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 هاي ابر مولكوليهاي كم جرم در هستهتاثير ناپايداري حرارتي بر روي تشكيل تراكم

  ، محسن نژاد اصغرمحيا شريفي

  ي علوم پايه، دانشگاه مازندرانگروه فيزيك اتمي و مولكولي، دانشكده

  چكيده

- ها بررسي ميفشار را در تشكيل آناثر ناپايداري حرارتي همشوند كه در اين مطالعه، هاي ابر مولكولي مشاهده ميدر داخل هسته 1هاي كم جرمتراكم

فشار خطي با فرض ي اهميت ناپايداري حرارتي همكنيم. براي اين منظور، ابتدا وقوع ناپايداري حرارتي در ابرهاي مولكولي را بررسي و سپس به مطالعه

دهد كه گرمايش با توجه به هاي سرمايش و گرمايش در ابرهاي مولكولي نشان ميپردازيم. در نظر گرفتن مكانيسمي ابر مولكولي، ميتقارن كروي هسته

تواند منجر به وقوع ناپايداري حرارتي در يك مقياس زماني كوچكتر نسبت به مقياس زماني ديناميكي سيستم شود. با استفاده از تجزيه و مي2پخش دو قطبه

ي ابر مولكولي مي تواند وجود داشته باشد. عالوه بر اين، فشار در مناطق بيروني هستهحرارتي هم توان نشان داد كه ناپايداريتحليل آشفتگي خطي مي

به طوري كه مي تواند به  محيط را ناپايدار مي كندهدايت حرارتي، اثر وداختالل با طول موج بزرگتر از چند واحد نجومي  با وج دهد كهنتايج نشان مي

گيري تواند به شكلسال اول ابر مولكولي  مي 115فشار، چيزي در حدودوجود آشفتگي ناشي از ناپايداري حرارتي هم .شكل تراكم هاي كم جرم رشد كند

هاي ابر مولكولي كمك كند و پس از آن زمان، عامل ديگري به جز ناپايداري حرارتي باعث تشكيل ساختار سلسله هاي كم جرم در داخل هستهتراكم

ي رمبنده، هاي كم جرم به عنوان جرم اوليه پيش ستارهتوان مكانيسم ناپايداري حرارتي را براي توضيح تشكيل تراكمبنابراين مي مراتبي ابر، خواهد شد.

  اي و پيش سياره مورد استفاده قرار داد.ي قهوهكوتوله

  

Formation of low-mass condensations in molecular cloud cores via thermal instability 

Sahrifi, Mahya; Nezhad-Asghar, Mohsen  

Department of atomic & molecular physics, Mazandaran university, Babolsar  

Abstract  

Low-mass condensations (LMCs) have been observed within molecular cloud cores. In this study, we investigate 

the effect of the application of isobaric thermal instability (TI) in forming these LMCs. For this purpose, we first 

investigate the occurrence of TI in molecular clouds. Then, to study the significance of linear isobaric TI, we use a 

contracting axisymmetric spherical core. Consideration of cooling and heating mechanisms in molecular clouds 

shows that including the heating due to ambipolar diffusion can lead to the occurrence of TI on a time-scale 

smaller than the dynamical time-scale. Application of linear perturbation analysis shows that isobaric TI can take 

place in the outer regions of molecular cloud cores. Furthermore, the results show that perturbations with 

wavelengths greater than few astronomical units are protected from the destabilization property of thermal 

conduction, so that they can grow to form LMCs. perturbation of isobaric TI ,in the first 115 years of molecular 

cloud can help the formation of LMCs in molecular clouds and after that time, other factors, except TI, will causes 

the formation of hierarchical structure. Thus, the results show that the mechanism of TI can be used to explain the 

formation of LMCs as the progenitors of collapsing protostellar entities, brown dwarfs or protoplanets. 

