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 پیشگفتار
ستار سیار زیبای  شنایی خوانندگان با دنیای ب شد. ایههدف این کتاب، آ سی می با ن شنا

د شناسی دارهستار یدانش بسیار محدودی در زمینه کتاب فرض بر این دارد که خواننده
ستار و قصد دارد سی هبا علم  شود.شنا شنا  ستار این کتاب مقدمه آ ی شناسهای بر علم 
 می باشد.

سیله شما به هیچ و صد نیاز ندارید و  در ابتدا،  شما پس از خواندن این کتاب، ای برای ر
 مرور زمان با بیشتر و با دهیدتشخیص  واع  صور فلکی و ستارگان راانقادر خواهید بود 

ممکن است تمایل به خرید دوربین دوچشمی  شناسی،هشما به علم ستار یشدن عالقه
سکوپ  شید.یا تل شته با سمان نگاهبا چشم غیرکه هنگامی  دا سلح به آ د، تنها کنی می م

شاهده می ستاره را م شمی به  تعداد محدودی  کنید، درحالی که وقتی با دوربین دو چ
سمان نگاه می شاهده می آ ستاره را م سیار زیادی  سیار ب تاب این ک نمایید. کنید تعداد ب

نشان می  به شما اجرام آسمانی قابل مشاهده با چشم غیر مسلح و دوربین دوچشمی را
 .دهد

تند و به راحتی قابل از صرررور فلکی که حائه اهمیت هسررر در این کتاب صررررفا تعدادی
شاهده اند معرفی شما آن ها را  م ست. هنگامی که  به راحتی قادر به  فرا گرفتیدشده ا

ربوط به م ی نیهمباحثهمچنین در این کتاب  یادگیری بقیه صررور فلکی نیه خواهید بود.
اینجانب برای . امیدوارم که کتاب شررده اسررتگفته  شررمسرری یسرریارات و منمومه

 خوانندگان محترم جذاب و مفید باشد.

                                                                                              استیو الریتسون

توانید به نشررانی پسررت  در صررورت تمایل به ارتباط با اینجانبونویسررنده ی کتاب  می
   steve@astronomybristol.co.uk الکترونیک زیر پیام بفرستید:

mailto:steve@astronomybristol.co.uk
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 مقدمه
بسرریار جذاب بودند.  ، سررتارگان از دید اوریسررتبه آسررمان نگاول بار هنگامی که بشررر 

ه بدیدند  هایی با اشرکال گوناگون میانسران ها در گذشرته سرتارگان را به شرکل گروه 
یل ها را صرررورت فلکی همین دل مان را بر روی   1آن نام اسررراطیر آن ز ند و  ید         این نام

 کردند.  صور فلکی نام گذاری 

صور فلکی کنیم ما به دلیل اینکه در غرب زندگی می ساطیر یوناننیه ، نام  ی از نام های ا
 باشند.  می

ت نیستند ثاب به این نکته توجه داشته باشید که ستارگان در صور فلکی در مکان معینی
شرردند و اکنون  نامیده می planetaiدر قدیم  باشررند. آنها و مدام در حال حرکت می

 .شوند نامیده می planet)و سیاره

صرررورت           2حرکت سررریارات و خورشرررید بر روی ناحیه ای فرضررری به نام دایره البرو 
شه "ژوهانس بایر" کنند. حرکت می 0و صور فلکی نیه در ناحیه ای فرضی به نام منطقه البرو   گیرد می ستارگان  را در  یبرای اولین بار نق صور فلکی  سمانوتمامی  کامل آ

برای هر  سررتارگان،و تثبیت سررازی به منمور اسررتاندارد  او ترسرریم کرد. 1430سررال 
تاره یک یسررر ثال،     نام معینی صرررور فلکی  به عنوان م نانی معین کرد؛  با حروف یو
صورت فلکی را درخشان  ستاره در یک  ستاره αترین  ، βدرخشان را  ینامید و دومین 

گذاری ها عالوه بر درخشندگی، بر  نمود. نام گذاری  به همین شکل بقیه ستارگان را نام

                                                           
0 _constellation 
2 _ ecliptic 
3 _ zodiac 
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فاده ورد استگیری هر ستاره در صورت فلکی نیه بودند. حروف یونانی م مبنای مکان قرار
 بعد گفته شده است. یگذاری در صفحه در نام

ستارگان برمبنای واحدی به نام  ستاره گیری می اندازه "قدر"درخشندگی   6اوگ یشود. 
صورت فلکی لیرا مبنای اندازه صفر در نمر گیری های ما می واقع در  شد که آن را     با

شباهنگ می ستارگانی نمیر  شان تر از وگا می 4گیریم.  شند دارای  که درخ      قدر منفی با
رگانی برای ستا شود. در نمر گرفته می -1۴67شباهنگ قدر  یباشند که برای ستاره می

   رود. چشم غیش وگا دارند قدر مثبت در نمر گرفته می یکه درخشندگی کمتر از ستاره
شاهده سلح قادر به م سب می 4ستارگان با قدر   یم شرایط جوی منا شد. اما با  در  با

را نیه مشرراهده کرد اما دوربین  8سررتارگان با قدر دوربین دوچشررمی معمولی می توان 
 11سررتارگان با قدر  یتلسررکوپ های کوچک قادر به مشرراهده های دوچشررمی قوی و

 می باشررند و  16سررتارگان با قدر  ید. تلکسرروپ های قوی قادر به مشرراهدهخواهند بو
 د. را مشاهده کن 28د تا قدر توان مینیه تلسکوپ فضایی هابل 

      اسررتفاده  "سررال نوری"بسرریار زیاد ما بین سررتارگان از واحدی به نام به علت فواصررل 
نیه نور در هر ثا پیماید. کنیم که به معنی مسافتی است که نور در مدت یک سال می می

 .کند طی میمیلیون مایل را  11مایل و در یک دقیقه بیش از  184333

دقیقه طول  8میلیون مایلی از خورشید قرار دارد و به همین علت  30 یزمین در فاصله
سد. در طی یک روز، نور حدود  می شید به زمین بر شد تا نور خور میلیارد مایل را  14ک
.  کند طی میمایل را  4843710433333پیماید و در یک سرررال مسرررافتی برابر  می

سیمای قنطورسنهدیک شید، پروک ستاره به خور سال نوری از ما  6۴2نام دارد که  4ترین 

                                                           
4 _ Vega 
5 _ Sirius 
6 _Proxima Centuri 
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سررال نوری بسرریار راحت تر از نوشررتن  6۴2فاصررله دارد. بدیهی اسررت که نوشررتن 
 باشد. مایل می 26773131032333

 ین، در حقیقت گذشتهه کردن به آنگا ما بااست، ند یک ماشین زمان آسمان شب همان
شید نگاه میکنیم ستارگان را مشاهده می  یدقیقه 8نیم در حقیقت ک . ما وقتی به خور

ه با کنیم چ ونگاه کردن به خورشرید را به هیچ عنوان  توصریه نمی. بینیم قبل آن را می
 چشم غیر مسلح و چه با تلسکوپ یا دوربین دوچشمی 

ستاره شابه، وقتی  شاهد یبه طور م سیمای قنطورس را م  6کنیم، در حقیقت  ه میپروک
شته ستاره را می یسال گذ سیار ناچیه  6 ندهرچبینیم.  آن  ستی ب سال برای جهان ه

شاهده اند، حدود  شب قابل م سمان  ستارگانی که به راحتی در آ ست. برخی از   2333ا
صله دارند  بینیم. کهکشان  سال قبل آنها را می 2333طبیعتا ما  پسسال نوری از ما فا

قابل رویت با چشم غیر مسلح  ومیلیون سال نوری از ما فاصله دارد  2۴4آندرومدا حدود 
میلیارد سال نوری  10، تا این لحمه . دورترین اجرام مشاهده شده توسط تلسکوپاست

صله دارند  سال پیش آنها را رصد می 10 بنابرایناز ما فا سن  کهکنیم  میلیارد  تقریبا با 
 کنند.  جهان برابری می
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 آسمانیاجرام 
 

 : ستارگان دوتایی
رسررند اما با دوربین  غیر مسررلح، تک سررتاره به نمر می بسرریاری از سررتارگان با چشررم

 شوند. دوچشمی و تلسکوپ، به صورت دو ستاره یا بیشتر دیده می

ه به دور مرک ستاره از ما قرار داشته باشند و هر دو مساویاگر ستارگان در یک فاصله ی 
ر ظاهرا د شوند. اگر دو ستاره دوتایی نامیده می یقل دوران کنند در این صورت ستارهث

کنار هم باشند اما فاصله ی هر کدام از ما متفاوت باشد، در این صورت ستارگان اپتیکی 
 شوند. دوتایی نامیده می

 

 :7خوشه های ستاره ای

 کروی.  یباز و خوشه ی؛ خوشهخوشه های ستاره ای شمال دو گروه هستند

ستاره می یخوشه صد ها یا ههاران  شامل  شد که معموال  باز  ی هستند ستارگان جوانبا
 یگاز های سازندهمشابهی ساخته شده اند. گاهی اوقات در اطراف ستارگان  که از ابر گاز

شه صورت فلکی ثوروگاو   8پروین یآنها وجود دارند. در خو شه بهت 3در  رین نمونه از خو
 .  وجود دارندهای باز 

                                                           
7 _ Stellar Clusters 
8 _pleiades 
9 _Taurus 



04 

 

آنها تجمع بسیار زیادی خوشه های کروی از ههاران ستاره تشکیل شده اند که در مرکه 
 باشررد. بیشررتر ناحیه ای با چگالی بسرریار باال می این منطقه از سررتارگان وجود دارد که

ستارگان  ستند و تعداد کمی نیه  سیار پیر ه شه های کروی، ب ستارگان موجود در خو
 د.نشو جوان در این خوشه ها یافت می

 

 :سحابی

را سررحابی گویند. سررحابی ها محل تولد توده هایی از گاز و غبار های میان سررتاره ای 
 .  پیش از کهکشان ها کشف شدند و باشند ستارگان می

 

 :الفبای یونانی مورد استفاده در نامگذاری ها
        

        

 

 
 

 اپسیلون   آلفا 

        

 
 

 

   بتا 

 

 

 زتا

       

 

 
  

   گاما
 

 اتا 

     
 

  

 

 
 

 تتا    دلتا 

        

 

  

   یوتا 
 کاپا 

        

 

 
  

   المبدا
 

 میو 

𝛼(𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎) 

𝛽(𝐵𝑒𝑡𝑎) 

𝛾(𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎) 

𝛿(𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎) 

𝜀(𝐸𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛) 

𝜁(𝑍𝑒𝑡𝑎) 

𝜂(𝐸𝑡𝑎) 

𝜃(𝑇𝑒𝑡𝑡𝑎) 

𝜄(𝐼𝑜𝑡𝑎) 𝜅(𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎) 

𝜆(𝐿𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎) 𝜇(𝑀𝑢) 
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   نو 
 

 کیسی 

        

 

 
  

   آمیکرون

 

 پی 

       

 

  

   رو 

 

 سیگما

      

 

  

   تاو 
 اپسیلون 

        

 

  

   فی 
 

 چای 

        

 

  

   سای 
 امگا 

        

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝜈(𝑁𝑢) 𝜉(𝑋𝑖) 

𝜊(𝑂𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛) 𝜋(𝑃𝑖) 

𝜌(𝑅ℎ𝑜) 𝜎(𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎) 

𝜏(𝑇𝑎𝑢) 𝜐(𝑈𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛) 

𝜑(𝑃ℎ𝑖) 𝜒(𝐶ℎ𝑖) 

𝜓(𝑃𝑠𝑖) 𝜔(𝑂𝑚𝑒𝑔𝑎) 
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 :فلکی راجع به صور نکاتی

 

 13"یرب"نامی برای ستارگان در کنار شناساگر های  ستاره شناسان درصدد این بودند که
له فاصررر ند.  خاب کن ک یانت نای  گان بر مب تار یان سررر پارخم تالوگ هی یان                  وس ا ب

شود ساسوکاتالوگ هیپارکوس می  سنجی هیپارخوس  برا شدهاختر ن که تاکنو تنمیم 
ست. البته اگرچه باز  سی قرار داده ا ستاره را به طور دقیق مورد برر صد ها ههار  بیش از 

 ،درخشندگی ستارگان نسبت به خورشید یمقایسه دروجود دارد.   در آن هم کمی خطا
باشند. در این کتاب تعداد زیادی ستاره  میهان درخشندگی ستارگان بسیار گوناگون می

 مسلح قادر به دیدن آنها هستیم نام برده شده اند.که با چشم غیر 

 

 :نکاتی در خصوص رصد آسمان

ی موجود در کنم که حتما با صررور فلکی آشررنا شرروید و براسرراس نمودار ها توصرریه می
را بررسی کنید صورت فلکی در آسمان شب های اخیر  صفحات بعد، قابل مشاهده بودن

صیه می سمانگردد که به اطلس  و همچنین تو صفحات کتاب قرار دارد  آ که درآخرین 
 مراجعه فرمایید.

