
 کشد تا از میان راه شیری با سرعت نور عبور کرد؟چقدر طول می

 

 

 ٢٠٠،٠٠٠دهد که شد. مطالعه جدید نشان میبسیار بزرگتر از آن چیزی است که قبالً تصور می –کهکشان راه شیری  –دیسک کهکشان خانه ما 

 کند، از تمام کهکشان عبور کند.کشد تا یک سفینه فضایی که با سرعت نور حرکت میسال طول می

شود، به این نتیجه رسیدند. آنها شناخته می metalicitiesها، که با نام محققان پس از تجزیه و تحلیل فراوانی فلزات )عناصر سنگین( در ستاره

های داخل نی با ترکیباتی شبیه به ستارهکه دانشمندان به فراتر از مرز فرضی پیشین دیسک کهکشان راه شیری نگاه کردند، از دیدن ستارگاهنگامی

 زده شدند.دیسک شگفت

ای از ایم که درصد قابل مالحظهما نشان داده"کارلوس آلنده یکی از نویسندگان این تحقیق، پژوهشگر مؤسسه اخترفیزیک جزایر قناری گفت: 

 "حد فرض شده پیشین برای شعاع دیسک کهکشانی وجود دارند. فراتر ازهای دیسک است، های ستارهبیشتر که از ویژگی metalicityستارگان با 

ای مطالعات پیشین نشان دادند که راه شیری اندازهزند. سال نوری تخمین می ٢٠٠،٠٠٠مطالعه جدید اندازه دیسک کهکشان راه شیری را در حدود 

 ١٠تریلیون مایل یا  ٦کند، در حدود در یک سال طی می ای است که نورسال نوری دارد. )یک سال نوری فاصله ١٦٠،٠٠٠تا  ١٠٠،٠٠٠در بین 

 تریلیون کیلومتر.(

ی تواند حداقل محدود به دایرهکهکشان می .شددار و درخشان کهکشان راه شیری بزرگتر از آن چیزی است که قبالً تصور میای جدید نشان داد که دیسک ستارهمطالعه

 است از آن هم فراتر رود.داخلی نشان داده شده در شکل باشد، و حتی ممکن 

 

Credit: R. Hurt, SSC-Caltech, NASA/JPL-Caltech 



ای باشند. این تیم در بیانیهیاند حدود سه برابر دورتر از مرکز کهکشان نسبت به خورشید مهایی که اخیراً یافت شدهگویند که ستارهشناسان میستاره

 ار برابر نیز نیز دورتر باشند.های دیسک ممکن است تا حدود چهاضافه کرد که ستاره

آوری کرده بودند، این نتیجه را که طیف ستارگان را جمع 2LAMSOTو  1APOGEEبدست آمده توسط های دانشمندان پس از تجزیه و تحلیل داده

که چه عناصری در درون  دانندها، دانشمندان میهای مختلف است. با تحلیل الگوی رنگطیف یک ستاره، تفکیک نور آن به رنگ بیان کردند.

 ستارگان وجود دارند.

م سشان داد که این جناند. مطالعات اخیر در مورد کهکشان آندرومدا این اولین بار نیست که دانشمندان در پارامترهای کهکشان تجدید نظر کرده

یرا آنها یک برخورد زگذارد، کهکشان نیز تأثیر میبینی حرکت دو در واقع جرمی مشابه با راه شیری دارد و نه بیشتر. این موضوع بر پیشسماوی 

 میلیارد سال دیگر دارند. ٤غیرقابل اجتنابی در حدود 

 به چاپ رسید. – 3IACپژوهشگر  –دوریا کوره-و به رهبری مارتین لوپز Astronomy & Astrophysicsتحقیق جدید در مجله 
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1 the Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment (APOGEE) 
2 the Large Sky Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST) 
3 Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) 
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