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 هایشامگاه در. سبز طبیعت دل در ستاره پُر آسمان تماشای برای فرصتی و کوه و دشت به رفتن زمان. است طبیعت مستیِ زمان بهار

 فلکی هایصورت از برخی جایگاه سر باالی اما. اندبسته رَخت زمستانی نور پُر هایستاره نیست، شیری راه زیبای نوار از خبری بهاری

 کوچک تلسکوپی با که اسد و سنبله ،هاتازی گیسو، اکبر، دُب هایکهکشان انبوه با است کهکشان بیرون به رو ایدریچه و آسمان بزرگ

 هایستاره از صفی است؛ شامگاهی غربی هایافق زیباترین صاحب بهار هایشب آسمان دیگر سوی از. کرد جستجو را آنها توانمی

 تابناک ستاره و( شکارچی) جبار تا ثور و پروین از ؛شوندمی پنهان غرب افق پسِ  در دیگری از پس یکی نوبت به که زمستانی پُرنور

 .شباهنگ

 (اکبردُب )خرس بزرگ 

 هفت با اکبر دب بهار هایشب فلکی هایصورت راهنمای و آسمان شمال افق تا بچرخید خود راست سمت به درجه ۹۰ غرب سمت از

 صورت این .دیگر بهاری فلکی هایصورت افتنی برای نظیر بی راهنمایی. شود ظاهر شما چشمان مقابل خود زیبای و درخشان ستاره

 هایجهت در را آن هایستاره که است کافی کندمی تبدیل آشنا آسمانی به زود خیلی کار تازه رصدگران برای را بیگانه آسمان فلکی،

 .بیابید را بهاری آسمان بارز هایصورت دیگر و دهید ادامه مختلف

 گاری یا آهن گاو مَهین، اُورنگ هفت خواهران، هفت برادران، هفت اکبر، دب نام به مختلف تبکُ در مختلفی اسامی به فلکی صورت این

 صور مرز تا بیشتری هایستاره بهار آسمان نقشه مطابق که است آسمان بزرگ فلکی صورت سومین بزرگ خرس. شودمی نامیده( ارابه)

 دب آبگردان ای مالقه دهنده تشکیل که است زیبایی و درخشان ستاره هفت آن بخش بارزترین اما. دارد اسد نزدیک و سیاهگوش فلکی

 شب نیمه از پس. است شده هسروتَ مالقه که گویی رسدمی سر باالی تقریباً و ارتفاع بیشترین به بهار هایشب در بزرگ خرس. است اکبر

 شبانه یک در. است افق موانع پشت شدن پنهان حال در و افق به مایل دم سپیده نزدیک و گیردمی قرار عمودی غرب شمال افق فراز بر

 .گرددمی باز اول جای به دوباره روز

 

 



 نارنجی غولی که مالقه سر در دُبه یا اکبر دب – آلفا بجز انداصلی ٔ  رشته رنگ آبی – سفید هایستاره اکبر دب مالقه هایستاره همه

( بتا) مِراق و دُبه ستاره دو فاصله مثالً . است آسمانی هایاندازه و فواصل شناخت برای خوبی معیار آن هایستاره بین ایزاویه فاصله. است

 .چید هم کنار توانمی ماه قرص ده ،دو آن بین یعنی است درجه ۵ حدود مالقه سر در

 هاینام با ستاره دو آن. دارید تیزبینی چشمان ببینید هم از جدا ستاره دو صورت به را ستاره این اگر. کنید نگاه مالقه دسته میانی ستاره به

 .اندساخته آسمان در را غیرواقعی دوتایی ستاره یک هم کنار در زیبایی به سُها و عِناق

 قدر از بزرگ خرس زِتای یا عِناق ستاره است، آن انتهای از ستاره دومین و آبگردان دسته انحنای در بزرگ خرس ستاره مشهورترین عِناق

 ما از نوری سال ۸۰ حدود ستاره دو هر. شودمی گفته نیز سوار و اسب دو این به. دارد حضور سُها ۴ قدر ٔ  ستاره آن نزدیکی در. است ۲:۲

 ۱۴ جدایی با واقعی تایی دو خود عناق. مسلح غیر چشم با آسان تفکیک برای کافی حد دارند، جدایی قوسی دقیقه ۱۲ حدود و دارند فاصله

