
  ستارگانتولد تا مرگ 
  

دیر بسیار زیادی نور و دیگر اشکال انرژی استاره یک توپ عظیم الجثه درخشان در فضاست که مق
ستارگان . خورشید نیز یک ستاره است و نور و گرمای زمین را تامین می نماید. را تولید می کند

البته به جز خورشید . در پھنه آسمان مانند نقاطی نورانی در حال چشمک زدن به نظر می آیند
  . که به دلیل فاصله کم با زمین به شکل یک توپ دیده می شود

رشید و اغلب ستارگان دیگر از گاز و ماده ای گاز مانند و بسیار خو
با اینحال برخی از ستارگان نیز . داغ به نام پالسما تشکیل شده اند

که کوتوله ھای سفید و ستاره ھای نوترونی نامیده می شوند 
ترکیبی از بسته ھای محکم اتمی یا ذرات تشکیل دھنده اتم می 

 یافت می شود،  از ھر چیزی که در زمیناین گونه ستارگان. باشند
  .چگالتر و متراکمترند

 ۶٩۵٫۵٠٠شعاع خورشید . ستاره ھا در ابعاد گوناگونی وجود دارند
ستاره شناسان خورشید را جزء ستارگان کوچک می . کیلومتر است

. دانند چرا که دیگر انواع ستارگان بسیار از خورشید ما بزرگترند
 که به آنھا ستارگان ابر غول می گویند، شعاع گونه ای از ستارگان

کوچکترین نوع ستارگان، ستارگان . برابر شعاع خورشید است١٠٠٠
  . کیلومتر است١٠نوترونی ھستند که شعاع برخی از آنھا تنھا 

.  درصد از ستارگان جزء مجموعه ھای دوتایی ھستند٧۵در حدود 
ر دور یکدیگر ددو عضو آن دوتایی یک جفت ستاره است که 

خورشید جزء این ستارگان نیست اما نزدیکترین ستاره به . چرخشند
نام دارد جزء یک مجموعه چند ستاره ایست که آلفا ) قنطورس(خورشید که پروکسیما سنتوری 

 ۴٠فاصله خورشید تا پروکسیما بیش از .  شامل آن می شوندB و آلفا سنتوری Aسنتوری 
    . سال نوریست٢/۴تریلیون کیلومتر معادل 

تلسکوپھا تا کنون کھکشانھایی را . ستاره ھا در گروھھایی به نام کھکشان گرد ھم جمع آمده اند
خورشید در کھکشان راه شیری قرار .  بیلیون سال نوری نشان داده اند١۶ بیلیون تا ١٢در فاصله 

یلیون  ب١٠٠در جھان بیش از .  بیلیون ستاره ایست که در آن می باشد١٠٠گرفته است و یکی از 
بنابراین .  بیلیون می باشد١٠٠کھکشان وجود دارد و تعداد ستاره ھای ھر کدام به طور متوسط 

اما اگر ما در شبی با آسمان صاف و به .  بیلیون تریلیون ستاره در کائنات وجود دارند١٠بیش از 
 ٣٠٠٠تنھا  البته بدون کمک تلسکوپ یا دوربین دو چشمی، ،دور از نور شھر به آسمان نگاه کنیم

  .ستاره خواھیم دید

آنھا متولد می شوند، دورانی را سپری می کنند و . ستارگان نیز مانند ما انسانھا دوره حیات دارند
 بیلیون سال ۵ بیلیون سال پیش متولد شد و تا بیش از ۶/۴خورشید حدود . در نھایت می میرند
. نکه به یک غول سرخ تبدیل شودسپس شروع به بزرگ شدن می کند تا ای. دیگر عمر خواھد کرد

در اواخر عمر خود، الیه ھای بیرونی خود را از دست می دھد و ھسته باقیمانده که کوتوله 

  

، اجتماعی از خوشه کروییک 
ستارگان است که توسط 

گرانش د رکنار یکدیگر قرار می 
این خوشه کروی یکی . گیرند

 خوشه ١٤٧از متراکمترین 
شناخته شده در کھکشان راه 

  .شیری می باشد
  عکس از ناسا
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سفید خوانده می شود، تدریجا نور خود را از دست خواھد داد تا اینکه به یک کوتوله سیاه تبدیل 
  .گردد

مرحله غول برخی از آنھا . واھند کردستاره ھای دیگر به طرق مختلف مراحل عمر خود را سپری خ
به جای آن مستقیما وارد مرحله کوتوله سفید و سپس کوتوله . سرخ را پشت سر نمی گذارند

درصد کمی از ستارگان نیز در پایان عمر خود دچار یک انفجار مھیب به نام ابر . سیاه می شوند
  . نواختر می شوند

  

  ستارگان در شب

  

اه کنید متوجه خواھید شد که به نظر می رسد درخشش آنھا کم و اگر شما شبی به آسمان نگ
حرکتی بسیار آھسته نیز در ستارگان . زیاد می شود و اصطالحا ستاره ھا چشمک می زنند

اگر مکان چندین ستاره را در مدت چند ساعت دقیقا بررسی کنید . آسمان دیده می شود
  .دور یک نقطه کوچک در آسمان در گردشندمشاھده خواھید کرد که ھمه ستارگان به آرامی به 

نور . چشمک زدن ستارگان و کم و زیاد شدن درخشش آنھا به دلیل حرکت جو زمین است
حرکت ھوا دائما مسیر پرتوھای نور را . ستارگان به صورت پرتوھای مستقیم وارد جو می شوند

  . تغییر می دھد

 

   درخشش ستارگان

  

یک، .  آنھا به ما می رسد به دو عامل بستگی داردمیزان درخشندگی ستارگانی که نور
دو، . درخشش واقعی ستاره که در اصل مقدار انرژی نورانیست که از آن متساطع می شود

یک ستاره نزدیک که کم نور است می تواند بسیار درخشانتر از یک ستاره . فاصله ستاره از زمین
 بسیار نورانیتر از ستاره ریگل A آلفا سنتوری برای مثال،. دور دست اما بسیار درخشان به نظر آید

 ریگل انرژی ١٠٠٫٠٠٠/١ تنھا Aاین در حالیست که آلفا سنتوری . دیده می شود) رجل الجبار(
  . فاصله ریگل از زمین است٣٢۵/١نورانی تولید می کند در عوض فاصله آن از زمین تنھا 

  

  طلوع و غروب ستارگان

  

 آسمان نگاه می کنیم، ستارگان به دور نقطه ای که به آن قطب وقتی از نیمکره شمالی زمین به
چنانچه در نیمکره . شمال سماوی می گوئیم بر خالف جھت عقربه ھای ساعت در چرخشند
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جنوبی زمین باشیم و با آسمان نظر اندازیم، ستارگان ھم جھت با عقربه ھای ساعت و به دور 
در طی روز، خورشید نیز بر .  حرکت می کنندنقطه ای که به آن قطب جنوب سماوی می گوئیم،

اما واقعیت این است که . فراز آسمان، ھمجھت و ھمسرعت با دیگر ستارگان در گردش است
حرکتھایی که ما شاھد ھستیم بر اثر جابجایی واقعی ستارگان روی نمی دھد، بلکه ھمه آنھا به 

برای ناظری که بر روی .  می آینددلیل حرکت غرب به شرق زمین حول محور خود اینچنین به نظر
  .به نظر می رسندزمین ایستاده، زمین ثابت و خورشید و دیگر ستارگان در حال حرکت گردشی 

  

  اسامی ستارگان

  

اجداد ما شاھد بودند که ستارگان مشخصی بر اساس الگوھایی شبیه به چیزھایی نظیر پیکر 
بعضی از این الگوھا، که . کدیگر قرار می گیرندانسان، حیوانات و یا اشیاء شناخته شده، در کنار ی

برای مثال، صورت فلکی . به آنھا صور فلکی می گوئیم، یادآور شخصیتھایی اسطوره ای ھستند
  .به یاد یک قھرمان اسطوره ای یونانی نامگذاری شده است) شکارچی(اریون 

رگان استفاده می امروزه ستاره شناسان از این اسامی باستانی برای نامگذاری علمی ستا
 صورت ٨٨، مجری نامگذاری اجرام سماوی، به طور رسمی )IAU(اتحادیه بین المللی نجوم . کنند

