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ھموو ھاوڕێ و دۆستان و شون کوتووانم ل تۆڕی کۆمیتی فیسبووک بۆ - 

.ئوانپاپشتیکردن و ھاندانی 

نوسر ل چند درکدا

.ل شاری کۆی ل دایک بووە1967ل سای - 
.قۆناغی سرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی ل شاری ھولر تواو کردووە- 
 - ندازیاری زانکۆی موسندازیاری شارستانی کۆلیژی ئئ کالۆریۆسی ل ی بوانامب

.ب دەست ھناوە
ل زانکۆی موس بۆ چاودری کردن و بینینی 1986ل سایدروستکردنی تلسکۆپ - 

 ناوبانگی ھالی کت76کلکداری بودیار دەک ک بساڵ جار.
تکساس ل شاری داالس، ویالیتی ل کۆمی گردوون ناسانیکی چاالکئندام- 

Texas Astronomical Society, Dallasویالیت یکگرتووەکانی ئمریکا – Texas, USA
 - کان لردوونیردوون ناسی و دیاردە گر زانستی گست لدەھا بابنوسینی س

.کۆمک گۆڤار و ڕۆژنام ھر ل سای ھشتاکانوە تاوەکو ئستا
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پشکی

ئوانیش،دەکات تن ئاسمانیکانلگردوونناسی ئو زانستی ک لکۆینوە 
گاالکسیکان و کلکدارەکان دەگرتوە، ب گشتی ئسترەکان، ھسارەکان و مانگکانیان، 

و تن و بارست گردوونناسی ل ھموو گردوون دەکۆتوە ب ھموو ئو ووزە
یدایت ی کجیاوازان .

ناسیوەولوەتی دروستبووە و چاوی کردۆتوە لسر گۆی زەوی و خۆیھر مرۆڤ 
ب ڕۆژ ،کۆمک پرسیاری گورەی ال دروست بووە لسر خۆی و ژینگو دەوروبرەکی

درەوشانوە و وتیشک و ڕووناکی خۆری بینیوە، ل شوە تاریککان تماشای ئاسمانی کردو
، ڕووناکی کاریگری لسر ئندشی ھبووەنوەیان ل ئاسمان و جوجوانی ئسترەکان 

دروست کردووە، دیاردە گردوونیکانی وەکو بۆمانگ و گۆڕانی شوەکی پرسیاری زۆری 
. مانگ گیران و خۆر گیران سرسامی کردووە

؟بۆ دەدرەوشنوەوئسترەکان چینزانت ھر ل زووەوە مرۆڤ ئارەزووی ئوەی ھبووە ب
مانگ چۆن شوەکی دەگۆڕت و پیوەندی ئمان چی ؟خۆر چۆن گرمی و تیشك دەدات

ب گومان مرۆڤ بۆ دەیھا ھزار ساڵ ھیچ وەمکی؟بو ژینگ و ئرزەی لسری دەژیت
دەربارەی بۆ زانیاری ئارەزوو و تامزرۆیبمئم پرسیارانی پ نبووە، زانستیانی

ھتا وای ،وای ل کردووە پنا ببات بر چیۆک  ئفسانیی و ھبستراوەکانگردوون 
ئو چیۆک و کاندوای یکنوە یک للھات مرۆڤکان ل کۆمگا سرەتاییکان و

.یکتر بگنوەداستانان بۆ
ھموو تنکانی ئاسمان و ،زانیاریل زۆربی قۆناغ کۆنکانیش مرۆڤ لبر نبوونی 

 داوە بکانی گرردوونیر بنیات ناوەئایین و خوداڕووداوە گسکانی لما ئایینیو بن.

، گرنگی دان ب دروست بووبنما سرەتاییکانی گردوونناسی بر ل چند ھزار ساک 
انی مرۆڤایتی وەکو ناسی شتکی باو بوو لالی زۆربی شارستانیت کۆنکن گردوو

رتاوە ، ئگرچی لس...ھتد. سومریکان، ئاشووریکان، یۆنانیکان و چینیکان
یچاودری تن ئاسمانیکانئاساییب چاویتنیا مرۆڤ بشوەیکی زانستی نبووە و 

ی بم مرۆڤ لو کاتوە ناوی ل ئسترەکان ناوە و چاودری ووردی جو، کردووە
ھوی داوە پیوەندی دروست بکات ان و مانگ و خۆری کردووە ل ئاسمان و ئسترەک

کاتی چاندن یان درونکردنی برھم وەرزەکانی ساڵ و لگڵن ئو جولنوان
ئسترەکان و مانگیشی وەکو ل ھمان کاتدا ، ڕووداوە سروشتیکانکشتوکایکان ھروەھا 

.ھاتووچۆکانی لسر ووشکایی و ل دەریاکانرھناوە لکاتی انیشاندەر بکڕێ
ناسی ل سدەکانی ناوەڕاست ل ئوروپا چووە قۆناغکی نوێ دوای زانستی گردوون

بۆ یکم جار پشنیاری ئوەی کرد ک ھمل سدەی پازدە)نیکۆالس کۆپرنیکۆس(ئوەی 
ری خۆردا زەوی و ھسارەکان ل سیستمک ک کۆمی خۆرە ھموویان ب دەو

و ) گالیلۆ گالیلی(زانایاندەسوڕنوە، ئو کارەی ئو پارزرا و دوایی فراوانتر کرا لالیک
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بو ی، گالیلۆ ل ڕگی تلسکۆپکیوە چاودری ئاسمانی دەکرد و پرە)جۆناس کپلر(
.بیردۆزە دا

ۆمی خۆری پناسی ک1619ل سای کپلر یکم کس بوو ک ب ووردی و دروستی 
کرد، ئو ووتی ل کۆمی خۆر ھموو ھسارەکان ب دەوری خۆردا دەسوڕنوە و خۆریش 
کوتۆت چقی کۆمی خۆر، بم کپلر نیتوانی یاسا فیزیاییکان دابن و ئو کارەی 

ڕگی ەھم ل دکۆتاییکانی سدەی حڤھشت، نیوتن توانی ل ج) ئیسحاق نیوتن(بۆ 
ەکان ب دەوری نوەی ھسارنوە و ھزی کش کردن جوانی کۆمک یاسای جوداھن

خۆر ڕوون بکاتوە، ھروەھا نیوتن ھستا ب پرەپدان ب تلسکۆپک بۆ خۆی و لو 
.ڕگیوە کاری چاودری کردنی ئنجام دەدا

وانی چاودری ل سرەتای سدەی ھژدەھم ت) جۆن فالمستد(شناسی ئینگلیزیگردوون
.ئسترە بکات و زانیاریکان ل کتالۆکک کۆبکاتوە3000

 نرا کلموەی سم ھات دوای ئدەی بیسترەتای سس ورەش لوتنی زانستی گشکپ
 لگ کن لشئاسمان ب ن لچاو دەبینر و بش ب ی کرانستو ئی خۆر و ئکۆم

نوەی گورەتری بدوادا ھات و دەرکوت ک کشان، ئمش دۆزیاکئسترەی ڕی
ژمارەیکی یکجار زۆر گاالکسی تر ھی ل دەرەوەی ئو گاالکسیی ک کۆمی خۆری 

.تدای و ب ھموویان گردوون پک دەھنن
ناسی شۆڕشکی گورەی بخۆوە ل دوای پنجاکانی سدەی بیستمیش زانستی گردوون

دوای دەست پکردنی کبکی نوان ھردوو ووتی یکتی اردل سردەمی شڕی سبینی
گشت سۆڤیتی ئو کات و ویالیت یکگرتووەکانی ئمریکا لسر برەو پش چوون و 

یکتی سۆڤیت توانی یکم مرۆڤ بنرت بۆ بۆ بۆشایی ئاسمان و سر مانگ، کردن
بوو، ) یوری گاگارین(ک ناوی 1961یی نیسانی سا12بۆشایی ئاسمان ل برواری 

ی لسر دەستی ئاژانسی بۆشاییگری ئاسماندوایی زۆرترپشکوتن گورەکانیش 
ئم ئاژانس 1958یئنجامدرا دوای ئوەی ئمریکا ل سا)ناساNASA(ئمریکی

ویالیت یکگرتووەکانی نتوەییی دروست کرد بۆ گرتن دەستی ھموو برنامکانی 
ئ بارەت بریکا سمو و پشکنینی بۆشایی ئاسمانلینکۆ.

ئاژانسی ناسا ھر زوو کاری زۆر گورەی ئنجامدا ک گرنگتینیان ناردنی مرۆڤ بوو بۆ 
، ل دوای ئو گشتش 1969ی تمموزی سای 19یکم جار بۆ سر مانگ ل برواری 

.1972انگ تاوەکو سای ب مرۆڤوە بۆ سر مناسا پنج گشتی تری ئنجامدا

 25لھۆی یساوە بشندەی تر چووە پردوونناسی ھڕابردووشدا زانستی گ
 تیش لتایب گشتی و ب لۆژیا بکنوتنی تشکسکۆپی ھابل و پلوەکانی تدۆزین
بواری کۆمپیوتر و پیوەندیکردن و ونگرتن، تلسکۆپی بھزی ھابل لالین دەزگای 

یناسا ل1990سا بۆشایی ئاسمان و ل دەوری گۆی زەوی ل ک بیرەو خولگدرا بھ
دوو دەیی ڕابردوو گلک نھنی گورەی گردوونی ئاشکرا کرد، لوان فراوانی گردوون و 

اوی مرۆڤی گایوە دواوە و توانی ونکانی چزۆری ژمارەی گاالکسیکان، ھروەھا 
 پتر ل ر لردوون ب13گ ردوون لگ ملیار ساڵ نیشانی مرۆڤ بدات، ھابل دەریخست ک
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ھروەھا دەریخست ک . ملیار ساڵ13.7تقینوەیکی گورە دروست بووە بر ل نزیکی 
.گردوون ل کشانکی بردەوامدای و گاالکسیکان ل یکتر دوور دەکونوە

ل ئستادا لۆژیا ب گشتیمرۆڤ ل بواری زانست و تکنب ھۆی پشکوتنی خرای 
بدرت ل چند ساڵ و دۆزینوەی گورەتر و سرنچ ڕاکش ئنجامچاوەڕوان دەکرت 

ھدا بۆ )جمس وب(دەیی داھاتوودا، ئاژانسی ناسا ل برنامیدای تلسکۆپی 
بۆ ئوەی شونی تلسکۆپی ھابل بگرتوە، نوترین 2019بۆشایی ئاسمان ل سای 

کنت نراوە و پتر لکارھب بمس ودروستکردنی ج سکۆپی 100لۆژیا للوەندەی تئ
ھردوونزھابل بستیارترە، گدانی اسانتر و ھوە چاوەڕوانی ھرۆشپ ن زۆر ب

 سکۆپلم توان چاوەڕوانن ئن ئاژانسی ناسا، ئالین لب دەکمس وسکۆپی جلت
ھابل وورژاندنی، تلسکۆپیپرسیاری قورس بداتوە کنوێ و پشکوتووە وەمی گلک 

و پرسیارانری بوونی ژیان لگند ئبووە؟ ئایا تا چچی ھ ورەکوە گقینش تئایا پ
و بوونوەری تری زیرەک ھی ل گاالکسیکمان و ل گردوون ب گشتی؟

کانی ئی سیسا ل ک ی ئاژانسی ناسادایرنامب روەھا لشت ھستا گی ئدەیم س
سر لبنیشنتوەب مرۆڤوە ئنجام بدات بۆ ھسارەی مریخ و بۆ یکم جار مرۆڤ 

ئو ھسارەی، ئمش ھنگاوکی گورەتر دەبت بۆ پلھاویشتنی مرۆڤ بۆ دەرەوەی گۆی 
.زەوی

ارستانی ارەنوس و داھاتووی مرۆڤایتی و پلھاویشتنی ل بوونوەرکی زیرەکی خاوەن شچ
تنھا لسر گۆی زەوی بۆ بونوەرکی زیرەکی خاوەن شارستانیتی گاالکتیکی ھمووی 
پیوەست ب پشکوتنی زانستی گردوونناسی، لبر ئم ھۆکارەش ووتكی زلھزی 

ملیار دۆالر ترخان دەکات 40بۆ 30وەکو ووت یکگرتووەکانی ئمریکا سان ل نوان 
ل ھسارەکانی تری کۆمی خۆر انسی ناسا بۆ کاری پشکنین و لکۆینوەکانژئاتنھا بۆ 

.و گاالکسی ڕی کاکشان و گردوون ب گشتی
 ردوونناسی لبواری زانستی گ کان لگشتی زانیاری تاک کوردستان ب وە لداخ ب

ردەوامانی لم ئاستکی نزمدای لگڵ ئو ھموو پشکوتن و برە پشچوون نوی ب
ڕوویان داوە، ھر لبر ئوەش بووە دەمک من ئاواتخواز ل جیھان چند دەیی ڕابردوو 

نوێ و وورد زانیاریتیایدا بووم کتبک بنوسم دەربارەی بنماکانی زانستی گردوونناسی و 
نن سوود ب شوەیکی پوخت و سادە بخم ڕوو ب جۆرک ھموو ھاووتیان بتواو درووست

ناسیم بووم و یوە شیدای زانستی گردوونال خوندنوەی ببینن، من خۆم ھر ل مند
ھمیش پم خۆش بووە ھاوڕیانم و کسکانی دەوروبرم ئاشناییان ھبووبت لگڵ ئم 

و ب خۆڕاییش بوی زانست سرنج ڕاکش، سوپاس بۆ خوا توانیم ئم کتب بنوسموە
لو بۆشایی گورەیی ک ل بکموەکلنکی بچووک پ بتوانمھیوادارم بکموە،

ناسی ب زمانی پاراوی کتببخانکان ھی ل ڕووی بوونی سرچاوەکان ل بواری گردوون
. کوردی

نوسر/ لوقمان حوز
تکساس، ئمریکا
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یکو پوانکان

ل بابت و نوسینکانی ئم بکم کپوەرانو یکحز دەکم پناسی ئو:تبینی
بکت وانیش،کارھاتوونبی خوارەوەئمانبریتین ل:

ر زۆر گورەیی و فراوانی گردوون بۆ پوان کردنی دووریکانی نوان لب:سای تیشکی
 ی کو دووریل ویش بریتیت، ئنرکار دەھی تیشکی بکان سارە و گاالکسیستئ

 ک چرکی کدا، بۆ زانین تیشک لسا ت لیت 300تیشک دەیبتر دەبزار کیلۆمھ
بۆ براووردیش تیشک ب کمک ل زیاتر ل یک ھروات،ڕکاتک ب بۆشایی ئاسماندا دە

چرک ل مانگوە دەگات سر ڕووی زەوی و ب کمک زیاتر ل ھشت خولکیش ل خۆرەوە 
:ک تیشک ل ساکدا دەیبت بریتی لشئو دووریدەگات سر زەوی،

.ملیار کیلۆمترچوارسد و شست و یکترلیۆن و نۆ

کیلۆمتر9,461,000,000,000

ئویش Astronomical.UnitواتAU ب ئینگلیزی پی دەووترت :یکی گردوونی
 ل بریتی خۆر ک ای دووری گۆی زەوی لکت ل زۆری 149.6بریتی تر، بملیۆن کیلۆم

کۆمی خۆر بکار دەھنرت وەکو لئو یکی بۆ پوانکردنی دووری ھسارەکانی تر
.وردک ب دووری گۆی زەوی ل خۆربرا

.و دەکات ھزار ملیۆنOne.Billionب ئینگلیزی پی دەووترت :یک ملیار

1,000,000دەکات ھزار ھزار وات :ملیۆنیک 

ل پوانی گرمیکانی گردوون زیاتر پوانی کڤن بکاردت ل : پلی گرمی کڤن
:نھایت، ئویش بم شوەیجیاتی پلی سدی یان فھرە

.پلی کڤن373.16یکسان ب : پلی سدی ک ئاو تیدا دەکوت100

.پلی کڤن273.16یکسان ب : پلی سفرەی سدی ک ئاو دەیبستت
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بشکانی کتبی گردوون

گردوون- بشی یکم

:پناسی گردوون
بۆشایی ئاسمان ب ھموو ماددە و ووزەکانی ناو ئو و کات وات ھموو Universeگردوون 

ملیار گاالکسی 100پتر لببۆشایی، ئویش ھموو گاالکسیکان دەگرتوە ک ژمارەیان 
ت، ھزەندە دەکرکیشمدەھا ملیارر گاالکسیس کیان لندھا ملیار و بگرە ھدەی ل

بچوکترە و یان ش وەکو خۆری ئمی یانئسترە پک دن، ھر ئسترەیکییان زیاتر
 موو کونردوون ھروەھا گھ ،یسارەیان ھھ رانستو ئک لندورەترە، ھگ

لناو یان لدەرەوەی گاالکسیکانن، کڕەشکان و تم گازە ھایدرۆجینیانش دەگریتوە
.موو شتک، ب کورتی گردوون وات ھMatter. Darkلگڵ ماددە و ووزەی تاریک

تا ئستا قبارەی ھموو گردوون نازانرت چندە، بم مرۆڤ توانیویتی ل ڕگی 
، تاوەکو ئستا سنووری تلسکۆپ ب ھزەکان بزانت قبارەی گردوونی بینراو چندە

)ونی یکم(.ملیار سای تیشکی13.7گردوونی بینراو نزیکی 

نی بینراو ل ڕگی چاودری کردنی ھموو شپۆل ڕادیۆییکان بۆ ماوەی نۆ ھموو گردوو:ونی یکم
.برھمھنراوەساڵ
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:Big.Bangبیردۆزی تقینوە گورەکگردوون چۆن دروست بووە؟
 وە بردوون ڕوون دەکاتموو گتی دروستبوونی ھچۆنی ک ورەکوە گقینبیردۆزی ت

ھدا بۆ 1990ئوەی دەزگای ناسا تلسکۆپی ھابی ل سای تواوی جگیر بوو دوای
بۆشایی ئاسمان و ل ڕگیوە مرۆڤ توانی تماشای قوویی گردوون بکات و ونکانی 
گردوون پش ملیارەھا ساڵ ببینت، ل گردوون لبر دووریکان ئگرتماشای ھر 

نو تکانی رابردووی ئنوا ویت ئک بکنماشای مانگ تت ک دەبینیت، بۆ نموون
یک چرک، ئویش ئو کاتی ک کمک پتر ل دەکیت ئوا ونکی دەبینیت پش 

تیشک ل مانگوە دەگات چاوی ئم لسر زەوی، ک چاودری خۆریش دەکی ونکی 
تژمری دوو کانزیکی ھسارەی بلوتۆش قزەم خولک، 8کمک پتر لدەبینیت پش

 رە کستنزیکترین ئ روەھا تیشک للفا سینتۆرس(تیشکی دوورە، ھچوار ە)ئ پتر ل
مئ ت تا دەگاتی دەوسا.

تلسکۆپی ھاب توانی ئو تنانی گردوونمان نیشان بدات ک ل قویی گردوونن و 
ملیارەھا ساڵ ملیارەھا ساڵ ل ئم دوورن، وات بواری پداین ڕابردوکی دوور پش

ببینین، لو چاودریکردنش دەرکوت ک ب گشتی ھموو تنکان و گاالکسیکانی 
نزیکی گردوون ل یکتر دوور دەکونوە، ب گانوەی کات ملیارەھا ساڵ و ب ووردی بۆ

دەردەکوت ک گردوون ل یک خای ) ھزار ملیۆن ساڵ70013,(ملیار ساڵ 713.
وە لو بچوکی ووزەی ئی و بورەبوون کردووە، چگ ورە دەستی بکی زۆر گوەیقینت

خا ئوەندە زۆر بووە ک ب بیر و لکدانوەی مرۆڤ مزەندە ناکرت، ئو خاش ماددە 
نبووە چونک ئو کات گردیل ک پکھاتی سرەکی ماددەی دروست نبوو بوو، ھر 

بیردۆزی ڕژەیی یی کات و شون دەستی پکردووە، ب پیکسر لگڵ ئو تقینوە
گشتی ئاینشتاین کات و شون پش ئو تقینوەی نبووە و ناتوانرت مزەندەش بکرت، 
گردیلکانی ھایدرۆجین و ھیلیۆم لدوای تقینوە گورەک دروست بوون دوای ئوەی 

ەھا ماددە قورسکانی تری گردوون ک گردوون تا ڕادەیک فراوان بوو و سارد بۆوە، ھرو
ماددە دەبن دوای دروستبوونی ئسترەکان لناو ناووکی ئو ئستران دروست بوون، 86

پ ری یبسردونناسان لموو فیزیاناس و گستا ھئ ک ورەکوە گقینبیردۆزی ت
نین و مزەندەی کۆکن، ھموو گردوون ک دەکات کات و شون یان ھموو شتک ک دەیبی

)و سیمدووەمونی(.دەکین ل تقینوەی ئو خا دەستی پ کردووە
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.ھی کات و شون ل تقینوە گورەک تاوەکو ئستا:ونی دووەم

:پکھاتکانی گردوون
ا بو ب گشتی گردوون ل ھموو ماددە و ووزەکان پک دت ک ل ھموو بۆشایی ئاسماند

.  توەونب
ل گردوونی بینراو گردوونی بینراو دادەنرت، ماددەی پکھاتی سرەکی ب گاالکسیکان 

وات ئو بشی تاوەکو ئستا بۆ مرۆڤ بینراوە و چاودری کراوە ژمارەیکی یگجار زۆر 
 یگاالسکی ھک پتر ل ت100بزەندە دەکرملیار گاالکسی م،یان لکریملیارەھا ھ

پک Nebula)سدیم (ئسترەکان و تمکان گاالکسیکان ب گشتی ل، ئسترە پک دت
سارەکان پاشکۆ یان ندھ ک لندھ ،یسارەیان ھکیان ھندرەکانیش ھستئ ،
یان ھی، ئسترەکانیش ک قبارەین جیاوازە ل چند جۆرک پک دن، لوان ) مانگ(

یکان وەکو خۆر ک کرداری لکدانی ناووکی ل چقکانیان ڕوودەدات و ئو ئسترە ئاسای
.دەکنوە ب شوەی تیشک و گرمیئستران ووزەیکی زۆر ب چوار دەوریان بو

، ئو جۆرە Red,Giantsەکانجۆرکی تر ل ئسترەکان پیان دەووترت زەبالح سوور
دەووترت یل لواری تقینوەیکی گورەی ک پئسترەی ل کۆتایی تمنیتی و 

، دوای ئوە تقینوەی پاشماوەی ئسترەکان دەبن س جۆر بSuper.Nova سوپر نۆڤا 
قزەمی سپی، ئسترەی نیۆترۆنی و : پی قبارەی ئو ئسترەی دەتقتوە ئوانیش

روست بوون و ژیان و چارەنوسی کون ڕەشکانن، ل بشی ئسترەکان ب ووردی باس ل د
.ئسترەکان دەکم
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ت، یدی دەکروە بدوو ش ردوون بگ ووزەش لمیان کپ بینراوە کیووزەی ن
دەووترت ووزەی تاریک، دووەمیان ب شوەی تیشککان بدی دەکرت ئویش ب شبنگی 

شكی وەنوشیی و تیشکی بینراو، تیشكی گاما، تیشكی ئکس، تیشکی سروو سوور، تی
)سیمونی(.ھروەھا شپۆل ڕادیۆییکانی تر

.یکک ل ون ھرە بناوبانگکانی تلسکۆپی ھابلونی کونجکی زۆر بچوکی گردوون، :ونی سیم
ل ت کسکۆپی ھابل ی دەزگای ناسا دادەنرلی تنناوبانگترین و گرنگترین وب ی خوارەوە بینم وئ

ناسراوە و دەتوانم بم ب ناسراوترین ونی Hubble.Deep.Field چرکاندویتی، ونک ب1995سای 
.گردوون دادەنرت

:بم با کمک زانیاری زیاترتان دەربارەی ئم ونی بۆ بخمڕوو
و گورەیی ئم خا ونک ھی خاکی زۆر زۆر بچوکی ئاسمان، ب سادەیی بۆتان ڕوون دەکموە ڕووبر 

چندە، ئگر ب شوکی تاریک بچیت دەرەوە و دەرزیکت ب دەستوە بت، سرە تیژەکی دەرزیک ڕوو 
یو دەرزیری ئری سوندەی ڕووبت ئودەردەک کنو ی لم خاری ئیت، ڕووبئاسمان بک ل.