 .است قوسی ثانیه

 مرز در اکبر دب زتا و نو ستاره جفت نزدیک ۲۱۱۸۵ الالند ستاره خورشید، ستارهای همسایگان نزدیکترین از یکی اکبر دب قلمرو در

 .است شمالی آسمان سرخ کوتوله نورترین پر عنوان به نوری سال ۸ فاصله در ۷٫۵ قدر از( اصغر اسد) کوچک شیر فلکی صورت

 کهکشان جفت. یافت نیز را آسمان ژرفای هایکهکشان زیباترین از برخی نزدیک هایستاره جای به توانمی اکبر دب قلمرو در 

M۸۱,M۸۲ آنهاست بارزترین .M۸۱ است، کامل ماه قطر نصف اشگستردگی که سفید، – شیری رنگ به ۷ قدر با مارپیچی کهکشان 

 چهارم یک حدود درخشندگی با و ترکوچک. است شکل سیگاری کهکشانی که گرفته قرار M۸۲, M۸۱ شمال ایدرجه نیم حدود در

M۸۱. 

 کم بسیار که رسیممی( کهکشان) m۱۰۸ و( جغد نمای سیاره سحابی)m۹۷ جفت به گاما امتداد در( اکبر دب بتا) مِراق ایدرجه دو در

 .نورترند

 فاصله در که دارد، وجود ۸ قدر با( ویرپُول) گرداب یا m۵۱ مارپیچی کهکشان نیز تازی و دُب مرز مالقه، دسته در اکبر دب اِتا نزدیکی در

 .باشدمی ۸ قدر با m۱۰۱ مارپیچی کهکشان اِتا همان نزدیکی در. است گرفته قرار ما از نوری سال میلیون ۲۵

 

 

 

 

 

 

 



 اکبر دُب کمک به آسمان پیمایش

 اسد فلکی صورت کردن پیدا

 تپنده قلب به تا دهید امتداد آسمان جنوب سمت به یعنی قطبی، ستاره جهت خالف سوی به را دُبه، و مِراق مالقه، کاسه جلودار ستاره دو

 درست شامگاه هر که است بهار آسمان مقتدر حکمران اسد شک بدون. برسید یک قدر از سپید و درخشان ایستاره االسد، قلب اسد،

 سپس. کنید تداعی ذهن در بزرگی سؤال عالمت یا داس یک صورت به که را، اسد سر ابتدا است کافی. کندمی نمایی جلوه شما سر باالی

 .بندد نقش شما چشمان جلو بارز کامالً  ستاره سه با مثلثی صورت به آسمانی شیر بدن انتهای تا کنید حرکت شرق سمت به کمی

 

 

 



 (گاوران) عوا کردن پیدا

 هفت با اکبر دب بهار هایشب فلکی هایصورت راهنمای و آسمان شمال افق تا بچرخید خود راست سمت به درجه ۹۰ غرب سمت از

 ستاره نخستین دهید، امتداد را آسمان مالقه کمان ایستاده، حالت همان در. شود ظاهر شما چشمان مقابل خود زیبای و درخشان ستاره

 ستاره این. است( گاوچران) عوا فلکی صورت ستاره تریندرخشان رامح، سماک شودمی سبز شما راه سرِ درجه ۳۰ طی از پس که پُرنوری

 .سرخ به مایل زرد رنگ به است؛ آسمان شمالی نیمکره ستاره پرنورترین صفر حدود قدر از

 

 

 

 

 

 

 



 (قطبی ستاره کردن پیدا) کنیم؟ پیدا را قطبی ستاره چگونه

 این ندارد قرار نوری پر ستاره اطرافش در که رسیدمی ایستاره به( درجه ۳۰ تقریباً ) کنید حرکت آسمان شمال سمت به مِراق ستاره از اگر

 نزدیک اینقطه آسمان شمالی نیمکره هایستاره همه و اکبر دب گردش دایره مرکز. است اصغر دب فلکی صورت در قطبی ستاره همان

 آلفا علت همین به. دهدمی نشان را شمال قطب اصطالح به یا فضا در زمین چرخش محور شمالی امتداد که است اصغر دب - آلفا ستاره

 قطبی ستاره به دو آن بین فاصله برابر ۵ حدود اندازه به مالقه سر ستاره دو واصل خط ادامه با. دانیم می قطبی ستاره را اصغر دب –

