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 در اندازه های متفاوت ساخت پایه هاطرز 
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 )برگشت به اول صفحه(          منظومه شمسی)سیاره ها(آشنایی با  الف(

 ای بقایای ستارهیا  تارهسبه دور یک  مداریاست که در حرکتی  جرم آسمانیسَیاره یک 

شود؛ اما آن  گِردخود  نیروی گرانشای است که تحت تأثیر  گردد؛ جرم آن به اندازه می

المللی  اتحادیه بینشود و طبق نظر  ای همجوشی هستهقدر زیاد نیست که سبب  آن

 پاکسازی سیارکهایگی خود را از شناس همسا دانشمندان سیاره    اما نه همه اخترشناسی

  .باشد کرده

گره  دینو  شناسی افسانه، علم، اختربینی، تاریخای کهن است که با  سیاره واژه

 چشم غیرمسلحاغلب با  خورشیدی    منظومهاست. به جز زمین، پنج سیاره در  خورده

هایی  های کهن، به عنوان موجودیت قابل دیدن هستند. این سیارات در بسیاری از فرهنگ

از  انسانشدند. با پیشرفت دانش علمی، درک  پنداشته می خدایانخدایی یا فرستادگان 

 222۲سیارات تغییر کرد و تعداد بیشتری از اجسام دوردست را شامل شد. در سال 

    های درون منظومه ای برای سیاره شده توافق تعریف المللی اخترشناسی بین    اتحادیه

برانگیز است زیرا بسیاری از اجسام با جرمی در حد  خورشیدی اعالم نمود که کمی بحث

شود. اگر چه هشت تا از  داشتن یا نداشتن حرکت مداری، شامل نمی    سیاره را بر پایه

اند، همچنان در این تعریف نو نیز سیاره  کشف شده ۰۵۹2سیارات که پیش از سال 

اجسامی ) وستاو  جونو، پاالس، سرسام آسمانی همچون شوند، برخی از اجر محسوب می

شده( که زمانی  کشف جسم فرا نپتونینخستین ) لوتونپدر کمربند سیارک خورشیدی( و 

سیاره  شدند؛ در تعریف کنونی دیگر علمی به عنوان سیاره شناخته می    توسط جامعه

  .شوند محسوب نمی

به دور  های حامل و تدویر فلکهایی در  کرد که سیارات در حرکت گمان می بطلمیوس

بود، اما تا  بارها پیشنهاد شده ارات به دور خورشیدگردش سیگردند. اگرچه ایده  زمین می

شده  انجام تلسکوپیطول کشید تا این نظریه توسط مشاهدات نجومی  هفدهم    سده

با بررسی دقیق  یوهانس کپلردر همان دوران،  تأیید شود. تقریباً گالیلئو گالیلهتوسط 

، دریافت که مدار سیارات تیکو براههشده توسط  آوری های پیشاتلسکوپی جمع داده

مشاهده  شناسان ستارها پیشرفت ابزارهای رصد، هستند. ب بیضویای نیستند، بلکه  دایره

چرخند و برخی دارای  دور محورهای مایلی می زمیننمودند که دیگر سیارات نیز مانند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C_(%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C_(%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%88_%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%DA%A9_%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A6%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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مختلف هستند. از زمان برآمدن  فصولو  های یخی کالهکهای مشترکی همچون  ویژگی

است که زمین و  نشان داده کاوشگرهای فضایی، مشاهدات نزدیک توسط عصر فضا

و حتی  ساختها زمین، توفندها، آتشفشانهاهایی همچون  سیارات دیگر در ویژگی

  .اند ، مشترکهیدرولوژی

 پیکر های غول سیاره :شوند خورشیدی به دو دسته کلی تقسیم می    سیارات منظومه

المللی  سنگی. بنا بر تعاریف اتحادیه بین سان زمینتر  های کوچک چگالی و سیاره کم

به ترتیب افزایش فاصله  .وجود دارند خورشیدی    منظومهاخترشناسی، هشت سیاره در 

ها  اند و پس از آن قرارگرفته مریخو  زمین، زهره، عطاردسنگی     ، چهار سیارهخورشیداز 

اند. شش سیاره از این هشت  قرار گرفته نپتونو  اورانوس، زحل، مشتریچهار غول گازی 

  .گردند ها می دارند که به دور آن قمر طبیعیسیاره، یک یا چند 

ها( دیگر در  سیاره خورشیدی یا برون راف ستارگان )سیارات برونچندین هزار سیاره در اط

    سیاره 0٬۷۷۷، 222۰    اند: تا تاریخ یکم ژوئیه کشف شده کهکشان راه شیری

ای  رههای چندسیا ها سامانه تا از آن ۷۸۹که ) ای سیاره    سامانه ۵۹۵0خورشیدی در  برون

تا  تر از ماه کمی بزرگ    ها از سیاراتی در اندازه های آن هستند( کشف شده که اندازه

سیاره  ۰22ها بیش از  متغیر است. از میان آن مشتری بزرگی دوبرابربا  های گازی غول

    فاصله    هایشان به اندازه ها از ستاره تای آن ۵    فاصلههستند که  زمین    اندازه هم

تیم  22۰۰دسامبر  22در  ..است کمربند حیات    زمین از خورشید، یعنی در محدوده

خورشیدی را گزارش  سان برون ینهای زم ، کشف نخستین سیارهتلسکوپ فضایی کپلر

ای  گردندمطالعه می 22-کپلر ستاره خورشیدسانکه به دور  اف22-کپلرو  ای22-کپلر :داد

تخمین زد که به ازای هر ستاره در  ریزهمگرایی گرانشیهای  ، با بررسی داده22۰2در سال 

رود که یکی از هر پنج ستاره  گمان می .سیاره وجود دارند ۰۲کهکشان راه شیری حداقل 

  .خود دارد [d]در ناحیه قابل سکونت [c]اندازه زمین ، یک سیاره هم [b]خورشیدسان
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1-%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1-%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87#cite_note-1in5sunlike-14
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87#cite_note-1in5earthsized-15
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87#cite_note-1in5habitable-16
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 ساختار منظومه شمسی چگونه است؟

گیری  ترتیب و چیدمان سیارات و اجسام دیگر در منظومه شمسی به دلیل نحوه شکل

نها گیری منظومه شمسی ت منظومه شمسی است. در نزدیکی خورشید، در ابتدای شکل

توانستند در برابر گرما مقاومت کنند. به همین دلیل چهار سیاره اول یعنی  مواد سنگی می

 .ای هستند عطارد، زهره، زمین و مریخ سیارات سنگی کوچک با سطوح جامد و صخره

ایم در مناطق  ها به صورت یخ، مایع یا گاز کرده همچنین موادی که عادت به دیدن آن

اند. نیروی جاذبه سبب شد این مواد کنار یکدیگر  کیل شدهبیرونی منظومه شمسی تش

های گازی مشتری و زحل و ابرسیارات یخی اورانوس و نپتون تشکیل  قرار گیرند و غول

 .دهند

 سیاره چیست؟

اتحادیه بین المللی نجوم سه شرط برای آنکه اعالم شود آیا جسمی در منظومه شمسی 

 :ین سه شرط به ترتیب عبارتند ازسیاره است یا خیر، بیان کرده است. ا

 .باید حول خورشید در یک مدار گردش انجام دهد

باید جرم کافی داشته باشد تا بتواند شکلی نزدیک به کره و تعادل هیدرواستاتیک برقرار 

 .کند

 .باید هر مانعی در مدار حرکت خود را از بین ببرد

 

 ستاره چیست؟

و ساختار کهکشانی هستند. سن، توزیع و ترکیب ترین اجرام نجومی  شده ها شناخته ستاره

دهد. عالوه بر  ستارگان در یک کهکشان تاریخ، پویایی و تکامل آن کهکشان را نشان می

را بر  اکسیژنو  نیتروژن، کربناین، ستارگان وظیفه تولید و توزیع عناصر سنگین مانند 

 ه دارند. در نتیجه مطالعه تولد، زندگی و مرگ ستارگان در نجوم بسیار مهم استعهد

https://blog.faradars.org/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86/
https://blog.faradars.org/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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 ماه ستاره است یا سیاره؟

ماه یا قمر زمین نه سیاره است و نه ستاره. مطالعات نشان داده که قمر زمین در اثر برخورد 

شود که  گونه دیگر تشکیل شده است. این موضوع سبب می زمین با یک جسم سیاره

ای باشد. با این حال چون اندازه  های ستاره ای قمر زمین بیش از ویژگی های سیاره یویژگ

توان آن را یک سیاره به حساب  آن کوچک است، تحت تاثیر گرانش زمین است و نمی

آورد. به همین دلیل قمر زمین نه یک ستاره و نه یک سیاره است، بلکه آن را یک ماهواره 

ها  ه گروهی از اجسام فضایی هستند که حول سیاره یا سیارکدانند. منظور از ماهوار می

-ماهواره طبیعی وجود دارد ولی ماهواره طبیعی قمر 22۹چرخند. در منظومه شمسی  می

زمین از لحاظ نسبت قطر ماه به زمین منحصر به فرد است، این نسبت از هر سیستم 

 .ماهواره طبیعی دیگری در منظومه شمسی بزرگتر است

است که توسط گوشته  آهنمواد سازنده قمر زمین باید گفت که هسته داخلی ماه  در مورد

، منیزیمسیلیس، آلومینا، آهک، جامد و پوسته پوشانده شده است. همچنین سطح ماه از 

و اکسید سدیم تشکیل شده که همه این مواد آلیاژهای معدنی موجود در زمین  تیتانیوم

ای دیگر به  هستند.بدین ترتیب این نظریه که ماه از برخورد زمین با یک جسم سیاره

مایل، مساحتی برابر با  2،۰۲2شود. قمر زمین یا ماه به قطر  وجود آمده تقویت می

 .توان کره زمین را اشغال کرد ماه می ۸۰با قرار دادن مایل مربع دارد.  ۰0،۲۹۸،222

 

 

 های منظومه شمسی بر حسب فاصله از خورشید ترتیب سیاره

 : ها در منظومه شمسی بر حسب فاصله از خورشید عبارت است از ترتیب سیاره

عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و سیاره احتمالی نهم یعنی 

های منظومه شمسی در  ست در صورتی که اصرار داشته باشید پلوتو را جزو سیارهپلوتو ا

نظر بگیرید. ولی واقعیت این است که پلوتو در مدار بیضوی و نامنظمی حول خورشید 

 .گیرد کند و در این لیست قرار نمی گردش می

 

https://blog.faradars.org/%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86/
https://blog.faradars.org/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/
https://blog.faradars.org/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85/
https://blog.faradars.org/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85/
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 منظومه شمسی چند سیاره دارد؟

سیاره در منظومه شمسی شناخته  ۸تا کنون  با تعریفی که در باال از سیاره شد باید گفت

های منظومه شمسی در نظر  شده است. البته تعدادی از محققین پلوتو را نیز جزو سیاره

های زیادی وجود دارد و تعدادی از  گیرند، هرچند در مورد مدار حرکت این سیاره بحث می

 ه نیست،دانند. با فرض اینکه پلوتو سیار محققین آن را سیاره کوتوله می

 