بیست و چوار ملیۆنی ڕووبری ئاسمان، بم ل ڕووبرەک ئوەندە بچووک ب ووردی دەکات یک لسر 
ونک سدەھا و ھزارەھا گاالکسی دەردەکون، دوای ئم ونی ئینجا گردوونناسان تگیشتن گردوون 

چندە گورەی و چندە گاالکسی تدای، ب گومان ھر گاالکسیکیش ملیارەھا و ھندکیان سدەھا ملیار و 
. یک ترلیۆن ئسترەی تدای وەکو گلئسترەی ئندرۆمیداھندکیشیان پتر ل
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:)Nebulaسدیم - تم ھایدرۆجینیکان(گازیکان انت
ل لواری گاالکسیکان ھن ب شوەیکی سرەکی ل گازی ەک لناو وازیکانگان ت

پاشماوەی ئو تمان ھندێ پکھاتی قورسی تر پک دن،ھیلیۆم وھایدرۆجین و 
 ل یبۆشایی ئاسمان ھ ی لو گازە ھایدرۆجینڵ بوون بکرەکانن و تستوەی ئقینت

.گورەکنوەک بشکن ل گاالکسیکان و پاشماوەی تقینناوەوە و لواری گاالکسیکان
بشکی ئو تمان دروست دەبن کاتک کاریگریک ئسترەکان ل چبوونوەی

، تقینوەیکی سوپر نۆڤا ل نزیک ئو تمانکاریگریکی وەکو یاندەکوت سر
سای 100ی، ھندکیان تیرەکانیان دەگات پتر ل زۆر گورەئو تمانقبارەی بزۆری 

سای 24ک تیرەکی )Orionئۆڕایۆن(و دیارترین تم ل ئم تمی تیشکی، نزیکترین 
 و پتر ل ی تی1300تیشکیمی ئۆسای خۆر دوورە، تکۆم چاوی ڕایشکی ل ۆن ب

ئاسایی دەبینرت و ڕووبرەکی ل ئاسمان کاتک لسر زەویوە تماشا بکرت دوو 
ۆن ل ئاسمان کاتک ڕایئوەندەی ڕووبری مانگ و دەکوت ناو کۆمی ئسترەی ئۆ

)ونی چوارەم(.ەناوە ناونراومبۆی بھر ،لسر زەویوە تماشا دەکرت

.ۆنڕایئۆگازیتانی:ونی چوارەم
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ی تاریکو ووزەبارستDark.Matter.and.Dark.Energy:
 ب ن کو ماددانموو ئستمان ھبین مک باسی ماددە و ووزە دەکردوون کاتگ ل

ھروەھا گردیل ھن و ل پرۆتۆن، نیۆترۆن، ئلیکترۆن و نیۆترینۆ پک دن، شوەی 
ووزەش ھموو ئو تیشک کارۆموگناتیسیان دەگرتوە ک ھموو شبنگکانی تیشک 
دەگرتوە وەکو تیشکی بینراو و نبینراو ب ھموو شپۆلکانوە، ھموو ئو جۆرە 

.ماددەی و ووزەی دەتوانرت ببینرت و چاودری بکرت
توانرت چاودری نابینرت و اھی ک نل گردوون جۆرکی تر ل بارست و ووزە بم

بکرت، بم ھست ب بوونی دەکرت لڕگی کاریگری ھزی کشکردنی ئو بارست و 
.ووزەی لسر بارستکانی تر و کاریگری لسر ڕەوی تیشک کارۆموگناتیسیکان

 وتووە کوەکان دەرکینکۆی لپ ب موولووزە وھگ بارستایی ردوونبارستایی ل ،
ی %26.8گردوون دەخمنرت، و ووزەیبارستاییھموو ی %4.9ب ئاسایی یان بینراو

ووزەی تاریک، کوات بارستی تاریک %68.3بارستایی تاریک، ئوەی دەمنتوە 
%95.1ی ھموو بارستی گردوون پک دنت، بیکوە بارست و ووزەی تاریک 84.5%

. و ووەی گردوون پک دننی بارست
کردووین، بم زۆربی لگڵ ئوەی ووزەی تاریک تا ئستا پرسیاری زۆری ال دروست

ناسان بوایان وای بارست و ووزەی تاری ل سرەتای دروستبوونی گردوونفیزیاناسان و 
وەھا ل ناو بۆشایی ئاسمان و ھرل پاشماوەی تقینوە گورەکی ،گردوون دروست بووە

)پنجمونی(.ماوەو دەوروبری گاالکسیکان

.ڕژەی بارستی تاریک، ووزەی تاریک لگڵ بارستی ئاسایی:ونی پنجم
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کۆمی خۆر/  بشی دووەم

کۆمی خۆر چی ی؟ ل چی پک ھاتووە؟ چۆن دروست بووە؟: یکم
کی ئاسایی لگڵ ھموو ئو تن و کۆمی خۆر بریتی ل خۆر ک ئسترەی

بارستاییانی ک ب دەوری دەسوڕنوە و بریتین ل ھسارەکان و مانگکانیان، 
ھسارۆککان ک ل پشتنی ھسارۆککانی نوان ھسارەی مریخ و ھسارەی موشتری 

ل ھن، لگڵ پشتنی کیپر ک دەکوت چوار دەوری کۆمی خۆر و سنوورەکی
و س قزەم ھسارەی دوای ھسارەی نیپتۆن دەستپدەکات و قزەم ھسارەی پلوتۆ 

ناو ئم پشتنی، پشتنی کیپر ژمارەیکی زۆر ل ھسارۆک و کلکداری ندەکوتریش 
 ر لتاوەکو ب ،دایی 30تی خۆر تاوەکو دوای خولگیش وا دەزانرا تیرەی کۆمسا

یکی گردوونی دوورە، بم دوای دۆزینوەی 39.5پلوتۆی ک قزەم ھسارەی 
50دەرکوت تیرەکی زۆر گورەترە و گیشت پتر ل 1992پشتنی کیپر ل سای 

یکی گردوونی، بم بم دوایی دەرکوتووە ک تم ھورکی تریش ھی ل دەروەی 
ھزار 50و ل دوای دووری Oort.Cloudپشتنی کیپر ک پی دەگووترت تمی ئۆرت

وات ل (ھزار یکی گردوونی 200یکی گردوونی دەست پدەکات تاوەکو نزیکی 
ا ئستا ب ووردی چاودری ت، ئم تم ک )سای تیشکی ل خۆر3.2تاوەکو 0.8دووری 

ئاو  ب شوەی ان و ئمۆنیا وثنکراوە ب شوەیکی سرەکی ل گردیلکانی گازی می
بستوو پک دت، لگڵ بوونی ژمارەیکی نزانراو ل کلکدارە دوورەکان ک ل ماوەیکی 
 وتووە ککان دەرکوە بیردۆزییینکۆل روەھا لوە، ھندەوری خۆر دەسوڕ ژدا بدر
ھزی کشکردنی خۆر کاریگری لسر تمی ئۆرت ھی و ئو کاریگری وای کردووە ئو
تم ب دەوری خۆردا بسوڕتوە وەکو ھموو تن وبارستکانی تر ل کۆمی خۆر، ئستا 
گردوون ناسان لواری سنووری دەرەوەی تمی ئۆرت ب سنووری ڕاستقینی کۆمی خۆر 

.دادەنن

پ ی یبنزیک ر لی خۆر بوەکانی ناسا، خۆر و کۆمینکۆترین زانیاری و ل4600نو
ناو لھایدرۆجینی دروستبووە کیلیۆن ساڵ ل چبوونوەی بشکی بچوک ل تم گازم

بردەوام ئسترەی نوێ ی ئو تم گازیانشباکی گلئسترەی ڕی کاکشان و
بوا وای ک ئو تم گازیی خۆری ل دروست بووە لھمان دروست دەبت، یایاندات

چبوونوەی ئو بش ل تمک دوای یشی ل دروست بووە، کاتدا کۆمک ئسترەی تر
ووردە ووردە برز بۆوە، کاتكپلی گرمی ل چقی خۆرک خۆری ل دروست بوو و

کرداری لکدانی ناووکی دەستی پکردی کلڤنملیۆن پل10گیشت نزیکی 
Nuclear.Fusionی ھایدرۆجیردیلکدانی چوار گل ل بریتی ک کنانی یکھن بۆ پ

گردیلی ھیلیۆم و جیاوازی بارستکش دەبت ووزە ل شوەی گرمی و تیشكی درەوشاوە، 
.ی بووە ب ھیلیۆم% 27ی ھایرۆجینی خۆر ماوە و % 73تا ئستا 

تیرەکی ەئو بش ل تم گازە ھایدرۆجینیکی خۆر و کۆمی خۆری ل دروست بوو
، زۆربی گازە ھایدرۆجینک ل چقکی چبۆوە و خۆر لی ەبووسای تیشکی 3نزیکی 
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دروست بوو ک ب ئسترەیکی قزەمی زەرد پۆلین دەکرت و تکای تمنی ل کۆتاییدا 
 ک پتر لمک زار ملیۆن ساڵ 10دەگاتھ) واتی تر 5پتر لزار ملیۆن ساھ

وو گازە ھایدرۆجینکی تواو دەبت و و دوای ئوە ئو کاتی ک ھم) دەدرەوشتوە
دەبت ھیلیۆم و چیتر ووزە نابخشت و دەتقتوە، پش ئوەی بتقتوە ب دەیھا 

کسارەی یملیۆن ساڵ توت تا گۆی زەوی و ھورە دەبوەندە گت و ئدەرەوەی خۆر دەکش
انوەی خۆر تواو زوھرە و عوتارد دەکون ناوی و دەسوتن، ئو کات تمن و درەوش

نۆڤا و دەبت و دەتقتوە و ئو جۆرە تقینوەیی ئسترەکان پیان دەووترت سوپر 
ل کۆتایی تمنی ئسترەکان ڕوودەدەن و تقینوەی خۆریش ل دووری سدەھا سای 

.تیشکی ئگر بوونوەری تری زیرەک ھبت دەیبینت و ھستی پدەکات

ادەیک ل گۆی زەوی ئستا بچوکتر ڕناوکی خۆر زۆر بچوک دەبتوە تا دوای تقینوەکش 
بۆ سدەھا ملیۆن ساڵ بکی زۆر کم دوای ئو کات،دەبت و دەبت قزەمکی سپی

درەوشانوەی دەبت بم ووزەیکی ئوتۆی ل دەرناچت، ئو کاتش ھموو 
وای تقینوەی خۆر ل تاریکیکی ھسارەکانی کۆمی خۆر ب پاشماوەی گۆی زەویش د

تواو و بدەنگی نقووم دەبن و ھموو جۆرە ژیانک ئگر تا ئو کات مابت ل کۆمی 
)12، 11، 9,10، 8، 7، 6ونی، (.خۆر کۆتایی پدت

.)خۆر و ھشت ھسارەک، جگ ل قزەم ھسارەکان(کۆمی خۆر:ششمونی



لوقمان حوز: نوسینی- 2018 دروستورد،،دەرگایک برەو گردوونناسی ب زانیاری نوێ–گردوون 

لوقمان حوز: نوسینی- 2018 دروست،ورد،نیاری نوێدەرگایک برەو گردوونناسی ب زا–گردوون 
17

.ھسارەکانی ناوەوەی کۆمی خۆر:حوتمونی 

.)جگ ل قزەم ھسارەکان(براوردک ل نوان قبارەی ھموو ھسارەکان :ھشتمونی 
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.قزەم ھسارەکان و تن سرەکیکانی دوای خولگی ھسارەی نیپتۆن:نۆیمونی 

.و ھسارەکانی کۆمی خۆربراورد ل نوان قبارەی خۆر:دەیمونی 
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.دەست پدەکاتک دوای خولگی ھسارەی نیپتۆنپشتنی کیپر:ونی یازدەھم

.)و موشتریخپشتنی ناوەوەی ھسارۆککان نوان مری(پشتنی ھسارۆککان :ونی دوازدەھم
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پکھاتکانی کۆمی خۆر: دووەم

:خۆر
رەیستو ئخۆر ئ پتر ل 4600کتدروستبووە و دەدرەوش ملیۆن سا وتۆتوە و ک

و ھموو ھسارە و بارستکانی کۆمی خۆر ب دەوریدا دەسوڕنوە چقی کۆمی خۆر 
یک ملیۆن (کیلۆمترە 1,390,000، تیرەی خۆر نزیکی و ھسارانگۆی زەوی یکک لو

ئوەندەی تیرەی گۆی زەوی، بارستکی 109ی ، وات تیرەک)و س سد و نوەت ھزار
دووریکی تکای ی، ھزار ئوەندەی بارستی گۆی زەو330پترە ل ) قورساییکی(

خولک ل 8کمک پتر لملیۆن کیلۆمترە ل گۆی زەوی و تیشک ب 6149.نزیکی 
.دەگات سر گۆی زەویەوەخۆر

 دەگات ی خۆر ککھاتی پی %73زۆربوە زۆربتنوەی دەمت، ئک دھایدرۆجین پ ل
 ی لت و تیرەکی خۆر دادەنرکھاتگرنگترین پ ھیلیۆم، کرۆکی خۆر ب ل بۆ %20بریتی

25% پتر ل رمی دەگاتی گت، پلنک ددی، 15ی تیرەی خۆر پی سی ملیۆن پلچ
 جا 150کرۆک پترە ک تر سک سانتیمپ(گرام بۆ ی وات ئاو 150ترە ل جار ل

لناو کرۆکی خۆر Nuclear.Fusionی کرداری لکدانی ناووکی%99بی ، )قورسترە
ڕوودەدات لبر برزی پلی گرمی و پستان، ئم کردارە ک بریتی ل لکدانی چوار 
گردیلی ھایدرۆجین بۆ پکھنانی یک گریلی ھیلیۆم گرمی و ووزە دروست دەکات، 

و ووزەک ل ڕگی چینکانی تری خۆر دەگوازرتوە بۆ دەرەوەی خۆر ب شوەی گرمی
.گرمی و تیشک

 راور بب ر ڕووی خۆر برمی سی گرمی پلی گنیا پلمترە و تی زۆر کککرۆک
5800 ی پترە لکناو کرۆک رمی لی گلڤن، پلی کدی15پلی سملیۆن پل.

ی دروستکردنی ووزە دادەنرت ل کۆمی خۆر، ل یک چرکدا خۆر ب گورەترین کارگ
ملیۆن تۆن ل بارستایی ھیدرۆجین دەگۆڕت بۆ ووزە، ئمش ل ڕگی گۆڕینی 4.26بی 
.ملیۆن تۆن ھایدرۆجین بۆ ھیلیۆم ل ڕگی کرداری لدانی ناوکی600

ملیار ساڵ ھموو ئو بەی 5ب پی لکۆینوەکان چاوەڕوان دەکرت تا دوای نزیکی 
.ھایدرۆجینی خۆر بگۆڕردت بۆ ھیلیۆم، ئو کات تمنی خۆر تواو دەبت و دەتقتوە

جیاوازی ئم ت، اھاتوو کشتیک برەو خۆر دەنرئاژانسی ناسای ئمریکی ل سای د
وی ل گشت ئوەی ک بۆ یکم جار ناسا ئوەندە ل خۆر نزیک دەبتوە، ناسا نا

).یوجین پارکر(کشتیک ناوە 
سا و 90کشتیک ناوی فیزیاناس و گردونناسکی ئمریکی لنراوە ک ئستا تمنی 
.ل پنجاکان کۆمک لکۆینوەی گرنگی ئنجامداوە لسر ڕەشباکانی خۆر

بۆ حوت ملیۆن کشتی پارکر ئمجارە زۆر نزیک دەبتوە ل خۆر و ل دووری تنیا شش 
.کیلۆمتر چاودری خۆر دەکات و لکۆینوە لسر ڕەشباکانی خۆر ئنجام دەدا

 کمک پتر ل بخۆر خوالنوەیکیشی ھی ب دەوری خۆی ک زۆر باسی لوە ناکرت و 
)و چواردەھمونی سزدەھم(.ب دەوری خۆیڕۆژ جارک ئو خوالنوەی تواو دەکات27
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.چینکانی خۆر:سزدەھمونی

.خۆردەرەوەی ڕووی تقینوەکانی :ونی چواردەھم
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:و قزەم ھسارەکانھسارەکان
ب پی ھسارەکان قزەم ھسارە ھی، پنجل کۆمی خۆر ھشت ھسارە و 

ری، عوتارد، زوھرە، زەوی، مریخ، موشت: بریتین لڕیزبندی دووریکانیان ل خۆر 
زەمل، ئۆرانۆس، نیپتۆن، قزوحسارەکانیش بریتین لھامویاپلۆتۆ، سیریس، : ھ ،

یکک لو قزەم ھساران دەکوت ناو پشتنی ناوەوەی ، یسرو ئمکمک
 کان کسارۆکسیریس(ھ( زەمسارە، چوار قی ترھی دوورترن و ەکنناو پشت وندەک

.ھسارەی نیپتۆنوە دەست پدەکاتکیپر، ک ل پشت خولگی
بۆ ئوەی تنک ل کۆمی خۆر پی بووترت ھسارە دەبت، س مرجی تدا بت، 

م دەبت بارستکی تا ئو ەدەوری خۆردا بسوڕتوە، دووبدەبت ل خولگیکدایکم 
رجیش دەبت گۆیی و خ بت، ب پی سیم میادەی زۆر بت وای ل کردبت شوەکڕ

خولگکی تواو سربخۆ بت و ھیچ تکڵ بوونک نبت لگڵ خولگی تننانکان 
.یان ھسارەکانی تر

ی نۆیمدۆزرایوە و بۆ ماوەی زیاتر ل حفتا و پنج ساڵ ب ھسارە1930پلۆتۆ ل سای 
ان و ب زۆرینی ب بیارکی یکتی جیھانی گردوون ناس2006دادەنرا،  بم ل سای 

دوای ئوەی ، ئمشل لیستی ھسارەکان گوازرایوە بۆ لیستی قزەم ھسارەکاندەنگ 
ھندک پلۆتۆ وا بۆ پشکنینی ئو رناساوە نردک لالین ئاژانسی ) ھڕایزن(کشتی 

.ک پشتر نزانراو بووندۆزیوە دەربارەی زانیاری نوێ 
ل ن)ھامویا، مکمک و ئیریس(شتنی کیپر ک ی ناو پس قزەم ھسارەکی تر

لگڵ پلۆتۆ دەکون ناو پشتنی ئو سیان،دۆزرانوە2005و 2003، 2002سانی 
.کیپر

:Moons.and.Satellites )مانگکان(پاشکۆی ھسارەکان 
ت و زۆربی ھسارەکان پاشکۆیان ھی و پیان دەووترت مانگ، ئوانیش ئو بارس

ناندەوریاندا نت ن و بسارانو ھک لر یشکردنی ھزی کری ھر کاریگژ ل ک
، ھندک لو پاشکۆ یان مانگان گورەن تیرەیان دەگات ھزارەھا کیلۆمتر دەسوڕنوە

وەکو مانگی زەوی، بم ھندکیان زۆر بچوکن ب براورد و تیرەیان ل چند کیلۆمترک 
.، وەکو ھندک ل مانگکانی ھسارەکانی موشتری و زوحلتناپڕت

:Mercuryعوتاردھسارەی 
دووریکی ل خۆر عوتارد بچوکترین ھسارەی کۆمی خۆرە و نزیکترینیان ل خۆر، 

ڕۆژ جارک ب دەوری خۆردا دەسوڕتوە، 88ب ماوەی ملیۆن کیلۆمترە، 58نزیکی 
زی کشکردنی خۆر لسر ئم ھسارەی خوالنوەی ب دەوری بھۆی زۆری و کاریگری ھ

انوە ب دەوری خۆر یک جار ب دەوری ڕخۆی زۆر لسرخۆی، عوتارد بۆ ھر دوو جار سو
خۆی دەسوڕتوە، کوات بۆ کسک لسر ئم ھسارەی بت شو و ڕۆژک دەکات دوو 

رمی لی گپل شمر ئبر عوتارد، لی سسا 427ڕۆژدا دەگات دی و لی سپل
.ل ژر سفر173شودا دەبت
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 ی لتیرەک ،چاالک نی و ملیارەھا سا وای نیھ رگعوتارد وەکو مانگی گۆی زەوی ب
ی ل%30ی ل کانزا و %70کیلۆمترە، ھروەھا پکھاتکی 4879.4ھی ناوەڕستی 

رد چی پکھاتکی زۆرە و دووەم چی ھی ل پک دت، ھسارەی عوتاتسیلیکابردی
.نو ھسارکانی کۆمی خۆر ل دوای گۆی زەوی

، ل 1975و 1974ی نارد بۆ ئو ھسارەی ل سای 10ئاژانسی ناسا کشتی مارینر 
جار ب دەوری عوتارد بسوڕتوە 4000یش کشتی مسینجری نارد و توانی 2004سای 

.سر ھسارەکئینجا ناسا بریدایوەدوای تواو بوونی تمنی 2015تا ل سای 
ھسارەی عوتارد پاش خۆر ئاوابوون یان پش خۆر ھت دەتوانرت ببینرت ب پی 
شونکی ل خولگی ب دەوری خۆر چونک خولگکی ل دیوی ناوەوەی بازنی خولگی 

ل ی کو ماوەیسارەی ڤینۆس، ئوەکو ھ دوای زەوی ت واتردوو ڕوودا دەبینرھ
 ل ت بریتیش خۆرھی (.ڕۆژ116خۆرئاوابوون و پن18، 17، 16، 15و(

.ھسارەی عوتارد:ونی پازدەھم
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.پکھات و چینکانی ھسارەی عوتارد:ونی شازدەھم

.تاردبرزایی و نزماییکانی سر ڕووی ھسارەی عو:ونی حڤدەھم
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.شونی برکوتنکانی ھسارۆککان لسر ھسارەی عوتارد:ونی ھژدەھم

:Venus )زوھرە(ڤینۆس 
ھسارەی ڤینۆس ب درەوشاوەترین تنی ئاسمان دادەنرت ل شودا ل دوای مانگ، 
ری خۆر ھروەھا ب نزیکترین ھسارە دادەنرت ل گۆی زەوی، ل کاتی سوڕانوەیدا بدەرو

ملیۆن 40کاتک نزیک دەبتوە ل گۆی زەوی کمترین دووری نوانیان دەگات نزیکی 
مانگ ب ئسترەی بیانیان دەناسرت و پش برەبیان و 9نزیکی کیلۆمتر، ڤینۆس

پش خۆرھتن دەبینرت و دوایی ئو ماوەی دەبت ئسترەی ئواران دوای ڕۆژئاوا بوون 
. مانگ9ب ھمان شوە بۆ نزیکی دەبینرت 

ڕۆژ جارک ب دەوری خۆردا 225ملیۆن کیلۆمترە، ب 109دووری ھسارەی ڤینۆس ل خۆر 
، ئوەی دەگمن و سیرە ل ھسارەی ڤینۆس )ڕۆژە225وات ساکی ڤینۆس (دەسوڕتوە 

 ل دەوری خۆی چونک تی بیوەکرخۆیی سوڕانسک 243لدەوری خۆیدا ڕۆژدا جار ب
ی سر کبمش شو و ڕۆژ)ڕۆژی زەوی243وات شو و ڕۆژکی ڤینۆس (دەخولتوە 

انوەی ب دەوری خۆر وەکو ڕ، سوھسارەی زوھرە ل ساکی سر ئو ھسارەی زیاترە
بھسارەکانی ترە ب پچوانی میلی کاتژمرە، بم خوالنوەی بدەوری توەری خۆی 

استی خوالنوەی ھموو ڕئمش ب پچوانی ئا،انوەی میلی کاتژمرەڕسوئاڕاستی
.ھسارکانی ترە
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تیرەی زەوی     (کیلۆمترە 12,103قبارەی ڤینۆس زۆر ل قبارەی زەوی نزیک، تیرەکی 
، ڤینۆس کش و ھوایکی زۆر سختی ھی و ل کشی ناو )کیلۆمترە12,740

462چت و زۆر گرم، زۆرترین پلی گرمی لسر ڤینۆس دەگات منجکی ھمی دە
.، ڤینۆس برگ ھوایکی چی ھی و بوارکی موگناتیسی الوازی ھیپلی سدی

ی برگ ھوایکی ل گازی %96.5ئوەی ک برزی پلی گرمیھۆکاری سرەکی
Green.Houseشوشی پالستیکی دووەم ئۆکسیدی ھایدرۆجین پکدت و ئم گازە دیاردەی

دروست دەکات و بۆت ھۆی قتیس بوونی گرمیکی زۆری خۆر لناو برگ ھوایکی، 
ت کک دگازی نایترۆجین پ وە لتنوەی دەمئ ی لژەکت%3.5ڕدەب .

