحل  از ستاره هایی که آخر  ای  ستاره  میان  ماده  از  بزرگی  ه بخش 

گذرانند به محیط بین ستاره ای راه یافتند. ترکیب اولیه ماده میان ستاره ای بیشتر از هیدروژن و هلیوم  می

 . بود که جز عناصر آغازین هستند اما عناصر سنگین تر نظیر کربن، نیتروژن و اکسیژن

 

 

 



 

 

این نقشه بزرگترین خوشه ها و سحابی های ستاره ای 

به گونه    ۱۰۰۰۰در طی   این نقشه  سال نوری است. 

صفحه   به  مستقیماً  ما  که  است  شده  دار  جهت  ای 

کنیم.   می  نگاه  نقشه  مرکز  در  و خورشید  کهکشانی 

تقریباً معروف ترین خوشه های ستاره ای و سحابی ها  

به  اند.  شده  گذاری  برچسب  نقشه  وجود    روی  دلیل 

همه گرد و غبار و گازهای موجود در کهکشان ، بسیار  

صفحه   در  را  فاصله  این  از  فراتر  که  است  دشوار 

 کهکشانی مشاهده کنید. 

سال   ۲۰۰۰این نقشه درخشان ترین ستارگان در طی  

واقعی   ستاره  این نقشه یک  از  است. هر نقطه  نوری 

فهرست   بر روی صفحه    Hipparcosاست که در 

است. در مجموع  کهکشا شده  ستاره    ۶۴۸۱نی رسم 

برابر   صد  از  بیش  آنها  از  یک  هر  و  اند  شده  رسم 

درخشان تر از خورشید هستند. این یک نقشه نسبتاً  

دقیق    Hipparcosخشن است زیرا اگرچه کاتالوگ  

ترین فواصل ستاره ای را شامل می شود ، اما بزرگتر  

و  سال نوری شروع به بزرگ شدن می کند    ۸۰۰از  

سال   صد  چند  ها  ستاره  این  از  بعضی  است  ممکن 

نوری از موقعیت واقعی خود رسم شوند. ساختار بازوی  

Orion    شود می  ظاهر  وضوح  این    -به  تراکم 

  ۲۰۰۰ستارگان بطور قابل توجهی به سمت باال و پایین این نقشه کاهش می یابد و سه انجمن اصلی ستاره در  

-مناطق از ستاره های گرم و سفید است ، به عنوان مثال انجمن عقربسال نوری نیز برجسته هستند. این  

قنطورس درخشان ترین ستاره های صورت فلکی عقرب ، گرگ ، قنطورس و صلیب جنوبی را در خود جای  

 داده است. خوشه های بزرگ ستاره ای و سحابی ها نیز بر روی این نقشه ترسیم شده اند. 

 

 

 



 

 

 انواع سحابی ها  

 .سحابی ها به سه دسته تقسیم میشوند که به بررسی هر یک از انها بصورت جداگانه میپردازیم

 بازتابی  

 نشری )گسیلشی(  

 تاریک )جذبی(  

 ما یا ابرنواختری سحابی سیاره ن

   بازتابی  سحابی 

اگر ستاره ها مقداری سرد تر باشند یا این که چگالی گازها در سحابی بیشتر باشد، ماده ابر از خود نور گسیل  

های نزدیک را بازتاب می کند. لذا این سحابی ها را با نام سحابی بازتابی می شناسیم.  نمی کند بلکه نور ستاره

غبار     ه های کوچک و پراکنده )مانند دود سیگار( کهدر این موارد گاز را نمی توان مشاهده کرد و بجای آن لک

هستند، مشاهده می شوند. نور این سحابیها از نور ستاره ای که آنها را روشن کرده کمتر است، مگر اینکه  

در واقع در این نوع سحابی، انرژی ستاره مذکور، به    قسمتی غلیظ از آن جلوی نور خود ستاره را گرفته باشد.

 شوند.  ه اندازه کافی داغ نیست( که اتمهای سحابی یونیزه بشوند و فقط پراکنده میقدری نیست ) ب 

هرچه طول موج نوری کمتر باشد بیشتر پراکنده می شود. به همین دلیل نور آبی که طول موج کمتری دارد،  

سحابی های   بیشتر پراکنده شده و لذا این سحابی ها بیشتر به رنگ آبی دیده میشوند. )نظیر اتفاقی که در

بازتابی رخ میدهد در اتمسفر زمین روی ذرات غبار هم رخ داده و باعث می شود تا ما آسمان را آبی رنگ  

ببینیم(. البته به علت بازتاب نور ستاره، طیف این سحابی ها بسیار شبیه به طیف ستاره است. بیشترین عامل  

و نیکل هست. آهن و نیکل باعث میشوند که این این پراکنده شدن، اتم های کربن و یا عناصری مانند آهن  

 نور پراکنده شده، پالریزه و قطبی شود. 

 هستند.    ۲۶۳۱IC و    ۲۱۱۸ICبهترین نمونه از سحابی بازتابی سحابی سه تکه 

 

 

 

 

 



 

 

 سحابی سه تکه  

  ۵۰۰۰نیز نامیده می شود در صورت فلکی غنی از سحابی قوس قرار دارد و تقریبأ   20Mسحابی سه تکه که  

 سال نوری با زمین فاصله دارد. 

این سحابی در واقع یک منطقۀ تشکیل ستاره در صفحه کهکشان ما است که سه نوع سحابی ستاره ای مختلف  

شده، سحابی انعکاسی آبی که توسط نور  را نشان می دهد: سحابی نشری قرمز که با اتم های هیدروژن احاطه  

ستاره انعکاس دهندۀ گرد و غبار تولید شده، و سحابی تاریک که در آن ابرهای گرد و غباری متراکم به شکل  

شبح ظاهر می شوند. اما منطقۀ نشری قرمز رنگ با خطوط گرد و غبار تیره به چند بخش تقسیم شده و نام  

است. ستون ها و دهانه هایی که توسط ستارگانِ تازه متولد شده در پایین  معروف »سه تکه« از آن گرفته شده  

و سمت چپ سحابی انتشاری ایجاد شده اند در این تصویر کلوز آپ تلسکوپ فضایی هابل دیده می شوند.  

سال نوری وسعت دارد. این سحابی به حدی کم رنگ است که با چشم غیرمسلح    ۴۰سحابی سه تکه تقریبأ  

 ود اما تقریبأ اندازۀ ماه در آسمان زمین را پوشش می دهد. دیده نمی ش 

 

 

 

 

 



 

 

 )سر جادوگر(   ۲۱۱۸سحابی آی سی 

یک سحابی بازتابی است که به طرز وحشتناکی  

و حدود   شده  زمین    ۸۰۰تشکیل  با  نوری  سال 

دارد.این ستاره    فاصله  به  نظر  به  خشن  سیمای 

شکارچی پای  سحابی  Rigel)  درخشان  در   )

شده   خیره  فریم  این  لبۀ  در  درست  شکارچی، 

ای متشکل از غبار و گاز که است. ابر میان ستاره

2118IC     سال نوری وسعت    ۷۰نام دارد، حدود

های غبار آن نور ستارۀ پای شکارچی  دارد و دانه

کس ترکیبی، رنگ  را منعکس می دهد. در این ع

سحابی نه تنها ناشی از نور آبی رنگ ِ شدید ستاره  

های غبار نور آبی را بهتر از قرمز  است، بلکه دانه

باعث   فیزیکی  فرآیند  همین  کند.  می  منعکس 

تشکیل آسمان آبی روز بر روی زمین می شود،  

 اند. های نیتروژن و اکسیژن در جو کره زمین پراکنده شدهگرچه مولکول

 در این تصویر جدید و خیره کننده از تلسکوپ ِ رصدخانه سیال در شیلی، ستاره ای بسیار جوان را می بینیم  

را روشن کرده     2631ICکه سحابی  

این عکس از تلسکوپ رصدخانه    است.