 آسمان شمال قطب ارتفاع بگوییم تردقیق یا افق از ستاره این ارتفاع. نیست نوری پر ٔ  ستاره اُمین ستاره پر نور آسمان، ۴۹. رسیممی

 حساب به قطبی دور ستاره آن درون ایستاره هر که است ایدایره شعاع برابر قطبی ستاره ارتفاع زاویه. است محل جغرافیایی عرض همان

 نباشد افق در مانعی اگر هم ارتفاع ترینپایین در حتی و کندنمی غروب و طلوع که است نزدیک قطب به قدر آن که ایستاره یعنی. آیدمی

 .است افق باالی کان کما

 

 

 

 

 

 



 ران اَرابه کردن پیدا

. ران ارابه فلکی صورت نگین است، عیوق آسمان از قسمت این درخشان ستاره شک بی کنید حرکت غربی شمال سمت به اگر حال

 .است زمستانی ضلعی شش هایرأس از یکی و آسمان ستاره ششمین صفر، به نزدیک قدری با که است زیبایی دوتایی

 

 

 

 

 

 



 دجاجه کردن پیدا

 ستاره شب ازی پاس شدنی ط با دیده خرج به حوصلهی کم اگر اما. است تابستانهی فلک هایصورت جزء( دجاجه قو،) آسمان مهاجر پرنده

 .آوردمی بر سری شرق شمال افق از رِدف نام به دجاجه اول قدر

 نیا گرفتن ارتفاع با ،کنیممی مشاهده را فرِدِ  درخشان ستاره شکی ب میکن حرکت آسمان شرق شمال سمت به اکبر دب دلتا ستاره از اگر

 .دیبشناس بیصل نشان به توانیدمی را آنی اصل ستاره چهار آسمان دری فلک صورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اصغر دبی فلک صورت بایی آشنا

 آن معکوس شکل به که خود بزرگ همتای از نورتر کم هاییستاره با کوچکتر اما اکبر دب شکل به( کِهین اُورنگ هفت) کوچک خرس

 – قطبی ستاره) آلفا ستاره فقط اغلب شهر محدوده در. است نوری آلودگی میزان و آسمان تاریکی از معیاری آن هایستاره دیدن. است

 از( موریس یا الفرقدان خفیاَ) گاما و ۲ قدر از( قدانرَفَ انور ای کوکب) بتا شامل آبگردان کاسه همان ای کوچک مالقه سر ستاره دو و( یدَجُ

 دو اگر. است ۴ تا ۳ حدود( شودمی دیده چشم با که ایستاره نورترین کم) آسمان قدر حد شرایط این در. شودمی دیده اصغر دب ۳ قدر

 .است بیشتر یا ۵ قدر حد شود دیده مالقه هایستاره همه اگر و است ۴٫۵ حدود قدر حد شود دیده دسته دیگر ستاره

 گرد به بار یک سال هزار چندین در همدم ،شودمی دیده نیز آن ۹ قدر همدم آبّر غول زرد رنگ( بوسیله تلسکوپ،)در رصد ستاره قطبی 

 .است قیفاووسی متغیر ستارگان از اینمونه قطبی ستاره. گرددمی قطبی ستاره

 

 قیفاووسآشنایی با صورت فلکی 

 به مسیر همان امتداد و قطبی ستاره به راکب دب ستاره دو واصل خط ادامه با. است گرفته قرار شمال قطب حوالی در سلطان یا قیفاووس

 تداعی نیز را کلیسا یک برج که شیبدار، سقف با ایخانه از کودکانه نقاشی به شبیه شکلی. رسیممی قیفاووس گامایبه  شبان، ستاره

 یک شامل قیفاووس دلتای ستاره. است شانه یا بازو معنای به عربی در که است الیمین راعذِ نام به فلکی صورت این آلفای ستاره. کندمی

 .است قیفاووسی متغیر ستارگان از نمونه یک ،است ۶٫۳ قدر با رنگ آبی وهمدم ۴ قدر با و رنگ زرد ستاره

 

 

 



 الکرسی آشنایی با صورت فلکی ذات

 مسیر امتداد در را سها و عناق دوتایی مالقه، دسته ستاره دومین. است (m,w) ماِ یا دبلیو شکل به کرسی، خداوند یا ملکه الکرسی، ذات

 سمت در درست. رسیممی دبلیو تقارن مرکز ودر آبی و داغ ٔ  ستاره الکرسی ذات گامای ٔ  ستاره به دهید، ادامه قطبی ستاره به رسیدن

