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دوجو هب یا هراتس نایم رابغ زا امش ((  هک دیشاب هدینش ار ترابع نیا دیاب مه امش
امش فارطا ناهج و امش ندب هک یتارذ زا یرایسب تسا تسرد نیا و . دیا هدمآ ((

اما تسا هدمآ دوجو هب اه هراتس بلق رد شیپ لاس اهدرایلیم ،تسا هتخاس ار .
. ایند شیادیپ لیاوا رد ،دنراد یرت یمیدق أشنم هک دنراد دوجو یداوم



مهم رصانع ،ملاع گرزب راجفنا زا سپ هقیقد دنچ اهنت هک دننز یم سدح نامجنم
نژوردیه ،ناهیک رصانع نیرت لومعم لماش رصانع نیا دندرک یریگ لکش هب عورش .

. دنا هدوب مویتیل یمک رادقم و ،مویله و

ناهیک شیادیپ لیاوا رد ار مویتیل دصرد ییالاب اتبسن تقد اب دنناوت یم نامجنم
رد هک مویتیل دصرد اب تسا هدش هبساحم هک مویتیل دصرد اما دننک هبساحم .

یدودح یزیچ هدش هبساحم مویتیل دصرد تسین ناسکی دراد دوجو ریپ یاه هراتس .
زورما ات فالتخا نیا لیلد دراد دوجو ریپ یاه هراتس رد هک تسا یمویتیل ربارب هس .

. تسا هدوب لاوس

هب اما ،میدرک یم یریگ هزادنا ار اه هراتس کیدزن رد مویتیل رادقم طقف ام نونک ات
هزادنا نامناشکهک رد اه هراتس زا یهورگ رد ار رصنع نیا نازیم نامجنم یگزات

. دنا هتفرگ

زا دعب لاس تسیود زا شیب زا سپ تسا .  M54  یا هراتس هشوخ ،غولش ریوصت نیا
یاه هشوخ رگید هب نیرت هیبش یا هراتس هشوخ نیا هک دسر یم رظن هب ،فشک

دندیمهف هک دوب  ۱۳۸۳ / ۱۹۹۴ تسا یریش هار ناشکهک یورک یا هراتس . لاس رد
شیب ام زا شا هلصاف هک دراد رارق یرگید ناشکهک رد یورک یا هراتس هشوخ نیا

! تسا یریش هار ناشکهک زکرم ات نیمز هلصاف ربارب هس زا

نازیم ربارب یا هراتس هشوخ نیا رد مویتیل نازیم هک دهد یم ناشن دیدج تاعلاطم
کی هچرگ فشک نیا تسا یریش هار ناشکهک یا هراتس یاه هشوخ رد مویتیل .

همه رد مویتیل نازیم ندوب مک نیا هک دهد یم ناشن اما ،تسین یملع مهم دادیور
. ام ناشکهک رد طقف هن و تسا هداتفا قافتا ناهیک

 

 Cool Fact

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

: بلاج هتکن

اما ،دیشاب هدینشن ار مویتیل رصنع مان لاح هب ات امش دیاش
هدافتسا امش هرمزور یگدنز رد یدایز رادقم هب رصنع نیا
مویتیل نفلت یاه یرتاب و اه نیشام ،اهرتویپماک رد ؛دوش یم

. دراد دوجو

http://www.eso.org/public/news/eso1428/
http://www.eso.org/public/
http://www.eso.org/public/
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