تازه ها

رویدادهای منتخب ماه

34
رصد

پایانی بر دو معمای بزرگ ارباب حلقهها

پژوهشگران با بررسی دادههای فضاپیمای کاسینی به یافتههای تازهای درباره
طول شبانهروز زحل و عمر حلقههای آن دست یافتند

مقارنه ماه با مشتری و زحل

ماه در سحرگاه هفتم و نهم فروردین به
ترتیب در  1/2درجهای مشتری و 1/5
درجهای زحل دیده میشود

کهکشانهای
مهجور

تکاپوی ماده تاریک

پژوهشگران شواهدی به دست آوردهاند که نشان میدهد با ستارهزایی در
کهکشان ماده تاریک حرکت میکند

مقارنه مریخ با خوشه پروین
شامگاه  11فروردین مریخ در سه
درجهای خوشه پروین قرار میگیرد

غولهای یخی ناآرام

تلسکوپ فضایی هابل از طوفانهای جوی دو سیاره دوردست خبر میدهد

شناخت بهترکوتولههای بلوری

دادههای مشاهداتی از فرایند سردشدن کوتولههای سفید پرده برداشته است

یافتههای نوین در دوردستهای منظومه شمسی
ماجراجویی اژدهای زرد درنیمه پنهان ماه
حدود یک سال پس از مشاهده امواج گرانشی صورت گرفت

16

کاوش
قهای نو
اف 

کشف فواره در صحنه تصادم دو ستاره نوترونی

شکارموفقشاهین

مقارنه ماه با مریخ و دبران

شامگاه  20فروردین مریخ در 5/5
درجهای و دبران در  1/8درجهای
ماه دیده میشوند

مقارنه زهره و نپتون

14

صبحگاه  21فروردین زهره و نپتون
در مقارنه قرار میگیرند

عطارد در کشیدگی غربی

نفوذ بهاعامق
سیاره سرخ

 24فروردین عطارد بیشترین جدایی
زاویهای از خورشید را پیدا میکند

مقارنه ماه و خوشه ام 44

سطحنشین اینسایت با گستردن ابزارهایش به مرحله
جمعآوری دادههایی ارزشمند نزدیک میشود که دانش بشر
را از ساختار درونی مریخ متحول خواهد کرد

فضاپیمای هایابوسا 2از سنگهای سیارک ریوگو نمونهبرداری کرد

 12پایانفرصت

مأموریت مریخنورد آپورچونیتی پس از نزدیک  15سال
کاوش در سیاره سرخ پایان یافت

ماه در شامگاه  24فروردین در 0/7
درجهای خوشه کندوی عسل دیده میشود

24

24

بازیبرد-بردپیشرفتعلم

دکتر خسوسگنزالس گنزالس ،پژوهشگر و مدیر موسسه اخترفیزیک دانشگاه
اونام مکزیک ،درگفتوگوی اختصاصی با نجوم از توسعه علمی کشورها و
تحقیقات اخترشناسی میگوید

 38آرمسترانگ بر پرده نقرهای

یادداشت

یک ساعت برای زمین

11

حامد میرزاخلیل

46

سومین دوره جایزه چراغ
شب یلدای97برندگانش را شناخت

54

ماجرای همکاری تاریخی دوکشور رقیب در اکتشاف فضا که
با عملیات مهیج اتصال دو فضاپیما در مدار زمین رقم خورد

52

گزیدهای از مهمترین خبرهای حوزه اخترشناسی و
اکتشافات فضایی در سالی که گذشت