در . این صور ھمه آسمان ما را پوشانده اند. )١جدول شماره  (فلکی را شناسایی کرده است
ستین حرف نخ(بیشتر موارد، برای نامگذاری درخشانترین ستاره در ھر صورت فلکی از حرف آلفا 

برای نمونه، نام علمی ستاره . در قسمتی از نام علمی آن استفاده می شود) در الفبای یونانی
  .وگا، درخشانترین ستاره در صورت فلکی لیرا، آلفای لیرا است

حرف بتا به دومین ستاره درخشان در ھر صورت فلکی اختصاص دارد و گاما برای سومین ستاره 
 ستاره درخشان در ھر ٢۴به ھمین شکل در نامگذاری . می روددرخشان صور فلکی به کار 

 ٢۴با تمام شدن . استفاده می شود) ٢جدول شماره ( حرف زبان یونانی ٢۴صورت فلکی از  
  . حرف، اعداد به کار گرفته می شوند

 برای  از سیستم جدیدیIAUبه دلیل طوالنی شدن عدد مربوط به ستارگان کشف شده، 
اغلب اسامی جدید تشکیل شده از . ی که کشف می شوند، استفاده می کندنامگذاری ستارگان

حروف اختصاری، نشانگر نوع ستاره . حروف اختصاری به ھمراه گروھی از نشانه ھا می باشند
یک تپ اختر   PSR J1302-6350برای مثال، ستاره . است و اطالعاتی درباره ستاره بیان می کند

 بیانگر موقعیت و 6350 و 1302اعداد .  در نام آن وجود داردPSR است، از آنجا که حرف اختصاری
 مبین آن است که مکان ستاره در Jحرف . در آسمان می باشند) بعد و میل آن(مکان این ستاره 

   .  اعالم شده استJ2000دستگاه اندازه گیری 
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  مشخصات ستارگان

  

 آن را در واحدی به ستاره شناساندرخشندگی، که ) ١. ھر ستاره دارای پنج مشخصه بارز است
ھمه این مشخصات به . جرم) ٥. اندازه ستاره) ٤. دمای سطح) ٣. رنگ) ٢. نام قدر می سنجند

رنگ ستاره بیانگر دمای سطح است و درخشندگی آن به دمای .  ھم در ارتباطندا پیچیده ای بطور
 با اندازه مشخص چقدر جرم ستاره مشخص می کند که ستاره ای. سطح و اندازه وابسته است

برای اینکه این ارتباطات ساده .  سطح تاثیر گذار استنرژی تولید کند بنابراین بر دمایمی تواند ا
استفاده می ) H-R(راسل -ھرتزپرانگ به نام نموداریتر قابل فھم باشند، ستاره شناسان از 

و ھنری نوریس راسل ) Hertzsprung(این نمودار به یاد ستاره شناس دانمارکی ھرتزپرانگ . کنند
)Henry Norris Russell ( را ابداع آن ١٩١٠از ایاالت متحده که به طور جداگانه کار می کردند و در سال 

 ھمچنین می تواند به ستاره شناسان در فھم و توضیح چرخه نموداراین . کردند، نامگذاری شد
  .زندگی ستارگان کمک کند

  

  ستارهو تابندگی قدر 

  

اره گذاری برای تعیین میزان درخشندگی ستارگان است و توسط مه یک سیستم شقدر ستار
ھیپارکوس گروھی از .  قبل از میالد ابداع شد١٢۵ستاره شناس یونانی، ھیپارکوس، در سال 

. ستارگان را بر اساس میزان درخشندگی آنھا که از زمین به چشم می خورد، شماره گذاری کرد
 از آن ستارگان با درخشندگی ٢شماره . رین ستارگان اختصاص داد را به درخشانت١او شماره 

 رسید که آنھا کم نورترین ستارگان ۶و به ھمین ترتیب به قدر .  شد١کمتر از ستارگان قدر 
  .آسمان بودند

.  ظاھری می گویندقدر که از زمین رویت می شود، ه ستاره شناسان به درخشش ستارگانامروز
درخشندگی واقعی ستارگان، چیزی که قدر ا توسعه دادند تا بتوانند آنھا سیستم ھیپارکوس ر

بر اساس دالیل فنی، قدر مطلق یک ستاره . مطلق ستاره نامیده می شود، را نیز با آن بیان کنند
  . سال نوری از ستاره قرار دارد۶/٣٢برابر است با قدر ظاھری آن، برای ناظری که در فاصله 

 و ستارگان ١م اندازه گذاری قدر را برای ستارگان پرنورتر از قدر ستاره شناسان ھمچنین سیست
 ١ پرنورتر است، قدر آن کمتر از ١ستاره ای که از ستارگان قدر . ، توسعه دادند۶کم نورتر از قدر 

قدر ستارگان بسیار .  است١٢/٠) رجل الجبار(برای مثال، قدر ظاھری ستاره ریگل . می باشد
درخشانترین ستاره آسمان . کمتر می باشد و شامل اعداد منفی می شود از صفر نیز ،نورانیتر

بر .  است-١/٨قدر مطلق ستاره ریگل .  است-۴۶/١است و قدر ظاھری آن ) شباھنگ(سیریوس 
اساس شناختی که ستاره شناسان تا کنون از ستارگان به دست آورده اند، ھیچ ستاره ای نمی 

از طرف دیگر، کم نور ترین ستارگانی که تاکنون با .  باشد-٨تواند دارای قدر مطلق درخشانتر از 
 ستاره ای چبر اساس تئوری قدر مطلق ھی.  دارند٢٨تلسکوپ رصد شده اند، قدر ظاھری معادل 

  . باشد١۶ از ترنمی تواند کم

published by knowclub.com



اصطالحا به این مقدار . تابندگی یک ستاره برابر است با مقدار انرژی که ستاره منتشر می کند
ت اندازه گیری می دانشمندان عموما قدرت ستاره را با واحد وا. ر، قدرت ستاره می گویندانتشا
اما ستاره شناسان قدرت ستاره .  تریلیون تریلیون وات است۴٠٠ل قدرت خورشید برای مثا. کنند

ن تابندگی خورشید اندازه در عوض آنھا میزان تابندگی را بر اساس میزا. را با وات نمی سنجند
 برابر ٣/١) قنطورس(برای نمونه آنھا می گویند که تابندگی آلفای سنتوری . کنند می گیری

  . برابر تابندگی خورشید است١۵٠٫٠٠٠تابندگی خورشید و تابندگی ریگل حدودا 

 واحد اختالف در دستگاه قدر ۵. تابندگی به روش ساده ای با قدر مطلق ستاره در ارتباط است
بنابراین ستاره ای با قدر مطلق .  در دستگاه تابندگی١٠٠یک فاکتور از مطلق ستاره برابر است با 

 ١٠٠ ، - ٣ستاره ای با قدر مطلق .  بار تابناکتر است١٠٠، ٧، نسبت به ستاره ای باقدر مطلق ٢
  .  تابناکتر است٧ از ستاره ای با قدر مطلق ر با١٠٫٠٠٠ و   ٢بار از ستاره ای با قدر مطلق 

  

  رنگ و دما

  

ا با دقت به آسمان نگاه کنید، حتی بدون تلسکوپ یا دوربین دو چشمی، خواھید دید که اگر شم
ستاره بیتلجوز برای مثال، . رنگ ستارگان یا تقریبا قرمز، یا تقریبا زرد و یا تقریبا آبیست

)Betelgeuse (ستاره پولوکس .  قرمز رنگ به نظر می رسد،در صورت فلکی شکارچی یا جبار
)Pollux(ند خورشید، زرد رنگ است و ستاره ریگل، تقریبا آبی به نظر می آید، مان.  

