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 الهام دهقان  
  

اگر در چند شب متوالي به ستاره هاي آسـمان بـا دقـت              
متوجه مي شويد كه روشـنايي برخـي        : نظر افكنده باشيد  

دوره ي اين تغييـرات در      . از آن ها متناوباٌ تغيير مي كند        
برخي منظم و برخي    . ستاره هاي مختلف متفاوت است      

نامنظمند و باالخره اين كه برخي از ايـن دوره هـا را بـا               
ايـن گونـه    . ساعت و برخي را با قرن اندازه مي گيرنـد           

متغيرهـا انـواع    . ستاره ها را ستارگان متغيـر مـي نامنـد           
آنهـا را بـه سـه       شايد بتوان از يك نظـر       . مختلفي دارند   

دســته ي متغيرهــاي گرفتــي ، متغيرهــاي قيفاووســي و  
  . متغيرهاي دراز دوره يا ميراگونه دسته بندي كرد 

  
  متغيرهاي گرفتي 

شايد بيش از نيمـي از سـتاره هـاي آسـمان عـضوي از               
برخـي از   . مجموعه هاي دوتايي يـا چنـد تـايي باشـند            

 مـي   ستاره ها كه با چشم غير مسلح به نظر يـك سـتاره            
. آيند ، از درون تلسكوپ به دو ستاره تفكيك مي شوند            

بعضي از آن ها نسبت     . اين ستارگان را دوتايي مي نامند       
به زمين در يك امتدادند ولي در واقع فاصـله ي بينـشان          
. بسيار زياد است و از نظر فيزيكي هيچ ارتباطي ندارنـد            

نخستين كسي كه به طور جدي دوتايي بصري و به طور           
  . ي ستاره هاي دوتايي را بررسي كرد ويليام هرشل بودكل
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

او ابتدا فكر مي كـرد كـه تمـام سـتاره هـاي دوتـايي از                 
مؤلفه هايي تشكيل شده اند كه به طور اتفاقي در مـسير            
ديدها قرار گرفته اند اما بعد با بررسي دقيقتر دريافت كه           

  در كنار هم قرار دارند و در مداري برخي ستاره ها واقعاٌ 
  
  
  
  
  
  
  



  ـ82بهار 
  

41

به دور يكديگر مي گردند يعني نيـروي گرانـشي آن هـا             
بر يكديگر تأثير مي كنند و به گردگرانيگاه مشترك خود          

ايـن  . يا به طور صحيح تر مركـز جـرم هـا مـي گردنـد        
جفت ستاره هايي را كه از نظر فيزيكي به هم وابسته اند            

ستاره هـا هـر     .  حقيقي مي نامند     مزدوج يا دو تايي هاي    
چه بهم نزديكتر باشند براي جرم هاي يكسان ، دوره ي           
. گردش آن ها به گردگرانيگان مشتركشان كوتاهتر است         

ستاره هاي سازنده ي برخي دوتايي ها آن چنان بـه هـم         
. نزديكند كه حتي با تلسكوپ نيز جدا ديده نمي شـوند            

. ياري ما مي شتابد در اين جاست كه تجزيه ي طيفي به  
منظومه ي دوتايي را در نظر مي گيريم كـه سـتاره هـاي              
سازنده ي آن در حين گردش به  گردگرانيگـاه مـشترك            
خود ، در امتداد خط ديد به ما نزديـك و بعـد دور مـي                

بر طبق اثر لوپلتفيرو ، هر خط طيفي منظومـه ي           . شوند  
امي مزبور با دوره ي معيني مضاعف مي شود ، زيرا هنگ          

كه يكي از ستاره ها به ما نزديك مي گردد ، ديگري دور            
يك ستاره ي تنها هيچ گاه چنين رويـدادهايي         . مي شود   

منظومه هايي كه به ياري طيف نما . به ظهور نمي رساند    
مشخص مي گردند ، اصطالحاً دوتاييهاي طيفـي ناميـده          

عالوه بر ستاره هاي  با ستاره هاي سـه تـايي            . مي شود   
تي بستايي نيز رو بـه رو مـي شـويم كـه در آن هـا                 يا ح 

اگـر  . حركت بر گردگرانيگاه مشترك صورت نمي گيرد        
صفحات مداري منظومه هاي دوتايي به خط ديد نزديك         
باشند ، به عبارت ديگر اگر از پهلـو ديـده شـوند و نيـز                
تابندگي آن ها متفاوت باشند گاهي يكـي از سـتاره هـا             

اين گرفت ستاره اي در     . رد  جلوي نور ديگري را مي گي     
نظر يك ناظر زمينـي بـه صـورت كـاهش درخـشندگي             

آشكار اسـت كـه ايـن    . ستاره هاي مزدوج جلوه مي كند    
تغييرات درخشندگي دوره اي است و آن را به صـورت           

