
Hubble

 تا ٍ زريا عغح اس كيلَهتزي 593 فاصلِ زر ّاتل فضائي تلغكَج
  ايي .هي چزذس سهيي زٍر تِ عاػت زر كيلَهتز ّشار 28 عزػت

 شسُ ًاهگذاري ّاتل ازٍيي اعن تِ هٌجوي يازتَز تِ كِ تلغكَج
 اس ٍ گزفت قزار سهيي هسار زر 1369 ارزيثْشت چْارم تاريد زر
 جولِ آى اس كِ ، زازُ اًجام ًجَم ػلن تِ فزاٍاًي ذسهات سهاى آى

.اعت ّغتي جْاى اس تي ًظيزي ٍ شگفت آٍر تصاٍيز



Hubble’s best

.زارز پٌْا هتز 4 حسٍز ٍ عَل هتز 13 حسٍز ، ٍسى تي 11 ّاتل
  ٍ تصاٍيز .هي فزهائيس هالحظِ را ػكغْا ايي اس تؼسازي ازاهِ زر

: هي تاشس زعتزط زر سيز ًشاًي اس تيشتز تَضيرات
www.hubblesite.org



 كْكشاى اس گزفتِ تاكٌَى ّاتل كِ ػكغْائي تْتزيي اس يكي
 سهيي اس ًَري عال هيليَى 28 فاصلِ زر M104) يا) عَهثزارٍ
.هي تاشس



ٍ ايي يكي ، ػكغي اعت كِ ّاتل اس عحاتي هَعَم تِ هَرچِ
عال ًَري  6000ٍ  3000گزفتِ ، ايي عحاتي زر فاصلِ  

.ًغثت تِ سهيي قزار زارز



ٍ يا ايي ػكظ اس عحاتي اعكيوَ زر فاصلِ  
.عال ًَري ًغثت تِ سهيي 5000



ػكظ چْارم ، تصَيزعحاتي چشن گزتِ



عال  8000ػكظ پٌجن اس عحاتي عاػت شٌي زر فاصلِ 
گواى هي رٍز ايي عحاتي ، ًتيجِ اًفجار . ًَري اس سهيي

.يك عتارُ تشرگ تاشس



ػكظ ششن ، تصَيز قغوتي اس عحاتي كلِ قٌسي زر فاصلِ 
.عال ًَري اس سهيي 2/5



 5500ػكظ ّفتن ، تصَيز قغوتي اس عحاتي قَ كِ زر فاصلِ 
ايي عحاتي زر ٍاقغ . عال ًَري اس سهيي قزار گزفتِ اعت

اقياًَعي اعت اس ّيسرٍصى كِ هقسار كوي اس زيگز ػٌاصز 
.ّوچَى اكغيضى ٍ گَگزز را زر ذَز جاي زازُ اعت



.زر رزُ ّشتن ، ايي ػكظ سيثا قزار هي گيزز تا ًام شة پز عتارُ



هيليَى عال ًَري  114زر ػكظ ًْن ، زٍ كْكشاى زر فاصلِ 
.اس سهيي زر حال فزٍرفتي زر ّن زيسُ هي شَز



ػكظ زّن هزتَط اعت تِ قغوتي اس عحاتي هَعَم تِ 
.عال ًَري اس سهيي 9000عِ شاذِ زر فاصلِ 



ِ زار ّالي عتارُ زًثال



عحاتي ػقاب



عحاتي حلقَي



RCW 79عحاتي 



(كِ حقيقتا سيثاعت)عحاتي گل عزخ 



عحاتي شكارچي



عتارُ پزٍتَ



(.ذَرشيس تا لَسي قزهش هشرص شسُ اعت)كْكشاى راُ شيزي 



يك حفزُ عياُ



NGC 4414



سهيي تا اتزّايش



سهيي تسٍى اتزّايش



سهيي ٍ هاُ



سهيي ٍ هاُ كاهل



ٍ هاُ كاهلتاسّن سهيي 



ذَرشيس ّوزاُ تا جَ آى



ذَرشيس تسٍى جَ



عيارُ سّزُ  تسٍى اتزّايش



عيارُ سّزُ تا اتزّايش



عيارُ ػغارز



عيارُ هزيد



عيارُ هشتزي



(كيَاى)عيارُ سحل 



عيارُ اٍراًَط



عيارُ ًپتَى



عيارُ پلَتَ



كْكشاى راُ شيزي



.كلوات زر ٍصف ايي تصَيز شگفت اًگيش ػاجشًس
زر ايي ػكظ ، عحاتي ػقاب ٍ چٌس عتارُ زر حال تشكيل 

زيسُ هي شَز ، عحاتي ػقاب زر هزكش ػكظ اعت ، 
ِ اي زر ٍعظ يك شة پز عتارُ .ّوچَى زريچ

.



سهيي تا ًَر شة



ٍ علَع ذَرشيس



. . . .ٍ چقسر سهيي سيثاعت 


