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. تسا هدرک یم هدز تریح ار مدرم هشیمه ناسنا ییانیب یارو ندرک هدهاشم ییاناوت
و اه هزادنا رد اهپوکسلت عاونا ،شیپ لاس  ۴۰۰  زا شیب پوکسلت عارتخا نامز زا

. دنا هدش هتخاس نوگانوگ دصاقم یارب و نوگانوگ یاهلکش

یدنله زاس کنیع راب نیتسخن ار پوکسلت هک دنناد یم ار نیا مدرم زا یرایسب هزورما
یتشک هدهاشم یارب پوکسلت زا نامز نآ رد درک عارتخا یدالیم  . ۱۶۰۰  لاس دودح رد

. دنتفگ یم هدهاشم کنیع « «  نآ هب و دش یم هدافتسا اهتسدرود رد نمشد یاه

هلیلاگ وئلیلاگ درک هدافتسا نامسآ هدهاشم یارب پوکسلت زا هک یدرف نیتسخن
رایسب تادهاشم تسناوت شپوکسلت اب هک دوب یسک نیتسخن هلیلاگ دوب دنمشناد .



رمق راهچ و هام یاهلادوگ دصر هلمج زا ،دهد ماجنا ام یسمش هموظنم رد یبلاج
. یرتشم هرایس گرزب

ات دننک یم هدافتسا اهپوکسلت زا زین هزورما نادنمشناد ،شیپ لاس  ۴۰۰  دننام تسرد
اهشهوژپ نیا ِلاثم کی دننیبب تسا ناهنپ ناسنا نامشچ زا هک ار ناهیک رارسا .

هار ،ام ناشکهک قامعا زا یریواصت هک تسا ) VST(  یت ِسا یو ِیرادرب هشقن پوکسلت
هب ات دنک یم هیهت ام یناهیک یگیاسمه زا یقیقد هشقن پوکسلت نیا دریگ یم ،یریش .

. میربب یپ نآ یریگ لکش یگنوگچ

ییاناوت سکع نیا تسا بادرم یباحس یریش هار رد زیگنا تریح رظانم زا یکی .
ریوصت نیا رد دهد یم ناشن . ضیرع ( (  اماروناپ ریواصت هیهت رد ار یت سا یو پوکسلت

۱۰۰ دینیب یم ار بادرم یباحس . هک تسا یناهیک رابغ و زاگ زا یربا بادرم یباحس
! دیشروخ ات نیمز هلصاف زا رتشیب راب نویلیم  ۵  ینعی ،دراد انهپ یرون لاس

نینچ دناوت یم هک تسا تلع نیمه هب و تسا یرادرب هشقن پوکسلت کی یت سا یو
رایسب ریواصت هیهت پوکسلت نیا فده دنیبب هاگن کی رد ناهیک رد ار یگرزب لصاوف .

. تفرگ دهاوخ رارق همه رایتخا رد هدنیآ رد هک تسا نامسآ لک زا یدایز

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from ESO. 

بلاج هتکن

یرادرب هشقن هژورپ هس یارب رضاح لاح رد یت سا یو زا
هدام زار زا نتشادرب هدرپ یارب کمک ،دوش یم هدافتسا گرزب
یریگ لکش اشنم هب ندرب یپ ،ردان مارجا یوجتسج ،کیرات

! رگید یاه هژورپ یرایسب و ام ناشکهک

 

 زا هدش رشتنم ربخ ساسا رب اضف هقالم کی زا شخب نیا
اپورا ییاضف نامزاس  . تسا هدش هیهت
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