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 مارپیچی غیر معمول .1

 

 

بایی که عالوه بر زیکهکشانی ای خیره کننده و بسیار عجیب است. یک سیستم ستاره NGC 6753کهکشان مارپیچی غیر معمول 

 .ای بسیار خاص استاز نظر علمی نیز سوژه

اند و هایی در بازوهای کهکشان کشیده شدهآیند. یکی مناطق آبی رنگ که به مانند رشتهدر این کهکشان دو قسمت به چشم می

 های مایل به قرمز.دیگری بخش

 دهند که در حالهای جوان درخشانی را نشان میشوند ستارهینقاط آبی رنگ که در سر تا سر بازوهای مارپیچ کهکشان مشاهده م

ه در طیف باشند کتر میهای مسنستاره های مایل به قرمز،اند. قسمتها در طیف فرابنفش آشکار شدهنورافشانی هستند. این ستاره

 اند.مادون قرمز به دام افتاده

 مین در صورت فلکی طاووس قرار گرفته است.میلیون سال نوری از ز 148ی حدود این کهکشان در فاصله

 میالدی توسط اخترشناس انگلیسی جان هرشل رویت و گزارش شد. 1836این کهکشان در سال 

 در این کهکشان رویت شد. «SN2000cj»میالدی اَبَرنو اختری به نام  2000در سال 

تلسکوپ هابل در  2ای شماره میدان دید وسیع سیارهتصویری که به تازگی از این کهکشان غیر معمول منتشر شده توسط دوربین 

ها هم عکسی خیره کننده از کهکشانی دوردست است حاصل این پژوهش دو طیف ماوراء بنفش و مادون قرمز به ثبت رسیده است.

 NGC 6753شود. گردابی از رنگ و ساختار در تصویر دیدنی تلسکوپ فضایی هابل از کهکشان که عظمت کیهان را یادآور می

هایی جداگانه و به صورت تک های کهکشان که در عکسهای موجود در تصویر برای شناسایی هر کدام از بخشرنگ شود.دیده می

 اند، به تصویر نهایی اضافه شده است.رنگ تصویر برداری شده

قیق معرفی کردند. علت این ی انتخابی جهت مشاهدات درا به عنوان یکی از دو نمونه NGC 6753دانشمندان  2013در سال 

 ی ما بود تا بتوانیم مشاهدات دقیقی از ان ثبت نماییم.به اندازه کافی بزرگ و نزدیک به سیاره NGC 6753انتخاب این بود که 

ی از گاز نامرئ ی کهکشان منطقه ایی عظیم واش نیز مورد توجه اخترشناسان قرار گرفت. هالهاین کهکشان بخاطر هاله کهکشانی

کس توان تابش پرتو ایاغ است که پیرامون بخش مرئی کهکشان را فرا کرفته است. دمای این نواحی به قدری زیاد است که مید

 ها را در مناطقی بسیار دورتر از شعاع مرئی کهکشان آشکار کرد.آن

 دست در اهآن برای دقیقی پاسخ که دارند وجود اساسی سواالتی هنوز گذشته هایدهه در ی اخترشناسیبا وجود پیشرفت گسترده

 .جواب استبی سؤاالتز این ا یکی هاکهکشان گیریشکل فرآیند. نداریم

ل و اندازه ها در شکاند اما با وجود تنوع کهکشانها پیشنهاد شدهگیری کهکشانهای مختلفی برای توضیح چگونگی شکلنظریه

 .ها در عالم نشده استطور کامل موفق به توضیح خاستگاه کهکشانا بهه)مارپیچی، بیضوی و نامنظم( هیچ کدام از این نظریه

نند. یکی از کوجو میها را جستهای فرآیندهای فیزیکی مختلف در کهکشانبرای رسیدن به یک پاسخ صحیح اخترشناسان نشانه