ای فلکی را در آسمان تشخیص بدهید و اگر جایی نتوانستید شما باید بتوانید صورت ه
می توانید به اطلس آسررمان رجوع نمایید. توصرریه می شررود که  این کار را انجام دهید،

 ابتدا به خوبی اطلس آسمان را بررسی فرمایید و سپس به رصد آسمان بپردازید.

                                                           
01 _Bayer identifiers 
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شید که  شته با سمان، ابتدا باید توجه دا صد اجرام کم نور در آ صد، هنگام ر اه مهنگام ر
 شود. انع رصد آن اجرام مینداشته باشد چرا که نور ماه م در آسمان هنگام رصد وجود

× 8" دوربین گردد مانند دوربین های دوچشمی که برای دید در روز استفاده می 21" 
صد نمی سب برای ر شند. منا سی  توانید از دوربین شما می با شمی با قطر عد های دوچ

×متر میلی 43  برابر بهرگنمایی دارد. 13ایید که استفاده نم "13 "43
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 ۶۶خورشید
 

باشد که تمامی سیارات منمومه  ومه ی شمسی میمستاره ای واقع در مرکه من خورشید
دور مرکه کهکشان راه شیری  چرخند. خورشید در حال گردش به شمسی به دور آن می

کشررد. خورشررید در مقایسرره با  میلیون سررال طول می 223هر دور کامل آن  اسررت و
مایل در ناحیه استوا  844278و قطر آن برابر  بودهسیارات منمومه شمسی بسیار بهرگ 

 شود. درصد از جرم کل منمومه شمسی را شامل می 8/33بیش از  است و

کشرررد تا خورشرررید به دور محور دوران خود  دقیقه طول می 3سررراعت و  3روز و  24
درجه سانتی  4433باالیی دارد طوری که دمای سطح آن  خورشید دمای بسیار بچرخد.
درجه سرررانتی  14333333و دمای هسرررته اش برابر جه فارنهایت ، در 13333گرادو
 .استدرجه فارنهایت   27333333گرادو

شید از  صد هیدروژن،  73خور صد هلیوم و  28در شکیل  2در صر دیگر ت صد از عنا در
تن گاز  733333333در هر ثانیه   12از طریق همجوشررری هسرررته ای وشرررده اسرررت 
تن جرم در این  4333333شررود و  تن گاز هلیوم تبدیل می 434333333هیدروژن به 

 .هستند 10که حاصل آن پرتو های گاما گردد فرآیند به انرژی تبدیل می

البته پرتو های گاما که در هسررته تولید شررده اند، توسررط الیه های باالی هسررته جذب 
ر این که د ،شوند تا اینکه پرتو های گاما به سطح ستاره برسند می شده و دوباره گسیل

                                                           
 Sunـ 00
 Nuclear Fusion ـ 02
03 _Gamma Rays 
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سطح خورشید کمتر  دما در است که به همین علت شود و انرژی تلف میمیان، مقداری 
 آن هست. یاز دما در هسته

انرژی خود را از  به این علت کهرسررند  هنگامی که پرتو های گاما به سررطح سررتاره می
، 16دست داده اند، در تمامی فرکانس های اموا  الکترومغناطیسی نمیر پرتو های ایکس

 کنند. تابش می 18و رادیویی 17، ماکروویو14، فروسرخ14فرابنفش

 را دارد. مرریررلرریررارد سررررال آیررنررده  4خررورشرررریررد سرررروخررت الزم تررا 
 83 اما آورند. معمولی به حساب می ییاری از مردم خورشید را یک ستارهبه دالیلی، بس

ستارگان کهکشان راه ستارگان  از خورشید دارند، شیری جرم کمتر درصد  با این وجود 
 از خورشید دارند. یزیادی نیه وجود دارند که جرم و دمای بسیار بیشتر

موجود بر روی سطح ستاره را نشان  ، لکه های خورشیدی صفحه بعد، سمت چپتصویر 
ه های خورشررریدی مکان هایی در سرررطح خورشرررید هسرررتند که میدان . لکدهند می

سی  ست به همین علت این مکان ها تیره رنگ در این مکان ها مغناطی شدت قوی ا به 
ستند. دما در این نواحی برابر  سانتی گرادو 6433ه ست. 8133درجه   درجه فارنهایت  ا

شما تنها به یک لکه خود خورشید روشن  یاندازهشیدی نگاه کنید، آن را به خور یاگر 
 می بینید.

 یشررراره را نشرران می دهد. 13خورشرریدی یسررمت راسررت شررراره، صررفحه بعدتصررویر 
 23خورشرریدی ابر بهرگی از پالسررما هسررت که در الیه ی داز و نازخ تا  خورشرریدی

                                                           
04 _ X rays 
05 _Ultraviolet 
06 _Infrared 
07 _Microwave 
08 _Radio waves 
09 _Solar Prominence  
21 _Solar Corona 
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سی  .قراردارد صوص میدان های مغناطی شیدی اطالعات مفیدی در خ شراره های خور
 دهند. ه ما میموجود در سطح ستاره ب
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 ۲۶عطارد
میلیون  04 یباشررد که در فاصررله ه به خورشررید میعطارد نهدیک ترین سرریار یسرریاره

 0301تر بوده و قطرش برابر  مایلی خورشید قرار دارد. این سیاره از زمین بسیار کوچک
ستوا می شد. ب مایل در ا سیاره روز طول می 88ا شد تا  به دور عطارد یک دور کامل  یک
روز زمینی  4/48عطارد برابر  یروز در سرریاره 1ویک سررال . همچنین خورشررید بگردد 

که دلیل آن نیه گرانش  ه است. این سیاره پس از تشکیل، جو خود را از دست داداست
بقایای جو ازدست رفته  باشد. می 22کم این سیاره و همچنین باد های شدید خورشیدی

شگر ستفاده از کاو شده اند  20با ا ستاده  ضایی فر سازمان های ف سط  هایی که تاکنون تو
سی می سازی و برر شکار ست.  قابل آ سیار باال سیاره عطارد ب سطح  شد. دمای  دمای با

ست،  شید ا سیاره که رو به خور سطح  شی از  سانتی گرادو 643بخ درجه  863درجه 
تی درجه سرران -183و بخشرری از سررطح که پشررت به خورشررید اسررت  اسررتفارنهایت  

 درجه فارنهایت  است. -232گرادو

سیاره صد  شید خیلی نهدیک  یر ست چرا که به خور شوار ا سیار د ستعطارد ب . تنها ا
سیاره  شید با توجه به موقعیت قرار گیری  شید یا پس از غروب خور پیش از طلوع خور

 رصد کرد.آن را توان  عطارد و زمین می

زوایایی که ما برای تنمیم مدار زمین، به علت قرار گیری مدار سررریاره عطارد در داخل 
 م.بری باشند که برای رصد ماه بکار می کنیم همان زوایایی می تلسکوپ استفاده می

                                                           
20  _Mercury 

22 _ strong Solar Wind 
23 _Probe 
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سیاره صاویر زیر، از  شگر یت سط کاو سا گرفت عطارد تو شده اند، البتهنا سیاره ه   یما 
ح کنید سط طور که مشاهده میتوانیم ببینیم. همان عطارد را از زمین به این صورت نمی

 عطارد به سطح ماه شباهت بسیاری دارد. یسیاره
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 ۲4ید()ناهزهره
 

که بعد از عطارد نهدیک ترین سرریاره به  اسررتمنمومه شررمسرری  یزهره دومین سرریاره
 دارد. فاصله از خورشید  میلیون کیلومتر 47باشدو خورشید می

 633باشد که  استوا میمایل در  7421تر است و قطرش  زهره از زمین کوچک یسیاره
زهره به دور محور  یکشررد تا سرریاره روز طول می 260سررت. مایل کمتر از قطر زمین ا

 کشررد تا یک دور کامل سرراعت طول می 17روز و  226دوران خود بچرخدویک روز  و 
شید بهند ست کهحول خور سال . بدیهی ا سیاره ویک  زهره بیش از یک  ییک روز در 

 کشد. سال طول می

آید چرا که قطرش به قطر زمین  زهره به عنوان خواهر زمین به حسررراب می یسررریاره
یاره . این سنیستبسیار نهدیک است و ویژگی های دو سیاره چندان از یکدیگر متفاوت 

درجه فارنهایت   873سررانتی گرادودرجه  644 با و دمای سررطح آن برابر بودهدارای جو 
 .است

سیاره صد  ش یر سمان قرار دارد، درخ ست. در زمانی که در آ سان ا ین جرم ان ترزهره آ
قرار دارد که طبیعتا مشررابه زهره نیه داخل مدار زمین  یدر آسررمان اسررت. مدار سرریاره

صد ماه در نمر گرفته می یسیاره سیار عطارد، همان زوایایی که برای ر  یهشود برای 
ا دوربین دوچشرررمی نیه سررریاره زهره را توانید ب گیریم. شرررما می زهره نیه در نمر می

شم شاهده نمایید اما چه با دوربین دوچ سکوپ، نمی یم توان اطالعاتی راجع  و چه با تل
 .باشد زهره بدست آورد که دلیل آن نیه وجود اتمسفر این سیاره می یبه سطح سیاره

                                                           
24 _Venus 
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ست آوردن اطالع سیارهبه منمور بد سطح  ادار ها زهره، تنها می توان از ر یات راجع به 
 و تصاویر گرفته شده توسط رادار ها استفاده نمود.

سیاره صد  سمت چپ، ر صویر  سا یت سان نا سال  24زهره در ماموریت پیام ر   2337در 
زهره با استفاده از رادار در ماموریت ماژالن  یاشد و تصویر سمت راست، رصد سیارهب می
 باشد. می 1334در سال   24ناسا

ستاره در سیاره زهره پیش از طلوع  شان ترین  شید درخ شید و پس از غروب خور خور
 باشد. آسمان می

 
 

 

 

 
                                                           
25 _ NASA’s Messenger Mission 
26 _NASA’s Magellan Mission 
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 ۲7زمین

 
سیاره سومین  ست و یزمین  شید ا صله نهدیک به خور شید  یفا سیاره از خور  30این 

سیاره مایل میمیلیون  شد. زمین پنجمین  ست که قطر آن  یبا بهرگ منمومه شمسی ا
ست 7324 با برابر شد تا یک دور ساعت طول می 26. زمین مایل ا حول محور  کامل ک

گویند. در طول یک  می 28دوران خود بگرددویک روز  که اصطالحا به آن روز خورشیدی
طبیعتا ستارگان را باید در  در حال گردش به دور خورشید است وروز خورشیدی، زمین 
اصطالحا به آن یه رصد کرد که ثان 38/6دقیقه و  44ساعت و  20جای یکسانی در طول 

تر  کوتاه نجومی نسرربت به روز خورشرریدیکه روز علت به این  .گویند می 23نجومی روز
 دقیقه زود تر در آسمان قابل مشاهده می باشند. 6باشد، ستارگان  می

شد تا  دقیقه طول می 63ساعت و  4و  روز 044  شید زمین ک یک دور کامل حول خور
شید در  وبگردد  صورت خور سانی دروقعیت مدر این  سمان قرار دارد که به  مکانی یک آ
منمور تطابق یافتن سررال  گویند. به می 03زمانی اصررطالحا سررال خورشرریدی یاین بازه

سال، یک اختالف  صل های  شیدی با ف ست  به همین علت وود دارد جساعته و 4خور ا
ضافه میکه  سال ا سال یک بار، یک روز به روز های  صطالحا  هر چهار  به آن گردد که ا

سه سال  633سال هایی که بر عدد   شود. گفته می 01سال کبی ستند،  بخش پذیر ه
سا کبیسه به حساب می سال  سال کبیسه نمی 1333ل آیند؛ به عنوان مثال،  شد اما  با

 سررررررررررال کرررررررربرررررررریسرررررررررره اسررررررررررت. 2333
                                                           
27 _Earth 
28 _ Solar Day 
29 _ Sidereal Day 
31 _Solar Year 
30_Leap Year 
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ام ماه  21(02در اعتدال بهاریئم زاویه دارد، درجه نسررربت به محور قا 4/20محور زمین 
سپتامبر یا  21و00فروردین   و اعتدال پاییهی مارس یا اول شهریور  03ام ماه  هر دو  ام 

گیرند. به علت چرخش  ورشید مینیمکره ی شمالی و جنوبی نور و گرمای یکسانی از خ
ستان می یین به دور محور دوران، در نیمکرهزم یکره شید  شمالی تاب شد و نور خور با

طبیعتا این مسررهله موجب گرم شرردن نیم کره  وتابد  مسررتقیما به نیم کره شررمالی می
ی شمال یخورشید به صورت مایل به نیم کره اما در فصل زمستان، نور می شود.شمالی 

. نیم کره ی جنوبی نیه شررود میموجب سرررد شرردن نیم کره شررمالی  امر تابد و این می
 دقیقا همین روند مشابه را دارد.