سحابی   بازتاب  را     2631ICسیال، 

 نشان میدهد. 

سحابی     2631ICسحابی    نوع  از 

ترین   این سحابی نورانی  بازتابی است. 

کامالئون  مجموعه  در  شیء 

(Chamaeleon Complex )  

است، ابر بزرگی از گاز و غبار که تعداد  

متولد   تازه  ستارگان  از  زیادی  بسیار 

شده و در حال شکل گیری را در خود  

سال نوری از زمین واقع    ۱۵ر فاصله  جای داده. این مجموعه در ناحیه جنوبی صورت فلکی آفتاب پرست د

 است. 



 

 

می باشد. به رغم حضور     97300HDروشنایی خود را مدیون ستاره ای بسیار جوان بنام     2631ICسحابی  

از نوع ستارگان تی   این ستاره  از نقطه نظر جرم نیز مورد بررسی قرار داد.  این ستاره باید آن را  اهمیت  پر 

که جوانترین مرحلۀ قابل رویت از زندگی ستارگان نسبتاً کوچک را نشان    ثوری)نوعی ستاره ی متغیر( است،

می دهد. هنگامی که این ستارگان به بلوغ می رسند جرم خود را از دست داده و منقبض می شوند؛ اما در  

طی مرحله تی ثوری، این ستارگان هنوز به اندازه کوچک شده نهایی خود که قرار است میلیاردها سال در آن  

اند.ا ادامه دهند، نرسیده  این ستارگان جوان بسیار    ندازه بعنوان یک ستاره به زندگی خود  اما دمای سطح 

نزدیک به دمای نهایی آنها در دوره پس از بلوغ است، چرا که این اجرام در مرحله تی ثوری اساساً نسخه غول  

غول آسایی درخشانتر از دوره های پس آسای دوره های بعدی زندگی خود هستند و بنابراین در دوره جوانی و  

از بلوغ خود میباشند. آنها هنوز مانند ستارگان بالغ تر در هسته خود فرایند گداخت هیدروژن به هلیوم را آغاز  

  نکرده اند اما با تولید گرما از طریق انقباض در حال شروع به آماده سازی نیروگاه های حرارتی شان هستند.

توضیح داده شد، صرفاً به اعتبار بازتاب نور    97300HDفرایندی است که برای ستاره   سحابی بازتابی، مانند 

این نوع ستارگان در فضا نور افشانی می کنند. نور ستارگانی که پر انرژی تر هستند، مانند تابش فرا بنفشی  

د هستند و بدین  که از ستارگان جوان بسیار داغ منتشر می شوند، قادر به یونیزه کردن گازهای اطراف خو

ترتیب به عامل انتشار نور این گازها کمک می کنند. این نوع تابش ِ سحابی ها نمایانگر حضور ستارگان داغ  

 تر و قدرتمندتر است که در دوره بلوغشان از فاصله هزاران سال نور آنها را قابل رویت می نماید. 

 

 

و  ستاره غبارآلود  ابرهای  روشن،  های 

درخشا »سحابی«  زینتیک  بخش  ن، 

قسمتی از آسمان هستند که در شمال  

( شکارچی«   Orion’s»کمربند 

Belt  تصویر این  در  و  دارد  قرار   )

 کنید. مشاهده می

 

  « ۷۸کند. »مسیه  درجه گسترش پیدا می  ۵/۵نزدیک به صفحه »کهکشان راه شیری« میدان دید تا حدود  

Messier 78  ان« نام  با  )2068سی  جیکه   »NGC  2068  سحابی« یک  است،  شده  شناخته  نیز   )

 توان آن را مشاهده کرد. ( آبی فام است که در سمت راست تصویر میReflection Nebulaبازتابی« ) 

 



 

 

78M    به این دلیل به این رنگ است که ذرات

غبار آن، نور آبی روشن ستارگان داغ و جوان 

می منعکس  خوبی  به  هیدروژن  را  گاز  کنند. 

مرکزی  بخش  در  موجود  درخشان  و  قرمز 

گُسیلِشی«   »سحابی  از  قسمتی  تصویر، 

(Emission Nebula  »برنارد »حلقه   )

(Barnard’s Loop  است. در سمت پایین )

تصویر، یک ابر غبار آلود سیاه رنگ شبح  و چپ  

می را  سحابی  مانند  که  کرد  مشاهده  توان 

( یا Bogeyman»لولوخورخوره«   )

  ۱,۵۰۰و حلقه برنارد در حدود    78Mهای  ( نام دارد. در حالی که سحابی1622LDN« )۱۶۲۲اِن  دی»اِل

سال نوری با زمین فاصله    ۵۰۰تر است و در حدود  نزدیک   1622LDNسال نوری از زمین دور هستند،  

ای های ستارهشود و خانه خوشههای جوان بسیار روشنی میاین ابر عظیم گاز و غبار باعث ایجاد ستاره  دارد.

 رسد، اما هنوز هم بسیار زیبا است. دان دقیق به نظر نمیجوان است. توسط دوربین دوچشمی، این ابر چن

43M    که بخشی از توده ابر مولکولی شکارچی است اغلب عکسبرداری می شود اما به ندرت اشاره می شود

 معروف واقع شده است.  42Mکه در همسایگی 

صحنۀ برجسته واقع  منطقه که شامل تعداد زیادی ستارۀ درخشان از خوشه ذوزنقه است در باالی این  ابن  

های غبار تیره پوشیده شده، غالبا از  خود یک منطقه تشکیل ستاره است و اگرچه با رشته  43Mشده است.  

سال نوری از زمین    ۱۶۰۰هیدروژن ِ درخشان تشکیل شده است. کل میدان شکارچی که در فاصله تقریبی  

غبار تیره در نوری مبهم و روشن در جو    آور غبار پوشیده شده است.های ظریف و حیرتواقع شده با رشته

 ، دفع می شود. و الکترون خارجی ستارگان خنک پرجرم ساخته شده و با باد خارجی حاوی پروتون

 سحابی نشری )گسیلشی(  

از ستاره یا ستارگان داغ   ناشی  تابش ماوراءبنفش  ابرهای گازی توسط  اتمهای موجود در  سحابیهای نشری 

و بدنبال این در نور مرئی تابش دوباره  داشته و دیده می شوند.تابش دوباره   BیاOیفی یونیزه شده از گروه ط

به این شکل است که الکترونی که از اتم مادر جدا شده دوباره با آن ترکیب می شود و نور تولید می کند این  

ی طیف می باشد. نور  نور تولیدی نه در همان طول موج نور ورودی بلکه با طول موج بلندتر و در ناحیه مرئ

 های نشری  به صورت خطوط طیفی نشری می باشد . بیشتر سحابی



 

 

که یونیزه شدن آن باعث مشاهده سحابی می شود به این هیدروژن ماده غالب سحابیها می باشد واز آنجایی

به عنوان    هایا سحابی هیدروژن دوبار یونیده هم گفته می شود.این سحابی   HIIسحابیها مناطق   معموال 

 مناطق تولید ستاره های جدید شناخته می شوند. 

