
 

 

  ی رابطه

 
 ی کهکشانیرفتن تابع جرم اولیهرنگ با در نظر گ – 

    1اکرم حسنی زنوزی  ،1فایضه شعبانی
  ی فیزیکدانشکده -مرکز تحصیالت تکمیلی علوم پایه در زنجان 1

 چکیده

-ی کهکشانهای قابل مشاهدهها دارد. برای تفسیر کمیت، اهمیت بنیادی در درک خواص فیزیکی کهکشانایی ستارهم اولیهشکل تابع جر     

ای کل، آهنگ ها به خصوصیات فیزیکی مانند جرم ستارهها، مانند فراوانی شیمیایی و یا درخشندگی در نوارهای عبوری مختلف و تبدیل آن
ها با تابع ها را بدانیم. تا کنون تابع جرم اولیه برای کهکشانی کهکشاننیاز داریم تابع جرم اولیه ،شیمیاییی تحول زایی و یا تاریخچهستاره

ای به درخشندگی و رنگ در ی نسبت جرم ستارهرابطه یاین پژوهش، به مقایسه . درشدها یکسان در نظر گرفته میشهی خوجرم اولیه

  .پرداخته شده است، (IGIMF) های کهکشانو تابع جرم اولیه با اعمال تابع جرم اولیه ای پیچیدههای ستارهجمعیت

 

های سیستم در ای ستاره جرم تخمین برای رایج ابزار یکرنگ،  و درخشندگی به ای ستاره جرم نسبت ی رابطه     

های مختلفی دارند، این رابطه به های آن سن و فلزیتکه ستاره ،پیچیده ای ستاره جمعیت یک است. در فراکهکشانی

 در که است گازی جرم مقدار ،زایی ستاره آهنگ. دارد بستگی  (IMF) اولیهو تابع جرم   (SFR) زاییآهنگ ستاره

 ای ستاره سیستم یک تشکیل هنگام در ها ستاره جرمی هیستوگرام اولیه، جرم تابع. شود می تبدیل ستاره به زمان واحد

 اولیه، جرم تابع دارد، بنابراین ها آن جرم به شدیدی وابستگی ها ستاره تحولی روند و خصوصیات  که جایی آن از. است

ی توانی، به تابع جرم اولیه غالبا به صورت یک رابطه .کند می مرتبط ای ستاره های سیستم تحول به را ای ستاره تحول

( )ξشکل  ای تعیین شده است.های ستارهمستقیم فقط در خوشهطور تابع جرم اولیه به .شودنشان داده می     

های کهکشان، در خوشهموجود در های ی کهکشانی بر این فرض استوار است که تمام ستارهی تابع جرم اولیهنظریه

 تابع توزیع توانی تک بخشی به شکل بر طبق ایهای ستارهرسد که خوشهچنین به نظر میهم .گیرندای شکل میستاره

      
  

بر طبق این رابطه،  .است 2ی از مرتبه  βو  ای استهای ستارهجرم خوشه       که  شوندتوزیع می      

ها تواند در خوشهکه می (    ) ایبیشترین مقدار جرم ستاره ها بیشتر است.های کوچکتر در کهکشانتعداد خوشه

  (.1دارد )شکل بستگی  (    ) به جرم کل خوشه وجود داشته باشد،

 .شود(  محاسبه می1ی )ها به شکل رابطهی خوشهی کهکشانی با جمع زدن روی تمام توابع جرم اولیهتابع جرم اولیه

           (   )   ∫   (      )      

        (   ( ))

        

(    )             ( ) 

   هایی است که در کل ممکن  برای خوشهترتیب کمترین و بیشترین مقدار جرم به         و          

که شود در حالیفرض می     ها ای پیچیده وجود دارند. کمترین جرم ممکن برای خوشههای ستارهجمعیت

ی کانونیک با تابع (، تابع جرم اولیه2در شکل ) .[1,2] زایی بستگی داردجرم ممکن به آهنگ ستارهبیشترین مقدار 

  های مختلف مقایسه شده است.زاییبرای آهنگ ستارهی کهکشانی جرم اولیه
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و جرم کل  (    )ای ی بیشترین مقدار جرم ستاره: رابطه1 شکل

      .(    )خوشه 

 