 
 

 

 

                                                           
32 _vernal equinox 
33 _autumnal equinox 
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 ۰4ماه

 
کند. قطر  از زمین قرار دارد و به دور زمین گردش می مایلی 208811ماه در فاصررله ی 

و نصف سیاره  عطارد یدو سوم حجم سیاره یکه به اندازه استمایل  2143 با ماه برابر
کشد تا به دور زمین بگردد.  دقیقه طول می 66ساعت و  7روز و  27باشد. ماه  مریخ می

زاویه ی بین ماه، زمین و گردد و نکته اینجاسرررت که  زمین نیه به دور خورشرررید می
سیار کم تغییر میخور شد تا ماه  زمانی که طول می ی. بازهیابد شید ب  به دور خودشک

بازه با  به دور خودش میاسرررت زمانی  یبگردد برابر  ماه  ما  گردد. که  به همین علت 
بینیم برای اولین  نمی آن را که مارا  بینیم. طرف دیگر ماه ک طرف ماه را میهمیشرره ی

اینج در سال  4/1ماه با سرعت  تهیه شد. 04 0توسط کاوشگر سویت  لونا تصاویری  بار
 در حال دور شدن از ماست.

سوی ماه به زمین وارد می شی که از  سطح دریاها و  شود موجب باال آمدن نیروی گران
زمانی که  گویند. شرررود که اصرررطالحا به آن نیروی جهر و مدی می اقیانوس ها می
گیرند ماه به صورت کامل در آسمان مشاهده  زمین در یک راستا قرار میخورشید، ماه و 

سوی  می ستیم که یکی از آنها از  شاهد دو نیروی جهر و مدی ه شود.  در این زمان ما 
. ماه به دلیل نهدیک بودن به زمین، صررورت می گیردخورشررید و دیگری از سرروی ماه 

زیادی که دارد  یبه علت فاصرررله کند و خورشرررید رد میباالیی وا 04نیروی جهر و مدی
به علت این که ماه، زمین  یا پاییه کند. در فصل بهار نیروی جهر و مدی کمتری وارد می

                                                           
34 _Moon 
35 _Soviet Probe 

36 _Tidal forces 
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شید زاویه  سازند، دیگر نیروی جهر و مدی، اثرات خود را  میبا یکدیگر درجه  33و خور
 کند. دهد چرا که خورشید نیروی جهر و مدی ماه را خنثی می چندان نشان نمی

 کند.  درصد نیروی جهر و مدی ماه را به زمین وارد می 66به طور کلی خورشید 

 

 

 

 

 دو حالت مختلف از ماه که توسط اینجانب عکس برداری شده است.
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 ۰7مریخ
 

میلیون مایل از  161باشررد که حدودا  نهدیک به خورشررید می یمریخ چهارمین سرریاره
 و دارای قطری برابراست زمین حجم نصف  ییخ به اندازهخورشید فاصله دارد. حجم مر

ل حول ا یک دور کامکشررد ت روز طول می 487ل در اسررتوا اسررت. مریخ ی ما 6222 با
سرراعت  4/24 دو سررال زمینی اسررت. یبه اندازه این میهان حدودا خورشررید بچرخد که

کشررد تا مریخ یک دور کامل حول خودش بچرخد. جو مریخ بسرریار نازخ تر از  طول می
سازنده ین بودهجو زم صر  ست و آنجو  یو عنا سیار متفاوت ا  34 شامل نیه با زمین ب

صدد سید و  ر صد از نیتروژن و  0از کربن دی اک صد از آرگون  4/1در صر دیگر در و عنا
 ژن، مولکول های آب و متان است.نمیر اکسی

سیاره سطح مریخ 7مریخ تا  یجو  حالی که در زمین تا  وجود دارد در نیه مایل باالتر از 
سطح مریخ بین مایل باال 6 سطح زمین، جو وجود دارد. دمای  درجه   -63تا  -03تر از 

سردترین نقاط و درجه فارنهایت  -63تا  -23سانتی گرادو در گرم ترین نقاط حدود  در 
 . استدرجه فارنهایت   233درجه سانتی گرادو 103

سال  شیاپارلی، یک منجم1877در  سطح مریخ  ، جیووانی  ایتالیایی خطوطی را بر روی 
شف کرد که آن ها را  صور می نامید 08"کانالی"ک شبکه های آب بود. او ت  که به معنی 

که آب  قل  کا از طریقکرد  ناطق کم آب منت به م ناطق پرآب مریخ  هایی از م        نال 
صرف اثبات وجود حیات در مریخ کرد. طبیعتا اکشو می شتر عمر خود را  شاف د و بی ت

شیاپارلی برای مردم بسیار جالب بود و از آن زمان مردم داستان های زیادی در خصوص 

                                                           
37 _Mars 
38 _Canali 



30 

 

سیاره ی مریخ می ستان ها، جنگ  وجود حیات در  شتند که یکی از مهم ترین این دا نو
شرردند و رصررد های  بود. هرچه تلسررکوپ ها پیشرررفته تر می HGجهانی با دیوار های 

نوان که چیهی به عاین حقیقت آشرررکار شرررد رفت. گ بیشرررتری بر روی مریخ انجام می
آن خطوط تنها خطای اپتیکی بوده اسرررت که موجب  یکانالی وجود ندارد و مشررراهده

ست. همچنین پس از آن، با فرستادن کاوشگر بر روی سطح  شده ا صورات غلط  ایجاد ت
، به طور قطعی اثبات شرررد که چیهی به عنوان کانالی بر روی سرررطح مریخ وجود مریخ
 ندارد.

 

شن   همانطور که می سوی رو دانیم، مدار مریخ در خار  از مدار زمین قرار دارد، ما تنها 
سکوپ تل توسطمریخ  یبینیم. البته با مشاهده می را بدتا مریخ را که خورشید به آن می

 گرد قرمه رنگ را مشاهده می یدوربین های دوچشمی، تنها یک صفحههای کوچک و 

قدر این اقمار برابر  .نام دارند 63و دیموس 03که فوبوس اسررتو قمر کنیم. مریخ دارای د
می باشد که طبیعتا با تلسکوپ کوچک و دوربین دو چشمی قابل مشاهده  6/12و  0/11

 نیستند.

 

 

                                                           
39 _ phobos  
41 _Deimos 
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تصویر سمت راست تمام نواحی  6 ل تصویر برداری شده اند.توسط تلسکوپ فضایی هاب تصاویر باال
 دهد. مختلف مریخ را هنگام چرخش نشان می
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 4۶سیارکان
شامل میلیون ها  است و ار مریخ و مدار مشتری واقع شدهدر بین مد 62کمربند سیارکان

سایه های مختلف می سیارکا سیارخ در  شد.  شده اند و با شکیل  سنگ و فله ت ه بن از 
سیارات کوچک  شده اند که عنوان  شکیل  صری ت سیارکان از همان عنا معروف هستند. 

 یوی از جانب سیارهسیارات را تشکیل داده اند اما به علت وجود نیروی گرانش بسیار ق
 به سیاره تبدیل شوند. مشتری نمی توانند

کشررف شررد. این سرریارخ، بهرگترین  60"سرررس"به نام  1831اولین سرریارخ در سررال 
و شامل یک سوم جرم کل  مایل بوده 483است و قطر آن  سیارخ در کمربند سیارکان

سیارکان می شد. اکنون بیش از  کمربند  مایل و  8/4سیارخ با قطر بیش از  743333با
سیارکان وجود دارند. کوچکترین  سیارخ با قطر کمتر از این حد در کمربند  میلیون ها 

 فوت دارد. 23رخ موجود در کمربند ستارگان قطری برابر سیا

یارخ دو سشامل تصویر زیر، توسط تلسکوپ فضایی هابل عکس برداری شده است که 
د. در مواقعی که قدر این دو سیارخ بیشینه باشد، می توان آنها باش می  66سرس و وستا

ا شینه، قدر آنهبی در حالترا با تلسکوپ کوچک یا دوربین دوچشمی رصد کرد چرا که 
  .است 8/4تا  1/4بین 

یک تعریف کامل و جامع در  64، انجمن بین المللی نجوم2334ام آگوسررت سررال 26در 
 که به شرح زیر است. نوان یک جرم آسمانی در نمر گرفتخصوص سیاره ها به ع

                                                           
40 _Asteroids 
42 _Asteroid belt 
43 _Ceres 
44 _Vesta 

45 _ International Astronomical Union 
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 سیاره جرمی است که:

 کند. گردش می ویا ستارگان دیگر الف  به دور خورشید

نیروی گرانش با نیرو های باشرردویعنی حالتی که  تعادل هیدرواسررتاتیک میرای ب  دا
  داخلی هم دیگر را خنثی کنند و تعادل ایجاد شود.

 .در اطرافش وجود نداشته باشد و غبار های میان ستاره ای پ  اجرام و گرد

سیارات کوتوله  همچنین انجمن بین المللی نجوم یک تعریف جامع و کامل در خصوص 
 کرد که به شرح زیر است. بیان

 سیاره کوتوله جرمی است که:

 الف  به دور خورشیدویا ستارگان دیگر  گردش کند.

 ب  تعادل هیدرواستاتیکی داشته باشد.

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

 ای نباشد قمر سیاره ت 

سیاره از آن  سیارات کوتوله  یاد میپلوتو که در گذشته به عنوان  کردند، اکنون در گروه 
تواند در گروه سرریارات کوتوله به  آید و همچنین سرریارخ سرررس نیه می به حسرراب می
 حساب بیاید.

 .دپلوتو را پلوتوئید می نام ی اکنون انجمن بین المللی نجوم تمامی اجرام اطراف سیاره
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 4۱مشتری
 

خورشید حدود آن از  یمنمومه شمسی است  که فاصله یمشتری پنجمین سیاره
 باشد که . مشتری بهرگترین سیاره در منمومه شمسی میمیلیون مایل است 4/680

یک سیاره ی مشتری ا کشد ت سال طول می 84/11. استمایل  88702 با قطر آن برابر
کشد تا به دور  دقیقه طول می 41ساعت و  3دور کامل حول خورشید بچرخد و 

شهرت دارد که بیشتر از گاز هلیوم و  67خودش بچرخد. مشتری به عنوان غول گازی
هیدروژن تشکیل شده است. سطح مشتری کامال خار  از تصور ماست و اطالعات ما در 

 03خصوص داخل سیاره مشتری فقط برمبنای نمریه هاست. سیاره ی مشتری تا عمق 
 1033تا  03از عمق  تشکیل شده است.هیدروژن و هلیوم  مایل از جو خود از گاز های

د شون مایل به علت وجود گرانش قوی، هیدروژن و هلیوم از حالت گاز به مایع تبدیل می
 یاست که به گفته فلهی تشکیل شده دروژنمایل، هی 24333تا  1033و از عمق 

دانشمندان دلیل اصلی میدان مغناطیسی بسیار قوی مشتری همین هیدروژن فلهی 
مایل  12333مشتری می رسیم که قطری برابر  یسیاره ینهایت نیه به هستهت. در اس

درجه فارنهایت       44333تی گرادودرجه سان 03333برابر ی آن  دارد و دمای هسته
 یاین سیاره وجود ندارد. اگر سیاره ییج استداللی برای جامد بودن هستهباشد. همی 

بدیل می شد. دمای به ستاره تبرابر جرم کنونی خود داشت،  83مشتری جرمی 
 باشد. درجه فارنهایت  می -203درجه سانتی گرادو -164برابر آن جو  یباالترین ناحیه

                                                           
46 _Jupiter 
47 _Gas Giant 



37 

 

تصویر صفحه بعد، سمت چپ توسط کاوشگر وویجر 682 در سال 1373 از سیاره 
در  همین کاوشگرتوسط  نیه و تصویر سمت راست ه استمشتری عکس برداری شد

تصویر سمت چپ به علت تقویت و شفاف سازی  .ه استتصویربرداری شد 1373سال 
تصویر گرفته شده از مشتری، نسبت به تصویر سمت راست ناحیهی قرمه رنگ63 

مشتری را بهتر نشان می دهد. ناحیهی قرمه رنگ ابتدا در سال 1446 توسط رابرت 
هوخ43 کشف شد ورابرت هوخ همچنین تلسکوپ های بازتابی را نیه ابداع کرد و 
همچنین بر روی حرکت های سیارات تحقیقات زیادی انجام داد که مبنای نمریه 

گرانش نیوتن41 در نمر گرفته می شد.  ناحیهی قرمه رنگ در حقیقت یک گردباد عمیم 
، در ر سمت راست دقت کنیداگر به تصویسال است که جریان دارد.  064می باشد که 

 کنار مشتری، قمر آیو42 را   می بینید که نهدیک ترین قمر به مشتری است.