                                                
1
 -  LMC(Low Mass Condensation) 

2
 - Ambipolar diffusion 
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  مقدمه

يند محرك براي پيكربندي ناپايداري حرارتي به عنوان يك فرا

هاي ساختار سلسله مراتبي ابرهاي مولكولي، به ويژه تشكيل تراكم

ي ابر مولكولي است. هسته به كم جرم مشاهده شده در هسته

عنوان گاز سرد مولكولي است كه در آن دما و تراكم به صورت 

در اين جا، به محاسبه ي ناپايداري هاي  كند.يكنواخت تغيير نمي

ي در ابر رمبنده مي پردازيم و به همين دليل اثر خود گرانشي حرارت

شود را در نظر نگرفته و يادآور مي شويم، اين كه باعث رمبش مي

فرايند كه ما بررسي مي كنيم در مرحله اي مي باشد كه هنوز 

  فروريزش گرانشي شروع نشده و قبل از آن مي باشد.

سرمايش و ميزان براي بررسي شرط ناپايداري حرارتي، 

در نظر يزان گرمايش ابر مولكولي را هاي مختلف براي ممكانيسم

  مي گيريم.

-بررسي ميزان سرمايش خالص در ابرهاي مولكولي نشان مي

خنثي، -دهد كه در نظر گرفتن گرمايش با توجه به رانش يوني

تواند هاي ديگر دارد و ميميزان قابل توجهي نسبت به مكانيسم

- و ناپايداري حرارتي هم پايدار حرارتي شودمنجر به يك گاز نا

با توجه به وقوع  .]1تواند به وقوع بپيوندد[فشار در اين مناطق مي

اي آن در ابرهاي مولكولي، معيار استاندارد براي گازهاي بين ستاره

  فشار به صورت زير نوشته مي شود.در شرايط ناپايداري هم

  ج

)1( Ω� � �ρ����Ωρ � 0  
  

	Ωآنكه در 	 
 � Ωρسرمايش خالص وتابع � ≡
�� ��⁄ ��و �� ≡ �� ��⁄ -در حالت تعادل ارزيابي مي  ��

  ].2شوند[

  

�و  �: معيار ناپايداري با دو مقدار ]3[1شكل  	 و بدون گرمايش  0.001

κناشي از پخش دو قطبه( 	 0(  

شود كه بدون گرمايش ناشي از مشاهده مي 1با توجه به شكل 

حرارتي وجود نخواهد داشت و معيار پخش دو قطبه، ناپايداري 

  ناپايداري برقرار نخواهد شد.

تواند دانيم اهميت يك فرايند فيزيكي اغلب ميهمانطور كه مي

در مقياس زماني آن ديده شود. در اين جا زماني ناپايداري حرارتي 

كند كه مقياس زماني سرمايش در مقايسه با  مقياس اهميت پيدا مي

  تر باشد.تم، كوچكزماني ديناميكي سيس

هاي كم جرم از طريق فرايند ناپايداري حرارتي تشكيل تراكم

فشار، ممكن است بر اثر غلبه روند هدايت گرمايي بر اثر هم

ناطيسي اين مسئله با فرض وجود ميدان مغ انقباض، سركوب شود.