نانومتر در منطقه  قرمز طیف می باشد بنابراین در    ۶۵۶بیشترین و قویترین تابش هیدروژن در طول موج  

عکسبرداری ها مناطق هیدروژن دوبار یونیده بصورت مناطق قرمز رنگ مشاهده می شوند.با این وجود امکان  

در طول موجهای  (forbiddenنور دیدگانی هم با نور سبز رنگی که ناشی از خطوط طیفی ممنوعه )دارد در 

 نانومتر ناشی از تابش اکسیژن می باشد هم دیده شوند.   ۵۰۱ و ۴۹۶

خیلی داغ باشد بیشترین تابش آن در منطقه ماوراءبنفش بوده وهمین موجب  ٬اگر ستاره عامل تحریک سحابی  

س  بیشتر  ها  درخشندگی  سحابی  شد.گرچه  خواهد  ستاره(  ظاهری خود  درخشندگی  از  بیشتر  )حتی  حابی 

درخشنده به نظر می رسند این را باید بدانید که بسیار رقیق می باشندو مشخص شده که به طور نوعی هر  

 کیلوگرم ماده موجود در سحابی در حجمی در حدود هزار میلیون کیلومتر مکعب پخش شده است. 

 سحابی نشری خود به چند دسته تقسیم می شوند: 

:پرجرم  _۱ ابرنواختری  ستارهبقایای  پایان ترین  به  نو  اَبَر  نام  به  انفجاری عظیم  با  را  عالم، زندگی خود  های 

 برند. می

 کند! پایین سمت چپ تصویر، نور افشانی می  ٔ  ای درخشان در گوشهبه صورت ستاره  SN1994Dاَبَر نواختر  

طور  کند. آن گاه بهدر حال مرگ، شروع به خاموش شدن می  ٔ  دهد که یک ستارهیک اَبَر نو اختر زمانی رخ می

کوچک نوترونی به    ٔ  کند و در پسِ خود، یک هستهناگهانی منفجر شده و مقدار بسیار زیادی نور تولید می

تواند  یک سر سوزن( می ٔ  ترین ذره در فضا است. مقدار کمی نوترون )به اندازهیننوترون سنگ. گذارد جای می

 هزاران تُن جرم داشته باشد. 

کند و ممکن است درخشندگی آن، به مدت چند  طی این انفجار، ستاره ، ماده خود را به سوی فضا پرتاب می

های منفجر شده را )که صدها  شان ستارهتوان بقایای درخروز، از کل یک کهکشان هم بیشتر باشد.هنوز هم می

ابرنواختر ها به قدری درخشان هستند که حتی یکی از    اند( مشاهده کرد.یا هزاران سال پیش از هم پاشیده

 همین ابرنواخترها در گذشته، در چین و در روز با چشم غیر مسلح مشاهده شده است. 

 »اَبَرنواخترها« بسیار نادر هستند

ها نیز در پسِ  دهد که برخی از آنطور میانگین در هر قرن یک یا دو ابَرنواختر رخ میبه در کهکشان خودمان

  ۱۶۰۴شد، ابرنواختر کپلر در سال  شیری دیدهشوند. آخرین ابَرنواختر قطعی که در راهغبارِ کهکشان پنهان می

 اند. ها یافتهرا در دیگر کهکشان ویژه رصدگران آماتور ( تعداد بسیار بیشتریمیالدی بود. اما اخترشناسان )به

( نوعی سحابی گسیلشی است که از گاز و پالسما  planetary nebulaنما )به انگلیسی: سحابی سیاره   _۲

آیند. این نام از قرن هجدهم به وجود  ها پس از مرگ ستارگان به وجود میاست. این نوع سحابیتشکیل شده



 

 

بآمده حلقوی  علت  به  که  هنگامی  و  سحابیاست  این  ستارهودن  انفجار  خاطر  به  خود  در  ها)که  است( 

ها کوتاه و حدود  شد. مدت عمر این سحابیهای ضعیف به شکل یک سیاره دیده و اشتباه گرفته میتلسکوپ

 ده هزار سال در مقابل با عمر چند میلیون ساله ستاره است. 

 , سحابی چشم گربه۶۵۴٣سی جی ان 

هایی که آخرین مراحل نه تنها کنار ستارگان تازه متولد شده، بلکه اطراف ستاره  نواحی روشن از گاز یونیده،

ای عبارت است از یک پوسته گازی به دور یک  شود. سحابی سیارهکنند نیز دیده میتحول خود را سپری می

بروز کند.   هاییسوزی، ممکن است ناپایداریستاره آبی داغ و کوچک. در زمان تحول ستاره و در مرحله هلیوم

ها ممکن است تمام اتمسفر بیرونی به فضا  کنند، در حالی که در دیگر ستارهبرخی ستارگان شروع به تپش می

کیلومتر بر ثانیه در حال انبساط است    ۳۰تا  ۲۰گازی که با سرعت    ٔ  پرتاب شود. در حالت اخیر، یک پوسته

کلوین( تشکیل خواهد شد. این ستاره کوچک،    ۱۰۰۰۰۰تا    ۵۰۰۰۰اطراف یک ستاره کوچک و داغ )دمای  

را در سحابی سیاره انبساط  گاز در حال  مرکزی،  فرابنفش ستاره  تابش  است.  اولیه  یون  هسته ستاره  به  ای 

شود، در طیف این گاز وجود  دیده می ۲سیاری از خطوط نشری روشنی که در یک ناحیه اچ کند. ب تبدیل می

شوند.  تر منبسط میترند و سریعخیلی متقارن  ۲تر نواحی اچ  ای عموماً از بیشهای سیارهدارد. البته سحابی

سال   ۵۰ر مدت وضوح در تصاویری که د ، به57Mبرای مثال، سحابی حلقوی معروف در صورت فلکی شلیاق، 

ای محو ستارهای در محیط بینهای سیارهگرفته شده منبسط شده است. در مدت چند ده هزار سال، سحابی

ترین سحابی شناخته  گردد. قطر ظاهری کوچکها سرد، و به کوتوله سفید تبدیل میشده، ستاره مرکزی آن

(،  Helix Nebulaا، مانند سحابی مارپیچ )هترین آنشده تنها چند ثانیه قوسی است؛ در حالی که در بزرگ

می برآورد  برسد.  درجه  یک  به  است  سحابیممکن  کل  تعداد  که  سیارهشود  راه  های  کهکشان  در  ای 

 ای رصد شده است. سحابی سیاره  ۲۰۰۰باشد. تاکنون حدود    ۵۰۰۰۰شیری،

های نشری وبازتابی معموال  سحابیهای تاریک و بازتابی جزء سحابیهای نشری به حساب نمی آیند.البته سحابی

 شناخته می شوند.    Diffuseدر کنار هم دیده شده و با نام سحابی پخشی 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چند نوع سحابی گسیلشی  

، یک ابر بزرگ گاز در کهکشان راه شیری  شودنیز شناخته می  Messier 8یا   M  8سحابی مرداب که با نام

ماست، در شرایط بسیار خوب  

آب و هوایی به سختی با چشم  

اما  انسان قابل مشاهده است، 

با آسمان تاریک و کمی کمک  

شکوه   نوری  ابزار  توسط 

بنابراین   دارد.  را  خودش 

را   خود  دوچشمی  دوربین 

دنبال   به  و  در    8Mبیاورید 

سمت   و در  باالتر  چند درجه 

 است صورت فلکی قوری چای در صورت فلکی قوس باشید. ر

ها در داخل  ترین سحابیاز نظر بصری حدود سه برابر ماه کامل بوده و سحابی مرداب بزرگترین و درخشان

 صورت فلکی قوس و اطرافش است. 