ی نارد بۆ ھسارەی ڤینۆس و ماوەیک ب 2کشتی مارینر 1962ئاژانسی ناسا ل سای 
وری ئو ھسارەی سوڕایوە و دوایی بریدایوە سر ڕووی ھسارەک، ل دوای ئوە دە

ک بالیدا ناسا کۆمک کشتی تری ناردووە بۆ ھسارەی ڤینۆس لوان ڤگا، گالیلۆ
، ماجالن، ھروەھا یکتی سۆڤیتیش ل حفتاکان کۆمک کشتی نارد ب تپڕی

.14، 13، 10، 9، 5، 4ناوەکانی ڤنرا 

دا ک ڕەزامندی دا لسر دروستکردنی کشتیکی تایبت2016ئاژانسی ناسا ل سای 
نزیکدا دەینرت بۆ ڤینۆس و لسر ڕووەکی دەنیشتوە، ئم کشتی ل داھاتووکی

دەتوانت برگی کش و ھوا سختکی ڤینۆس بگرت بۆ ماوەیکی دیاری کراو بۆ 
)21، 20، 19ونی (.ووردتر لسر ئو ھسارە کۆبکاتوەئوەی زانیاری

.برواردک ل نوان قبارەی ھسارەی ڤینۆس و گۆی زەوی:نۆزدەھمونی 
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.چی برگ ھوایکی بدەنھسارەی ڤینۆس، سرنجی :ونی بیست

.ردەکوت و درەوشاوەترین تنی ئاسمانڤینۆس ل کاتی خۆرئاوابوون یان خۆرھت دە:یکونی بیست و
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:Earthزەویھسارەی 
گۆی زەوی ب ھسارە شینک ناسراوە، ب پی ڕیزبندی دووری ھسارەکان ل خۆر سیم 

.ھسارەی لناو کۆمی خۆر
کیلۆمتر 43کیلۆمترە، ل جمسرەکانی تیرەکی 12,742تیرەکی ل ھی ناوەڕاست 

کیلۆمتر، وات ل جمسرەکان کمک تپیوە بۆی ھندک 12,699 دەکات کمترە ک
ییلکک ھمو ک نی واو خت گۆی زەوی تخۆر ، جار دەووتر ی لککرای دووریت

.ملیۆن کیلۆمترە149.6
ی 29%ی ڕووەکی ئاو دایپۆشیوە و 71%ملیۆن کیلۆمتر چوارگۆشی، 510ڕووبرەکی 

ماوەی ، ووشکایی رایی 365.25بخ وە بتدەوری خۆردا دەسوڕ ک ب29.78ڕۆژ جار
.کیلۆمتر ل چرکیکدا

 وە کتکی الردا دەسوڕوەرچوار دەوری ت دەوری خۆیدا ب وەی بخوالن گۆی زەوی ل
پلی، بۆی ل ماوەی سوڕانوەیدا ب دەوری خۆر ل ساکدا وەرزە 23.44الریکی 

کاتژمر خولک ب دەوری 24ھسارەی زەوی ب ، اکان دروست دەبن لسر ڕووەکیجیاجی
ل ھی ) دەورەکیچوار(خۆی دەسوڕتوە و شو و ڕۆژک پک دنت، درژی توەرەکی 

1667کیلۆمترە، خراییکی ب دەوری خۆیدا ل کاتژمرکدا 40,070ناوەراست 
.کیلۆمترە

گۆی زەوی برگ ھوایکی تا ، پلی سدی14.9سر ڕووەکی تکای پلی گرمی ل
 ک یزی ھھک بکی موگناتیسی تا ڕادەیروەھا بوارھ ،یستووری ھک ئڕادەی

 و تیشککان، ئخشزیان ب تیشک ت لزی دەپارر ڕووەکموو زیندەوەرانی سھ
کۆمی خۆر بودەبنوە و ناووکیان زۆربیان لگڵ ڕەشباکانی خۆر ب ئاسمانی

.بشکیان ب ئاڕاستی زەوی دن
 ردبووەکان پتر لب ژووی بی مپ و ب کی زۆر چاالکسارەیملیار ساڵ 3گۆی زەوی ھ

 ۆش پتر لمداوە، ئری ھستا ژیان تیایدا سش ئزار جۆر زیندەوەر 800ملیۆن و 7پھ
کان و ووشکایی و لناو ئاوی زەریا و دەریاو ڕووەک ب ھموو جۆرەکانیوە لسر

ک ) ھۆمۆ سیپیان(کک لو زیندەوەرانش ئمی مرۆڤین ، یینڕووبارەکانی گۆی زەوی دەژ
.تاک بوونوەری خاوەن شارستانین تا ئستا ئم بیزانین

گۆی زەوی ل نو ھسارەکانی کۆمی خۆر چی پکھاتکی ل ھموویان زیاترە و 
کت ب کسانی یکیجا5.51ای چ تر سک سانتیمگرام بۆ ی.

ڕۆژدا جارک ب دەوری ھسارەی زەویدا 29.5مانگ تاک پاشکۆی گۆی زەوی ک ل ماوەی 
)25، 24، 23، 22ونی (.دەسوڕتوە
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بناوبانگترین ونی ئم، کشتی جوانکی ئاسمان، ھمات شینکما گورەک، :دووونی بیست و 
کشین ماتھ ب ک گۆی زەوی یMarble.Blue. The ۆپۆن تاقمی ئالیل کن17ناسراوە، و

کاتک بڕوەبوون برەو مانگ ل دوا گشتی مرۆڤ 1972ی کانوونی یکمی سای 7چرکنراوە ل برواری 
نراوە و تیایدا کیشوەری ئفریقیا و بشکی ھزار کیلۆمتر چرک29ونک ل دووری ، بۆ سر مانگ

.ب جوانی دیارە) کیشوەری جمسری باشوور(ڕۆژھتی ناوەراست و ئنتارکتیکا 

.رزەکان دروست دەکاتەولسر توەرکی الر ب دەوری خۆیدا سوڕانوەی زەوی:سونی بیست و
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وە تا توکی زەویچینکانی گۆی زەوی ل کرۆک:چوارونی بیست و 

گراند کانیۆن ک دەکوت ویالیت یکگرتووەکانی ئمریکا چین جیاوازەکانی توکی :پنجونی بیست و 
.زەوی دەردەخات ک تمنی چند ملیار ساک دەبت
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: Moon)مانگی زەوی(مانگ
کیلۆمترە، ب براورد 3474مانگ تاک پاشکۆی بردەوامی گۆی زەوی بووە، تیرەکی 

ل تیرەی زەوی بچوکترە، بارستی مانگ زۆر ل بارستی و نیوتیرەکی پتر ل س جار
.ئوەندی بارستایی مانگ82بارستایی زەوی بۆ براورد ھرگۆی زەوی کمترە،

مانگ زۆرترین لکۆینوە و چاودری کراوە لالین مرۆڤوە لبر ئوەی نزیکترین تنی
ھروەھا ئاژانسی ناسا شش گشتی ب مرۆڤوە کردووە بۆ سر ،گردوونی ل گۆی زەوی

، ل )17، 16، 15، 14، 12، 11ئپۆۆ (ڕووی مانگ ک ئوانیش گشتکانی ئپۆۆ بوون 
1969ی تمموزی سای 20بۆ مرۆڤ بۆ یکم جار ل برواری 11ڕگی گشتی ئپۆۆ 

) بز ئلدرین(و ) نیل ئارمستۆنگ(و ڕۆژە ھردوو کشتیوان قاچی نای سرمانگ، ل
.لسر مانگ نیشتنوە

 ،ی نیر ڕووەکسو ئاویش ل وای نیھ رگوە مانگ بر ڕووی زەویسر لگئ
ڕۆژ مانگ خولک بدەوری خۆی تواو دەکات، 29.5رت دەبینرت ب کچاودری مانگ ب

 دەوری گۆی زەویدا تواو دەکات، ئگر ل ھروەھا لھمان کاتدا خولک ب
چاودری مانگ و گۆی زەوی بکرت ماوەی ھردوو ) تنکی وەستاو(ئسترەیکی تریشوە 

 ب کسانوە یڕۆژ27.3خوالن.
ڕۆژ، 29.5یکسان ب زۆر درژترە ل شو و ڕۆژی سر زەوی و ڕۆژی شو ولبر ئوە 

وان شو و ڕۆژدا گلک زۆر بت ب نوان پلی گرمی ل نجیاوازی ئمش وای کردووە 
 راورد بر بسرما لکانی گرمی ،گۆی زەویپلی گر ڕووی مانگ پلس لودا لش

 مترین پلک ڕۆژیشدا173دەگات ر سفر و لژدی لی سپل رزترین پلب 127دەگات
.پلی سدی

ک ڕووی مانگ دەبینین؟تنیا یلسر ڕووی زەویوەبۆچی
مانگیش وەکو گۆی زەوی ب دەوری خۆیدا دەخولیتوە، کوات بۆ دیوەکی تری دەرناکوت؟
مرۆڤ ب درژایی بوونی لسر ڕووی زەوی کاتک تماشای مانگی کردووە تنیا یک ڕووی 

کی ب بینیوە، ھۆکارەک بکورتی ئوەی ک ماوەی سوڕانوەی یک خولی مانگ ل خولگ
دەوری گۆی زەوی ب تواوی یکسان ب ماوەی خوالنوەی مانگ یک جار ب دەوری 

ڕۆژە، ئگر ل 29.5توەرەکی خۆی، ھردوو ماوەک ب ووردی بۆ ئم لسر زەوی 
چاودری ئو سوڕانوان بکرت ئوا ب ) ل شونکی وەستا(دەرەوەی مانگ یان زەویش 

 ب کسانڕۆژ27.3ووردی ی.
بم بۆ وای؟ ئایا ئم ڕکوت یان ھۆکارک ھبووە بۆ ئم؟

 ب شکردنی گۆی زەویزی کزی و زۆری ھھویش بئ ،مبۆ ئ یک ھھۆکار ب
بندکردنی مانگ لالین گۆی "براورد ب ھزی کشکردنی مانگ، دیاردەک پی دەووترت 

".زەوی
شکردنیوە مانگی بندکردووە الی خۆی، گۆی زەوی خوالنوەی وات زەوی لڕگی ھزی ک

مانگی ب دەوری خۆی ب شوەیک سنوردارکردووە وەکو ئوەی مانگ ب دەوری خۆی 
نسوڕتوە، ئو خوالنوەی مانگ ھیتی ب دەوری خۆی تنیا لبر ئوەی مانگ 
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کک لسر ڕووی ئم دیوەی بدەوری گۆی زەوی دەسوڕتوە، ھر لبر ئم ئگر ی
مانگ بت و تماشای ئاسمان بکات، ئوا ب بردەوامی گۆی زەوی دەبینت ل بازنیکی 

.ی مانگبچوکی ئاسمان
ب پی لکۆینوەکان بر ل چند ملیار سایک خوالنوەی مانگ ب دەوری توەری خۆی 

ھزی کشکردنی زەوی خراییکی زۆر خراتر بووە ل ئستا، تاوەکو ووردە ووردە بھۆی
کمبۆتوە، خراییکی ل کۆتاییدا گیشتووە ب ئاستک ماوەکی یکسان بووە ب ماوەی 
سوڕانوەی مانگ بدەوری گۆی زەوی، وات خراییکی گیشتووە بو ئاستی مانگ ھموو 

م بارودۆخند بووە لزەوی بووە و ب ک دیوی ڕووی لمان یک ھر کاتودواش ھمل ،
.وادەبت چونک ھزی کشکردنی زەوی مانگی لو ئاست ڕاگرتووە

و زۆربی کیلۆمتر پک دت500مانگ کرۆککی چ و گرمی ھی ک تیرەکی نزیکی 
ل ئاسن پک دت، ئم کرۆکش ب چینک ل ئاسنی تواوە دەوردراوە ک ئستووریکی 

ریکی نزیکی دت ک ئستوولدوای ئوە چینکی نیمچ شکیلۆمتر دەبت،300نزیکی 
کیلۆمتر دەبت، ئو چینی ک دەمنتوە ڕەق و ل کۆمک کانزا پک دت، ئم 500

کیلۆمتر 50چینش ب توک دەورە دراوە ک چینی سرەوەی و ئستووریکی نزیکی 
کت، توردی سیلیکات و کانزاکان و الیدەبب تلک دی (. یم پن26،27،28،29،30و(
.ڕووەی ک لسر رووی زەویوە دەیبینینتنیا مانگ ب پی، ئو :ششونی بیست و 
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.ئو ڕووەی تری مانگ ک لسر زەویوە نابینرت:حوتونی بیست و

.تکی دەکات لسر مانگیۆنگ سو ل ئای ووکشتیوانی ئمریکی جۆن:ھشتونی بیست و 
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1972تاوەکو سای 1969ل نوان سای : شونی نیشتنوەکانی مرۆڤ لسر مانگ:بیست و نۆونی 
ئاژانسی ناسای ئمریکی شش گشتی بۆ سر مانگ ئنجامدا، ئوانیش بریتی بوون ل گشتکانی ئپۆۆ 

زە مرۆڤ قاچیان نای سر مانگ، ل ھر گشتک س ، لم گشتان دوان17و 16و 15و 14و 12و 11
 کشتیی کرەکیس شو بناو ئکیان لککان یشتموو گھ م لشدار دەبوون، بوان بشتیک

 وە بدەنیشت کشتیک کی بچوک لشنیا بوە، تدەنیشتوە و ندەوری مانگدا دەسوڕایب وە کدەمای
دوایی ل گڕانوە ئو بش بچوکی سر مانگ برز دەبۆوە لسر ڕووی ، نگدوو کشتیوان لسر ما

ھر گشتک لو گشتان ، مانگ و لگڵ بش گورەک یکی دەگرتوە و ئینجا دەگڕانوە بۆ گۆی زەوی
ک بۆ بۆ چوار ڕۆژی پ دەچوو، دوو کشتیوانکی دەنیشتنوە ل ھر گشت3ب چوون و ھاتنوە نزیکی 

چند کاتژمرک دەمانوە لسر مانگ و ل ھر گشتی چندەھا کیلۆ گ و بردی مانگیان لگڵ خۆیان 
.دەھنایوە بۆ سر زەوی بۆ پشکنین لیان

.ئستا نموونی ئو برد و گنی مانگ ل گلک ل مۆزەخانکانی ئمریکا بۆ بینین دانراون
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.ۆلۆجی مانگپکھاتی جی:ونی سی

:Marsمریخھسارەی 
ھسارەی مریخ چوارەم ھسارەی ل دووری ل خۆر و دووەم ل بچوکی ل دوای 
 ھۆی بوونی ئۆکسیدی ئاسن لت بسارەی سوور دەناسرھ ریخ بسارەی عوتارد، مھ

ۆپ لکاتی تماشاکردنی ب چاو و ب تلسکبۆت ھۆی ئوەی ئمش ک،گی ھسارە
.ڕەنگکی سوورباو دەردەکوتلسر زەویوە 

ی %10بارستکی نزیکی، کیلۆمترە6779مریخ تیرەکی ل ھی ناوەراستی 
.ملیۆن کیلۆمترە228بارستی زەوی، تکای دووری خولگکی ل خۆر 

لدەست بر ل چوار ملیار ساڵ بواری موگناتیسی ھسارەی مریخ ب پی لکۆینوەکان 
دا و ئم بووە ھۆی ئوەی زۆربی برگ ھوا و ئاوی سر ڕووەکی لدەست بدات بھۆی 

بی یکی تنکی ھی ک وابرگ ھڕەشباکانی خۆر ک دەکوت سر ڕووەکی، ئستا 
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ی %96نزیکی برگ ھوای گۆی زەوی دەبت، پکھاتکی پستانی ی %1پستانکی
ی پک %3ئۆکسیدی کاربۆن پک دت، گازی نایترۆجینیش نزیکی ل گازی دووەم 

.دەھنت، بەکی تر ل ھندێ گازی تر پک دت وەک ئرگۆن

سر ڕووی ھسارەی مریخ ھندک ل ڕووی مانگ دەچت بوەی گلک شونواری 
ب گۆی کوتنوەی ھسارۆککانی ل بدی دەکرت، لالیکی ترەوە ل ھندک ڕوات 
 موای شارەزایان ئبت، بدی دەکردا بەوی ئاو تت و دۆڵ و ڕو زەوی دەچ گب

یی بوون و ڕۆیشتنیبۆ نیشانر ڕووەکسکئاو لند ملیار ساچ ر لب.

و دیمۆس کیلۆمترە 22مریخ دوو پاشکۆی ھی ک بچوکن، ئوانیش فۆبۆس ک تیرەکی 
رە، ب پی بۆچوونی شارەزایان ئم دوو پاشکۆی ھسارۆک بوون و کیلۆمت12ک تیرەکی 

.بۆ خۆی ڕاوی کردوونل ڕگی ھزی کش کردنی مریخ بھۆی ڕاکشانی 
 ریخ بسارەی م687ھ وە کتدەوری خۆر دەسوڕ ی بکر خولگسک لڕۆژ جار

 روەھا بھ ،سارەیو ھکی ئسا ش دەکاتمر و24ئک 37کاتژمک جارخول
. بدەوری خۆی دەسوڕتوە

توانی کشتی ڤایکینگ لسر ھسارەی مریخ 1976ئاژانسی ناسا ل مانگی ئازاری سای 
بنیشنتوە، ئم یکم دروستکراوەی مرۆڤ بوو ب سرکوتوویی بنیشتوە لسر 

، پشتر یکتی دو یکم ونی سر ڕووەکی ل نزیکوە تۆمار کرھسارەی سوور
ی نارد بۆ مریخ بم ب سرکوتوویی ننیشتنوە 2و1سۆڤیت ھردوو کشتی مارس 

.و ل ئاسمانی ھسارەی مریخ تکشکان

ئاژانسی ناسا کشتیکی تری گیاندە سر ھسارەی مریخ 1997ل مانگی ئاداری سای 
و کۆمک ون و ڤیدیۆی سر رووی بوو و ب سرکوتویی نیشتوەPathfinderک ناوی 

.ھسارەی مریخی تۆمار کرد و لگڵ ئنجامدانی ھندک لکۆینو
دوو کشتی تری نارد و نیشتنوە ب سرکوتوویی لسر ھسارەی 2004ناسا ل سای 
ھریکی ل دیوکی ئو ھسارەی و کۆمک Opportunity&Spiritمریخ بناوی

کۆکردەوە لسر ھسارەک، گرنگترینیان دۆزینوەی شونواری ڕۆیشتنی انگرنگیزانیاری
.ملیۆن ساڵملیارەھالسر مریخ پش بووئاوی شل

ھدا بۆ مریخ و لسر ئو ھسارەی نیشتوە و Curiosityناسا کشتی 2011ل سای 
)31،32،33،34،35،36ونی (.تاوەکو ئستا پشکنینی وورد دەکات
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.ھسارەی مریخ ک ب ھسارە سوورەک ناسراوە:یکونی سی و 

.تۆپۆگرافیای ھسارەی مریخ، تا ڕادەیکی زۆر ل سر ڕووی زەوی دەچت:دووونی سی و 



لوقمان حوز: نوسینی- 2018 دروستورد،،دەرگایک برەو گردوونناسی ب زانیاری نوێ–گردوون 

لوقمان حوز: نوسینی- 2018 دروست،ورد،نیاری نوێدەرگایک برەو گردوونناسی ب زا–گردوون 
38

.پاشماوەی ڕەوی ئاوی ڕۆیشتوو لسر ھسارەی مریخ:سونی سی و 

.ھسارەی مریخسر ڕووی:چوارونی سی و 
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Curiosity ونی خۆر ئاوابوونکی سر ھسارەی مریخ ک ب کامیرای گالیسکی گڕۆکی کریاسیتی:پنجونی سی و 
ی ئیلولی سای 15ھمینی کارکردنی، ونک ل ڕکوتی 956چرکنراوە لسر ڕووی ئو ھسارەی ل کۆتایی ڕۆژی 

تاوەکو 2012، کریاسیتی لوەتی سای Gale.Crater ھسارەی مریخ ک پی دەووترتچرکنراوە ل شونکی2015
بردەوام بت ل ئنجامدانی پشکنین و گواستنوەی 2020ئستاش لسر ئو ھسارەی، چاوەڕوان دەکرت تاوەکو سای 

.نج ڕاکشزانیاری و ونی سر
ریخ قسارەی مر ھسبدەن، ل کنرنجی وسارەی سوەندە و نیوی ھوەی ئر ئبت لوبارەی خۆر بچوکتر دەردەک

زەوی ل خۆر دوورە، تماشای ئو خۆبارین بکن بری خۆری گرتووە، ئویش لبر ئوەی زۆربی کاتکان بایکی 
ان تپ و تۆزکی بھز لسر مریخ ھدەکات و ئاویش لسر ڕووەکی نی، ئمش دەبت ھۆی ئوەی زۆربی کاتک

.زۆر ل ھوا ھبت

.ھردوو مانگکی ھسارەی مریخ، فۆبۆس و دمۆس:ششونی سی و 
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:Jupiter )جوپیتر(موشتریھسارەی 
139,822 تیرەکیتکای ھسارەی موشتری گورەترین ھسارەی کۆمی خۆرە، 

دەکات ترە کوەندەی تیرەی گۆی زەو11کیلۆمی ئکی 317ی، بارستوەندەی بارستئ
ڵ جارک سا11ملیۆن کیلۆمترە، ب 816بۆ 740زەوی و دووریکی ل خۆر ل نوان 

خولک یک جار ب دەوری خۆی 50کاتژمر و 9ھروەھا ب بدەوری خۆر دەسوڕتوە،
و ل گازی شل پکھاتی توککی وەکو گۆی زەوی بردینی و ڕەق نی بکدەسوڕتوە، 

وە زۆر جار گردوون ناسان ب ، لبر ئبۆوە پک دت و گازی میثان پکھاتی سرەکیتی
موشتری برگ ھوایکی چی ھی ک زۆربی پکھاتکی ،دوە گازیک ناوی دەبن

گازی ھایدرۆجین و ھیلیۆم.

