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یزیچ ره ظفح یارب هار نیرتهب ،ییاضف گنس ای تسا نان زا هعطق هی نآ ایآ هک نیا
تسا نآ نتشاد هگن خی

هورگ یاراد تٌرا ربا دراد . تٌرا ربا « «  مان هب یرزیرف ی هظفحم زین ام یسمش هموظنم
هدودحم نیا دراد رارق نوتپن هرایس رادم زا رتارف هک تسا ییاه راد هلابند زا یمیظع .

نییاپ یتح و دارگ یتناس هجرد  250  یفنم هب نآ یامد هک تسا رود دیشروخ زا ردقنآ
دسر یم نآ زا رت

نیلوا زا ییاه یناتساب راثآ ظفح یارب لحم نیرت لادیا کیرات و درس ناکم نیا 
تسا سکنام راد هلابند دننامه ام یسمش هموظنم یاهزور



. تسا کرایس کی عقاو رد سکنام راد هلابند هک تسا نیا رب داقتعا ،نآ مان مغر یلع
یاه هرایس زا یسمش هموظنم دلوت یط رد هک دنتسه گنس زا ییاه هکت اه کرایس

دنوش یم ادج خیرم و نیمز ،هرهز ،دراطع ( (  یگنس

دلوتم نیمز هک ینامز نامه رد دیشروخ هب کیدزن شیپ لاس  4.5  ،سکنام راد هلابند
هبل رد یکیرات لحم هب ،سناشدب کرایس نیا ،نآ زا سپ یدوز هب دمآ دوجوب ،دش .

ریسم رد هکینامز یقافتا تروصب دعب لاس اه نویلیم دش ترپ یسمش هموظنم .
دننک یم هدهاشم ار نآ دوش یم کیدزن دیشروخ هب دوخ یرادم

دوب هدش کیدزن دیشروخ تمس هب تروا ربا زا روخ ریسم رد سکنام راد هلابند اریخا
زا ندش رود لاح رد ،دوخ دیدج رادم رد راد هلابند نیا رضاح لاح رد دز رود ار نآ و .

دنز یم رود ار دوخ یردام هاگداز رابکی لاس  860  ره و تسا یسمش هموظنم

رد دیشروخ رون طسوت اهنآ یمامت هک تسا کرایس نارازه لماش ام یسمش هموظنم
راد هلابند سکنام زج هب هتبلا . دنا هدید ترارح نآ یکیدزن رد لاس اه نویلیم یط .

نیرت درس هک  دنک یم یرپس تروا ربا رد ار دوخ رمع زا یرتشیب شخب سکنام –
دشاب یم ام یسمش هموظنم رد ناکم

لیسف سکنام تسا هدش دصر لاح هب ات هک تسام هدش هتخپن کرایس نیلوا نیا .
دناوت یم و تسا هدمآ ،دوب ناوج یلیخ ام یسمش هموظنم هکینامز زا یلماک

دنک راکشآ یتسه ناهج رد نیمز ( (  ام هناخ هرابرد ار یدیدج تاعالطا

 Cool Fact

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

      

زا یدادعت ،دننک یم روبع نیمز یکیدزن زا اه راد هلابند هکینامز
" هلابند "  و ،دنوش یم ریخبت دیشروخ یامرگ لیلد هب اهنآ یاه خی

هلابند دنروآ یم دوجوب بش نامسآ نایم رد ار یزیگنا تفگش .
دوخ رد اه راد هلابند رگید دننام ار یهباشم داوم سکنام راد

هب دشاب یمن مد ای و هلابند یاراد راد هلابند نیا نیاربانب ،درادن .
" سکنام " مد یب هبرگ زا نآ مسا یراذگمان هک تسا لیلد نیمه
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