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  :هقذهِ 

اجزام دز جزم هی ثبيغز هغيز ًَر  را  ًؾبى داد کِاٍ  1911، در عبل آلجزر اًؾشييدبيِ گذاری  سئَری ًغجيز ػبم سَعط قجل اس  

در عبل . خن کزدُ  ٍ  رصذ  ايي دذيذُ را اس طزيق هؾبّذُ سغييز هَضغ ظبّزی عشبرُ ّب در حيي خَرؽيذ گزفشگی ديؾٌْبد کزد

دٍ گزٍُ ثزيشبًيبيی  1919 در عبل .ف  ًَر را دٍ ثزاثز هقذار ديؾيي  ثِ دعز هی دادهحبعجبر ًغجيز ػبهی هيشاى اًحزا 1916

عشبرُ اًحزاف ًَر  ثزای هؾبّذُ ی ايي دذيذُ  ثب اعشفبدُ اس اًذاسُ گيزی "جشايز دزيٌغيخ"در ثزسيل ٍ ديگزی ثِ  "عَثبر"يکی ثِ 

 گزٍُ دٍم ثِ رّجزی آرسَر اديٌگشَىاًذاسُ گيزی  ّبی  .خَرؽيذ گزفشگی  راّی  ؽذًذ حيي درخَرؽيذ هجبٍرر ظبّزی ای در 

اًؾشيي هشَجِ ؽذ اًحزاف ًَر در ّوگزايی گزاًؾی ثزای سهبًی کِ چؾوِ اس کٌبر  1912در عبل   .سبييذی ثز ًظزيِ ًغجيز ػبم ثَد

احشوبل هحبعجبر اٍ ًؾبى داد کِ ثب ايي حبل . ػذعی  هی گذرد  هی سَاًذ هٌجز ثِ سغييز ًَر عشبرُ ی چؾوِ ثؾَد-ًبظزخط ديذ 

رٍيذاد  هؾبّذُ ی ثٌبثزايي اًؾشيي خَد در سزديذ . اعزهيليَى  در يکاس هزسجِ ی ايي ّن خط ؽذى ثزای يک عشبرُ ی ًَػی 

ح ثِ چب 1936عبل در سبريخ  24ثؼذ اس ثبالخزُ   رايبفشِ ّبی خَد راضی ؽذ سزغيت ديگزاى ثب اٍ . در ٍاقؼيز ثَدّوگزايی گزاًؾی 

 .  "ؽبًظ سيبدی ثزای ديذى ايي دذيذُ ٍجَد ًذارد " الجشِ در هقبلِ خَد ايي ًکشِ را يبد آٍر ؽذ کِ. رعبًذ

اعشفبدُ اس سلغکَح ّبی ثشرگ،   ُ کوکة 1993عبل  در،  رصذ اٍليي دذيذُ ی ريش ّوگزايی گزاًؾی 1936ثزای اًؾشيي در عبل 

د خبرج اس ىکبرثزد  دٍرثيي ّبی ديجيشبل کِ  رٍساًِ دُ ّب هيليَى عشبرُ را هؾبّذُ کي, کبهذيَسز ّبی هذرى ثب  دادُ دزداسی عزيغ 

ثزای دذيذُ اعشفبدُ اس ايي ديؾٌْبد اٍ در . آغبس ؽذ "ثَداى دبچيٌشکی" دٍثبرُ ثزای هؾبّذُ ايي دذيذُ سَعط یسالػ.  سصَّر ثَد

در عبل  دّبی ديگز ايي دذيذُ کؾف عيبرار فزاخَرؽيذی ثَد کِاس کبرثز. ثَدهطبلؼِ ی هبدُ سبريک فؾزدُ در کْکؾبى راُ ؽيزی 

در ايي رٍػ عيبرُ ی ثِ گزد ػذعی هی سَاًذ افز ٍ خيش ّبيی را در . ؽذديؾٌْبد  "دبچيٌشکی" ٍ "ؽَدُ هب اٍ" سَعط 1991

ًحٌی ًَری هی سَاًذ ثيي ثغشِ ثِ جزم عيبرُ ايي ًَع ًب ٌّجبری ّب در م. هٌحٌی ًَری هشقبرى ريش ّوگزايی گزاًؾی سَليذ کٌذ

چٌذيي عيبرُ اس طزيق  رٍيذاد ّبی ريش ّوگزايی گزاًؾی در دی هؼزفی ايي ؽيَُ ی ًَيي . اًجبهذچٌذ عبػز سب رٍس ّب ثِ طَل 

صاًَيِ : سهبى کؾف)  داردثزاثز جزم سهيي  5 جزهی در حذٍد  OGLE-2005-BLG-390Lb ثِ ًبم هْوشزيي آًْب. کؾف ؽذ

2006.) 



