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 مقدمه - 1- 1

هستند؛ اما به آن دسته از  ي تغییراتی در رنگ و درخشندگیستارگان در طول عمر خود دارا

این  .ندیگویم، ستارگان متغیر شوندیمد خو اي در شدت نورمالحظهات قابل ستارگانی که دچار تغییر

 گستره چند دقیقه تا یک قرن باشد در هاآننیمه تناوبی و یا نامنظم و دوره  تغییرات ممکن است تناوبی،

  .1)2006، و همکاران استرکن(

است که قدر  ياستاره، شودیمستاره متغیر یاد  عنوانبه معموالً به عبارت دیگر آنچه که از آن     

 کهکشان ما متغیرند. يهاستارهبسیاري از  .کندیمآن در مدت زمانی برابر با چند دهه یا کمتر تغییر مرئی 

، در مورد يرصداز لحاظ نظري و هم  متغیر از جمله اجرامی هستند که مطالعات وسیعی، هم يهاستاره

متغیر توسط  يهاستارهحجم وسیعی از رصدهاي مبتنی بر نورسنجی از  صورت گرفته است. هاآن

ضبط شده  2دوتایی نزدیک) يهاستمیسمتغیر و  يهاستارهکمیسیون  اخترشناسی؛ یالمللنیب(اتحادیه 

ستاره متغیر را  30000اطالعات مربوط به حدود   3متغیر يهاستارهچاپ چهارم کاتالوگ عمومی  است.

 یرا با دوره تناوب قیقاوسیمتغیر  2400 ییتنهابه،  )1921-1868( 4ریتا سوان لیوبت. هنشودیمشامل 

 روز کشف کرد. 50 الی 1بین 

که اطالعاتی در رابطه با ترکیبات، دما،  دهدیممطالعه نور رسیده از ستارگان، به ما این امکان را 

اطالعاتی از ساختار داخلی ستاره  گونهچیهبه دست آوریم؛ اما این نورها  هاآندرخشندگی و ... از سطح 

و منشا تحوالت و نوسانات در سطح آن، مانند تحوالت میدان مغناطیسی، نوسانات دمایی، منشا نور و 

نیاز به ابزار و  هاآنو بررسی ساختار درونی  هاستاره. بنابراین براي مطالعه درون دهندینمدرخشندگی 

                                                
Sterken, C. and Jaschek, C. eds  -1  

2- International Astronomical Union; Commissions for variable stars and close binary systems   
3- General Catalogue of Variable Stars   

 4Henrietta Swan Leavitt -4  



  

و ساختار  هاستارهراهی براي پی بردن به خواص  5ياستارهانات مختلف داریم. مطالعه نوس يهاروش

 يهاهیالو  هابخشستاره مانند هر جسم سیال دیگر به دالیل گوناگون در  ازآنجاکهاست.  هاآندرونی 

از این عوامل در تحول  هرکدام ریتأثبه چگونگی و میزان  توانیم، شودیممختلف دچار نوسان و لرزش 

یک سیال کروي در نظر گرفت که به دلیل یونیزه  عنوانبه توانیمستاره و ساختار آن پی برد. ستاره را 

که  طورهمان. شودیمیک پالسماي کروي بررسی  عنوانبهمیدان مغناطیسی  حضور بودن ذرات و

د و منشاء آن، حرکت ذرات باردار در میدان مغناطیسی ستاره نقش مهمی در تحول ستاره دار میدانیم

ستاره است. نحوه توزیع و حرکت این ذرات در درون ستاره، در چگونگی به وجود آمدن آن و تغییرات 

انفرادي یا جمعی بررسی شود.  صورتبه تواندیم. حرکت ذرات کندیممیدان مغناطیسی نقش مهمی ایفا 

  دالت مکانیک کالسیک و پالسما تشریح کرد.با معا توانیمرا  یجمعدسته يهاحرکتبررسی 

  

  ساختار ستارگان - 2- 1

در ابتدا  .)7200، 6آرتز( دیآیمبه وجود  شودیمستاره از توده بسیار عظیم گازي که سحابی نامیده 

و قسمتی از این  خوردههمبهاختالالتی این تعادل  براثردر تعادل هستند ولی ممکن است  هایسحاب

 براثراثر گرانشی در این نقطه بیشتر از نقاط دیگر شده و توده گازي  جهیدرنتسحابی چگال تر گردد. 