 مرز در M۵۲ ایستاره خوشه. اندمشاهده قابل آسمان شمالی منطقه در دو هر قیفاووس و الکرسی ذات .است گرفته قرار راکب دب مقابل

 است M۱۰۳ دیگر باز خوشه. است گرفته قراردر امتداد شمالی آلفا و بتا  است، مات ایلکه صورت به دوچشمی دوربین با که قیفاووس،

است که چشمان جغد را  ۷ و ۵ قدرشامل جفت ستاره پرنور از  NGC۴۵۷ جغدخوشه  .است گرفته قرار دلتا ٔ  ستاره نزدیکی در که

 قرار دارد که یکی از دو خوشه معروف به خوشه کارولین است. NGC۷۷۸۹. در نزدیکی بتا خوشه سازندمی

 

 سدآشنایی با صورت فلکی اَ

 به را گاما ستاره توانمی ۱۰۰ بزرگنمایی با تلسکوپ با رصد در .شودمیپیدا و شناخته  (االسد قلب) آلفا ستارهصورت فلکی اسد یا شیر با 

 دو. است گرفته قرار ۱۰ تا ۹ قدر با کهکشان سه M۹۵,M۹۶,M۱۰۵ االسد قلب شرق ای درجه ۹ در. دید رنگ زرد ستاره جفت صورت

 عوا مسیر و اسد دم امتداد. دارند قرار اسد یوتا و تتا ستاره دو واصل خط روی یکدیگر از قوسی دقیقه ۲۱ فاصله در M۶۵,M۶۶ کهکشان

 صله فا نوری سال میلیون ده چند با درخشانی هایکهکشان از پر ایمنطقه. هاستتازی و برنیکه گیسوان نور کم فلکی صورت دو جایگاه

 .M۸۸,M۹۸,M۹۹,M۱۰۰:شامل ازما

 



 آشنایی با صورت فلکی شجاع

 به باز را االسد قلب تا مالقه سر راهنمای ستاره دو بین خط. است آسمان فلکی صورت ترینبزرگ کردن پیدا برای خوبی راهنمای اسد

 دریایی مار ای مارآبی شجاع، فلکی صورت. شجاع آلفای رد،فَ ۲ قدر ستاره. برسید غرب جنوب نور پر ستاره نخستین به تا دهید ادامه جنوب

 در درجه ۹۰ حدود که است آسمان فلکی صورت ترینبزرگ فلکی، صورت ترینکوچک برابر ۲۵ حدود (مربع درجه ۱۶۶۷ مساحت به)

 و میزان مرز در مار دم. است االسد قلب غرب ایدرجه ۲۰ در است کوچکی ضلعی پنج آسا ل غو مار این سر. است شده کشیده آسمان

 ایمیله مارپیچی کهکشان زیباترین مار دم در شجاع گاما شرقی جنوب ایدرجه ۷ در. است اعزل سماک شرقی جنوب ایدرجه ۲۰ حدود

 با کالغ با مار مرز جنوب در کروی خوشه M۶۸ .است ۶ قدر با ایستاره خوشه یک مار، غربی مرز در M۴۸. است M۸۳ آسمان در نور پر

 .است شده واقع ۸ قدر

 

 

 آشنایی با صورت فلکی عوا

 .است قیفی بستنی یا بادبادک شکل به ایفلکی صورت ،خِرسبان ،(چران گاو) گاوران عوا،

، رسیدمی آن به درجه ۳۰ طی از پس که نوری پر ستاره نخستین دهید امتداد قوس سمت صورت به تای صورت فلکی دب اکبرازستاره اِ

 غروبش و طلوع که است، صفر حدود قدر از ستاره این. است آسمان کل درخشان ستاره چهارمین و رامح سماک عوا، آلفای ٔ  ستاره

 .دارد قرار عوا مانند بادبادک شکل دسته در رامح سماک. است فصل تغییر راهنمای



 اندسنجیده را آن موقعیت باستان یونان در بطلمیوس و سرخُ بَاَ که زمانی از. ماست نزدیک هایستاره از متفاوت ستاره این فضایی حرکت 

 اما ایستاره غیر اجرام از تهی ایمحدوده عوا. است شده جا به جا کهکشان مرکز سوی به (ماه قرص دو برابر) آسمان در درجه یک حدود