 

 معرفی سیاره های منظومه شمسی به ترتیب از بزرگتر به کوچکتر

 معرفی سیاره های منظومه شمسی به ترتیب از بزرگتر به کوچکتر
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  (Jupiter)مشتری .1

کیلومتر است. این بدان  ۰۵۵/۸22مشتری بزرگترین سیاره در منظومه شمسی با قطر 

رابر بزرگتر از کوچکترین سیاره منظومه ب 2۸/۹معناست که قطر مشتری در واقع بیش از 

 .شمسی، یعنی عطارد است

 

 قطر 
۰02۵۸0 

 کیلومتر

 برابر زمین ۰۰۱2 اندازه نسبت به زمین

 جرم نسبت به زمین
برابر  ۵۰۷۱۸

 زمین

 جاذبه نسبت به زمین
برابر  2۱۹۵

 زمین

 ۲۷+ تعداد قمرها

ای که  نوع سیاره )ماده

بیشترین حجم سیاره را 

 (دهد میتشکیل 

 گاز

 ۹ جایگاه نسبت به خورشید

 فاصله تا خورشید
۷۵۵۱۷۵۸ 

 میلیون کیلومتر

 فاصله تا زمین
۲۹2۱۵2۵ 

 میلیون کیلومتر
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  (Saturn)زحل .2 

برابر بزرگتر  ۵شود که زحل بیش از  رسد. این باعث می کیلومتر می ۰۰۲/0۲0قطر زحل به 

شود، زیرا این حلقه یک کل  دور سیاره نمی  گیری شامل حلقه از زمین ما باشد. این اندازه

 .آیند جداگانه به حساب می

  

 

  

 کیلومتر ۰22۹۵۲ قطر

 برابر زمین ۵۱0 اندازه نسبت به زمین

 برابر زمین ۵۹۱۰۲ جرم نسبت به زمین

 برابر زمین ۰۱2۲ جاذبه نسبت به زمین

 ۲2 تعداد قمرها

 گاز نوع سیاره

 ۹ جایگاه نسبت به خورشید

 اصله تا خورشیدف
میلیون  ۰۹2۵۱۸۷2

 کیلومتر

 فاصله تا زمین
میلیون  ۰022۱22۲

 کیلومتر
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  (Uranus)اورانوس .3

کیلومتر در رده سوم قرار دارد. قطر این سیاره  ۹2/۷20اورانوس در این فهرست، با قطر 

 برابر قطر عطارد است. ۰2برابر قطر زمین و بیش از  0تقریبا 

  

 

  

 یلومترک ۹۰۰۰۸ قطر

 برابر زمین 0 اندازه نسبت به زمین

 برابر زمین ۰0۱۹0 جرم نسبت به زمین

 برابر زمین 2۱۸۵ جاذبه نسبت به زمین

 2۷ تعداد قمرها

 گاز نوع سیاره

 ۷ جایگاه نسبت به خورشید

 فاصله تا خورشید
میلیون  2۵۲۸۱۸۹۰

 کیلومتر

 فاصله تا زمین
میلیون  ۵۰2۵۱2۸۲

 کیلومتر
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  (Neptune)پتونن .4

های بسیار مشابه و فاصله کم با اورانوس، به عنوان سیاره  نپتون، که اغلب، به دلیل ویژگی

برابر  ۰/۵همچنین اورانوس  .کیلومتر قطر دارد 0۵/20۸شود،  دوقلو اورانوس شناخته می

 .نپتون است

  

 

  

 کیلومتر 0۵۹2۸ قطر

 برابر زمین ۵۱۵ اندازه نسبت به زمین

 برابر زمین  ۰۷۱۰۹ بت به زمینجرم نس

 برابر زمین ۰۱۰0 جاذبه نسبت به زمین

 ۰0 تعداد قمرها

 گاز نوع سیاره

 ۸ جایگاه نسبت به خورشید

 فاصله تا خورشید
میلیون  00۷۸۱022

 کیلومتر

 فاصله تا زمین
میلیون  0۹2۰۱۵۵۷

 کیلومتر
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  (Earth)زمین .5

وان پنجمین سیاره در میان هشت سیاره منظومه کیلومتر عن ۰2/۷۹۲سیاره زمین با قطر 

برابر کوچکترین سیاره منظومه شمسی یعنی عطارد  2/۲شمسی را دارد. زمین تقریبا 

 .برابر است ۵/۲۷است. نسبت اندازه زمین به ماه 

  

 

  

 کیلومتر ۰2۷۹۲ قطر

 جرم نسبت به خورشید
برابر  2۱22222۵

 خورشید

 بر خورشیدبرا 2۱0 جاذبه نسبت به خورشید

 ۰ تعداد قمرها

 ای جامد و صخره نوع سیاره

 ۵ جایگاه نسبت به خورشید

 فاصله تا خورشید
میلیون  ۰۹۰۱02۵

 کیلومتر
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  (Venus)زهره .6

 ۰2/۰20زمین یک سیاره دو قلو دارد، زهره با قطری کمی کوچکتر از زمین به اندازه 

متر بر مجذور ثانیه نیروی  ۸/۸۷ هرهشود. همچنین ز کیلومتر، قل سیاره ما محسوب می

 .متر بر مجذور ثانیه است ۵/۸۰گرانشی دارد، این مقدار در کره زمین 

  

 

  

 کیلومتر ۰2۰20 قطر

 برابر زمین 2۱۵ اندازه نسبت به زمین

 برابر زمین 2۱۸2 جرم نسبت به زمین

 برابر زمین 2۱۵ جاذبه نسبت به زمین

 2 تعداد قمرها

 د و صخره ایجام نوع سیاره

 2 جایگاه نسبت به خورشید

 فاصله تا خورشید
میلیون  ۰2۸۱۲2۵

 کیلومتر

 فاصله تا زمین
میلیون  2۵۰۱۲۵۷

 کیلومتر
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  (Mars)مریخ .7

برابر کوچکتر  22/۹کیلومتر قطر دارد، این یعنی قطر مریخ  ۲/۸۷2سیاره سرخ، مریخ تنها 

درصد  ۵۸اما سطح آن نسبت به زمین  درصد زمین، قطر دارد، ۹۵از مشتری است. مریخ 

 .است

  

 

  

 کیلومتر ۲۷۵2 قطر

 برابر زمین 2۱۹ اندازه نسبت به زمین

 برابر زمین 2۱۰۰ جرم نسبت به زمین

 برابر زمین 2۱۵۸ جاذبه نسبت به زمین

 2 تعداد قمرها

 جامد و صخره ای نوع سیاره

 0 جایگاه نسبت به خورشید

 فاصله تا خورشید
میلیون  202۱۲۷0

 کیلومتر

 فاصله تا زمین
میلیون  ۵۹۹۱۰۸0

 کیلومتر
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  (Mercury)عطارد .8

کیلومتر کوچکترین سیاره منظومه شمسی است. مشتری، بزرگترین  0۷۸2عطارد با قطر 

 برابر بزرگتر از عطارد باشد. 2۸/۹سیاره منظومه 

  

 

  

 کیلومتر 0۸۷۵ قطر

 برابر زمین 2۱0 اندازه نسبت به زمین

 برابر زمین 2۱2۲ جرم نسبت به زمین

 برابر زمین 2۱۵۸ جاذبه نسبت به زمین

 2 تعداد قمرها

 جامد و صخره ای نوع سیاره

 ۰ جایگاه نسبت به خورشید

 فاصله تا خورشید
میلیون  0۲۱۰۲0

 کیلومتر

 فاصله تا زمین
میلیون  ۰۵۷۱022

 کیلومتر
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  (Pluto)پلوتو .9

 2022شود، قطری معادل  شمسی شناخته می  ی منظومه نوان کوتولهپلوتو، که امروزه به ع

 تر است. برابر از مشتری کوچک ۹۵کیلومتر دارد، یعنی پلوتو 

  

 

 نام سیاره 
دمای میانگین بر حسب درجه 

 سلسیوس

 464 سیاره زهره

 167 سیاره عطارد

 15 سیاره زمین

 55− سیاره مریخ

 110− سیاره مشتری

 140− سیاره زحل

 195− سیاره اورانوس

 200− سیاره نپتون

 225− سیاره کوتوله پلوتو
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 سرعت چرخش سیاره های منظومه شمسی حول خورشید

مایل در ساعت(  ۰2۷،2۸2کیلومتر در ثانیه ) 0۷/۸۷سیاره عطارد با سرعت مداری حدود 

 بیشترین سرعت چرخش را دارد و یک دور کامل چرخش آن به حول خورشید حدود

روز زمینی است. در ادامه سرعت چرخش هر یک از سیاره های منظومه شمسی  ۸۷/۵۷

 :آورده شده است

مایل در ساعت( یا یک  ۰2۷،2۸2کیلومتر در ثانیه ) 0۷/۸۷سیاره عطارد: سرعت چرخش 

 .روز است ۸۷/۵۷دوره تناوب آن حدود 

ساعت( یا یک  مایل در ۷۸،۵۵۷کیلومتر در ثانیه ) ۵۹/22سیاره ونوس: سرعت چرخش 

 .روز است 220/۷دوره تناوب آن حدود 

مایل در ساعت( یا یک  ۲۲،۲۰۹کیلومتر در ثانیه ) 2۵/۷۸سیاره زمین: سرعت چرخش 

 .روز است ۵۲۹/2۹۲۵۲۹دوره تناوب آن حدود 

مایل در ساعت( یا یک  ۹۵،۸۹۵کیلومتر در ثانیه ) 20/2۷۷سیاره مریخ: سرعت چرخش 

 .روز است ۲۸۲/۵۵دوره تناوب آن در حدود 

مایل در ساعت( یا یک  2۵،2۵۲کیلومتر در ثانیه ) ۰۵/2۷سیاره مشتری: سرعت چرخش 

 .سال زمینی است ۰۰/۸۲دوره تناوب آن حدود 

مایل در ساعت( یا یک دوره  2۰،۲۷۹کیلومتر در ثانیه ) ۵/۲۵سیاره زحل: سرعت چرخش 

 .سال زمینی است 2۵/02تناوب آن حدود 

مایل در ساعت( یا یک  ۰۹،2۵۵کیلومتر در ثانیه ) ۲/۸۰رعت چرخش سیاره اورانوس: س

 .سال زمینی است ۸۵/۷۹دوره تناوب آن حدود 

مایل در ساعت( یا یک دوره  ۰2،۰0۲کیلومتر در ثانیه ) ۹/0۵سیاره نپتون: سرعت چرخش 

 .سال زمینی است ۰۲۵/۷2تناوب آن حدود 
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مایل در ساعت( یا  ۰2،۲2۵در ثانیه )کیلومتر  0/۷0سیاره کوتوله پلوتو: سرعت چرخش 

