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 /مقدمه 4

 مقدمه

ماتور تشکیل می م هایی است که از دو بخش حرفه و آعلم نجوم جز عل

شود و عالقه مندانی که عالقه ی زیادی به خواندن درس دانشگاهی این 

 توانند در این رشته فعالیت کنند. رشته ندارند می

مان سآعالقه شدید مردم به علم رصد  مناظر طبیعی و با توجه به کم شدن

نسبت به سال های اخیر شاید یکی از دالیلی که خیلی از مردم را از 

ی کند حفظ صورت های فلکی و محل آنها یادگیری علم رصد منصرف م

 فصل باشد 3در 

ه د در اینجا با این روش تنها با شناخت صورت فلکی های کلیدی )کمتر از

اقع در و روش جدید می توان دیگر صورت فلکی ها را نیز پیدا کرد.به  عدد(

با سوالتی واضح از صورت فلکی قبلی می توان دیگر صورت های فلکی نیز 

 .پیدا کرد

الزم به ذکر است که بدانید داستن تمامی صور فلکی نیاز نیست بر اساس 

 ندارند نها کاربردیآصور فلکی مورد نیاز در مسابقات نجوم بسیاری از 

بنابراین در این کتاب شما به طریق کامال کاربردی صورت های فلکی را 

 موزید.می آ

 نقدر مهم است؟یچرا یادگیری صور فلکی ا

نجوم و چه برای دیدن زیبایی های صورت های فلکی چه در زندگی و 

سمان از جمله شهاب باران ها بسیار اهمیت دارند بگذارید مثالی بزنم در آ

ص می دادند و از اطالعات به دست های را با صور فلکی تشخی گذشته فصل

مده در پیشه اصلی خود از جمله کشاورزی )دانستن وقت کاشت و درو آ



 

  5فلکی/صور 

ن صور فلکی جهت های اصلی را در آو...( استفاده می کردند و در کنار 

 طبیعت نشان می دهد .

 برساووشی بهمده که خانواده ای مثال برای دیدن شهاب باران آبار ها پیش 

کویر رفتند ولی به دلیل نداستن مکان و جهت صور فلکی برساووش چیزی 

 مید برگشته اند.شهابی را مشاهده نکرده اند و ناا از زیبایی های بارش

 آسمانبنابراین شناخت صور فلکی حتی برای سیاحت از زیبایی های 

برد تا صور  ن ها ما را به فکر فروآن مشکل حفظ کاربرد دارد و در کنار آ

وزش ما بیشترین بازده به عالقه مندان آفلکی را چگونه در کمترین مدت ب

 دهیم .

موزش صور فلکی بدون کتابی که پیش روی شماست مجموعه کاملی از آ

 ن ببرید.آفراموشی است امیدوارم نهایت استفاده را از 

 

 پوریا شاهمیری

 