. این افزایش دما ابدییمدما در مرکز آن باال رود، افزایش  کهیوقت. این رمبش تا شودیمجاذبه منقبض 

. با افزایش هرچه بیشتر دما و همچنین چگال تر شدن شوندیمیونیزه  هااتمکه  رسدیمبه حدي  جیتدربه

. همین برخوردها شودیمآغاز  هاونیبرخورد میان  کمکمباالتر رفته و  هاونیهسته، احتمال برخورد 

 يهاواکنشو باالتر، شرایط براي  �10. در دماهایی از مرتبه شوندیمموجب افزایش دماي هسته 

                                                
1- stellar oscillations  

 Aerts C  -6  



  

گازي که  شکلیب. حال آن توده عظیم سرد و افتدیمجوشی اتفاق فراهم شده و فرآیند هم ياهسته

که انرژي در مرکز آن، به دلیل  شودیمچگال تبدیل چگالی چندانی نداشت، به یک پالسماي کروي 

 مختلف انتقال انرژي ( تابش، يهاوهیشمختلف، به  يهاهیال، تولید و با عبور از ياهستههمجوشی 

و بدین ترتیب  شودیمبه فضاي بیرون منتقل  ازآنجاهمرفت و در برخی موارد، رسانش ) به سطح و 

  .شودیمزندگی یک ستاره آغاز 

از چندین الیه  هاستارهکه  اندافتهیدر، بخصوص خورشید، هاستارهبا مطالعات انجام شده بر روي 

  جو. وفتی، ناحیه رسانشی یه تابشی، ناحیه همراز : هسته، ناح اندعبارت هاهیال؛ این اندشدهتشکیل 

  

  در ستارگانق 1-2-1

، بیان شودیمحسب یک مقیاس لگاریتمی که قدر ظاهري نامیده روشنایی ظاهري یک ستاره بر

  :شودیم

m = −2/5 log I + C                                                                                                                 (1 − 1 )                                                        

(یعنی انرژي تابشی فرودي بر واحد  شده يریگاندازه ياستارهشار تابش  I، قدر ظاهري،   mکه در آن 

را شامل  هاموجطولترومغناطیسی کل باشد که تمام شار الک Iاگر  ثابت است. Cسطح در واحد زمان) و 

است که شار فرودي از میان فیلترهایی  ترمعمول. شودیمقدر بولومتري ظاهري نامیده  m، آنگاه شودیم

استفاده را  نیترشیبفیلترهایی که  ، اندازه گرفته شود.هنددیمکه فقط محدوده خاصی از طیف را عبور 

توسط جانسون  1951، که در سال  )UBV(از سیستم استاندارد فرابنفش، آبی و مرئی  اندعبارتدارند، 

  معرفی شدند. 7و مورگان

                                                
Johnson and Morgan  -7  



  

ضریب  گریدعبارتبه؛ شودیمضریب رنگ برحسب اختالف قدر میان دو فیلتر مختلف تعریف 

  :شودیمزیر تعریف  صورتبهB-V  رنگ 

 �� − �� = −2/5���
��

��
                                                                                         (2 −

1 ) 

جذب میان . توجه کنید که شودیمزیرا به دماي سطح ستاره مربوط  ؛ضریب رنگ کمیت مهمی است

  .دهدیمقرار  ریتأثشده ضریب رنگ را تحت  يریگاندازه، مقدار ياستاره

 10، به شرطی که در فاصله شودیم، برابر با قدر ظاهري آن تعریف  )Mقدر مطلق یک ستاره (

مدول فاصله  ،Mو قدر مطلق  mاختالف بین قدر ظاهري  سال نوري) مشاهده شود. 6/32پارسک (

  :شودیمبه فاصله از ستاره مربوط  . مدول فاصله با معادله زیرشودیمنامیده 

� − � = 5��� �
�

�∘��
�                                                                                                              (3 −

1 )                                                     

  .)1384، ریاضی( فاصله تا ستاره برحسب پارسک است dکه در آن، 

  

  قدر) - نمودار هرتزپرانگ راسل (نمودار رنگنوار ناپایداري و  1-2-2

ستارگان در حالت عادي پایدارند. فشار گرانشی داخلی با فشار گازهاي داغ داخل ستاره در تعادل 

ستاره شروع به سپس ا داشته باشند، افزایش دم جیتدربهاست. اگر ستارگان شروع به انقباض کنند و 

  .سازدیمو جاذبه، تعادل اولیه را برقرار  ابدییم؛ فشار داخلی و دما کاهش کندیمانبساط 

؛ رودیمعالوه بر آن اگر یک ستاره منقبض و منبسط شود، انرژي جنبشی با اصطکاك از بین 

باید مکانیسمی داشته باشد که انرژي تابشی را  کندیمکه تپش  ياستاره. رسدیمسرانجام ستاره به سکون 