وضوح  ز دوربین دوچشمی و تلسکوپ کوچک بهمشتری به راحتی با استفاده ا یسیاره
توان  برابر بهرگنمایی دارند می 8. با دوربین های دوچشمی که تا استقابل مشاهده 

سطح  یتوانید خطوط تیره کوچک نیه می های وپو با تلسک مشتری را کامل دید
ناحیه قرمه  می توانید اینچی  0میلیمتریو 83با تلسکوپ های نیه و  مشتری را ببینید

.مشاهده کنیدرنگ را   

دوربین دوچشمی و تلسکوپ  قمر آن قابل مشاهده با 6قمر دارد که  40مشتری 
هستند و اصطالحا اقمار گالیله ای40 نامیده می شوند چرا که گالیله 0 قمر از این 6 قمر 

کشف کرد. 1413ژانویه سال  10و قمر چهارم را در  1413سال  یژانویه 7را در   

                                                           
48 _Probe Voyager 2 
49 _Great Red Spot 

 
51 _Robert Hooke 
 Newton’s Theory of Gravityــ 50
52 _Io 
53 _Galilean Satellites(moons) 
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 اقمار گالیله ای
 

روز  1مایل دارد و  2267نهدیک ترین قمر سیاره مشتری است که قطری برابر 46قمر آیو
 .یک دور کامل حول سیاره مشتری بگرددکشد تا  دقیقه طول می 27ساعت و  18و 

 10روز و  0مایل دارد و  1343باشد که قطری برابر  دومین قمر مشتری می 44قمر اروپا
 کشد تا یک دور کامل حول سیاره مشتری بگردد. دقیقه طول می 14ساعت و 

ست که قطری برابر  44قمر گانیمید شتری ا سیاره م مایل دارد که از  0273سومین قمر 
کشد تا یک دور  دقیقه طول می 60ساعت و  0روز و  7عطارد بهرگ تر است و  یسیاره

 کامل حول سیاره مشتری بگردد.

ست که قطری برابر  47قمر کالیستو سیاره مشتری ا شته و  2380چهارمین قمر  مایل دا
سیاره  دقیقه طول می 02ساعت و  14روز و  14 شد تا یک دور کامل حول  شتری ک م

 بگردد.

                                                           
54 _Io 
55 _ Europa 
56 _Ganymede 
57 _ Callisto 
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 58زحل

 

 888آن از خورشید در حدود  یفاصله منمومه شمسی است و یزحل ششمین سیاره
مایل  76444شمسی به قطر  یبهرگ منمومه ییلیون مایل است. زحل دومین سیارهم

 13کشد تا یک دور کامل حول خورشید بگردد و  سال طول می 64/23 است ودر استوا 
شباهت زیادی  میدقیقه طول  16ساعت و  سیاره زحل  کشد تا به دور خودش بچرخد. 

زحل  یدارد. سیاره آننسبت به به سیاره مشتری دارد با این تفاوت که چگالی کمتری 
 و نسبت به تمامی سیارات دیگر دچار پخ شدگی است؛ یعنی در ناحیه استوا کشیده تر

 .  باشد می متورم تر

باشررد. دمای  بر مبنای نمریه های علمی می اطالعات در مورد داخل سرریاره زحل تنها
 . استدرجه فارنهایت   -284درجه سانتی گرادو -174ناحیه باالی ابر های سیاره زحل 

سیاره ای شتری، اورانوس  43سیاره زحل بخاطر حلقه های  ست البته م زیبایش معروف ا
ا دوربین دو و نپتون نیه حلقه سرریاره ای دارند اما حلقه های سرریاره ای زحل از زمین ب

 چشمی و یا تلسکوپ کوچک  قابل مشاهده اند.

 23مداری سرریاره زحل، حلقه های سرریاره ای آن به مرور زمان در طی  یبه علت زاویه
سمت راست تغییرات حلقه های سیاره ای زحل  کنند. تصویر صفحه بعد، سال تغییر می

 دهد. بر اثر مرور زمان را نشان می

                                                           
58 _Saturn 
59 _Planetary Rings 
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سمت چپ،  صویر پایین  شان می یسیارهت صلی خود را ن سه قمر ا دهد.  زحل به همراه 
  42، و ریو41، دایون43سه قمر اصلی زحل  عبارتند از: تتیس

 قمر دارد. 42البته سیاره زحل در کل 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
61 _Tethys 
60 _Dione 
62 _Rhea 
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 ۱۰اورانوس

 
سیاره ست که حدود  یاورانوس هفتمین  شید ا سی از خور شم میلیون  1784منمومه 

صله دارد و مایل از  شید فا سیارهخور سی می یسومین  شم شد که  بهرگ منمومه  با
کشد تا یک  سال طول می 86اورانوس  یمایل در استوا دارد. سیاره 02011قطری برابر 

شید بگردد و بین  شد تا یک ساعت طول می 28تا  14دور کامل حول خور دور کامل  ک
های  اورانوس نیه مانند سرریارات زحل و مشررتری، از گاز یحول خودش بگردد. سرریاره

ست. هیدروژن و هلیوم و عالوه بر این دو گاز، از آب، متان و آ شده ا مونیاخ نیه تشکیل 
درجه  -226معروف است. دمای سطح این سیاره برابر  46به عنوان غول یخی این سیاره
 باشد. درجه فارنهایت  می -071سلسیوسو

  1433اورانوس اولین سیاره ای بود که توسط تلسکوپ کشف گردید. این سیاره در سال 
ام مارس 10در یلیام هرشل برای اولین بار . ورصد شد اما به عنوان سیاره شناخته نشد

کرد که یک  و ابتدا تصررور میتلسررکوپ رصررد کرد. اا توسررط اورانوس ر یسرریاره 1781
که انجام داد متوجه شد  ست اما با رصد های بیشتریدنباله دار را رصد نموده ا یستاره

 اورانوس را رصد کرده است. یکه سیاره

ر سمت تصوی فضایی هابل عکس برداری شده اند.توسط تلسکوپ  دو تصویر صفحه بعد
اورانوس  یدهد. سررریاره را نشررران می 44چپ سررریاره اورانوس به همراه قمر خود، آریل

                                                           
63 _Uranus 
64 _Icy Giant 
65 _Ariel 
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سی 27مجموعا  ست حلقه های  سمت را صویر  شان میاره اقمر دارد. ت  ی اورانوس را ن

 دهد.

سیار سیارهبرخالف  سی، مدار  شم اورانوس هیچ زاویه ای ندارد و بر  یات دیگر منمومه 
مدار دیگر سرریارات منمومه گیرد. این در حالیسررت که  روی صررفحه ی افقی قرار می

 باشد. ه سطح افق میدارای زاویه ای نسبت ب ،به دور خورشید شمسی
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 ۱۱نپتون
 

سیاره شتمین  ست و ینپتون ه سی ا شم شید حدود  منمومه  صله اش از خور  2733فا
 قطری غول گازی معروف اسررت وباشررد. نپتون به عنوان کوچک ترین  میلیون مایل می

یک دور کامل نپتون کشررد تا  سررال طول می 144 مایل در اسررتوا دارد. 03376 با برابر
چرخش کشد تا به دور خودش  ساعت طول می 23الی  18حول خورشید بگردد و بین 

 لاورانوس ساخته شده است و به عنوان غو یسیاره ی. نپتون از همان عناصر سازندهکند
سیاره سطح  ست. دمای  سانتی گرادو -218 با نپتون برابر ییخی معروف ا -043درجه 

 .درجه فارنهایت  است

سیار فعالی یسیاره سمت چپ لکه دارد. نپتون، جو ب صویر پایین  روی  بهرگ یتیره یت
سیاره شان می یسطح  شباهت زیادی به لکه یا ناحیه قرمه رنگ در  نپتون را ن دهد که 

ست، ابر ها سمت را صویر  شتری دارد. ت سیاره  ی موجودسیاره م در نواحی باالی جو 
 دهد. نپتون را نشان می

   .باشد که بهرگترین آنها قمر تریتون می قمر است 10نپتون دارای  یسیاره

ست سیاره ای ا ضی دانان با معادالت ریا نپتون اولین  ستند به وجود آن که ریا ضی توان
 شود.ند پیش از این که با تلسکوپ رصد پی ببر
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رانوس حول خورشرررید به وجود او یبا تحقیق بر روی چرخش سررریاره 47الکس بووارد
شید اختالالت کوچکی سیاره به دور خور که حدس زد  پی برد و چنین در چرخش این 
 .دیگر این اختالل را ایجاد کرده است یوجود یک سیاره

کرد را به طور تقریبی پیش بینی  میاد مکان سیاره ای که اختالل ایج 48اوربین ل. وریور
ست برای اولین بار 43کرد و ژوهان گیل صد کند که در  نپتون را یسیاره توان  1حدود ر

 بینی شده بود اختالف داشت. درجه با مکانی که توسط وریور پیش
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 7۳پلوتو

شناختهپلوتو به عنوان ن شمسی  سیاره منمومه  ستشد همین  سیاره  ه ا  0478که این 
صله دارد. پلوتو میلیون مایل شید فا شد تا یک دور کامل  سال طول می 268 از خور ک

سیاره شید بگردد. این  سیاره حول خور ست یکوچکترین  سی ا شم که قطری  منمومه 
 کشد تا به دور خودش بگردد. ساعت طول می 4/21روز و  4مایل دارد و  1413برابر 

سه قمر می شد که بهرگترین قمر آن چارون پلوتو دارای  صویر باال توسط  نام دارد، 71با ت
ش ضایی هابل گرفته  سکوپ ف صویر،تل ست. در این ت سمت چپ ده ا  یارهسی در پایین 

 بینید. می و در باال سمت راست قمر چارون را پلوتو
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ه آیدوب نمی البته امروزه دیگر سیاره به شمارکشف شد که  72پلوتو توسط کالید تامباوگ
 بخش سیارکان مراجعه بفرمایید.  

  مورخ دوم آوریلدر در زوایای مختلف توسط ناسا را نشان می دهد که تصویر زیر، پلوتو 
 تصویربرداری شده است. 2313
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 7۰)خرس بزرگ(دب اکبر
 

 

 

شخص دب اکبر 76صورت فلکی صور یکی از م سمان می ترین  شد که به  فلکی در آ با
سال قابل  صورت فلکی در تمامی روز های  ست. در بریتانیا، این  شخیص ا راحتی قابل ت

ست. شاهده ا صورت فلکی در م ستید، این  شمال بای شما در جهت  صل پاییه اگر  در ف
قسمت پایین آسمان مشاهده می شود اما در فصل بهار، در مکان باالتری در آسمان قرار 

و صررورت فلکی نسرربتا  سررتاره بوده 7دب اکبر دارای  صررورت فلکی دارایگرفته اسررت. 
 بهرگی است. 

 پردازیم: ی دب اکبر میاکنون به ویژگی های ستارگان صورت فلک

                                                           
73 _Ursa Major 
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برابر خورشید بوده  202 آن درخشندگیو  8/1قدر دارای   𝛼 𝑈𝑀𝑎 𝐷𝑢𝑏ℎ𝑒 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد.  126و 

ستاره β 𝑈𝑀𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑎𝑘 یستاره ست که دارای قدر  ییک  سفید رنگ ا آبی مایل به 
 سال نوری از ما فاصله دارد. 73و  هبرابر خورشید بود 43 آن و درخشندگی 0/2

ستاره γ 𝑈𝑀𝑎 𝑃ℎ𝑎𝑑 یستاره ست که قدر آن برابر  ینیه  سفید رنگ ا آبی مایل به 
 سال نوری از ما فاصله دارد. 86 برابر خورشید، 43با درخشندگی  وبوده  6/2

ستاره δ 𝑈𝑀𝑎 𝑀𝑒𝑔𝑟𝑒𝑧 یستاره سف ینیه  ست که قدر آن آبی مایل به  ید رنگ ا
 سال نوری از ما فاصله دارد. 81 برابر خورشید، 24بوده و با درخشندگی  0/0برابر 

ستاره ε 𝑈𝑀𝑎 𝐴𝑙𝑜𝑖𝑡ℎ یستاره سفید با قدر  ینیه  شندگی  8/1آبی مایل به  و درخ
 سال نوری از ما فاصله دارد. 81 برابر خورشید، 136

ستارهوعناق   ζ 𝑈𝑀𝑎 𝑀𝑖𝑧𝑎𝑟 یستاره ست ودر  74دوتایی یمعروف ترین  سمان ا  آ
ستاره واقع  نیه Alcor یستاره سمان  باشده و در نهدیکی این  سلح در آ شم غیر م چ

 شب قابل مشاهده است.

ستاره را با دوربین دوچشمی رصد می ستاره بین این دو کن هنگامی که این دو  ید، یک 
شود ستاره و اگر ستاره دیده می  صد کنید،  سکوپ کوچک ر صورت  Mizar یبا تل به 
 شود. ستاره دوتایی دیده می
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، ستاره توسط آن ها رصد شد  Mizar یه از تلسکوپ های قوی تر که ستارهبا استفاد
سا ستارهن به این نکته پی بردند که شنا ستارهاین  ش ی، خود از دو  شکیل  ده دوتایی ت
 است.