ون بخش مرئی کهکشان را ای نامرئی از گاز داغ است که پیرامی منطقهنکهکشا هاله یکهکشانی است.  هاله یاین فرآیندها 
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ها را در مناطقی بسیار دورتر از شعاع مرئی توان تابش پرتو ایکس آنفراگرفته است. دمای این نواحی به قدری زیاد است که می

 .کهکشان آشکار کرد

ارپیچی مشاهده مکهکشانی کار بسیار مشکلی است. اخترشناسان این فرآیند را تا کنون تنها در دو کهکشان  هالهالبته آشکارسازی 

 اخترشناسان به را امکان این ما از کهکشان این نزدیک نسبتاً یفاصلهدو است. جرم زیاد و  آنیکی از  NGC 6753 آند کهکرده

 .ای ارزشمند در مطالعات علمی استاز این جهت سوژه NGC 6753 .بیندازند کهکشان این هاله به دقیق نگاهی تا داده
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 گندیده یا کدو قلیانیسحابی تخم مرغ  .2

 

به مانند  هاستاره ترشیبی کم جرم مانند خورشید است. استارهی تماشایی از مرگ انمونهسحابی تخم مرغ گندیده یا کدو قلیانی 

. اندشغولمیی مانند خورشید، میلیاردها سال به سوزاندن هیدروژن هاستارهی کافی پُر جرم نیستند که اَبَرنواختر شوند. اندازهخورشید به 

. وقتی هلیوم هم تمام شود، سوزاندیمو به جای هیدروژن، هلیوم  شودیمپس از پایان مصرف هیدروژن ستاره تبدیل به غول سرخ 

 .تا یک سحابی سیاره نما شکل بگیرد کندیمی بیرونی خود را به فضا پرتاب هاهیالخورشید 

ی سفید است؛ گوی کوچک و کوتوله. این هسته، ماندیمی عریان خورشید باقی هستهو  شودیمسحابی سیاره نما در فضا پراکنده 

 ی باقی مانده.اهستهی ستاره و بدون سوخت هستهچگالی از خاکستر کربنی 

چطور این ستاره به سرعت، مسیر تبدیل از یک  دهدیماکنون هابل توانسته این فرآیند را شکار کند. تصویر سحابی کدو قلیانی نشان 

ی خارجی خود را به بیرون پرتاب کرده و گاز و غبار را در هاهیال. طی این فرآیند ستاره کندیمغول سرخ به سحابی سیاره نما را طی 

ی خروجی با سرعت سرسام آور یک میلیون کیلومتر بر ساعت، در خالف جهت ستاره به ماده. سازدیمی پراکنده استارهفضای میان 

 .شودیم. این واقعه در بخش زرد رنگ تصویر دیده شوندیمبیرون پرتاب 

؛ زیرا این اتفاق در مقیاس نجومی در چشم برهم زدنی رخ اندشدهمنجمان به ندرت موفق به ثبت تصویری از مرحله تحول ستارگان 

ی دو قطبی تبدیل شود. کدو قلیانی اکنون تقریباً نمااین ستاره در یک هزار سال آینده به یک سحابی سیاره  رودیم. انتظار دهدیم

 سال نوری گستردگی دارد. 1.4
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 غحال چرا تخم مرغ گندیده؟ زیرا که حاوی مقدرا زیادی گوگرد است. عنصری که در ترکیب با سایر عناصر، بویی مانند تخم مر

هزار سال نوری، دور از ما، در صورت فلکی کشتی دُم قرار  5ی این ستاره مرده فاصلهاما نگران نباشید زیرا  کند؛یمگندیده متصاعد 

 هرگز به ما نخواهد رسید. اشدهندهدارد و بوی آزار 

 

 

 RX j1347.5-1145ی عظیم کهکشانی خوشه .3

 

ما تا حدودی آرام شد. تا یک ربع قرن، مواد کیهان تغییر  عالم ،هااتمی هستهی آشوبناک و به وجود آمدن قهیدق 3پس از نخستین 

 توانستیمنانرژی به شکل تابش بود؛ اما کیهان اولیه مه آلود بود و نور  ترشیبنکرد؛ اما با انبساط این عالم، به شدت کم تراکم شد. 