اواسط پاییز )نیمکره جنوب اواسط تابستان تا  اواسط  برای پیدا کردن سحابی مرداب در نیمکره شمالی در  ی 

زمستان تا اواسط بهار( باشید.همانطور که سحابی با چشم غیرمسلح به صورت یک جرم بسیار ضعیف دیده  

روشنمی هسته  یک  شکل  به  دوچشمی  دوربین  با  قابل  شود،  طرف  یک  از  شنی”(  “ساعت  اصطالح  )به  تر 

 شده است. ای باز در طرف دیگر جدا مشاهده است که با یک شکاف تاریک از یک خوشه ستاره

8M  8سال نوری فاصله دارد.   ۵۰۰۰در حدودM   که در درجه اول از هیدروژن تشکیل شده است، بیشتر آن

شناسند. به همین  ، یونیزه شده، به عنوان سحابی انتشاری میHerschel  36را با تابش سوپراستار مجاور  

های است، مکانی که در آن ستاره  ایای یا مهد ستارهترتیب، این منطقه همچنین یک منطقه تشکیل ستاره

این منطقه یک خوشه ستارهجدید متولد می از ستاره   6530NGCای باز،  شوند. در  های  وجود دارد که 

های جوان  اند که احتماالً تنها چند میلیون سال سن دارند. عالوه بر این ستارهجوان و داغ و آبی تشکیل شده

ها” وجود  ستارهبا چگالش گاز و گرد و غبار در راه تبدیل شدن به “پیشهای “بوک” تاریک ، بسیاری از گلبول

 اند. هایی هستند که در همان نزدیکی شکل گرفتهدارند و در نهایت ستارگان تمام عیاری مانند ستاره

ای وجود  ای را نشان دهد، هیچ اساطیری شناخته شدهدر حالی که نام خیالی مرداب ممکن است منشأ اسطوره

ای مرتبط باشد. این نام ظاهراً به شکل آن با خط تاریک در  ستارهارد که به طور مستقیم با این ابر میانند 

وسط اشاره دارد. این سحابی چون با چشم غیرمستقیم قابل مشاهده است و بنابراین به طور حتم در دوران  



 

 

جود ندارد، هنگامی که اخترشناس  هیچ اطالعی در مورد این سحابی و ۱۶۵۴شد ولی تا سال  باستان دیده می

 ای در سحابی ثبت کرد. سیسیلی جیووانی باتیستا هودیرنا،  مشاهدات خود را از خوشه ستاره

مشاهده شد، پس از آن در    ۱۷۶۴شناس دیگر از جمله چارلز مسیه در سال  این منطقه توسط چندین ستاره

 در فهرست مسیه نیز شناخته شد.   ، هشتمین شیء8Mیا  8نهایت به عنوان مسیه  

کنید که در باال  ( را مشاهده میElephant’s Trunk Nebulaدر این تصویر، »سحابی خرطوم فیل« )

(  Emission Nebula(، در میان »سحابی گسیلشی« )Cepheusو دور از صورت فلکی »قیفاووس« )

ستاره و    IC  1396ای جوان  و خوشه  پیچ 

درازا است.  خورده  فیل تاب  خرطوم  این  ی 

نام   با  که  شناخته    vdB  142کیهانی  نیز 

از  می بیش  این    ۲۰شود،  است.  نوری  سال 

نمای نزدیک و با جزئیات از طریق فیلترهای 

از   ناشی  نور  که  است  شده  ثبت  باریکی  باند 

این  اتم در  یونیزه  هیدروژن  و  اکسیژن  های 

 دهند. منطقه را عبور می

 

 سحابی خرطوم فیل  

کشند،  ای را به تصویر میستارههای گاز و غبار سرد میانخورده درخشانی که تودههای پیچدر تصویر حاصل، لبه

ابرهای تاریک و پیچک این  برای ستارهبه وضوح قابل مشاهده هستند.  بوده و  شکل دارای مواد خامی  زایی 

با فاصله     1396ICنور  ها پنهان شده است. مجموعه نسبتاً کم( نیز درون آنProtostarsهایی )ستارهپیش

دهد.  درجه را در آسمان پوشش می  ۵سال نوری از زمین، منطقه بزرگی به وسعت بیش از    ۳,۰۰۰تقریبی  

مل ماه وسعت  بینید، به اندازه یک درجه یعنی معادل دو قرص کاانگیزی که در این تصویر مینمای شگفت

 دارد. 

انگیز نور اما شگفت( کمConstellationای از »صورت فلکی« )درجه  3انداز زیبا که میدان دید  این چشم

) »تک پوشش میMonocerosشاخ«  را  میان (  ابرهای  از  مملو  آمیختهستارهدهد،  که  است  گاز ای  از  ای 

ه متشکل از گاز و غبار کیهانی و ستارگان است و در مرکز  هیدروژن و غبار هستند. این توده درهم پیچیده ک

سال نوری از زمین فاصله   ۲۷۰۰است که حدود    2264NGCزایی به نام تصویر متمرکز شده، ناحیه ستاره

های ( مایل به قرمز که از نور پرانرژی ستارهEmission Nebulaeدارد. در این ناحیه، »سحابی گُسیلِشی« )

 ته شده با ابرهای غبارآلود تیره در هم آمیخته شده است. نوزاد برانگیخ

 



 

 

 صورت فلکی تک شاخ 

در صورتی که ابرهای غبارآلود تیره و تار  

ستاره کنار  قرار در  جوان  و  داغ  های 

ها را منعکس کرده و به  بگیرند، نور ستاره

آیند.  رنگ در میشکل سحابی بازتابی آبی

می تصویر،  این  ستا در  درخشان توانید  ره 

تک- آبی »اس  )سفید   Sشاخ« 

Monocerotis  سحابی« نوک  و   )

( )در سمت  Cone Nebulaمخروط« )

گاز   قرمز رنگ  تابش  واسطه  به  که  چپ( 

این چشم زیبا، ستاره داغ اس تکهیدروژن قابل رؤیت است را مشاهده کنید. در  شاخ، مجاور سحابی  انداز 

در باالی    Trumpler  5ای باز« زرد رنگ  ، قرار دارد. »خوشه ستارهرنگ و »سحابی پوست روباهبازتابی آبی

دار مانندی که در سمت راست مرکز تصویر قرار و »سحابی متغیر هابل«   تصویر و همچنین، ناحیه متراکم دنباله

 نام دارد نیز، در این تصویر قابل مشاهده هستند. 

این سحابی متمایز یک تصویر خاص برای کتاب های ستاره 

هابل  فضایی  تلسکوپ  جدید  شاهکار  در  است.  شناسی 

که در تصاویر    57Mساختارهای پیچیده سحابی حلقه یا  

پیشین تفکیک نشده بودند به راحتی آشکار شد. با استفاده 

این  بعدی  سه  مدل  توانستند  دانشمندان  تصویر جدید  از 

را خلق کنند. این سحابی تصویری از مرگ یک سحابی زیبا  

ستاره خورشید مانند است که در میان گرد و غبار ستاره 

 ای حلقه زده است. 

های سحابی حلقه بر اثر از دست دادن الیه های بیرونی اش به این حال و روز در آمده است. ستاره شناسان داده

ی هابل که متعلق به ناسا و آژانس فضایی اروپا استرا های زمینی را با مشاهدات جدید تلسکوپ فضایتلسکوپ

تر کردند. گرچه مرکز این ساختار    موشکافالنه  راترکیب کردن و ساختارهای فیزیکی، حرکات، و تحوالت آن

 چگال رنگی و درخشان است. رسد ولی در واقع سرشار از ماده کمزیبا خالی به نظر می

آنتونی دراگر تاریخی  اولین کسی بود که در زمستان    Antoine Darquier)  طبق شواهد  این    ۱۷۷۹( 

سحابی را رصد کرد و متوجه تفاوت آن با ستارگان اطرافش شد. براساس نوشته هایی که از او باقی مانده است،  

سحابی حلقوی شبیه به هیچ یک از سحابی های شناخته شده در زمان او نبوده است. او سحابی حلقه را در  



 

 

این نکته اشاره کرده است که سحابی در بخش    ابعاد مشتری به  از آن توصیف کرده و  تر  البته کم فروغ  و 

 مرکزی نسبت به باقی مناطق کم نورتر می باشد. 

