
 اص آػوبًی ّبی پذیذُ ؿیویبیی ٍ فیضیکی ّبی ٍیظگی ٍ حشکت تغییشات، هَلؼیت، ثشسػی ػلن اختشؿٌبػی

 اػت کیْبًی صهیٌِ تبثؾ ٍ لطجی ؿفك هبًٌذ ّبیی پذیذُ ٍ ّب کْکـبى داسّب، دًجبلِ ّب، ػیبسُ ّب، ػتبسُ ، خولِ

 حشکت فیضیک ٍ ؿیوی فیضیک، هبًٌذ ّبیی سؿتِ ثب سؿتِ ایي. داسد لشاس صهیي خَ اص خبسج دس آًْب هٌـأ کِ

 .داسد ًضدیکی استجبط( ػبلن تکبهل ٍ پیذایؾ) ؿٌبػی کیْبى ٔ  سؿتِ ثب ّوچٌیي ٍ داسد تٌگبتٌگ استجبط

 گفتِ( Stellar Astronomy) ای ػتبسُ اختشؿٌبػی یب ؿٌبػی ػتبسُ آى ثِ ؿًَذ هطبلؼِ ّب ػتبسُ فمط اگش

 .ؿَد هی

 سا ؿت آػوبى دلت ثِ ثـشی اٍلیِ ّبی توذى دس اختشؿٌبػبى. اػت ػلَم تشیي لذیوی اص یکی اختشؿٌبػی

 تحَلی تلؼکَح، اختشاع ثب. ثَدًذ ؿذُ ؿٌبختِ اثتذا ّوبى اص اختشؿٌبػی ػبدُ اثضاسّبی ٍ کشدًذ هی ثشسػی

 .ؿذ آغبص خذیذ اختشؿٌبػی دٍساى ٍ ؿذ ایدبد سؿتِ ایي دس ػظین

 دس. ؿذ تجذیل ًظشی اختشؿٌبػی ٍ سصذی اختشؿٌبػی سؿتِ دٍ ثِ اختشؿٌبػی سؿتِ ،۰۲ لشى دس

 اثضاسّبی ًگْذاسی ٍ ػبخت ّوچٌیي ٍ آًْب پشداصؽ ٍ ّب دادُ گشدآٍسی دًجبل ثِ سصذی اختشؿٌبػی

 ّبی هذل اص آهذُ دػت ثِ ًتبیح صحت اص اطویٌبى کؼت دًجبل ثِ ًظشی اختشؿٌبػی دس. ّؼتین اختشؿٌبػی

 کبس کِ تشتیت ایي ثِ کٌٌذ؛ هی تکویل سا یکذیگش سؿتِ دٍ ایي. ّؼتین کبهپیَتشی ّبی تحلیل ٍ تحلیلی

 دس ؿذُ ثیٌی پیؾ ًتبیح ػولی اثجبت سصذی اختشؿٌبػی ٍظیفِ ٍ سصذّب ثش ؿشحی اسائِ ًظشی اختشؿٌبػی

 ػبم ًؼجیت ًظشیِ هبًٌذ فیضیک ثٌیبدیي ّبی ًظشیِ تَاى هی اختشؿٌبػی ّبی یبفتِ اص اػتفبدُ ثب. ّبػت ًظشیِ

 اًذ داؿتِ ًمؾ اختشؿٌبػی هْن ّبی کـف اص ثؼیبسی دس آهبتَس اختشؿٌبػبى تبسیخ، طَل دس. کشد آصهبیؾ سا

 دس هخصَصبً ٍ داسًذ فؼبل ثؼیبس ًمـی آهبتَس افشاد آى دس کِ اػت ّبیی سؿتِ هحذٍد اص یکی اختشؿٌبػی ٍ

 ػلن ثب ًجبیذ سا هذسى اختشؿٌبػی ػلن. اًذ ؿذُ ظبّش اهیذٍاسکٌٌذُ هحلی ٍ گزسا ّبی پذیذُ هـبّذُ ٍ کـف

 کِ اػت آى ثش اػتمبد اختشگَیی یب ثیٌی طبلغ دس چشاکِ کٌین همبیؼِ( اختشگَیی یب ثیٌی طبلغ) ًدَم احکبم

 یب ثیٌی طبلغ ٍ( Astronomy) اختشؿٌبػی اگشچِ. اػت استجبط دس ػوبٍی اخشام هَلؼیت ثب ّب اًؼبى اهَس

 کِ ثبٍسًذ ایي ثش هتفکشاى اغلت اهب اًذ داؿتِ یکؼبًی هٌـأ کِ ّؼتٌذ ای سؿتِ دٍ( Astrology) اختشگَیی

 .داسد ٍخَد آًْب ثیي ثؼیبسی ّبی تفبٍت ٍ اًذ ؿذُ خذا ّن اص سؿتِ دٍ ایي

 ؿٌبػی ٍاطُ

 ثِ nomos ٍ "ػتبسُ" هؼٌبی ثِ astron یًَبی ی ٍاطُ دٍ اص کِ) - اختشؿٌبػی - astronomy ی ٍاطُ

 "ّب ػتبسُ  هطبلؼِ" یب "ّب ػتبسُ لبًَى" هؼٌبی ثِ الفظی تحت.( اػت ؿذُ گشفتِ "هطبلؼِ" یب "لبًَى" هؼٌبی

 .اػت

 "اػتشٍفیضیک" ٍ "اختشؿٌبػی" ّبی ٍاطُ اص اػتفبدُ هَاسد



 ٍ فیضیکی ّبی ٍیظگی ٍ صهیي اتوؼفش اص خبسج اخؼبم ی هطبلؼِ" ثِ "اختشؿٌبػی" ٍاطُ، هؼٌبی ثِ تَخِ ثب