ستاره η 𝐴𝑙𝑘𝑎𝑖𝑑 یستاره ست 8/1آبی رنگ با قدر  ییک  شندگی آن  ا  168و درخ
 سال نوری از ما فاصله دارد. 133برابر خورشید بوده و 

ستند.به عنوا Merakو Dubhe ستارگان  ستارگان جهت یاب معروف ه به  اگر ما ن 
ستاره صل کنیم و امتداد را به هم   Dubheو  Merak یطور فرضی با یک خط، دو  و

 قطبی خواهیم رسید. یدهیم به ستاره
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 7۱)خرس کوچک(اصغردب 

 

 

 

صغر، تنها سه ستارهص نسبتا درخشان دارد که در آسمان شب قابل  یورت فلکی دب ا
 درخشندگی بسیار کمی دارند. آن دیگر یویت هستند و چهار ستارهر

ه جهت شمال را به باشد ک قطبی می یاین صورت فلکی، ستاره یترین ستاره درخشان
 . دهد ما نشان می
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رنگ است که قدر آن  سفید ییک ستارهستاره ی قطبی  ( 𝛼 UMi Polaris  یستاره
سال نوری از ما فاصله  601برابر خوشید درخشندگی داشته و  2633و  بوده 37/1برابر 
 دارد.

ستاره β 𝑈𝑀𝑖 𝐾𝑜𝑐𝑎𝑏 یستاره ست که قدر آن برابر  ییک  بوده و  2نارنجی رنگ ا
 سال نوری از ما فاصله دارد. 124برابر خورشید درخشندگی دارد و  133

ستاره  γ 𝑈𝑀𝑖 𝑃ℎ𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑 یستاره سفید رنگ می ییک  شد ک آبی مایل به  ه قدر با
سال نوری از ما فاصله  683برابر خورشید درخشندگی دارد و  1233 است و 0آن برابر 

 دارد.

ست و  δ 𝑈𝑀𝑖 𝑌𝑖𝑙𝑑𝑢𝑛 یستاره سفید رنگ ا شته 0/6قدری برابر آبی مایل به  و  دا
 سال نوری از ما فاصله دارد.  180و  برابر خورشید درخشندگی  43

ستاره  ε 𝑈𝑀𝑖 یهستار ست که قدر آن  ییک  شد  2/6زرد رنگ ا برابر  233و می با
 سال نوری از ما فاصله دارد. 067و  خورشید درخشندگی داشته

 0/6ید رنگ است که قدری برابر آبی مایل به سف ییک ستاره  ζ UMi Alifa یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 074برابر خورشید درخشندگی داشته و  223و  دارد

شید  8رد. دا 3/6سفید رنگ بوده و قدری برابر  η 𝑈𝑀𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑠𝑐𝑜 یستاره برابر خور
 سال نوری از ما فاصله دارد. 37و  درخشندگی داشته

 

 

 



55 

 

 

 

 

 77)خداوند کرسی(ذات الکرسی

 

 واشد ب صورت فلکی ذات الکرسی به راحتی در آسمان نیمکره شمالی قابل تشخیص می
 در کهکشان راه شیری قرار گرفته است. دارد. این صورت فلکی Wشکلی شبیه 

ستاره  α 𝐶𝑎𝑠 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑖𝑟 یستاره ست 2/2نارنجی رنگ با قدر  ییک  برابر  406که  ا
 .سال نوری از ما فاصله دارد 223درخشندگی داشته و خورشید 

 برابر 23و درخشررندگی  0/2زرد رنگ با قدر  ییک سررتاره β 𝐶𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑝ℎ یسررتاره
 .سال نوری از ما قرار دارد 44 یدر فاصله خورشید،
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ستاره  2/2آبی رنگ بوده و قدر آن  𝛾 𝐶𝑎𝑠 𝑇𝑠𝑖ℎ یستاره شد. این  برابر  6183می با
 سال نوری از ما فاصله دارد. 410خورشید درخشندگی داشته و 

و  بوده 7/2آبی مایل به سررفید رنگ اسررت که قدر آن  δ 𝐶𝑎𝑠 𝑅𝑢𝑐ℎ𝑏𝑎ℎ یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 33و  برابر خورشید داشته 43درخشندگی 

برابر  723و بوده  6/0آبی رنگ است که قدر آن  ییک ستاره ε 𝐶𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑔𝑖𝑛 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 662و  خورشید درخشندگی داشته

 ما فاصل دارد. سال نوری از 23بوده و  6/0دارای قدر  η Cas Achrid یستاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 78جبار)شکارچی(
 

 

 

ست و ب سمان ا صورت فلکی در آ صر به فرد ترین  صورت فلکی جبار منح  هاز نمر من 
 .و پر از اجرام زیباست هراحتی قابل تشخیص بود

قرمه اسررت که  پیکر غول ییک سررتارهوابط الجوزا   α 𝑂𝑟𝑖 𝐵𝑒𝑡𝑒𝑙𝑔𝑒𝑢𝑠𝑒 یسررتاره
ستاره  می 6و  0/1قدر آن بین  شد. این  شته 13333با شندگی دا شید درخ و  برابر خور

بر قطر خورشید است طوری که اگر برا 443سال نوری از ما فاصله دارد و قطر آن  627
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شت  در سیارکان را  تا بعد از جای خورشید قرار دا ستاره بهگرفت میدربرکمربند   . این 
 شود. مان دیده میرنگ قرمه در آس

 2باشررد که قدر آن برابر  آبی رنگ و ابرغول میوقدم الجبار   β 𝑂𝑟𝑖 𝑅𝑖𝑔𝑒𝑙 یهسررتار
ست ستاره ا شته  63333. این  شندگی دا شید درخ سال نوری از ما  773و برابر خور

 باشد که ششمین صورت فلکی جبار می یرد. این ستاره درخشان ترین ستارهفاصله دا
 و استدوتایی  یستارهیک آسمان است. این ستاره،  ترین ستارگان درخشندهستاره از 
شما فقط  دارد 7همدمش قدری برابر  یستاره ستاره،  اما به علت درخشندگی زیاد این 

 آن همدم یقادر به رصررد سررتارهاینچی  4های با لنه یا آینه ی با اسررتفاده از تلسررکوپ 
   خواهید بود.

آبی رنگ اسررت که قدری برابر پیکر غول  یهیک سررتار γ 𝑂𝑟𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 یسررتاره
ستاره  4/1 شندگی این  ست و  1333دارد. درخ شید ا سال نوری از ما  260برابر خور
 درخشان صورت فلکی جبار است. یصله دارد. این ستاره سومین ستارهفا

گان  تار ند δ 𝑂𝑟𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑎  ،ε 𝑂𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑛𝑖𝑙𝑎𝑚 ،ζ 𝑂𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑛𝑖𝑡𝑎𝑘سررر ، کمرب
 .در وسط این صورت فلکی واقع شده است دهند که صورت فلکی جبار را تشکیل می

 هر سه ستاره، ستارگان دوتایی هستند.

برابر  0333 دارد. 0/2باشررد که قدری برابر  یک غول آبی رنگ می Mintaka یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 323و  خورشید درخشندگی داشته

این دارد. درخشندگی  7/1یک ابرغول آبی رنگ است که قدری برابر  Alnilam یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 1063و  برابر خورشید بوده 243333ستاره 
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دارد. درخشندگی  7/1باشد که قدری برابر  یک ابر غول آبی رنگ می Alnitak یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 823برابر خورشید بوده و  11333ستاره این 

شمشیر صورت فلکی جبار، قسمت  شصورت فلکی  این در زیر قسمت کمربند  ده واقع 
 که از ستاره و سحابی تشکیل شده است.

ست.    8/2قدر آن برابر  بوده وآبی رنگ   ι 𝑂𝑟𝑖 𝑁𝑎𝑖𝑟 𝐴𝑙 𝑆𝑎𝑖𝑓 یستاره   11233ا
شته شندگی دا شید درخ صله دارد. 1024و  برابر خور در باالی این  سال نوری از ما فا

شی از  قرار گرفته  θ 𝑂𝑟𝑖ستاره،  سوم به ترپهیوم یستاره 6که بخ شد و می  73مو  با
وصیه ت .این سحابی بسیار زیباست شود که سحابی جبار نام دارد. شامل یک سحابی می

 .تلسکوپ رصد شوددوچشمی یا شود با دوربین  می

برابر خورشید درخشندگی  4333 یک ابرغول آبی رنگ بوده و κ 𝑂𝑟𝑖 𝑆𝑎𝑖𝑝ℎ یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 723و  داشته
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 8۳)سگ بزرگ(کلب اکبر

 

 

 

 ی. این صورت فلکی بخاطر ستارهکلب اکبر شامل تعداد کمی ستاره استصورت فلکی 
صورت فلکی  ستاره از این  ستاره مهم ترین  ست که این  شباهنگ معروف ا شان  درخ

 است.

ستارهشعرای یمانی  ( α 𝐶𝑀𝑎 𝑆𝑖𝑟𝑖𝑢𝑠 یستاره ست که قدری  ییک  سفید رنگ ا
سال نوری از ما  4/8و  برابر خورشید درخشندگی داشته 22ره دارد. این ستا -4/1برابر 
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صله دا شانفا ستاره درخ ستاره رد. این  سمان می یترین  شد که آ ستاره با  دوتایی یک 
 .باشد می 81همدم آن، پوپ ینام ستارهاست و 

برابر  0243 باشررد. این سررتاره می 2آبی رنگ با قدر  β 𝐶𝑀𝑎 𝑀𝑖𝑟𝑧𝑎𝑚 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 633و  خورشید درخشندگی داشته

برابر  234ه اسررت. این سررتار 1/6آبی رنگ با قدر  γ 𝐶𝑀𝑎 𝑀𝑢𝑙𝑖𝑝ℎ𝑒𝑖𝑛 یسررتاره
 سال نوری هم از ما فاصله دارد. 234و  خورشید درخشندگی داشته

دارد. این ستاره  8/1ابرغول زرد رنگ است که قدری برابر  δ 𝐶𝑀𝑎 𝑊𝑎𝑧𝑒𝑛 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 1733و  برابر خورشید درخشندگی داشته 67333

برابر  0743 باشرررد. این سرررتاره می 4/1آبی رنگ با قدر  ε 𝐶𝑀𝑎 𝑎𝑑𝑎𝑟𝑎 یسرررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 601و  خورشید درخشندگی داشته

برابر  443ه باشرررد که این سرررتار می 0آبی رنگ با قدر  ζ 𝐶𝑀𝑎 𝐹𝑢𝑟𝑢𝑑 یسرررتاره
 سال نوری نیه از ما فاصله دارد. 004و  خورشید درخشندگی داشته

باشد که درخشندگی آن  می 4/2ابر غول آبی رنگ با قدر  η 𝐶𝑀𝑎 𝐴𝑙𝑢𝑑𝑟𝑎 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 0233برابر خورشید است و  133333

 τ 𝐶𝑀𝑎باشد که اطراف  ستاره می 43الی  63شامل  NGC 2042ستاره ای  یخوشه
 دو چشمی رصد نمود. توان با دوربین را می τ 𝐶𝑀𝑎 یقرار دارند. ستاره
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ستاره ع دارد. 6/6قدری برابر  τ 𝐶𝑀𝑎 یستاره ستاره ای به  یخوشهیک ضوی از این 
ستاره  می شمار صله دارد و  4333آید. این  شید  43333سال نوری از ما فا برابر خور

 درخشندگی دارد.