گۆی زەوی تنیا یک بۆ روون کردنوە(مانگ یان پاشکۆی ھی 69ھسارەی موشتری 
مانگ ک یو )پاشکۆی ھری 69، لسارەی موشتی ھی 53مانگیان نزیک10یان تیرەک

.دۆزراونتوە1975کیلۆمتر یان کمترە وات زۆر بچوکن و لوەتی سای 
ل گۆی ، ی) ئایۆ، یوڕۆپا، جانیمید، کالیستۆ(بم چوار لو مانگان گورەن ناویان 

ە ب تلسکۆپکی بچوک و ئاسایی یان دوربینکی باش دەبینرن و ب مانگکانی زەویو
دوای ئو مانگانی دۆزیوە گالیلۆ دەناسرن چونک ئو زانای ئیتالی یکم کس بوو 

.موشتریھسارەی تلسکۆپی داھنا و ڕووی کردە 1609ئوەی ل سای 
ارەی موشتری ھروەھا گورەترین مانگ ل یش گورەترین مانگی ھس)جانیمید(مانگی 

مانگی گۆی زەوی تیرەکی تنھا بۆ براورد ، کیلۆمترە5,262کۆمی خۆر و تیرەکی 
.کیلۆمترە3,474

ت پی دەووترپ ی ناسراوە کورەکگ ردەلولگ ری بسارەی موشتھسوورە
اوەی سدەھا سا بردەوام، بم گورەک، ئویش بریتی ل گردەلولکی گورە ک م

ل کمبوونوەدای، دوا جار قبارەکی ب تپڕبوونی کات لوەتی سدەی نۆزدەھموە
10,940کیلۆمتر و پانیکی 16,500درژیکی 2015ک پوان کراوە ل سای 

.  کیلۆمتر بووە
ک دستوو پرد و گازی بب ری لی کرۆکی موشتکھاتکی پچین ویش دەوردراوە بت، ئ

درۆجینی ڕەق، دوای ئوە چینکی ھایدرۆجین و ھیلیۆمی شل دت و ھاییزئستوور ل گا
.ئویش دەوردراوە ب برگ ھوایک ک ب زۆری ل گازی ھایدرۆجین و ھیلیۆم پک دت

چوار کی و براوردک ل نوان قبارەی گۆی زەوی لگڵ مانگئم ونیی خوارەوەش
مانگکرەکیرسی (.ی جوپیتن37،38،39،40و(
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.ھسارەی موشتری:ونی سی و حوت

.چوار مانگ گورە و سرەکیکی موشتری ک بمانگکانی گالیلۆ دەناسرن: ونی سی و ھشت
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.پ سوورەکی سر ھسارەی موشتری: ونی سی و نۆ

.کھاتی ناوەوە و توکی ھسارەی موشتریپ: ونی چل



لوقمان حوز: نوسینی- 2018 دروستورد،،دەرگایک برەو گردوونناسی ب زانیاری نوێ–گردوون 

لوقمان حوز: نوسینی- 2018 دروست،ورد،نیاری نوێدەرگایک برەو گردوونناسی ب زا–گردوون 
43

:Saturn)ساتۆرن(زوحلسارەی ھ
ششم ھسارەی ل دووری ل ب ئق پانکی دەوری بناوبانگ وھسارەی زوحل

ملیۆن 1,429تکای دووریکی ل خۆر دووەمیان ل گورەیی دوای موشتری، ،خۆر
ب دەوری خۆر دەسوڕتوە، خوالنوەی ب دەوری خۆی ساڵ جارک 29ب کیلۆمترە،

10تنیا لسر ھسارەی زوحلشو ڕۆژکدرژی خراترە ل خوالنوەی گۆی زەوی و 
.خولک40کاتژمر و 

یش ب یکک ل دوە گازیکانی کۆمی خۆر دادەنرت وەکو موشتری، ) زوحل(
،وەندەی تیرەی گۆی زەویی نۆ ئتیرەکککھاتی پای چکم تای ی %12یبکت

ئوەندەی 95بارستاییکی قبارەکی ئواچی پکھاتی گۆی زەوی، لبر گورەیی
سارەی گۆی زەویبارستایی ھ.

کی ھسارەی زوحل ل ئاسن و نیکل پک دت، دوای کرۆککی چینکی قووڵ ل ۆکر
وە چیندوای ئ ،یتھایدرۆجینی ڕەق ھم کی شلی ھایدرۆجین و ھیلیۆم ددوای ئ ،

ت کش چینی دەرەوە دشل وچینتگازیی دادەپۆشموو ڕووەکل یان و ھزوح ،
ساتۆرن ڕەنگکی زەردباوی ھی بھۆی کریستالکانی ئامۆنیا ل چینکانی سرەوەی 

1800، ھروەھا خریی با لسر ڕووەکی ھندک جار دەگات برگ ھوایکی
ل گازی ھایدرۆجین %96.3بی یکیلۆمتر ل کاتژمرکدا، پکھاتی برگ ھوایک

.پک دت و ئوەی دەمنتوە ل گازی ھیلیۆم پک دت

ئ یکقل زۆر پانی نازوحھ رزایی ، لب دەکات 6,630وەراست لتر دەست پکیلۆم
 رزی یان تا دەگات120,700دووری بوەترکیلۆمسارەکر ڕووی ھس م ، لڵ ئگل

کلقستووری ئش ئنیاپانیی تت، 20نزیکتر دەبئاوی %93م ی لککھاتی پ
 لقم ئکانی ئبارەی پارچت، قک دکاربۆن پ وە لتنوەی دەمت و ئک دستوو پب

ورەیل گسارەی زوحی دەوری ھ رەو خوارە10لتر بمک تاوەکوەیی و بچوکتر ل
.ملیمتر

ناویان ل نراوە، تایتان لوان 53مانگ یان پاشکۆی ھی، 62ھسارەی زوحل 
و کیلۆمترە وات ل مانگی گۆی زەوی5151 گورەترینی ئو مانگانی و تیرەکی

504تنیا، مانگی ئنچالدەس زۆر بچوکترە و تیرەکی گورەترەیشھسارەی مریخ
.رەکیلۆمت
لبر ئوەی دەدات) تایتان و ئنچالدەس(ھردوو مانگی ناسا زۆر گرنگی بئاژانسی

یی شل ھیان زەریا و دەریاچککر توژر ڕوو و لسکۆکراوەکان ،ل ی زانیاریپ ب
ئگری بوونی جۆرک ل ژیانی سرەتایی دەکرت ل ژر توکل سرەوەی مانگی 

یش ب گونجاوترین شون دادەنرت ل ) تایتان(ڕووی مانگی ەھا سر، ھرو)ئنچالدەس(
سر کۆمی خۆر دوای گۆی زەوی بۆ نیشتجبوونی مرۆڤ ل داھاتوودا، ب پچوانی
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ھسارەی زوحل ک ب شوەیکی سرەکی وەکو ھسارەی موشتری و ئۆڕانۆس و ڕووی
.نی بۆ ژیانی مرۆڤو گونجاو نیپتۆن ل گازی شلی میثان پک دت

ھدا برەو ھسارەی ) کاسینی(کشتی ئاسمانی 1997ناسا ل تشرینی یکمی سای 
تاکو تواوبوونی گیشت بو ھرسارەی، تچووی ئم کشتی 2004زوحل، ل سای 

.گیشت چوار ملیار دۆالر2017تمنی ل مانگی ئیلولی سای 

بوو لسر ) ھویجینز(بش پک ھاتبوو، بشکی ک ناوی ل سرەتا ئم کشتی ل دوو
تایتان نیشتوە و بۆ ماوەیک کۆمک زانیاری گرنگی ناردەوە بۆ سر زەوی لسر مانگی

دەرکوت ک لسر ڕووی تایتان ) ھویجینز(ژینگی ئو مانگ، ل ونکانی کشتی 
ەکو زەوی بردینی، ئم مانگ کۆمکی زۆر ل دەریاچی شل ھی و بشکی تر و

) ھویجینز(یکم تن ل کۆمی خۆر دەریاچی تدا بت ل دوای گۆی زەوی، 
 ی خۆر کشی دەرەوەی کۆمسارەکانی بر ھسشتی بوو لمین ککوەی ینیشتن

، )قزەم ھسارەکانی پشتنی کیپرل موشتری تا (دەکون پشت ھسارەی مریخ 
کشب کشتیی تاوەکو ) کاسینی(ی تری کک بوو 2017مانگی نیسانی سایخولگ ل

ک دووەم مانگی گرنگی زوحل و گلک زانیاری لسر ) ئنچالدەس(ب دەوری مانگی 
گواستوە بۆ خولگیک ) کاسینی(ناسا کشتی دوای ئو کاتئو مانگش کۆکردەوە، بم 
2017ل مانگی ئیلولی سای تایی ب ئرککانی بنت و ب دەوری زوحل بۆ ئوەی کۆ

)41،42،43،44،45ونی (.ڕووی ھسارەی زوحلخستی خوارەوە بۆ سر 

.ھسارەی زوحل و ئلقکی دەوری:ونی چل و یک
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.)زوحل(پکھاتی ناوەوە و توکی ھسارەی ساتۆرن :ونی چل و دوو

ی چل و سنن:و ک لرواردبڵ گۆی زەویگبارەی ساتۆرن لوان ق.



لوقمان حوز: نوسینی- 2018 دروستورد،،دەرگایک برەو گردوونناسی ب زانیاری نوێ–گردوون 

لوقمان حوز: نوسینی- 2018 دروست،ورد،نیاری نوێدەرگایک برەو گردوونناسی ب زا–گردوون 
46

تایتان، مانگ بناوبانگکی ساتۆرن، ئاژانسی ناسا زۆر گرنگی ب :ونی چل و چوار
 یوە ھری ئگداھاتوو ئ ل ت کدادەنر نانو شوک لکی مانگی تایتان دەدات، ب

ر دروست بکات، تایتان گسک لگایمرۆڤ کۆم تاک ،سارەی ساتۆرنورەترین مانگی ھ
 ،یی ھر ڕووەکسگیر لی شلی جدەریاچ ی خۆر ککۆم گۆی زەوی ل ل جگ نت

تایتان ب قبارە ل سدا پنجا گورەترە ل مانگی گۆی زەوی و سدا بارستاییکی سدا 
ک جار لبر گورەیی کیلۆمترە، ھند5151ھشتا ل بارستایی مانگ زیاتر، تیرەکی 

کسارە مانگت ھی دەووترپ.
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.گردەلولکی گورەی سر ھسارەی ساتۆرن:ونی چل و پنج

:Uranusئۆرانۆسھسارەی 
ھسارەی ئۆرانۆس حوتم ھسارەی ل ڕووی دووریوە ل خۆر، سیم ل گورەیی 

 ڕووی بارستایی ل ل ی و چوارەمی خۆرتیرەکسارەکانی کۆمو ھی نای تیرەککت ،
جار ئوەندەی بارستایی گۆی زەوی 14.5لۆمترە، ھروەھا بارستاییکی کی50,724
14کاتژمر و17ساڵ خولک ب دەوری خۆر دەسوڕتوە و ماوەی 84، ب ماوەی دەبت

.خولک جارک ب دەوری خۆیدا دەسوڕتوە

ۆجین و ھیلیۆم پک دت، بم موشتری زۆربی ل گازی ھایدربرگ ھوایکی وەکو 
دایروەھا گازی ئامۆنیا و میکریستالی ئاویشی تفر ھوەی بش شیانیثل رگب ،دایت
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و برگ ھواکانی کۆمی ھوای ھسارەی ئۆرانۆس نزمترین پلی گرمای ھی لن
ر سفرەوەی، لبر ئم ھۆکارەش پی پل ل ژ224خۆر و پلی گرمیکی نزیکی 

کفرینیوە بت ددەووتر.
نی برگ ھوای ئۆرانۆس ھوری چ و نزم پک دنن، سر ڕووی ە ساردائو گاز

.کان ل دۆخی بستووھسارەکش ھندکی بردینی و ھندکی تریشی گازە

قک باریکترە، ل ڕاستیدا ئی بم زۆرەی ب دەورئۆرانۆس وەکو زوحل ئلقیک ھ
 لئیت ترزۆر باریکقک دراوورد پب ك بترند کیلۆمچ کانیان لپانی ک

.تناپڕت
یک گورەترن و ەداپاشکۆ یان مانگی ھی، پنج لو پاشکۆیان تا ڕ27ھسارەی ئۆرانۆس 

ل ل، تیتانیا،: ناوەکانیان بریتیمبریئۆبیرۆنمیراندا، ئاریال، ئ .
کیلۆمترە، ئۆرانۆس ب براورد ب 1578تیتانیا لھموویان گورەترە و تیرەکی مانگی 

)47،48، 46ونی (.ھسارە گورەکانی تری کۆمی خۆر مانگکانی بچوکترن

.ب قبارەی گۆی زەویھسارەی ئۆرانۆسقبارەی براوردکی : ونی چل و شش
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.پکھاتی ناوەوە و توکی ھسارەی ئۆرانۆس:تونی چل و حو

.ھسارەی ئۆرانۆس و ئلق تنککی دەوری: ونی چل و ھشت
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:Neptuneنیپتۆنھسارەی 
ھسارەی نیپتۆن ھشتم ھسارەی ل دووری ل خۆر و دواھمین ھسارەی ناو کۆمی 

گردوون ناسان پلۆتۆ یان دەرھنا ل یکتی جیھانی 2006خۆرە دوای ئوەی ل سای 
لیستی ھسارەکان و خستیان سر لیستی قزەم ھسارەکان، نیپتۆن ب چاوی ئاسایی 

نوەک ل ڕگی دۆزرابتوەدەبینرت و تاک ھسارەی ل ڕگی ھاوکشی ماتماتیکی 
ل نجام درا ئ)ئلکسیس بۆوڤارد(چاودری کردن ب تلسکۆپ، ئم کارەش لالین 

دوای ئوەی ھستی ب الدانکی ھسارەی ک گردوون ناسکی فرەنسی بوو 1846سای 
 و کاتی، ئکخولگ کسیس(ئۆرانۆس کرد للھۆی )ئب م الدانئ وە بوو کگومانی ل

ھسارەیکی تری نزیک ئۆرانۆس ڕووبدات، یکسر دوای ئوەش ل ڕگی تلسکۆپوە 
).ئلکسیس(بووە ھۆی سلماندنی گومانکی ، ئمشرانیپتۆن بین

کیلۆمترە، 49,244ھسارەی نیپتۆن چوارەم گورە ھسارەی کۆمی خۆرە، تیرەکی 
ساڵ جارک ب دەوری خۆر 165ملیۆن کیلۆمترە، ب ماوەی 4,498دووریکی ل خۆر 

 روەھا بوە، ھتر و 16دەسوڕ6کاتژمک بک جاروە، خولتدەوری خۆیدا دەسوڕ
.ئوەندەی بارستایی زەوی17بارستاییکی 

نیپتۆن وەکو ھسارە گازیکانی تر پکھاتی سرەکی برگ ھواکی بریتی ل گازی 
 ویست لتوانرا وەکو پگۆی زەوی ن ی لکر دووریبروەھا  لھایدرۆجین و ھیلیۆم، ھ

توانی بالیدا 2کشتی ڤۆیجر 1989کو ل سای گۆی زەویوە چاودری بکرت، تاوە
تبپڕت و کۆمک زانیاری نوێ ی لسر کۆکردەوە، دوای ئوەش ل ڕگی تلسکۆپی 

.زانیاری تریشی لسر کۆ بکرتوەھابل توانرا 
لسر ڕووەکی نیپتۆن ب ڕەشبا و گردەلول بھزەکانی بناوبانگ، خرایی با

توانی 2ڤۆیجر 1989کیلۆمتر ل کاتژمرکدا، ل سای 2,200 دەگاتھندک جار
.کیلۆمتر بوو6600ھزار کیلۆمتر و پانیکی 13ونی گردەلولک بگرت ک درژی 

 ویش دەورەدراوە بت، ئک دردی سیلیکات پئاسن و نیکل و ب و ل کرۆکی نیپتۆن ڕەق
یا، دوایی چینکی گازی دت ک بشی زۆری ل ھایدرۆجین و چینکی بستوو ل ئاو و ئامۆن

ھیلیۆم پک دت، چینی دەرەوەش بریتی ل چینی سرەوەی برگ ھوا ک ل ھورە 
.گازیکان پک دت

ە ک )تریتۆن(مانگی ھی، گورەترین و بناوبانگترینیان مانگی ە پاشکۆ یاننیپتۆن چوارد
تریتۆن تا ئستا ب ساردتری تن ل کۆمی خۆر دادەنرت و کیلۆمترە، 2706تیرەکی 

)49،50،51ونی (.پلی سدی ل ژر سفرە235پلی گرمیکی 
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.ھسارەی نیپتۆن: ونی چل و نۆ

 ب قبارەی گۆی زەوی و گورەترین مانگی ھسارەی نیپتۆنبراوردی قبارەی تریتۆن ک: انی پنجو
.مانگ
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.گردەلولکی گورەی سر ھسارەی نیپتۆن:و یکونی پنجا

:Pluto.Dwarf.Planet پلۆتۆقزەم ھسارەی 
دۆزرایوە و بۆ ماوەی زیاتر ل حفتا و پنج ساڵ ب نۆھم و 1930پلۆتۆ ل سای 

رەکان ل لیستی ھسا2006دواھمین ھسارەی کۆمی خۆر دادەنرا،  بم ل سای 
ک لالین ) ھڕایزن(گوازرایوە بۆ لیستی قزەم ھسارەکان دوای ئوەی کشتی 

ک زانیاری نوندھ سارەیو ھردرا بۆ پشکنینی ئبارەت یئاژانسی ناساوە نوە سدۆزی
.کیو قبارەخولگ ھروەھاکی ک دەکوت ناو پشتنی کیپر،ب شون

ساڵ 248ی بارستایی گۆی زەوی و ب %2لۆمترە، بارستاییکی کی2374پلۆتۆ تیرەکی 
کاتژمر و بیست خولک 153ب ھروەھا پلۆتۆ جارک ب دەوری خۆردا دەسوڕتوە، 

.ملیۆن کیلۆمترە5,874 ، دووریکی ل خۆرجارکیش ب دەوری خۆیدا دەسوڕتوە

 ت کک درد پب سارەی پلۆتۆ لھ زەمستوو دەور دراوە، کرۆکی قک ئاوی بچین ب
.ل نایترۆجینی بستوو پکھاتووەچینی سرەوەش وات توککی
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لگڵ ئوەی پلۆتۆ بچوک ب براورد ب ھسارەکانی کۆمی خۆر بم پنج پاشکۆ یان 
.کیلۆمترە1,212ە و تیرەکی ) چارۆن(مانگی ھی، گورەترینی ئو مانگان ناوی 

)نزیک بۆ) رایزنھ شتی بوو کم ککرواری ویب کانی لپلۆتۆ و مانگ مموزی 4ە لی ت
کۆمک ون و زانیاری زۆر گرنگ لسر ئو قزەم ھسارە و توانی و 2015سای 

)52،53،54،55ونی (.بکاتوەسیستمی مانگکانی کۆ 

.قزەم ھسارەی پلۆتۆ:ونی پنجا و دوو
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نجا و سی پنبارەی گۆی زەوی و مانگ: وڵ قگسارەی پلۆتۆ لھ زەمبارەی قکی قراوردب.

.پکھاتی ناوەوە و توکی پلۆتۆ: چوارونی پنجا و 
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، سرنجی گورەیی مانگی چاڕۆن بدەن ک ل مانگکانی قزەم ھسارەی پلۆتۆ: ونی پنجا و پنج
یکنرەوەی وی ترژکچوار مانگ راورد بب ب.

