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 مقدمه

شر  سمان ابتدا هنگامی که ب ستارگان از دید اوبه آ سان نگاه کرد،  سیار جذاب بودند. ان  ب

ا که آنها ردیدند  هایی با اشتتکال گوناگون میها در گذشتتته ستتتارگان را به شتتکل گروه 

نامیدند و نام اساطیر آن زمان را بر روی آن صورت های فلکی نام گذاری  0صورت فلکی

 کردند.  می

نام صتتتورت های فلکی از نام های استتتاطیر کنیم،  ما به دلیل اینکه در غرب زندگی می

 باشند.  یونانی می

به این نکته توجه داشته باشید که ستارگان در صورت های فلکی در مکان معینی ثابت 

شتتدند و  نامیده می planetaiباشتتند که در قدیم  نیستتتند و مدام در حال حرکت می

 .شوند نامیده می planet)) اکنون سیاره

سیارات و  ضی به نام دایره البروجحرکت  شید بر روی ناحیه ای فر شد  ۲خور و   می با

 حرکت می کنند. 1صورت های فلکی نیز در ناحیه ای فرضی به نام منطقه البروج

کامل آسمان)تمامی صورت های فلکی ستارگان( را  یژوهانس بایر برای اولین بار نقشه

برای هر ترستتیم کرد. به منرور استتتاندارد و تثبیت کردن ستتتارگان، او  0211در ستتال 

کرد؛ به عنوان  با حروف یونانی معین می نام معینی صتتتورت های فلکی ی  یستتتتاره

درخشان  ینامید و دومین ستاره αمثال، درخشان ترین ستاره در ی  صورت فلکی را 

گذاری ها عالوه بر  نمود. نام گذاری می ، به همین شتتتکل بقیه ستتتتارگان را نامβرا 

                                                           
1 _constellation 
2 _ ecliptic 
3 _ zodiac 



گیری هر ستتتاره در صتتورت فلکی نیز بودند. حروف  درخشتتندگی، بر مبنای مکان قرار

 بعد گفته شده است. یگذاری در صفحه ورد استفاده در نامیونانی م

ستارگان برمبنای واحدی به نام  ستاره گیری می اندازه "قدر"درخشندگی   2اوگ یشود. 

صورت فلکی لیرا مبنای اندازه صفر در نرر گیری های ما می واقع در  شد که آن را     با

شباهنگ می ستارگانی نریر  شان تر از وگا می 4گیریم.  شند دارای  که درخ      قدر منفی با

رگانی برای ستا شود. در نرر گرفته می -0۴24شباهنگ قدر  یباشند که برای ستاره می

   رود. چشم غیش وگا دارند قدر مثبت در نرر گرفته می یستارهکه درخشندگی کمتر از 

شاهده سلح قادر به م سب می 2ستارگان با قدر   یم شرایط جوی منا شد. اما با  در  با

را نیز مشتتاهده کرد اما دوربین  2دوربین دوچشتتمی معمولی می توان ستتتارگان با قدر 

 00ستتتارگان با قدر  یتلستتکوه های کوچ  قادر به مشتتاهده های دوچشتتمی قوی و

و با تلستتکوه  02ستتتارگان با قدر  ید. تلکستتوه های قوی قادر به مشتتاهدهخواهند بو

 را مشاهده کرد.  ۲2توان تا قدر  فضایی هابل می

      استتتفاده  "ستتال نوری"به علت فواصتتل بستتیار زیاد ما بین ستتتارگان از واحدی به نام 