ستاره شناسان دمای ستارگان را با واحد . رنگ یک ستاره به دمای سطحی آن بستگی دارد
 درجه -١۵/٢٧٣واحد کلوین از . می سنجند Kبا عالمت اختصاری ) kelvin(اندازه گیری کلوین 

 درجه سانتیگراد و -١۵/٢٧٣دمای صفر کلوین برابر است با  بنابراین . سانتیگراد آغاز می شود
  . کلوین١۵/٢٧٣دمای صفر درجه سانتیگراد برابر است با 

دمای سطحی ستارگان قرمز روشن، .  می باشد٢۵٠٠Kدمای سطحی ستارگان قرمز تیره تقریبا 
و . ت اس۵۵٠٠Kدمای سطحی خورشید و دیگر ستارگان زرد رنگ در حدود .  است٣۵٠٠Kحدود 

  . می باشد۵٠٫٠٠٠K تا ١٠٫٠٠٠Kدر آخر دمای سطحی ستارگان آبی رنگ بین 

گرچه ستارگان با چشم غیر مسلح، تک رنگ به نظر می آیند اما در واقع آنھا طیفی از رنگھا را 
عنوان  شما می توانید به کمک یک منشور مشاھده کنید که نور خورشید، به. منتشر می نمایند

طیف مرئی شامل ھمه رنگھای رنگین . رنگھای بسیاری تشکیل شده استیک ستاره زرد، از 
که (تا بنفش ) که توسط ضعیفترین فوتونھا ایجاد می شود(این رنگھا از قرمز . کمان می باشد

  . ھستند) توسط قویترین فوتونھا ایجاد می شود

این پرتوھا . ستنور مرئی یکی از شش پرتوی طبقه بندی شده در رده پرتوھای الکترومغناطیس ا
مایکروویو یا موج ریز، پرتوھای رادیویی با (از کم انرژی ترین آنھا به ترتیب عبارتند از امواج رادیویی 

فرکانس باال ھستند که در اغلب موارد در گروھی جدا پس از امواج رادیویی مورد مطالعه قرار می 
، پرتوھای فروسرخ، نور .)م.رده می شوندگیرند اما در این مقاله آنھا در گروه امواج رادیویی نام ب
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ھمه این شش گروه از امواج توسط . مرئی، پرتوھای فرابنفش، اشعه ایکس ری  و پرتوی گاما
ستارگان منتشر می شوند، البته بعضی از ستارگان ھمه شش پرتوی مذکور را متساطع نمی 

  .مندترکیبی از ھمه این شش گروه را طیف الکترومغناطیس می نا. نمایند

  

    ابعاد

  

س شعاع خورشید می ستاره شناسان شعاع ستارگان را بر اسا
 برابر شعاع ٠۵/١ شعاعی معادل Aآلفا سنتوری . سنجند

 ستاره ریگلشعاع . خورشید دارد و تقریبا با آن ھم اندازه است
 برابر شعاع خورشید است و شعاع ستاره آنتارس ٧٨بیش از 
  . برابر شعاع خورشید می باشد٧٧۶

دو . دابعاد و دمای سطح ستاره، درخشندگی آن را معین می کن
ستاره را در نظر بگیرید که دمای سطح یکسان دارند اما شعاع 

در این شرایط، ستاره . ستاره اول دو برابر شعاع ستاره دوم است
بر اساس گفته . اول چھار برابر ستاره دوم درخشش دارد

. دانشمندان، درخشش ستاره متناسب با مربع شعاع آن است
 سطح یکسان را مقایسه کنید، نخست، باید شعاع اگر بخواھید درخشش دو ستاره با دمای

ستاره بزرگتر را تقسیم بر شعاع ستاره کوچکتر نمائید و سپس مربع عدد حاصل را به دست آورید 
  ). ٢حاصل تقسیم به توان (

اگر . متفاوت تجسم کنید) بر حسب کلوین(حال دو ستاره را با شعاع برابر ولی دمای سطح 
درخشش .  برابر ستاره دوم خواھد بود١۶ره دوم گرم باشد، درخشش آن ستاره اول دو برابر ستا

اگر بخواھید درخشش دو ستاره با ابعاد برابر را که .  است۴ستاره متناسب با دمای آن به توان 
دمای مختلف دارند مقایسه کنید، دمای ستاره گرمتر را بر دمای ستاره سردتر تقسیم کرده و 

  . برسانید۴ن حاصل این تقسیم را به توا

  

  جرم

  

برای مثال آلفا . ستاره شناسان جرم ستارگان را نیز بر اساس جرم خورشید اندازه گیری می کنند
جرم .  برابر جرم خورشید است۵/٣ جرم خورشید دارد، جرم ریگل ٠٨/١ جرمی معادل Aسنتوری 

ھمراه سی عدد صفر  به ٢میلیون کیلوگرم یعنی  میلیون میلیون خورشید معادل دو میلیون میلیون
در واقع چگالی ستارگان نسبت به . ستارگان با جرم برابر، لزوما دارای ابعاد برابر نیستند. است

 کیلوگرم در ھر متر مکعب است، ١۴٠٠برای نمونه، میانگین چگالی خورشید . ھم متفاوت است

  

یک انفجار در ستاره اتا کارینا 
که در ) صورت فلکی کشتی(

 سال پیش رخ داد سه ابر ١٥٠
دو . بزرگ گاز و غبار ایجاد نمود

. بخش متورم و یک دیسک باریک
ستاره شناسان این ستاره را 
  .متغیر آبی درخشان می نامند

  عکس از ناسا
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ارد اما چگالی  جرمی حدودا معادل جرم خورشید دBشباھنگ .  درصد چگالی آب١۴٠یعنی تقریبا 
  .  برابر چگالی خورشید است٩٠٫٠٠٠آن 

  

   درخشندگیطبقه بندی

  

 نشانگر نمودار نورانی و نقاط پائین دارند نشانگر ستارگان قرار H-R نمودارباالی  رنقاطی که د
 .William W( ستاره شناس آمریکایی ویلیام مورگان ١٩٣٠در سال . ستارگان کم نور می باشند

Morgan (پ کینان و فیلی)Philip C. Keenan ( چیزی را بداع کردند که سیستم طبقه بندی درخششMK 
در این . الح کرده و گسترش دادندص این سیستم را ا١٩٧٨ستاره شناسان در سال . نام گرفت

 MKرده ھای . سیستم، اعداد کوچک به بزرگترین و درخشان ترین رده ھا  اطالق می گردد
، غولھای lV، غولھا؛ lll ، غولھای درخشان؛ llابر غولھا؛  ، lbھای درخشان؛ ، ابرغول la :عبارتند از
  .، ستارگان رشته اصلی یا کوتوله ھاVکوچک و 

  

  رده ھای طیفی

  

 قرار دارند نشانگر ستارگان داغ و برعکس نقاط سمت H-R نمودارنقاطی که در سمت چپ 
 ھشت رده طیفی وجود دارد که MKدر سیستم .  نشانگر ستارگان سرد می باشندنمودارراست 

این طبقه بندی از داغترین . ھر کدام بیانگر میزان مشخصی از دمای سطحی ستاره می باشند
ھر رده طیفی به نوبه خود از . L, M, K, G, F, A, B, O : ازندبه سردترین ستارگان به ترتیب عبارت

شماره مربوط به . گردندده نوع طیفی تشکیل می شود که این ده نوع با اعداد مشخص می 
  .داغترین ستاره در ھر رده عدد صفر و شماره سردترین ستاره عدد نه است

 ترکیبی از حروف برای بیان درخشندگی و اعداد برای بیان MKبنابر آنچه گفته شد عالئم سیستم 
نام آلفا سنتوری .  استG2Vبرای مثال نام خورشید در این سیستم . طیف ھر ستاره می باشد

  . استB8la می باشد و نام ستاره ریگل G2Vیز ن

  

   ستارگانزشگدا

  

این فرایند زمانی آغاز . انرژی مھیب ستارگان در فرایندی به نام گدازش ھسته ای ایجاد می شود
یک دل یک ستاره از .  برسدK میلیون ١می شود که دمای ھسته ستاره در حال شکل گیری به 

تقریبا به طور کامل از عناصر شیمیایی ھیدروژن و رخش است و ابر بسیار بزرگ که به آرامی در چ
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این ابر ھمچنین ممکن است حاوی اتمھای دیگر . ھلیوم تشکیل شده است، به دنیا می آید
  .عناصر و غباری از ذرات میکروسکوپی باشد

ا ب. اقتضای نیروی گرانش، این ابر شروع به منقبض شدن می کند و در نتیجه کوچکتر می شوده ب
جمع شدن ابر، سرعت چرخش آن بیشتر می شود درست ھمانطور که سرعت یک اسکیت باز 