اين سـتاره هـا را دو       . منحني هايي مي توان نمايش داد       
. تــايي هــاي گرفتــي يــا متغيرهــاي گرفتــي مــي نامنــد 

ناسان آماتور مي توانند دو تـايي هـاي گرفتـي را            اخترش
 بـر   (Bسـتاره ي رأس الغـول       . بدون مشكل رصد كنند     

. مشهورترين نمونه از اين گونه ستاره هاسـت         ) مساوش

 1783جان گودريك اخترشناس جوان آمـاتور در سـال          
كشف كرد كه علت تغييرات در درخشندگي رأس الغول         

بـه دور سـتاره ي      وجود ستاره اي تاريك تر اسـت كـه          
در مورد رأس الغول ، آشكار كردن       . درخشان مي گردد    

ــه    ــاز ب ــه ي دوم ني ــشندگي در كمين ــدك درخ ــر ان تغيي
درآســمان بــسيارند متغيرهــاي . ابزارهــاي خاصــي دارد 

گرفتي كه هر دو كمينه ي نوري آن ها را مي توان رصد             
يكي از نمونه هاي خوب ايـن دسـته از متغيرهـا ،          . كرد  

 شلياق است كه در نزديكي نسر واقـع قـرار           Bي  ستاره  
دارد و هر دو مؤلفه ي اين ستاره بسيار داغ درخـشان و             
بسيار نزديك به يكديگرند و نيـروي گرانشـشان باعـث           
شده تا هر دو ستاره به سوي هم كشيده شـوند و شـكل               

ايـن دو   . ظاهري آن ها تغيير كند و دوكي شـكل شـوند          
متغيرهـاي نـوع    .  باشـند    مؤلفه از نوع رأس الغول نمـي      

رأس الغول داراي درخشندگي ثابت در بين دو خورشيد         
گرفتي شان مي باشند ولي در اين مؤلفه به علت دوكـي            

در مؤلفه هاي رأس    . شكل شدن آن ها اين چنين نيست        
با گردش مؤلفه ها    . الغول ستاره ها تقريباٌ كروي شكلند       

ــاوب  ــوانيم تغي 94/12در دوره ي تن ــي ت ــرات  روز م ي
 اسـت بـا     4/4 تـا    3/3درخشندگي اين سـتاره را كـه از         

منحني نـوري آن در تمـام مراحـل مـشخص كنـيم ، در               
 وجـود   4 ستاره ي متغير درخشان تر از قـدر          34آسمان  

در ميان اين   .  قدر است    4/0دارند كه حداقل تغييراتشان     
  ســتاره هــا متغيرهــاي گرفتنــي ، متغيرهــاي قيفاووســي  

م منظم و چنـد متغيـر بلنـد دوره از           و متغيرهاي سرخ ني   
 تا از اين ستاره ها هيچ گاه  از          24. نوع ميرا وجود دارد     

 كم نورتر نمي شوند و هميـشه بـا چـشم غيـر              1/5قدر  
 تـا از آن هـا در        7و خوشبختانه   . مسلح ديده مي شوند     

.  تا از آن ها در شمال واقعند    17جنوب استواي كاري و     
ي توان با چشم غيـر مـسلح        درخشانترين ستاره اي كه م    

مشاهده كرد ، دامنه ي تغييـرات درخـشندگي كـوچكي           
دارد و براي تخمين زدن قدرش بايد دقت زيادي به كار           

در ضمن از ستاره هايي كـه از نظـر ارتفـاع بـا آن               . برد  
فاصله زيادي دارند نمي توان به عنوان ستاره ي مقايـسه           



42  ـ82بهار                                                                                                               

ابط الجـوزا كـه     اين ستاره ي ويژه جبار يا       . استفاده كرد   
. در درخـــشانترين ســـتاره ي متغيـــر آســـمان اســـت 

درخشندگي اين ستاره به طـور نيمـه مـنظم بـا دوره ي              
.  سال به ميزان كمي تغيير مي كند         6تناوب اصلي حدود    

در سال هاي اخير ، قدرت ظاهري ابط الجوزا در حدود           
مــي تــوان گفــت كــه .  تغييــر كــرده اســت 9/0 تــا 3/0

اره گـاهي بـه حـدود درخـشندگي         درخشندگي اين سـت   
رجل الجبار مي رسد و گـاهي تـا حـدود درخـشندگي             

  . ديدان افت مي كند
  

  متغيرهاي قيفاووسي 
نوع ديگري از ستارگان متغير ستارگان متغير قيفاووسـي         

اين ها معموالٌ غول هاي زرد درخشاني       . ناميده مي شود    
كـه  . اند با بروندهي انرژي چندين برابـر خورشـيد هـا            