به انرژي جنبشی تبدیل کند. مکانیسم دیگر در ستاره، اثر ترمودینامیک یک ناحیه یونیزه در  مرورزمانبه



  

هزار درجه دارند. هلیوم  10زیرین، دمایی بالغ بر  يهاهیالستاره است. در یک ستاره که اعتدال دما دارد، 

را از دست دهد. اگر ستاره منقبض شود، کمی  شیهاالکتروناره یونیزه شود و یکی از تمایل دارد به یکب

نیاز به  فرآیندهلیوم دومین الکترون خود را نیز از دست بدهد. اما این  شودیمو این موجب  شودیمگرم 

و با کدري  شودیم نیتأم، کنندیمکه از میان گازها به بیرون فرار  ییهاتابشانرژي دارد. این انرژي از 

. سرانجام وقتی ستاره منبسط شودیم داشتهنگهانرژي یونیزه شده  صورتبهو انرژي  شدهجذبگازها 

را که  ياشدهو انرژي یونیزه  شوندیمهلیوم ترکیب  يهااتمبا  مجدداً  هاالکترونشده و سرد شد، 

را در ستارگان تپنده در ناحیه  ياستاره. این همان فشاري است که تپش کنندیمبودند، خارج  داشتهنگه

  .داردیمنگه  قیقاوسیناپایداري  نوار

وجود جرم به مقدار کافی اگر در ناحیه یونیزاسیون براي نگه داشتن انرژي تابشی در طول چرخه، 

  . تپدیمداشته باشد، ستاره 

  ؟!کنندیماما ستارگان تپنده دیگر چگونه رفتار 

 قیقاوسیاز نوار ناپایداري  ترداغي دانشمندان مبهم بودند؛ چون بسیار بتا برا قیقاوسیستارگان 

عمیقی روي  ریتأث، K150000کاشف به عمل آمد که یونیزاسیون آهن و دماي   1980بودند در دهه 

محاسبه مجدد کدري آهن در این دما به  از یک نتیجه فیزیکی عنوانبهتپش ستاره دارد. این حقیقت 

بتا ممکن است این فرضیه اشتباه به وجود آید که تپش فقط  قیقاوسی. با کشف راز ستارگان دیآیمدست 

تا به  H-Rاز باالي نمودار  قیقاوسی. در حقیقت نوار ناپایداري افتدیماتفاق  ابر غولدر ستارگان غول و 

. افتدیمصی اتفاق . زیرا مکانیسم ناپایداري در دماي خاشودیمپایین در یک تقریب دمایی ثابت منبسط 

 قیقاوسیستاره، یک ناحیه یونیزاسیون هلیوم وجود دارد. بنابراین  يهاهیالدمایی که در آن، در خارج از 

  .تپندیم - همه با یک مکانیسم - سفید يهاکوتولهاسکوتی در رشته اصلی و  دلتاهاي ابرغول، ستارگان 



  

 ترشیبا ست. زیرعمود نیست. دماي آن در درخشندگی زیاد، سردتر ا قاً یدق، قیقاوسینوار ناپایداري 

  دارند.با چگالی کمتري ستارگان درخشان، ناحیه بیرونی 

اي خروج ا برفض زیادي مقداردر دماي پایین اتفاق بیفتد چون  تواندیمدر چگالی کمتر، یونیزاسیون 

  .دهندیرون بمختلفی مواد را به  يهاروشداري با در نوار ناپای توانندیمد. ستارگان وجود دار هاالکترون

مواد را به سمت چپ و راست بیرون دهند.  توانندیم H-Rستارگان پرجرم جوان در نمودار 

. بنابراین ممکن است ستارگان در همان ناحیه از نوار دهندیمانجام  جیتدربهستارگان پیر نیز همان کار را 

  .)7200، 1پرسی( موجود باشند و   ناپایداري در جمعیت 

طی که به شر ؛قدر مطلق آن را پیدا کرد توانیمبا دانستن قدر ظاهري و فاصله یک ستاره، 

  را محسوب کرد. با استفاده از قدر مطلق ياستارهتصحیحات الزم براي جذب میان 

 ) � = � + 5 − 5��� � − ناظر از  معرف فاصله r ،قدر ظاهري  m قدر مطلق، Mکه در آن،  �

مشخص است، نمودار  هاآنکه فواصل  ییهاستاره ) است ياستاره، ضریب جذب ماده بین Aستاره و 

یک نقطه  لهیوسبهدر این نمودار، هر ستاره  رسم کرد. توانیمقدر را  -بسیار مهمی به نام نمودار رنگ

