
 ایم.ای را کشف کردههای ستارهترین کهکشانما فقط یکی از درخشان

 تر است.این کهکشان دورافتاده، هزاران بار از کهکشان ما روشن

این اند. شیده شدهکه با گرانش به سمت یکدیگر کهزاران کهکشان در داخل یک ناحیه نسبتا فشرده از فضا بوده، شامل کهکشانی عظیم های خوشه

ه لنز گرانشی کای از طریق پدیده زمینهپسء اشیاوه دادن تر جلتر شدن و بزرگهای طبیعی عمل کرده، و سبب روشنمشابه تلسکوپها خوشه

دچار خمیدگی فت فضا، دلیل اثر جرم خوشه بر با، بهکنداز نزدیکی یک خوشه عبور میزمینه پس ءزمانیکه نور اشیاخواهند شد. شود، نامیده می

میلیارد سال نوری که  ١٠در فاصله  ینور را مشابه نور کهکشانتا اشیائی بسیار کوچک یا کمکند شناسان روی زمین کمک میکه این به ستارهشده، 

 را مشاهده کنند.اخیرا کشف شده، 

-میلیزیرهای موج طول در عمدتا العاده روشن، بدین معنا که نور آنمتری فوقمیلی، یک کهکشان زیرWISE J132934.18+224327.3کهکشان 

حال کشف شده، که است که تا بهمتری میلیزیرهای ترین کهکشانیکی از روشن این کهکشانباشد. شود، می)مادون قرمز دور( منتشر میمتری 

های منبع فشرده پالنک، کشف و کاتالوگ AIIWISEدو کاتالوگ نجومی وسیله مقایسه کهکشان بری است. تر از کهشان راه شیهزاران بار درخشان

 ٤٠/١٠ بزرگ تکنیک کارتاجنا، با استفاده از تلسکوپسانچز از دانشگاه پلی-، به رهبری آناستاسیو دیاز1یک تیم از مؤسسه نجومی جزایر قناریشد. 

  منتشر شده است. مجله اخترفیزیکاخیرا در  کار آنهاتر خصوصیات کهکشان ادامه دادند. گیری دقیقجزایر قناری به اندازه متری

 

 

 

 

 

اش، زمانیکه چندین تر از مقدار واقعیتر و بزرگبرابر روشن١١کهکشان ر از لنزهای گرانشی ..... کبا تش"عنوان کرد:  کنفرانس خبریدیاز در -سانچز

ل چرخش بودند، آشکار شد. مزیت این نوع از تقویت در این است ، درحاشودنامیده می -انیشتینحلقه –کمان بر اطراف قسمت چگال خوشه، که 

 "د، مورد بررسی قرار بگیرند.تر باشنار دوردست زمانیکه که بسیار نزدیکتوان برای اشیاء بسیشود، که میکه خصوصیات طیفی نور دچار تحریف نمی

 نشان، و همچنین بودهپذیر نسبت به آنچه معموال امکان العه این کهکشان با جزئیات بیشترشناسان اجازه مطستاره بنابراین، پدیده لنز گرانشی به

عالوه بر این، چون جسم دهد. ممکن است را، میمشکل یا حتی غیربدون استفاده از این پدیده بدلیل کوچک به نظر رسیدن اشیاء دادن مدارکی که 

 توان به آسانی دید. ست، نحوه کار کردن آن را میخیلی روشن ا

دو جرم تا  برابر نرخ فعلی کهکشان شیری )یک ١٠٠٠ تا ٥٠٠توده خورشیدی در سال، که  ٠٠٠/١برای نمونه، تیم، نرخ تشکیل ستارگان را 

-قدرتمندترین مناطق تشکیل ازاین نوع از اشیاء "گوید: گروث از اعضای تیم می-سوسانا اگلسیاسخورشیدی در سال( است را، تعیین کرده است. 

 "باشند.می جهاندهنده ستارگان در 

این که رسد به نظر میبینیم. مان میهای حیاتی در ایجاد جهانی است که امروز در اطرافهمچون این، یکی از قسمتمتری میلیزیرهای کهکشان

مطالعه این نمونه ارتباط داشته باشند. های بیضوی کهن مشاهده شده در جهان مجاور کهکشان بادهنده ستارگان های تشکیلکهکشانو گرد و غبار، 

                                                           
1 Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) 

WISE J132934.18+224327.3 ، ترین یکی از روشنکه

در این عکس که تاکنون کشف شده، متری های زیرمیلیکهکشان

ده اند( مشاهها نشان داده شدهفلش که چندین کمان )که باهنگامی

عظیم زمانیکه نور کهکشان در اطراف خوشه ، آشکار شد. ندشد

و  عوجاجشود، تصویر آن دچار اخم می زمینهپیش کهکشانی

 شود.بزرگنمایی می

 

 (HST)تلسکوپ فضایی هابل تصویر از 
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 تغییراتشان در طول زمان، اطالعاتو  های اولیهها توسط کهکشاندرباره چگونگی تشکیل ستارهشناسان کمک خواهد کرد تا خیلی واضح به ستاره

 بیشتری بدست آورند.

در  ALMAو  در فرانسه NOEMA/IRAMهمچون  ایگرهای رادیوییبرای پیگیری مشاهده کنونی با استفاده از مشاهدهریزی در حال برنامهتیم 

 باشد.می شیلی
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