
 دنباله دار

کِ اظ ید ,سٌگ ٍغثاض تطکیل ضسُ اًس.تػَض تط ایي است کِ زًثالِ زاضّا پیص  هٌظَهِ ضوسی اجطام کَچک

هیلیاضز سال پیص  6.4سیاضُ ّای یری تاقیواًسُ اظ ظهاى ضکل گیطی هٌظَهِ ضوسی زض 

تِ هؼٌای ستاضُ تا هَّای تلٌس است کِ الثتِ  kometes اظ یک کلوِ یًَاًی تِ ضکل cometّستٌس.کلوِ

 تیطتط تطای زًثالِ زاضّای ًَضاًی هػساق زاضز.

   

 هسته

ًام زاضز ٍاتؼاز آى زض حس چٌس کیلَهتطاست.تطای هثال  (nucleusهسته)جسن اغلی ٍهطکعی زًثالِ زاض

کیلَهتط است ٍلی اًساظُ ّستِ تیطتط زًثالِ زاضّا اظایي کوتط است.زض  8*51 زًثالِ زاض ّالی ّستِ اًساظُ

ًوی تاضٌس.تػَض تط ایي است کِ  سیاضک َزُ ٍقاتل تطریع اظایي اجطام غیط فؼال ت ذَضضیس فَاغل زٍض اظ

ّستِ زًثالِ زاض زاضای یک پَستِ تیطُ ضًگ است کِ ٍقتی تَسف حطاضت ذَضضیس گطم هی ضَز )زض فَاغل 

 (پَستِ هی تطکس ٍهَاز یری ٍظیطیي تِ ضکل تراض اظ آى تیطٍى هی ظًٌس. ٍاحس ًجَهی 1کوتط اظ 

  

 کما

 کوا گیطز هی تط زض آًطا اتط ضکل ظًسٍتِ هی تیطٍى ّستِ اظ کِ ٍگاظ غثاض ٍ ّیسضٍغى شضات جٌس اظ ای تَزُ 

(comaًُام زاضتِ ٍاًساظُ گستط) یي اتط اقطاف ا زض شضات چگالی .تطسس کیلَهتط هیلیًَْا تِ تَاًس هی آى

تاض اظ چگالی شضات زض اتطّای ظهیٌی کوتط است.شضات ذٌثی زضٍى ایي  51111ّستِ تسیاض کن ٍزض حسٍز 

 ض ضکل گیطی زًثالِ یًَی ضطکت هی کٌٌس.تِ یَى تثسیل ضسُ ٍز تازّای ذَضضیسیاتط تحت تاثیط

 دم

زض حالی کِ زًثالِ زاض تِ ذَضضیس ًعزیکتط هی ضَز یک یا چٌس زم زض کٌاض آى ضکل هی گیطز.زًثالِ زاضّای 

)اظ ًَع یک ( ٍزهی غثاضی ٍاًحٌاءزاض)اظ ًَع زٍ( هی ضًَس.تسلیل   ٍهستقین یًَی زهی زاضای"ضٍضي هؼوَال

ذَز ّستِ تکوک تلسکَپْای ظهیٌی قاتل هطاّسُ ًیست فقف زض زًثالِ زاضّای ٬ زضذطٌسگی اتطّای ّستِ

 جتْایی اظ تراضّای ضٍضي اقطاف آى هطاّسُ هیطَز. "ضٍضي تِ ضکل ًقكِ ای ضٍضي ٍاحتواال
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ًاپسیس ضسى ٍتغییط ضکل زازى چٌیي ػَاضؾی ًطاى هیسّس کِ تیطتط اًتطاض گاظ اظ سكح ّستِ اظ -آضکاض 

زضغس اظ ّستِ ضا ضاهل هی ضًَس ضخ هی زّس.تا چطذص ّستِ ًَاحی  01تا  51کِ تیي   ؼالتؼؿی ًَاحی ف

فؼال زض هؼطؼ ًَض ذَضضیس قطاض هی گیطًس ٍضٍضي هی ضًَس ٍسپس تا ازاهِ چطذص زض سایِ قطاض هی 

ِ زض زًثال مارپیچی مانند گیطًس ٍذاهَش هیطًَس.چٌیي ضفتاضی زض زًثالِ زاض ّیل تاج هَجة ساذتواًی

 آى ضس.

زض ایي هطحلِ  "هساضی ًعزیک هی ضًَس هؼوَال حؿیؽ زًثالِ زاضّای جسیس یا زًثالِ زاضّای زٍضُ ای کِ تِ

زًثالِ زاض هی ضًَس کِ زض آى تسلیل پسیسُ فلَضساًس زض اتطّای تَلیس ضسُ اقطاف ّستِ,   کطف یا هطاّسُ

 . ضٍضي تط هی ضَز

قَل هَج  اهکاى زاضز کل زًثالِ زاض زض پَضطی اظ اتطّیسضٍغًی قطاض گطفتِ تاضس کِ ایي پَضص تٌْا زض

شضات غثاض ضا اظ آى پطتاب هی کٌٌس  ٬قاتل هطاّسُ است.جتْای گاظی ّستِ هاَّاضُ ٍتکوک هاٍضاءتٌفص