سال نوری از زمین فاصله دارد و در صورت فلکی شلیاق واقع شده و یک هدف    ۲۰۰۰سحابی حلقه حدود  

وجود دارد که باقی مانده ای   ۱۵حلقوی ستاره ای از قدر   محبوب برای منجمان آماتور است. در مرکز سحابی

از الیه های مرکزی یک غول سرخ است. این ستاره در واقع یک کوتوله سفید است که ابعادی در حدود سیارات  

دارد. در پایان مرحله غول سرخ ستاره، الیه های خارجی خود را در فضا رها کرده است. این الیه ها در نهایت  

هنده سحابی سیاره نما بوده اند. بخش های مرکزی غول سرخ متراکم شده و به کوتوله سفید تبدیل  تشکیل د

میلیارد سال دیگر ارائه می    ۶بررسی سرنوشت سحابی حلقه دیدی نسبت به مرگ خورشید در    شده است.

 کند. البته خورشید با جرم کمتر از ستاره این سحابی چنین مرگ با شکوهی نخواهد داشت. 

 

 

 

  ، خرچنگ  ،    M1)  1مسیه  سحابی 

1952NGC مشهورترین و مشهورترین بقایای )

ابرنواختر شناخته شده است ، ابر در حال انبساط  

عنوان  به  ستاره  یک  انفجار  در  شده  ایجاد  گاز 

میالدی مشاهده شد.    ۱۰۵۴ابرنواختر که در سال  

  "شاخ"در نزدیکی    ۴.۸به عنوان سحابی به بزرگی  

 جنوبی گاو ، گاو می درخشد. 

میالدی توسط    ۱۰۵۴جوالی سال   ۴  ابرنواختر در

ستاره شناسان چینی به عنوان یک ستاره جدید  

د. طبق سوابق ،  بو    mag  -  ۶یادداشت شد و تقریباً چهار برابر روشن تر از ناهید ، یا در حدود    "مهمان"یا  

روز با چشم غیر مسلح قابل مشاهده بود. این احتماالً توسط هنرمندان هندی    ۶۵۳روز و در آسمان شب    ۲۳

Anasazi   در آریزونا و نیومکزیکوی فعلی( ضبط شده است( 

 سحابی های تاریک 

از گرد و غبار و گاز است که گازش نور میدانهای ستارگان یا سحابی های تابان پشت   ابری  سحابی تاریک 

کند. سحابیهای تاریک، که به سحابی های جذبی نیز معروفند، هیچ  گذرند، جذب میسرش را که از این ابر می

رادیویی یا انرژی مادون قرمز تشعشعی از خود ندارند، ولی ممکن است نورهای جذب شده را به شکل امواج  

دوباره بتابانند. شاید جرم سحابیهای تاریک چندین هزار بار از جرم خورشید بیشتر باشد. اگر یک سحابی به  



 

 

شود. شاید سپس  ای از زمان موادش فشرده شده و تبدیل به ستاره میاندازه کافی جرم داشته باشد، در نقطه

 رارت ببیند و به سحابی نشری درخشانی تبدیل شود. سحابی تاریک با ستارگان جوان گرم ح

دهد که غبار در بازوان مارپیچ، به ویژه در لبه درونی  ها نشان میمشاهدات انجام گرفته بر روی دیگر کهکشان

است. این ابرها به صورت نواحی  است. عالوه بر این، غبار در ابرهای مجزا نیز متمرکز شدهآن ها، تمرکز یافته

های  شوند. دو نمونه از سحابیهای تاریک، در مقابل زمینه کهکشان راه شیری دیده میه، یا سحابیکم ستار

های تاریک  تاریک عبارتند از کیسه زغال در آسمان جنوبی و سحابی سر اسب در صورت فلکی جبار. سحابی

آیند.  قریباً کروی در میسازند، و گاهی نیز  به شکل اجسامی کوچک و تگاهی نوارهایی گسترده و مارپیچ می

شوند.بارت یان بوک این  تر دیده میاجسام اخیر در مقابل زمینه ای روشن، مانند یک سحابی گازی، راحت

ها ابرهایی هستند که تازه در حال انقباض  اجسام را گویچه یا گلبول نامید. وی این فرضیه را مطرح کرد که آن

توان به کمک نمودار  یجاد شده توسط یک سحابی تاریک را میباشند. خاموشی ابه سمت تشکیل ستاره می

 ولف توضیح داد و مورد مطالعه قرار داد. 

:در مورد نمودار ولف، وقتی ما به سحابی نمودار ولف  های تاریک نگاه میکنیم، تعدادی ستاره پشت  توضیح 

دید  که  سحابی هست  هم جلوی  تعدادی  و  نیستن   دیدن  قابل  که  دارد  وجود  که  سحابی  کاری  میشن.  ه 

های که جلوی سحابی قرار داشتند   دانشمندی بنام ولف انجام داد به این صورت بود که  در ابتدا  تعداد ستاره

تعداد ستاره این روش خالقانه  رو شمارش کرد و با  با  نمودار( و  های اطراف سحابی مقایسه کرد )روی یک 

های مرئی و  تخمین بزند. چون نسبت مشخصی بین ستاره ی تقریبی سحابی تاریک تا زمین راتوانست  فاصله

 ی سحابی از ما وجود دارد. مخفی شده با فاصله

 سحابی سر اسب 

شناخته و  زیباترین  از  ترین  شده  یکی 

است  دیدنی اسب  سر  سحابی  نجومی،  های 

آن را در ظلمت آسمان درست    توانکه می

فلکی   صورت  درخشان  ستاره  جنوب  در 

شکارچی )جبار( یعنی زتا، ستاره سمت چپ  

از بین سه ستاره کمربند شکارچی مشاهده  

کرد. سحابی سراسب یک سحابی تاریک در  

و   است  شکارچی  مولکولی  سال    ۱۵۰۰ابر 

 نوری تا زمین فاصله دارد. 

 



 

 

رخی سیاه در برابر سحابی  ، سرد و تاریک غبار و گاز است که به صورت نیماین سحابی یک ابر به شدت متراکم

  میلیون سال نوری پهنا و جرمی در حدود   ۱۶قرار گرفته است. سحابی در حدود     434ICفعال و درخشان  

حاصل    ای به وسیله انرژی تابشیستارهبرابر جرم خورشید دارد. شکل سر اسب توسط ماده متراکم بین  ۳۰۰

 ی داغ جوان صورت فلکی شکارچی، سیگما، شگل گرفته است. از ستاره

ای از سر  تیره  ٔ  کند. چهرهای تیره در میان سحابی نشری قرمز رنگ خودنمایی میاین جرم همچون دندانه

اسب در سحابی آشکار است و که این جرم در حقیقت غباری کدر است که در جلوی سحابی نشری و پرنوری  

رفته. این جرم نیز همچون ابرهای جو زمین به صورت اتفاقی چنین شکلی را به خود گرفته است. بعد  قرار گ

شود. انتشار سحابی به رنگ قرمز به  از چندین هزار سال، بخش داخلی سحابی به دلیل حرکت دگرگون می

بازتابی آبی رنگی    های اتم هیدروژن است. همچنین در تصویر، سحابی علت آمیخته شدن الکترون با پروتون

در داخل ابر تاریک که سر اسب    کند.ای ممتاز نور آبی ستاره همدم را بازتاب میشود که به گونهمشاهده می

ها که در بین  گیری به صورت پراکنده وجود دارند. رگههای جوان در فرآیند شکلاز آن پدید آمده است، ستاره

کنند، احتماال به وسیله نیروهای مغناطیسی درون  کرده میی درخشان باالی سر اسب گسترش پیدا  ناحیه

از آن    اند. سحابی به وجود آمده از هر جرم دیگری در آسمان  بیشتر  که  است  اجرامی  از  یکی  این سحابی 

روی یک صفحه تصویری کشف    ۱۸۸۸برداری شده است. شکل غیرعادی آن برای نخستین بار در سال  عکس

 شد. 