در حال چرخیدن است، با جمع کردن بازوانش بیشتر و برعکس با باز به دور خود که بر روی یخ 
الیه ھای . الیه ھای خارجی ابر یک دیسک چرخان را ایجاد می کنند. کردن بازوان کمتر می شود

  . یک توده کروی که ھمچنان در حال انقباض است تبدیل می شوندداخلی به شکل

تمایل زیادی به این فشار . ماده در حال انقباض گرمتر می شود و فشار آن نیز بیشتر می گردد
در نھایت، سرعت انقباض بسیار . خنثی کردن نیروی گرانشی که عامل انقباض است، دارد

در این ھنگام جنین ستاره یا پیش ستاره به وجود قسمت داخلی توده در . کاھش پیدا می کند
. پیش ستاره یک جرم توپی است که نه دیگر ابر است و نه ھنوز ستاره شده است. می آید

  .پیرامون پیش ستاره پوسته ای از گاز و غبار است که الیه ھای بیرونی توده نخستین می باشند

  

  ترکیب ھسته ای

  

. ازش ھسته ای آغاز می شودد اندازه کافی زیاد شد، گھنگامیکه دمای مرکز پیش ستاره به
  .گدازش ھسته ای ترکیب دو ھسته اتمی و تشکیل یک ھسته بزرگتر است

یک اتم کامل دارای پوسته ای خارجی متشکل از یک یا چند ذره به نام الکترون است که بار 
که تقریبا ھمه جرم اتم  ھسته آن وجود دارد ،در درون و مرکز اتم. الکتریکی منفی حمل می کند

که رایجترین شکل عنصر ھیدروژن در عالم می باشد، ساده ترین ھسته . را شامل می شود
ھمه ھسته . پروتون بار مثبت الکتریکی حمل می کند. متشکل از یک ذره به نام پروتون است

ی حمل نمی نوترون ھیچ بار الکتریک. ھای دیگر دارای یک یا چند پروتون و یک یا چند نوترونند
البته ھمه .  بار مثبت الکتریکی دارند،نماید و یک ذره خنثی است در نتیجه ھسته ھمه اتمھا

اتمھا به تعداد پروتونھای موجود در ھسته دارای الکترون می باشند در نتیجه یک اتم کامل، خنثی 
  .  است

الکترونھای خود را از در ھر صورت، تحت دما و فشار بسیار بسیار شدید مرکز پیش ستاره، اتمھا 
به اتمھای الکترون از دست داده، یون می گویند و به ترکیبی از الکترونھای آزاد . دست می دھند

  .و یونھا، پالسما می گویند

گفتیم که در درون پیش ستاره، اتمھا ھمه الکترونھای خود را از دست می دھند و ھسته ھای 
در شرایط عادی، موادی که دارای بار الکتریکی . ندلخت با سرعت بسیار زیادی به یکدیگر می رس

یکسانند، یکدیگر را دفع می کنند با اینحال اگر دما و فشار در درون پیش ستاره به اندازه کافی 
. می تواند بر قدرت دفع ھسته ھا فائق آمده و آنگاه گدازش صورت می گیردزیاد شود، 
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 اما باید توجه داشت استفاده می کنند "گدازش"به جای " سوختن"از اصطالح دانشمندان معموال 
  .که گدازش ھسته ای، چیزی کامال  متفاوت با اشتعال در معنای عام آن است

  

  تبدیل جرم به انرژی

  

وقتی دو ھسته اتمی با ھم ترکیب شوند، مقدار کمی از جرم آنھا به انرژی تبدیل می شود؛ 
. ته ای که با ھم ترکیب شدند کمتر استبنابراین جرم ھسته جدید، از حاصلجمع جرم دو ھس

این .  بیان کردE=mc2آلبرت اینشتین رابطه جرم و انرژی را کشف کرده و آن را در قالب معادله 
 به معنای مقدار m به معنای انرژی، E. معادله بیانگر مقدار انرژی آزاد شده از ترکیب ذرات است

  .  سرعت نور استc و جرم 

این مقدار واقعا عدد بزرگی است و چنانچه .  کیلومتر در ثانیه٢٩٩٫٧٩٢ا سرعت نور برابر است ب
ماده، می توان انرژی از  جرم بسیار کمی گداختنآنرا در معادله بگذاریم متوجه می شویم که با 

 تریلیون ژول انرژی به ٩٠ گرم ماده، ١ کامل سوخت ھسته ایبرای مثال با . مھیبی به دست آورد
. TNT تن ٢٠٫٠٠٠مقدار انرژی تقریبا برابر است با انرژی آزاد شده در انفجار این . دست می آید

، در جریان جنگ جھانی دوم ، به ھیروشیمای ژاپن  ١٩۴۵انرژی بمب ھسته ای آمریکا که در سال 
  . بودTNT تن ١٢٫٠٠٠اصابت کرد معادل انفجار 

  

  نابودی ھسته ھای سبک

  

.  می رسد، گدازش ھسته آغاز می شودK میلیون ١در مرکز پیش ستاره، ھنگامیکه دما به 
از جمله ھسته لیتیوم . شروع این گدازش باعث تغییر و از میان رفتن ھسته ھای سبک می شود

در فرایندی که این ھسته شرکت دارد، یک ھسته . ، که شامل سه پروتون و چھار نوترون است٧
ھر قسمت شامل . قسمت تقسیم می کند را به دو ٧ھیدروژن با آن ترکیب شده و ھسته لیتیوم 

، ذره آلفا نیز گفته می ۴به ھسته ھلیوم . است) دو پروتون و دو نوترون (۴یک ھسته ھلیوم 
  .شود

  

  گدازش ھیدروژن

  

در نھایت، . پس از نابودی ھسته ھای سبک، پیش ستاره ھمچنان به انقباض خود ادامه می دھد
با .  در این ھنگام سوختن ھیدروژن آغاز می شود می رسد وK میلیون ١٠دمای ھسته به حدود 

  .شروع گدازش ھیدروژن، پیش ستاره به یک ستاره تبدیل می گردد
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 را به وجود ۴در گدازش ھیدروژن، چھار ھسته ھیدروژن با ھم ترکیب شده و یک ھسته ھلیوم 
) ٢). P-P(پروتون -واکنش پروتون) ١. دو شکل کلی برای انجام این عمل وجود دارد. می آورند
  ). CNO(اکسیژن -نیتروژن-چرخه کربن

  : می تواند به چندین روش شامل چھار مرحله زیر رخ دھدP-Pواکنش 

در این مرحله دو پروتون با ھم برخورد می کنند و سپس یکی از پروتونھا . ترکیب دو پروتون -١
 بر پوزیترون یک این پروتون عالوه.  با آزاد کردن پوزیترون بار مثبت خود را از دست می دھد

 .ذره خنثی به نام نوترینو نیز آزاد می نماید

جرم آن دقیقا برابر با جرم الکترون می باشد اما بر خالف . پوزیترون ضد ماده الکترون است
در . با آزاد شدن پوزیترون، پروتون به نوترون تبدیل می شود. الکترون دارای بار مثبت است

  .نام این ترکیب دوترون می باشد. ن و یک نوترون استنتیجه ھسته جدید حاوی یک پروتو

با برخورد ماده و ضد ماده، ھر . پوزیترون آزاد شده ممکن است با یک الکترون برخورد کند -٢
 . دوی آنھا از بین می روند و تنھا چیزی که باقی می ماند دو پرتوی گاما است

.  شکل می گیرد٣ ھلیوم دوترون حاصل شده با یک پروتون دیگر تبدیل می شود و ھسته -٣
 . بر اثر این ترکیب نیز پرتوی گاما ایجاد می شود

 دیگری ترکیب شده و عالوه بر تشکیل یک ھسته ٣ با ھسته ھلیوم ٣ھسته ھلیوم  -۴
 .  دو پروتون نیز آزاد می شوند۴ھلیوم 

در .  نوترون است۶ پروتون و ۶ل این ھسته شام.  شرکت دارد١٢ ھسته کربن CNOدر چرخه 
)  نوترون٧ پروتون و ٨ (١۵و اکسیژن )   نوترون٨ پروتون و ٧ (١۵حین چرخه، این ھسته به نیتروژن 

  . تبدیل می گردند١٢و در آخر چرخه این دو ھسته بار دیگر به ھسته کربن . تبدیل می شود

  

   دیگر عناصرگدازش

  