 .سال زمینی است 20۷/۵2یک دوره تناوب آن حدود 

 حقایقی جالب در مورد هر سیاره منظومه شمسی

های مهم و جالب سیاره های منظومه شمسی را بررسی و  در این قسمت برخی از ویژگی

 :کنیم معرفی می

هیچ یخی بر آن وجود نداشته سیاره عطارد گرم است اما گرمای آن در حدی نیست که 

ها نور خورشید  باشد و بر روی سطح آن یخ وجود دارد. تحقیقات نشان داده که این یخ

 .کنند و در سایه هستند دریافت نمی

 .سیاره ونوس هیچ قمری ندارد و دلیل این موضوع هنوز مشخص نیست

 .تری داشته است سیاره مریخ در گذشته جو ضخیم

 .جذاب است ستاره دنباله دارسیاره مشتری یک 

 های سیاره زحل چند ساله هستند داند که حلقه هیچ کس نمی

 .تکردیم طوفانی اس سیاره اورانوس بیش از آنچه تصور می

 .سیاره نپتون دارای بادهای مافوق صوت است

 .توانید در هنگام نمایش نور، میدان مغناطیسی زمین را هنگام کار مشاهده کنید می

 

 

 

 

 

https://blog.faradars.org/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
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جسم مرکزی منظومه شمسی که تمام . G2 از رشته اصلی با رده طیفی ستاره ای خورشید

. مواد تشکیل دهنده سیارات دنباله دارها و سیارکها در مدارهایی دور آن می چرخند

خورشید حالت گازی دارند، بدین ترتیب خورشید محدوده دقیق و معینی نداشته و مواد 

  .اطراف آن بتدریج در فضا منتشر می شوند

خورشیدی( قرار دارد و ترکیب شیمیایی اش را     سامانه(مسیمنظومه شخورشید در مرکز  

جرم  ٪۵۵۱۸۲از محیط میان ستاره ای تشکیل دهنده ی آن بدست آورده است. خورشید 

جرم خورشید( جرم خورشید  ٪۷2چهارم ) -منظومه شمسی را تشکیل می دهد. سه

ر اندکی از جرم هلیوم تشکیل می دهد. درصد بسیا (٪2۲ ) هیدروژن است و سایر آنرا

خورشید به عناصر سنگین تر از جمله اکسیژن، کربن، نئون، نیتروژن، منیزیم، آهن و 

سیلیکون تعلق می گیرد.هر ثانیه میلیون ها تن از هیدروژن هایش تبدیل به هلیم می 

شوند. همین واکنش باعث می شود تا انرژی قابل توجهی تولید شده و به سیارات و اجرام 

  .ل یابددیگر انتقا

 

 

 شمسی    خورشید و سیارات منظومه    اندازه    مقایسه

دومین ستارگان داغ زرد     است و در طبقه نوع جی رشته اصلی    ستارهخورشید یک 

 هلیمو  (H2) هیدروژنهای دیگر از  خورشید مانند بیشتر ستاره .رنگ و کوتوله قرار دارد

(He) ۷2است،  شده شناخته عنصر شیمیاییترین  است. هیدروژن که سبک ساخته شده 

عنصر  ۷درصد دیگر را نیز  2سازد.  درصد آن را می 2۲درصد جرم خورشید و هلیم 

و  (Fe) آهن، (Mg) منیزیم، (N2) نیتروژن، (Ne) نئون، (C) کربن، (O2) اکسیژن

اتم  ۵۸٬222اتم هیدروژن،  ۰٬222٬222سازند. در خورشید، به ازای هر  می (Si) سیلیکون

 ۵۹اتم منیزیم،  02اتم نیتروژن،  ۰۰2اتم نئون،  ۰22اتم کربن،  ۵۲2اتم اکسیژن،  ۸۹2هلیم، 

  .اتم سیلیکون وجود دارد ۵۹اتم آهن و 

https://www.sarpoosh.com/science/scientific-articles/solar-system.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%AC%DB%8C_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_(%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planets_and_sun_size_comparison.jpg?uselang=fa
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    ای دور و به عنوان یک ستاره ید در آیندهبقای زمین به بقای خورشید وابسته است. خورش

    رشته اصلی به عمر خود پایان خواهد داد و خواهد مرد. این ستاره هلیم بیشتر در هسته

سوزاند، از هلیمی  سوزاند و میزان هیدروژنی که می سازد و هیدروژن بیشتری می خود می

به تدریج موجب کاهش حجم خورشید خواهد شد و  فرایندسازد، بیشتر است. این  که می

 ۰2میلیارد سال بعد، حجم این ستاره  ۰توجه نیست، اما حدود  این کاهش حجم اکنون قابل

تر از  رصد درخشاند ۰2میلیارد سال بعد، خورشید  ۰٬۰حدود  .درصد کاهش خواهد یافت

آور خواهد بود.  شود، برای زمین زیان قدر بر درخشش آن افزوده امروز خواهد شد و هر چه

ست برود و جو زمین از د (H2O) بخار آبشود که  این افزایش درخشندگی باعث می

درصد  02میلیارد سال بعد، خورشید  ۵٬۹هرگز بازنگردد و جو زمین خشک شود. حدود 

ای گرم خواهد شد که  تر از امروز خواهد شد. این ستاره در آن زمان به اندازه درخشان

روی سطح زمین به جوش خواهد آمد و بخار آب نیز از دست خواهد رفت؛  های اقیانوس

ای گرم خشک مانند زهره تبدیل خواهد شد و  ها ذوب خواهند شد و زمین به سیاره یخ

 خورشید    هستهمیلیارد سال بعد،  ۲دیگر زندگی بر روی زمین ممکن نخواهد بود. حدود 

سرانجام  .از هیدروژن تهی خواهد شد و تنها هلیم ناپایدار در هسته باقی خواهد ماند

دیل به یک شود که تب تر خواهد شد و خورشید تا جایی بزرگ می تر و چگال هسته داغ

شود. این غول سرخ مدارهای عطارد و زهره و احتماالً زمین را در برخواهد  غول سرخ

ذیر تبدیل ای زیست ناپ گرفت و حتی اگر زمین را در بر نگیرد، گرمای آن زمین را به سیاره

دوم     ای خواهد رسید که مرحله خواهد کرد. در این زمان، گرما و فشار خورشید به اندازه

پذیر خواهد کرد و هلیم برای تشکیل کربن خواهد سوخت.  را امکان ای همجوشی هسته

ناپایدار هلیم،     انجامد و سرانجام پوسته میلیون سال به طول می ۰22این مرحله حدود 

های بیرونی خورشید از میان خواهد رفت و فقط  خورشید را منفجر خواهد کرد. سپس الیه

است. نور خورشید در  سفید    کوتولهد که یک کربنی از آن باقی خواهد مان    یک هسته

رسد و تا وقتی که نور آن به زمین نرسد، زمین متوجه  طول هشت دقیقه به زمین می

شود. نابودی  شود و پس از این هشت دقیقه متوجه مرگ خورشید می مینابودی خورشید ن

  .شمسی خواهد شد    خورشید موجب نابودی همه چیز در منظومه

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
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 )برگشت به اول صفحه(

 

 

 

 )برگشت به اول صفحه(        آشنایی با صورت های فلکی ب(

 

که در تجسم انسان شکل و پیکربندی مشخصی را تشکیل داده  ها ستارهبه گروهی از 

 گویند.  یا پیکر آسمانی می صورت فلکیباشند 

اند و طی گذشت زمان تغییراتی  های گوناگون حضور داشته های فلکی در فرهنگ صورت

 است. ها صورت گرفته بندی، تعداد و نامگذاری آن هم در تقسیم

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C
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انسان در گذر زمان از گذشته تا کنون گویی همواره خدا را در دل ستارگان جستجو می 

 .کند

راز و رمز کیهان و تماشای ستاره ها همیشه برای بشر لذت بخش بوده است. چه آن زمان 

که در دل جنگل ها و کوه ها و دشت ها به دنبال شکار بوده و شب هنگام از فراز غارها به 

آسمان می نگریست و چه بعدها که یک جا نشین شد و برای خود خانه و کاشانه ای 

ز گذشت هزاران سال و رسیدن به پیشرفت چشمگیر در زمینه ساخت و چه حاال پس ا

سر شار است از حس  انسان برای سر باالی آسمان  علوم مختلف، باز هم ستارگان و

 .کنجکاوی، اوج، کمال، لذت و زیبایی

بشر از دیرباز برای یافتن مسیرش نیز از ستارگان مدد جسته و به واسطه نقشه ای خیالی 

مقصدش پیدا می کرده است. این نقشه که به صور فلکی یا صورت  راه خود را به سمت

های فلکی معروف است، در برگیرنده ستارگان و اجرام آسمانی است که انسان با استفاده 

 .از قوه تخیل و محاسبات منطقی به آن رسیده است

ه صورت را در بر می گیرد، همواره دست مایه افسان ۸۸این صورت های فلکی که مجموعا 

هایی از قهرمانان، اساطیر و  و داستان سرایی بشر بوده است. صورت هایی که معموالً شکل 

ند که به نظر انسان های قدیم بر روی  ای، مخلوقات گوناگون و اجرامی بود خدایان افسانه 

 .هستند و  زمین اثر گذار بوده

بندی آسمان برای  هایی که شروع به طبقه   های باستانی اولین فرهنگ  در بین تمدن

  ها و میان قاره ها، چینی   ها، رومی ها، یونانی   ها، هندی نامگذاری نمودند، عبارتند از بابلی 

های  ها یا کشورهای مختلف بر روی نقشه   این اشکال بر روی آسمان، مانند استان .آمریکا

 .زمینی هستند

توانست به هر اسمی  خواه می هر کسی هر قسمتی از آسمان را به طور دل ۰۵۵2تا قبل از 

بنامد و بنابراین هیچ مرز مشخص شده ای وجود نداشت. برای رفع شبهه و ایجاد یگانگی، 

های خاصی )به زبان التین( به  تصمیم گرفتند که نام  ۰۵۵2شناسان جهان در سال   ستاره

اسم  های فلکی انتخاب کنند. این همان حدود و  صورت  همراه مرزی مشخص برای کلیه

 .هایی است که امروزه در سطح جهانی پذیرفته شده است 

در میان این صورت های فلکی نام هایی هستند که بسیار بیشتر شنیده شده و می شود، 

 !مانند دب اکبر و دب اصغر یا خرس بزرگ و خرس کوچک
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 این که این صور فلکی تا حد زیادی توانسته گره گشای انسان های پیشین در پیدا کردن

مسیر یا محاسبات آن ها در زمینه ستارگان و سیارات باشد، امری است غیر قابل انکار، اما 

این نکته را نیز نمی توان انکار کرد که در ساخت و پرداخت این صورت های فلکی خرافات 

 .و افسانه های زیادی وارد شده است

 :ز آن ها اشاره می کنیمدر ادامه به نام این صور فلکی و برخی داستان ها درباره بعضی ا

 

 : صورت های فلکی نیمکره شمالی

 نام التین

بهترین 

زمان 

 مشاهده 

 نام صورت فلکی

Andromeda آبان 

آندرومدا، 

شاهزاده، زن 

 امراه زنجیر، در

 المسلسله

Draco اژدها، تِنین تیر 

Pegasus مهر 
اسب بالدار، 

 فَرَس اعظم

Leo اسد، شیر فروردین 

Corona 

Borealis 
 تیر

اکلیل شمالی، 

تاج 

 افسر شمالی،

 شمالی

Perseus دی 
برساوش، 

 قهرمان

Canes 

Venatici 
اردیبه ها،  تازی
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 شکاری های سگ شت