نیه نور در هر ثا پیماید. مدت ی  سال می کنیم که به معنی مسافتی است که نور در می

 پیماید. میلیون مایل را می 00مایل و در ی  دقیقه بیش از  022111

دقیقه طول  2میلیون مایلی از خورشید قرار دارد و به همین علت  91 یزمین در فاصله

سد. در طی ی  روز، نور حدود  می شید به زمین بر شد تا نور خور میلیارد مایل را  02ک

ید و در ی  ستتتال مستتتافتی برابر  یم یل را می 4229401211111پیما ید.   ما پیما

سیمای قنطورسنزدیک شید، پروک ستاره به خور سال نوری از ما  2۴۲نام دارد که  2ترین 

                                                           
4 _ Vega 
5 _ Sirius 
6 _Proxima Centuri 



ستتال نوری بستتیار راحت تر از نوشتتتن  2۴۲فاصتتله دارد. بدیهی استتت که نوشتتتن 

 باشد. مایل می ۲244109019۲111

شب همان سمان  شین زمان میند آ سمان، در حقیقت نگا ماند و ما با ی  ما ه کردن به آ

 2 نیم در حقیقتک . ما وقتی به خورشید نگاه میکنیم ستارگان را مشاهده می یگذشته

نیم ک )نگاه کردن به خورشید را به هیچ عنوان  توصیه نمی. بینیم قبل آن را می یدقیقه

 دوربین دوچشمی(چه با چشم غیر مسلح و چه با تلسکوه یا 

ستاره شابه، وقتی  شاهد یبه طور م سیمای قنطورس را م  2کنیم، در حقیقت  ه میپروک

شته ستاره را می یسال گذ سیار ناچیز  2بینیم. اگرچه  آن  ستی ب سال برای جهان ه

شاهده اند، حدود  شب قابل م سمان  ستارگانی که به راحتی در آ ست. برخی از   ۲111ا

صله  شان  سال قبل آنها را می ۲111دارند که طبیعتا ما سال نوری از ما فا بینیم. کهک

میلیون ستتال نوری از ما فاصتتله دارد که با چشتتم غیر مستتلح قابل  ۲۴4آندرومدا حدود 

شده توسط تلسکوه،  رویت می شد. تاکنون دورترین اجرام مشاهده  سال  01با میلیارد 

کنیم و تقریبا با  ها را رصتتد میمیلیارد ستتال پیش آن 01نوری از ما فاصتتله دارند که ما 

 کنند.  سن جهان برابری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7خورشید

 

ستاره ای واقع در مرکز من شید ی   سی میرخور شم سیارات  ومه ی  شد که تمامی  با

شمسی به دور آن می شان  منرومه  شید در حال گردش به دور مرکز کهک چرخند. خور

کشتتد. خورشتتید در  میلیون ستتال طول می ۲۲1راه شتتیری استتت که هر دور کامل آن 

مایل  224۲42باشد و قطر آن برابر  مقایسه با سیارات منرومه شمسی بسیار بزرگ می

درصد از جرم کل منرومه شمسی را  2/99باشد و خورشید بیش از  در ناحیه استوا می

 شود. شامل می

کشتتتد تا خورشتتتید به دور محور دوران خود  دقیقه طول می 9ستتتاعت و  9روز و  ۲4

درجه سانتی  4411خورشید دمای بسیار باالیی دارد طوری که دمای سطح آن  بچرخد.

درجه  04111111باشتتتد و دمای هستتتته اش برابر  درجه فارنهایت( می 01111گراد)

 باشد. درجه فارنهایت( می ۲4111111انتی گراد)س

شید از  صد هیدروژن،  41خور صد هلیوم و  ۲2در شکیل  ۲در صر دیگر ت صد از عنا در

تن گاز  411111111در هر ثانیه   2شتتتده استتتت که از طریش همجوشتتتی هستتتته ای

تن جرم در این  4111111شتتود و  تن گاز هلیوم تبدیل می 294111111هیدروژن به 

 .هستند 9شود که حاصل آن پرتو های گاما به انرژی تبدیل میفرآیند 

البته پرتو های گاما که در هستتته تولید شتتده اند، توستتط الیه های باالی هستتته جذب 

شوند تا اینکه پرتو های گاما به سطح ستاره برسند که در این  شده و دوباره گسیل می

                                                           
 Sunـ 7
 Nuclear Fusion ـ 8
9 _Gamma Rays 



سطح خورشید کمتر از دما  در شود که به همین علت دما انرژی تلف میمیان، مقداری 

 آن هست. یدر هسته

رسند به علت اینکه انرژی خود را از دست  هنگامی که پرتو های گاما به سطح ستاره می

های ایکس ناطیستتتی نریر پرتو  های امواج الکترومغ کانس  مامی فر ند، در ت ، 01داده ا

 کنند. تابش می 02و رادیویی 01، ماکروویو0۲، فروسرخ00فرابنفش

 را دارد. متتیتتلتتیتتارد ستتتتتال آیتتنتتده  4وختتت الزم تتتا ختتورشتتتتتیتتد ستتت