 سحابی بارنارد

ه ستاره شناسان مدتها به عنوان یک حفره در آسمان تصور می کردند، یک ابر مولکولی تاریک است.  چیزی ک

تراکم بیش از حد گرد و غبار گاز مولکولی در  

می   جذب  را  زمینه  پس  ستارگان  نور  اینجا 

این   از  بیرون  به  تا  دهد  نمی  اجازه  و  کند 

محدوده تابیده شوند. فضای ترسناک اطراف 

ابر  کمک می کند ت این  ا بخش های داخلی 

مولکولی به سردترین و منزوی ترین مکان در  

 فضا مبدل شود. 

سحابی   این  های  شاخصه  بارزترین  از  یکی 

جذبی تاریک وجود یک ابر در جهت صورت  

است که    ۶۸فلکی مارافسای )حوا( بنام بارنارد  

در مرکز تصویر قابل مشاهده است. اینکه هیچ ستاره ای در میانه ی آن دیده نمی شود، بدلیل نزدیکی بارنارد  

سال نوری از ما فاصله دارد و نیم سال نوری گستردگی دارد.    ۵۰۰نسبت به ما است. این سحابی تاریک    ۶۸



 

 

شکل می گیرند، اما می دانیم که این ابر جایگاه   چگونه  ۶۸هنوز نمی دانیم که ابرهای مولکولی مانند بارنارد  

باالخره در اثر نیروی گرانش روی  ۶۸تولد ستارگان جدید می باشند. بررسی ها نشان داده ذرات داخل بارنارد  

هم سقوط می کنند و یک منظومه ستاره ای جدید را می سازند. برای دیدن جزئیات بیشتر داخل ابر بهتر  

 نور فروسرخ به درون آن نگاه کنیم. است در طول موج های 

 

 

 

این  در  تاریک  سحابی  یک  شبح 

 صحنه کیهانی سایه افکنده است. 

تاریک«   »سحابی  تصویر  این  در 

(1622LDN  پیش یک  روی   )

زمینه کم رنگ که کورسوی آن  

حال   در  هیدروژن  گاز  دلیل  به 

سوختن است و فقط با تلسکوپ  

هایی با نوردهی طوالنی دیده می  

 می بینیم.  شود را 

ان   تاریک »ال دی  دارد.  1622LDN) یا  «  ۱۶۲۲سحابی  قرار  ما  شیری  راه  به صفحه کهکشان  ( نزدیک 

همچنین در نزدیکی حلقه برنارد که یک ابر بزرگ در اطراف مجموعه غنی از سحابی های گسیلشی در کمربند  

  1622LDNکننده سحابی  اما تصور می شود غبار تیره    و شمشیر صورت فلکی شکارچی است قرار دارد. 

سال نوری فاصله داشته باشد. در چنین   ۵۰۰بسیار نزدیک تر از سحابی های شکارچی باشد؛ یعنی شاید فقط  

 سال نوری خواهد بود.  ۱۰فاصله ای، بازتر شدن میدان دید یک درجه کمتر از 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  سحابی در صورت فلکی ثور 

 

فضای  تیرۀ  غبار  حتی  اوقات  گاهی 

بیستارهبین   زیبایی  ای رحمانهای 

ها در صورت  دارد. یکی از این زیبایی

شود.   می  دیده  ثور  برج  فلکی 

داده  رشته نشان  این  در  که  هایی 

اند در آسمان بین خوشۀ پروین و  شده

 سحابی کالیفرنیا یافت می شوند. 

 

 

د. ستارگان دیگر به طرز  چند ستارۀ درخشان با نور آبی دیده می شوند که غبار تاریک را منعکس می کنن

غیرعادی قرمز به نظر می رسند زیرا نورشان به آسانی نمی تواند از میان ستون غبار ِ تاریک عبور کند و وقتی  

این حال، ستارگان دیگر در پشت ستون با  نور قرمز باقی می ماند.  های غبارآلود  نور آبی پراکنده می شود، 

 ی شوند.  اند که در اینجا مشاهده نم پنهان شده

این صحنه آرام به نظر می رسد، اما در واقع یک  

حلقۀ دائمی از جنجال و هیاهو و تولد دوباره است.  

های حجیم گاز  علت این آرامش این است که گره

و غبار به طور گرانشی به اشکالی از ستارگان جدید  

ستارگانی که هم غبار جدید   –فروپاشی می شوند 

را در جوشان تولید می کنند و هم غبار قدیمی را  

 شان از بین می برند. با نور و بادهای پرانرژی

در مقابل پس زمینۀ    ۱۶۲۲سحابی تاریک لیندز  

این سحابی در نزدیکی صفحۀ کهکشان راه شیری   کم نور گاز هیدروژن درخشان به آسانی قابل رویت است.

های نشری یافت شده  ده، یعنی در آسمان نزدیک حلقه بارنارد )یک ابر بزرگ که مجموعۀ سحابیما واقع ش 

به نظر خیلی نزدیکتر     1622LDNدر این کمربند و شمشیر شکارچی را احاطه کرده( قرار دارد. اما غبار تار  

ه باشد. در این میدان سال نوری از زمین فاصله داشت  ۵۰۰ترِ شکارچی به ماست، شاید  های معروفاز سحابی

سال نوری گستردگی دارد. ظاهر ترسناک آن یک اسم معروف به آن    ۱۰ای این نما کمتر از  درجه  ۱عریض  

 من«. می دهد: »سحابی بوگی



 

 

 ه نما حابی های سیارس

کم    یها  یبه طور معمول سحاب  یا  اره یس   یها  یسحاب

و کمرنگ م  ی نور  عنوان    انیهستند که در  به  ستارگان 

  ی که تصور م  یشوند. هنگام  یم  افت ینسبتاً نادر    یاجرام

عج اجسام  عج  بیشد  غر  بیو  شواهد   بیو   ،   ی است 

اکثر  افتی که  است  ها    بیقر  تیشده  ستاره  اتفاق  به 

نها  یهنگام به حالت  اواخر غول سرخ  از  کوتوله    ییکه 

تکامل هستند ، چن  د یسف تول  یجسم   نیدر حال    د یرا 

 . کوتاه بودن است  لیخواهند کرد و نادر بودن آنها فقط به دل

شود    ی م  ر یا پم  دیمانند خورش   یستاره ا  یوقت

  ی هسته اصل  ومیهل  دروژنی ، مدتهاست که ه

خود سوزانده و    ی اصل  ی خود را در مرحله توال

به دنبال ورزشگاه    یبعد   یمرحله تکامل   کیدر  

افق"غول سرخ )حالت   نمودار    "یشاخه  ، در 

 ( رنگ  هرتزپرونگ  ای(  CMDاندازه  - نمودار 

به کربن و   وم یهل ن ی( ، همچن(HRD)اسل ر

آن در هسته    یهسته ا  یواکنش ها،    ژنیاکس

پا حال  ابد ی  یم  انیآن  در  سوزاندن    ی،  که 

  ی رون یب  یها  هی شود که ال  ی شود و باعث م  یانبساط ستاره مروند باعث    نیاپوسته ادامه دارد.    ک یدر    ومیهل