Monoceros تکشاخ اسفند 

Taurus ثور، گاو دی 

Crater 
اردیبه

 شت

جام، پیاله، 

 معلف باطیه،

Corvus 
اردیبه

 شت
 غراب، کالغ، زاغ

Orion یجبار، شکارچ بهمن 

Capricornus شهریور 
جَدی، بز دریایی، 

 ماهی بز بزغاله،

Gemini جوزا، دو پیکر اسفند 

Aries آذر 
حَمَل، بره، 

 گوسفند

Ophiuchus مرداد 
حوا، مارافسای، 

 مار حامل

Pisces حوت، ماهی آبان 

Piscis 

Austrinus 
 مهر

حوت جنوبی، 

 ماهی جنوبی

Lepus خرگوش، اَرنَب بهمن 

Usra minor تیر 
دب اصغر، خرس 

 کوچک

Usra major فروردین 
دب اکبر، خرس 

 بزرگ

Cygnus دجاجه، قو قو 
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Delphinus دلفین شهریور 

Aquarius دلو، ریزنده آب مهر 

Cassiopeia آبان 

ذات الکرسی، 

ملکه، 

 کرسی خداوند

Vulpecula روباه، روباهک شهریور 

Camelopard

us 
 بهمن

زرافه، 

 شترگاوپلنگ

Scutum سپر مرداد 

Cancer اسفند 
سرطان، 

 خرچنگ

Sextans فروردین 

سکستان، ذات 

سکس السدس،

 تانت

Virgo سنبله، دوشیزه خرداد 

Lacerta مهر 
سوسمار، 

 بزمجه مارمولک،

Sagitta پیکان سهم، تیر، شهریور 

Lynx سیاهگوش اسفند 

Lyra مرداد 
شلیاق، 

 رومی چنگ

Leo minor فروردین 
 شیرکوچک،

 اصغر اسد

Aquila عقاب شهریور 
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Scorpius عقرب، کژدم تیر 

Bootes عوا، گاوران خرداد 

Equuleus شهریور 

قطعه الفرس، 

اسب کوچک، 

 پونی اسب، پاره

Sagittarius مرداد 
قوس، کماندار، 

 اسب نیم

Cetus آذر 
قیطس، هیوالی 

 دریایی، نهنگ

Cepheus مهر 
قیفاووس، 

 سلطان

Canis minor فنداس 
کلب اصغر، 

 کوچک سگ

Canis major بهمن 
کلب اکبر، 

 بزرگ سگ

 
 کوره، تنور آذر

Coma 

Berenices 

اردیبه

 شت

گیسوی برنیکه، 

 موی برنیکه

Serpens 
تیر 

 مرداد و

مار، سر مار، 

 مار دم

Hydra فروردین 
مار آبی، مار 

 شجاع دریایی،

Triangulum مثلث آذر 

Auriga دی 

ممسک العنان، 

 عنان ه ران،اراب

 دار
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Libra میزان، ترازو خرداد 

Eridanus دی 
نهر، جوی، 

 فلکی رودخانه

Hercules مرداد 

هرکول، جاثی، 

 زانو پهلوان، بر

 نشسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسته نجوم پانکس -مهندسی خالقیت
    

 

36 

 

 : صورت های فلکی نیم کره جنوبی

 نام صورت فلکی التین نام 

Hydrus  مار آب مار، نر 

Apus  آپوس، پرنده بهشتی 

Caelum 
اِسکنه، 

 سنگتراشی کقل

Corona 

Australis 

اکلیل جنوبی، 

 جنوبی تاج

Circnus پرگار، قطب نما 

Telescopium تلسکوپ 

Carina تخته تیر حمال، شاه 

Octans ،هشتک ثُمن، اکتان 

Crux جنوبی چلیپا، صلیب 

Sculptor حجار، سنگتراش 

Chamaeleon پرست حربا، آفتاب 

Columba حمامه، کبوتر 

Norma خط کش، گونیا، تراز 

Grus درنا 

Horlogium ساعت 

Lupus سبع، گرگ 

Reticulum شبکه، تور 

Vela شراع، بادبان 

Pavo طاووس 

Tucana طوغان، توکان 

Phoenix عنقا، ققنوس، سیمرغ 
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Pyxis قطب نما 

Centaurus قِنطورس، ظلیم 

Puppis کشتیدم 

Mensa صحرایی کوه میز، میز 

Volans ی پرندهماه 

Dorado ،طالماهی ماهی زرین 

Triangulum 

Australe 
 مثلث جنوبی

Ara 
مجمره، آتشدان، 

 عودسوز

Antlia بادی مِفرغه الهوا، تلمبه 

Musca مگس 

Microscopium میکروسکوپ 

Pictor نقاش 

Indus هندی 
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 :صورت های فلکی ماه های تولد یا دایره البروج 

 

 

یک دوازدهم مسیر فرضی حرکت خورشید در آسمان است که   ر برجدر واقع ه

یک ماه به طول می انجامد، هرکدام از شما در یک ماه خاص متولد شده اید، 

 :جالب است که بدانید یک صورت فلکی، مخصوص ماه تولد شما وجود دارد
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  (آوریل 22 –مارس  2۰فروردین: صورت فلکی قوچ، بره یا حمل ) 

 )مه 2۰ –آوریل  2۰ت: صورت فلکی گاو یا ثور )اردیبهش

 )ژوئن 2۰ –مه  22خرداد: صورت فلکی دوپیکر یا جوزا )

 )ژوئیه 22 –ژوئن  22تیر: صورت فلکی خرچنگ یا سرطان )

 )اوت 22 –ژوئیه  2۵مرداد: صورت فلکی شیر یا اسد )

 )سپتامبر 2۵ –اوت  2۵شهریور: صورت فلکی دوشیزه یا سنبله )

 )اکتبر 2۵ –سپتامبر  20ت فلکی ترازو یا میزان )مهر: صور

 )نوامبر 22 –اکتبر  20آبان: صورت فلکی کژدم یا عقرب )

 )دسامبر 2۰ –نوامبر  2۵آذر: صورت فلکی کماندار یا قوس )

 )ژانویه 22 –دسامبر  22دی: صورت فلکی بزغاله یا جدی )

 )فوریه ۰۵ –ژانویه  2۰بهمن: صورت فلکی آبریز یا دلو )

 )مارس 22 –فوریه  22اسفند: صورت فلکی دوماهی یا حوت )
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  !چگونه آسمان شب را بخوانیم؟

کشیدند که امروزه  هایی از ستارگان می هایی خیالی از گروه های قدیم، مردم الگو در زمان

ترین صور فلکی را در آسمان شب  نامیم. چگونه بتوانیم رایج را صور فلکی میها  ما آن

 تشخیص دهیم؟ چگونه یک زن زنجیر شده را در آسمان پیدا کنیم؟ 

ها زیاد است  های بسیاری را در آسمان شب ببینیم و آنقدر تعداد آن توانیم ستاره ما می 

هایی از  هایی خیالی از گروه یم، مردم الگوهای قد ها را بشماریم. در زمان توانیم آن که نمی

ترین  نامیم. چگونه بتوانیم رایج ها را صور فلکی می کشیدند که امروزه ما آن ستارگان می

صور فلکی را در آسمان شب تشخیص دهیم؟ چگونه یک زن زنجیر شده را در آسمان پیدا 

ز نجوم آماده کرده ایم که کنیم؟ در این مطلب ما برای شما یک راهنمای ساده و ابتدایی ا

توانید از آن استفاده کنید تا دوستانتان را با اطالعات باالی خود در این زمینه تحت  می

 .تاثیر قرار دهید

  - Ursa Majorدب اکبر

 

https://www.bartarinha.ir/fa/news/875753/چگونه-آسمان-شب-را-بخوانیم
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هاست. حتی مردمی  صورت فلکی آسمان، بدون شک دب اکبر معروفترینِ آن ۸۸از بین 

اند. دب اکبر یا خرس بزرگ  دارند، نام آن را شنیدههم که ارتباطی با نجوم و آسمانِ شب ن

های فلکی آسمان است که در نیمکره شمالی آسمان  )مالقه بزرگ(، از بزرگترین صورت

های  قرار دارد. موضوع جالب درباره این صورت فلکی این است که بسیاری از تمدن

ه ترسیم کرده مختلف کهن و قدیمی، این صورت فلکی را به عنوان یک خرس بزرگ ماد

اند. موقعیت این صورت فلکی در آسمان بهار، باال و در آسمان پاییز در پایین قرار دارد. بر 

 .گردد ها این خرس در پاییز به دنبال جایی برای خواب زمستانی می اساس افسانه

 

 

 

  - Ursa Minorدب اصغر

 

ن پیدا کنید. البته اینبار برای دیدن این صورت فلکی نیاز است تا مالقه دیگری را در آسما

باید مالقه کوچکتر را پیدا کنید. ستاره اصلی در این صورت فلکی، پوالریس است که 

شود. این ستاره مسیر درست و حقیقی  همچنین به عنوان ستاره قطبی نیز شناخته می

ه دهد. همچنین این ستار شمال را برای کسانی که در نیمکره شمالی قرار دارند را نشان می

از ستاره قطبی برای  GPS دهد. دریانوردان قبل از ابتدای شروع دب اصغر را نشان می

 .کند جهت یابی در آسمان استفاده می
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  – Aurigaارابه ران

 

شناخته  "اریک فونیست"این صورت فلکی در اساتیر یونانی اغلب با پهلوان یونانی 

برای دیدن این صورت فلکی،  بهترین زمان .شود که ارابه اسب را اختراع کرد می

 .های زمستان است غروب

  – Cassiopeiaذات الکرسی

 

این صورت فلکی، نام ملکه در اسطوره شناسی یونانی است. او با زیبایی منحصر به فردش 

کنند این  های شمالی سیاره زمین زندگی می هایی که در قسمت مشهور بود. برای آن

در آسمان شب ببینند، مخصوصا از ماه مهر تا آذر. این  شانس وجود دار تا ذات الکرسی را
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انگلیسی  W ستاره تشکیل شده است و به خاطر اینکه شکل حرف ۹صورت فلکی توسط 

 .است به راحتی قابل تشخیص است

  – Andromedaزن بر زنجیر

 

 "دختر بسیار زیبایی به نام  "کاسیوپیا  " پادشاه اتیوپی و همسر خودپسندش "کفوس"

ها را آزرده خاطر کرد، به  داشتند. روزی ملکه خدایان را از خود رنجاند و آن "درومدا آن

ها  خداوند دریا "نرویس "دختر  "نرایدین "این ترتیب که ادعا کرد، دخترش زیباتر از 

ها برای جلوگیری از ویرانی سرزمین کفوس توسط  است. به دستور پوزایدون حکمران دریا

ای زنجیر شد تا توسط کتوس هیوالی دریا خورده  رومدا به صخرههیوالیی آتشین، آند

را در چنبره بگیرد،  "آندرومدا  "خواست  شود. هیوالی دریایی به زودی پدیدار شد و می

)برساوش پسر زئوس( پهلوان، که او نیز به شکل  "برساوش "ولی درست در همان لحظه 

ها همسر  رساوش، شاهزاده خانم را که بعدصورت فلکی در آسمان قرار دارد، از راه رسید. ب