  .شودیمنشان داده 

ک ستاره در این موقعیت ی .شودیمنامیده  HR، نمودار 3و راسل 2این نمودار به احترام هرتزپرانگ

 .دهدیمدست ه ، دماي سطحی و وضعیت تکاملی آن ب4در مورد درخشندگی نمودار، اطالعاتی

 پایین مؤثربا دماي  درخشانی يهاستارهکه در سمت راست قسمت باالیی نمودار قرار دارند،  ییهاستاره

 مؤثردرخشانی با دماي  يهاستارهقع در سمت چپ بخش باالیی، وا يهاستارهسرخ).  يهاغول(هستند 

 سرد و تیره هستند نسبتاً مربوط به سمت راست قسمت پایینی،  يهاستارهآبی).  يهاغول( باال هستند

                                                
Percy  - 1  

2   - E. Hertzprung 
3  -  H. N. Russell 
4-   Luminosity 



  

 ، داغ و تیره هستندواقع در ناحیه چپ،قسمت پایین يهاستاره کهیدرحال ).ياقهوه يهاکوتوله(

تا  ياقهوه يهاکوتولهروي یک نوار قطري، از  هاستاره ترشیب HRسفید). در نمودار  يهاکوتوله(

  .)1384(ریاضی ،  شوندیم، رشته اصلی نامیده هاستارهاین دسته از  .اندگرفتهآبی، جاي  يهاغول

  

  ستارگان متغیر - 3- 1

ستارگان آسمان شب تغییري داشته باشند، اما هزاران هزار از  رسدینماگرچه در نگاه اول به نظر 

، دچار تغییراتی در میزان انجامدیمزمانی که بین چند روز تا چند دهه به طول  يهادورهدر طی  هاستاره

که  شوندیمدچار نوسان  علتنیابهگرفتی، تنها  يهاییدوتامثل  هاستاره. دیگر گردندیمتابندگی خود 

  ).1942(ریس،  ره همدم در مدار گردشی خود دارندیک ستا

  

  انواع ستارگان متغیر 1- 3- 1

نامی که براي جدا کردن  ؛باشندیممورد توجه هستند متغیرهاي ذاتی  عمدتاًستارگان متغیري که 

. رودیم(مانند ستارگان دوتایی گرفتی) به کار  - یذات ریغمتغیرهاي  -از متغیرهاي هندسی  هاآن

 طوربه هاآن(الف) ستارگان تپنده که جو  کرد. يبندمیتقسبه دو رده  باً یتقر توانیممتغیرهاي ذاتی را 

ناگهانی و سریع تغییر  طوربهرشان انفجاري که رفتامتغیرهاي و (ب)  شودیممتناوب منقبض و منبسط 

و ستارگان میرا با دوره  منظم گاوها، ستارگان شلیاقی، ستارگان نا قیقاوسیستارگان تپنده شامل  .کندیم

  .باشندیمتناوب طوالنی 

خاصی دارند  يهایژگیونیز  هاستارهنیز وجود دارند که غیر تپشی هستند. این  ییهاستارههمچنین 

  : شودیماشاره  هاآنتپنده است. در اینجا به این ستارگان و مختصري از ویژگی  يهاستارهکه متفاوت از 



  

  

 انفجاري هايرمتغی

 رخ هاآن تاج یا کرموسفر در گاهی که ناگهانی و شدید نوري تغییرات با که ريمتغی يهاستاره

 صورتبه و هستند خود پوسته از مواد پرتاب حالت داراي گاهی هاستاره این. شوندیم شناخته دهدیم

 .شوندیم گیر در خود اطراف محیط با نیز ياستاره بادهاي

 قرار ریتأث تحت ستاره ساختمان کل در آن که مخرب انفجاري یرمتغ يهاستاره با هاستاره این

  .باشدیم متفاوت است برافزایشی قرص با برهمکنش از ناشی یا و ردیگیم

  

  ایکسی اشعه متغیر يهاستاره

 با زیادي مشابهت داراي و شوندیم دیده رمتغی ،یدگانینورد در که ایکسی اشعه يهاچشمه

 تغییرات ریتأث تحت بسیار ییهاستاره چنین یدگانینورد تغییرات. دهستن مخرب انفجار نوع رهايمتغی

 .باشدیم ایکس اشعه ناحیه

  

  مخرب انفجاري متغیر يهاستاره

 این .شودیم گفته هستند انفجار صورتبه نامنظم نوري تغییرات داراي که ییهاستاره به یطورکلبه

 یک از که را خود سطحی يهاهیال مواد بلکه شوندینم آرام انقباض و انبساط دچار متغیرها از دسته