خوشه ای بسیار بهرگ است و به راحتی با دوربین دوچشمی  61Mستاره ای  ی82خوشه
 باشد. قابل مشاهده می
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 8۰)سگ کوچک(کلب اصغر
 

 

 

 .درخشان تشکیل شده است یستاره 2ا از صورت فلکی کلب اصغر تنه

شامی   α CMi  یستاره شعرای  ستاره  می 6/3زرد رنگ با قدر  یستارهو شد. این   7با
  ما فاصررله دارد. این سررتاره، سررال نوری از  6/11برابر خورشررید درخشررندگی داشررته و 

 دارد. 13همدم آن قدری برابر  یو ستارهاست دوتایی  یا ستاره

ه دارد. این سررتار 3/2آبی مایل به سررفید رنگ اسررت که قدری برابر   β 𝐶𝑀𝑖 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 173و  هبرابر خورشید درخشندگی داشت 140

                                                           
83 _Denis Minor 



64 

 

برابر خورشررید  204ه باشررد. این سررتار می 0/6نارنجی رنگ با قدر  γ CMi یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 038و  درخشندگی داشته
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 84)جوزا(دوپیکر

 

صورت فلکی واقع در منطقه البرو دصورت فلکی دوپیکر  شد که  می 84ومین  بخاطر با
 باشد. ، معروف میکاستور و پولوکسبه درخشان خود،  یدو ستاره

 43با  باشد. این ستاره می 4/1سفید رنگ با قدر وکاستور   α 𝐺𝑒𝑚 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟 یستاره
شندگی، شید درخ صله دارد. این سال نوری ا 42 برابر خور ستم     ستاره ز ما فا سی یک 

 .سه ستاره قابل رصد هستند هربا یک تلسکوپ خوب،  تایی است و سه

باشررد. این  می 2/1یک غول قرمه رنگ با قدر وپولوکس   β 𝐺𝑒𝑚 𝑃𝑜𝑙𝑙𝑢𝑥 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 06و  برابر خورشید درخشندگی داشته 03ره ستا

برابر  143باشررد. این سررتاره  می 3/1سررفید رنگ با قدر  γ 𝐺𝑒𝑚 𝐴𝑙ℎ𝑒𝑛𝑎 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 134 درخشندگی، خورشید
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برابر خورشررید  11باشررد. و با می 4/0سررفید رنگ با قدر  δ 𝐺𝑒𝑚 𝑊𝑎𝑠𝑎𝑡 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 43درخشندگی، 

سفید رنگ با قدر  ε 𝐺𝑒𝑚 𝑀𝑒𝑏𝑠𝑢𝑡𝑎 یستاره ستاره  می 0آبی مایل به  شد. این  با
 سال نوری از ما فاصله دارد. 330و  شتهدرخشندگی دابرابر خورشید  0333

باشد. با استفاده از دوربین دوچشمی و  ستاره می 233شامل  M 04ستاره ای  یخوشه
 توانید این خوشه را رصد نمایید. یا تلسکوپ کوچک، شما می
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 84عناندار  یاوممسک االعنه ارابه ران
 

 
 

   اجرام زیادی دارد. واین صورت فلکی نسبتا بهرگ بوده 

اسررت.  1/3باشررد که قدر آن  می یغول زرد رنگوعیوق   α 𝐴𝑢𝑟 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑙𝑙𝑎 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 62و  رشید بودهبرابر خو 83درخشندگی این ستاره 

اسررت.  3/1باشررد که قدر آن برابر  سررفید رنگ میβ Aur Menkalinan  یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 82و  برابر خورشید بوده 34 گی این ستارهدرخشند

باشررد. درخشررندگی این  می 7/0نارنجی رنگ با قدر   δ 𝐴𝑢𝑟 𝑃𝑟𝑖𝑔𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 163برابر خورشید است و  41ستاره 
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برابر خورشید  23433باشد. این ستاره  می 0سفید رنگ با قدر  ε Aur Maaz یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 2363و  درخشندگی داشته

برابر  234باشررد. درخشررندگی این سررتاره  می 2/0آبی رنگ با قدر  η 𝐴𝑢𝑟 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 213خورشید است و 

 213است. درخشندگی این ستاره  4/2آبی مایل به سفید رنگ با قدر  θ 𝐴𝑢𝑟 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 170باشد و  رابر خورشید میب

این  می باشد. درخشندگی 7/2نارنجی رنگ با قدر   ι Aur 𝐾𝑎𝑏𝑑ℎ𝑖𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 417برابر خورشید است و  1773ستاره 

شمار  وجود ندارد چرا که  γ Aurستاره ای به نام  صورت فلکی گاو به  ستاره در  این 
 آید. می

صورت فلکی ارابه شه در  سه خو شمی  یران  باز وجود دارد که می توان با دوربین دوچ
 آنها را رصد کرد.

له دارد. سال نوری از ما فاص 61333ستاره تشکیل شده است که  43از  M 04 یخوشه
شه ست که حدود  یترین خوشه خشاندر M 07 یخو شده ا  6733تا  6133شناخته 

 سال نوری از ما فاصله دارد. 

   سال نوری فاصله دارد. 6233نیه حدود  M 08 یخوشه
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 87)ثور(گاو
 

 

 .مین صورت فلکی در منطقه البرو  استصورت فلکی گاو سو

 3/3برابر باشد که قدر آن  می یغول قرمه رنگودبران   α Tau 𝐴𝑙𝑑𝑒𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛 یستاره
 است.

این  سال نوری از ما فاصله دارد. 44برابر خورشید درخشندگی داشته،  233ه این ستار
 ستاره به عنوان چشم درخشان گاو معروف است.
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 032این ستاره درخشندگی باشد.  می 7/1آبی رنگ با قدر  β 𝑇𝑎𝑢 𝐴𝑙𝑛𝑎𝑡ℎ یستاره
 دارد.سال نوری از ما فاصله  101برابر خورشید است و 

برابر خورشرررید  47ره باشرررد که این سرررتا می 4/0زرد رنگ با قدر  γ Tau یسرررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 146و  درخشندگی داشته

باشررد که یکی از سررتارگان، زرد مایل به  از نوع سررتارگان دوتایی می δ 𝑇𝑎𝑢 یسررتاره
 باشد. می 8/6قدر  بوده و دیگری آبی مایل به سفید رنگ با 8/0سفید رنگ با قدر 

ل نوری از ما فاصله دارد و سا 140و  برابر خورشید درخشندگی داشته δ1 ،43 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 164 برابر خورشید درخشندگی، 23با ، δ2 یستاره

ستاره  می 4/0نارنجی رنگ با قدر  ε 𝑇𝑎𝑢 𝐴𝑖𝑛 یستاره شد. این  شید  74با برابر خور
 سال نوری از ما فاصله دارد. 144داشته و درخشندگی 

برابر خورشید درخشندگی  333ه باشد. این ستار می 0آبی رنگ با قدر  ζ 𝑇𝑎𝑢 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 617و  داشته

برابر خورشرررید  48باشرررد. این سرررتاره  می 8/0زرد رنگ با قدر  θ 𝑇𝑎𝑢 یسرررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 148و  درخشندگی داشته

باشررد که به راحتی با اسررتفاده از دوربین دوچشررمی قابل  این سررتاره، از نوع دوتایی می
ست. البته با  شاهده ا شرطی که م شد البته به  شاهده می با سلح نیه قابل م چشم غیر م
صاف بوده سمان کامال  ستاره و آ شد.  شته با ستاره یآلودگی وجود ندا ، آبی همدم این 
سفید رنگ می شد که قدری برابر  مایل به  ستاره  6/0با رابر درخشندگی ب 87دارد. این 

 سال نوری از ما فاصله دارد. 148و  خورشید را داشته
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نام دیگر این جرم، هفت  .معروف ترین جرم صررورت فلکی گاو اسررت 88خوشرره پروین
ست.ن خواهرا صاف و بدون  یاین خوشه یستاره 4 ا سمان  باز با چشم غیر مسلح در آ

شاهده می ش آلودگی قابل م سیار زیبای نبا سحابی ب ستفاده نمایید،  سکوپ ا د. اگر از تل
 مشاهده خواهید کرد. نیه خوشه پروین و همچنین ستارگان دیگر این خوشه را 

شه شه ینهدیک ترین خو صاف  می Hyades یباز به ما، خو سمان  شد. وقتی که آ با
 .قابل مشاهده خواهند بودتعداد زیادی ستاره  Aldebaran ی، در اطراف ستارهباشد

 باشد. می Hyades یتنها بخشی از خوشه Aldebaran یستاره

شمی می ستفاده از دوربین دوچ ست که با ا شتری را  بدیهی ا سیار بی ستارگان ب توانید 
 مشاهده نمایید.
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 83دیوکش()برنده سر غول یا برساووش
 

 

 

زن بر ی صورت فلکباشد که بین  لکی نسبتا بهرگی میصورت ف برساووشصورت فلکی 
 .زنجیر و ارابه ران قرار دارد

ستاره می 8/1سفیدرنگ با قدر  α 𝑝𝑒𝑟 𝑀𝑖𝑟𝑝ℎ𝑎𝑘 یستاره شد. این  برابر  4633 با
 سال نوری از ما فاصله دارد. 432و  خورشید درخشندگی داشته
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ستار می 1/2آبی رنگ با قدر  β 𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑙𝑔𝑜𝑙 یستاره شد. این  شید  133ه با برابر خور
شته شندگی دا ستارهسال نوری از  30و  درخ ستاره،  صله دارد. این   متغیر می یما فا

ست. دلیل این پدیده، ستارهم 0/1 یقدر آن به اندازهباشد که  ست Algol یتغیر ا که  ا
ساعت یک بار از جلوی  21روز و  2همدم هر  یستاره نماید. ایجاد می 33دوتایی گرفتی
 شود. می 6/0موجب افهایش قدر ستاره تا گذرد که  این ستاره می

 سال نوری از ما فاصله دارد. 221باشد که  می 3/2زرد رنگ با قدر  γ 𝑝𝑒𝑟 یستاره

برابر خورشرررید  1633 باشرررد. این سرررتاره می 0آبی رنگ با قدر  δ 𝑝𝑒𝑟 یسرررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 427و  درخشندگی داشته

برابر خورشررید  1433 باشررد که می 3/2آبی رنگ با قدر  ε 𝑝𝑒𝑟 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑚 یسررتاره
شته ستارگان  408و  درخشندگی دا ستاره،  صله دارد. در اطراف این  سال نوری از ما فا

د خواهینگاه کنید،  ها وربین دوچشررمی به آنزیادی قرار دارند که اگر با تلسررکوپ یا د
 .  دید که بسیار زیبا هستند

برابر خورشید  4683 باشد. این ستاره می 6آبی رنگ با قدر  ζ 𝑃𝑒𝑟 𝑀𝑒𝑛𝑘𝑖𝑏 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 1773و  درخشندگی داشته

شه شه M 06ستاره ای  یخو ست ییک خو شم غیر ستاره ای باز ا سلح، این . با چ م
سمان دیده می سحابی کوچک در آ شکل یک  شمی  ستاره به    شود اما با دوربین دوچ

 توان ستاره ها را تماشا کرد. می

 

                                                           
91 _Eclipsing Binary:  این گونه از ستارگان به صورت دوتایی می باشند که هنگامی که  یکی از ستارگان جلوی دیگری قرار میگیرد که
 موجب تشدید و به عبارت دیگر افزایش میزان درخشندگی می شود. 
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 ۳۶)سرطان(خرچنگ

 

 باشد. ستارگان صورت فلکی خرچنگ، چهارمین صورت فلکی واقع در منطقه البرو  می
صورت  ستند اما در این  شان نی صورت فلکی چندان درخ فلکی تعداد زیادی اجرام این 

 زیبا و جالب وجود دارند.

سفید رنگ با قدر  α 𝐶𝑛𝑐 𝐴𝑐𝑢𝑏𝑒𝑛𝑠 یستاره ستا می 0/6آبی مایل به  شد. این  ره با
 سال نوری از ما فاصله دارد. 176و  برابر خورشید درخشندگی داشته 68
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برابر خورشید  240ره . این ستااست 4/0نارنجی رنگ با قدر  β 𝐶𝑛𝑐 𝐴𝑙𝑡𝑎𝑟𝑓 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 233و درخشندگی داشته 

ره باشد. این ستا می 7/6آبی مایل به سفید رنگ است که قدر آن برابر   γ 𝐶𝑛𝑐 یستاره
 سرررال نوری از ما فاصرررله دارد. 148و  برابر خورشرررید درخشرررندگی داشرررته 28

و  برابر خورشید درخشندگی داشته 63که است  6نارنجی رنگ با قدر  δ 𝐶𝑛𝑐 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 104

ستا 6زرد رنگ با قدر  ι 𝐶𝑛𝑐 یستاره شد. این  برابر خورشید درخشندگی  73ره می با
شته صله دارد. ا 188و  دا همدم  یباشد و ستاره ین ستاره دوتایی میسال نوری از ما فا

 .می قابل مشاهده استبا دوربین دوچش دارد و 7آن قدری برابر 

مشهور است با چشم  Beehive یکه به خوشه M 06 Praesepeستاره ای  یخوشه
شود. این  کوچک دیده می 32و به صورت یک سحابی باشد سلح قابل مشاهده میغیر م

 و با دوربین دوچشمی قابل رویت است. سحابی نسبتا بهرگ بوده
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 ۳۰)اسد(شیر

 

ه در به ستارگانش ک فلکی در منطقه البرو  هست و صورتصورت فلکی شیر، پنجمین 
 بوجود آورده اند، معروف است. ی همانند داسکنار هم شکل

سد   α 𝐿𝑒𝑜 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑢𝑠 یستاره ستار می 6/1آبی رنگ با قدر وقلب اال شد. این  ه با
شته 163 ستاره از  78و  برابر خورشید درخشندگی دا صله دارد. این  سال نوری از ما فا

با دوربین دوچشمی قابل  بوده و 8همدم آن دارای قدر  یستاره  باشد و تایی می نوع دو
 .مشاهده است

سد   β 𝐿𝑒𝑜 𝐷𝑒𝑛𝑒𝑏𝑜𝑙𝑎 یستاره ستوذنب اال سفید رنگ ا که قدری  آبی مایل به 
ستا 1/2برابر  شید 14ره دارد. این  شته برابر خور شندگی دا سال نوری از ما  04و  درخ

 فاصله دارد.
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ید برابر خورش 133است. این ستاره  2رنگ با قدر  نارنجی γ 𝐿𝑒𝑜 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑖𝑏𝑎 یستاره
شته س 124و  درخشندگی دا صله دارد. این   بوده وتاره از نوع دوتایی سال نوری از ما فا

 دارد. 8/0همدم آن قدری برابر  یستاره

دارد. این  4/2قدری برابر  رنگ اسررت و آبی مایل به سررفید δ  𝐿𝑒𝑜 𝐷𝑢ℎ𝑟 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 48و  برابر خورشید درخشندگی داشته 24ره ستا

به ترجمه شده است و  Duhrکه به اشتباه به عربی  است Zosmaنام یونانی این ستاره 
 باشد. معنی پشت شیر می

ه . این سررتاراسررت 0زرد رنگ با قدر  𝜀 𝐿𝑒𝑜 𝑅𝑎𝑠 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑒𝑑 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 241و  برابر خورشید درخشندگی داشته 028

برابر  06ره . این سررتااسررت 6/0سررفیدرنگ با قدر  ζ 𝐿𝑒𝑜 𝐴𝑑ℎ𝑎𝑓𝑒𝑟𝑎 یسررتاره
شته شندگی دا شید درخ صله دارد.سال نوری ا 33و  خور سه  ز ما فا ستاره از نوع  این 

ستاره قابل رویت بوده و تایی  سه  ستاره از این  ستفاده از دوربین دوچشمی تنها دو  با ا
 هستند.