. سپس مه ناگهان ناپدید و شفاف شد. شدیمی در فضا اذرهپیش از جهش چیزی، مسافتی طوالنی طی کند؛ زیرا بالفاصله جذب 

  ی کیهان، آسمان را فرا گرفت.نهیزمی این رخ داد به شکل تابش هاپژواک

میلیارد سال پیش ایجاد شده و در  14ر در حدود نور کیهان شناسایی کنیم. این نو نیتریمیقداین آثار را با رصد  میتوانیمامروزه 

نام  (CMB)ی مایکروویو کیهانی نهیزمکه تابش پس  هاتابشی ضعیف میکروویو وجود دارند. این هاتابشحال حاضر به صورت 

 ی قابل تشخیص در حال گسترش و نفوذ به سراسر آن هستند.هافوتوندارند، با پر کردن کیهان با 

ی هاجفتیی از هاگروه؛ شوندیمیی دور هم جمع هاگروهبه سبب گرانش در  هاآنی منزوی و تنهایی نیستند. هاجرم هاکهکشان

 یی شامل هزاران کهکشان.هاخوشهکهکشانی تا 

 RX j1347.5-1145ی کهکشانی بسیار چگال به نام هاخوشهتلسکوپ فضایی هابل ناسا یکی از 

میلیارد سال نوری زمین قرار گرفته است. رنگ  5ی فاصلهببینید. این خوشه در  دیتوانیمر آن را را رصد کرده است که در این تصوی

 کهکشان هستند. شودیمو تمام اجرام زرد رنگی که در تصویر دیده  کشدیمی میکروموج کیهانی را به تصویر نهیزمکاذب آبی، نور 
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 (شکارچی)سحابی اُوریون  .4

 

سال نوری از ما فاصله  1500به زمین است که در جهت صورت فلکی جبار حدود  هاستارهی تولد هیناح نیترکینزدسحابی جبار 

و پیش  هاستاره. شودیمی ذوزنقه، گرم خوشهی جوان، هاستارهی کوچکی از خوشهدارد. این سحابی به سبب تابش فرابنفش از 

 .اندشدهکه قلب سحابی را پوشانده است، پنهان  ضخیم غباریی در ابر ترشیبی بسیار هاستاره

. به اندکردهی گاز و غبار احاطه هاقرصی این گروه را هاستاره. پنج عدد از پیش اندشدهچند صد پیش ستاره در سحابی جبار کشف 

 شکل خواهند گرفت. هاآناز درون  هاارهیسی می گویند؛ زیرا اارهیس، قرص پیش هاقرصاین 

 را تشکیل دهد. هاارهیس، ممکن است قرص اطراف آن منقبض شود و شودیمی در پیش ستاره آغاز اهستهی هاواکنشدر حالی که 
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 ی کیهانیخوردهی پیچ گره .5

 

 250ی حدود فاصلهاست که در  Arp 243یا  NGC 2623کهکشان  شودیمی کیهانی که در اینجا دیده خوردهی پیچ گره

 میلیون سال نوری از زمین در صورت فلکی خرچنگ واقع است.