 .او شد، نجات داد

ستاره اصلی شکل گرفته است. کهکشان آندرومدا داخل همین  ۰۲این صورت فلکی توسط 

سال پیش توسط یک منجم مسلمان ایرانی به نام عبدالرحمن  ۰222صورت فلکی در حدود 

 .صوفی کشف شد
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   Perseusبرساوش

 

 ۲ها ازدواج کردند و صاحب  ها بعد بود که آندرومدا را نجات داد. آن برساوش همان پهلوانی

های شهریور تا  فرزند شدند. بهترین زمان برای دیدن این صورت فلکی حدفاصل بین ماه

 .فروردین است

 Leoشیر
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صورت فلکی شیر یکی از صور فلکی زیبای آسمان شب است که به دلیل قرار گرفتن در 

میت خاصی در میان صور فلکی برخوردار است. این صورت فلکی دارای دایره البروج از اه

قدمت بسیار زیادی است چرا که در عهد باستان، در ملل گوناگونی، چون: ایران )پارس( ۱ 

بابل، سومر، روم و یونان شناخته شده بوده است. در نیمکره شمالی بهترین زمان برای 

 .دیدن این صورت فلکی خرداد ماه است

   Boötesانگاور

 

این صورت فلکی بادبادک مانند، نمایش دهنده پیکر مردی است که به دنبال خرس بزرگ 

ای یونانی، گاوران همان  باشد در افسانه های کهن متعددی نیز می دود و دارای اسطوره می
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ایکاروس است، مردی آتنی که رمز شراب سازی را به ایزد شراب، یعنی دیوناسیوس 

دهد تا محصول او را بنوشند، اما لطف او نتیجه  و به چند دهقان اجازه میآموخته است. ا

کنند ایکاروس همان  نوشند که تصور می دهد و آن کشاورزان چنان با افراط می عکس می

سپارند.  رسانند و به خاک می دیوناسیوس خدای شراب و میگساری است و او را به قتل می

شود که دهقانان چه بر سر پدرش آورده اند خود  میاراگون، دختر ایکاروس، وقتی مطلع 

 .فرستد آویزد. زئوس، دختر گاوران را به بهشت می را به دار می

این صورت فلکی در فصل بهار در نیمکره شمالی و در پاییز در نیمکره جنوبی قابل 

های فلکی در آسمان است و برای پیدا  مشاهده است. گاوران یکی از بزرگترین صورت

ی دب اکبر را دنبال کنید تا به ستارۀ  ن آن در آسمان کافیست ستارگان دسته خمیدهکرد

 .گویند، برسید درخشان قرمز رنگ و پر نوری که به آن آرکتوروس یا نگهبان شمال می

 

 آشنایی با برخی افسانه ها در مورد صورت های فلکی

ه و پرداخته برای هرکدام از این صور فلکی داستان ها و افسانه هایی ساخت

 .هستند خرافی ها آن از بسیاری  شده است که

           داستان آندرومدا یا زن به زنجیر کشیده شده 

 

طبق باور یونانیان، قیقاووس پادشاه اتیوپی و همسر خودپسندش کاسیوپیا، 

دختر بسیار زیبایی به نام آندرومدا داشتند. کاسیوپیا ادعا می کند که از تمام 
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زیبا تر است و چون این حرف به گوش آفرودیت الهه عشق و زیبایی و الهه ها 

دختر اورانوس، رسید، برای مجازات هیوالی دریایی ترسناکی را به اتیوپی 

فرستاد که امروزه به شکل صورت فلکی نهنگ در آسمان قرار دارد. این 

هیوالی وحشتناک که از دهانش آتش می بارید، تمام آن سرزمین را ویران 

کرد. راه چاره تنها در تسلیم کردن دختر قیقاووس و کاسیوپیا، به هیوال بود. 

بنابراین آندرومدا را به زنجیر کشیده و در ساحل به صخره ها می بندند تا 

 .هیوال با گرفتن او از سرزمین اتیوپی برود

پرسه یا   perseus ) اما در همین زمان پرسئوس یا برساوش پهلوان

، که او نیز به شکل صورت فلکی در آسمان قرار دارد، از (س برساوش پسر زئو

راه می رسد و با کمک سر هیوالی گورگون که هر چیزی به آن نگاه کند، تبدیل 

به سنگ می شود، هیوالی دریایی را به سنگ مبدل می کند و جان آندرومدا را 

 .نجات می دهد

با فرزندانشان زندگی می این دو سپس با هم ازدواج کرده و سال ها در کنار هم 

کنند. خدایان هم به خاطر شجاعت های پرسئوس و عشق او به همسرش 

آندرومدا، آن دو را پس از مرگ به آسمان ها بردند و به شکل صورت فلکی در 

  میان ستارگان جای دادند. آندرومدا نام نزدیکترین کهکشان

                                   داستان هفت خواهر خوشه پروین 

سال  022در صورت فلکی ثور یا گاو، خوشه پروین یا هفت خواهر، در فاصله ی 

هفت خواهر به نام های میا، الکترا، تایجته، آلسیونه، سلیونو،  .نوری قرار دارد

آستروپ و مروپ، فرزندان اطلس، خدایی که آسمان را بر دوش نگاه داشته 

 .( بودندوحوری دریایی پلیون)محافظ کشتیرانان

Pleiades  ،یا پلیادس، باکره هایی همنشین الهه شکار و ماه )آرتمیس( بودند

روزی در حالی که در کمین گوزن ماده ای بودند، شکارچی بزرگ، اوریون، که 

زیبایی آن ها او را شدیدا تحت تاثیر قرار داده بود، بی رحمانه آن ها را تعقیب 
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در همین حال، آرتمیس نزد زئوس کرد. هفت خواهر هراسان فرار کردند. 

شکایت کرد و مداخله او را خواستار شد. زئوس هفت خواهر را به دسته ای 

فاخته تبدیل کرد و آن ها به آسمان پرواز کردند. آرتمیس از بی حرمتی آشکار 

اوریون عصبانی شد و انتقامش را از اوریون گرفت. به طوری که آپولو، برادر 

در رو شد و عقرب غول پیکری را فرستاد تا به اوریون آرتمیس با اوریون رو 

حمله کند. زئوس، شکارچی مرده را در آسمان قرار داد تا برای همیشه در 

تعقیب بیهوده پلیادس در آسمان باشد، به همراه صورت فلکی عقرب در 

 .تعقیب او

  

 داستان هرکول

زیاد است، هر  از این دست داستان ها یا افسانه ها درباره صورت های فلکی

تمدن و هر فرهنگی آنطور که از باورها و اعتقاداتش سرچشمه می گرفته، برای 

این صور فلکی قلم فرسایی کرده است. در داستان دیگری درباره صورت فلکی 

هرکول آمده است که هرکول ماجراهای زیادی را پشت سر می گذارد. به 

جمله آن ها می توان به کار سخت محول شد که از  دوازده وی به دالیلی 

کشتن شیر نیمیان، کشتن مار نه سر هایدرا و همچنین له کردن یک خرچنگ 

در طی این ماموریت ها اشاره کرد. در آخرین مرحله هرکول به دنیای مردگان 

 .فرستاده شد تا سگی سه سر را روی زمین بیاورد
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 داستان خرس بزرگ

 

های فلکی آسمان در نیم کره شمالی، یکی از زیباترین و بارزترین صورت 

صورت فلکی خرس بزرگ یا دب اکبر است. هفت ستاره این صورت فلکی که 

آبگردان یا مالقه و بعضا عالمت سوال برعکسی را در ذهن تداعی می 

را تشکیل می دهند. این هفت ستاره در  بزرگ خرس دم و کفل قسمت  کنند،

 .رنگ نیز معروفنداو هفت یا برادران هفت نام با  ایران

از خرس بزرگ به عنوان درختی که از زئوس در زمانی که کودک بود محافظت 

می کرد یاد می شود. در برخی حکایت ها هم از او به عنوان کالیستو، مالزم 

زئوس و آرتمیس یاد می شود، حکایت های فراوانی درباره چگونگی تبدیل 

در یکی از این حکایت ها به خرس بزرگ هست.  (Callisto)شدن کالیستو 

آمده است که وی توسط زئوس باردار شده و فرزندی به نام آرکاس به دنیا می 

آورد. آرتمیس برای انتقام از کالیستو او را به شکل خرسی )البته خرسی دارای 
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سال در جنگل زندگی می کند.  ۰۹درآورده که به مدت  (عقل و شعور انسانی

ان، پسر خود آرکاس را تشخیص می دهد، اما روزی کالیستو در بین شکارچی

 که فرستاد  زمانی که قصد دارد به وی نزدیک شود، زئوس یک تند باد عظیم

داد و کالیستو را به صورت فلکی خرس بزرگ  عروج آسمان به را ها آن دوی هر

 .تبدیل کرد

 

  از نگاه یونانیان فهرست صورفلکی معروف

 

همراه محدوده  به را فلکی صورت عدد ۸۸ لی اخترشناسی، اتحادیه بین المل ۰۵22از سال 

آنها مشخص کرده است. در این میان تعدادی از آنها بدلیل بزرگی، اهمیت ستاره های 

داخل محدوده شان، راحتی در شناسایی و جایگاهی که در فرهنگ و تمدن بشری دارند را 

تاکید خاصی داشته ایم،  برای معرفی انتخاب کرده ایم.در این لیست روی اسامی التین

زیرا صورت های فلکی در تابلوی آسمان به همراه اسامی التین نمایش داده می شوند.در 

نتیجه اگر می خواهید بهتر متوجه صورفلکی تابلوی آسمان شوید، به خاطر داشتن اسامی 

 .انگلیسی آنها الزامی است

 

 صورت فلکی آکواریوس )بهمن( ، دلو یا آبریز -1

س کلمه ای التین به معنای حمل کننده آب/نگه دارنده جام است. در فارسی به آن آکواریو

برج دلو یا آبریز نیز گفته می شود. آکواریوس نشان ماه متولدین بهمن در طالع بینی است. 