  . ]3[شده است و تقارن استوانه اي نيز بررسي

ه صورت كروي مي باشد و در واقعيت رمبش ببه دليل اينكه 

در اين جا براي  ،فرض استوانه اي براي ساده سازي كار است

 تشكيل تراكم هاي كم جرم در  بررسي وقوع ناپايداري حرارتي در

 يهسته خطي ختاللتجزيه و تحليل ا زهاي ابر مولكولي، اهسته

-فشار بررسي ميكنيم كه به صورت هممتقارن كروي استفاده مي

 اثر حرارتي ميدان مغناطيسي در نظر گرفنه خواهد شد. و تنهاشود

در به طور كامل  را ادامه ي كار، اثر ميدان مغناطيسي مي توان در

با حالتي كه مسئله به صورت استوانه را و نتيجه ي آن  نظر گرفت

معادالت مربوطه با برنامه نويسي  .بررسي كرد اي فرض شده است،

  اند.فرترن حل شده

۲۲۰۷ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 كروي هستهانقباض 

 كه ]4[مي باشد همان معادالت استاندارد شاره هااساس كار ما 

  در نظر گرفتن اثر حرارتي ميدان مغناطيسي داريم: با

)2( 
��
�� + �. �� + ��. � 	 0																						  

)3( � ��
�� + ��. ��� + � � �! 	 0	 

)4( 
"
#
�$
�� + "

# %. ∇ + '
# ∇. % + �� � ∇. (∇�� 	 0	 

)5( �. ! 	 �4*+� 

)6(  � ,
- �� 	 0							 

)كه در آن  ≈ 2.16 × 102#�3 #⁄ ضريب   23623)4523

�و  ]5[هدايت گرمايي در ابرهاي مولكولي7,�� 	 9: 9�⁄
: ; 

ديگر متغيرها و پارامترها، معاني معمول  سرعت مربوطه مي باشد.

  خودشان را دارند.

  :]3[داريم و فرض خودسازگاري با حل معادالت پايه

)7( �<=� 	 �> ?3:@
"

  

)8( �<=� 	 �> ?3:@
#

  

به ترتيب چگالي و دما ي مركزي اوليه در  <�و  <�كه در آن 

5و  ABCشعاع داخلي�  به شرح زير است: �

)9( 5 	 1 � � �
���

" #⁄ expG1 � 3
� H
H��
I 

5J#5كه از حل عددي  	 � KL��M
7NO  مقدار  انتخاب باKL��M

7NO 	 ا 1

  بدست مي آيد.

  اختالل خطي

	expي فضا را متناسب با تحليل فوريهتجزيه و PQA�  كه در

زير نويس  دهيم.ي بردار مختل شده است، انجام ميمولفه Qآن 

مربوط به مقادير پس از  (1)مربوط به مقادير پايه و زيرنويس  (0)

با استفاده از معادالت پايه، اعمال اختالل و تركيب  باشد.اختالل مي

3 فشار(ي مورد هممعادالت با يكديگر، برا 	   )داريم:0

)10( �3 	 �3�� RS ?�T UVA, = ′WX= ′�
< @  

ωكه در آن A, هاي حقيقي و موهومي تابع مختلط با مولفه �′=

  است:

)11( ℜZUVA. = ′W[ 	 :\
: + "

' �Q� � Q� + ]M
]^� _<  

)12( `ZUVA, = ′W[ 	 QA :\
: 

  :]6[ها به شرح زير استو نماد

)13(     Q� ≡ #
"
-
,
ab
>� ,					Q� ≡ #

"
-
,
��a�
��>� ,					Qc ≡ "

#
,
-
��>�
c�  

  سرعت صوت در محيط مختل نشده است. >_كه در آن 

)و با توجه به معيار ناپايداري 11ي(با در نظر گرفتن معادله

  ي ابر كروي داريم:فشار در انقباض متقارن هستهحرارتي هم

)14( d�=� � d�=� + Q#A#dcA, =� + '
" d>=� � 0	  

  كه در آن

)15( d�=� ≡ #
"
-
, T ��XV= ′ =<⁄ W� ��⁄

<  

)16( d�=� ≡ #
"
-
, T ��ae

�� XV= ′ =<⁄ W� ��⁄
<  

)17( dcA, =� ≡ #
"
-
, T c�

7M�� XV= ′ =<⁄ W� ��⁄
< 	

#
"
-
,
cL��
7NOM �L �

7
7NO�

2# T 5#XV= ′ =<⁄ W� ��⁄
<  

)18( d>=� ≡ T :\
: XV= ′ =<⁄ W� ��⁄

<  
<)و  ≡ 2.16 × 102#�>3 #⁄   است. 23623)4523

  بحث و نتيجه گيري

) نيازمند 14فشار(ناپايداري حرارتي همبررسي دقيق معيار 

اي با ي ابر مولكولي است. در اين جا هستهمقادير عددي از هسته

�Afgياندازه 	 <hو چگالي مركزي _ 	0.1 	 4.6 ×
داريم. منطقه مركزي  1Mʘو جرم كلي در حدود  "62"103