س ستارهبه دالیلی، ب شید را ی   ساب می ییاری از مردم خور  21آورند.  معمولی به ح

از خورشید دارند اما با این وجود ستارگان  شیری جرم کمتر درصد ستارگان کهکشان راه

 دارند.زیادی نیز وجود دارند که جرم و دمای بسیار بیشتر از خورشید 

باشند. لکه  ، لکه های خورشیدی بر روی سطح ستاره می صفحه بعد، سمت چپتصویر 

شدت  سی به  شید هستند که میدان مغناطی سطح خور شیدی مکان هایی در  های خور

ستند. دما در این نواحی برابر  ست به همین علت این مکان ها تیره رنگ ه  2411قوی ا

سانتی گراد) ست.درجه فارنهایت 2011درجه  شما تنها به ی  لکه ( ا شیدی خور یاگر 

 خود خورشید روشن می بینید. ینگاه کنید، آن را به اندازه

 یرا نشتتان می دهد که شتتراره 04خورشتتیدی یستتمت راستتت شتترارهپایین، تصتتویر 

 02خورشتتیدی ابر بزرگی از پالستتما هستتت که در الیه ی داز و نازخ تاج خورشتتیدی

                                                           
10 _ X rays 
11 _Ultraviolet 
12 _Infrared 
13 _Microwave 
14 _Radio waves 
15 _Solar Prominence  
16 _Solar Corona 



سی  .قراردارد صوص میدان های مغناطی شیدی اطالعات مفیدی در خ شراره های خور

 دهند. موجود در سطح ستاره به ما می

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17مریخ

 

میلیون مایل از  020باشتتد که حدودا  نزدی  به خورشتتید می یمریخ چهارمین ستتیاره

صله دارد. حجم مر شید فا صف زمین می ییخ به اندازهخور شد و دارای قطری برابر  ن با

ل حول ا ی  دور کامکشتتتد ت روز طول می 224ل در استتتتوا استتتت. مریخ ی ما 2۲۲۲

کشد  طول میساعت  2/۲2 حدود دو سال زمینی است. یخورشید بچرخد که به اندازه

نازخ تر از جو زم یار  مل حول خودش بچرخد. جو مریخ بستتت کا ی  دور  ین      تا مریخ 

از کربن  رصدد 94جو مریخ نیز با زمین بسیار متفاوت است؛  یباشد و عناصر سازنده می

سید و  صد از نیتروژن و  1دی اک صد از آرگون  2/0در سیژن، در صر دیگر نریر اک و عنا

 ان.مولکول های آب و مت

 2مایل باالتر از ستتطح مریخ وجود دارد در حالی که در زمین تا  4مریخ تا  یجو ستتیاره

درجه   -21تا  -11مایل باال تر از ستتطح زمین، جو وجود دارد. دمای ستتطح مریخ بین 

درجه ستتانتی  011درجه فارنهایت( در گرم ترین نقاط حدود  -21تا  -۲1ستتانتی گراد)

 باشد.  ر سرد ترین نقاط میدرجه فارنهایت( د ۲11گراد)

سال  سطح مریخ 0244در  شیاپارلی، ی  منجم ایتالیایی خطوطی را بر روی  ، جیووانی 

صور می نامید 02کشف کرد که آن ها را کانالی شبکه های آب بود. او ت کرد  که به معنی 

شتتتوند و  نال هایی از مناطش پرآب مریخ به مناطش کم آب منتقل می که آب در ی  کا

بیشتتتر عمر خود را صتترف اثبات وجود حیات در مریخ کرد. طبیعتا اکتشتتاف شتتیاپارلی 

                                                           
17 _Mars 
18 _Canali 



برای مردم بستتیار جالب بود و از آن زمان مردم داستتتان های زیادی در خصتتوص وجود 

نوشتند که یکی از مهم ترین این داستان ها، جنگ جهانی  حیات در سیاره ی مریخ می

شدند و رصد های بیشتری بر  سکوه ها پیشرفته تر میبود. هرچه تل HGبا دیوار های 

نوان کانالی وجود ندارد گرفت. به این نتیجه رسیدند که چیزی به ع روی مریخ انجام می

آن خطوط تنها خطای اپتیکی بوده استتت که موجب ایجاد تصتتورات غلط  یو مشتتاهده

به طور قطعی ، شده است. همچنین پس از آن، با فرستادن کاوشگر بر روی سطح مریخ

 اثبات شد که چیزی به عنوان کانالی بر روی سطح مریخ وجود ندارد.