چوار قزەم ھسارەکی تر ب پی ڕیزبندی دووریکانیان ل کۆمی خۆر 
وەیم شنو تیرەکانیان ب :

خولگکی دەکوت پشتنی ناوەوەی ھسارۆککان ل نوان ھسارەی :Ceresیریسس
.کیلۆمترە950لۆمترە و تیرەکی ملیۆن کی413ی ل خۆر دووریکمریخ و موشتری، 

)56ونی (

ملیۆن کیلۆمترە و خولگکی ل دوای 6,452دووریکی ل خۆر :Haumea ھاومیا
کیلۆمترە و ل 1,518وەکی خ نی و ھلکیی، تیرەکی لالیک خولگی پلۆتۆی، ش

.و دەکوت ناو پشتنی کیپرترەکیلۆم996الیکی تر 

ملیۆن کیلۆمترە و خولگکی ل 6,850دووریکی ل خۆر :Makemake مکمک
کیلۆمترە و ل 1,434وەکی نیمچ خە، تیرەکی لالیک ، شھاومیایدوای خولگی 

.کیلۆمترە و دەکوت ناو پشتنی کیپر1422 الیکی تر 

ترە و ب دوورترین قزەم ملیۆن کیلۆم10,120دووریکی ل خۆر :Eris ئیریس
ت تا ئسارە دادەنری سھدوای خولگ ی لکوە، خولگتک(تا دۆزرابکمی )موەکە، ش

)56ونی (.کیلۆمترە و دەکوت ناو قویی پشتنی کیپر2,326خە، تیرەکی 
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.قزەم ھسارەی سیریس: ونی پنجا و شش

:Astroids.Belt ھسارۆککانناوەوەی پشتنی 
 سارۆکرەکی ھی سنپشت ،یکان ھسارۆکی ھنی خۆر دوو پشتکۆم ل
مترسیدارەکان ب پشتنی ناوەوەی ھسارۆککان دەناسرت و دەکوت نوان خولگی 
ھسارەی مریخ و موشتری، گلک لو ھسارۆکان خولگکانیان ڕک و پک نین و 

2013ش دەبن لگڵ خولگی ھسارەکانی ناوەوەی کۆمی خۆر، تاوەکو سای تکھک
ھزار لو ھسارۆکانی دەست نیشان کردووە و نخشی بۆ 18ئاژانسی ناسا نزیکی 

.کشاون ک ب مترسیدار دادەنرن لسر گۆی زەوی
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ە ک)سیریس(رەی قزەم ھساتنیا چوار لو ھسارۆکان تا ڕادەیک گورەن ئوانیش 
ھایجیا، ،ڤستا، پاالسھسارۆککانی کیلۆمترە، سیانکی تر بریتین ل 950تیرکی 

کرییانتیرەی ھ ڕاستیدا600ل مترە، لتر کو سیریس وکیلۆمئس یسارۆکھ
نیوەی بارستایی ھموو ھسارۆککانی پشتنی ناوەوەی ھسارۆککان پک دنن، زۆربی 

.چوارە زۆر بچوکترنلگڵ ئمھسارۆکانی تر ک دەمننوە ب براورد ئو 
 ب یکی تریش ھینر(پشتیپسارەی نیپتۆن دەست ) کی ھدوای خولگ ناسراوە و ل

پدەکات و ئویش ھزارەھا ھسارۆکی تدای، بم ئوان مترسیان کمترە لسر گۆی 
) 57 ونی(.ھکشی خولگی گۆی زەوی دەبنتکزەوی چونک خولگکانیان کمتر 

.پشتنی ھسارۆککان:ونی پنجا و حوت

: Kuiper.Belt پشتنی کیپر
ک باسی کۆمی خۆر دەکرت زۆربمان تنیا بیرمان بۆ خۆر و ھسارەکانی دەچت 

وە، بنسارەکان دەسوڕدەوری ھی بمانگ و کۆمڵ ئگی لچواردەوری کۆم م ب
28ک دەکات (ملیۆن کیلۆمتر 4300خۆر لدوای خولگی ھسارەی نیپتۆن  و ل دووری 

ملیۆن کیلۆمتر 7500ل خۆر پشتنیک دەست پدەکات تاوەکو دووری ) یکی گردوونی
).Kuiper.Beltپشتنی کیپر (و پی دەووترت ) یکی گردوونی50(

و پلوتۆ، مکمک و ھامویا(قزەم ھسارەی تدای ک ئوانیش چواریئم پشتن
ھزار ھسارۆک و کلکداری تدای، ھموو ئوان وەکو 10ن، ھروەھا پتر ل ) ئیریس
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ھسارە ناسراوەکانی کۆمی خۆر بدەوری خۆر دەسوڕنوە ل خولگی جیاواز، نزیکی 
.کیلۆمتر، ئوانی تر بچوکترن300دەگات لو ھسارۆکان تیرەکانیان200

 کیان تیرەکانیان دەگاتندھ دایکی زۆر کلداری تر کۆمیپی کنروەھا پشتھ
دەیھا کیلۆمتر، تا ئستا ناسا پتر ل ھزاری لوان دەست نیشان کردووە، ناودارترینیان 

ییدا جارک ب دەوری خۆر ساڵ جارک ل خولگیکی ھلک76ی ک ) ھالی(کلکداری 
دەسوڕتوە و ئو کات بۆ چند مانگک ل ئاسمانی گۆی زەوی ب جوانی دەبینرت، 

.ب دیارکوت1986دواجار ل سای 
ڕژەیکی باشی ئاو بشوەی بستوو ل گلک لو کلکداراندا ھی و ل ئنجامی 

ی لسر گۆی زەوی ھی ل ئنجامی چاودری و لکۆینوەکان دەرکوتووە بی ئو ئاوە
گۆی پکدادانی ھندک لو کلکداران گیشتۆت سر زەوی ل سرەتای دروستبونی

.وە تاوەکو بر ل سدەھا ملیۆن ساڵزەوی
240پلی گرمی لسر ھسارۆککان و کلکدارەکانی پشتنی کیپر زۆر کم و تا 

انی ھی ل ثوە ھموو ئو بە ئاوە یان گازی میپلی سدی لژر سفرەوەی، لبر ئ
ستوو دایدۆخی ب.

پ یی خۆریش ھناو کۆموە لکی ھاوشینپشت ک ت یشایانی باسکردندەووتر
بم زۆر بچوکترە ل پشتنی و ب پشتنی ناوەوە ناسراوە، پشتنی ھسارۆککان 

)58ونی (. ەی مریخ و ھسارەی موشتریکیپر و دەکوت نوان خولگی ھسار

.پشتنی کیپر:ونی پنجا و ھشت
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:Cometsکلکدارەکان
ب دەوری خۆر ژتن و بارستانن ک ل خولگیکی زۆر ھلکیی درئوکلکدارەکان

ب زۆری تیرەکانیان ل چند مترکوە بۆ دەیھا کیلۆمتر دەبت، دەسوڕنوە، 
ککانیان پکھاتکی ل ئاو، گازی بستوو یان بردی ڕەق پک دت، کاتک ل خۆر ناوو

نزیک دەبنوە ئو ماددە بستووان دەبن ھم و گاز و ب ھۆی تیشک و ڕەشباکانی خۆر و 
دەدرەوشنوە و کلککی درژ پک دنن ک ھندک جار درژیکی ل ملیۆنھا کیلۆمتر 

خولگکانیان زۆر دیوکی ، شودا دەبینرتکاتیەوی ب چاوی ئاسایی لو لسر ززیاترە
تری زۆر دوور دەکوتوە ل خۆر تا دەگات ناو یان دواوەی دیوەکیل خۆر نزیک و 

پشتنی کیپر ک ل دەرەوەی خولگی ھسارەکانی کۆمی خۆرە و دوای خولگی 
.نیپتۆن دەست پدەکات

ە زۆر دوورەکان خولگکانیان دەگات تمی ئۆرت ک ل لواری کۆمی ھندک ل کلکدار
خۆرە، ھندک لو کلکدارە دووران سدەھا ھزار یان چند ملیۆن ساکیان پدەچت تا 

ساڵ 76ی ک ب ) ھالی(، بناوبانگترینیان کلکداری یک جار ب دەوری خۆردا دەسوڕنوە
لسر گۆی زەوی دەرکوت و 1986وە، دواجار ل سای جارک بدەوری خۆردا دەسوڕت

.بدیار ناکوتوە2062و تا سای گیشت خۆر و ب دەوریدا سوڕایوە
کلکداری دۆزیوەتوە و پۆلینی کردوون، بم ژمارەی 4000تا ئستا ئاژانسی ناسا نزیکی 

، ھموو کلکدارەکان نازانرتتواوی ھموو کلکدارەکانی کۆمی خۆر تا ئستا ب تواوی 
.مزەندە دەکرتکلکدار ملیار 100ب پتر ل بوانی پشتنی کیپر و تمی ئۆرت

)59ونی (
ب تلسکۆپکی ئاژانسی ونک،دەرکوت1986ک ل سای داری ھالیککلونیکی :ونی پنجا و نۆ

.ناسا چرکنراوە
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ئسترەکان- شی سیمب

:روستبوونی ئسترەکاند

 ند دەژین؟ پاش مردنیان چیان لرەکان چۆن دروست دەبن؟ ماوەی چستئ
دت؟

چیۆکی ژیان و مردنی ئسترەکان لگردوون ل ژیان تراژیدیکی مرۆڤکان دەچت و 
.پمان دەت ھموو شتک لم گردوون سرەتای ھی و دوایی کۆتایی پدت

گاالکسیی ک ل گردوون ھی ھریککیان ب پلی یکم ل دەیھا ئو ملیارەھا 
ئسترەکان ل تم ئسترە پک ھاتوون،و ھندکیان ل سدەھاملیار ملیار 

 ک مخۆری ئ کان دروست دەبن، بۆ نموونورەکانی ناو گاالکسیگ ھایدرۆجینی
سای 3بووە ک تیرەکی نزیکی ئسترەیکی ئاسایی ل تم ھایدرۆجینک دروست 

دوای ئوەی ووردە ووردە ئو تم ھایدرۆجینی ب تپڕبوونی کات بھۆی ،تیشكی بووە
سوڕانوەی ب دەوری خۆی و ھزی کش کردن چ دەبتوە، پلی گرمیکی زیاد دەکات 

 ،رەکستئ توە و دەبتی کۆ دەبکناوک ل کی ھایدرۆجینیتا زۆرب ک جار للگ
کاتی دروستبوونی ناووکی ئسترەک بش بچوککانی دەوریشی ھندکیان تۆپڵ تۆپڵ 
 رەکستسارەکانی دەوری ئوە و ھر بچوکی زوو سارد دەبنبوە و لدەبن جیا چ ب

.پک دنن
 رەکسترمی ناووکی ئی گپل یکنزیک یشت10گدییملیۆن پلکدانسی کرداری ل

ناووکی واتNuclear.Fusionدەکاتویش،دەست پی ئریلکدانی چوار گل ل بریتی
نی یک گردیلی ھیلیۆم و جیاوازی بارستکش دەبت ودەبت دروستبوکھایدرۆجین 

ووزە، لو کاتوە ئو ئسترەی دەست ب درەوشانوە و بوکردنوەی گرمی و ووزە 
.خۆی و تمنی دەست پدەکاتدەکات ب چوار دەوری

تمنی ئسترەک بردەوام دەبت تا ھموو ھایدرۆجینکی دەگۆڕت بۆ ھیلیۆم، بۆ 
ملیۆن سا دروستبووە و 4600ناوەندی نزیکی زانیاری خۆری ئم ک ئسترەیکی مام

ی ل % 73ی ھایدرۆجینکی بووە ب ھیلیۆم و % 27گرمی و ووزە دەدات، تاوەک ئستا 
ملیار سای تر ھموو ھایدرۆجینکی تواو 5ماوە، بم چاوەڕوان دەکرت ب نزیکی 

بت و ئو کات ب تقینوەیکی گورە کۆتایی پدت، پش ئوەی بتقتوە توککی 
 وە لت، دوای ئت و تا گۆی زەوی دورە دەکشکی گازی گدەرەوەی وەکو تۆپ

 کدا کوەیقینت تدەووتر ر نۆڤا(پسارەکانی عوتارد، ) سوپت و ھدکۆتایی پ
زوھرە، زەوی و مریخ ب تواوی دەسوتنت، بم ھروەکو ئاماژەم پکرد ئم تاوەکو 

.سای تر ڕوونادات) ھزار ملیۆن5(ملیار 5نزیکی 
بت، ئسترەی ب ئسترەکان تا بارستاییان زیاتر بت و گورەتر بن تمنیان کورتتر دە

ملیار ساڵ دەژین، قبارە زۆر گورەکان ئوانی 10قبارە نزیک ل قبارەی خۆر نزیکی 
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ملیۆن ساک رە تنیا بۆ چندبارستاییان سدەھا یان ھزارەھا ئوەندەی بارستایی خۆ
دەژیین و زووتر ھایدرۆجینکیان تواو دەبت و دوایی دەتقنوە و یان کمتریش 

.تاییان پ دتکۆ
ھموو ئسترەیک قبارە و بارستایی ھرچندە بت ل کۆتاییدا دەتقتوە، بم 
چارەنووسی ئوەی دەمنتوە ل ناووکی ئسترەک پاش تقینوەک ڕاستوخۆ پیوەندی 

 رەکستبارستایی ئ ب یھ) ی لرەکستئ ی کو ماددەیی ئی یان بکقورسایی
ناسان و فیزیاناسان بارستایی خۆر وەکو یکیکی ستاندارد نو، لرەشدا گردو)تپک د

.بکاردەھنن
ئگر بارستایی ئو ئسترەیی دەتقتوە ل کۆتایی تمنی ل خۆر بچوکتر بوو یان 

ئوەندی بارستایی خۆر بوو ئوا دوای تقینوەک 8یکسان بوو یاخود بارستایی تا 
تیرەکی ب پی White.Dwarf دەبت قزەمکی سپیچ دەبتوە و ترەک ناووکی ئس

بارستایی ئو ئسترەیی ک دەتقتوە دەگۆڕت، بۆ نمون تیرەی خۆر دوای ئوەی 
12000نزیکی (دەتقتوە و دەبت قزەمی سپی نزیکی تیرەی گۆی زەوی دەبت 

ر نزیکی ملیۆنک و س سد ھزار کیلۆمترە ، بۆ براوردیش ئستا تیرەی خۆ)کیلۆمتر
) 109واتوەندەی تیرەی گۆی زەویئ.(

ئو گاالکسیی ک (ب پی لکۆینوە و زانیاریکانی ناسا لسر گاالکسی ڕی کاکشان 
دایی خۆری تو کۆم مئ ( و پتر ل یرە ھستدەھا ملیار ئوەی % 97سیان دوای ئ

.ت و دەتقنوە دەبن قزەمی سپیکۆتاییان پ د
 ت چونکخشوتۆ نا بکی ئم ووزەیت بوەی دەبک درەوشانمزەمی سپی کق
 زەمھاتووە، قیدا کۆتایی پکدانی ناووکی تواو بووە و کرداری لی تکھایدرۆجین

ات ووردە سپیکان بۆ ملیارەھا ساڵ ئو کم درەوشانوەیان دەمنت و ب تپڕبوونی ک
ووردە ب تواوی سارد دەبنوە و ل کۆتاییدا دەبن قزەمی ڕەش، ھندک لکۆینوە 
دەریان خستووە ک ئم دوای دەیھا ملیار ساڵ ڕوودەدات، جارێ تمنی گردوون کم و 

گردوون دروست ملیار ساڵ دەبت، لبر ئوە ھشتا ھیچ قزەمکی ڕەش ل13.7نزیکی 
بم ئو ئسترانی کۆتاییان ھاتووە و بوون ب قزەمی سپی زۆرن و نزیکترینیان نبووە،

.سای تیشکی ل ئم دوورە8.5
ئوەندەی بارستایی 29بۆ 8ئگر ئو ئسترەی دەتقتوە بارستاییکی ل نوان 

ەبتوە و خۆری ئم بت، ئوا دوای تقینوەی کرۆکی یان ناووککی زۆر زیاتر چ د
پ رە کستئ ک لجۆر تنیایدەبی تی نزییکرەی نیۆترۆنی، تیرەکستت ئدەووتر

3 رەیستم جۆرە ئک زۆرە، ئلی گکم چری و بارستت، بتر دەبزار کیلۆمھ
 ک زۆرە و بلشکردنی گزی کی ھر زۆری چبم لت بخشوتۆ نابکی ئووزەی

ری خۆی دەسوڕنوە، لکاتی سوڕانوەی بدەوری خۆی تیشک دەنرت ب خرایی ب دەو
.شوەی ترپ و بوە دەناسرنوە

ئوەندە یان زیاتر بوو ل 29ئگر ئسترەک گورە و زەبالح بوو و بارستاییکی 
لم Black.Hole بارستایی خۆر، ئوا دوای تقینوەکی کرۆککی دەبت کونکی ڕەش
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د حالند سک بۆ چترند کیلۆمچ ی لوە تیرەکتدەب وەندە چئ کشدا بارستت
 ی کونوە چموەی ڕوونی بکت، بۆ ئڕناپک تترر گۆی ڕکیلۆمگندە ئکان چەش

 ی پتر لتیرەک 12زەوی کمان بارستھ ترە بزار کیلۆمی خۆی ھ قورسایی خۆیوات
یک یبۆ قبارەی تۆپکی پ ئوا چیاخود بپستنرتنرتبچووک بکرتوە و تک بشک

.ئوەندەی چی کونی ڕەشی لدت
لبر ئو چی ک یگجار زۆرە، ھزی کشکردنی کونڕەشکان ئوەندە زۆرە تیشکیش 

رایی یلخ ت کر گرنگی و 300ان دەرباز ناببل ،ک چرکی ترە لزار کیلۆمھ
شی کونرنجراکردوون سگ کان لڕەش بم کتتدا لکی تایبشب ووردی ل باسم ب

، ئستا دەرکوتووە کون ڕەشکان ل زۆربی کونجکانی گردوون ھن ب تایبتی کردووە
ی پترە ب ملیۆنھا یککی زۆر زەبالح ل چقی ھموو گاالکسیکان ھی ک بارستایک

)60ونی (.ی خۆرایجار ل بارست

.چندەھا ئسترەتمی ماجالن لناو گلئسترەی ڕی کاکشان، شونی دروست بوونی: ونی شست

:تمنی ئسترەکان
10تمنی ئسترەکان بپی قبارەکانیان دەگۆڕت، ئسترەیکی وەکو خۆر نزیکی 

وزە و لو ماوەیدا ملیار ساڵ بردەوام دەبت ل کرداری لکدانی ناووکی و پدانی و
 بارست ب رەکستر ئگئ م بۆ نموونوە، بتوا 20دەدرەوشوەندەی خۆر بوو ئئ
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تمنی ھزار ئوەندە ملیۆن ساک دەژیت و دوایی دەتقتوە، وات10تنیا نزیکی 
کان کمتر دەبت ل خۆر، ئگر گورەتر بوو تمنی کورت تریش دەبت، قزەم ئسترە

تکخۆر زیاتر دەب ک للنیان گمخۆر بچوکترن ت ن و لزەمی سوور دەناسرق ب.

:Super.Nova سوپر نۆڤا
 رەکان دەگاتستناووکی ئ رمی لی گوەی پللڤن، کرداری 10دوای ئی کملیۆن پل

ین بۆ لکدانی ناووکی دەست پدەکات ک بریتی ل لکدانی چوار گردیلی ھایدرۆج
کش ک دەمنتوە دەبت ووزە، لو ت، جیاوازی بارسپکھنانی یک گریلی ھیلیۆم

ئسترەک ک پکھاتی سرەکیتی دەگۆڕدرت بۆ ھیلیۆم، کاتک کاتوە ھایدرۆجینی
ھموو ھایدرۆجینک تواو دەبت ئسترەک ل کرداری لکدانی ناووکی دەکوت و 

ئسترەک گلک گورەتر یکی گازی بۆ دەرەوە دەکشت، قبارەتوککی وەکو تۆپ
دەبت و ئم دەبت ھۆی تقینوەیکی گورە ک ب سوپر نۆڤا دەناسرت، لو 
تقینوەیدا زۆربی توک و پکھاتی دیوی دەرەوەی ئسترەک ب بۆشایی ئاسمانی 

یلکانی ھایدرۆجین تکڵ دڵ گرچواردەوری ئسترەک بو دەبتوە، بزۆری لگ
دروست دەکن، دوای )Nebulaسدیم (کان گازیاندەبت ک ل بۆشایی ئاسمان ھن و ت

ملیۆنھا سایش ب تایبتی ئگر بی ھایدرۆجین ل تمک زۆر بوو ئوا ئسترەی تر 
)61ونی(.ل ھموو یان بشکی ئوە تم ل دایک دەبت

قرژاڵ، ئم تانی ل تقینوەی ئسترەیک دروست بووە ل سای گازیتانی: و یکونی شست
.گردوون ناس چینی و ژاپۆنیکان ئم ڕووداوەیان تۆمارکردووەی زایینی،1054
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:چارەنوسی ئسترەکان
یان دوای ئوەی ئسترەکان تمنیان تواو دەبت و ب تقینوەی سوپر نۆڤا کۆتای

پدت، کرۆک و ناوەرۆکی ناوەوەی ئسترەک بچووک دەبتوە و ب پی بارستاییکی 
 تی زۆر بوو دەبکر بارستگرەی نیۆترۆنی، یاخوود ئستزەمی سپی یان ئق تدەب

. کونکی ڕەش

:White.Dwarfsقزەمی سپی
ییدا دەتقتوە، بم موو ئسترەیک قبارە و بارستایی ھرچندە بت ل کۆتاھ

چارەنووسی ئوەی دەمنتوە ل ناووکی ئسترەک پاش تقینوەک ڕاستوخۆ پیوەندی 
 رەکستبارستایی ئ ب یھ) ی لرەکستئ ی کو ماددەیی ئی یان بکقورسایی

ندارد ناسان و فیزیاناسان بارستایی خۆر وەکو یکیکی ستانو، لرەشدا گردو)پک دت
.بکاردەھنن

ئگر بارستایی ئو ئسترەیی دەتقتوە ل کۆتایی تمنی ل خۆر بچوکتر بوو یان 
ئوەندی بارستایی خۆر بوو ئوا دوای تقینوەک 8یکسان بوو یاخود بارستایی تا 

تیرەکی ب پی بارستایی ئو White.Dwarf ناووکی ئسترەک دەبت قزەمکی سپی
ترەیی ک دەتقتوە دەگۆڕت، بۆ نمون تیرەی خۆر دوای ئوەی دەتقتوە و ئس

، بۆ )کیلۆمتر12000نزیکی (دەبت قزەمی سپی نزیکی تیرەی گۆی زەوی دەبت 
109وات (براوردیش ئستا تیرەی خۆر نزیکی ملیۆنک و س سد ھزار کیلۆمترە 

وەندەی تیرەی گۆی زەویئ.
ئو گاالکسیی ک (لکۆینوە و زانیاریکانی ناسا لسر گاالکسی ڕی کاکشان ب پی

دایی خۆری تو کۆم مئ ( و پتر ل یرە ھستدەھا ملیار ئوەی % 97سیان دوای ئ
.کۆتاییان پ دت و دەتقنوە دەبن قزەمی سپی

کی ئم ووزەیت بوەی دەبک درەوشانمزەمی سپی کق ت چونکخشوتۆ ناب
 زەمھاتووە، قیدا کۆتایی پکدانی ناووکی تواو بووە و کرداری لی تکھایدرۆجین
سپیکان بۆ ملیارەھا ساڵ ئو کم درەوشانوەیان دەمنت و ب تپڕبوونی کات ووردە 

ە ووردە ب تواوی سارد دەبنوە و ل کۆتاییدا دەبن قزەمی ڕەش، ھندک لکۆینو
دەریان خستووە ک ئم دوای دەیھا ملیار ساڵ ڕوودەدات، جارێ تمنی گردوون کم و 

ملیار ساڵ دەبت، لبر ئوە ھشتا ھیچ قزەمکی ڕەش لگردوون دروست 13.5نزیکی 
نبووە، بم ئو ئسترانی کۆتاییان ھاتووە و بوون ب قزەمی سپی زۆرن و نزیکترینیان 

)62ونی (.تیشکی ل ئم دوورەسای 8.5
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.ک ئسترە بچوککی قزەمکی سپیB، سایرۆس Bو سایرۆس Aئسترەی سایرۆس : ونی شست و دوو

: Neutron.Starsسترەی نیۆترۆنیئ
ئوەندەی بارستایی 29بۆ 8ئگر ئو ئسترەی دەتقتوە بارستاییکی ل نوان 

موە و خۆری ئتدەب ی زۆر زیاتر چکی یان ناووکوەی کرۆکقینوا دوای تت، ئب
ناوککی ئوەندە دەبت جۆرک ل ئسترە ک پ دەووترت ئسترەی نیۆترۆنی، 

کیلۆمتر دەبت، بم چری و 10ل دەوروبریتنیاتیرەکیبچوک دەبتوە ب جۆرک 
ھزار پلی کڤن بم 600ووەکی زۆر گرم ک دەگات سر ڕزۆرە، ئجگاربارستکی 

ھزی کشکردنی گلک زۆرە و ب کیلبر زۆری چی،ووزەیکی ئوتۆ نابخشت
، لکاتی ک دەگات سدەھا جار ل چرکیکداخرایی ب دەوری خۆی دەسوڕنوە

دەنرت و بوە ی کارۆموگناتیسیتیشکدا ترپیک لسوڕانوەی بدەوری خۆی
)63ونی(.دەناسرنوە
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ست و سی شنکی:ورەیستناوی نیۆترۆنیئ1509-58بPSR B تودەک کگازی م تانناو ئ.
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:Black.Holes کون ڕەشکان

