
 کلیدی برای تشکیل ستارگان : های مغناطیسیمیدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر کند و اسرار پشت پرده تواند نحوه تشکیل ستارگان را روشناند که میکشف کردهدر فضا  را های مغناطیسی جدیدیشناسان میدانستاره

 .آشکار نمایدیکی از مشهورترین تصاویر آسمانی را 

ساختاری که به لطف عکس تلسکوپ فضایی هابل مشهور گشته ) 1های خلقتستونهای مغناطیسی بسیار ضعیفی در برای اولین بار، میدان

 کشف و به صورت نقشه در آمده است.است( 

این تحقیق  .آن در حال تشکیل شدن هستند یهاستارگانی در نوک ستونکه  استبارهای کیهانی و گازهای چگال سردی این ساختار شامل غ

تواند این میکه  ها دارندای متفاوت با نواحی اطراف ستونها هستند، زاویههای مغناطیسی که در امتداد طول ستوننوآورانه نشان داد که میدان

 باشد. این ساختار غیرمعمول آرایش آشکار کننده علت

تا به حال  به لطف میدان مغناطیسی نیز هاستوناند و قدرت میدان مغناطیسی تکامل یافته علتبه  هاکه ستون دهدمینشان این کشف جدید 

کاسته شده و در  میدان مغناطیسی از سرعت آنهاتوسط  کههای گازی فروپاشی تودهتوانند توسط ستارگان میدهنده این است که اند که نشاناندهم

 ، تشکیل شده باشند.اندمانند را بوجود آوردهنتیجه ساختاری ستون

                                                           
1 the Pillars of Creation 

Pillars of Creation. Credit: University of Central Lancashire 



 Central Lancashire (UCLan)شناسان دانشگاه شود و به رهبری ستارهشناخته می BISTROاین کشف توسط تیمی جهانی از محققین که با نام 

سنج پ که به عنوان قطبها توسط تلسکوپ جیمز کالرک ماکسول در هاوایی انجام گرفت. با استفاده از ابزاری برروی تلسکوگیریصورت گرفت. اندازه

 باشد.ها قطبیده شده که نشان دهنده جهت میدان مغناطیسی میستونشود، محققان نشان دادند که نور انتشار یافته از شناخته می

هده جزئیات مشالوژی بکار رفته برای تکنو"اذعان داشت:  UCLan پروفسور درک وارد تامسون، رئیس دانشکده علوم فیزیکی و محاسباتی در

این ابزار حساس  تفاده ازاس العاده ضعیف باقابل توجه است، و این واقعیت که ما قادر به مشاهده میدان مغناطیسی فوق های مغناطیسی واقعاًمیدان

 "ی ستارگان را حل نماییم.گیرتا اسرار شکلبه ما کمک خواهد کرد  هستیم
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