و یکی از بزرگترین، شناخته شده ترین و قدیمی ترین صورت های فلکی نام گذاری شده 

 .می باشد

یونان، اکواریوس نماینده جوانی بسیار جذاب به نام گانیمد است.  در اسطوره شناسی

زئوس خدای خدایان متوجه جذابیت های ظاهری گانیمد شده و او را به کوه المپوس 

دعوت می کند، تا نگه دارنده جام خدایان باشد. به خاطر خدمت این جوان به خدایان، 
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در آسمان شب به منظور تکریم و  گانیمد جوانی جاودانه به دست می آورد و نقطه ای

 .قدردانی به نامش زده می شود

 

صورت فلکی آکواریوس با وجود جایگاه برجسته و اندازه بزرگ خود، دارای ویژگی های 

چندان بارزی نبوده و ستاره درخشانی درون خود ندارد. خطی که در سمت راست مشاهده 

هده می کنید، شکل کامل این می شود، دست راست آکواریوس است. تصویری که مشا

صورت فلکی نیست. بلکه تصویری است که به احتمال زیاد از آکواریوس از آسمان شب 

می توانید ببینید. هرچند شاید همین تصویر نیمه کاره نیز از بدلیل آلودگی های نوری در 

یدن شهر قابل رصد نباشد. شما به آسمانی تاریک و به دور از مزاحمت های نوری برای د

 .نگه دارنده جام خدایان نیاز دارید

 صورت فلکی آکویال یا عقاب -2

آکویال کلمه ای التین به معنای عقاب است. در اسطوره شناسی یونان، آکویال نام عقابی 

است که گانیمد)آکواریوس( را تا باالی کوه المپوس حمل کرد. در افسانه ها آکویال 

 .دهمچنین حمل کننده صائقه زئوس می باش
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 این صورت فلکی در نوار کهکشان راه شیری قرار دارد. معروف ترین ستاره اکویال، الطایر

Altair  نام دارد. که در واقع یکی از نزدیک ترین ستاره هایی به زمین است که با چشم

برعکس می  V غیرمسلح می توان دید. قسمت باالیی صورت فلکی عقاب تشکیل یک

تقریبا در نوک آن قرار دارد. این شکل نشانگر سر و بال های عقاب دهد که ستاره الطایر 

 .است. خطی که از الطایر به پایین سرازیر می شود نیز بیانگر بدن عقاب می باشد

 

 

 صورت فلکی آریس )فروردین(، قوچ یا حمل-3

آریس کلمه ای التین به معنای قوچ است. در افسانه ها صورت های فلکی با شکل های 

صورت فلکی  ۰2ی تعریف شده اند. اما آریس همواره قوچ بوده است. قوچ یکی از مختلف

تشکیل دهنده بروج فلکی)زودیاک( است. در فرهنگ ایرانیان، صورت فلکی قوچ نشان 

 .ماه و مبدا شروع سال جدید است

در اساطیر یونان، آریس نام قوچی است که شاخ های طالیی پیدا کرد. شاخ طال نمادی بر 

انروایی و اختیار می باشد. در افسانه ها نقل شده است که روزی مردی برای پیداکردن فرم

شاخ طال فرستاده می شود تا بدین طریق بتواند به شکل مشروعی ادعای تاج و تخت کند. 
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این یکی از  .وی با کمک زنی به نام میدیا)همسر آینده اش( شاخ طال را پیدا می کند

قل شده در افسانه های یونانی است که با هومر معاصر بوده قدیمی ترین داستان های ن

 .است

 

ستاره قابل دیدن تشکیل شده است. که نشانگر خطی از سر  ۹یا  0صورت فلکی آریس از 

قوچ تا بدن آن است. ستاره َحَمل بزرگترین و واضح ترین ستاره این صورت فلکی است، 

 .که از آن به عنوان غول نارنجی یاد می شود

  .صورت فلکی کانیس میجور، کلب اکبر یا سگ بزرگ-4

کانیس میجور کلمه ای التین به معنای سگ بزرگ است که در عربی به آن کلب اکبر گفته 

در اساطیر یونانی است.  Laelaps می شود. کانیس میجور نماینده سگ معروفی به نام

معروف ترین آن این  داستان های مختلفی راجع به علت نام گذاری آن وجود دارد، اما

است که این سگ به قدری تند می دویده است که توسط زئوس تا آسمان اوج می گیرد. 

این سگ همچنین به عنوان سگ شکارچی اوریون شناخته می شود که در آسمان شب در 

 .پی صورت فلکی تاروس)گاو( است
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در این گروه است. علت اهمیت کانیس میجور در صورت های فلکی، وجود ستاره شباهنگ 

 .که درخشنده ترین ستاره آسمان می باشد

 

  .صورت فلکی کاسیوپیا، ذات الکرسی یا خداوند کرسی-5

کاسیوپیا نام ملکه ای در اساطیر یونان است. وی ملکه ی مغرور بود که همیشه زیبایی 

کشانی خود را به رخ دیگران می کشید. کاسوپیا مادر شاهزاده آندرومدا)جالب است که که

به نام آندرومدا نیز وجود دارد( است. و برعکس سایر صور فلکی که به افتخار و تکریم 

شخصیتی افسانه ای نام گذاری شده اند، کاسیوپیا به عنوان تنبیه در بهشت آسمانی 

)آسمان شب و ستاره هایش( جایگاه پیدا کرده است. او راجع به زیبایی خود به حدی 

برتر از الهه ها دید. و این توهینی به خدایان قلمداد شد. کاسیوپیا  مغرور شد که خود را از

 .به آسمان تعبید شد تا مایه عبرت دیگران شود
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انگلیسی قابل مشاهده است. این  W صورت فلکی کاسیوپیا در آسمان به شکل حرف

ستاره درخشان و شکل مشخصی که دارد، یکی از راحت ترین  ۹صورت فلکی با 

ست که در آسمان می توانید پیدا کنید. به همین علت ملکه مغرور کاسوپیا صورفلکی ا

یکی از صورت های فلکی است که مبتدیان و عالقه مندان نجوم می توانند در ابتدای 

 .کنند  مسیر یادگیری خود در آسمان پیدا

 صورت فلکی سیگنوس، صلیب شمالی-6

عنای قو است. در اساطیر یونان، در برهه سیگنوس کلمه ای التین شده با منشا یونانی، به م

ای زئوس خود را تبدیل به قو ای زیبا می کند تا لدا مادر جمینی و هلن ِ تروی را اغوا کند. 

داستان دیگری می گوید که اورفئوس به قتل می رسد و در آسمان با نماد قو جایگاهی 

 .داردپیدا می کند. درباره منشا سیگنوس داستان های متفاوتی وجود 
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صلیب شمالی در واقعی نوعی آستریسم )الگوی ستاره ای مشخص( است که درون 

سیگنوس ِ قو وجود دارد. ستاره دُنب معروف یکی از درخشان ترین ستاره های این صورت 

فلکی است. سیگنوس را می توان در نوار کهکشان راه شیری رصد کرد. به همین دلیل از 

در آسمان شب  .از ستون های کهکشان یاد می شود این صورت فلکی به عنوان یکی

سیگنوس)قو( در حالیکه بال هایش به موازات خط افق خط دارد رو به زمین به سمت 

 .پایین پرواز می کند

 صورت فلکی جمینی، جوزا یا دوپیکر -7

جمینی کلمه ای التین به معنای دوقلو است. صورت فلکی جمینی در اساطیر نشانی بر 

به نام کستور و پولوکس است. در داستان ها، مادر این دوقلوها لدا نام داشت.  دوقلوهایی

آنها از دوپدر متفاوت بودند.پدر کستور شاه اسپارت و پدر پولوکس زئوس بوده است. )که 

اشاره کردیم زئوس ، لدا را با تبدیل شدن به قو وسوسه کرد. یادتان هست؟(. وقتی کستور 

به زئوس التماس کرد که کستور را زنده و جاودان کند. فکر  کشته شد، برادرش پولوکس

می کنید زئوس چه کار کرد؟ به دوبرادر جایگاهی جاودانه در آسمان بخشید، که همان 

 !صورت فلکی جمینی است
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کستور و پولوکس همچنین اسامی درخشنده ترین 

 .ستاره ها در صورت فلکی جمینی است

 ، شیر صورت فلکی لئو )مرداد( ، اسد-8

لئو کلمه ای التین به معنای شیر است. از لئو به عنوان یک شیر قدرتمند در تمامی 

فرهنگ های اساطیری یاد می شود. در افسانه های یونان، لئو شیری غول پیکر است که 

توسط هرکولس کشته می شود. نقل است که لئو بوسیله سالح های معمول از پای درنمی 

مانند زره و پنجه هایش تیزتر از شمشیر بوده است. در نهایت  آمده است، موهای تنش به

هرکول ناچار می شود لئو را خفه کند. هرکول یک انگشت خود را در این جریان از دست 

 .می دهد. لئو در فرهنگ ایرانیان، نماد متولدین ماه مرداد است

  

 

ی فلکی دارد. و صورت فلکی شیر شباهت بیشتری به نام خود، نسبت به سایر صورت ها

گانه است که در آسمان می توان یافت. درخشان ترین  ۰2راحت ترین صورت فلکی بروج 

ستاره لئو، رگولوس نام دارد. این ستاره در گوشه پایینی و راست صورت فلکی لئو قرار 

 .دارد
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 صورت فلکی لیرا، شلیاق، چنگ رومی -9

های یونان، لیرا چنگی است که به  لیرا کلمه ای التین به معنای چنگ است. در افسانه

اورفئوس موسیقی دان بزرگ منسوب است. اورفئوس ساز خود را از آپولو دریافت کرد. 

نقل است که موسیقی که او می نواخت از هر نوازنده دیگری زیباتر بود. موسیقی او 

میتوانست دل ها را آرام کند و لذت ببخشد. اورفئوس بعد از دست دادن همسر خود، 

دچار افسردگی شده و سرگردان می شود. او در نهایت به قتل رسیده و چنگ او نیز در 

رودخانه ای انداخته می شود. زئوس به عقابی فرمان می دهد تا چنگ تا برایش بیاورد. 

 .برای دلجویی از اورفئوس، نشانی در آسمان به او اعطا می شود

 

دهد، که در یک نقطه از اضالع آن  صورت فلکی لیرا به نوعی یک مربع را تشکیل می

درخشان ترین ستاره اش یعنی وگا قرار دارد. که از روشن ترین ستاره های قابل مشاهده 

در آسمان است. وگا کوچک است و در ماه های فصل تابستان تقریبا مستقیم باالی سر 

 .بیننده قرار دارد

 صورت فلکی اوریون، جبار، شکارچی -11

از شکارچی افسانه ای یونانی با همین نام گرفته است. و یکی از  اوریون نام خود را

بزرگترین و قابل شناسایی ترین صور فلکی است. و در سراسر جهان قابل رصدکردن 

است. از اوریون توسط هومر و ویرجیل و حتی انجیل کتاب مقدس مسیحیان، نقل شده 

 .رت فلکی برشمرداست. با این حساب شاید اوریون را بتوان معروف ترین صو

در افسانه ها اوریون شکارچی درشت اندام با قابلیت های فوق طبیعی است، که فرزند 

خداونگار شکار یونان( به شکار )پوزیدون بوده است. گفته می شود که او مرتبا با آرتمیس 

می پرداخته است، که در نهایت بوسیله کمان آرتمیس کشته می شود. در جای دیگری 
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ه اوریون به خاطر سم یک عقرب بزرگ به نام اسکورپیوس )که صورت فلکی به نقل است ک

 .نام خود نیز دارد( جان خود را از دست می دهد

 

کمربند سه گانه اوریون راحت ترین الگوی ستاره ای قابل شناسایی در آسمان است. 