 نموو تچی دروست دەبن؟ بۆچی ھ ردوون چین؟ چۆن و لکانی گڕەش کون
ان ھدەلوشن؟نزیککان ل خۆی

کون ڕەشکان ن ڕەشن وە ن کونن، کوات بۆ پیان دەووترت کونی ڕەش؟
کون ڕەشکان ل پاشماوەی ھندک ل ئسترەکان دروست دەبن کاتک تمنیان تواو 

و دەتقنوە، ب ووردی ئو ئسترانی ک زەبالحن و بارستاییکیان ب دەبت
ۆرترە ل بارستایی خۆر، ب دیاردەی تقینوەی ئسترەکان ڕادەیکی دیاریکراو ز

لکۆتایی تمنیان دەووترت سوپر نۆڤا، ل تقینوەک توکی دەرەوەی ئسترە تمن 
تواو بووەک دەتقتوە و ب بۆشایی ئاسمان بو دەبتوە و ناوککی یان کرۆککی 

رە زۆر بچوک دەبتوە و دەبت کونکی ڕەش، ووردە ووردە بھۆی ھزی کشکردن ب قبا
لم نوسین کورت زۆر ب سادەیی و بۆتان ڕوون دەکموە کون ڕەشکان چین، چۆن دروست 

.دەبن و بۆ وایان پ دەووترت

 الح بوو و بورە و زەبوە گتقت و دەتواو دەبنی تمی ترەیستو ئر ئگئ
ئوەندە یان زیاتر بوو ل بارستایی خۆر، ئوا دوای 29ووردی بین بارستاییکی 

لم حالتشدا ھموو Black.Hole تقینوەی ئسترەک کرۆککی دەبت کونکی ڕەش
بارستی کرۆکی ئسترک ک دەبت کونکی ڕەش زۆر زۆر چ دەبتوە چونک ھمان ئو 

ک یان چترند کیلۆمچ تی دەبتیرەک یوەی ڕوونی بارستک، بۆ ئترد کیلۆمند س
ئگر گۆی زەوی ک : بکموە چی کونکی ڕەش چندە تاوەکو ئوە مزەندەی بکن دەم

بچووک بکرتوە و ) قورسایی خۆی(کیلۆمترە ب ھمان بارستی خۆی 12,740تیرەکی 
نرک بشککدا تریسکانی بردیلموو گکدا و ھر یست بنرستبارەی بپت بۆ ق

!تۆپکی پ ئوا چییک ئوەندەی چی کونکی ڕەشی لدت

 مو وەڕاستیدا بۆ ئ کدا؟ لناو ی ت بنرستبپرسن چۆن ماددە ئاوا دەپ یوانل
 ،ی ماددەیکھاتبچوکترین پ ک ردیلی گکھاتوە و پتی شچۆنی رنج بدەینت سدەب

ریلموو گناوەڕاستی ھ دەوری ل ت، بک دپرۆتۆن و نیۆترۆن پ ل ک یک ناووک ھی
 بارەیان زۆر زۆر بچوکلیکترۆن قم ناووک و ئوە، بنکان دەسوڕلیکترۆنناووکیش ئ

یل ل دیلک، ل راستیدا زۆربی ھرە زۆری قبارەی گردب براورد ب قبارەی گر
.بۆشایی پک ھاتووە

ست دەبت گردیلکانی ماددەی ئسترەک بتواوی بسر یکدا کاتک کونی ڕەش درو
یلکان ب دتک دەشکن و بۆشاییان تدا نامنت، وات پرۆتۆن و نیۆترۆن و ئلیکترۆنی گر
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یلکان و ماددەک ب تواوی دتواوی تکدەشکن و بیکوە دەنوسنرن و شیرازەی گر
.تک دەچت و دەبت شتکی تر

وەندە زۆرە تیشکیش لکان ئڕەششکردنی کونزی کجگار زۆرە، ھئ ک یو چر ئب
ھزار کیلۆمترە ل یک چرک، وات بچاو نابینرن و 300لیان دەرباز نابت ک خرایی 

.بھیچ جۆرە ئامرکیش ناتوانرت ڕاستوخۆ چاودریان بکرت

خۆی ھی و ب پی بی بارستاییکی ھر بارستیک ل گردوون ھزی کشکردنی 
وات کمترین Escape.Velocityدەگۆڕت، شتک ھی پی دەووترت خرایی دەربازبوون

خرایی ھر تنکی بچوک ئگر بیوت ل ھزی کشکردنی تنکی گورە ڕزگاری ببت، 
بۆ ئاسمان لسر با بۆ نموون ھزی کشکردنی زەوی وەربگرین، ئگر بردک ھدەین 

ڕووی زەویوە بردەک کمک برز دەبتوە و دوایی دەکوتوە سر ئرز لبر ئوەی 
 بۆ ئاسمان بگات ردەکدانی برایی ھر خگدا بۆ ئاسمان، ئمان نرایی ھخ زۆر ب

کیلۆمتر ل یک چرکدا ئوا بردەک ل ھزی کش کردنی گۆی زەوی ڕزگاری 11.2
.و ناکوتوە سر زەویبتدە

 ل گۆی زەوی بریتی شکردنی زەوی یان لزی کھ رایی دەربازبوون لخ وات11.2ک
.کیلۆمتر یان زیاتر ل چرکیکدا

ھزار کیلۆمتر ل 300ھزی کش کردنی کونی ڕەش ئوەندە زۆرە تیشک ک خراییکی 
ایی دەربازبوون ل کونی ڕەش ل خرایی تیشک یک چرکدا لی دەرباز نابت، کوات خر

 کدا زیاترە300کیچرک ترە لزار کیلۆمم.

 و تیشکانت ئین دەبری بکردوون ببینین یان چاودگ ک لنر تت ھور بمانگئ
ببینین یان چاودری بکین ک لو تنوە دەردەچن و برەو ئم دن، کونی ڕەش لبر 

کشکردنی تیشکیش لی دەرباز نابت، کوات محا مرۆڤ بیبینت یان زۆری ھزی 
.چاودری بکات

ھر لبر ئوەش پی دەووترت کونی ڕەش چونک ھرگیز ناتوانین بیان بینین یان 
ڕەش وە ن کون ڕاستیدا ن ل یو بارستگینا ئئ ،بزانین ڕەنگی چۆن.

نوە یان چاودری دەکرن؟کوات چۆن کون ڕەشکان دەدۆزر
 راییو خڵ ئگت لر ڕووی کونی ڕەش دەربازی بست لروەکو ووتم تیشک ناتوانھ
 رایی دەربازبوون لکونی ڕەش خ وە لوینم تا دوور بکتی، بیتیشک ھ زۆرەی ک
کون ڕەشک کمتر دەبتوە، ل دووریکی دیاری کراویش ل کون ڕەشک ک پی

تیشک دەتوانت لی دەربازبت، ئو Point.of.No.Returnدەووترت خای نگڕانوە
دووری ب پی قبارە و گورەیی کون ڕەشک دەگۆڕت و تا کون ڕەشک گورەتر بت 
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، کاتک کونی ڕەش ئسترەیک یان ماددەیکی ل چقی کون ڕەشکئو خا دوورترە
زۆر بخرایی، ئوا ھندک ل بارستایی ماددە لوشکراوەک نزیک خۆی ھدەلوشت 

و ھندک تیشکی تر دەردەکات، ئو تیشکان دەرباز X بھۆی خرایی جوالنوەکی تیشكی
دەبن تاوەکو دەگن خای نگڕانوە، ئم لسر ڕووی زەوی دەتوانین لڕگی 

ش بدۆزینوە و ب شوەیکی چاودریکردنی ئو تیشک دەربازبووان ئو کون ڕە
.ناڕاستوخۆ چاودری بکین

کون رەشکان لبر زۆری ھزی کشکردنیان ب بردەوامی تن و ماددەکانی دەوروپشتی 
خۆیان ڕادەکشن و ھیان دەلوشن، ئمش وا دەکات قبارەیان ب بردەوامی گورەتر 

.بت و ھزی کشکردنیان زیاتر بت
لیمت ل ڕگی بیردۆزە بناوبانگکی ک پی دەووترت بیردۆزی ڕژەیی ئاینشتاینی ب

گشتی ئوەی دۆزیوە ک ھزی کشکردن ب تایبتی ئگر زۆر بت دەبت ھۆی 
چمانوەی بۆشایی ئاسمان، ھزی کشکردنی کون ڕەشکان ئوەندە زۆرە ک کات و شون 

.و نامنتلناو کونڕەشکان بتواوی دەچمتوە 
یاساکانی بیردۆزی ڕژەیی گشتی ئاینشتاین بسر ھموو کات و شونکانی گردوون 
جبج دەکرت، بم ھیچ یاسا و ھاوکشیکی فیزیایی لناو کون ڕەشکاندا تاوەکو 

ت کاری پستا ناتوانرریکی ئمورە زانا و فیزیاناسی ئت، گڵ " میچیۆ کاکۆ"بکرگل
یان داھناوە بۆ ئوەی لناو کون ڕەشکان و String.Theory نای تر بیردۆزیھندێ زا

ش کاری پورەکوە گقینش تو بیردۆزە الوازە و زۆر پستا ئم تا ئت، ببکر
.پاپشتی ب دەست نھناوە

ئستا دەرکوتووە کون ڕەشکان ل زۆربی کونجکانی گردوون ھن ب تایبتی یککی 
ۆر زەبالح ل چقی ھموو گاالکسی لول پچکان ھی، یکک ل چقی گل ز

ئسترەی ڕی کاکشان ھی ک کۆمی خۆری تدای و پی دەووترت ساگیتاریۆس ئی
Sagitarius.Aب ی پترە لکزی 4ارستاییھۆی ھوەندەی بارستایی خۆر، بملیۆن ئ

رە ھموو گل ئسترەی ڕی کاکشان ب دەوریدا کشکردنکشی ک ئوەندە زۆ
.دەسوڕتوە

کونکی ڕەشی ئجگار زەبالحیش ل چقی گل ئستیرەی ئندرۆمیدا ھی ک نزیکی 
2.4 ی پتر لکورەترە و بارستاییوەیان زۆر زۆر گدوورە، ئ مئ ی تیشکی لملیۆن سا
!!!ملیۆن ئوەندەی بارستایی خۆرە200

A0620-00 سای تیشكی دوورە و ب3300یکترین کونی ڕەش ل گۆی زەوی نزیکی نز
.دەناسرت

ناس و فیزیا ناسانی ناسا جارێ ب براورد بپی نوترین لکدانوەکانی گردوون
گردوون زۆر گنج و کون ڕەشکان ژمارەیان زۆر نبووە، بم ل داھاتووکی دوور دوای 

ڵ کاتک زۆربی بارست و ووزەی گردوون ک ئستا ل شوەی گازی سدەھا ملیار سا
ھایدرۆجین بھۆی دروستبوونی ئسترەکان دەگۆڕدرت بۆ ھیلیۆم و توخم قورسکان، ئو 
کات زۆربی داڕشت و پکھاتی گردوون دەبت کونی ڕەش و ھموو کونجکانی گردوون 

ک دەکریکیان بندن، ھنداگیر دەککان دروست دەکالحزەب ڕەش ون و کون.
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دوای دەرچوونی ئم ک دوای ماوەیکی تر " چارەنوسی گردوون"ل بابتکی تردا ب ناوی 
 بکت ردوون بکۆتاییدا گ چۆن ل م کوە دەکوە باسی ئموی دەکک بشند بچب

نان دەبن ک دەمننوە لناو تاریکیکی تواو کۆتایی دت و کون ڕەشکان دوایین ئو ت
گردوون بۆ ھزارەھا ملیار ساڵ و ل کۆتاییدا لبر فراوانبوونی ل ڕادەبدەری گردوون 

)64ونی (.و نمانی ووزە ئوانیش شی دەبنوە و نامنن

وست کون ڕەشکان ل پاشماوەی ھندک ل ئسترەکان در، کونکی ڕەشنیگاری : چوارشست و ونی 
دەبن کاتک تمنیان تواو دەبت و دەتقنوە، ب ووردی ئو ئسترانی ک زەبالحن و بارستاییکیان 
ب ڕادەیکی دیاریکراو زۆرترە ل بارستایی خۆر، ب دیاردەی تقینوەی ئسترەکان لکۆتایی تمنیان 

تمن تواو بووەک دەتقتوە و ب بۆشایی دەووترت سوپر نۆڤا، ل تقینوەک توکی دەرەوەی ئسترە 
ئاسمان بو دەبتوە و ناوککی یان کرۆککی ووردە ووردە بھۆی ھزی کشکردن ب قبارە زۆر بچوک 

.دەبت کونکی ڕەشب ھمان بارستی خۆی دەبتوە و 
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گل ئسترەکان- بشی چوارەم

الکسی چی؟گاGalaxy گل ئسترە یان
ل گردوونی بینراو چند گل ئسترە ھی؟

ی خۆری ئم لناو کام گل ئسترەی؟مکۆ
:جارێ با پناسیکی کورتی گل ئسترەتان بۆ بکم

ردوونیکی گکرە یستئلکیشگستیرەیئ لر گھ ، گجار زۆر لکی یکۆم ل
بیکوە لگڵ ئو تم یارەھا ئسترە وک پترە ل ملئسترە پک دت 

و ھر بارستیک ک دەکوت نوان (Nebula سدیم(ھایدرۆجینانی نوانیان 
ھموویان پکوە بھۆی ھزی Dark.Matter ئسترەکان لگڵ بارستی تاریک

ۆپڵ کشکردنی نوانیان ل یکتر نزیکن ب براورد ب دووریکانی گردوون و یک ت
.بارستی زۆر گورە پک دنن، بو یکی دەووترت گل ئسترە یان گاالکسی

ل ھموو گردوونی بینراو وات ئوەی تاوەکو ئستا دۆزراوەتوە و بینراوە و چاودری 
 سکۆپی ھابل پتر للتی تتایبکان بسکۆپلی تگڕن ئاژانسی ناسا لالیکراوە ل

100لملیار گیرە ھستئینگلیزی,ئ ک ملیار بی One.Billion زارھ ویش دەکاتئ
.ملیۆن

پ دایی تمی خۆری ئرەی کۆمستئ لو گشانیئی کاکت ڕدەووتر Milky.Way
 ترین زانیاری ئاژانسی ناسا لی نوپ 400ملیار تاوەکو 200ب ل یستیرە ھملیار ئ

ئم یکک لو ئسترانی، تلسکۆپی ھابل دەریخست ک ڕی کاکشان ک خۆری 
ھندک ل ئستیرەکان ل گل ئسترەی ڕی کاکشان ھسارەیان ھی وەکو خۆری 

 ک مسارە8ئھیکی ھسارەیھ زەمند قو چ.

گل ئسترەکان زۆربیان ل شوەی دیسکی شوە لول پچ، ھلکیی یان خن، 
تیرەکی پترە ) ئوەی ئمی تداین(انیان جیاوازە، گل ئسترەی ڕی کاکشان قبارەک

 ی تیشکی100لزار ساویشھئ ، تیشک ب ک یو دووریت، 100ئزار ساڵ دەیبھ
 راورد تیشک ببۆ بک زیاتر لمک مانگ، ب دەگات ک چرکی ک زیاتر لمشت کھ

ونی (.دەگات نزیکترین ئسترە ل ئمیشوار ساڵ و نیودەگات خۆر، ب چیشخولک
65،66(
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.گل ئسترەی ڕی کاکشاننیگارکی مزەندەکراو بۆ : پنجشست و ونی 

.ئو بشی گلئسترەی ڕی کاکشان ک لسر زەویوە دیارە:ششونی شست و 
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:دروست بوونی گل ئسترەکان
، ب پی لکۆینوەکان دوای نزیکی ل دەبتملیار ساڵ13.7نزیکیی گردوون تمن

گل بوونی گردوون یک ملیار ساڵ ل تقینوە گورەک ک بووە ھۆی دروست
دروست بوون، ئویش ل چبوونوەی بش بشی ئو تم ھایدرۆجینی ئسترەکان

، ھر بشکیش لو تمان ک چبوونوە ت بووگورەیی ک تقینوە گورەکی ل دروس
، دوای چبوونوەی ھر بشک لو ل دوای تقینوە گورەک بوون ب گاالکسیک ب جیا

.تمان ب جیا ئسترەکان لناویان دروست بوون

:Andromeda گل ئسترەی ئندرۆمیدا
ئندرۆمیدا پتر ، سترەکی ئمیگل ئسترەی ئندرۆمیدا نزیکترین دراوسی گل ئ

ل دوو ئوەندە و نیو ئسترەی تدای ب براورد لگڵ گل ئسترەکی ئم ک پی 
.دەووترت ڕی کاکشان

NGC یانM31 ک ھروەھا بAndromeda گاالکسی یان گل ئسترەی ئندرۆمیدا
ی کاکشان، ئندرۆمیدا پتر ل دوو ملیۆن یش ناسراوە نزیکترین گل ئسترەی ل ڕ224

و چوارسد ھزار سای تیشکی ل ئم دوورە، ئندرۆمیدا گاالکسیکی زۆر گورەی و 
.ھزار سای تیشکی220تیرەکی نزیکی 

 چاوی ئاسایی مرۆڤ ب ب ئاسمان ک ل ی رووناکیندرۆمیدا دوورترین پگاالکسی ئ
نرت سرەڕای ئوەی ک پتر ل دوو ملیۆن و چوارسد ھزار سای تلسکۆپ بتوانرت ببی

تیشکی دوورە، بۆ براوردی ئو دووریش باشترە بزانین ک مانگ تنیا یک چرکی 
.تیشکی ل ئم دوورە

 ی 25لپ کردووە و ب م گاالکسیوەی زۆری ئینکۆری و لی رابردوو ناسا چاودسا
وات (ملیار ئوەندەی بارستی خۆر 1000بارستکی پترە ل نوترین زانیاریکان 

، تا ل چقی )ملیار ئسترەی ئاسایی ک دەکات یک ترلیۆن1000بارستی 
گاالکسیکش نزیک بیتوە چی ئسترەکان زۆرترە بۆی چقکی زۆر ڕووناکتر 

ی زۆر زەبالح ھیBlack.Hole  دەردەکوت، ھروەھا ل چقی ئندرۆمیدا کونکی ڕەش
 ی پترە لکبارست رد200کستا گی خۆر، ئوەندەی بارستو ونوملیۆن ئناسان ل

باوەڕەدان ک ل چقی زۆربی گاالکسیکان ب گاالکسی ڕی کاکشانیشوە بالک ھۆکی 
یالح ھورە و زەبزۆر گ.

گل ئسترەی بچوکی وەکو 14ئندرۆمیدا لبر گورەیی و زۆری ھزی کشکردنکی 
)67،68ونی (.نM110 وM32 پاشکۆ ھی ک گرنگترینیان
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.گل ئسترەی ئندرۆمیدا: حوتونی شست و

.چی گل ئسترەی ئندرۆمیدا ب ئسترە:ھشتونی شست و 
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ڕووداوە گردوونیکاندیاردە و - بشی پنجم

:Lunar.Eclipse مانگ گیران

دیاردەی مانگ گیران ڕوودەدات کاتک مانگ دەکوت بر سبری گۆی زەوی وات خۆر و 
ک ھر یس ونوان خۆر و ی ڕاستزەوی و مانگ دەکن توک گۆی زەوی دەکوەیش ب

.مانگ
کاتی مانگ گیران ھموو مانگ لچونک زەوی لمانگ گورەترە و سبرەی زەوی 

ھموو ئو دیوەی گۆی زەوی دەبینرت ک تاریک ۆشت، لبر ئوەی مانگ گیران لدادەپ
ودایکاتی ش ی (. و لن69و(

.مانگ گیران:ونی شست و نۆ
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:Solar.Eclipse خۆرگیران

 ک کوان خۆر و مانگخۆرگیران ڕوودەدات کاتن ی ڕاست لک ھر یس توگۆی دەک
ر ئوەی مانگ زۆر ل زەوی بچوکترە ئوا سبرەکی ب ڕەوکی بچوکی سر ، لبزەوی

سر گۆی زەویدا دەڕوات، ئو شونانی سبری مانگی پدا دەڕوات بری خۆر دەگیرت بۆ 
کند خولک و دیاردەی خۆر گیران ڕوودەداتماوەی چ.

نیکان خۆر وی داتا گردوب پدیاردەی خۆرگیران دەگمنترە ل دیاردەی مانگ گیران، 
ساڵ جارک ل ھمان شون دووبارە دەبتوە، وات 300گیرانی تواو ماوەی نزیکی 

ئگر مرۆڤ لشونی خۆی نجوت و شارەکی خۆی بج نھت ئوا چانسی بینینی 
چ م دیاردەیئ وەی کڵ ئگماوەی ژیانیدا، ل ت لم دەبواوی زۆر کند خۆرگیرانی ت

 واو لو خۆرگیرانی ت وەکو مانگ گیران نی م چونکک ڕوودەدات، بک جارسا
ڕووبرکی بچوکدا ڕوودەدات و ماوەی چند خولککی کم دەخاینت ئوا 

)70ونی (.دووبارەبوونوەی لیک شون کاتکی زۆر دەخاینت

.خۆرگیران: ونی حفتا
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:پکدادانکان
کۆم سارەکان، لک ھک ڕوودەدات کاتلکدادان گردوون دیاردەی پی خۆر و گ

ئسترەکان یان گل ئسترەکان بریک دەکون، ئوەش ل کاتکدا ڕوودەدات ئگر 
.بھۆی ھزی کشکردن نزیک ببنوە ل یکتر

تدای ل ب پی لکۆینوەکان پشتنی ناوەوەی ھسارۆککان ک ھزارەھا ھسارۆکی 
دروست بووە، ھروەھا ب پی ھندک لکۆلنوە و زانیاری ەراپکدادانی دوو ھس

مانگیش ھسارەیکی تر بووە ل کۆمی خۆر و ل سرەتاکانی دروست بوونی کۆمی 
خۆر بر ھسارەی  زەوی کوتووە و دوایی گۆی زەوی بھۆی زۆری ھزی کش کردنی مانگی 

.بکوتوە و کردوویتی ب پاشکۆیکی خۆیرویھشتووە ل ی دوە و نوڕاوکردو

:کشانی گردوون
کشانی گردوون یان فراوان بوونی بۆشایی ئاسمان چی؟

بۆچی ڕوودەدات و خراییکی چندە؟ 
بۆچی ب ھۆی ئم دیاردەی خۆر و ھسارەکانی کۆمی خۆر ل یکتر دوورناکونوە؟

یتی ل فراوان بوونی بۆشایی ئاسمانی نوان گل ئسترەکان،کشانی گردوون بر
 ردوون لکانی گری کردنچاود روەکو لرەو دواوە ھوەی کات بانگ ی 25بسا

ابردوو دەرکوتووە ک ئم کشان ل ساتی یکمی دوای تقینوە گورەکوە بھۆی ڕ
ی ل دروست بووە، ئم فراوان بوون و توژمی تقینوەک دەستی پکردووە ک گردوون

کشانش تاوەکو ئستا ھر بردەوام، ھروەھا دەرکوتووە ب تپڕبوونی کات تاودانی 
کشاندایھ ل م کشان و فراوان بوونئ.