  :ّوگزايی گزاًؾی ادشيک
در ػذعی هحذة دزسَ . اًحزاف دزسَ ًَر سَعط يک ػذعی ادشيکی هحذة  در هقبيغِ ثب  ّوگزايی گزاًؾی کبهال  هشفبٍر اعز

در . ّبی ًَر ثذٍى اًحزاف اس هيبًِ ی ػذعی رد هی ؽًَذ درحبلی کِ اًحزاف ًَر ثب حزکز ثِ طزف لجِ ّبی ػذعی افشايؼ هی يبثذ

در ّوگزايی گزاًؾی اًحزاف ًَر ػکظ . ٍر ثؼذ اس گذر اس ػذعی در يک ًقطِ ثِ ًبم کبًَى ثِ ّن خَاٌّذ رعيذًْبيز دزسَّبی ى

در ايي ًَع ػذعی اًحزاف ًَر ثب ًشديکی ثِ . ػذعی ادشيکی ػول کزدُ ٍ اًحزاف ًَر ؽجيِ ثِ ثز خَرد ًَر ثِ سِ اعشکبى گيالط اعز

در ؽکل سيز ًحَُ ی اًحزاف ًَر در دٍ ػذعی ًؾبى  .اًٌذ ػذعی هحذة ًخَاّين داؽزهيبًِ افشايؼ يبفشِ  ٍ در ًشيجِ کبًًَی ّن

 .دادُ ؽذُ اعز

                  

در هحل  در ًشيجِ ًَر سبثيذُ ؽذُ ثِ ايي ػذعی .ادشيکی اعز ػذعیػذعی گزاًؾی ؽجيِ ٍجَد يک ًقيصِ در  ٍجَد عيبرُ در 

 .اثزار را ثز رٍی دزدُ هؾبّذُ کزدايي ثب سبثبًذى ًَر ثِ ايي ػذعی هی سَاى . ثِ ؽذر سقَيز کٌذ هی سَاًذ ًَر را ؽکغشگی

 :گشارؽی اس کبرّبی اًجبم ؽذُ در عبل جبری

ّوگزايی گزاًؾی ثزای رصذ ريش  اعشفبدُ اس (ة) سؼجيز دادُ ّبی رصذی ٍ (الف) در عبل جبری هب ثز رٍی دٍ سهيٌِ ی  -

هذل در سهيٌِ ی سؼجيز دادُ ّبی رصذی کِ ثِ ّوکبری هبرک هًَيِ اًجبم هی ؽَد،  . ر کزدينکبعيبرار فزاخَرؽيذی 

ايي دزٍصُ حذٍد عِ عبل اعز کِ . عبسی کْکؾبى ثِ دبيبى رعيذُ ٍ در حبل هقبيغِ دادُ ّبی رصذی ثب هذل ّغشين

 . ؽزٍع ؽذُ ٍ سقزيجب در ؽزف اسوبم اعز

ّوگزايی گزاًؾی ثزای کؾف عيبرار فزاخَرؽيذی در عبل گذؽشِ ديؾٌْبد اعشفبدُ اس در سهيٌِ ی ثزرعی دادُ ّبی ريش  -

ايي کبر ثب ّوکبری . حزکز عشبرُ ی هبدر در اثز حزکز عيبرُ ثزای رٍيذاد ريش ّوگزايی گزاًؾی هَرد ثزرعی قزار گزفز

در ايي . ثِ چبح رعيذ  MNRAS (2009)اًذرٍس اًجبم ؽذ ٍ ًشيجِ در هجلِ ی-هبرسيي دٍهيٌيک اس داًؾگبُ عٌز

رّيبفز حزکز ؽشبة دار عشبرُ ی هبدر کِ ًقؼ چؾوِ را در ريش ّوگزايی گزاًؾی ثبسی هی کٌذ، ثبػث اًحزاف هٌحٌی 

کبر احشوبل ٍقَع ايي رخذاد را ثزرعی کزدُ ٍ ًؾبى دادين کِ دادُ ّبی کًٌَی  اييهب در . ًَری اس حبلز عبدُ هی ؽَد

 .دىثبػ ر هَرد ٍجَد عيبراری دهی سَاًذ حبٍی  اطالػبر

 

 



 :ثزًبهِ سحقيقبسی ثزای عبل جبری

 :کِ در سيز ػٌبٍيي آًْب آهذُ اعز. در عبل جبری هب ثز رٍی عِ سهيٌِ کبر خَاّين کزد

 در راعشبی ثبسٍّبی کْکؾبى  EROSاداهِ کبر ثز رٍی سؼجيز دادُ ّبی     -

ثزای رصذ عيبرار فزاخَرؽيذی ثب   در راعشبی هزکش کْکؾبى OGLE  ٍMOAثزرعی دادُ ّبی ريش ّوگزايی گزاًؾی  -

 .اعشفبدُ اس اثز اخشالف هٌظز هؼکَط

ايي کبر ثب ّوکبری خبًن عجبديبى . ّوگزايی قَی عيبرُ ی سهيٌِ هشؼلق ثِ عشبرُ ی هبدر ثزای رصذ عيبرار فزا خَرؽيذی -

 .اعزاًجبم در حبل داًؾجَيبى دکشزی ايٌجبًت 

 

 

 

 