 

شن   همانطور که می سوی رو دانیم، مدار مریخ در خارج از مدار زمین قرار دارد، ما تنها 

ای مریخ با تلسکوه ه یبینیم. البته با مشاهده بد را میتا مریخ را که خورشید به آن می

کنیم.  گرد قرمز رنگ را مشاهده می یدوچشمی، تنها ی  صفحهدوربین های کوچ  و 

قدر این اقمار برابر  .نام دارند ۲1و دیموس 09مریخ دارای دو قمر می باشتتتد که فوبوس

می باشد که طبیعتا با تلسکوه کوچ  و دوربین دو چشمی قابل مشاهده  2/0۲و  1/00

 نیستند.

 

 

                                                           
19 _ phobos  
20 _Deimos 



صاویر باال صویر  ت ضایی هابل ت سکوه ف سط تل شده اند که تو ست تمام  2برداری  سمت را صویر  ت

 دهد. نواحی مختلف مریخ را هنگام چرخش نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21سیارکان

در بین مدار مریخ و مدار مشتتتری واقع گردیده استتت که کمربند  ۲۲کمربند ستتیارکان

شامل میلیون ها  سایز های مختلف میسیارکان  سیارکان از سنگ و  سیارخ در  شد.  با

تشتکیل شتده اند که به عنوان ستیارات کوچ  معروف هستتند. ستیارکان از همان فلز 

عناصری تشکیل شده اند که سیارات را تشکیل داده اند اما به علت وجود نیروی گرانش 

 به سیاره تبدیل شوند. مشتری نمی توانند یوی از جانب سیارهبسیار ق

کشف شد. این سیارخ، بزرگترین سیارخ  ۲1به نام سرس 0210اولین سیارخ در سال 

باشد و شامل ی  سوم جرم کل  مایل می 421باشد که قطر آن  در کمربند سیارکان می

سیارکان می شد. اکنون بیش از  کمربند  مایل و  2/4سیارخ با قطر بیش از  441111با

سیارکان وجود دارند. کوچک سیارخ با قطر کمتر از این حد در کمربند  رین تمیلیون ها 

 فوت دارد. ۲1سیارخ موجود در کمربند ستارگان قطری برابر 

تصویر زیر، توسط تلسکوه فضایی هابل عکس برداری شده است که دو سیارخ سرس 

باشند. در مواقعی که قدر این دو سیارخ بیشینه باشد، می توان آنها را با  می  ۲2و وستا

صد کرد چرا که  سکوه کوچ  یا دوربین دوچشمی ر شینه، قدر آنها بین در تل حالت بی

   باشد. می 2/2تا  0/2

ی  تعریف کامل و جامع در  ۲4، انجمن بین المللی نجوم۲112ام آگوستتت ستتال ۲2در 

 خصوص سیاره ها به عنوان ی  جرم آسمانی در نرر گرفتند که به شرح زیر است.

                                                           
21 _Asteroids 
22 _Asteroid belt 
23 _Ceres 
24 _Vesta 
25 _ International Astronomical Union 



 سیاره جرمی است که:

 کند. گردش می )یا ستارگان دیگر(الف( به دور خورشید

ستاتی  میب( دا باشد؛ نیروی گرانش با نیرو های داخلی هم دیگر را  رای تعادل هیدروا

 خنثی کنند و تعادل ایجاد شود.

 و غبار های میان ستاره ای اطرافش نباشد. ه( اجرام و گرد

سیارات کوتوله  همچنین انجمن بین المللی نجوم ی  تعریف جامع و کامل در خصوص 

 است.بیان کرد که به شرح زیر 

 سیاره کوتوله جرمی است که:

 الف( به دور خورشید)یا ستارگان دیگر( گردش کند.

 ب( تعادل هیدرواستاتیکی داشته باشد.

 ه( اجرام و گرد و غبار میان ستاره ای در اطرافش وجود داشته باشند

 ای نباشد قمر سیاره ت(

سیاره از آن یاد می سیارات کوتولکردند، اکنون  پلوتو که در گذشته به عنوان  ه در گروه 

تواند در گروه ستتیارات کوتوله به  آید و همچنین ستتیارخ ستترس نیز می به حستتاب می

 حساب بیاید.