 شدیدي بسیار تغییرات هافوران این اهیگ .کنندیم پرتاب شدتبه و ناگهانی طوربه دیآیم بزرگ ستاره

 .آورندیم وجود به ستاره درخشندگی در را

 دمانن نواختر متغیر يهاستاره ،تجدیدشونده نواختر يهاستاره ا،نواختره شامل تواندیم گروه این

 انفجاري يهاستاره بقیه و ایکس اشعه يهاچشمه از بعضی ،کوتوله نواخترهاي،  یدرخشش يهاستاره



  

 بین برهمکنش لیبه دل انفجار و هستند نزدیکی بسیار دوتایی يهاستاره حقیقت در هاستاره این .باشد

  .دیآیم به وجود دومولفه

  

 چرخان يرهایمتغ

 از ناشی یا تغییرات این. شوندیمدچار تغییر در نور   ظاهراً  خود دوره ب چرخش با که ییهاستاره

  .است ستاره کروي غیر شکل از ناشی یا و سطحی نورانیت تغییرات

  

 خاص يرهایمتغ

 مانند داد نسبت خاصی دسته به را هاآن توانینم قاطعیت با که هستند ییرهایمتغ شامل هفتم دسته

  .کندیم تغییر هاآن دیدگانی نور که کوازارهایی

  

   V 335 نامگذاري ستارگان متغیر   2- 3- 1

فلکی، ابتدا یکی از حروف بزرگ انگلیسی استفاده  درهرصورتستارگان متغیر  يگذارنامبراي 

 .شودیمم صورت فلکی که ستاره در آن قرار دارد ذکر ناو بعد از آن  شودیمشروع  Rکه با  شودیم

این  نخستین ستاره متغیر کشف شده در صورت فلکی سگ بزرگ است. R CMaمثال،  عنوانبه

پس از آن  .ابدییمادامه  ZZو سرانجام تا  R  Z،  RR  ...RZ،… SS  SZ …صورتبهسپس  يگذارنام

داد،  برقراربنا  .کندیمادامه پیدا  QZتا  تاً ینهاو  AA AZ، BB  ...BZ … صورتبهبار دیگر  يگذارنام

عنوان  334این  ازآنجاکه .شودیمعنوان را شامل  334، يگذارناماین  رونیازاو  شودیمحذف  Jحرف 

، باقیمانده کندینمدر یک صورت فلکی کفایت  شدهشناختهمتغیر  يهاستارهبراي برچسب زدن همه 

  ).1384یاضی، ر( شوندیمو... پیش از نام صورت فلکی مشخص  V 335  ،V 336 متغیرها با درج



  

  

  ستارگان متغیر يبنددسته 3-3-1

ر، دیگ يهایژگیوستارگان متغیر بر اساس میزان درخشندگی و تغییرات آن، دوره تناوب و برخی 

  :میکنیماشاره کوتاهی  هادسته. در اینجا به برخی از این شوندیم يبنددستهبه انواع مختلفی 

  

  متغیرهاي قیقاوسی  

این  هاآنمی از روز دارند و در تعداد بسیار ک 5تا  1این گروه از متغیرها دوره تناوبی در حدود 

پرجرم  اغلب جوان و ها، قیقاوسی دلتا ترقیدق طوربهها یا  قیقاوسی .رسدیمنیز روز  200مقدار به 

هاي  اوسیقیقیشتر ست. ببا تناوب بیشتر هرچه جرم بیشتر باشد، سن ستاره کمتر ا ییهاستارههستند؛ در 

ان این دارند. نوس نوسانی در مدهاي دیگر هاآن، اما برخی از کنندیمشناخته شده در وجه اصلی نوسان 

هلیوم  ک الیهیسازوکار این دسته از ستارگان بدین ترتیب است که  متغیرها ناشی از جرم خودشان است.

هرچه درجه یونش  کهيطوربهوتی دارد، متفا يیونش مختلف، کدر يهادرجهاز ستاره، نسبت به 

  .شودیمباشد، کدري بیشتر  تربزرگ

ن دسته، ستاره شناخته شده ای يهاستارهاست. یکی از  2تا  1/0تغییرات قدر این ستارگان حدود 

ی با رصد خانم هنریتا لویت، اخترشناس آمریکای است. 1/0قطبی است که تغییرات قدر آن در حدود 

 و،  P یر،تاره متغتقریبی بین دوره تناوب س يارابطهتعداد زیادي از متغیرهاي این گروه موفق به کشف 

  ، شد. L  درخشندگی مطلق این ستاره ،
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after the reduction of the binarity effects, the Fourier analysis of the residuals were carried 
out after determining the parameters of the systems we could specify the position of the 
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