شاخه  "ستاره  یشود )برا  یم ده ینام زین  AGBکه ستاره  Miraمدت از نوع   یطوالن   ریمتغ کیآن به عنوان 

مجانب همچن  "غول  مکان   یبرا  نی، 

در    یها (  HRD  ا ی  CMDآنها 

تبد منشعب   که   ، شود    یم  لیشود 

ناپا  شتریب شد   دارتری و  باد  در  و    دی، 

ا م  یستاره  دست  از  را  خود    ی جرم 

ب ب  یثبات   یدهد.  باعث    رونیسرانجام 

توجه  ختنیر قابل  ستاره    یقسمت  از 

حال    یم در  پوسته  در  جرم  شود 



 

 

ا   ی ماند ، که تابش پرانرژ  یم  یداغ و کوچک باق  اریبس  یستاره مرکز  کیبه عنوان    یانبساط. هسته ستاره 

 ی هسته ها  ای(  CSPN)  یا  ارهیس   یها  یسحاب  یستارگان مرکزمرحله ،    نیکند. در ا  یرا منتشر م  یادیز

دهد    یمشاهدات نشان م.  ندمشاهده شده در جهان هست  یهاستاره    نی( از داغترPNN)  یا  ارهیس   یسحاب

 قرار دارند.  د ی جرم خورش  ۰,۷تا  ۰,۵از   کی بارمحدوده جرم  ک یدر  یستارگان مرکز  شتریکه ب

ستارگان    نیزده است. ا جانیه یپرتاب شده از ستاره مرکز یاز تابش پرتو ی ریگاز درحال انعطاف پذ  پوسته

هستند که به آن    ی( ، مواد خروج هیبر ثان  لومتریک  ۱۰۰۰)نظم    یستاره ا  عیسر  یمنشأ بادها  نیداغ همچن

از باد    یکمتر  اریسرعت بس  باکنند و در تعامل هستند ، که    ی کنند و با مواد پوسته برخورد م  ی برخورد م

(. پوسته گاز درخشان بعنوان  هی در ثان  لومتریک  ۱۰)سفارش    کریسرخ در حال گسترش است. فاز غول پ یمیقد 

  یستاره ا یشده توسط بادها جادیجالب ا یها یقابل مشاهده است ، که در انواع مورفولوژ ارهیس   یسحاب کی

دارند.    ید یجرم خورش   ۰,۲تا    ۰,۱  یدرخشان جرم ها  یا  اره یس   یها  ی سحاب  شتری ب.شود    یم  جادیمتقابل ا

  .دهد  حیتوض یرا به خوب  ایاش  نیمشاهده شده از ا یشناخت  ختیتواند تنوع ر یم  ریمدل انعطاف پذ  نیا

را   " یا ارهیس   ی سحاب  "نام   ۱۷۸۵  ای ۱۷۸۴خود در سال   یها ی سحاب  یهرشل سرانجام در طبقه بند  امیلیو

  ۱۷۹۰نوامبر   ۱۳. در  افتیکه توسط او کشف شده است ، اورانوس    یا  اره یس  هیاو آنها را شب  رایاختراع کرد ، ز

 اریبس  یتاره مرکزس   کی  یکرد که دارا  دای( را پیو  H IV.69)  NGC 1514  یا  ارهیس   ی، هرشل سحاب

  ک یگرد و غبار( مرتبط با    ای)گاز    ی مواد سحاب  یا  اره یس   یها  ی او متقاعد شد که سحاب  نیروشن است. بنابرا

 کردند.  یقبالً فکر م گرانیهمانطور که او و د ستند یحل نشده ن یهستند و خوشه ها یستاره مرکز

  20کرده است ، اما فقط    یطبقه بند   یا  ارهیس   یها   یخود را به عنوان سحاب   ایمورد از اش   ۷۹هرشل    امیلیو

  گر یمورد د  ۱۳نوع هستند ، به همراه  نیمورد از آنها از ا

متفاوت طور  به  را  آنها  بند   یکه  و    یطبقه  بود  کرده 

  ی رسانده است. کشف بعد   ۱۷۹۴تا    ۳۳مجموع آنها را به  

و    نگ یردها  گ یکه کارل لودو  ی، هنگام  ۱۸۲۰در دهه  

را کشف کردند    کیهرشل ، جان هرشل هر  ام یلیپسر و

فردر و  شی،  ج  لهلمیگئورگ  و  مورد  دو    مز یاستروو 

  ۱۶کرد. جان هرشل    دایرا پ  ایاش   نیدانلوپ پنج مورد از ا

اضافه    ۱۸۳۷و    ۱۸۳۴  یسالها  ن یرا ب  گرید  یجنوب   ارهیس 

دو نفر از   -است    یا  ارهیس   یسحاب  ۶۲شامل    ۱۸۶۴از سال    (GC)  یو  یکه کاتالوگ عموم  یکرد ، به طور

سحابی    ،سحابی پروانه  ،م گربه: سحابی چش چند سحابی سیاره نما  .  هستند  یهر دو شماره ورود  یآنها دارا

 هستند. و سحابی ساعت شنی سحابی خرچنگ جنوبی و سحابی حلقه  ،هلیکس



 

 

 سحابی های خارج کهکشانی : 

ای عظیم و پیوسته گازی نیست، بلکه مجموعه  هایشود تودهآنچه به نام سحابی های خارج کهکشانی نامیده می

دهد خاصیت طیفی نوری که از  است از ستارگانی شبیه ستارگان کهکشان ، رصد های انجام شده نشان می

گردد. بنابراین درجه  شود، بسیار شبیه به نوری است که از خورشید خود ما خارج میاین سحابیها صادر می

تواند با درجه حرارت سطحی خورشید اختالف فراوان داشته باشد و  ی نمیحرارت متناظر با چنین صدور نور

ای  های غول پیکر گاز پیوستهاین درجه حرارت بایستی به چند هزار درجه برسد. اگر این سحابیها واقعا توده

بایستی نوری که از  بودند که درجه حرارت سطحی آنها همان درجه حرارت سطحی خورشید بود، ناچار می

 شود با وسعت سطح یعنی با مربع یکی از ابعاد آنها متناسب باشد. ها صادر میآن

چون قطر متوسط این سحابیها بیلیون بیلیون بار بزرگتر از خورشید است، باید چنان انتظار داشته باشیم که  

ابی آندرو مدا   نورانیت کلی آنها بیلیون بیلیون برابر بزرگتر از نورانیت خورشید باشد. ولی نورانیت فعلی سح

از   اندازه است و  این  از  از تمام سطح  بیلیون برابر نورانیت خورشید تجاوز نمی  ۷,۱بسیار کوچکتر  نور  کند. 

