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. تسا  هدرک طبض یا هرایس یباحس ود زا دیدج یابیز ریوصت ود لباه ییاضف پوکسلت
. دوش یم هتخانش یا هناورپ یباحس ناونع هبً الومعم هک تسا  NGC 6302  پچ تمس رد

)jewel bug دینک لگوگ ار مسا نیا : ( رهاوج هرشح هب هک تسا یمرج تسار تمس رد
. دوش یم هتخانش  NGC 7027  ناونع ابً الومعم و دراد تهابش

؟تسیچ مسا نیا مان

! درادن تارایس اب یطابترا چیه ،تسادیپ مان نیا زا هک هچنآ مغریلع ،یا هرایس یباحس
دننام دیشروخ ی هراتس کی یتقو هک دنتسه رابغ و درگ و یناهیک زاگ زا ییاهربا اهنآ

یگدنز نایاپ ردً ابیرقت نیا دنوش یم داجیا ،دنک یم رجفنم ار دوخ داوم ینوریب یاه هیال .
. دتفا یم قافتا هراتس

مان هب یمیدق نابز کی رد ربا « « یباحس « یانعم هب «  هملک ؟تسا هدمآ اجک زا مان سپ
دندرک یم روصت ناسانشرتخا ،دندش فشک راب نیلوا یارب مارجا نیا یتقو تسا نیتال .

کچوک یاه پوکسلت رد نوتپن و سوناروا تارایس ندرک هاگن یگنوگچ هب هیبش هک
! دنبسچ یم یماسا تاقوا یضعب دنتسه .

ون دید



یاه لاس هن اما ،تسا هدرک یرادربریوصت مارجا نیا زاً البق لباه ییاضف پوکسلت
نیا . Wide Field 3  نیبرود مان هب پوکسلت نیا یور هژیو رازبا کی ابً البق زگره و دایز

ات تسا هتفرگ سکع یفلتخم یاه تیلباق اب یا هرایس یباحس ود نیا زا نونکا رازبا
. دوش رت حضاو و رت لماک ریواصت

تعرس هب یباحس ود ره هنوگچ هک دنهد یم ناشن حضاو تایئزج اب لباه دیدج ریواصت
دهاش هتشذگ لاس تسیب زا دهد یم هزاجا ناسانش هراتس هب نیا دنوش یم ادج مه زا .

یبایدر لاح رد ابیز یاهراتخاس نیا رد اهنآ ،صاخ روط هب دنشاب مارجا نیا رد یتارییغت .
باترپ هچضوح رد هک تسا یگنس هب هیبشً ابیرقت نیا دنتسه یا هبرض جاوما هعلاطم و .

. دنک یم داجیا دوخ فارطا بآ رد ار ییاه جوم و دوش یم

شخرچ لاح رد هراتس ود یباحس ره بلق رد هك دننك یم نامگ نینچمه نارگ شهوژپ
عوضوم نیا اهنآ دوش یم هتخانش ییاتود یاه هراتس ناونع هب نیا . دندوب رگید كی رود هب .

. دنناد یم اه یباحس نیا بیجع یاه لکش لیلد هب ار
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بلاج هتکن

ییاتود یاه متسیس رد ناهج یاه هراتس زا یمین زا شیب عقاو رد
رتشیب یتح ای و هس یتح اه متسیس نیا زا یخرب دنراد رارق .

ییودود هراتس کی دیناوت یم یتح امش دنراد اهنآ رد هراتس !
: دینک هدهاشم نیمز یور زا ار دوخ حلسم ریغ مشچ اب فورعم

نیهِم گنروا تفه رد ) Alcor( )Mizar ( اهُس نآ هارمه و  قاَنع هراتس
بد یکلف تروص زا یتمسق هک تسا نامسآ رد هراتس  ۷ ) مان

)! دنهد یم لیکشت ار ربکا

 زا هدش رشتنم ربخ ساسا رب اضف هقالم کی زا شخب نیا
لباه ییاضف پوکسلت . تسا هدش هیهت 

https://www.spacetelescope.org/news/heic2011/
https://www.spacetelescope.org/news/heic2011/
http://spacetelescope.org/
http://spacetelescope.org/