اسررت. این سررتاره  4/0قدر آن برابر  بوده وآبی مایل به سررفید رنگ  η 𝐿𝑒𝑜 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 2103و  برابر خورشید درخشندگی داشته 16833

برابر  118ه . این ستاراست 0/0آبی مایل به سفید با قدر  θ 𝐿𝑒𝑜 𝐶ℎ𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 178و  خورشید درخشندگی داشته

برابر خورشید  63ره . این ستااست 3/0نارنجی رنگ با قدر  μ Leo 𝑅asalas یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 100و  داشته درخشندگی
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مشرراهده با  در صررورت فلکی شرریر تعداد زیادی سررحابی وجود دارند اما متاسررفانه قابل
 .دوربین دوچشمی نیستند
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 ۳4)دوشیزه(سنبله
 

 

 

صورت فلکی در منطقه ال ششمین  سنبله  شد که بخاطر وجو برو  میصورت فلکی  د با
شه سنبله  یخو شانی  ستکهک شه ،معروف ا سفانه این خو شانی تنها با  یاما متا کهک

 استفاده از تلسکوپ های بسیار قوی قابل مشاهده است.

. این ستاره باشد می 38/3غول آبی رنگ با قدر وسماخ اعهل   α 𝑉𝑖𝑟 𝑆𝑝𝑖𝑐𝑎 یستاره
دارد. این ستاره سال نوری از ما فاصله  242و  برابر خورشید درخشندگی داشته 2233

ستاره ست و یشانهدهمین  سمان ا شان آ سبتا  آنگیری  به علت قرار درخ در مکان ن
 تاریک آسمان، به راحتی قابل مشاهده است.
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برابر  6اره باشررد. این سررت می 4/0سررفید رنگ با قدر  β 𝑉𝑖𝑟 𝑍𝑎𝑣𝑖𝑟𝑗𝑎𝑣𝑎 یسررتاره
 ارد. سال نوری از ما فاصله د 04و  خورشید درخشندگی داشته

سررال  03باشررد. این سررتاره  می 3/2سررفید رنگ با قدر   γ 𝑉𝑖𝑟 𝑃𝑜𝑟𝑟𝑖𝑚𝑎 یسررتاره
 نوری از ما فاصله دارد.

باشررد. این  می 6/0قرمه رنگ اسررت و قدر آن برابر  δ 𝑉𝑖𝑟 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑙𝑎𝑢𝑣𝑎 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 232و  برابر خورشید درخشندگی داشته 164ه ستار

ستا می 3/2زرد رنگ با قدر  ε 𝑉𝑖𝑟 𝑉𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 یستاره شد. این  برابر  43ره با
 سال نوری از ما فاصله دارد. 132و  خورشید درخشندگی داشته

ست که قدر آن  ζ 𝑉𝑖𝑟 𝐻𝑒𝑧𝑒 یستاره سفید ا ستا می 6/0آبی مایل به  شد. این  ره با
 سال نوری از ما فاصله دارد. 70و  برابر خورشید درخشندگی داشته 13

برابر  264ره باشررد. این سررتا می 6/6آبی مایل به سررفید رنگ با قدر  θ 𝑉𝑖𝑟 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 614و  خورشید درخشندگی داشته

برابر خورشید درخشندگی  131ه باشد. این ستار می 6قرمه رنگ با قدر  ν 𝑉𝑖𝑟 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 010و  داشته
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 34گاوچران وعوا یا گاوران

 

ستاره گاورانصورت فلکی  شتن  شانی به  یفقط بخاطر دا سماخ رامحدرخ معروف  نام 
کتاب آورده  این در ،درخشرران یتنها بخاطر وجود این سررتاره اسررت. این صررورت فلکی

 شده است چرا که دیگر ستارگان این صورت فلکی به راحتی قابل مشاهده نیستند.

 می 34/3با قدر  ،قرمه رنگستاره ای سماخ رامح  ( α 𝐵𝑜𝑜 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑢𝑟𝑢𝑠 یستاره

ستاره شد. این  شته  113 با شندگی دا شید درخ صله  07و برابر خور سال نوری از ما فا
 درخشان آسمان شهرت دارد. یعنوان چهارمین ستارهین ستاره به دارد. ا

برابر  144ه باشرررد. این سرررتار می 4/0زرد رنگ با قدر  β Boo 𝑁𝑒𝑘𝑘𝑎𝑟 یسرررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 213و  خورشید درخشندگی داشته

 04باشد. این ستاره  می 0آبی مایل به سفید رنگ با قدر  γ 𝐵𝑜𝑜 𝑆𝑒𝑔𝑖𝑛𝑢𝑠 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 84و  ورشید درخشندگی داشتهبرابر خ
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برابر خورشرررید  64ره باشرررد. این سرررتا می 4/0زرد رنگ با قدر  δ 𝐵𝑜𝑜 یسرررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 114و  درخشندگی داشته

خورشید برابر  637باشد. این ستاره  می 6/2نارنجی رنگ با قدر  Izar  ε 𝐵𝑜𝑜یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 213و  داشته درخشندگی

برابر  3 باشرررد. این سرررتاره می 7/2زرد رنگ با قدر   η 𝐵𝑜𝑜 𝑀𝑢𝑝ℎ𝑟𝑖𝑑 یسرررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 07و  خورشید درخشندگی داشته

خورشررید برابر  47ره باشررد. این سررتا می 4/0نارنجی رنگ با قدر  ρ 𝐵𝑜𝑜 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 168و  درخشندگی داشته
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 96عقاب

 

 مشهور است.، Altairدرخشان خود،  یصورت فلکی عقاب بخاطر ستاره

برابر  11ره باشررد. این سررتا می 74/3سررفید رنگ با قدر  α 𝐴𝑞𝑙 𝐴𝑙𝑡𝑎𝑖𝑟 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 8/14و  خورشید درخشندگی داشته

شده اند  شناخته  ستارگانی که تاکنون  سرعت چرخشی را در بین  شترین  ستاره بی این 
ست که  ساعت طول می 7/4دارد؛  ستاره به دور خود بچرخد، این درحالی شد تا این  ک

 .ت طول می کشد تا به دور خود چرخش کندساع 6/24خورشید 

ست می 7/0زرد رنگ با قدر  β 𝐴𝑞𝑙 𝐴𝑙𝑠ℎ𝑎𝑖𝑛 یستاره شد. این  شید  4اره با برابر خور
 سال نوری از ما فاصله دارد. 64و  درخشندگی داشته

ستاره  می 7/2نارنجی رنگ با قدر  γ 𝐴𝑞𝑙 𝑇𝑎𝑟𝑎𝑧𝑒𝑑 یستاره شد. این  برابر  1633با
 سال نوری از ما فاصله دارد. 641و  خورشید درخشندگی داشته
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برابر خورشرررید  3تاره باشرررد. این سررر می 6/0سرررفید رنگ با قدر  δ 𝐴𝑞𝑙 یتارهسررر
 سال نوری از ما فاصله دارد. 43و  درخشندگی داشته

برابر خورشررید  0103باشررد. این سررتاره  می 3/0سررفیدرنگ با قدر  η 𝐴𝑞𝑙 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 1170و  داشته درخشندگی

سال نوری از  287است. این ستاره  2/0آبی مایل به سفید رنگ با قدر  θ 𝐴𝑞𝑙 یستاره
 ما فاصله دارد.

برابر خورشرررید  6/0ه باشرررد. این سرررتار می 6/0آبی رنگ با قدر  λ 𝐴𝑞𝑙 یسرررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 124و  درخشندگی داشته
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 ۳7نسر واقع(یا  )چنگ رومیشلیاق

 

 .است اطرافش مشهور یستاره 6 وگا وی به خاطر داشتن ستاره شلیاقصورت فلکی 

 باشد. می 30/3آبی مایل به سفید رنگ است و قدر آن برابر  α 𝐿𝑦𝑟 𝑉𝑒𝑔𝑎 یستاره

 سال نوری از ما فاصله دارد. 24و  برابر خورشید درخشندگی داشته 43ره این ستا

سفید رنگ با قدر  β 𝐿𝑦𝑟 𝑆ℎ𝑒𝑙𝑖𝑎𝑘 یستاره ستاره می 4/0آبی مایل به  شد. این   با
 سال نوری از ما فاصله دارد. 882و  برابر خورشید درخشندگی داشته 2663

برابر  1423 باشررد. این سررتاره می 0/0با قدر آبی رنگ    γ 𝐿𝑦𝑟 𝑆𝑢𝑙𝑎𝑓𝑎𝑡 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 404و  خورشید درخشندگی داشته
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ید برابر خورشررر 463باشرررد. این سرررتاره  می 8/4آبی رنگ با قدر  δ 𝐿𝑦𝑟 یسرررتاره
 تاره از نوع دوتایی بوده وسال نوری از ما فاصله دارد. این س 1383و  درخشندگی داشته

 دارد. 4الی  6همدم آن قرمه رنگ بوده و قدری بین  یستاره

ست و قدری برابر  𝜀 𝐿𝑦𝑟 یستاره ستا 7/6سفید رنگ ا شید  23ره دارد. این  برابر خور
هارتایی است سال نوری از ما فاصله دارد. این ستاره از نوع چ 142و  درخشندگی داشته

به صورت ستاره دوتایی دیده اما با چشم غیر مسلح، در صورت کامال صاف بودن آسمان، 
 .شود دوتایی دیده می یستارهبه صورت یک به وضوح  می شود و با دوربین دوچشمی،

سفید رنگ با قدر  ζ 𝐿𝑦𝑟 یستاره شد.  می 0/6آبی مایل به  شندگی با ستاره درخ این 
ست و  04 شید ا س 140برابر خور صله دارد. این  تاره از نوع دوتایی سال نوری از ما فا

 دارد که با دوربین دوچشمی قابل مشاهده است. 4همدم آن قدری برابر  یستاره است و

 با استفاده از دوربین دوچشمی قابل مشاهده است.نیه  M 46کروی  یخوشه

سیار   M 47سحابی حلقوی  ست و تنها به با دوربین دوچشمی ب سخت قابل مشاهده ا
ستاره دیده می شک صورت یک  سکوپ به  ستفاده از تل ضوی شود اما با ا ل یک جرم بی

 شود. مینیه به شکل حلقه مشاهده شود و با تلسکوپ های قدرتمند  شکل دیده می
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۳8دجاجه( قو یا)ماکیان
 

 

 

 

 به خاطر داشتن شکل صلیب به راحتی قابل تشخیص است. ماکیانصورت فلکی 

 قرار گرفته است. بر روی کهکشان راه شیری دقیقادر آسمان این صورت فلکی 

سفید رنگ با قدر  یک ابر غول آبی α 𝐶𝑦𝑔 𝐷𝑒𝑛𝑒𝑏 یستاره شد.  می 0/1مایل به  با
ستاره  شته 244333این  صله  0143و  برابر خورشید درخشندگی دا سال نوری از ما فا

  دارد.
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برابر  722ه باشد. این ستار می 1/0قرمه رنگ با قدر  یغول β 𝐶𝑦𝑔 𝐴𝑙𝑏𝑖𝑟𝑒𝑑 یستاره
از نوع  سررال نوری از ما فاصررله دارد. این سررتاره 084و  داشررتهخورشررید درخشررندگی 

 باشد. می 1/4همدم آن آبی مایل به سفید رنگ با قدر  یستاره بوده ودوتایی 
 . ترین ستارگان دوتایی در آسمان است یکی از زیباستاره این 

سفید رنگ با قدر  γ 𝐶𝑦𝑔 𝑆𝑎𝑑𝑟 یستاره ستاره  2/2زرد مایل به  ست. این   26333ا
 سال نوری از ما فاصله دارد. 1423و  برابر خورشید درخشندگی داشته

برابر خورشرررید  143باشرررد. این سرررتاره  می 3/2آبی رنگ با قدر  δ 𝐶𝑦𝑔 یسرررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 171و  رخشندگی داشتهد

برابر خورشررید  62ه باشررد. این سررتار می 4/2نارنجی رنگ با قدر  ε 𝐶𝑦𝑔 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 72و درخشندگی داشته 

برابر  34باشررد. این سررتاره  می 2/0زرد مایل به سررفید رنگ با قدر  ζ Cyg یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 141و  شتهخورشید درخشندگی دا

برابر خورشررید  60ره باشررد. این سررتا می 3/0نارنجی رنگ با قدر  η 𝐶𝑦𝑔 یتارهسرر
 سال نوری از ما فاصله دارد. 103و  درخشندگی داشته

برابر  08ره باشررد. این سررتا می 8/0آبی مایل به سررفید رنگ با قدر  ι 𝐶𝑦𝑔 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 122و  خورشید درخشندگی داشته

 .با استفاده از دوبین دوچشمی قابل مشاهده است M 23باز  یخوشه
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با استفاده از دوربین دوچشمی ساده  است کهبهرگی نسبتا  یخوشه M 03 باز  یخوشه
   43در  13شود اما با استفاده از دوربین دوچشمی قویو سحابی دیده مییک به صورت 

 ستارگان درخشان این خوشه قابل مشاهده اند.