 تبدیل شود، البته به این منظور دمای مرکز باید تا ١٢کربن  به در فرایند گدازش می تواند ۴ھلیوم 
به  که ھسته ھلیوم  این دمای باال ضروریست چرا.  افزایش پیدا کرده باشدK میلیون ١٠٠حدود 

ھسته ھلیوم دارای دو . انرژی زیادی برای فائق آمدن بر انرژی دافعه ذرات ھمبار نیازمند است
  .ژی دافعه در آن چھار برابر انرژی دافعه بین دو پروتون استپروتون است بنابراین میزان انر

ترکیب می  آلفا مشھور است چراکه این ھسته با سه ذره آلفا -سوخت ھلیوم به سوخت سه
 پروتون ٨ (١۶سوخت ھلیوم ھمچنین ھسته اکسیژن .  کربن را ایجاد می نمایدهشود و یک ھست

  .تولید می کند) رون نوت١٠ پروتون و ١٠ (٢٠و نئون )  نوترون٨و 
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، ) نوترون١٢ پروتون و ١١ (٢٣ می تواند سودیوم ١٢، کربن K میلیون ۶٠٠دمای مرکزی حدودا  در
البته ستارگان زیادی .  تولید نماید٢٠و تعداد بیشتری نئون )  نوترون١٢.  پروتون ١٢ (٢۴منیزیوم 

  .نمی توانند به این دمای مرکزی برسند

 و سنگینتر در روند گدازش ھسته ای، دمای الزم برای فعل و با تولید شدن عناصر سنگین
 می توان سیلیکون ١۶، اکسیژن K بیلیون ١معادل در دمایی .  افزایش می یابدبیشتر،انفعاالت 

 ١۶ پروتون و ١۶ (٣٢و سولفور )  نوترون١۶ پروتون و ١۵ (٣١، فسفر ) نوترون١۴ پروتون و ١۴ (٢٨
  .تولید نماید) نوترون

ی تواند تا زمانیکه جرم ھسته جدید از حاصلجمع جرم دو ھسته ترکیب شده با ھم گدازش م
 ٢۶ (۵۶این روند تولید انرژی ادامه دارد تا زمانیکه ھسته آھن . کمتر است، انرژی تولید نماید

وقتی این اتفاق روی . شروع به ترکیب شدن با ھسته ھای دیگر می نماید)  نوترون٣٠پروتون و 
بنابراین این فرایند . سته جدید از جرم دو ھسته ترکیب شده اندکی بیشتر استمی دھد جرم ھ

  .به جای تولید انرژی، مصرف انرژی دارد

  

  تکامل ستارگان

  

) ١. چرخه زندگی ستارگان سه الگوی کلی را دنبال می کند که به جرم آنھا وابستگی دارد
ستارگان با جرم متوسط، ) ٢. ر است برابر جرم خورشید بیشت٨ستارگان پر جرم، که جرمشان از 

خود خورشید نیز در این دسته از ستارگان جای .  برابر جرم خورشید است٨ تا ۵/٠که جرمشان از 
 که اجرامی.  جرم خورشید می باشد۵/٠تا ١/٠ستارگان با جرم کم، که جرمشان بین ) ٣.دارد

زم برای شروع سوخت  جرم خورشید کمتر است ھرگز به دمای مرکزی ال١/٠جرم آنھا از 
  . ھیدروژن نمی رسند

نخست با چرخه زندگی ستارگان منفرد از چرخه زندگی ستارگان دوتایی آسانتر است بنابراین 
ضمنا از آنجائیکه اطالعات ستاره شناسان درباره . چرخه زندگی ستارگان منفرد آغاز می کنیم

 از ستارگان با جرم متوسط ،انخورشید از ھر ستاره دیگری بیشتر است لذا بحث چرخه ستارگ
  .آغاز می شود

  

  ستارگان با جرم متوسط

  

 سال به انقباض ١٠٠٫٠٠٠ابری که در نھایت یک ستاره با جرم متوسط را تولید می کند، حدودا 
دمای سطح چنین پیش ستاره ای حدود . ادامه می دھد تا اینکه پیش ستاره را به وجود آورد

۴٠٠٠Kن است تنھا چند برابر خورشید و یا چند ھزار برابر خورشید درخشش آن ممک.  می باشد
 .این بستگی به جرم دارد. باشد
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این انقباض ادامه خواھد داشت تا زمانیکه . ستاره تا میلیونھا سال به انقباض خود ادامه می دھد
ه نیروی انرژیھای تولید شده در مرکز ستاره با نیروی گرانشی که باعث انقباض آن می گردد، ب

  و ھمه انرژی آن را تولید می کند،در این زمان، گدازش ھیدروژنی در مرکز ستاره. تعادل برسد
  . ستاره وارد طوالنی ترین دوره عمر خود که به آن رشته اصلی می گوییم، می شود

صرفنظر از جرم آن، که ھمه انرژی خود را از طریق گدازش ھیدروژن در مرکز خود  ھر ستاره ای،
  . ، یک ستاره در رشته اصلی به حساب می آیدایجاد کند

ستارگان با جرم . مدت زمانیکه ستاره در این مرحله باقی می ماند به جرم آن بستگی دارد
بیشتر، ھیدروژن خود را با سرعت بیشتری می سوزانند در نتیجه زمان کمتری در این مرحله 

  . ا سال در این رشته باشدیک ستاره با جرم متوسط می تواند بیلیونھ. باقی می مانند

  

  مرحله غول سرخ

  

وقتی ھمه ھیدروژن موجود در ھسته یک ستاره با جرم متوسط به ھلیوم تبدیل شد، ستاره به 
به دلیل اینکه دیگر انرژی ناشی از گدازش در ھسته ستاره . سرعت دستخوش تغییر می شود

به . انقباض شدید ستاره می گرددتولید نمی شود، گرانش بار دیگر دست به کار شده و منجر به 
با باال رفتن دما، . دلیل این انقباض سریع، دما به شدت در مرکز و مناطق اطراف آن باال می رود

انرژی حاصل شده از این . ھیدروژن موجود در پوسته اطراف مرکز شروع به سوختن می کند
این انرژی مازاد، الیه ھای . تگدازش حتی از انرژی که قبال در مرکز تولید می شد نیز بیشتر اس

بیرونی ستاره را به شدت به بیرون ھل می دھد در نتیجه ستاره تا حد بسیار زیادی بزرگ می 
  . شود

با بزرگ شدن اندازه ستاره، الیه ھای بیرونی آن سرد می شوند، در نتیجه رنگ ستاره سرخ می 
در این مرحله . شتر می شوداز طرفی با بزرگتر شدن سطح ستاره، درخشش آن نیز بی. گردد

  .ستاره به یک غول سرخ تبدیل شده است

  

  مرحله شاخه افقی

  

   .  آلفا– می رسد یعنی دمای الزم برای آغاز فرایند سه K میلیون ١٠٠ دمای مرکز تا حد ،در نھایت

با کاھش این . با ادامه این فرایند، ھسته ستاره بزرگتر می شود اما دمای آن کاھش می یابد
به . ، از دمای الزم برای سوخت ھیدروژن موجود در پوسته اطراف ھسته نیز کاسته می شوددما

دنبال آن، انرژی منتشر شده از این الیه نیز کم می شود و الیه ھای خارجی ستاره شروع به 
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این . ستاره داغتر، کوچکتر و کم نورتر از زمانی می شود که یک غول سرخ بود. انقباض می نمایند
  .  میلیون ساله رخ می دھند١٠٠ات در یک دوره زمانی حدودا تغییر

این مرحله به دلیل خط نمایشگر . در پایان این دوره، ستاره در مرحله شاخه افقی قرار می گیرد
ستاره به طور مداوم و پایدار ھلیوم و .  شاخه افقی نامیده می شودH-Rوضعیت ستاره در نمودار 

این .  درخشش آن روی نمی دھدوتغییر شایان ذکری در دما، ابعاد ھیدروژن می سوزاند بنابراین 
  .انجامد میلیون سال به طول می ١٠مرحله تقریبا تا 

  

  مرحله غول جانبی

  

ھنگامیکه سوخت ھلیوم موجود در ھسته به اتمام رسید، ھسته منقبض و در نتیجه داغتر می 
 در الیه ھیدروژنز می گردد و گدازش آلفا اینبار در پوسته اطراف ھسته آغا–فرایند سه . شود