خیزد که مجموع کلی سطح آنها به  های کوچک روشن بر میشود بلکه از عده زیادی از لکهسحابی صادر نمی

کند. این همان چیزی است که باید از سحابیهایی انتظار  تمام سطح سحابی برابری می سختی با یک بلیونیوم 

 اند.  داشته باشیم که از ستارگان متعارفی جدا جدا از یکدیگر ساخته شده

 سحابی های پراکنده 

  ، به عنوان سحابی های گازی شناخته می شوند  نامشخص  اوقات به طور  سحابی های پراکنده ، که گاهی 

هایی از ماده بین ستاره ای هستند ، یعنی جمع شده ای نازک اما گسترده از گاز و گرد و غبار. اگر به اندازه  ابر

کافی بزرگ و عظیم باشند ، غالباً مکان تشکیل ستارگان هستند ، در نتیجه انجمن های بزرگ یا خوشه های  

و به قدری گرم هستند که تابش انرژی زیاد    ستاره ایجاد می شود . بعضی از ستارگان جوان غالباً بسیار پرجرم

آنها می تواند گاز سحابی )بیشتر هیدروژن( را برای تابش تحریک کند. چنین سحابی سحابی انتشار نامیده  

می شود . اگر ستاره ها به اندازه کافی گرم نباشند ، نور آنها توسط گرد و غبار منعکس می شود و می تواند به  

سفید یا مایل به آبی دیده شود. توجه داشته باشید که بسیاری از سحابی ها دارای یک  عنوان سحابی بازتاب  

سحابی بازتاب اضافی نیز هستند )زیرا معموالً حاوی گرد و غبار نیز هستند(. یک نمونه    componentجز  

 است .  20M یا Trifid Nebulaقابل توجه برای این سحابی 

تشکیل   H IIنامیده می شوند زیرا عمدتا از هیدروژن یونیزه ،   H IIسحابی های انتشار پراکنده اغلب مناطق 

به عنوان اتم های   "من"( تعیین سطح یونیزاسیون:  Hعدد رومی پس از نماد عنصر )در اینجا    - شده است  

روژن الکترون منفرد خود را از دست  در اینجا به معنای یونیزاسیون اول است ، یعنی اتمهای هید   "II"خنثی ،  



 

 

داده اند و برای سایر عناصر تعداد باالتر )سطح یونیزاسیون یا تعداد الکترونهای از دست رفته( امکان پذیر است 

 (. Fe Vیا   He III  ،O III)به عنوان مثال ، 

ات( به مصرف رسیده  پس از حدود یک میلیون سال ، گاز و گرد و غبار سحابی برای تشکیل ستاره ها )و سیار

است ، یا توسط باد ستاره ای ستاره های داغ جوان منفجر می شود. یک خوشه ستاره باز تازه متولد شده باقی  

 خواهد ماند. از نظر فیزیکی ، سحابی ها مرحله اولیه تکامل خوشه های ستاره ای هستند. 

 فهرستی از اجرام مسیه : 

شارل مسیه آنرا تهیه کرده است.این اجرام شامل انواع کهکشان  جرم آسمانی یا سحابی که    ۱۱۰فهرستی از  

 خوشه ستاره ای باز  خوشه کروی سحابی سیاره ای وسحابی های گازی می باشد. 

بطور کامال   ۱۷۵۸آگوست   ۲۸مسیه که با هدف کشف دنباله دارها در رصدخانه مارین رصد می کرد در تاریخ  

آلود اصال حرکت  اتفاقی متوجه جرمی در آسمان شد که تصو این جرم مه  اما   ، ر کرد یک دنباله دار است 

جرم   این  نداشت. 

در   خرچنگ  سحابی 

زتا ستاره  ثور  -نزدیکی 

اولین   عنوان  به  که  بود 

با   مسیه  جرم 

ثبت شد با     1Mعنوان

مجموع   مسیه    ۸قدر   .

این چنین  برای  که 

اجرام غیر ستاره ای را با 

اشتباه   دارها  دنباله 

افتن و  نگیرد شروع به ی

اجرام  کردن  فهرست 

کرد.   ای  ستاره  غیر 

سال   در    ۱۷۶۵مسیه 

جرم غیر    ۴۱فهرستی از  

منتشرکرد   را  ای  ستاره 

کرده بودند.  تای آن را خودش کشف کرده بود و بقیه را ستاره شناسانی دیگر کشف    ۱۸یا    ۱۷که از این تعداد  

در سرطان و خوشه پروین    44Mدر جبار ، خوشه کندوی عسل     43Mو    42Mدو سحابی     ۱۷۶۵در مارس  



 

 

45M    ۴۵در  صورت فلکی گاوبا ثبت مسیه به عنوان جرم غیر ستاره ای تعداد اجرام غیر ستاره ای به عدد  

مسیه با همکاری پیر    ۱۷۸۳این فهرست با تائید آکادمی علوم پاریس منتشر شد. تا سال    ۱۷۷۴رسید. در  

جرم غیر ستاره ای دیگر را ثبت    ۵۵اهانش بارناباس اوریانی ایتالیایی و نیکالوس السیا  مشن فرانسوی و همر

کردند. صدمین جرم فهرست مسیه یکماه پیش ازآنکه ویلیام هرشل سیاره اورانوس را کشف کند، ثبت شد.  

کرد. در    ، سه جرم دیگر را به فهرست مسیه اضافه   ۱۷۸۴تا   ۱۷۸۳پیر مشین همکار مسیه در طول سال های  

جرم غیر ستاره ای مسیه را    ۱۰۳سال بعد ستاره شناس فرانسوی فالماریون یک کپی از کاتالوگ  ۱۴۰حدود 

رساند.    ۱۰۴) کهکشان کاله مکزیکی ( در سنبله ، تعداد اجرام مسیه را به عدد  104Mبدست آورد و با رصد  

را رصد کرد . این اجرام را    M  107و  M & M105106هلن سایرهوگ ستاره شناس کانادایی  ۱۹۴۷در 

پیش از آن پیر مشین رصد کرده بود اما برای او غیرستاره ای بودن این اجرام نامعلوم بود، برای همین آن ها 

را چند سال بعد گینگریچ استاد تاریخ نجوم    M  109و    M  108را در فهرست مسیه ثبت نکرده بود. و اما  

به فهرست اضافه کرد که   ۱۹۶۶فهرست مسیه را هم کنت جونز در    دانشگاه هاروارد رصد کرد و آخرین جرم

 ( است.  M31، قمر کوچکتر کهکشان آندرومدا )   M  110این جرم 

 

 علت رنگ های مختلف سحابی ها  

. بیشترین گاز موجود  شونددر عکسهای رنگی معموال سحابیهای درخشان به رنگ صورتی یا ارغوانی دیده می

شوند که هیدروژن مانند چراغهای نئون  در فضا ، هیدروژن است و ستارگان نورانی درون سحابیها سبب می

کنند که به هنگام عبور از میان گاز هیدروژن  بدرخشد. ستارگان داغ ، پرتوهای نامرئی فرابنفش گسیل می

وه بر این ابرهای روشن ، سحابیهای دیگر نیز  شود، عالسبب درخشش آن به رنگ صورتی مایل به سرخ می

تابانند.  کنند، یعنی نور مرئی رسیده از ستارگان نزدیک را باز میهای فضایی عمل میآینه وجود دارند که همانند 
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 ی دگان   ر یما   اثر   کتاب نجوم به زبان ساده 

 ی صمد غالم  اثر   ی نجوم مقدمات  کتاب 

 ابراهیم ویکتوری   اثر   کتاب اسرار کائنات 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خرآسخن 

 

 .نگارشی کوچکی باشدهای علمی و  جزوه دارای ایرادشاید 

میشوند و گاهی خطاها  تالش کردند از خطاها کم کنند اما گاهی وقت ها خطاهایی دیده نیسندگان ون

را برای ما ارسال کنید تا انها را درست   ه داریم ایراد های جزو تناب ناپذیرند. از شما تقاضااج

 کنیم