ٍایي شضات زض هساضی سْوَی قطاض هی گیطًس ٍتِ غَضت زم غثاضی هطاّسُ هی ضًَس.ایي زم ظضز ضًگ هی 

ضضیس است ٍقیف سٌجْا ًیع آًطا تاییس هی کٌٌس.ایي شضات اظ جٌس سیلیکات تاضس کِ ًاضی اظ تاظتاب ًَضذَ

هیکطٍهتطی ّستٌس.شضات تعضگتطی تا اًساظُ چٌس هیلیوتط ًیع ٍجَز زاضًس کِ تِ  51تا اتؼاز زض حسٍز 

زٌّس.زم یک زًثالِ زاض زض سوت هرالف ذَضضیس قطاض زاضز اها زض ذَز ضا ًطاى هی  تاضش ضْاتی غَضت

تؼؿی ضطایف ذاظ تسلیل پطسپکتیَ )ظاٍیِ زیس(تِ ًظط هی ضسس کِ زم تِ سَی ذَضضیس ًطاًِ ضفتِ است 

 ًام زاضز. ؾس زم ّواى چیعی کِ

 یونی دم  
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گاظی کِ اظ ّستِ تیطٍى هی آیس تا ٍجَز تاتص هاٍضاءتٌفص ذَضضیس تسطػت تِ ضکل یًَی زض هی 

تِ غَضت زم یًَی )کِ  تاز ذَضضیسی آیس.یًَْای تا تاض هثثت تحت تاثیط هیساى هغٌاقیسی هیاى سیاضُ ای ٍ

پالسوایی ّن ضٌاذتِ هی ضَز(ذَز ضا ًطاى هی زٌّس.زم یًَی تطذالف زم غثاضی هستقین هی تا ًام زم 

آتی تِ ًظط هی ٬ ًاًَهتط 601زض قَل هَج  CO  تاضس ٍضًگ آى ًیع تسلیل تطاًگیرتگی هًََکسیسکطتي یا

 ضسس.زم یًَی تسلیل تغییطات هیساى هغٌاقیسی هجاٍض هی تَاًس تغییط ضکل زّس.

ٍگَگطز  اکسیػى ,طٍغىًیت ,کطتي ,ّیسضٍغى ٌجی ًطاًِ ّایی اظ ٍجَز هَلکَلْایی هاًٌسهكالؼات قیف س

( OHسیاًَغى ٍّیسضٍکسیل)  زضتطکیثاتی هاًٌس آب, هًََاکسیس کطتي, زی اکسیس کطتي ٍضازیکالْایی هاًٌس

ٍآهًَیاک ًیع ٍجَز زاضًس ٍلی کطف آًْا تسیاض سرت است.ظهاًی کِ زًثالِ  هتاى اضائِ ًوَزُ اًس.هَازی هاًٌس

 زض سسین زاض تِ ذَضضیس تسیاض ًعزیک هی ضَز آثاضی اظ ٍجَز ذكَـ ًططی فلعی تَیػُ هطتَـ تِ ػٌػط

 سسین جٌس اظ سَم زم یک اظ ّایی ًطاًِ 5991 سال زض تاج ّیل زاض زًثالِ. ضَز هی هطاّسُ آًْا قیف

 .زاضت

ٍاحس  511111ٍجَز زاضز کِ زض فاغلِ  اتط اٍضت ًام تا زاضّا زًثالِ ّستِ اظ هٌكقِ تعضگ ٍکطٍی ضکلی

ٍهٌطاء توام زًثالِ زاضّاست.اذتالالت ًاضی اظ ػثَض یک ستاضُ گصضا یا اتطّای   اظ ذَضضیس قطاض زاضتًِجَهی

تِ  ّط اظ چٌس گاّی یکی اظ ّستِ ّا ضا  تعضگ هَلکَلی ٍاقغ زض هسیطحطکت ذَضضیس تسٍض هطکع کْکطاى

ّسایت هی کٌس.ًطاًِ ّایی قَی ٍجَز زاضز کِ قطغی ترت اظ ّستِ ّای زًثالِ  وٌظَهِ ضوسیسوت زضًٍ

قطاض زاضز.ایي هٌكقِ هٌطاءزًثالِ زاضّای تلٌس  ٍاحس ًجَهی 5111زض فاغلِ  کَییپط–کوطتٌس اج ٍضث زاض تاًاه

اضی اظ ًعزیکی تا سیاضاتی ّسایت هی ضًَس.اذتالالت ً هٌظَهِ ضوسی زٍضُ است کِ تسضٍى

 تثسیل کٌس.  هی تَاًس ایي زًثالِ زاضّا ضاتِ زًثالِ زاضّایی کَتاُ زٍضُ هطتطی هاًٌس

ظ حؿیؽ تا سالِ )ظهاى یک چطذص ا 011تقسین تٌسی زًثالِ زاضّا تِ تلٌس ٍکَتاُ زٍضُ تا تَجِ تِ زٍضُ 

