
و  بیک��ر  را   J۰84۰+۳6۳۳اخت��روش
همکاران��ش در س��ال 1۹۹7 می��الدی به عنوان 
اختروش خط جذبی پهن با درجه یونیزاس��یون 
یونش پایین کم کش��ف کردند که شامل خطوط 
جذبی قوی از حالت های حالت های برانگیخته ی 
کم پای��دار متعلق به یون ه��ای آهن یک و دو بار 
یونیده اس��ت. این یون های آهن، درون شاره ئی 
از گاز ق��رار دارن��د که، در اثر باده��ای قرص، از 
قرص برافزایش��ی اختروش بی��رون پرتاب رانده 
ش��ده اند. در دسامبر 1۹۹8 با اس��تفاده از طیف 
 س��نج نردبانی نصب ش��ده بر روی تلسکوپ 1۰ 
متری ِکک، در س��ال 2۰۰2 مس��احی SDSS، و 
در دس��امبر 2۰۰۹ میالدی آقائی و همکارانش و 
با اس��تفاده از دوربین و طیف  س��نج جسم کم نور 
آی��وکا در رصدخانه گیراولی، طیف این اختروش 
س��نجیده ش��د. در بررس��ی اخیر پ��س از انجام 
فرآیندهای داده کاه��ی و انجام تصحیحات الزم، 
طی��ف این اختروش به دس��ت آمد و با طیف های 

گذش��ته مقایسه شد. در ش��کل الف، ناحیه ئی از 
طیف که در تمامی دوره ی 11 ساله ی مشاهدات، 
بدون تغیی��ر مانده و در ش��کل ب، ناحیه ئی که 
تغییر قابل  مش��اهده دارد، نشان داده شده است.

از دالی��ل تغییر پذیری در خطوط جذبی این 
دسته از اختروش ها، می توان می توان به تغییر در 
ش��رایط یونش و یا حرکت ابرهای گازی پرتابی از 

مقابل خط دید اختروش، اشاره کرد.
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  روز های پژوهش ی صفحه
  

 J0840+3633خط جذب پهن  ختروشاگزارش تغيير خط جذبی در 
  عليرضا آقايی: نويسنده

  دانشگاه تهران ،١٣٩٠َ بهمن ،شناسی يش ملی گرانش و کيهانآ هم :شده در هئارا
خط جذبی پهن با درجه  اختروشبه عنوان ميالدی  ١٩٩٧در سال را بيکر و همکارانش  J0840+3633 ختروشا

آهن يک های  يونمتعلق به پايدار  کم ی نگيختهبراهای  حالتکه شامل خطوط جذبی قوی از  کردندکشف  کم شيون روی تلسکوپ سنج نردبانی  با استفاده از طيف ١٩٩٨در دسامبر . اند شده راندهبيرون  اختروشبرافزايشی  قرص، از قرصاز گاز قرار دارند که، در اثر بادهای ی ئ شارهآهن، درون های  يوناين . استه ديونيو دو بار  با استفاده از دوربين و  آقائی و همکاران  ٢٠٠٩، و در دسامبر SDSSمساحی  ٢٠٠٢، در سال کمتری ِک١٠ پس از انجام بررسی اخير در  .يده شدسنجاين اختروش طيف آيوکا در رصدخانه گيراولی، نور  کمسنج جسم  طيف در . دشمقايسه ی گذشته ها   ا طيفو ب دست آمد به اختروشکاهی و انجام تصحيحات الزم، طيف اين  دادهيندهای آفر ب، - ١شکل و در مانده بدون تغيير  مشاهدات ی ساله١١ ی از طيف که در تمامی دورهی ئ ناحيهالف -١شکل    .است ، نشان داده شدهارددمشاهده  ابلقکه تغيير ی ئ ناحيه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

و يا حرکت ابرهای گازی  شيونشرايط به تغيير توان  میها،  اختروشخطوط جذبی اين دسته از از داليل تغيير 
  .دکر، اشاره اختروشپرتابی از مقابل خط ديد 
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  )ب(                                                            )  الف(

مشاهدات، تغيير  ی ساله ١١که در دوره  J0840+3633 اختروشقسمتی از طيف  )الف( -١ شکل   آنگستروم ۵٠١٠تغيير مشهود در حوالی طول موج  )ب(. نداشته است الحظهم قابل
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شکل الف( قسمتی از طیف اختروش J۰84۰+۳6۳۳ که در دوره 11 ساله ی مشاهدات، تغییر قابل   مالحظه نداشته است. 
ب( تغییر مشهود در حوالی طول موج ۵۰1۰ آنگستروم
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