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 .مطمئن نیستند که پس از آنچه اتفاقی خواهد افتاد هنوزرود، اما میلیارد سال آینده از بین می ١٠دانشمندان تأیید کردند که خورشید تقریباً در 

ای عظیم و ورشید به حلقهبینی کردند که خاز دانشگاه منچستر، پیش 1لبرت زیژلستراپروفسور آ جمله ازشناسان، از ستاره المللیبین تیمی

 تبدیل خواهد شد. شود،ای شناخته میکه با نام سحابی سیاره ای و گرد و غبارستارهدرخشان از گاز میان

ستارگان را نشان داده و گذار ستاره از یک غول قرمز به یک کوتوله سفید رو به انحطاط های فعال زندگیهمه درصد از  ٩٠ای پایان سحابی سیاره

بسیار  جرمخورشید شد که تصور می ،شودمیکهکشان ما به این سرنوشت دچار  خورشید. اما، برای سالها، دانشمندان مطمئن نبودند که باشدمی

 ای قابل مشاهده داشته باشد.برای ایجاد سحابی سیاره یکم

بینی توسعه دادند. این مدل برای پیشکند، بینی میی زندگی ستارگان را پیشکه چرخه یای جدیدستاره یداده-برای یافتن آن، تیم مدل

 ها و سنین مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.روشنایی ساطع شده از ستارگان با جرم

                                                           
1 Albert Zijlstra 

ای است. ارهتوسط آبل کشف شد، مثالی زیبا از سحابی سی ١٩٩٦باشد که در سال ، سی و نهمین شیء در کاتالوگ سحابی بزرگ می٣٩آبل 

دلیل تقارن هن غربی( بستا )دانشگاه میشیگا(، گری فرلند )دانشگاه کنتاکی( و کرک کوریWIYNاین سحابی توسط جورج ژاکوبی )رصدخانه 

خانه ملی رصددر اینچی(  ١٣٨متری ) ٥/٣ WIYN توسط تلسکوپ ١٩٩٧در سال  این عکساش برای مطالعه انتخاب شد. نادر و زیبای کروی

 ٧/٥٠٠موج در طولو های اکسیژن در سحابی ده توسط اتمنور منتشر ش ،سبز-گرفته شده است. از طریق فیلتر آبی توسون آریزونادر کیت پیک، 

وری است. این سوم سال نقطر پوسته کروی آن نیز در حدود یک باشد.می ل نوریسا ٥شود. سحابی دارای قطری در حدود جدا می نانومتر

 سال نوری از زمین و در صورت فلکی هرکول واقع شده است. ٧٠٠٠سحابی تقریباً در فاصله 

 

Credit: T.A.Rector (NRAO/AUI/NSF and NOAO/AURA/NSF) and B.A.Wolpa (NOAO/AURA/NSF) 



 چاپ شد. Nature Astronomyاردیبهشت( و در  ١٧می ) ٧این تحقیق در دوشنبه 

شود. می پرتابفضا به شود، شناخته می Envelope میرد جرمی از گاز و گرد و غبار که با نامای میزمانی که ستاره»گوید: پروفسور زیژلسترا می

، سوختش تمام شدهکه  در این لحظه از زندگی ستارهکه  هدهد که هسته ستاراین نشان میجرم ستاره باشد.  تواند بیش از نصفمی Envelope این

 میرد.خاموش شده و پس از آن ستاره می

این همان دلیلی رتاب شده را روشن نگه دارد. پ Envelopeدر نجوم( ای کوتاه )دوره لمیلیون سا ١٠٠٠٠ تواند به مدتهسته داغ ستاره فقط می

نوری، ها میلیون سال حدود دهتوان آنها را در فواصلی طوریکه میروشن بوده بهشود. تعدادی از آنها بسیار می قابل مشاهدهای است که سحابی سیاره

 «نور است، مشاهده کرد. که در این فاصله خود ستاره بسیار کم

 را نیز حل کرد. دچار سردرگمی کرده بوده مدت ربع قرن برا سان شنای دیگری را که ستارهمسئلهاین مدل 

 روشنی همیشه هاآن تریننروش، نگاه کنید در کهکشانی دیگر ایسحابی سیارهیک شناسان کشف کردند که اگر به سال پیش ستاره ٢٥تقریباً 

از لحاظ تئوری این مسئله . اش وجود داردترین سحابی سیارهناز طریق ظاهر روشگردید که امکان مشاهده دقیق کهکشان مشخص  .دارد یسانکی

 کرد.صدق می یکهکشاننوع در هر 

ستارگان قدیمی و با جرم »کند: می هلسترا اضافژهای علمی خالف آن را ثابت کرد. پروفسور زیها صحت آن را نشان دادند، مدلکه دادهاما زمانی

 سال گذشته بوده است. ٢٥. این منشأ کشمکشی در کنند بسیار ضعیف )کم نور( را ایباید سحابی ستاره نسبت به ستارگان پرجرم و جوان کم،

گویند که این ها میرسید، اما مدلبنی وشای رهای کم جرمی همچون خورشید به سحابی سیارهتوانید از طریق ستارهگویند که میها میداده

 «دهد.نور و ضعیفی را بدست میای کمداشته باشد، سحابی سیارهکمتر از دو برابر جرم خورشید جرمی پذیر نبوده، و هر چیز که امکان

شد، گرم ت میهای قدیمی یافتر نسبت به آنچه در مدلسه برابر سریعستارگان ، Envelopeهای جدید نشان دادند که پس از پرتاب مدل

 های این تیم نشان دادیافتهرا بوجود بیاورد.  یای روشنسحابی سیارهبه راحتی کم جرم، همچون خورشید،  ایستارهشود که این باعث میشوند. می

 ی باهاستاره کند.نوری را تولید میگرچه کم قابل مشاهدهای سحابی سیارهای است که ترین ستارهجرم، خورشید تقریباً کمهای جدیدکه در مدل

 دهند.این کار را انجام نمی از خورشید چند درصد کوچکتر

از  با جرمی بیشهای نور، و ستارههای کمبرابر جرم خورشید سحابی ١/١های با جرمی کمتر از که ستاره یافتیمما »: افزایدمیپروفسور زیژلسترا 

باشد. تر میبسیار به آنچه دیده شد، نزدیکبینی شده هایی پیشروشنایی دیگرکند. اما تری را تولید مینروشهای سحابیجرم خورشید برابر  ٣

 سال حل شد! ٢٥مسئله پس از 

گیری که اندازههای دور داریم، میلیارد سال در کهکشان چند گیری حضور ستارگان با سنراهی برای اندازهی خوبی است. نه فقط اکنون این نتیجه

 «افتد.که پس از مرگ خورشید چه اتفاقی می توانیم به پاسخ این سوال برسیمآن مشکل است، بلکه حتی می
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