 پلوتو را پلوتوئید می نامند. ی اکنون انجمن بین المللی نجوم تمامی اجرام اطراف سیاره



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26دب اکبر

 

 

 

باشد که  ترین صورت های فلکی در آسمان می یکی از مشخص دب اکبر ۲4صورت فلکی

به راحتی قابل تشتتخیص استتت. در بریتانیا، این صتتورت فلکی در تمامی روز های ستتال 

قابل مشاهده است. هنگامی که شما در جهت شمال بایستید، در فصل پاییز، این صورت 

در آستتمان فلکی کمی در پایین آستتمان قرار گرفته استتت اما در بهار، در مکان باالتری 

باشد و صورت فلکی نسبتا بزرگی  ستاره می 4قرار گرفته است. این صورت فلکی دارای 

 است. 

 پردازیم: اکنون به ویژگی های ستارگان صورت فلکی دب اکبر می

                                                           
26 _Ursa Major 
27 _Constellation 



برابر خورشید بوده و  ۲1۲درخشندگی و  2/0قدر دارای   𝛼 𝑈𝑀𝑎 𝐷𝑢𝑏ℎ𝑒 یستاره

 سال نوری از ما فاصله دارد.  0۲2

ستاره β 𝑈𝑀𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑎𝑘 یستاره ست که دارای قدر  یی   سفید رنگ ا آبی مایل به 

 سال نوری از ما فاصله دارد. 49و  هبرابر خورشید بود 21و درخشندگی  1/۲

ستاره γ 𝑈𝑀𝑎 𝑃ℎ𝑎𝑑 یستاره ست که قدر آن برابر  ینیز  سفید رنگ ا آبی مایل به 

 سال نوری از ما فاصله دارد. 22برابر خورشید و  21و درخشندگی  2/۲

ستاره δ 𝑈𝑀𝑎 𝑀𝑒𝑔𝑟𝑒𝑧 یستاره ست که قدر آن  ینیز  سفید رنگ ا آبی مایل به 

 سال نوری از ما فاصله دارد. 20برابر خورشید و  ۲4و درخشندگی  1/1برابر 

ستاره ε 𝑈𝑀𝑎 𝐴𝑙𝑜𝑖𝑡ℎ یستاره سفید با قدر  ینیز  شندگی  2/0آبی مایل به  و درخ

 سال نوری از ما فاصله دارد. 20برابر خورشید و  012

باشد  آسمان میدر  ۲2دوتایی یمعروف ترین ستاره)عناق(  ζ 𝑈𝑀𝑎 𝑀𝑖𝑧𝑎𝑟 یستاره

چشم غیر مسلح  باشد که با در نزدیکی این ستاره واقع است و می  Alcor یکه ستاره

 در آسمان شب قابل مشاهده است.

ستاره را با دوربین دوچشمی رصد می ستاره بین این دو  هنگامی که این دو  کنید، ی  

به صورت ستاره  Mizar یبا تلسکوه کوچ  رصد کنید، ستاره بینید و اگر ستاره می

 شود. دوتایی دیده می

ستفاد ستارهبا ا سکوه های قوی تر که  سا  Mizar یه از تل شنا ستاره  شد،  صد  ن به ر

 دوتایی تشکیل شده است. ی، خود از دو ستاره Mizar یاین نکته پی بردند که ستاره

                                                           
28 _Double Star 



 022باشد و درخشندگی آن  می 2/0آبی رنگ با قدر  یی  ستاره η 𝐴𝑙𝑘𝑎𝑖𝑑 یستاره

 سال نوری از ما فاصله دارد. 011برابر خورشید بوده و 

ستند که اگر ما Merakو Dubhe ستارگان  ستارگان جهت یاب معروف ه  به عنوان 

وصتتل کنیم و را به هم   Dubheو  Merak یبه طور فرضتتی با ی  خط، دو ستتتاره

 قطبی خواهیم رسید. یامتداد دهیم به ستاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29شکارچی

 

 

 