ی ستاره های ریگل و بتلگئوس درخشان ترین ستاره های این صورت فلکی و بطورکل

آسمان شب است. به عالوه به کمک اوریون می توان سایر صورت های فلکی را در زمستان 

 .پیدا کرد

 صورت فلکی پایسیز)اسفند(، حوت، ماهی-11

صورت فلکی پایسیز که از آن به عنوان  .پایسیز کلمه ای التین به معنای ماهی است

باشد. آفرودیت و اروس  دوماهی یاد می شود نماینده ای از آفرودیت و پسرش اروس می

خود برای فرار از تایفون که بزرگترین و ترسناک ترین هیوال در اساطیر یونان است، خود 

را تبدیل به ماهی کرده و برای اینکه از هم جدا نشوند، دورخود طنابی می بندند. در 

 .فرهنگ ایرانیان، صورت فلکی پایسیز نماد متولدین ماه اسفند است
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انید صورت فلکی پایسیز را در فضای شهری رصد کنید. هیچکدام از ستاره بعید است بتو

 V های این صورت فلکی درخشندگی یا سرشناسی خاصی ندارند. شکل آن مانند حرف

در انتهای خود دارد. ماهی  O انگلیسی بوده و ماهی سمت راست، یک زائده مشابه حرف

 .ه استسمت چپ نیز مثلثی کوچک در انتهای خود تشکیل داد

 صورت فلکی اسکورپیوس)آبان(، عقرب، کژدم -12

افسانه ای زیادی راجع به آن وجود  .اسکورپیوس کلمه ای التین به معنای عقرب است

دارد و تقریباً تمامی آن ها به نوعی با اوریون شکارچی مرتباط است. اوریون که پیشتر به 

اند تمام موجودات روی زمین را آن اشاره کردیم، شکارچی بود که روزی ادعا کرد می تو

بکشد. او با اسکورپیوس مواجه می شود و بعد از یک نبرد طوالنی، اوریون شکست می 

خورد. اسکورپیوس به قدری با تمام نیروی خود می جنگد، که توجه زئوس را جلب می 

کند. زئوس نیز این عقرب قهار را به مقام جاودانه ای در آسمان ترفیع می بخشد. در 

 .رهنگ ایرانیان، صورت فلکی اسکورپیوس نماد متولدین آبان استف
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صورت فلکی اسکورپیوس با داشتن ستاره های درخشان بسیار، در آسمان شب به راحتی 

قابل پیداکردن است. آنتارس درخشان ترین ستاره این صورت فلکی است. که به عنوان 

وس را می توان در آسمان قلب عقرب از آن یاد می شود. توسط آنتارس، اسکورپی

نارنجی خود گاهی با مریخ اشتباه گرفته می -تشخیص داد. این ستاره بدلیل رنگ قرمز

ستاره قرار دارند که تشکیل سرعقرب را می  ۹تا  ۵شود. در سمت راست ستاره آنتارس 

 .دهند. در سمت چپ نیز بدن و دم عقرب قابل دیدن است

 ر، گاوصورت فلکی تارس )اردیبهشت(، ثو-13

تارس کلمه ای التین به معنای گاو است. تورس صورت فلکی مهم و بزرگی در فصل 

زمستان است. راجع به تورس به عنوان یکی از قدیمی ترین صورفلکی شناسایی شده، 

افسانه هایی نقل شده است که به عصر برنز باز می گردد. تارس در چندین اسطوره یونانی 

ی از آنها زئوس به منظور فرار خود را به شکل یک گاو در می نقشی ایفا کرده است. در یک

 .آورد. در فرهنگ ایرانیان، تارس نماد متولدین اردیبهشت است
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صورت فلکی تورس را نسبتاً به سادگی می توان در آسمان موقعیت یابی کرد.تورس 

ستاره  .ردانگلیسی دارد که می توان آن را به گاوی شاخدار تشبیه ک V شکلی مانند حرف

 .دبران، درخشان ترین ستاره تورس است

 صورت فلکی اورسا میجر، دب اکبر، خرس بزرگ -14

اورسا میجر کلمه ای التین به معنای خرس بزرگ است. دب اکبر معروف ترین الگوی 

ستاره ای در تمام دنیاست. که مسلماً شما خوانندگان محترم هم با آن آشنایی هرچند 

از دالیل شهرت دب اکبر این موضوع است که همواره در نیم کره  مختصری دارید. یکی

شمالی قابل رصدکردن است. و از گذشته های دور در مسیریابی و حتی پیداکردن قبله 

 .کاربرد دارد. دب اکبر اهمیت زیادی در اساطیر فرهنگ های مختلف دارد

مسر زئوس از این بابت در اساطیر یونان، زئوس دلباخته زنی به نام کالیستو می شود. ه

خشمگین شده و از روی حسادت کالیستو را به خرسی تبدیل می کند. کالیستو وقتی 

تبدیل به خرس می شود از پسرش آرکاس درخواست می کند تا او را خالص کند. اما 

زئوس اجازه نمی دهد. در عوض تصمیم می گیرد تا کالیستو و پسرش آرکاس را برای 

د. طبق این اسطوره شخص کالیستو )دب اکبر( و پسرش آرکاس)دب همیشه به آسمان ببر

 .اصغر( را تشکیل می دهند

 

 

 

هفت ستاره دب اکبر به سادگی قابل شناسایی بوده و تقریبا همیشه قابل دیدن هستند. 

البته اگر در مناطقی با آلودگی نوری باال مثل اکثر شهرها زندگی می کنید شاید رصد دب 
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تر شود. تفاوت دب اکبر با سایر صور فلکی این است که به تنها چندین اکبر کمی دشوار

ستاره با افسانه هایی منقول ختم نمی شود. بخشی از دب اکبر، همیشه شما را به ستاره 

 .شمالی هدایت می کند. که قرن ها هدایتگر مسیریابان بوده است

 صورت فلکی اورسا ماینر، دب اصغر، خرس کوچک -15

ر کلمه ای التین به معنای خرس کوچک است.دب اصغر شهرت خود را مدیون اورسا مین 

ستاره قطبی )ستاره شمال، پالریس( است که در محدوده این صورت فلکی قرار دارد. 

بسیاری تصور می کنند که ستاره شمال مستقیما باالی سرشان قرار دارد، ولی این نکته 

ای اکثر ساکنین نیم کره شمالی، ستاره ای تنها در قطب شمال صادق است. ستاره شمال بر

 .است که باید در دل آسمان آن را جستجو کرد

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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+989132148212 

  

 

 

 

 

 

 گروه س ین

 الفئة العمرية

Age category 

 تصویر

 صور

 انم اکال

 امس املنتج

 رديف

 رمق

numb
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picture Product Name er 

3-8 

 

 سه چرخه –یت مهندسی خالق

 ثالث جعالت- هندسة االإبداع

Creativity Engineering - Three Wheels PS1001 

3-8 
 

 موتور چهار چرخ -خالقیت مهندسی 

 أ ربع جعالتاحملرک   - هندسة االإبداع

Creativity Engineering - Four Wheel Engine PS1002 

3-8 
 

 چرخه دو  -خالقیت مهندسی 

 دراجهال– هندسة اإلبداع

Creativity Engineering - Bicycle PS1003 

3-8 
 

 اسکوتر   -خالقیت مهندسی 

 سکوتراال-هندسة اإلبداع

Creative Engineering - Scooter 

 

 

PS1004 

 

3-8 
 

 

 امسابقه دوچرخه ه -مهندسی خالقیت 

 PS1005 )سایز بزرگ جمع چهار بسته کوچک  باال(
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 باق الدراجاتس-ع هندسة اإلبدا

 )یر باإلضافة إلى أربع عبوات صغیرۀ أعاله)حجم کب

Creativity Engineering - Bicycle Racing 

(Large size plus four small packages above) 

3-8 
 

 ماهی آبی -خالقیت مهندسی 

 السمک األزرق- هندسة اإلبداع

Creativity Engineering - Blue Fish PS1006 

3-8 
 

 الک پشت -خالقیت مهندسی 

 سلحفاۀ –هندسة اإلبداع 

Creativity Engineering - Turtle PS1007 

3-8 
 

 ماهی قرمز  -خالقیت مهندسی 

 السمک االحمر- هندسة اإلبداع

Creativity Engineering - Fish Red PS1008 

3-8 
 

 

 هشت پا  -خالقیت مهندسی 

 األخطبوط -هندسة اإلبداع 

Creativity Engineering - Octopus PS1009 

3-8 

 

 اقیانوس رنگارنگ -خالقیت مهندسی 

 )سایز بزرگ جمع چهار بسته کوچک  باال(

 PS1010 محیط ملون -الهندسة اإلبداعیة 
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 ))حجم کبیر باإلضافة إلى أربع عبوات صغیرۀ أعاله 

Creative Engineering - Colorful Ocean  

(Large size plus four small packages above) 

3-8 

 

 گروه نجات -خالقیت مهندسی 

 فریق اإلنقاذ - الهندسة اإلبداعیة

Creative Engineering - rescue team PS1011 

3-8 

 

 سرزمین بازی -خالقیت مهندسی 

 ملعب – الهندسة اإلبداعیة

Creative Engineering - Playground PS1012 

3-8 

 

 راننده تازه کار -خالقیت مهندسی 

 سائق مبتدئ - ة اإلبداعیةالهندس

Creative Engineering - Novice driver PS1013 

3-8 

 

 

 جانداربامزه –خالقیت مهندسی 

  مخلوقات مضحکة - الهندسة اإلبداعیة

Creative Engineering - Funny souls 

PS1014 

 

3-8  
 

 جانداران– مهندسی خالقیت

 الحیوانات – الهندسة اإلبداعیة

Creative Engineering - Animals PE2001 
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3-8 

 

 محیط زندگی-مهندسی خالقیت

 البیئة المعیشیة - الهندسة اإلبداعیة

Creative Engineering - Living environment PE2002 

3-8 

 

 حمل ونقل-مهندسی خالقیت

 وسائل النقل -الهندسة اإلبداعیة

Creative Engineering- Transportation 

 PE2003 

3-8 

 

 چرخه زندگی-مهندسی خالقیت

 دورۀ الحیاۀ - الهندسة اإلبداعیة

Creative Engineering - life cycle PE2004 

3-8 

 

 مدل های حرکتی-مهندسی خالقیت

 نماذج الحرکة -الهندسة اإلبداعیة

Creative Engineering- Motion models PE2005 

3-8 

 

 شهربازی-مهندسی خالقیت

 متنزه - الهندسة اإلبداعیة

Creative Engineering - Amusement Park PE2006 

3-8  

 (شش بسته باال بیترک)پانی لند-مهندسی خالقیت

 بانی لند-الهندسة اإلبداعیة

 (اجمع بین الحزم الست المذکورۀ أعاله)

Creative Engineering – Paneyland PE2007 
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(Combine the above six packages) 

5-7 

 

 ی با حروف الفبای فارسی و ریاضیبسته  باز

 حزمة لعبة مع األبجدیة الفارسیة والریاضیات

Game package with Persian alphabet and 

mathematics 

 

 PE2008 

3+ 

 