ی ی کانونیک با تابع جرم اولیهی تابع جرم اولیه: مقایسه2شکل 

کنیم که مشاهده می های مختلف.زاییکهکشانی به ازای آهنگ ستاره

-ی خوشهی کهکشانی، شیب تندتری از تابع جرم اولیهتابع جرم اولیه

 شود.زایی، شیب آن تندتر میها دارد و  با کاهش آهنگ ستاره

  )ای به درخشندگی ی نسبت جرم ستارهاین پژوهش، رابطه در     

 
با  ،ای پیچیدههای ستارهو رنگ برای جمعیت( 

به منظور  .شونددست آمده و با هم مقایسه میبهی کهکشانی و تابع جرم اولیه (1991ی کروپا )اعمال تابع جرم اولیه

 ای ستاره جمعیت سنتز های مدل .[3] ایماستفاده کرده Padovaی ای پیچیده، از پایگاه دادههای ستارهسنتز جمعیت

، رنگ مانند ها کهکشان خواص با آن ارتباط چگونگی و ها کهکشان از شده آوری جمع نور تفسیر و تعبیر برای ابزاری

  ) نسبت

 
 به منجر ها ستاره از ترکیبی چه که کنند می تعیین آل ایده طور به ،ها مدل این دیگر عبارت به. هستند غیره و (

 .شوند می مشاهدات این

( )ψایم: کرده استفاده زایی ستاره آهنگ برای زمان با افزاینده یا کاهنده نمایی مدل ازسازی اول، در مدل         
  

 . 

(   )       و منفی مثبت مقادیر با، افزاینده و کاهنده نمایی زایی ستاره آهنگ           و    

جرم  نسبتی و رابطه ایمانتخاب کرده (1991کروپا ) ی سیستم را تابع جرمچنین تابع جرم اولیههم .اند شده مدل

دست ای به درخشندگی و رنگ را برای سه فلزیت مختلف در نوارهای عبوری اپتیکی و فروسرخ نزدیک بهستاره

 .(3)شکل  ایمآورده

)          یدر محدوده زایی سیستم را مقادیر ثابتسازی دوم، آهنگ ستارهدر مدل     
  

  
 )     

 ی کهکشانی را به عنوان تابع توزیع جرمی کانونیک، تابع جرم اولیهی جرم اولیهایم و به جای تابع انتخاب کرده

 ،(4)شکل  ایمفلزیت سیستم را فلزیت خورشید انتخاب کرده و ایمپیچیده در نظر گرفته ایها در جمعیت ستارهستاره

 ست.ا 11    سن هر دو مدل 
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 گیرینتیجه
ها دارد ی خوشهتابع جرم اولیه نسبت به، شیب تندتری های سنگینی جرمدر محدوده ی کهکشانیتابع جرم اولیه     

- یشود، بنابراین در شیب و عرض از مبدا رابطهزایی، شیب آن تندتر میبا کاهش آهنگ ستاره و
  

 
    رنگ تاثیر  

ی کهکشانی وارد ع جرم اولیهزایی را به عنوان تابعی از زمان در تابقصد داریم آهنگ ستاره ، در قدم بعدی. گذاردمی

ای پیچیده در نوارهای های ستارهای به درخشندگی و رنگ در جمعیتی جدیدی برای نسبت جرم ستارهکنیم و رابطه

 دست بیاوریم.به عبوری مختلف
 ها مرجع

1. Pflamm-Altenburg J., Weidner C., and Kroupa P., 2010, arXiv: 1011. 2200 v1. 

2. Kroupa P., 2007,   arXiv:astro-ph/0703124v1.  

3. http://stev.oapd.inaf.it/cgi-bin/cmd. 

 .(1991ی کروپا )ای پیچیده با اعمال تابع جرم اولیههای ستارهو رنگ در جمعیتای به درخشندگی ی نسبت جرم ستاره: رابطه3شکل
 

( )خط قرمز( 1991ی کروپا )ای پیچیده با تابع جرم اولیههای ستارهای به درخشندگی و رنگ در جمعیتی نسبت جرم ستاره: رابطه4 شکل

ای به درخشندگی و رنگ، با در ی نسبت جرم ستاره، شیب و عرض از مبدا رابطهکه کنیمی کهکشانی)خط آبی(. مشاهده میو تابع جرم اولیه

 .کندی کهکشانی تغییر مینظر گرفتن تابع جرم اولیه
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