معروف به سررحابی آمریکای شررمالی اسررت که این سررحابی را با  NGC7333سررحابی 
 ن دوچشمی نمی توان دید.دوربی

با استفاده از دوربین دوچشمی قابل معروف به سحابی پلیکان است و  IC 4373سحابی 
 باشد. مشاهده نمی

سمت هایی از  ستفاده از  NGC 4343 ، 2NGC 433 ،NGC 4334سحابی های ق با ا
 .بل مشاهده هستندادوربین دوچشمی، قسمت هایی از آنها ق
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 ۳۳)فرس اعظم یا اسب بزرگ(بالداراسب 

 

 

 

سب  شتن  بالدارصورت فلکی ا دهند مشهور  ستاره که تشکیل یک مربع می 6بخاطر دا
ست.  شید که ا شته با ست، به علت توجه دا شده ا سمت چپ واقع  ستاره ای که در باال 

 شود. میننامیده  δ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑠𝑖، آید اینکه جهو صورت فلکی آندرومدا به حساب می

برابر  148ه باشررد. این سررتار می 4/2آبی رنگ با قدر  α 𝑃𝑒𝑔 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎𝑏 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 163و  خورشید درخشندگی داشته

برابر  008ره باشرررد. این سرررتا می 6/2قرمه رنگ با قدر  β 𝑃𝑒𝑔 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑎𝑡 یسرررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 133و  خورشید درخشندگی داشته
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برابر خورشررید  443ه دارد. این سررتار 8/2قدری برابر  γ 𝑃𝑒𝑔 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑛𝑖𝑏 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 000و  درخشندگی داشته

ست.  6/2ابرغول نارنجی رنگ با قدر  ε 𝑃𝑒𝑔 𝐸𝑛𝑖𝑓 یستاره شندگی ا ستاره درخ این 
تاره از نوع دوتایی دارد. این سسال نوری از ما فاصله  470برابر خورشید است و  6343

 با دوربین دوچشمی قابل مشاهده است. دارد و 3همدم آن قدری برابر  یاست که ستاره

برابر  142ه باشرررد. این سرررتار می 6/0آبی رنگ با قدر  ζ 𝑃𝑒𝑔 𝐻𝑜𝑚𝑎𝑛 یسرررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 233و  خورشید درخشندگی داشته

سفید رنگ با قدر  η 𝑃𝑒𝑔 𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟 یستاره ستار 3/2زرد مایل به  ست. این   243ه ا
 سال نوری از ما فاصله دارد. 214و  برابر خورشید درخشندگی داشته

 23ره باشد. این ستا می 4/0آبی مایل به سفید رنگ با قدر  θ 𝑃𝑒𝑔 𝐵𝑖ℎ𝑎𝑚 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 37و  برابر خورشید درخشندگی داشته

برابر  60ره اسرررت. این سرررتا 4/0قرمه رنگ با قدر  μ 𝑃𝑒𝑔 𝑆𝑎𝑑𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑖 یسرررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 117و  خورشید درخشندگی داشته

برابر خورشید درخشندگی  7/6ه است. این ستار 2/6سفید رنگ با قدر   ξ 𝑃𝑒𝑔یستاره
 ال نوری از ما فاصله دارد.س 40و  داشته

شه سیار چگ M 14کروی  یخو ست وب سکوپ کوچک ال ا و یا دوربین   می توان با تل
صد کرد. شمی آن را ر شاهده  دوچ ست که برای م شه  یبدیهی ا ضح این خو دقیق و وا

 .توان ستارگان این خوشه را رصد نمودباید از تلسکوپ های قدرتمند استفاده کرد تا ب
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 ۶۳۳)آندرومدا(زن بر زنجیر

 

 

 

قرار  آندرومدا در آنت فلکی نسبتا بهرگی است که کهکشان صورت فلکی آندرومدا، صور
 دارد.

باشررد.  می 1/2آبی مایل به سررفید با قدر  Alpheratzیا  α 𝐴𝑛𝑑 𝑆𝑖𝑟𝑟𝑎ℎ یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 37و  برابر خورشید درخشندگی داشته 133ه این ستار

برابر  674باشررد. این سررتاره  می 1/2قرمه رنگ با قدر  𝛽 𝐴𝑛𝑑 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐ℎ یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 133و  خورشید درخشندگی داشته

                                                           
011 _ Andromeda 



93 

 

برابر  1433 باشررد. این سررتاره می 1/2نارنجی رنگ با قدر  γ 𝐴𝑛𝑑 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑘 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 044و  خورشید درخشندگی داشته

برابر خورشررید  63باشررد. این سررتاره  می 0/0نارنجی رنگ با قدر  δ 𝐴𝑛𝑑 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 131و  درخشندگی داشته

برابر  60ره باشررد. این سررتا می 3/0آبی مایل به سررفید رنگ با قدر  μ 𝐴𝑛𝑑 یسررتاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 104و  خورشید درخشندگی داشته

ست که این کهکشان  M 01کهکشان  سال  4/2به کهکشان آندرومدا معروف ا میلیون 
واگر آسمان کامال صاف باشد  با چشم غیر مسلح نوری از ما فاصله دارد. در آسمان شب

شود و با دوربین دوچشمی و تلسکوپ  به شکل یک جرم نورانی بیضوی شکل دیده می
 شود. رصد می یوضوح خیلی بهتربا 
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 ۶۳۶مثلث

 

 

 

سیار کوچکی یک صورت فلکی مثلث  ستصورت فلکی ب  و به این علت در این کتاب ا
 اهمیت فراوانی دارد. M 00آورده شده است که به خاطر دارا بودن کهکشان 

شد. این  می 6/0سفید رنگ با قدر  α 𝑇𝑟𝑖 𝐸𝑙𝑚𝑢𝑡ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡ℎ یستاره  16ره ستابا
 سال نوری از ما فاصله دارد. 46و  برابر خورشید درخشندگی داشته

ستاره  می 0سفیدرنگ با قدر  β 𝑇𝑟𝑖 یستاره شد. این  صله  126با سال نوری از ما فا
 دارد.

                                                           
010 _Triangulum 
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برابر خورشید  27ره باشد. این ستا می 6آبی مایل به سفید رنگ با قدر  γ 𝑇𝑟𝑖 یستاره
 سال نوری از ما فاصله دارد. 117و  درخشندگی داشته

شان  شان مارپیچی یک  M 00کهک ست وکهک توان با دوربین دوچشمی  به خوبی می ا
شان حدود  صد کرد. این کهک صله دارد و دورترین  0آن را ر سال نوری از ما فا میلیون 
توان دیدوتنها در شرایط جوی بسیار خوب قابل  جرمی است که با چشم غیر مسلح می

 باشد  مشاهده می
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 وضعیت ستارگان
 در ماه های مختلف سال 

 

 باشد. یکامل آسمان برای هر ماه از سال م ینقشه ن بخش شاملای

 آسمان شب، باید رو به جنوب بایستید و یه باشید که برای استفاده از نقشهتوجه داشت
"North"  ،رو به جنوب باشرد"West"  داشرته باشرد که  در دسرت راسرت شرما قرار

شان می شد که جهت  "East"دهد و  جهت غرب را ن شته با شما قرار دا ست چپ  در د
 دهد. می شرق را نشان 

ان تارگکردند که س تصور میچنین به دلیل گردش زمین به دور خود، در گذشته مردم 
ساس همین به دور زمین گردش می شته  کنند و برا صور، تمامی جداول این کتاب نو ت

صحیح نبودن، هیچشده ا صور با وجود  سمان  ند، چرا که این ت صد آ تاثیر مخربی در ر
 کند.  نمی ایجاد

عینی در آسمان قابل ، تنها در ماه های مآسمان شبفلکی گفته شده در راهنمای  صور
صررورت های فلکی که در جنوب در نقشرره قرار دارند بهتر قابل مشرراهده مشرراهده اند. 

در تمام سال در آسمان شب قابل مشاهده اند را صورت  هستند. صورت های فلکی که
 .گویند 132فلکی دورقطبی

 
                                                           
012 _Circumpolar Constellation 
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برخی از صررورت های فلکی که در راهنمای آسررمان شررب برای ماه های مختلف سررال 
ست که تنها در  شخص گردیده اند بدین معنی ا ستاره م شده اند با  شته  همان عرض نو

ش شاهده اند. توجه دا شده قابل م صورت های جغرافیایی معین  صد  شید که برای ر ته با
فلکی باید در مکانی قرار داشررته باشررید که آلودگیواعم از آلودگی نوری و آلودگی هوا  

 وجود نداشته باشد.

بامداد در اول ژانویه  1:03برای ساعات  هاراهنما داشته باشید که تمامیتوجه همچنین 
 .تنمیم شده اند به وقت ایران ام ژانویه 01در  20:03بامداد در پانهدهم ژانویه و  3:03و 

در راهنما های آسمان شب صورت های فلکی به شکل مخفف نوشته شده اند که شما 
کی های فل باید با مراجعه به بخش صورت های فلکی در کتاب و معادل انگلیسی صورت

که در پاورقی گفته شده اند، موقعیت هریک از صورت های فلکی را در آسمان بشناسید. 
انگلیسی صورت فلکی گاوران باشد که معادل  می Bootesمخفف  Booبه عنوان مثال: 

ست صورت فلکی  می Ursa Minorمخفف  UMiیا  ا سی  شد که معادل انگلی دب   با
 اصغر است.
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 ۶۳۰آسمان شب در ماه ژانویهراهنمای 

 

 
 

                                                           
013 _January Night Sky 
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 ۶۳4راهنمای آسمان شب در ماه فوریه

 

 
 

                                                           
014 _ February Night Sky 
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 ۶۳5راهنمای آسمان شب در ماه مارس

 

 

                                                           
015 _March Night Sky 
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 ۶۳۱راهنمای آسمان شب در ماه آوریل

 

 
 

                                                           
016 _April Night Sky 
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 ۶۳7راهنمای آسمان شب در ماه می

 

 
 

                                                           
017 _May Night Sky 
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 ۶۳8راهنمای آسمان شب در ماه ژوئن

 

 
 

                                                           
018 _June Night Sky 
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۶۳۳راهنمای آسمان شب در ماه جوالی
 

 

 

                                                           
019 _July Night Sky 
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 ۶۶۳آگوستراهنمای آسمان شب در ماه 

 

 
 

                                                           
001 _August Night Sky 
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 ۶۶۶راهنمای آسمان شب در ماه سپتامبر

 

 
 

                                                           
000 _September Night Sky 
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 112راهنمای آسمان شب در ماه اکتبر

 

 
 

 

                                                           
002 _October Night Sky 
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 110راهنمای آسمان شب در ماه نوامبر

 

 
 

                                                           
003 _November Night Sky 
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 116راهنمای آسمان شب در ماه دسامبر

 

 
 

 

                                                           
004 _December Night Sky 
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 اطلس آسمان
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 درجه +33تا  +43عرض جغرافیایی 
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 ساعت 6تا  3جغرافیایی + و طول 43تا  -43عرض جغرافیایی 

 



003 

 

 
 ساعت 8تا  6+ طول جغرافیایی 43تا  -43عرض جغرافیایی 



004 

 

 
 ساعت 12تا  8+ طول جغرافیایی 43تا  -43عرض جغرافیایی 
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 ساعت 14تا  12+ طول جغرافیایی 43تا  -43عرض جغرافیایی 
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 ساعت 23تا  14+ طول جغرافیایی 43تا  -43عرض جغرافیایی 
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 ساعت 3تا  23+ طول جغرافیایی 43تا  -43عرض جغرافیایی 
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 -33تا  -43عرض جغرافیایی 
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