بـا انبـساط ايـن سـتاره، گـاه           . پيوسته منبسط مي شوند     
دماي سطحي و بالتبع درخشندگي آن ها كاهش مي يابد          
و بر عكس با انقباض آن ها پس از منبسط شـدن دمـاي              

معروفتـرين  . سطحي و درخشندگيشان افزايش مي يابد       
. نوع اين قيفاووسي ها سـتاره ي دلتـا قيفـاووس اسـت            

 1912/1291اه هار وارد در سـال       هنريتا ليويت از دانشگ   
با بررسي منحني نوري چندين متغير در ابرهاي مـاژالني          
كوچك پي برد كه درخشندگي واقعي اين سـتاره هـا بـا     
دوره ي تغييرات درخشندگي آن هـا وابـستگي نزديـك           

  . دارد
يـك متغيـر بلنـدتر باشـد        يعني هر چه دوره ي تنـاوب        

اين ترتيـب بـا     به  . درخشندگي آن نيز بيشتر خواهد شد     
ــين دوره ــا   تعي ــه درخــشندذگي واقعــي و ب ــاوب ب ي تن

ظاهري مي تـوان بـه      ) قدر( درخشندگي   ي آن با    مقايسه
اين كشف بزرگ سـبب شـد كـه         . فاصله ي آن  پي برد       

اين ستاره ها را با نام هاي مختلفي چـون فـانوس هـاي              
دريايي گيتي يا خط كش هايي براي اندازه گيـري عـالم            

بعد ها معلوم شده كـه بـر اسـاس داده هـاي             اما  . بنامند  
 ماهواره ي سازمان فضايي اروپا ،       –ماهواره اي ابرخس    

 درصد بزرگ تر از آن است كه تصور مي        10 عالم   –اسا  

شد زيرا متغيرهاي قيفاووسي بر اساس داده هاي جديـد          
اين ماهواره درخـشانند و در نتيجـه دورتـر از آننـد كـه               

 درصـد بزرگتـر از آن       10 تصور مي شد در نتيجه عـالم      
اين كشف حاصل كار مايكـل      . است كه تصور مي شود      

ستاره هايي نيز وجود دارند . فيست و رابين كچيل است 
بـسان  (كه درخشندگيشان به طور متناوب تغيير مي كند         

. ي آن ها بسيار درازتـر اسـت          ولي دوره ) قيفاووسي ها   
غالبـاٌ  از آن جا كه دوره ي تغييرات درخـشندگي آن هـا             

  . صدها روز است آن ها را متغيرهاي درازدوره مي نامند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ستاره هاي متغير منظم نيست و      تغيير درخشندگي برخي    
چنين ستاره هايي را    . اي مي شود     هيچ نشانه اي از دوره    

سـتاره ي   . متغيرهاي نامنظم يـا نيمـه مـنظم مـي نامنـد             
ردسته ي متغيرهاي    مشهور به ميرا س    0اوميكرون قيطس   

ميرا به معني شگفت انگيز نـامي اسـت     . بلند دوره است    
ــه دليــل 17كــه موليــوس اخترشــناس قــرن   ــيالدي ب  م

اگـر ميـرا    . درخشندگي خاص ايـن سـتاره بـر آن نهـاد            
ي گرمابخش منظومـه ي خورشـيدي بـود آن گـاه        ستاره
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. زمين و همه ي سيارات داخلي را در خود جاي مي داد           
 الك از رصد خانه ي افريقاي جنوبي و به          پاتريشا وايت 

كمك اخترشناسي در روسيه و با رصـد در طـول مـوج             
فرو سرخ پي بردند كه غبار تيره كننده اي در اطراف اين            

آن ها نيز پي بردند كـه بـين دوره ي           . ستاره وجود دارد    
تناوب و درخشندگي متغيرهاي ميراگونه نيـز رابطـه اي          

ــود دارد  ــادي. وج ــت ع ــرين  در حال ــيش ت ــرا در ب  مي
 مي رسد اما در دو سال گذشـته         4/3درخشندگي به قدر    

 رسيد و يك مـاه بـا چنـين          5/2اين ستاره به قدر حدود      
  . نوري درخشيد

  

*       *      *      *  
  

.  ستاره ي متغير را ثبت كرده اند         15000تاكنون بيش از    
مطالعه ي آن ها بسياري از جنبه هـاي فيزيكـي ماهيـت             

پرده از رازهاي بسياري بـر      . ه ها را روشن مي كند       ستار
مي دارد و در مقابل جهان هاي اسرار آميزي را به چشم            
  تلسكوپ ها ، ماهواره ها و ديگـر وسـايل اخترشناسـي            

به هر حال آسمان شگفت انگيز جلـوه گـاه          . مي نماياند   
رخ دادن پديده هاي فيزيكي فـراوان و اختـران شـگفت            

 شب اختردوسـتان فراوانـي را بـه         انگيزي است كه همه   
  سوي خود جذب مي كند 

  