با افزایش آھنگ تولید انرژی در پوسته ھا، الیه ھای بیرونی . ھای بعدی آن صورت می گیرد
ستاره بار دیگر به یک غول تبدیل می گردد اما اینبار آبی تر و . می شوند ستاره منبسط 

  .درخشانتر از بار پیش

در . انش بر الیه ھای خارجی ضعیف می باشدھسته یک غول جانبی بسیار داغ و نیروی گر
با جدا شدن ھر الیه از . نتیجه الیه ھای بیرونی در قالب باد ستاره ای از ستاره جدا می شوند

جریانات . ی شوددر نتیجه باد ستاره ای مرتب قویتر م. ستاره، نوبت به الیه داغتری می رسد
ا بادھای قبلی که ھنوز در فضای اطراف بادھای برخاسته از سطح ستاره، بجدیدتر و سریعتر 

در نتیجه این برخورد، یک پوسته متراکم گاز به وجود می . ستاره پرسه می زنند، برخورد می کنند
  . سرد شدن به غبار تبدیل می شوندباآید که برخی از آنھا 

  

   مرحله کوتوله سفید

  

ھسته . متوقف می گرددو گدازش در ھسته . بخار می شودظرف چند ھزار سال، غول جانبی 
با تلسکوپھای اولیه و بدوی . مرکزی باعث روشن شدن پوسته ھای گازی اطراف خود می شود

این پوسته ھا شبیه به   برای رصد استفاده می کردند،١٨٠٠که ستاره شناسان در سالھای 
ھنوز ھم . سیارات به نظر می رسیدند به ھمین دلیل آنھا این پوسته ھا را ابر سیاره ای نامیدند

  . ستاره شناسان از ھمین عنوان قدیمی استفاده می کنند
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پس از محو شدن ابر سیاره ای، ھسته باقیمانده به نام کوتوله 
این نوع از ستارگان بیشتر حاوی کربن و . شودسفید شناخته می 

  . می باشدK ١٠٠٫٠٠٠اکسیژنند و دمای اولیه آنھا حدود 

  

  مرحله کوتوله سیاه

  

از آنجائیکه کوتوله ھای سفید سوختی برای گدازش ندارند، با 
گذشت بیلیونھا سال پیوسته سردتر می شوند و در نھایت به یک 

کوتوله سیاه نماد . دیل می گردندکوتوله سیاه، جرمی بسیار کدر، تب
  .پایان چرخه زندگی یک ستاره با جرم متوسط است

 برابر جرم خورشید ٨ستارگان با جرم زیاد، آنھاییکه جرمی بیش از 
یک . دارند، به سرعت شکل می گیرند و زندگی کوتاھی دارند

  .ی گیرد سال از دل یک پیش ستاره شکل م١٠٠٫٠٠٠ سال تا ١٠٫٠٠٠ستاره پر جرم ظرف 

 میلیون بار درخشانتر از ١ تا ١٠٠٠آنھا . این نوع ستارگان در رشته اصلی بسیار داغ و آبی رنگند
تعداد ستارگان پرجرم .  برابر شعاع خورشید است١٠خورشید می باشند و شعاع آنھا تقریبا 

با اینحال به خاطر . نسبت به ستارگان با جرم متوسط و ستارگان کم جرم کمتر است
شندگیشان از فواصل بسیار دور نیز قابل رصدند و به ھمین خاطر تعداد زیادی از آنھا شناخته درخ

  .شده اند

 برابر خورشید می ٣٠یک ستاره با جرم . ستارگام با جرم زیاد، بادھای ستاره ای بسیار قوی دارند
  .د منتشر نماید برابر جرم خورشید را پیش از آنکه از رشته اصلی خارج شود، به شکل با٢۴تواند 

وقتی یک ستاره سنگین رشته اصلی را ترک می کند، سوخت ھیدروژن در الیه ھای بیرون 
با اینحال از .  برابر شعاع خورشید می شود١٠٠در نتیجه شعاع این ستاره . ھسته آغاز می شود

به دلیل اینکه در این مرحله ستاره تقریبا ھمان مقدار . کاسته می شوداندکی درخشش آن 
در نتیجه . انرژی قبلی را از سطح بزرگتری منتشر می کند، دمای سطح آن کاھش می یابد

  . گرایش به سرخ ستاره بیشتر می شود

آلفا - یعنی دمای الزم برای آغاز فرایند سهK میلیون ١٠٠با بزرگ شدن ستاره، دمای مرکز آن به 
 اتمام رسیده و نوبت به ھلیوم  میلیون سال، سوخت ھلیوم در مرکز به١پس از تقریبا . می رسد

ستاره . موجود در الیه ھای بیرون ھسته و ھیدروژن موجود در الیه ھای بعد از آن می رسد
  .سنگین ما تبدیل به یک ابرغول سرخ درخشان می شود

 کربن، نئون، سدیوم نھنگامیکه انقباض ھسته دمای آنرا به حد کافی افزایش می دھد، با سوخت
پس از آن .  سال ادامه می یابد١٠٫٠٠٠این مرحله تنھا برای .  می شودو منیزیوم تولید

ھر فرایند عناصر مختلفی را در بر می گیرد و مدت . فرایندھایی متوالی در ھسته رخ می دھد
وقتی عنصر جدیدی شروع به سوخت می کند، عنصر قبلی . زمان کوتاھتری به طول می انجامد

  

یک ابر سیاره ای با بافت 
ظاھری غیر معمول که دلیل 

این . بروز آن نامشخص است
عکس توسط تلسکوپ ھابل 

  .تھیه شده است
  عکس از ناسا
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نئون ترکیب شده و اکسیژن و منیزیوم تولید می . ر سر می گیردسوختن خود را در الیه ھای باالت
 سیلیکون و سولفور ،سپس با سوختن اکسیژن.  سال طول می کشد١٢این فرایند حدودا . کند

در آخر با سوختن سیلیکون ، آھن تولید .  سال طول می کشد۴این فرایند حدودا . تولید می شود
  .ه دوام دارد  ھفت١ این فرایند تنھا حدود. می شود

  

  ابر نواختر

  

ھمانگونه که گفتیم سوخت آھن .  کیلومتر است٣٠٠٠در این ھنگام، شعاع ھسته آھنی حدود 
چون . در نتیجه ستاره به پایان کار خود رسیده است. به جای تولید انرژی، انرژی مصرف می کند

  . دیگر نمی تواند برای حفظ تعادل گرانش، انرژی تولید کند

نیروی .  برابر جرم خورشید برسد، اتفاقی مھیب رخ می دھد۴/١سته آھنی به وقتی جرم ھ
در !.  می رسدK بیلیون ١٠در نتیجه دمای ھسته تا نزدیک . گرانش، ھسته را متالشی می کند

این دما، ھسته آھن شکسته شده و به ھسته ھای سبکتر و در آخر به پروتون و نوترون تبدیل 
. روتونھا با الکترونھا ترکیب می شوند و نوترون و نوترینو تولید می کنندبا ادامه فشار، پ. می شود
  .جار ھسته را در خود حمل می کنندف درصد از انرژی ایجاد شده از ان٩٩نوترینوھا 

 کیلومتر برسد ١٠وقتی شعاع توپ به . حاال ھسته، یک توپ فشرده شده حاوی نوترون است
  .د یک توپ پالستیکی که آنرا فشرده و بعد رھا کنیمحالت ارتجاعی پیدا می کند درست مانن

ھمه این اتفاقھا از فشرده شدن ھسته تا ارتجاع توپ نوترونی تنھا در مدت یک ثانیه روی می 
ارتجاع توپ نوترونی یک موج کره ای شکل به بیرون از ستاره . البته ھنوز ماجرا ادامه دارد. دھند

این موج صرف شروع گدازش و تشکیل عناصر جدید می بیشتر انرژی حاصل از . ارسال می کند
در نتیجه ستاره منفجر .  افزایش می یابد٢٠٠٫٠٠٠Kبا رسیدن موج به سطح ستاره، دما تا . شود

نام این .  کیلومتر در ثانیه رھا می کند۴٠٫٠٠٠ تا ١۵٫٠٠٠شده و موادی را در فضا با سرعت 
  .انفجار مھیب ابر نواختر نوع دو است