 بسته بازی با حروف الفبای انگلیسی و ریاضی

 حزمة لعبة مع األبجدیة اإلنجلیزیة وحروف الریاضیات

Game package with English alphabet and 

mathematics PE2009 

3+  

 بسته بازی با حروف الفبای عربی و ریاضی

 حزمة لعبة مع الحروف األبجدیة العربیة والریاضیات

Game package with Arabic alphabet and 

mathematics PE2010 

6-10  
 )با برد تغذیه(ربوکنترل ربات 

 )الروبوتات ربو کنترل )مع لوحة الطاقة

RoboControl Robot (With power board) PE3001 

6-10  
 )با دسته کنترل(ربات ربوکنترل

 الروبوتات ربو کنترل )مع مقبض التحکم(

RoboControl Robot (With control handle) PE3002 
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7-11 

 

 ۰ربات انیمال بات

 ۰الحیوانات الروبوتات

Animal bot  robot 1 PE3003 

7-11 
 

 2و۰باتربات انیمال 

 2و۰الحیوانات الروبوتات

Animal bot robot  1,2 PE3004 

8-14 

 

 ربات مکانیک بات )با برد تغذیه(

 ))مع لوحة الطاقة مکانیک باتالروبوتات 

Mechanic bot robot(With power board) PE3005 

8-14 

 

 ربات مکانیک بات )با دسته کنترل(

 ) )مع مقبض التحکم مکانیک باتالروبوتات 

Mechanic bot robot(With control handle) PE3006 

9-15 

 

 )با برد تغذیه(۰ربات کنترل بات

 ))مع لوحة الطاقة ۰کنترل بات الروبوتات 

Control bot 1  robot(With power board) PE3007 

9-15 

 

 )با دسته کنترل(۰ربات کنترل بات

 ) )مع مقبض التحکم ۰کنترل باتالروبوتات 

 Control bot 1  robot(With control handle) PE3008 

9-15 

 

 )با برد تغذیه(2و۰ربات کنترل بات و انیمال بات 

 PE2019 ))مع لوحة الطاقة۰مع کنترل بات 2و۰الحیوانات  الروبوتات 
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Animal bot robot 1,2  &   control bot 1  

robot(With power board) 

9-15 

 

 

 )با برد تغذیه(2و۰ال بات ربات کنترل بات و انیم

 ))مع مقبض التحکم۰مع کنترل بات2و۰الحیواناتالروبوتات 

Animal bot robot 1,2  &   control bot 1  

robot(With control handle) PE3009 

10-16 

 

 ربات مای ربات

 مای ربات الروبوتات

My robot PE3010 

10-16  
 بسته خالقیت الکترونیک پانکس

 داع اإللکترونی بانکسحزمة اإلب

Panex Electronic creativity package PE3011 

5-8  
 بسته کاشیکاری و معماری پانکس

 حزمة البالط والهندسة المعماریة  بانکس

Panex  Tile and architecture package PE4001 

5+  
 پانکس  بسته دومینو و جنگا

 حزمة دومینو  بانکس

Panex Domino package PE4002 
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9-14  
 بسته خیاطی پانکس

 حزمة خیاطة بانکس

Panex sewing package PE4003 

9-14  
 بسته ماکارونی  پانکس

 بانکس حزمة المعکرونة

Panex  Pasta package PE4004 

9-14  
 پانکس  نجومبسته 

 حزمة علم الفلک

Panex  Astronomy package PE4005 

 

 

 

 خواهد شدمحتواها به زبان دلخواه چاپ 

 سیتم طباعة المحتوى باللغة التی تختارها

Content will be printed in the language of your choice 

 

 

 

 فعالیت های پانکس

 نشاطات بنکس
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Panex Activities 

 

 

 برگزاری دوره های آموزشی متنوع (1

 

ختلف از جمله : مهد کودکها ،پیش به کمک محصوالت آموزشی پانکس  ، می توان دوره های متنوع آموزشی در مراکز م

 دبستان ها و دبستان ها و دبیرستان ها برگزار نمود.

الکترونیک  و  –خیاطی  –سازه ماکارونی  –رباتیک     -دومینو    -کاشیکاری   –موضوعات متنوع شامل )  مهندسی خالقیت 

جلسه قابل برنامه ریزی و  20تا  ۸میک کالسهای فوق برنامه دیگر می باشد که طبق طرح درس مشخص در دوره های تر

 برگزاری است(

 روش کار در نمایندگی ها:

پس از انعقاد قرارداد نمایندگی ، در مرحله اول با فراخوان فارغ التحصیالن و  دانشجویان عالقه مند و برگزاری دوره های 

امه در مراکز مختلف  کارآفرینی و هدایت  آموزشی فشرده  مربیان برگزیده می شوند و سپس برای آموزش کالسهای  فوق برن

 می شوند. 

 

1) Holding Various Educational Courses:  

It is possible to hold various educational courses usng Panext’s educational products in different 

institutes including Daycares, Pre-Schools, Elementary Schools and High Schools. 

Diverse topics including creativity engineering, tile work, domino, robotics, spaghetti structures, 

tailoring, electronics and other extracurricular activities can be planned and held according to 

specified curriculums in semester courses of 8 to 24 sessions.  

Work method at agencies: 

After signing an agency contract, first and through a call to action, interested alumni and students 

shall be gathered for conducting intensive teaching courses. These individuals are then sent to 

different centers for work and teaching in various extracurricular classes.  

 

 ـ عقد دورات تعليمية منوعة1

يمكن عقد دورات تعليمة منوعة في مراكز شتی مثل: الحضانات وروضات األطفال والمدارس واإلعداديات بمساعدة منتجات بنكس 

 التعليمية.

، عمل القاشاني، الدومينو )الضومنة(، الروبوتية، بناء المنشآت من المكرونة، الموضوعات منوعة، فهي تشمل: هندسة االبتكار
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ً للخطة الدراسية المحددة، وتلك ضمن دورات فصلية  الخياطة، اإللكترونيات وصفوف إثرائية أخری يمكن التخطيط لها وعقدها وفقا

 جلسة. 42جلسات إلی  8تتضمن 

 طريقة العمل في الوكاالت:

ه الدعوة إلی الخريجين والطالب المهتمين، ثم تقام دورات تعليمية مكثفة، فيتم اختيار المدربين ثم بعد إبرام اتفاق ية الوكالة توجَّ

 يوّجهون إلی مختلف مراكز التشغيل لتعليمهم طريقة عقد صفوف إثرائية.

 

 

 
 

 (محصوالت فروشگاهی2

 پر مارکت هاجهت فروش در فروشگاه های زنجیره ای ، اسباب بازی فروش ها، سو

 و همچنین برای هدایا مثل هدیه تولد  و یا جوایز  می تواند استفاده گردد

 روش کار در نمایندگی ها:

 محصوالت فروشگاهی می تواند در تولید انبوه طبق سفارش  با طراحی دلخواه انجام گردد و بومی سازی و توافق تولید شود 

 

2) Store Products 

These products can be used for sale in department stores, toy stores, supermarkets as well as for gifts, 

birthday presents or as other types of prizes.  

Work method at agencies: 

Store products can be ordered in bulk in any design and can be localized according to the production 

agreement.  

 

 ـ منتجات المتجر4

 يمكن بيعها في سالسل محالت، ومحالت األلعاب والسوبر ماركتات وكذلك للهدايا مثل: هدية الميالد أو جوائز أخری.

 طريقة العمل في الوكاالت:

 يمكن إنتاج مكثف لمنتجات المنتجر وفقاً للطلبية وبالتصميم المطلوب متأقلمة ومطابقة لالتفاق.

 

 

 (راه اندازی خط تولید ویژه  مناطق یا کشور های مختلف3

 با توجه به فرهنگ و زبان  هر منطقه یا  کشور می توان محصوالت پانکس را  بو می سازی کرد

 روش کار در نمایندگی ها:
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 بان هر منطقه یا کشور می باشداز طریق قرارداد ویژه راه اندازی خط تولید  و انتقال تمامی   طراحی ها و محتواها متناسب با فرهنگ و ز

3) Establishing special production lines in different regions or countries 

Panext products can be localized based on the culture and language of each region or country.  

Work method at agencies: 

The process includes signing of contract for special production line establishment and transfer of all designs 

based on cultural and language specifications of each region or country.  

 

 ـ تشغيل خط إنتاج خاص بالمناطق أو البلدان3

 س.نظراً إلی ثقافة ولغة كل إقليم أو بلد يمكن أقلمة منتجات بنك

 طريقة العمل في الوكاالت:

عبر اتفاقية خاصة يتم تدشين خط إنتاج خاص، وتُنقل جميع التصميمات والمحتويات مالئمة للثقافة واللغة الخاصة 

 بتلك المنطقة أو البلد.

 

 (راه اندازی و نصب تجهزات اتاق بازی مدارس و مکان های مورد نیاز    و  را ه اندازی خانه های بازی4

و ابزارهایی که آموزش غیر مستقیم  و با  بازی را دارد. و باعث شادابی و  سرگرمی آموزیبازی ، مکانی است با رویکرد اتاق 

شور و نشاط و در نهایت جذابیت محیطی را در پی خواهد داشت .  و  در فضای وسیع تر ، خانه بازی یک مکان به طور مستقل با 

گرمی آموزی است)منظور از این فضا امکانات معمول در شهر بازی نیست و ساختار و یک جریان در آمد زایی و تفریحی و سر

 طراحی سرگرمی آموزی  متمایزی دارد(

 روش کار در نمایندگی ها:

در مرحله اول مشخصات  و تصاویر الزم از مکان منتخب ارسال می گردد و پس ازکارشناسی و طراحی و توافق اقدامات بعدی 

 انجام می گردد.

 

4) Establishing and installing playroom equipment in schools and other locations and establishment of 

playhouses 

Playroom is a location with the goal of learning and recreational activities and contains recreational or 

indirect education equipment in order to create a happy, interesting, exciting and attractive environment. 

At a larger scale, playhouses are independent locations with separate revenues through education and 

entertainment (these locations are often not located at amusement parks and have different structure and 

design regarding entertainment).  

Work method at agencies: 

First, necessary details and pictures of the proposed location is sent, with expert evaluations, design and 

further agreements being conducted in next steps.  
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 معدات غرف اللعب في المدارس واألماكن التي تفتقرها وتشغيل بيوت األلعاب ـ تشغيل وتركيب2

غرفة األلعاب مكان ذو اتجاه ترفيهی ـ تعليمي يحتوي علی ألعاب تُستخدم للتعليم غير المباشر، فيسبب الفرح 

دّر اإليرادات بجانب والنشاط واللذين تتبعهما جاذبية بيئية. وفي مساحة أوسع يعد بيت األلعاب مكاناً مستقالً يُ 

طابعه الترفيهي والمسّلي. )المراد من المساحة ليست مکان كمدينة األلعاب، بل لها بنية وتصميم ذا طابع 

 ترفيهي ـ تعليمي(

 طريقة العمل في الوكاالت:

يتم إرسال المواصفات والصور مطلوبة من المكان المختار أوالً؛ ثم يتعرض المكان لدراسة وأعمال خبرة 

 موافقة ليهيء المجال لإلجراءات التالية.وال

 

 محتواها به زبان دلخواه چاپ خواهد شد

 سیتم طباعة المحتوى باللغة التی تختارها

Content will be printed in the language of your choice 

 

+989132148212 

  

 

 


