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زیچ همه تقیقح رد و ،نامناشکهک رد ،یسمش هموظنم رد ،نیمز یور رب زیچ همه
هدام  ۹۸  اهنت هب مینک سح و مییوبب ،مینیبب ،مینک سمل میناوت یم هک یناهیک لک رد

اهنآ الامتحا هک یرصانع زا یخرب دوش یم هیزجت دنوش یم هدیمان . رصنع « «  هک یعیبط
. دنتسه هرقن و الط ،نهآ ،نژیسکا دیسانش یم ار

 

یقاب اهلوکلوم دوش یم هتخاس . لوکلوم « «  ،رصنع عون دنچ ای کی ندیبسچ مه هب زا
عون ود نبرک دیسکا ید و بآ الثم دنهد یم لیکشت ار ناهیک رد دوجوم هدام نارازه .

رصانع ریاس هب و دننک یزاب هیقب اب دنرادن تسود رصانع زا یخرب اما دنتسه لوکلوم .
هک دنتسه رصانع زا یهورگ بیجن یاهزاگ « . « دنزاسب دیدج یاهلوکلوم ات دنبسچ یمن

. دنوش یم ادیپ ییاهنت هب الومعم رطاخ نیمه هب و دنبسچب رصانع هیقب هب دنرادن تسود

نادنمشناد دنزاسب لوکلوم دنناوت یم بیجن یاهزاگ یا هژیو طیارش رد دوجو نیا اب .
زا یدایز یاهلوکلوم و دنا هدروآ دوجو هب اههاگشیامزآ رد ار هژیو طیارش نیا اهراب

نیمه هب دنا هدشن هدید اضف رد زگره ردان یاهلوکلوم نیا اما . دنا هتخاس بیجن یاهزاگ .
نیا یریگ لکش یارب هژیو طیارش « «  هک دندوب رواب نیا رب هشیمه نادنمشناد تلع

! رخاوا نیمه ات درادن دوجو اضف رد اهلوکلوم …

کی راجفنا زا شیپ لاس رازه ،دوش یم هدید ریوصت نیا رد هک ،گنچرخ یباحس  
انشآ ِینامسآ مرج نیا یور رب دیدج تاعلاطم تسا هدمآ دوجو هب مرجرپ هراتس .

مان هب بایمک یلوکلوم تسا هتشاد لابند هب ار یزیگنا ناجیه رایسب و دیدج ِفشک :
هب نوگرآ « « دیردیه نوگرآ . بیجن زاگ هک دوش یم هتخاس ینامز لوکلوم نیا

یباحس هک دسر یم رظن هب دبسچ یم ،ناهیک رد رصنع نیرت ناوارف ، . » نژوردیه «
. دراد ،مینک ناشیادیپ میتشادن یدیما رگید هک ار هژیو طیارش « «  نآ اقیقد گنچرخ

 Cool Fact

بلاج هتکن

اهنآ یات ۹۸ ۱۱۸ طقف اما دراد دوجو هدش هتخانش رصنع   عقاو رد
هتخاس رشب ار رصانع نیا ریاس دنیآ یم دوجو هب تعیبط رد .

لودج رد بیترت و مظن اب هدش هتخانش رصانع همه تسا .
. دنا هدش تبث و یدنب هتسد یبوانت
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زا هدش رشتنم ربخ ساسا رب اضف هقالم کی زا شخب نیا
. تسا هدش هیهت اپورا ییاضف نامزاس

http://www.cardiff.ac.uk/news/articles/noble-gas-molecule-discovered-in-space-12226.html
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