که ستارگان دیگر از دل آن پا به عرصه گیتی  خترھا فضا را آکنده از گاز و غباری می کنندابر نوا
این غنی سازی فضا، از نخستین ابر نواختر در بیلیونھا سال پیش تا به اکنون ادامه . می نھند

  .ابر نواخترھای ستارگان نسل اول، عرصه را برای ستارگان نسلھای بعد مھیا کرده اند. دارد

 که متعلق به دستاره شناسان تا کنون جرمی پیدا نکرده ان. ماال ستارگان دارای سه نسلنداحت
اما اعضای دو نسل جدیدتر را . قدیمی ترین نسل ستارگان یعنی جمعیت سه ستارگان باشد

ستارگان جمعیت دو که دومین نسل از ستارگانند حاوی مقدار نسبتا کمی از عناصر . یافته اند
رگان سنگینتر این نسل، به سرعت از بین رفته اند بنابراین ھسته ھای بیشتری از ستا. سنگینند

 یک ستارگان که جدیدترین نسل می جمعیتبه ھمین علت . عناصر سنگین وارد فضا شده اند
البته مقدار عناصر سنگین در این نسل . باشند، حاوی مقادیر بیشتری از عناصر سنگین ھستند
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برای مثال، مقدار عناصر غیر از . بسیار ناچیز استموجود، ن و ھلیوم ھمچنان نسبت به ھیدروژ
  . درصد است٢ تا ١عیت یک می باشد، تنھا مھلیوم و ھیدروژن در خورشید که جزء ستارگان ج

  

  ستارگان نوترونی

  

اگر . پس از اینکه یک انفجار ابر نواختر نوع دو رخ داد، قسمتی از ھسته ستاره ای باقی می ماند
ھسته باقیمانده کمتر از سه برابر جرم خورشید باشد تبدیل به یک ستاره نوترونی می جرم 
 تا ١٠ جرم خورشید را در کره ای که شعاع آن حدودا ۴/١این ستاره حداقل جرمی معادل  .شود
  . کیلومتر است نگاه می دارد١۵

خیص آنھا بسیار  است اما به دلیل کوچک بودن تشK میلیون ١٠دمای اولیه ستارگان نوترونی 
. با اینحال ستاره شناسان پالسھای رادیویی این ستارگان را تشخیص می دھند. دشوار است

  . پالس در ثانیه دریافت می شود١٠٠٠گاھی از این ستاره ھا 

این دو موج در دو مسیر . یک ستاره نوترونی معموال دو موج متوالی رادیویی منتشر می کند
. با چرخش ستاره امواج در فضا مانند نورافکن پخش می شوند. ندمختلف از ستاره دور می شو

 به زمین برسد، تلسکوپھای رادیویی یک سری پالس را متناوباگر یکی از از این موجھا به صورت 
. این تلسکوپھا به ازای ھر دور گردش ستاره یک پالس دریافت می کنند. تشخیص می دھند

  .گردد، تپ اختر نامیده می شودستاره ای که به این روش شناسایی می 

  

  سیاھچاله ھا

  

 برابر جرم خورشید داشته باشد، ھیچ ٣اگر ھسته باقیمانده از یک ابر نواختر جرمی بیش از 
ھسته آنقدر فشرده می . نیروی شناخته شده ای نمی تواند در مقابل گرانش آن مقاومت کند

 با چنان گرانشی که ھیچ چیز نمی منطقه ای در فضا. شود که یک سیاھچاله به وجود می آید
ھمه مواد . سیاھچاله ھا نامرئیند زیرا حتی نور نیز به دام آنھا می افتد. تواند از نیروی آن بگریزد

این نقطه تکینگی نام دارد و اندازه آن از . یک سیاھچاله در نقطه ای در مرکز آن جمع می شود
  .ابعاد ھسته یک اتم نیز کوچکتر است

 برابر جرم خورشید، دمای سطحی معادل ۵/٠ تا ١/٠ جرم آنھا کم است یعنی از ستارگانی که
این ستارگان ھیدروژن درون .  درصد خورشید است٢درخشش آنھا کمتر از .  دارند۴٠٠٠Kتقریبا 

 تریلیون سال در ١ بیلیون تا ١٠٠آنھا می توانند برای مدت . خود را به آھستگی می سوزانند
 بیلیون سال تخمین زده ٢٠ تا ١٠ حتی از عمر جھان که بین این مدت. ندته اصلی باقی بمانرش

ستاره . می شود نیز بیشتر است، بنابراین ھیچ ستاره ای در این گروه تا بحال نمرده است
شناسان تابحال ندیده اند که ستاره ای از این گروه عنصری به غیر از ھیدروژن را در گدازش به کار 
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در عوض . ھم یکی از اعضای این گروه بمیرد، وارد مرحله غول سرخ نخواھد شدبنابراین اگر . گیرد
  .اینکه به یک کوتوله سفید و سپس سیاه تبدیل گردند انھا به طور تدریجی سرد می شوند تآ

 ۵٠بیش از . ستارگان دوتایی از دو پیش ستاره که بسیار نزدیک یکدیگرند، تشکیل می شوند
  .د در واقع دوتایی ھستندنفرد دیده می شومنشم غیر مسلح، درصد از ستارگانی که با چ

یک ستاره در یک سیستم دوتایی چنانچه به اندازه کافی به جفت خود نزدیک باشد، می تواند بر 
بین این دو ستاره منطقه ای وجود دارد که به یاد ریاضیدان فرانسوی، . زندگی آن تاثیر گذار باشد

در این منقطه نیروھای . ، نقطه الگرنج نامیده می شود)Joseph Louis Lagrange(جوزف لوییز الگرنج 
اگر یکی از دو ستاره بزرگ شود و الیه ھای آن از این نقطه بگذرد، ستاره . گرانشی دقیقا برابرند

  .دیگر شروع به کشیدن آن الیه ھا به سطح خود می کند

. این فرایند که انتقال جرم نام دارد به چندین روش صورت می گیرد
اگر انتقال جرم از یک غول سرخ به ستاره ھمدمش که در رشته 

ی باشد صورت گیرد، عناصری نظیر کربن و یا عناصر اصلی م
چنانچه این . سنگینتر در طیف ستاره رشته اصلی نمایان می گردد

دو ستاره به اندازه کافی به ھم نزدیک باشند، پس از تبدیل شدن 
غول سرخ به یک کوتوله سفید، جریان مواد برعکس می شود و مواد 

 مواد یک دیسک داغ را این. به سمت کوتوله سفید بر می گردند
این دیسک در نور مرئی و . اطراف کوتوله سفید تشکیل می دھند

  .فرابنفش می درخشد

اگر ستاره غول به جای کوتوله سفید، ستاره نوترونی یا سیاھچاله 
در این حالت، . شود، ممکن است یک دوتایی ایکس ری شکل گیرد
سیار داغ می ماده ای که از ستاره رشته اصلی منتقل می گردد، ب

ھنگامیکه این ماده با سطح ستاره نوترونی برخورد می کند و . شود
یا به درون سیاھچاله کشیده می شود، اشعه ایکس ری منتشر 

  .می شود

در حالت سوم، غول سرخ تبدیل به کوتوله سفید می شود و ستاره رشته اصلی تبدیل به غول 
ھسته  کوتوله سفید اندوخته شد، وقتی گاز کافی از غول سرخ در سطح. سرخ می شود

در برخی . گاز به صورت درخشانی دچار گدازش می شود به این حالت نواختر می گوینداتمھای 
. شرایط، به حدی گاز در کوتوله سفید جمع می شود که این ستاره فشرده و متالشی می شود

ابر نواختر نوع یک می   دچار انفجارتقریبا به طور ناگھانی کربن می سوزد و کل کوتوله سفید
این نوع انفجار بسیار نورانیست به حدی که نور آن می تواند کل یک کھکشان را برای . گردد

  .ماھھا تحت الشعاع قرار دھد

  

  

  

  

انتقال جرم در سیستم ھای 
در . دوتایی رخ می دھد

 باال مواد از ستاره ای تصویر
خورشید مانند به دیسک 

پییرامون یک کوتوله سفید و 
سپس به سطح آن کشیده 

  .می شود
تصویراز انستیتوی دانش 

  تلسکوپ فضایی
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  )اسامی صور فلکی (١جدول شماره 