 هجداگان کهکشان دو ادغام تاًینها و بزرگ برخورد یک نتیجه در را خود متمایز و نامعمول شکل  NGC 2623 یبرخوردکهکشان 

 ببس ترتیب این به و شوند متالطم و فشرده کهکشان دو در گاز ابرهای شده باعث آمیزخشونت برخورد این. است آورده دست به

 نیاد. کننسازی مناطق آبی روشن در تصویر را ایجاد میتارهس هایفعالیت این. است شده سازیستاره میزان در ناگهانی جهشی

هزار سال نوری  50توان در مرکز و در امتداد دنباله گاز و غبار مشاهده کرد. این دنباله از ابتدا تا انتها دارای طول حدود نواحی را می

عدد از چنین  170حداقل  -گیرند ای درخشان شکل میهای ستارههای جوان، داغ و تازه متولد شده در خوشهاست. بسیاری از ستاره

 .است ادغام نهایی مرحله در  NGC 2623 کهکشان. دارد وجود  NGC 2623  درهایی خوشه

ب . جالمیاکردهی برخوردی را تا کنون رصد هاکهکشانی فراوانی از این هانمونهاتفاقی متداول در عالم است و  هاکهکشانادغام 

 یریش راه کهکشان وقتی که شودمی خورد. تصور ی کهکشان خودمان، راه شیری نیز به این ترتیب رقم خواهدندهیآاین جاست که 

 خواهد شد. NGC 2623 شبیه نهایت در کندمی برخورد آندرومدا خود، همسایه کهکشان با دیگر سال میلیارد چهار حدود

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 چشم مشتری .6

 

که  کندیم. چرخش سریع سیاره به دور محور خود بادهایی برپا اندکماز جو مشتری بسیار  ترآشفتهی شمسی، نواحی منظومهدر 

ی جو هزار کیلومتری مشتری، سه الیه ابر وجود دارد که تا عمق حدود لبه. در کنندیمکیلومتر بر ساعت برآورد  650را  هاآنسرعت 

 .ابندییمکیلومتری امتداد  80

سال است که در جو مشتری دیده  300ی سرخ بزرگ یا چشم مشتری، تندباد شدیدی است با ابعاد دو برابر قطر زمین که بیش از لکه

ی سرخ رصد لکه. در سه قرنی که چرخدیمی ساعت به دور خود هاعقربهروز زمینی، در خالف جهت  6. این توفان، در هر شودیم

 ن ثبت شده است که دلیل آن هنوز ناشناخته است.شده، تغییراتی نیز در رنگ و شکل آ
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 سحابی خرچنگ .7

 

ش. رصد کردند.  433م./ 1054پوستان امریکا آن را در سال و سرخ هاینیچنوترونی است که  یاستارهسحابی خرچنگ بقایای انفجار 

 سال نوری از زمین در صورت فلکی گاو قرار دارد. 500شش هزار و  یفاصلهاین سحابی، در 

و امواج  چرخدیمبار در ثانیه دور خود  30با سرعت سرسام آور  نوترونی فراچگال است که یستارهروشن در مرکز تصویر  ینقطه

کنش مواد گسیل شده با موادی که ستاره پیش از انفجار از برهم یادهیچیپانگیز و . چنین ساختار شگفتکندیمرادیویی و نور گسیل 

متفاوت جزئیات جدیدی از این سحابی را  یهاموجو پس از آن به بیرون پرتاب کرده، به وجود آمده است. تصاویر ثبت شده در طول 

یاری د بررسی است ولی هنوز اطالعات بسکه مور هاستسالشناسان قرار داده است. این سحابی، برای بررسی بیشتر در اختیار ستاره

 آن به دست آید. یدربارهوجود دارد که باید 

تصویری دقیق از  رندیگیمستاره شناسان با ترکیب تصاویر ثبت شده از پنج تلسکوپ که تمام طول طیف الکترومغناطیسی را در بر 

ی امواج رادیویی، محدودهگ کارل جی جان اسکای برای ی بسیار بزرهیآراشامل  هاتلسکوپ. این اندکردهسحابی خرچنگ تهیه 

نیوتن و -ی ایکس ام امرصدخانهی طیف مرئی، محدودهتلسکوپ فضایی اسپیتزر برای طیف فرو سرخ، تلسکوپ فضایی هابل برای 

 ی پرتو ایکس چاندرا است.رصدخانه
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 NGC 4490ی رعادیغکهکشان  .8

 