صر  صورت فلکی جبار منح ست و باز نرر من  سمان ا صورت فلکی در آ  هبه فرد ترین 

 راحتی قابل تشخیص در آسمان است و پر از اجرام زیباست

ستاره)ابط الجوزا(  α 𝑂𝑟𝑖 𝐵𝑒𝑡𝑒𝑙𝑔𝑒𝑢𝑠𝑒 یستاره ست که قدر آن  یی   غول قرمز ا

سال  2۲4برابر خورشید درخشندگی دارد و  01111باشد. این ستاره  می 2و  1/0بین 

جای  بر قطر خورشتید استت طوری که اگر دربرا 241ما فاصتله دارد و قطر آن نوری از 

. این ستتتاره به رنگ دربرگرفته بودکمربند ستتیارکان را  تا بعد از خورشتتید قرار داشتتت 

 شود. قرمز در آسمان دیده می

                                                           
29 _Orion 



 ۲باشتتد که قدر آن برابر  آبی رنگ و ابرغول می)قدم الجبار(  β 𝑂𝑟𝑖 𝑅𝑖𝑔𝑒𝑙 یهستتتار

ستاره  می شد. این  شندگی دارد و  21111با شید درخ سال نوری از ما  441برابر خور

 باشد که ششمین صورت فلکی جبار می یرد. این ستاره درخشان ترین ستارهفاصله دا

که  باشد دوتایی می یآسمان است. این ستاره، ستاره ترین ستارگان ستاره از درخشنده

اما به علت درخشندگی زیاد این ستاره، شما فقط  است 4همدمش قدری برابر  یستاره

همدم خواهید  یقادر به رصد ستارهاینچی  2های با لنز یا آینه ی با استفاده از تلسکوه 

   بود.

 2/0غول آبی رنگ استتت که قدری برابر  یهی  ستتتار γ 𝑂𝑟𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 یستتتاره

ستاره  ست و  0111دارد. درخشندگی این  شید ا صله سال نوری از ما فا ۲21برابر خور

 درخشان صورت فلکی جبار است. یدارد. این ستاره سومین ستاره

گان  تار ند δ 𝑂𝑟𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑎  ،ε 𝑂𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑛𝑖𝑙𝑎𝑚 ،ζ 𝑂𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑛𝑖𝑡𝑎𝑘ستتت ، کمرب

 دهند که در وسط این صورت فلکی واقع هستند. صورت فلکی جبار را تشکیل می

 هر سه ستاره، ستارگان دوتایی هستند.

برابر  1111دارد.  1/۲باشتتد که قدری برابر  ی  غول آبی رنگ می Mintaka یستتتاره

 سال نوری از ما فاصله دارد. 9۲1خورشید درخشندگی دارد و 

این دارد. درخشندگی  4/0ی  ابرغول آبی رنگ است که قدری برابر  Alnilam یستاره

 سال نوری از ما فاصله دارد. 0121باشد و  برابر خورشید می ۲41111ستاره 

دارد. درخشندگی  4/0باشد که قدری برابر  ی  ابر غول آبی رنگ می Alnitak یستاره

 ما فاصله دارد.سال نوری از  2۲1برابر خورشید بوده و  00111این ستاره 



صورت فلکی جبار می شمشیر  صورت فلکی جبار، قسمت  شد ب در زیر قسمت کمربند  ا

 که از ستاره و سحابی تشکیل شده است.

استتت.    2/۲آبی رنگ می باشتتد که قدر آن برابر   ι 𝑂𝑟𝑖 𝑁𝑎𝑖𝑟 𝐴𝑙 𝑆𝑎𝑖𝑓 یستتتاره

شید درخشندگی دارد و  00۲11 صله دارد. 01۲2برابر خور در باالی  سال نوری از ما فا

باشد که  می  11موسوم به ترپزیوم یستاره 2باشد که بخشی از  می  θ 𝑂𝑟𝑖ستاره، این 

سحابی می سحابی جبار نام دارد. شامل ی   ست که  شود که  سیار زیبا سحابی ب این 

 دوچشمی یا تلسکوه رصد نمایید.شود با دوربین  توصیه می

برابر خورشتتتید  2111باشتتتد که  ی  ابرغول آبی رنگ می κ 𝑂𝑟𝑖 𝑆𝑎𝑖𝑝ℎ یستتتتاره

 سال نوری از ما فاصله دارد. 4۲1درخشندگی دارد و 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Trapezium ـ 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