بۆ ئوەی ونیک ل ئندشی ئوە دروست بکم سبارەت ب فراوان بوونی بۆشایی 
: ئم نموونیتان بۆ دنموەئاسمان یان کشانی گردوون

ئگر میزەنک بنین و ھندک ھوای تبکین، دوایی ب پنوسک سدەھا خاڵ لسر 
ڕووەکی نیشان بکین، کاتک ھوای زیاتر ل میزەنک بکین خاکان ل یک کاتدا 

ی ل کنر میزەکانی سوە، تا خاونکتر دوور دەکی موویان لکتر دوور بن زیاتر ھ
ل یکتر دوور دەکونوە، گل ئسترەکانی گردوونیش بھمان شوەی خاکانی سر 
ئم میزەن ب بردەوامی ل یکتر دوور دەکونوە، کاتک ئم فراوان بوون دەپورت 

راو، دەردەکوت ڕژە و خراییکی وەکو یک ل ھموو شونکان بۆ دووریکی دیاری ک
68تا دووریک زۆرتر بت خراییکش زۆرتر دەبت، ئو خراییش بریتی ل نزیکی 

ملیۆن سای تیشکی، وات ئگر گل ئسترەیک 3.3کیلۆمتر ل چرکیکدا بۆ دووری 
ملیۆن سای تیشکی دووربت خرایی فراوان بوونی بۆشایی ئاسمان نوان ئم و ئو 33

.کیلۆمتر ل چرکیک680 بریتی ل گل ئسترەی
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ملیار سای 14.6ئم پوانی پمان دەت ئگر گل ئسترەیک ھبت ل دووری 
تیشکی یان زیاتر ئوا ب خراییک دووردەکوتوە ل ئم ک یکسان ب خرایی تیشك 

ملیار 14.6 دوورترن ل یان زیاتر، وات محا بتوانین ئو گل ئستران ببینین ک
.سای تیشکی چونک ھرگیز تیشکی دەرچوو لو گل ئستران ب ئم ناگات

ملیار سا بم ل داھاتوودا 13.7لگڵ ئوەی ب پی دۆزینوەکان تمنی گردوون 
 دووری زیاتر ل ل ی کو تیشکانت، ئردوون فراوانتر دەبوەی گملیار14.6دوای ئ

سای تیشکیوە دن ناتوانرت ببینرن یان چاودری بکرن، لبر ئم ھۆکارە ھرگیز 
لوانی قبارەی ڕاستقینی گردوونمان بۆ ڕوون نبتوە، ھروەھا ھرگیز ناتوانین 

یردوون ھدەرەوەی سنووری گ بزانین یان ببینین چی ل.

یک زۆر بت بر ئنجامکی زاڵ دەبت ل ھمان کاتدا ھزی کشکردن ئگر تا ڕادە
بسر ھزی کشان و فراوان بوونی گردوون، بۆ نموون نوان گل ئسترە نزیککان وەکو 
ڕی کاکشان و ئندرۆمیدا ک ب ھۆی کاریگری ھزی کشکردنی نوانیان برەو یکتر 

.ردن و ل یکتر نزیک دەبنوە ل جیاتی دوورکوتنوە ل یکت
ھروەھا لناو کۆمی خۆر ک بھۆی زۆری ھزی کشکردن ل نوان خۆر و ھسارەکان 
دیاردەی فراوان بوونی بۆشایی ئاسمان ل نوان تنکانی ناو کۆمی خۆر ھیچ ھستی 

.پ ناکرت

ل سای ) ئدوین ھاب(دیاردەی کشانی گردوون لسر دەستی فیزیاناسی ئمریکی 
رایوە، ئم ب یکک ل گورەترین دۆزینوە دادەنرت ل بواری گردوون دۆز1929

.ناسی، ئم دۆزینوەی تگیشتنی مرۆڤی ب تواوی گۆڕی سبارەت ب گردوون

 ک سکۆپی ھابلی تگڕ کرا ل وانری و پووردی چاود ردوون زۆر بکشانی گ
.سمان جگیری کرد ب دەوری گۆی زەویل بۆشایی ئا1990ئاژانسی ناسا ل سای 

) جمس وب(گردوون ناسان ئستا ب شیداییوە چاوەڕی جگیر کردنی تلسکۆپی 
ھی بدات بۆ بۆشایی ئاسمان ل 2019ل سای ل برنامیدایدەکن ک ئاژانسی ناسا 

زەوی، خولگیک ک دووریکی پتر ل س ئوەندەی دووری مانگ دەبت ل گۆی
 ب پتر لمس وسکۆپی جل100ت ،سکۆپی ھابلت ستیار ترە لزتر وھھجار ب

ت نودروستکردنی، چاوەڕوان دەکر نراوە لکارھلۆژیا بکنب(ترین تمس ومی ) جوە
گلک لو پرسیاران بداتوە ک تلسکۆپی ھاب وورژاندنی، ب تایبتی دەربارەی 

ردوون، ھسنوری گورەکوە گقیندوای تردوون لی (. روەھا دۆخی گن71و(

کشانی گردوون، کاتک تنک نزیک دەبتوە ل ئم ئو تیشکی :ونی حفتاو یک
ک لیوە دەردەچت و برەو ئم دت ب تپڕبوونی کات درژی شپۆلکی زیادە 
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چوون برەو (یاردەی پی دەووترت دەکات وات فریکوینسی شپۆلک کم دەکات، ئو د
، ب پچوانوە ئگر ئو تن ل دوورکوتنوە دابوو درژی شپۆلی )شبنگی سوور

ئو تیشکی لیوە دەردەچت و برەو ئم دت ل کمبوونوە دا دەبت وات فریکوینسی 
.شپۆلکان زیاد دەکات
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یوەندیدارەکانبابت پ–بشی ششم

:س یاسا گرنگکی نیوتن
نوەی بردەوام دەمنتوە تاوەکو ھموو تنک ل وەستان یاخود جو:یاسای یکم

دەبت ھزک کاری تدەکات ک دەبت ھۆی جوالندنی ئگر ئو تن وەستاو بت یاخود
.وە بتراییکی ئگر تنک جوالزیادکردن یان کمکردنوەی خھۆی

وات زیادبوون یان کمبوونوەی بی خرایی ھر (تاودانی ھر تنک :یاسای دووەم
کار ل تنک دەکات، کپشت دەبستت ب دوو گۆڕاو، یککیان بی ئو ھزەی) تنک

.اویش بریتی ل بارستایی تنکڕدووەم گۆ
کسان ب بی کارەک و بۆ ھر کارک کاردانوەیک ھی ک ی:یاسای سیم
ل یوانچڵپیگکئاڕاست.

:خوالنوەی ھسارەکان بدوری خۆیان و خۆر
 پتر ل ر لی خۆر بموو کۆموەی 4600ھبوون چ ملیۆن ساڵ لکی تانگاز

سای تیشكی بووە، ئو تم 3دروستبووە ک تیرەکی پتر لNebula ھایدرۆجینی گورە 
تی ب سوڕانوە کرد بھۆی کاریگری تقینوەیکی سوپر نۆڤا ل نزیک گازی دەس

ک کاتک ل بارستیکدا گردیلکان ل یکتر Moment.of.Inertia تمک بپی یاسای
نزیک دەبنوە دەست ب خوالنوە دەکن ب دەوری یکتر، ل ئنجامدا بھۆی ھزی 

ستکی چ بۆوە و خۆر ل چقکی دروست بوو، کشکردن بشی زۆری تمک ل ناوەڕا
بشکانی دەوریشی تۆپڵ تۆپڵ چبوونوە و بوون ب ھسارەکان و بھمان شوەی 

.تم گورەک ب دەوری خۆیان و ب دەوری خۆر دەستیان ب سوڕانوە کرد
ت ئوا بھۆی یاسای بردەوامی لبر ئوەی ھیچ ھزک نی ئو خوالنوان بوەستن

 نشکردنی تزی کھۆی ھب یواندەوری خۆیان، ل وە بسوڕان ردەوام دەبن لب
نزیککان یان ھر بریک کوتنک ک ڕوودەدات خوالنوەکان ب تپڕبوونی کات خاو 
 وەی زەوی بر زەوی خوالنسشکردنی مانگ لزی کری ھکاریگ وە، بۆ نموونببن

دەکاتوە ب ڕژەیکی زۆر کم بھمان شوە ھزی کشکردنی زەوی تپڕبوونی کات خاو 
.کاریگری دەبت لسر خوالنوەی مانگ ب تپڕبوونی کات ب ڕژەیکی زۆر کم

 ک، زەوی براییخ و بکریوە، ھندەوری خۆیاندا دەسوڕسارەکان بموو ھ24ھ
وە، ختدەوری خۆیدا دەسوڕ ک بر جاری کاتژمی نزیکک1667رایی ترە لکیلۆم

 سارەی عوتارد بی ناوەراستی گۆی زەوی، ھھ کدا لر59کاتژم ک بک خولڕۆژ جار
 واو دەکات، زوھرە ل243دەوری خۆیدا ت ریخ بر و 24ڕۆژدا، مک، 40کاتژمخول

.کاتژمر جارک ب دەوری خۆیدا دەسوڕتوە10موشتریش ب نزیکی 
ل ویش لئ دەوری خۆی ک م بوەی خۆریش بکخوالن ت ئاماژە بوڕۆژدا 27رە دەم

.جارک ڕوودەدات چونک زۆر کم باس لم خوالنوەی خۆر دەکرت
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زەوی و ھموو ھسارەکانی تریش ب دەوری خۆردا دەسوڕنوە، خرایی زەوی ب دەوری 
.کیلۆمتر دەبت ل چرکیکدا30خۆر نزیکی 

نوەیکی تریشی ھی ئویش ل چوارچوەی سوڕانوەی ھموو کۆمی خۆرە ەوی جوز
ملیۆن ساڵ 250ب دەوری چقی گل ئسترەی ڕی کا کشان، ڕی کاکشان ب نزیکی 

جارک ب دەوری چقکی خۆی دەخولتوە ک کون ڕەشکی زەبالحی لی و پی 
.ملیۆن ئوەندەی بارستی خۆرە4یکی پترە ل بارستایSagitarius.A دەووترت

:کوتنخوارەوەی ھسارۆککان
ل گردوون دوو پشتن ھی ک ھریکیان ھزارەھا ھسارۆکیان تدای و ھریک 

ت ب دەوری خۆر دەسوڕنوە، ئو ھسارۆکان زۆربیان ب براوورد بب خولگیکی تای
 یوانک بنیان تیرەکابچوکن، لترد مند سک بۆ چترند سانتیمچ ن، ل

ھندکیشیان تیرەکانیان چند کیلۆمترک، دەیھا کیلۆمتر یان چند سد کیلۆمترک 
دەبت، گلک جار ب درژایی تمنی کۆمی خۆر ئو ھسارۆکان بھۆی ھزی 

ان یان سر مانگ، سر ئو ھساربردەبنوەلوانکشکردنی ھسارە نزیککان 
ھندکیشیان کاتک ل خۆر نزیک دەبنوە دەکون سر خۆر، کاتک بردەبنوە سر 

انگ یان خۆر بریک کوتن ڕوودەدات، ئگر بکون سر ھسارەکان یان ، مھسارەیک
مانگ ئوا ووزییکی زۆر ل بریک کوتنک دروست دەبت و ب ئندازەی 

کی گوەیقینوتنی تک کریکان بی زانیاریپ ب ،سارانو ھورەیی ئی گپ ورە ب
کیلۆمتر بووە بر ل 30بۆ 20یکک لو ھساران بر گۆی زەوی ک تیرەکی ل نوان 

 65پتر ل ر زەوی بی سو کاتی زیندەوەرانی ئناوچوونی زۆربھۆی ل ملیۆن ساڵ بۆت
)72ونی (.ملیۆن ساڵ گۆی زەویان تنی بوو130ل داینسۆرەکانیشوە ک بۆ پتر

.کوتن خوارەوەی ھسارۆککان:ونی حفتاو دوو



لوقمان حوز: نوسینی- 2018 دروستورد،،دەرگایک برەو گردوونناسی ب زانیاری نوێ–گردوون 

لوقمان حوز: نوسینی- 2018 دروست،ورد،نیاری نوێدەرگایک برەو گردوونناسی ب زا–گردوون 
82

:Nuclear.Fusion کرداری لکدانی ناووکی
دوای چبوونوەی تم ھایدرۆجینیکان و دروستبوونی ئسترەکان کرداری لکدانی 

10ران دوای ئوەی پلی گرمی دەگات ناووکی دەست پ دەکات ل ناووکی ئو ئست
ملیۆن پلی کلڤن، ئو کردارەش بریتی ل لیکدانی چوار گردیلی ھایدرۆجین بۆ 
پکھنانی یک گریلی ھیلیۆم و جیاوازی ئو بارستیی دەمنتوە دەبت ووزەی 

ن بوی گرمی و تیشك، بمش ئسترەکان گرمی ووزە دەبخشن و ب چوار دەوریا
.دەکنوە

:ژیان و بوونوەرە زیرەککان ل گردوون
 مدەی رابردوو ئدوو س رقاڵ کردووە لی مرۆڤی سشندئ کی زۆر قورس کپرسیار

ئایا بوونوەری تری زیرەک ھی ل گردوون جگ ل مرۆڤ؟: بووە

زانستی بخم ڕوو،لرەدا دەموت ئم بابت ھستیارە ب شوەی شیکارکی سادە و
 کۆی پتر ل ک جۆر 700ملیۆن و 8لنیا یر ڕووی زەوی تس زار جۆری زیندەوەران لھ

 ،ویش مرۆڤت ئوەری زیرەک و خاوەن شارستانی دادەنربوون ب ک کئاست یشتووە بگ
 م مرۆڤی 3پتر لداوە، بری ھر گۆی زەوی سسژیان ل زار ملیۆن ساھ

ھزار 200بۆ 150سیپیان ک ئستا تاک بوونوەری زیرەک لسر ڕووی زەوی تنیا ھۆمۆ
ساک دەبت دەرکوتووە، ب پی نوترین زانیاری و لکۆینوەکان گشکردن و ھبوونی 
 نترە لمتر و دەگمردوون زۆر کگ وەرەی زیرەک و خاوەن شارستانی وەکو مرۆڤ لبوون

...تایی وەکو بکتریاکان، ڕووەککان، ھتدبوونی ژیانی سرە

پشکی با نوترین پناسی گردوونی بۆ بوونوەرە زیرەککان ل گردوون بخم ڕوو، 
بوونوەری زیرەک ئو بوونوەرەی ک دەتوانت تیشکی کارۆموگناتیسی برھم بنت و 

 ک پتر لموە، مرۆڤ ماوەی کوی بکاتت یان برم س100بینرھب و تیشکانئ ا
دنت لو کاتوەی ئزگکانی ڕادیۆ و تلفزیۆن و ئامرەکانی پیوەندیکردنی داھناوە و 
بشک لو تیشکان دەڕۆن بۆ بۆشایی ئاسمان، کوات بپ پناسی گردوونی تنیا 

 100ماوەی پتر لر ئاستی گسکی زیرەک لوەربون ت مرۆڤ بووە بردوون و ساڵ دەب
سای تیشکی ل گۆی زەوی 100ئستا بشک لو تیشکانی برھمی ھناون 

دوورکوتونتوە، کوات جارێ ج پنجی مرۆڤ نگیشتۆت قویی گاالکسی ڕی 
 ی پترە لتیرەک شان کی تیشکی100کاکزار ساھ.

 ی خۆری پشکنیوە لسارەکانی کۆمموو ھستا ھی مرۆڤ تاوکو ئشتیانو کی ئگڕ
ک ناردونی بۆیان، ئو کشتیان لسر ھسارەی مریخ نیشتنوە و ئستاش لوێ 
پشکنین دەکن، ھروەھا کشتی نردواوەکان برەو ھموو ھسارەکانی تر و مانگکانیان 
زانیاری و ڤیدیۆ و ونی ووردی لسریان کۆ کردۆتوە، ب کورتی دەرکوتووە ک لسر 

سرەتایی بوونی ژیانۆھیچ کامکیان بوونوەری زیرەک و ژیان نی، ھندک ھیوا ماوە ب
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یکخانییکان وەکو بکتریا ل ھندک ل مانگکانی ھسارەی موشتری و زوحل وەکو 
بارەیوە نی، یوڕۆپا و تایتان و ئنچدەس، بم تا ئستا ھیچ دۆزینوەیک لم

ملیۆن ساڵ یان پش یک ھائوە ھی ک ژیانی سرەتایی پش سدەھروەھا ئگری 
تا گالیسکی کریاسیتی سساڵ لسر ھسارەی مریخ ھبووبت، بۆی ئملیاردوو 

انسی ناسا پشکنین ل نمونی گی ژرەوەی توکی مریخ ئنجام دەدات بۆ ئوەی ل ژئا
.بت بر ل ئستابوونی ژیانی سرەتایی بکۆتوە ئگر ھبوو

یش ئاژانسی ناسا گالیسکیکی تایبتی تر دەنیشنتوە لسر ھسارەی 2020ل سای 
 ت و ناسا لنریخ دەربسارەی می ھرد و گی بک نموونندوەی ھریخ بۆ ئم

کارکی ب ون و نودا ئو نموونان دەنرتوە بۆ سر زەوی بۆ ئوەی ل تاقیگکانی 
زەوی پشکنینیان بۆ بکات و ل ئگری بوونی ھر ژیانکی سرەتایی لسر مریخ سر

ئ ر لت ببووبر ھگستاداسئئ تا یان ل.

، ژمارەک ب ی بینراوگڵ ئوەی ژمارەیکی ب شوومار ل گاالکسی ھی ل گردوونل
 زار ملیۆن100(ملیار 100پتر لر) ھگت و ئزەندە دەکروەش زیاتر مل یوە ھی ئ

بت، بم لبر فراوانی گردوون و قوی ئم بابت لرە تنیا باسی ئگری بوونی 
شانی کاکویش ڕک گاالکسی، ئی م لوەر یان ژیانی زیرەک دەکبوونWay.Milky ک

ینوەکانی ئمی تداین و خۆر یکک ل ئسترەکانی ئو گل ئسترەی، ب پی لکۆ
 می ئکگاالکسی نیا لوان ناسا تن بارەی 400بۆ 200لق ب یرە ھستملیار ئ

 سارە بخۆر نۆ ھ ،یسارەیان ھھ موەکو خۆری ئ رانستو ئک لندجیاواز، ھ
 م دواییی ئم دە پانزە سال ،سارانو ھل ککوە و زەویش یتدەوری دەسوڕ

ک الینی کم ھندک ل ئسترەکان ھسارەیان ھی، کوات تنیا لو دەرکوتووە 
یسارە ھملیارەھا ھ شی سادەترین ھاوکپ م بنی کرەی خۆمان الیستئ لگ.

ب پی نوترین زانیاریکان، ژیان بو شوەیی لسر زەوی برجست بووە ل ھر 
دەب سترجردوون بکی تری گنبار بوو و شور بارودۆخی فیزیاوی و کیمیاوی لگت ئ

متیریالکان یان پکھات سرەکیکان برجست بوون ک کاربۆن و ئۆکسجین و 
 ل موو جۆرەکانی ژیانژیان ھ ست لبرەدا می ترە، لکھاتک پھایدرۆجین و کۆم

ملیۆن 4500ەوی پتر ل ، تمنی ز)زیندەوەری یکخانیی و فرەخانیی(سادە بۆ ئاۆز 
بۆ یکمین جۆری ژیان لسر زەوی Fossils سا، کۆنترین ببردبووی دۆزراوە

 وە بۆ پتر لتڕر گۆی زەوی بۆ 3000دەگسدوای دروستبوونی ژیان ل ملیۆن ساڵ، ل
، تا ئو )بکتریاکان(ملیۆن ساڵ تنیا زیندەوەری یکخانیی ھبووە 2500ماوەی نزیکی 

 ر لناو ئاودا دەژیان، بنیا لت و زیندەوەرانموو ئش ھملیۆن ساڵ دوای 500کات
پیدابوونی زیندەوەرە فرەخانییکان بشک لو زیندوەران ھاتن سر ووشکایی، ئینجا 

ملیۆن ساڵ 70ڕووەککان و مرووەکانیش پیدابوون، شیردەرەکان بر ل نزیکی 
 زیندەوەری زیرەک و ل کۆمی شیردەرەکان، دۆزراوەی ب دروستبوون، مرۆڤ ک تاک

ملیۆن ساڵ پش ئستا، کوات 32.دەگڕتوە بۆ نزیکی ی کۆنبردبووی یکم مرۆڤ
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ملیۆن سای پ چووە تاوەکو ژیانی سرەتایی گشی کردووە بۆ ژیانی 3000نزیکی 
یرەک زۆر دەگمنتر و کمترە ل ژیانی زیرەک لسر گۆی زەوی، ئم پمان دەت ژیانی ز

.ی دەوت بۆ ئوەی برجست بتترو کاتکی گلک زۆرگردوونلاساییئسادە و
ڕانی بۆ ژیانی زیرەک ل ھرەسارەیکی تریش لوانی ۆگشکردنی ژیانی سادە و گ

.وەملیارەھا ساڵ یان زیاتریش بخاینت، ھروەکو ئوەی لسر گۆی زەوی ڕوویدا

گردوون ئوەندە گورە و فراوان زۆر ب ئاسانی ب لکدانوەی مشکی ئم مزەندە 
100پتر لب ناکرت، ژمارەی خمنراوی ھموو گل ئسترەکانی گردوونی بینراو

ملیار دەخمنرت، ھر یککیان ل دەیھا ملیار و بگرە ھندکیان ل سدەھا ملیار 
.دنئسترە پک 

 پتر ل دایی تمی خۆری ئکۆم شان کی کاکرەی ڕستئ لنیا گملیار 100ت
دایورەتری ترەی وەکو خۆر، بچوکتر یان گستئ.

بم دوایی سلمنراوە ک ھندک لو ئستران ھسارەیک یان پتریان ھی وەکو 
می خۆری ئکۆم.

و ل شی سادەترین ھاوکپ ھا بزارەھا و بگرە ملیۆنھ ری بوونی ژیان لگوە ئکدان
یسارەی تر ھھ.