 ، سفتبس" ثب کِ هیکٌذ اؿبسُ اختشؿٌبػی اص ای ؿبخِ ثِ "اػتشٍفیضیک" ی ٍاطُ ٍ هیکٌذ اؿبسُ "آًْب ؿیویبیی

 .داسد کبس ٍ ػش "آػوبًی ّبی پذیذُ ٍ اخؼبم دیٌبهیکی فشآیٌذ ٍ فیضیکی ّبی ٍیظگی

 

 آػوبًْب تؼذاد

 ػبیجبى یک اص ثیـتش ثبیذ کِ ثشدًذ پی یًَبًی اختشؿٌبػبى هؼیح، هیالد اص پیؾ ؿـن تب چْبسم لشًْبی اص

 کٌٌذ، هی حشکت صهیي حَل ظبّشاً کِ ثبثت، ّبی ػتبسُ ًؼجی اٍضبع چَى. ثبؿذ داؿتِ ٍخَد( آػوبى)

 داًین هی اهشٍص کِ) هبًٌذ ػتبسُ دسخـبى خؼن پٌح ٍ هبُ خَسؿیذ، ًؼجی اٍضبع اهب کٌذ ًوی تغییشی

 .کٌذ هی تغییش( ّؼتٌذ صحل ٍ هـتشی هشیخ، صّشُ، ػطبسد، ّبی ػیبسُ

 تب 09۲) اثشخغ هیالد، اص پیؾ ػبل پٌدبُ ٍ صذ حذٍد دس کیْبًی ّبی فبصلِ گیشی اًذاصُ هختلف ّبی سٍؽ

 یک کِ ثشد کبس ثِ سا سٍؿی اٍ. آٍسد دػت ثِ صهیي لطش حؼت ثش سا هبُ تب صهیي فبصلِ ،(هیالد اص پیؾ 0۰۲

 ؿذُ هتَخِ آسیؼتبسخَع. ثَد دادُ پیـٌْبد آسیؼتبسخَع، یًَبًی، اختشؿٌبع خؼَستشیي اٍ، اص پیؾ لشى

 ایي پزیشؽ ثب. دّذ ًـبى سا هبُ تب صهیي ًؼجی اثؼبد ثبیذ گزسد، هی هبُ اص کِ ٍلتی صهیي، ػبیِ اًحٌبی کِ ثَد

 .کشد هحبػجِ صهیي لطش حؼت ثش سا هبُ تب صهیي فبصلِ تَاى هی ٌّذػی ّبی سٍؽ کوک ثِ ٍ ًظش

. ثَد دسػت تئَسی ًظش اص کِ ثشد کبس ثِ سا ٌّذػی سٍؽ یک آسیؼتبسخَع، ًیض، خَسؿیذ فبصلِ تؼییي ثشای

 ّشچٌذ. ًجَد هوکي اهشٍصی ٍػبیل اص اػتفبدُ ثب خض کِ داؿت کَچک چٌبى ّبیی صاٍیِ گیشی اًذاصُ ثِ ًیبص اهب

 ٍ ثبؿذ صهیي اص تش ثضسگ ثشاثش ّفت ثبیذ کن دػت خَسؿیذ کِ گشفت ًتیدِ اٍ ًجَد، دسػت اٍ اسلبم کِ

 .داًؼت غیشهٌطمی ثَد، سایح ثبٍس صهبى آى دس کِ سا، صهیي دٍس ثِ خَسؿیذ گشدؽ اًذیـِ ثٌبثشایي

 دس ٍ اػت ػبکي صهیي کِ کشدًذ هطبلؼِ ًظشیِ ایي هجٌبی ثش سا آػوبًی اخشام حشکبت ثؼذی ؿٌبػبى ػتبسُ

 هٌتـش سا خَد کتبة کپشًیک کِ صهبًی تب یؼٌی ،0۳۲۱ ػبل تب ًظشیِ ایي ػلطِ ٍ ًفَر. داسد لشاس ػبلن هشکض

 .ثَد حبکن ساًذ، ثیشٍى ثَدى خْبى هشکض اص ّویـِ ثشای سا صهیي آسیؼتبسخَع، ػمیذُ پزیشؽ ثب ٍ کشد

 هٌظش اختالف سٍؽ اص اػتفبدُ کشد، هحبػجِ سا کیْبًی ّبی فبصلِ تَاى هی آى ثب کِ ّبیی سٍؽ اص دیگش یکی

 .اػت

 اختالف سٍی اص سا ساُ فبصلِ تَاًؼت هثلثبت اص اػتفبدُ ثب ثطلویَع. اػت هثلثبت اص اػتفبدُ دیگش سٍؽ

 .کشد هی تطجیك ثَد، آٍسدُ ثذػت اثشخغ کِ پیـیي، سلن ثب اؽ ًتیدِ ٍ کٌذ تؼییي آى هٌظش

 سا صهیي اص خَسؿیذ فبصلِ اػت، فَق ّبی سٍؽ اص تش دلیك خیلی کِ دیگشی هختلف ّبی سٍؽ اهشٍصُ الجتِ

 ثب) ًدَهی ٍاحذ سا هیبًگیي فبصلِ ایي. دّذ هی دػت ثِ کیلَهتش هیلیَى 0۲9‚۳ ثشاثش تمشیجب هتَػط طَس ثِ

 .ػٌدٌذ هی ٍاحذ ایي ثب سا خَسؿیذی هٌظَهِ دیگش ّبی فبصلِ ٍ ًبهٌذ هی( A.U اختصبسی ػالهت



 

 