 ھای انگلیسی نام ھای دیگر در متون فارسی نام نام فارسی  ردیف

 Hydrus مار آبی، نرمار، ھیة الماء آبمار  ١

 Ara مجمره، عودسوز، محراب نفاطه، الببغاء آتشدان  ٢

 Auriga االعنه، ممسک الِعنان، عناندار، صاحب المعز ممسک ران ارابه  ٣

 Draco ، َھشَتنَبر)شده گوزھر فارسی عربی(تنین، جوزھر  اژدھا  ٤

 Pegasus فرس اعظم، فرس ثانی، اسب بالدار اسب بزرگ  ٥

 Equuleus اسب الَفَرس، پاره ول، قطعةَفَرس ا اسب کوچک  ٦

 Caelum قلم اسکنه  ٧

 Chamaeleon حرباء پرست آفتاب  ٨

 Vela شراع بادبان  ٩

 Capricornus ُجَدی، ُبزیچه چرخ، بز دریایی، بزماھی بزغاله  ١٠

 Perseus َبَرنده سر دیو، برنده سر غول، سوار، حامل رأس الغول، دیوکش برساووش  ١١

 Aries لَحَم بره  ١٢

 Crater جام، کاسه بزرگ، باطیه، معلف پیاله  ١٣

 Sagitta تیر، سھم پیکان  ١٤

 Corona Australis اکلیل جنوبی، افسر، قبه تاج جنوبی  ١٥

 Corona Borealis ُفّکه، اکلیل شمالی، کاسه درویشان، کاسه یتیمان، کاسه لئیمان،  تاج شمالی  ١٦
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 Canes Venatici ی شکاریھا ھای تازی، سگ سگ ھا تازی  ١٧

 Libra میزان، پله ترازو  ١٨

 Monocerus - شاخ تک  ١٩

 Telescopium - تلسکوپ  ٢٠

 Antlia مفرغة الھواء، تلمبه بادی تلمبه  ٢١

 Reticulum تور ماھیگیری، تاربست، شبکه تور  ٢٢

 Tucana طوقان توکان  ٢٣

 Eridanus نھر، رودخانه فلکی، نھر االردن جوی  ٢٤

 Lacerta سوسمار، مارمولک، بزمجه چلپاسه  ٢٥

 Crux صلیب جنوبی چلیپا  ٢٦

 Cancer سرطان خرچنگ  ٢٧

 Ursa Major دب اکبر، ھفت اورنگ، ارابه داوود، بنات نعش کبری خرس بزرگ  ٢٨

 Ursa Minor دب اصغر، ھفت اورنگ کوچک، سریر فلک خرس کوچک  ٢٩

 Lepus َارَنب خرگوش  ٣٠

 Grus - ُدرنا  ٣١

 Delphinus - دلفین  ٣٢

 Aquarius الماء، دال ریزنده آب، ساکب َدلو  ٣٣

 Circinus پرگار دوپرگار  ٣٤
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 Gemini جوزا، تؤمان دوپیکر  ٣٥

 Virgo عذرا، خوشه، سنبله دوشیزه  ٣٦

 Cassiopeia خداوند کرسی، سرور تخت الکرسی ذات  ٣٧

 Vulpecula روباه، ثعلب روباھک  ٣٨

 Hercules رزانونشسته، الجاثی علی رکبتیه، پھلوان، راقص، ھرکولب زانوزده  ٣٩

 Camelopardalis - زرافه  ٤٠

 Andromeda ِامرأة الُمسلسله، ناقه، زن زنجیری، زن در زنجیر، شاھزاده زن برزنجیر  ٤١

 Horologium - ساعت  ٤٢

 Scutum - سپر  ٤٣

 Sextans السدس سکستان  ٤٤

 Canis Major ب الجبار، سگ کالنکلب اکبر، کل سگ بزرگ  ٤٥

 Canis Minor )از پارسی میانه(کلب اصغر، کلب مقدم، الغمیصاء، تریشگ  سگ کوچک  ٤٦

 Sculptor کارگاه، َحّجار سنگتراش  ٤٧

پایه  سه  ٤٨
 Pictor المصور آلة )نقاش(

 Triangulum مثلث، االشراط سو سه  ٤٩

 Lynx وشق گوش سیاه  ٥٠

 Phoenix نوسعنقاء، قق سیمرغ  ٥١
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 Carina الطائر کشتی، تیر حمال، السفینة تخته شاه  ٥٢

 Orion منش جبار، راعی، النسق، بزرگ شکارچی  ٥٣

٥٤  
، اثافی، نسر واقع، )از التین(پایه، لورا  پایه، سه پایه، یک چنگ رومی، دیگ َشلیاق

 Lyra سلحفات، بربط، الصنج، َکَشف

 Leo اسد، شیر سپھر شیر  ٥٥

 Leo Minor اسد اصغر  کوچکشیر  ٥٦

 Pavo - طاووس  ٥٧

 Aquila - عقاب  ٥٨

 Pyxis - قطبنما  ٥٩

 Centaurus سنطوروس، ظلیم قنطورس  ٦٠

 Cepheus سلطان، ملتھب قیفاووس  ٦١

 Columba حمامه کبوتر  ٦٢

 Scorpius عقرب کژدم  ٦٣

 Puppis دنباله کشتی دم کشتی  ٦٤

 Corvus ُغراب، زاغ کالغ  ٦٥

 Sagittarius اسب قوس، رامی، کماندار، کمانگیر، تیرانداز، نیم کمان  ٦٦

 Fornax تنور کوره  ٦٧

 Mensa میز، میز صحرائی کوھمیز  ٦٨
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 Taurus ثور گاو  ٦٩

٧٠  
السماء، بورطیس حارس،  الشمال، حارس عّوا، گاوچران، بقار، صّیاح، حارس گاوران

 Boötes طاردالدب

 Lupus سبع گرگ  ٧١

 Norma خطکش، تراز یاگون  ٧٢

 Coma Berenices گیسوان برنیکه گیسو  ٧٣

 Serpens حّیه مار  ٧٤

 Hydra شجاع مار باریک  ٧٥

 Ophiuchus حّواء، حامل مار مارافسای  ٧٦

 Cygnus دجاجه، قو، مرغ، طایر، اوز العراقی، الفوارس ماکیان  ٧٧

 Pisces حوت، حوتین، سمکه، دوماھی، ماھی سپھر ماھی  ٧٨

 Volans - ماھی پرنده  ٧٩

 Piscis Austrinus حوت جنوبی ماھی جنوب  ٨٠

 Dorado ماھی طالیی، طالماھی، ابوسیف ماھی زرین  ٨١

٨٢  
 Triangulum - مثلث جنوبی

Australe 

 Apus پرنده بھشتی مرغ بھشتی  ٨٣

 Musca مگس، ذبابه مگس جنوبی  ٨٤

 Microscopium - میکروسکوپ  ٨٥
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 Cetus )از پارسی میانه(، ھیوالی دریایی، مجمع الکواکب، َکھت قیُطس نھنگ  ٨٦

 Octans ُثمن، ُاکتان َھشَتک  ٨٧

 Indus - ھندی  ٨٨

  

  )الفبای یونانی (٢جدول شماره 

  حرف یونانی  تلفظ انگلیسی  تلفظ فارسی

  Alpha Α α  آلفا

  Beta  Β β  بتا

  Gamma  Γ γ  گاما

  Delta  Δ δ  دلتا

  Epsilon  Ε ε  اپسیلون

  Zeta  Ζ ζ  زتا

  Eta  Η η  اتا

  Theta  Θ θ  تتا

  iota  Ι ι  یوتا

  kappa  Κ κ  کاپا

  Lamda  Λ λ  الندا

  mu  Μ μ  مو

  Nu  Ν ν  نو

  Xi  Ξ ξ  زی

  Omicron  Ο ο  امیکرون

  Pi  Π π  پی

  Rho  Ρ Ρ  رو
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  Sigma  Σ σ, ς  سیگما

  Tau  Τ τ  تا

  Upsilon  Υ υ  آپسیلون

  Phi  Φ φ  فی

  Chi  Χ χ  چی

  Psi  Ψ ψ  پسای

  omega  Ω ω  امگا
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