
 کندرا روشن می هابرخورد کیهانی تاریکی

 

این کهکشان با تند و خشن بوده است.  یبرخورد محل NGC 3256 اما کیهان است، هایدر تاریکی در حال چرخش آرام یاگرچه شبیه رز

پس از امروز میلیون سال پیش اتفاق افتاده باشد.  ٥٠٠شود حدود باشد که تخمین زده میظاهری ناهموار یادگار برخورد دو کهکشان مارپیچی می

 در حال چرخش است. هنوز هم ،نیز آن رویداد

به ابرخوشه متعلق اندازه کهکشان راه شیری بوده و  برابرتقریبًا  NGC 3256ی از زمین و در صورت فلکی بادبان، میلیون سال نور ١٠٠در فاصله 

Hydra-Centaurus اند گسترش یافتهدر اطراف کهکشان  که یش را در خطوط درخشانهایی از گذشته پر سر و صداینشانهاین کهکشان هنوز  .است

میلیون سال پیش در جریان برخوردی بین دو کهکشان تشکیل شده باشد. این خطوط توسط  ٥٠٠شود که در . تصور مینگه داشته استرا در خود 

 . اندطه شدهاند، احاهای آبی جوانی که در برخورد آتشین گاز و گرد و غبار بوجود آمدهستاره

اند، اما فواصل عظیمی از یکدیگر جدا شده باکنند زیرا ها به ندرت با یکدیگر برخورد میشوند، ستارهکه دو کهکشان با یکدیگر ادغام میزمانی

قدرتمند،  1فشانموقعیتش را به عنوان یک کهکشان ستاره NGC 3256روشنی زیاد در مرکز . در تماس و اندرکنش هستندگاز و گرد و غبار با یکدیگر 

ها در مادون قرمز با روشنی این ستارهدهد. ، از دست میاندها متولد شدهها و خوشهکودک که در گروهبرای تعداد زیادی از ستارگان  و میزبان

 در ردهبه دلیل این تابش، آن را  شوند.طول موج میدامنه از در این  NGC 3256 تر شدندرخشند، و تا حد زیادی سبب درخشانبیشتری می

 کنند.بندی میدستهکهکشان مادون قرمز درخشان 

                                                           
1 Starburst 

کهکشان  در این تصویراند، گرفته شده است. نصب شده NASA/ESAبر روی تلسکوپ فضایی هابل  که ACSو  WFC3 هایدوربین این عکس توسط

NGC 3256  م پیشین میلیون سال نوری از زمین واقع شده است، نشان داده شده است. این کهکشان در نتیجه یک ادغا ١٠٠که در فاصله

هایی است فشانهستارآل برای بررسی و ظاهر ناهموار و غیرطبیعی آن به همین دلیل است. همینطور این کهکشان هدفی ایدهکهکشانی بوده 

 اند.های کهکشانی بوجود آمدهکه بوسیله ادغام

Credit: ESA/Hubble, NASA 



هایی فشانال برای بررسی ستارههدفی ایده NGC 3256باشد. اش میگیری، نزدیکی و جهتاین کهکشان موضوع مطالعات زیادی به سبب روشنایی

ای جوان در های ستارهبرای فهم بیشتر خصوصیات خوشه تازه و خاصاین موضوع، نویدی اند. های کهکشانی تشکیل شدهکه توسط ادغاماست 

 دهد.میبدست  1خطوط کشندی

سکی بزرگ رای خطوط تاریک گرد و غبار و دیای بخانه NGC 3256ناحیه مرکزی  .ای درخشان آشکار شدخوشه ستاره ١٠٠٠همچنین بیش از 

یادی تاریک بوده و زها تا حد یکی از این هستهباشد. )یادگارهای دو کهکشان اصلی( میاز گازهای مولکولی در حال چرخش به دور دو هسته مجزا 

 شود.مادون قرمز، رادیوی و اشعه ایکس آشکار میهای موج طولتوسط 

های دیسک .اندگذاشته همبر  یکسانیرسد که تأثیر تقریباً ند، زیرا به نظر میاهاین دو کهکشان اولیه غنی از گاز بوده و جرم یکسانی داشت

به یک کهکشان  االًاحتم هایشان با یکدیگر ادغام خواهند شد و دو کهکشانو در مدت زمان چند صد میلیون سال، هستهمارپیچی آنها مشخص نبوده 

 شوند. بیضوی بزرگ تبدیل می

در  عکس از ادغام کهکشانی، ٥٩ی بزرگی از ن بخشی از مجموعهبه عنوا NASA/ESAقباًل توسط تلسکوپ فضایی هابل  NGC 3256 تصویر

 .یافت انتشار (١٣٨٧اردیبهشت  ٥) ٢٠٠٨آوریل  ٢٤هجدهمین سالگرد هابل در 
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