rlmبراي شعاع  	 0.002	au يكنواخت فرض شده است. انتخاب

Tq 	 15K  و� 	 وضعيت خوبي براي وقوع ناپايداري  1.5

ي متقارن ي ناپايدار حرارتي هستهكند.منطقهحرارتي فراهم مي

=براي 2) در شكل 14مطابق با معيار(كروي در حال انقباض،  	
=تا 0 	  ، <�و  rlmبا وجود  نشان داده شده كه در آن >=

!> 	 4*+�> 7NOt  رابطه ي   محاسبه شده و با استفاده از
KL��M
7NO 	 4.93 برابر با >=مقدار   1 ×   .بدست مي آيد  5>103
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ي ابر مولكولي متقارن در حال : منطقه حرارتي ناپايدار (سايه زده)هسته2شكل 

�انقباض با در نظر گرفتن گرمايش ناشي از پخش دو قطبه با پارامتر  	 1.5.  

موج هاي بسيار در اين شكل اثر هدايت گرمايي در حد طول 

#k#rطوالني( ≪ ) ناديده گرفته شده است.همانطور كه در شكل 1

- وجود آشفتگي ناشي از ناپايداري حرارتي هم مشاهده مي شود،

سال اول ابر مولكولي   115چيزي در حدود  >0.07tبراي فشار،

هاي ابر هاي كم جرم در داخل هستهتواند به شكل گيري تراكممي

س از آن زمان، عامل ديگري به جز مولكولي كمك كند و پ

ناپايداري حرارتي باعث تشكيل ساختار سلسله مراتبي ابر، خواهد 

  .]7[شد
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A مساحت منطقه ناپايداري در صفحه ي : 3شكل  � برحسب   2 شكل  =

Q#A# هدايت گرمايي مي تواند ناپايداري حرارتي را براي طول موج هاي .

  به طور كامل سركوب كند. λqكمتر از 

همانطور كه مي دانيم محيط ممكن است توسط هدايت 

گرمايي پايدار شود و اين به طول موج اختاللي بستگي دارد كه 

 . براي اين منظور،]6[آن را به عنوان طول فيلد مي شناسيم

Aناپايداري در صفحه ي  ي منطقه مساحت � و در  2شكل  =

(طول موج هاي مختلف  #Q#Aمقدارهاي مختلف  3شكل 

مطابق با اين شكل يك طول  آشفتگي) نشان داده شده است.

است. با استفاده از  {.Q>A~103موج بحراني داريم كه برابر با 

ج ، طول موA~10~ABCمقدار حداقل شعاع منطقه ناپايدار

اختالل با طول موج  خواهد بود. ABC".#10~<�بحراني برابر 

تحت تاثير هدايت گرمايي خواهد بود در  λq از هاي بزرگتر

به طور كامل  λqحالي كه اختالل با طول موج هاي كمتر از 

  سركوب مي شود.

همانطور كه انتظار داريم، ناپايداري حرارتي شكل گيري 

در  λqتراكم هاي كم جرم را در همه ي اختالل هاي بزرگتر از 

مناطق بيروني(چگالي پايين) هسته هاي ابر مولكولي توجيه مي 

  كند.

توان مكانيسم ناپايداري حرارتي را براي بنابراين مي 

جرم اوليه پيش  هاي كم جرم به عنوانتوضيح تشكيل تراكم

اي و پيش سياره مورد استفاده ي قهوهي رمبنده، كوتولهستاره

  قرار داد.
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