 تنوع لحاظ به یا( کمربند) زاراِ نام به آسمان، های تایی دو زیباترین از یکی ۲٫۳ قدر از عوا اپسیلون. است متغیر و دوتایی هایستاره از پر

 تفکیک برای شودمی باعث ستاره دو درخشندگی تفاوت که است ۴ قدر با آبی – سبز رنگ به ازار همدم ،شودمی نامیده زیبا خیلی رنگ

 .ماست از نوری سال ۱۲۰ فاصله با و ۳ قدر از متغیری ستاره عوا گاما. باشد زیاد بزرگنمایی و مناسب جوی شرایط به نیاز دو این

 آشنایی با صورت فلکی سنبله

 .است بزرگی نظر از فلکی صورت دومین. است البروج منطقه در زنانه چهره تنها خوشه یا ذراعُ دوشیزه، سنبله،

. رسیممی است سنبله فلکی صورت به متعلق که دیگری نور پر ستاره به رساند رامح سماک به را ما مالقه دسته از که کمانی ادامه در

 ستاره (گندم خوشه) عزلاَ سماک. است کرده یاد هشته فرو دامنی و پر دو با جوان کنیزکی به ستاره این از التفهیم در بیرونی ابوریحان

 مقیاس اول قدر ستاره این. شوندمی نزدیک آن به سیارات و ماه علت همین به. دارد قرار البروج دایره خط زیر ایدرجه دو در آبی سفید

 که طوری به اندگرفته قرار یکدیگر از کمی فاصله در که است زیبایی دوتایی سنبله گامای ٔ  ستاره است. آسمان در سنجی قدر برای خوبی

 سماوی استوای و روجبال دایره همچنین ،کندمی وصل هم به را سنبله زتا و گاما ستاره دو سماوی استوای امتداد. است مشکل تفکیکشان

. است آسمان نقطه این در پاییز ابتدای در خورشید گویند، می پاییزی اعتدال نقط آن به که کنندمی قطع سنبله بتا نزدیکی در را کدیگری

 پرنورترین ۱۲ قدر از ۳c۲۷۳ نام به درخشان هسته با دست دور کهکشان. هاستکهکشان قلمرو آسمان، بزرگ فلکی صورت دومین سنبله

 و شمالی مرز در سنبله کهکشانی ایخوشه .دارد قرار سنبله اتا شرق شمال ایدرجه ۳ حدود در نوری سال میلیارد ۳ فاصله در اختروش

 سنبله جنوب در. است گرفته قرار ۹ قدر با M۸۷ آن مرکزیت در است، کهکشان ۳۰۰۰ بردارنده در که گرفته قرار اپسیلون ٔ  ستاره نزدیک

 m۱۰۴ ای مکزیکی کاله مارپیچی کهکشان کالغ و سنبله مرز در گرفته قرار دارد نام کالغ که نور هم تقریباً ستاره چهار با بارزی ذوزنقه

 .است گرفته قرار کشیده ایهاله صورت به شودمی دیده لبه از که

 

 میزان



 با عقرب و سنبله بین آسمان جنوبی افق به نزدیک و البروجی دایره فلکی هایصورت صف در فلکی صورت آخرین ترازو یا میزان

 است (جنوبی کفه) میزان آلفا نام به تایی دو هایستاره ترینمعروف از یکی جایگاه که. است گرفته قرار میزان نور کم هایستاره

 

 شمالی کلیلاَ

. شودمی دیده اکلیل کوچک مانند قوس آرایش عوا، رامح سماک ستاره شرق در درویشان کاسه ای شمالی افسر شمالی، تاج شمالی، کلیلاَ

 وسط در و تاج میان در شمالی اکلیل -R استثنایی متغیر. است گرفتی دوتایی یک حقیقت در و آن ستاره بارزترین فکّه، مانند نگین ستاره

 .شودمی نور کم ۹ تا ۱ قدر بین نامنظم و ناگهانی گاهی ستاره این. است اکلیل آلفا و یوتا واصل خط

 جاثی

 فلکی صورت پنجمین نشسته زانو بر مرد ای جاثی. رسیممی هرکول یا جاثی فلکی صورت آسمان پهلوان به شمالی تاج از راه ادامه در

 اتا، زتا، ستاره چهار شامل شستهن زانو بر مرد لگن بخش جاثی قسمت ترینمشخص. است مانند پروانه یا شکل اچ صورت به آسمان بزرگ