ی های صورتی در این تصویر که با تلسکوپ فضایهای جدید. درخششانداز کهکشانی با شکل نامعمولش، پر است از ستارهاین چشم

شدید است که برخوردی با مقیاس کیهانی آن را به راه انداخته است. کهکشان بزرگ این  ییزا ستاره، مناطق شدهگرفتههابل 

 کند.می حس خود بر نیز را آن اثر و گرفته خود گرانشی یسلطه در را  NGC 4485 ترکوچک، کهکشان NGC 4490 تصویر،

ذارد و نیروی گ، جاذبه در فواصل بزرگ تأثیر میوجودنیبااضعیف است.  نسبتاًگرانش در مقایسه با دیگر نیروهای اساسی در جهان، 

 نتیجه از اینمونه تصویر، این در  NGC 4490 کهکشان و پراکندگی وتابچیپمحرک حرکات اجرام پرجرم در کیهان است. ظاهر 

 همسایه و  NGC 4490 نیبها سال، جاذبه گرانشی متقابل ها و تحمل اثرات گرانشی است. بیش از میلیونکهکشان رویارویی

تصویر، شدیدترین  اند. در اینبرخورد کرده باهم هاآن، تیدرنهاتر کرده است و ، دو کهکشان را نزدیکNGC 4485 آن، ترکوچک

اند و دوباره در حال فاصله گرفتن از است و دو کهکشان از میان یکدیگر عبور کرده، خود را بیرون کشیده شدهیسپردوره این رویداد 

 اهمبها طی چند میلیارد سال دیگر دوباره کشد و احتمال دارد که کهکشاناما کشش گرانشی نیز از کار خود دست نمی ؛هم هستند

 برخورد کنند.

 اطلس»دهند که نام آن در کیل میتش را  ARP 269 ستمیس باهم  NGC 4485 و NGC 4490 یهاکهکشان

های شکاری( ها )سگفلکی تازیمیلیون سال نوری از زمین در صورت 24ها در فاصله خورد. آنبه چشم می« های غیرعادیکهکشان

 زمانی NGC 4490 است. کردهها را تعیین ش بین دو کهکشان، شکل و خواص آنکنقرار دارند. نیروهای جزرومدی شدید برهم

 نام که اندهشد کشیده خارج سمت به آن تربیرونی نواحی اکنون اما است بوده شیری راه به شبیه ایمیله مارپیچی کهکشان یک

 شود،نمی دیده کهکشان این قبلی مارپیچی ساختار از ردی هیچ عمالً ما دید از. است آمده جاهمین از پیله، کهکشان آن، مستعار

 .است کرده حفظ را خود مارپیچی یبازوها هم هنوز   NGC 4485 کهکشان اگرچه

گیری تر گاز و گردوغبار در هر دو کهکشان شده است. شرایط در این نواحی برای شکلاین برخورد کیهانی موجب ایجاد نواحی متراکم

نور  راثربشوند، ابرهای متراکم از هیدروژن یونیزه شده هستند که ستاره فراهم است؛ مناطق صورتی درخشانی که در اینجا دیده می

زمره  در NGC 4490 سبب شده که ییزا ستارههای درخشند. این فوران فعالیتهای جوان و داغ، میستارهفرابنفش تابش شده از 

 .بندی شودطبقه (starburst galaxy) فشان ستارههای کهکشان

خورد قدیمی بر جهیدرنتها که کند آشکار است: پلی از ستارهتشکیل ستاره همچنین در رشته نازکی که دو کهکشان را متصل می

که زندگی وجود دارد، مرگ  جا هراما  ؛کهکشان، امتداد دارد جفتسال نوری بین این  هزار 24است و در طول فاصله  شدهلیتشک

 SN 2008ax. و  SN 1982F ازجمله است، شدهدهید نیز ابرنواختر چندین  NGC 4490 درنیز هست. در چند دهه گذشته 
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 (EZ Canis Majori)در صورت فلکی سگ بزرگ  EZی عظیم ستاره .9