حؿیؽ(کِ ػسزی تَافقی است اًجام هی گیطز.تیطتط زًثالِ زاضّا زاضای هساضی تیؿَی کَتاُ ّستٌس تؼؿی 

زاضای  ٬سالِ 14تا زٍضُ  زًثالِ زاض ّالی زاضای حطکت هستقین ٍتؼؿی ًیع حطکتی ضجؼی ّستٌس.تطای هثال

 سالِ زاضای کَتاُ تطیي زٍضُ چطذطی است. 3.3تا زٍضُ  زًثالِ زاض اًکِ حطکت ضجؼی ٍ

زًثالِ زاضّا تا ّط تاض ًعزیک ضسى تِ ذَضضیس هقساض ظیازی اظ هَاز ذَز ضا اظزست هی زٌّس ٍػوط زًثالِ 

تؼؿی   سال ترویي ظزُ ضسُ است.سطًَضت زًثالِ زاضّا هتفاٍت است 51111کَتاُ زٍضُ زض حسٍز زاضّای 

تكَض کاهل تِ تَزُ ای اظ گاظ ٍغثاض تثسیل ضسُ ًٍاپسیس هی ضًَس ٍتؼؿی ًیع تؼس اظ اتوام گاظ ٍغثاضضاى 

اظ ػثَض  چیعی ضثیِ سیاضکی تیطُ ضًگ هی ضًَس)تَیػُ تؼس ٬قكؼِ سٌگ هاًٌس  تػَضت یک یا چٌس

 (حؿیؽ اظ
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ّا تیاى هی ضَز.ضٍضٌایی تسیاضی اظ زًثالِ زاضّا تسلیل فؼالیت  سحاتی ضست ضٍضٌایی زًثالِ زاضّا هاًٌس

ٍفؼالیت ّای ذَضضیسی هتغییط است تٌاتطایي پیص تیٌی ضست ضٍضٌایی یک زًثالِ زاض  جتْای سكحی

کاضی سرت است.تِ ًظط هی ضسس کِ ًعزیک ضسى تِ ذَضضیس زض ضٍضٌایی زًثالِ زاض اثط تیطتطی زاضز 

 تاًعزیکی تِ ظهیي.

اسن تطای آًْا اًتراب  3تا زض هَضز ًاهگصاضی زًثالِ زاضّا گفتٌی است کِ ًام کاضف یا کاضفاى آًْا حساکثط 

تعضگی   هی ضَز.کطف زًثالِ زاضّای جسیستیطتط زض قالة پطٍغُ ّای اتَهاتیک

هی تاضس کِ زض ًاهگصاضی آًْا اظ ّویي ًاهْا استفازُ هی ضَز.زض ًاهگصاضی  LINEAR یا SOHO هاًٌس

ًیع اظ ًام کسی کِ تطای اٍلیي تاض ضٍی ٍیػگیْای هساضی آًْا کاض کطزُ استفازُ هی ضَز هاًٌس زًثالِ تؼؿی 

تؼالٍُ ػسزی کِ ًطاًسٌّسُ تطتیة هطرع ضسى   /P.زًثالِ زاضّای کَتاُ زٍضُ تا ًطاًِاًکِ زاض ّالی ٍ

ػالهت گصاضی هی  /C ٍیػگیْای هساضی آًْاست ٍزًثالِ زاضّایی کِ زٍضُ آًْا تلٌس هست است تا ًطاى

قسوت )تؼساز  04ضًَس.زض کٌاض آى سال کطف ٍػسزی زیگط هی آیس.ایي ػسز ایي گًَِ است کِ سال ضا تِ 

 C/2002 زًثالِ زاضتطای هاُ غاًَیِ الی آذط.تطای هثال   A ٍB حطٍف اًگلیسی(تقسین هی کٌٌس تكَضیکِ

B5  زض ًیوِ زٍم هاُ غاًَیِ کطف ضسُ است. 0110ًطاًِ پٌجویي زًثالِ زاضی است کِ زض سال 

زًثالِ زاض زض آسواى ظاّط هی ضَز کِ تَسف تلسکَپْای آهاتَضی قاتل هطاّسُ  01تكَض هتَسف سالیاًِ 

 ذَضضیس تا ّا ًعزیکی اٍلیي اظ یکی"ٍػوَها ّستٌس تیٌی پیص قاتل ٍغیط ًازض  است.زًثالِ زاضّای زضذطاى

اظضٍضي تطیي زًثالِ زاضّای آسواى   KREUTZ ذَضضیسذطاضاى گطٍُ زاضّای زًثالِ.کٌٌس هی تجطتِ ضا

 ّستٌس کِ تِ ذَضضیس تسیاض ًعزیک هی ضًَس.

سال ( ؾؼیفتط ٍالثتِ تیطتط قاتل پیص تیٌی ّستٌسٍتیطتط هَاز  011)کوتط اظ  زًثالِ زاضّای تا زٍضُ کَتاُ

پسیساض ضسى زًثالِ زاضّای زضذطاى ًسثت تِ قطى ًَظزُ  "ذَز ضا زض ػثَض ّای قثلی اظ زست زازُ اًس.ظاّطا

 کوتط ضسُ است.
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