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سحابیها
 در رنگ ها
 اندازه ها
 و 
 شکل های مختلف

ارتوده هایی زیبا از گاز و غب



سحابیها

 تا ده ها سال نوری



سحابیها



چراسحابی؟

هاحضور پیش ستاره 

مشاهده تولد ستاره ها در این جا



اانواعسحابیه
بازتابی
تابشی
تاریک

Reflection

Emission

Dark

.داز هر نوع سحابی، دو نمونه پیدا کرده و نام بری



(تابشی)سحابینشری

  در نزدیکی ستاره های بسیار داغO , B
یونیزه شدن اتم های هیدروژن از پرتوهای فرابنفش
 (فلورسنت)تابشی که اتم های یونیزه از خود دارند
قرمز ـ صورتی جذاب:

نانومتر656.3: جابه جایی از تراز سوم به دوم
(H-α)همان اچ ـ آلفا  

HⅡ:  معروف به نواحی اچ دو



(تابشی)سحابینشری

اکسیژن ها هم در ابرهای فشرده یونیزه می شوند:
495.9 , 500.7 nm

چگالی بسیار کم
100 برابر جرم خورشیدی10.000تا
شکل آن ها وابسته:

مقدار و شدت تابش1.
چگالی گاز2.
مقدار گازی که می تواند یونیزه شود3.

پرورشگاه های ستاره ای
سحابی های جبار، مرداب، امگا، سه تکه و ُرز



سحابیبازتابی
در نزدیکی ستاره هایی که خیلی داغ نیستند!
شدت تابش فرابنفش ضعیف
هابل دریافت که:

و B0سحابی نشری در نزدیکی ستاره های قبل از رده 
و بعد از آن B1سحابی بازتابی در مجاورت ستاره های رده 

.آشکار می شوند

ذرات غبار فقط نور را بازتاب می کنند

ندغالبا به رنگ آبی می درخش



سحابیبازتابی

چرا آبی؟
همان علتی که آسمان به رنگ آبی است:

وان میزان پراکندگی نور توسط ذرات میکروسکوپی، با ت
!چهارم طول موج نور نسبت عکس دارد

ودبخش آبی ِ نور ستاره ها بیشتر پراکنده می ش!
پالریزه بودن نور بازتابی: ویژگی مهم

مطالعه ترکیبات و ساختار سحابی

M87اطراف خوشه پروین، اطراف قلب العقرب و 
NGC 7023: سحابی آیریس



سحابیتاریک
ابرهای گاز و غباِر فشرده و سرد

گسترده و پیچ در پیچ یا کوچک و متمرکز



Bokگلبول باک ـ  لهسحابی پیپ یا لو



سحابیتاریک
ابرهای گاز و غباِر فشرده و سرد

گسترده و پیچ در پیچ یا کوچک و متمرکز

مولکول گازها :H2 , HCN , OH, CO , CS

لیکون، مولکول هایی از ترکیبات کربن، سی: ذرات غبار
و سیلیکات های منگنز و آلومینیم



سحابیتاریک
:شکل های مختلف ابرهای تاریک

فشار تابشی و بادهای ستاره ای 1)

تنش های ناشی از ابرنواخترها2)

گرانش ناشی از همسایه ها و حتی راه شیری3)

میدان مغناطیسی موجود4)

ایجاد ستاره های جدید در بخش های نزدیک5)

گونی ذغال



:چندنکتهرصدی

:سحابی های نشری و بازتابی

دی چون بسیار کم نور هستند، تعداد محدو
وپ را می توان به صورت مستقیم با تلسک

.دید

.در عکاسی آشکار می شوند

.نیاز به آسمان تاریک دارد

:سحابی های تاریک

دیدن آن ها خسته کننده و شاید ناامید 
!کننده باشد

راست از بزرگنمایی کم استفاده شود تا کنت
.باال باشد( تضاد نوری)

.نیاز به آسمان کامال تاریک دارد



معکسببینی



محیطمیانستارهای
تفضای بین ستاره ها خالی اس: تصور اولیه...

اما شواهد، خالف آن را می گویند:

خاموشی

قرمزی

 غبار+ ترکیبی از گاز



محیطمیانستارهای
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محیطمیانستارهای



اجزایمحیطمیانستارهای
H Iهیدروژن خنثی : ابرهای سرد1)

بین ابری( گاز)محیط 2)

ابرهای مولکولی3)

گاز تاجی4)



یاجزایمحیطمیانستارها

H Iهیدروژن خنثی : ابرهای سرد1)

Xو رادیویی، فروسرخ، فرابنفش و پرت

100 atom/cm3

100 K

150-50 pc 

یمعکسببین



یاجزایمحیطمیانستارها

بین ابری( گاز)محیط 2)

!دمای چند هزار کلوین
اما

چگالی بسیار کم

0.1 atom/cm3

به صورت جزئی یونیزه
!چرا؟



یاجزایمحیطمیانستارها

ابرهای مولکولی3)
رادیویی، فروسرخ

1000-100 particle/cm3

!دهیدروژن مولکولی به سختی آشکار می شو
COتابش رادیویی دارد

10.000به 1: نسبت
همان رگه های تاریک در راه شیری



یاجزایمحیطمیانستارها

گازهای تاجی4)

!!به شدت یونیزه
Xتابش پرتو 

الکترون و یون

0.0004–0.003 particle/cm3

106 K



یاجزایمحیطمیانستارها

دمامحیط
K

در هرتعداد
cm3

حالت گازجرمیدرصد

مولکول%10320–20105–50مولکولیابرهای

خنثی، هیدروژن%120–501000–150ابرهای سرد خنثی
دیگر اتم های 

یونیزه
بخشی یونیزه%1030.0150–104محیط بین ابری

به شدت یونیزه%1010-4–10-1053–106گاز تاجی



اباسپاسازهمراهیشم

!ی بیندیک ستاره شناس این جهان را مکانی زیباتر برای زندگی م

Telegram.me/setareshenass

www.Instagram/setareshenass