 

له نور است و در فاصعیف و کمای از گازهای ضاست که شامل مجموعه Sh2-308 شکل حبابی ساختار به متعلق تصویر باال، 

  .سال نوری در صورت فلکی سگ بزرگ، قرار دارند 5200ی 

 

 «وولف رایت»الجثه و نورانی به نام عمومی های عظیماطراف ستارهدرواقع ساختاری حباب مانند است که در  Sh2-308 ساختار

ترین و ها جزء حجیمنام دارد. این نوع ستاره «EZ Canis Majoris» ی موردنظرقرار دارد و در مورد تصویر اخیر، ستاره

اند. ای زیادی را نیز تجربه کردهرهها برابر خورشید ما حجم دارند و سیر تکامل ستاها در کهکشان هستند که دهترین ستارهروشن

 ی خارجی آن را تراشیدهوزد و باعث طوفان در اطراف آن شده و الیههایی میستاره نیچننیصورت دائمی بر روی ابادهایی عظیم به

 .کندگاز میهای شود و تولید حبابها میهای وولف رایت باعث حرکت دادن مواد اطراف آندهد. بادهای تند ستارهو حرکت می

www.takbook.com



های بیرونی خود را برای است؛ این ستاره الیه Sh2-308 مسئول ساختن حباب ساختار EZ Canis Majoris یستاره

فواصل  ها هرلحظه بهشود که حبابکند. پرتوهای شدید و دائمی از طرف ستاره باعث میهای مرئی به بیرون پرتاب میساختن رشته

سال نوری از یکدیگر  60حدود  Sh2-308 هایتر شوند. در حال حاضر لبهلحظه نیز بزرگبهظهدورتر و دورتر حرکت کنند و لح

 .دارندفاصله

 

اند باعث ها شدههایی که باعث به وجود آمدن آنسرعت در حال حرکت هستند، بسیار زیبا هستند. ستارههای کیهانی که بهاین حباب

 .شوندی انفجارات شدید ابرنواخترها از یکدیگر پاشیده و تخریب میها طها نیز خواهند بود. این حبابمرگ آن
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 UGC 12591 بیوغربیعجکهکشان  .10

 

 .خوردمی چشم به یتوجهجالب و عجیب هایویژگی با UGC 12591 تلسکوپ فضایی هابل، کهکشان یکنندهرهیخ ریتصودر 

UGC 12591  یرده از کهکشانی S0/Sa این یفاصله. است قرارگرفته مارپیچی و شکل یعدس هایکهکشان بین و است 

رهیزنج است؛ شدهواقع برساووش-ی حوتخوشه ابر یهیناح نیتریغرب در و است نوری سال میلیون 400 حدود فقط ما از کهکشان

در کیهان  شدهشناختهتارهای ساخ ترینعظیم از یکی و دارد امتداد نوری سال میلیون 250 که کهکشانی هایخوشه از ی بلندی

 است.

اش چند صد میلیارد برابرِ جرم خورشید و چهار برابر های نامعمولی دارد. مجموع جرم کهکشان و هالهخود این کهکشان نیز ویژگی

 رسد. برای مقایسه،میلیون کیلومتر در ساعت می 1/8جرم کهکشان راه شیری است. سرعت چرخش آن نیز بسیار باالست و به 

 هزار کیلومتر در ساعت است. 800سرعت چرخش کهکشان ما حدود 

 از پس کهکشان این آیا که کنند مشخص و دریابند را UGC 12591 کند راز جرم زیادرصدهای هابل به اخترشناسان کمک می

ورد و ادغام با کهکشان برخ یجهیدرنت غیرعادی شدنِ  پرجرم این اینکه یا است شده پرجرم زمان طول در و تدریجبه اشگیریشکل

 صورت گرفته است. درگذشتهعظیم دیگری 
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