 اتا ستاره جنوب ایدرجه ۲٫۵ در M۱۳ شمالی نیمکره آسمان کروی خوشه زیباترین. اندگرفته قرار ذوزنقه یک شکل به که پی و اپسیلون

 M۹۲ پی ستاره باالی در. شودمی دیده محو ایستاره همچون برهنه چشم با وتاریک صاف شبی در. است گرفته قرار ۶ قدر با جاثی

 .است گرفته قرار M۱۳ ز ا ترکوچک کروی خوشه

 جوزا

 اکبر دب دلتا ستاره واصل خط مسیر در شده، نامگذاری پلوکس و کاستور خود قلوی دو ٔ  ستاره اساس بر که فلکی صورت دوپیکر، یا جوزا

 جوزا ستاره تریندرخشان جوزا بتای ستاره. رسیممی( پولوکس) جوزا بتا ستاره به که است مالقه کاسه غرب سمت به آن امتداد و آن بتا به

 گرفته قرار جوزا غربی مرز نزدیکی در ۵ قدر با باز خوشه( کریسمس درخت) M۳۵. است کاستور جوزا، درخشان ستاره دومین آن آلفای و

 قرار است، معروف دلقک صورت یا اسکیمو سحابی نام به که ۸ قدر از ایسیاره سحابی جوزا، دلتای ستاره به نزدیک NGC ۲۳۹۲. است

 .است گرفته

 

 ران ارابهآشنایی با صورت فلکی 



 ستاره به دهیممی امتداد وغرب باال سمت به اکبر دب آلفای ستاره از. است فلکی صورت ترینقدیمی دار عنان یا العنان ممسک ران، ارابه

 به التین در عیوق. رسیممی آسمان درخشان ستاره ششمین رنگ، زرد غول ستاره جفت یک ،۰٫۱ قدر با( عیوق) ران ارابه آلفای پرنور

 مشاهده قابل بزرگ ایستاره خوشه سه دارای گرفته قرار شیری راه امتداد در ران ارابه. است ماده کوچک بز معنای

 این عضو ترن کوچک باز ایخوشه M۳۶.باشندمی تفکیک قابل تلسکوپ با و مات ایلکه صورت به دوربین با M۳۶,M۳۷,M۳۸.است

 .دارد حضور نارنجی ایستاره آن مرکز در که ۶ قدر با باز خوشه ترینغنی و ترینبزرگ M۳۷. است ۴ قدر با گروه

 خرچنگ

 رقم شما برای را بهاری زیبای شب تا شودمی پنهان آسمان مهر که جایی از .کنید آغاز غرب افق از بهاری زیبای گستره در حرکت برای

 بهار فصل فلکی صورت نخستین کندمی نمایی جلوه غرب فراز بر زمستانی فلکی هایصورت صف ته در تقریباً  که جوزا از پس. بزند

 کندوی پروین، از پس آسمان باز هایخوشه انگیزترین دل از یکی و خرچنگ جرم زیباترین. دارد جای نورش کم هایستاره با خرچنگ

صوفی حدود یک هزاره پیش جز نخستین رصدگرانی بود که این توده مه  عبدالرحمن .است کرده النه آن قلب در درست( M۴۴) عسل

. اما اگر با دوربین دو شودمیآلود را ثبت کرد. این خوشه با چشم غیر مسلح و از پشت جوینده تلسکوپ به صورت توده مه آلودی دیده 

 ................آن را تفکیک خواهید کرد. هایستارهچشمی یا تلسکوپ به سراغش روید بسیاری از 

 :اندازه ترتیب به ،زنندمی پرسه آسمان بزرگ فلکی صورت پنج از فلکی صورت چهار بهار فصل در

 جاثی اکبر، دب سنبله، شجاع،

 

 هاتازیگیسوان برنیکه و 

کهکشانی  هایخوشهپر از کهکشان در قالب  ایمنطقه. هاستتازیدر میان اسد و عوا جایگاه دو صورت فلکی کم نور گیسوان برنیکه و 

درخشانی مانند  هایکهکشانگیسو با چند سال نوری فاصله از ما  هایکهکشانکه شبیه به خوشه سنبله هستند. در خوشه 

M۶۴,M۸۵,M۸۸,M۹۸,M۱۰۰  دیابیمیرا. 

 