بم ب پی ڕچکی گشی ژیان لسر ھسارەی زەوی و دروستبوونی بوونوەری زیرەک 
 پتر ل ب مرۆڤ وەری زیرەک 3کی بوونسارانو ھژمارەی ئ یوانملیار ساڵ، ل

گ ت لی کردبشتیایاندا گ متر بن لنتر و کشان زۆر دەگمی کاکرەی ڕستئ ل
.ژمارەی ئو ھسارانی ک ژیانی سادە و ئاساییان ل برجست بووە

:گردوونناسیبواریی مرۆڤ ل ھنگاوی گورە10گورەترین 

:چوونی یکم مرۆڤ بۆ بۆشایی ئاسمان
یکم مرۆڤ بنرت بۆ 1961یی نیسانی سا12کتی سۆڤیت توانی ل برواری ی

.بوو) یوری گاگارین(بۆشایی ئاسمان ئویش کشتیوانی ڕووسی 
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:)پۆگرامی ئپۆۆ(مرۆڤ بۆ سر مانگکانیگشت
ئاژانسی ناسای ئمریکی شش گشتی بۆ سر 1972تاوەکو سای 1969ل نوان سای 

و 16و 15و 14و 12و 11ی ئپۆۆ مانگ ئنجامدا، ئوانیش بریتی بوون ل گشتکان
، لم گشتان دوانزە مرۆڤ قاچیان نای سر مانگ، ل ھر گشتک س کشتیوان 17

 کشتیی کرەکیس شو بناو ئکیان لککان یشتموو گھ م لشدار دەبوون، بب
ی بچوک ل دەمایوە ک بدەوری مانگدا دەسوڕایوە و ندەنیشتوە، تنیا بشک

.کشتیک دەنیشتوە ب دوو کشتیوان لسر مانگ
دوایی ل گڕانوە ئو بش بچوکی سر مانگ برز دەبۆوە لسر ڕووی مانگ و لگڵ 

.بش گورەک یکی دەگرتوە و ئینجا دەگڕانوە بۆ گۆی زەوی
پ دەچوو، دوو ڕۆژی 4بۆ 3ھر گشتک لو گشتان ب چوون و ھاتنوە نزیکی 

کشتیوانکی دەنیشتنوە ل ھر گشتک بۆ چند کاتژمرک دەمانوە لسر مانگ و 
ل ھر گشتی چندەھا کیلۆ گ و بردی مانگیان لگڵ خۆیان دەھنایوە بۆ سر زەوی 

.بۆ پشکنین لیان
ریکا بۆ بینین ئستا نموونی ئو برد و گنی مانگ ل گلک ل مۆزەخانکانی ئم

.دانراون
ناوی ئو دوانزە کشتیوانانی ئاژانسی ناسا ک قاچیان نای سر مانگ ل ھر شش 

دوانزە کس بوون، 1972تاوەکو 1969گشتکی مرۆڤ بۆ سر مانگ ل نوان سانی 
ئمی خوارەوە ناوەکانیان، شایانی گووتن ھموویان پیاوی ب ڕەگزمان ئمریکی 

:بوون
سای کۆچی دوایی کرد82ل تمنی 2012نیل ئارمسترۆنگ ل سای 
سا87تمنی -بز ئلدرین ل ژیان ماوە 

سای کۆچی دوایی کرد69ل تمنی 1999پت کۆنارد ل سای 
سا85تمنی - ئاالن بین ل ژیان ماوە 
دوایی کردسای کۆچی74ل تمنی 1998ئاالن شپارد ل سای 
سای کۆچی وایی کرد85ل تمنی 2016ئگار میچل ل سای 

سا85تمنی -دەیڤید سکۆت ل ژیان ماوە 
سای کۆچی دوایی کرد61ل تمنی 1991جمس ئروین ل سای 
ی کۆچی دوایی کردسا87تمنی ل2017سای ل-جۆن یۆنگ ل ژیان ماوە

سا82تمنی -ماوە چارز دووک ل ژیان
سای کۆچی دوایی کرد82ل تمنی 2017یوجین سیرنان ل سای 

سا82تمنی -ھاریسۆن شمیت ل ژیان ماوە 
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:تلسکۆپی ھابل
ترین پرۆگرامی ئاژانسی ناسا بووە، ناوبانگی ل ست یکک ل گرنگترین و خۆشوی

ی بیرکردنوە و تگیشتنکانمان بۆ گردوون و سرانسری جیھان دەرکرد، بووە ھۆی گۆڕین
.یی گردوونبۆ یکم جار چاوی مرۆڤی گیاندە قو

 وە لکشتیی کگڕ سکۆپی ھابل للی 24ت1990ی نیسانی سا نراییگ
2.4 کیلۆمتر، تیرەی ھاونکی ھابل560خولگیک ب دەوری گۆی زەوی ل برزایی 

ئوەی ل دەرەوەی گۆی زەوی و دوورە ل سرچاوەکانی ڕووناکی و مترە بم لبر
تیشک دانوەی برگ ھوا و تم و تۆز، ئوا ھابل توانی ڕوونترین ون و ڤیدیۆی گاالکسی 

.  و تم و ئسترەکانی گردوون بچرکنت
، ھابل ناسینوتلسکۆپی ھابل بوو ب تاجی سری زانیاری نویکان ل بواری گردو

توانی گشتک ب چاوی مرۆڤ بکات بۆ قوویی ڕابردوو، قویی کات و شون، توانی 
نمان نیشان بدات دوای تنیا یک ملیار ساڵ ل ڕوودانی تقینوە وونکانی گردو

 ردوونیشی بکردنی گشکان و گنگاوەکانی دروستبوونی گاالکسیروەھا ھھ ،ورەکگ
.ڕوونی نیشانداین

ی تنزیک ورەکوە گم 13.7قیننجامدا ئئ ستا ڕوویداوە و لش ئملیار ساڵ پ
، وات ل ڕگی ھابل مرۆڤ توانی تماشای مژووکی ەگردوونی ئستا دروست بوو

.ملیار سای ڕابردوو13بینراوی گردوون بکات ل نزیکی 
گ ک دەریخست کھیچ گومان بڕوونی و بروەھا ھابل بکشان و ھ ردوون ل

.گورەبوون، کشانکش ب تپڕبوونی کات خراتر دەبت
بم تلسکۆپی ھابل گلك پرسیاری قورسی تری وورژاند، لوان ئایا بۆشایی ئاسمان

Space دەرەوەی بووە؟ ئایا لر ھدروست بووە یان ھ ورەکوە گقینڵ تگل
ھی؟ردوونی ترئایا گگروونی ئم چی ھی؟ 

،شۆڕشکی زۆر گورەتر بڕوەی ل بواری گردونناسی ل دوای تلسکۆپی ھابل
تلسکۆپی 2019بۆ وەمدانوە یان لکۆینوە لم پرسیاران دەزگای ناسا ل سای 

.جمس وب ھدەدا بۆ بۆشایی ئاسمان ل شونی ھابل ک کارەکانی تواو دەبت
بووتر ویستپ ب پتر لمس وسکۆپی جل100ت ت ستیار ترە لزتر و ھھوەندە بئ

 ل وتنی مرۆڤشکمی پرھب بمس وسکۆپی ھابل، جلبواری 25تی ڕابردوو لسا
کۆمپیوتر و زیرەکی دەستکرد، چاوەڕوان دەکرت جمس وب سرەتاکانی تقینوە 

ک للمی بۆ گمان نیشان بدات و وەورەکسکۆپی ھابل گلت ت کب پ و پرسیاران
.وورژاندنی، ئمش دەبت شۆڕشکی نوێ و گورەتر ل بواری گردونناسی

:جینیوکشتی کاسینی و 
ھدا برەو ھسارەی ) کاسینی(کشتی ئاسمانی 1997ناسا ل تشرینی یکمی سای 

.ھرسارەیبوگیشت2004سایلزوحل،
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رەتا ئس ناوی ل کی کشک ھاتبوو، بش پدوو ب ل شتیر ) جینزیو(م کسبوو ل
 ل ککانی زوحگرنگترین مانگ ک لکک )تایتان(یک کۆموە و بۆ ماوەیە نیشت

زانیاری گرنگی ناردەوە بۆ سر زەوی لسر ژینگی ئو مانگ، ل ونکانی کشتی 
کۆمکی زۆر ل دەریاچی شل ھی و دەرکوت ک لسر ڕووی تایتان ) جینزیو(

بشکی تر وەکو زەوی بردینی، ئم مانگ یکم تن ل کۆمی خۆر دەریاچی تدا 
نیشتنوەی یکمین کشتی بوو لسر ھسارەکانی ) جینزیو(بت ل دوای گۆی زەوی، 

ی تا دواترین ل موشتر(بشی دەرەوەی کۆمی خۆر ک دەکون پشت ھسارەی مریخ 
 رسارە کسارەکان ھلیستی ھ سارە و لھ زەمق پلۆتۆ کراوە ب چونک نیپتۆن

بوو ب دەوری کارەکی تواوتاوەکو ) کاسینی(بشکی تری کشتیک ، )دەرھنراوە
ک دووەم مانگی گرنگی زوحل و گلک زانیاری لسر ئو مانگش ) ئنچالدەس(مانگی 

گواستوە ) کاسینی(ناسا کشتی چوار مانگ بر ل تواو بوونی کارەکانی م کۆکردەوە، ب
.و دوایی لسر ئو ھسارەی خستی خوارەوەبۆ خولگیک ب دەوری زوحل 

 ب سارەیل دووەم ھرسارەی زوحدوای، ھ چونک وەیر ئبنگاوەی ناسا لم ھئ
مانگی 62ب ئقکانی دەوری ناسراوە و قبارە ل نو ھسارەکانی کۆمی خۆر و

لبر ) تایتان و ئنچالدەس(ھی، بم ناسا زۆر گرنگی بو دوو مانگی زوحل دەدات 
 ی زانیاریپ و ب یی شل ھیان زەریا و دەریاچککر توژر ڕوو و لسوەی لئ

سرەوەی ی ژر توکلکۆکراوەکان ئگری بوونی جۆرک ل ژیانی سرەتایی دەکرت ل
یش ب گونجاوترین شون ) تایتان(، ھروەھا سرڕووی مانگی )ئنچالدەس(مانگی 

 داھاتوودا، ب بوونی مرۆڤ لجی خۆر دوای گۆی زەوی بۆ نیشتکۆم ت لدادەنر
پچوانی ھسارەی زوحل ک ب شوەیکی سرەکی وەکو ھسارەی موشتری و ئۆڕانۆس 

.ل گازی شلی میثان پک دت ک گازکی ژەھراوییو نیپتۆن 

: 2و 1ڤۆیجر 
یکم دروستکراوی دەستی مرۆڤ ئوەندە ل ئم دوورکوتبتوە و 1-کشتی ڤۆیجر

.ئستا برەو قوویی بۆشایی ئاسمانی نوان ئسترەکانی ڕی کاکشان دەڕوات
گیشتبت دەرەوەی کۆمی خۆر و لوانی تاک داھنانی مرۆڤ ک تا ئستا1- ڤۆیجر

.تا دەیھا و سدەھا ملیۆن سای تر دوای لناو چوونی مرۆڤیش ھر بمنت
ئاژانسی ناسای 1977ی ئیلولی سای 5چل ساڵ لمو بر و ب ووردی ل برواری 

یکک ل ی نارد بۆ بۆشایی ئاسمان، (Voyager-1) 1-ئمریکی کشتی ئاسمانی ڤۆیجر
کارەکانی بریتی بوو ل نزیک بوونوە و وونگرتنی ھسارەی موشتری و زوحل و 
جی خۆر بوە کۆموە بوو دوای ئی تری ئکرەکیکانیان و پشکنینیان، کارە سمانگ
بھی و برەو قوویی بۆشایی گردوون بوات و بۆ ماوەی دەیھا و سدەھا ملیۆن سای 

.برەو ئسترە و ھسارەکانی تری گاالکسیکمان بواتتری داھاتوو
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ھدرا و برەو ھسارەی ئۆرانۆس 1977ی ئابی سای 20ل برواری 2- کشتی ڤۆیجر
ناردەوە، کۆکردەوە واری لسریانیو نیپتۆن و بالی ئو دوو ھسارەدا چوو و گلک زان

17کۆمی خۆر ڕۆیشت و ئستا ل دووری برەو دەرەوەی 2دوایی ئویش وەکو ڤۆیجر
).ھزار ملیۆن کیلۆمتر17(ملیار کیلۆمترە ل خۆر 

گیشت نزیک ھسارەی 1980بالی ھسارەی موشتری و 1979ل سای 1- ڤۆیجر
زوحل، دوای ئوە برەو دەرەوەی کۆمی خۆر بڕکوت، ل ڕکوتی مانگی حوزەیرانی 

ملیار کیلۆمتر ل21  سنووری دەرەوەی کۆمی خۆر، ئستا نزیکی گیشت2012سای 
ھر بۆ براوردکردن ئم دووری دەکات نزیکی ) ھزار ملیۆن کیلۆمتر21(زەوی دوورە 

3.5پتر ل ھروەھا دەکات ئوەندەی دووری خۆر، 140ھزار ئوەندەی دووری مانگ، 55
چندە 1- ش دوورە، ئستا دەزانین کشتی ڤۆیجر)پلۆتۆ(ھسارەی قزەم ئوەندەی 

.دوورە ل مرۆڤایتی و شونی ل دایک بوونی
ئستا پیوەندیکی زۆر الوازی ماوە لگڵ زەوی، ناسا ل ڕگی ئو 1- کشتی ڤۆیجر

 یوەندیو پزەوی و ئ ندە لی چکت دووریت بزاننیا دەتوانزە تھ ب یوەندیپ
ب 1- دەمنت و ئو کات تمنی پاتریکانی تواو دەبت، ڤۆیجر2025ای تاوەکو س

وردەکوتوە ل زەوی، وھزار کیلۆمتر ل کاتژمرکدا د60بردەوامی ب خرایی 
ئلفا (ھزار سای تر بالی نزیکترین ئسترە دابوات ل ئم 40چاوەڕوان دەکرت 

دووریکی ل 1- تیشکی ل ئم دوورە، ئو کات ڤۆیجرک چوار ساڵ و نیوی) سنتۆرۆس
.دوور دەبتیسای تیشکی دەبت و ساڵ و نیوکی تیشکیش لو ئسترە3زەوی 

ناسا لسر ئو کشتی دیسککی زی داناوە، ل ڕووکی ئو دیسک دەنگ و ڤیدیۆی 
نوسراوە لسریکراوە ومرۆڤ و ئاژەکانی سر زەوی و با و بارانی لسر تۆمار 

دەنگکانی زەوی، ل دیوەکی تری نخشیکی کۆمی خۆر و شونکی ل ناو 
گاالکسیکمان و ھندک زانیاری تری لسرە، ھروەھا ناسا بو ھیوای ئم کشتیی 

لوانی (ناردووە برەو قوویی بۆشاییکانی گردوون تاوەکو ل داھاتووییکی دوور 
زەوی و مرۆڤ بناسنت ب بوونوەرە زیرەککانی تری گردوون ) ت ملیۆنھا سای تربگا

ئگر دۆزرایوە لالین ئوان، چونک ئگری زۆری ئوە ھی ل داھاتووکی نزیک یان 
دەبت میراتی 1- دوور مرۆڤ لسر زەوی لناو بچت و نمنت و ئو کات ڤۆیجر

.ەرە زیرەککانی تری گل ئسترەکمانمرۆڤایتی بۆ بوونو
ئگر چی مرۆڤ ھندک جار ب دیوک ب دڕندەترین بوونوەری سرزەوی دادەنرت، 
بم ب دیوەکی تری ئارەزووی فربوونی ھی و داوای ئاشتی و پشکوتن دەکات، ئگر 

بوەر قویی ئم دیوەی مرۆڤ زاڵ بت ئوا نوەک کشتی بکو ڕۆژک دت خۆشی 
.بۆشایی ئاسمان دەچت بۆ گڕان و پشکنین بدوای شارستانیتی تر
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:تلسکۆپی سپیتزەر
م ئسکۆپلر سوور تنگی ژبکانی شوەی تیشککۆکردن ب تتایب کInfrared

ب ھدرا بۆ خولگیک ب دەوری گۆی زەوی2003لالین ئاژانسی ناسا ل سای 
زینوەی ھسارەی تر ب دەوری ئسترەکانی تری گل ئسترەی ڕی مبستی دۆ

کاکشان، سپیتزەر تا ئستا کۆمک ھسارەی دۆزیتوە ک ب دەوری ئسترەی تر 
.دەسوڕنوە جگ ل خۆر

ل مانگی ئایاری سای ل ھموو دۆزینوەکانی گرنگتر دۆزینوەی کۆمی خۆرک بوو
بوو، Trappist-1ەیک و حوت ھسارە پک دت ئسترەک ناویک ل ئستر2017

.ھسارەکان سیانیان ل گۆی زەوی دەچن ل ڕووی قبارە و ھسارەی بردینن

:کشتی نردراوەکان بۆ سر ھسارەی مریخ
توانی کشتی ڤایکینگ لسر ھسارەی مریخ 1976ئاژانسی ناسا ل مانگی ئازاری سای 

وە، ئم یکم دروستکراوەی مرۆڤ بوو ب سرکوتوویی بنیشتوە لسر بنیشنت
، و بۆ یکم جار ونی سر ڕووی ئو ھسارەی ل نزیکوە تۆمار کردھسارەی سوور

بم ب ،پشتر یکتی سۆڤیت ھردوو کشتی مارس یک و دوو ی نارد بۆ مریخ
.سارەی مریخ تکشکانسرکوتوویی ننیشتنوە و ل ئاسمانی ھ

سر ھسارەی مریخ کشتیکی تری گیاندەئاژانسی ناسا 1997ل مانگی ئاداری سای 
ی سر رووی و ڤیدیۆو ب سرکوتویی نیشتوە و کۆمک ونبوو Pathfinderک ناوی 

.تۆمار کرد و لگڵ ئنجامدانی ھندک لکۆینوھسارەی مریخی 
دوو کشتی تری نارد و نیشتنوە ب سرکوتوویی لسر ھسارەی 2004اسا ل سای ن

و کۆمک نیشتوە ھریک ل دیوکی ئو ھسارەیOpportunity&Spirit بناویمریخ 
زانیاری گرنگی کۆکردەوە لسر ھسارەک، گرنگترینیان دۆزینوەی شونواری ڕۆیشتنی 

.ساڵھاملیارەل لسر مریخ پش ئاوی ش
ھدا بۆ مریخ و لسر ئو ھسارەی نیشتوە و Curiosityناسا کشتی 2011ل سای 

.تاوەکو ئستا پشکنینی وورد دەکات

وستگی ئاسمانی جیھانی، ماڵ و پگی بردەوامی مرۆڤایتی ل بۆشایی 
ئاسمان

ب ی ئاسمانی جیھانی کستگوStation.Space. Internationalی ناسروەت اوە ل
سرەتای سدەی بیست و یکموە بۆت تاک ماڵ و پگی بردەوامی مرۆڤ ل بۆشایی 

- 1- 28ووت بوو ل برواری 15ئاسمان، دروستکردنی ئم وستگی ب پ ڕکوتنی 
ی یکتی ک گرنگترینیان ئمریکا و ڕووسیا و ژاپۆن بوو لگڵ کۆمک ل ووتان1998

.اوپرئو
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 ستا پتر لت تا ئوتنی مرۆڤ دادەنرشکتاجی پ ب ک یستگم وملیار دۆالری 100ئ
تچووە ک بی ھرە زۆری لالین دەزگای ئاسمانی ئمریکی ناسا دابین کراوە، وستگی 

ساڵ دەبت بۆت مای مرۆڤایتی ل بۆشایی ئاسمان و چۆڵ 17ئاسمانی بۆ ماوەی نزیکی 
.بردەوام کۆمک کشتیوانی ئمریکی و ڕووسی و ووتکانی تری لبووەنکراوە و

 ورەیک گی ئاسمانی تا رادەیستگژی (وتر، پانی 100دررزی 72متر، بتر20مم (
دەبت، بشو ئگر ئاسمان ڕوون بت بچاو وەکو تروسکاییکی درەوشاوەی جوو 

ھزار کیلۆمتر ل کاتژمرک ب دەوری گۆی 30ی پتر ل دەبینرت ل ئاسمان و ب خرای
420کیلۆمتر تا 330زەوی دەسوڕتوە ل خولگیک ک برزاییکی ل نوان 

.جار و نیو ب دەوری زەوی دەسوڕتوە15کیلۆمترە، ل ماوەی شو و ڕۆژکیش 

نی پدراوە و لوانی ل وستگی ئاسمانی بشوەیک دیزاین کراوە ک بواری فراوانکرد
داھاتوودا بشکی بۆ گشتیاری ئاسمانی ترخان بکرت بۆ ئوانی ک توانا و ئارەزووی 

.گشتیاریان ھی بۆ بۆشایی ئاسمان

دەزگای ناسا ل ڕگی چند لینک و ئپلیکیشنکوە لڕگی ئو کامیرانی سر 
اسمان و گۆی زەوی پخش دەکات بۆ ئوەی وستگی ئاسمانی ڕاستوخۆ ون و ڤیدیۆی ئ

.ھموو کسک ل ھر کوێ یک بت ل جیھان بتوانت بیبینت

:پشبینیکان بۆ داھاتووی پشکنین و گشتکان بۆ بۆشایی ئاسمان
یکک ل گرنگترین کارەکانی ناسا ل دوو دەیی داھاتوودا بریتی دەبت ل خۆ 

رۆڤ بۆ سر ھسارەی مریخ، چاوەڕوان دەکرت ک ئم ئامادەکردن بۆ ناردنی یکم م
.یکانی ئم سدەی ئنجام بدرتسگشت ل ناوەراستی سای 

ی ووی ھسارۆکڕل ھمان کاتدا ئاژانسی ناسا ل پرۆگرمی دای کشتیک بنرت سر 
و پارچیک ل ھسارۆکیکی تر بھنتوە بۆ سر زەوی،2023سایکی ل سای 

کشتیک دەنرت بۆ خۆر و بۆ یکم جار زۆر 2018ھروەھا ئاژانسی ناسا ل سای 
6نزیک دەبتوە بۆ چاودری کردن و پوانکردنی ڕەشباکانی خۆر، ئو کشتی ل دووری 

.اودری خۆر دەکاتچملیۆن کیلۆمتر7بۆ 
رت بۆ مریخ بۆ ئوەی تر بنیکشتیک2020ھروەھا ناسا ل برنامیدای ل سای 

.بک برد و گی ئو ھسارەی بھنتوە بۆ سر زەوی و لرە بپشکنرت
ناسا ل برنامیدای کۆمک ) زوحل(لبر گرنگی مانگکانی موشتری و ساتۆرن 

کشتی بۆ ئو مانگان بنرت و پشکنینیان بۆ بکات، ب تایبتی مانگی یورۆپا ک مانگکی 
ن، )زوحل(ەس ک دوو مانگی ھسارەی ەی موشتری و مانگکانی تایتان و ئنچالدھسار

ی ب پی لکۆینوەکان ئو س مانگ تایبتمندی خۆیان ھی و پشبینی دەکرت ئاو
، ئو مانگان لو ل ژر توککیان ھبتانی شل بشوەی دەریاثیان گازی میبستوو

.تووکی دوور لوانی مرۆڤ ڕوویان تبکات و ئاوەدانیان بکاتوەشونانن ک ل داھا
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بمنتوە دەبت ووردە ووردە ل گردوون بیوت ماوەیکی درژ ڕەگزی مرۆڤ ئگر 
، ب تایبتی وەکو ھوی ئوە بدات جگ لسر گۆی زەوی خۆی ل ئاسمانیش بنیات بنت

.ی کۆمی خۆریکم ھنگاو ل ھسارە و مانگکانی تر
چارەنوس و داھاتووی مرۆڤایتی ل نوان مانوەی لسر ڕووی گۆی زەوی وەکو 

 کی گاالکتیکی لتوتنی بۆ شارستانیشکلھاویشتن و پڵ پگكی داخراو لتشارستانی
داھاتوودا ھمووی پیوەست ب پشکوتنی ل بواری گردوون ناسی و پشکنینی بۆشایی 

لبر ئم خا گرنگی ووتکی زلھزی وەکو ئمریکا ھر ل پنجاکانی ئاسمان، ھر 
سدەی بیستموە ئاژانسی ناسای دروست کرد و ھموو پۆگرامکانی پشکنینی ئاسمانی 

.لژر چتری ئو ئاژانسدا کۆکردەوە
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