




به نام خــالق

در شماره قبل ساروس توضيحات اين تصوير به اشتباه كار شده بود. ضمن پوزش از شما توضيحات صحيح به شرح زير است:

سحابی با شکوه جبار. به جرات می توان سحابی M43كه در شمشير شکارچی آسمان شب قرار دارد را نگين آسمان زمستان 
ناميد. اين سحابی پرنور را می توان در شبی تاريک و به دور از نور مزاحم شهری حتی با چشم غير مسلح هم به صورت توده 
ابری سفيد رنگ در ميانه ی شمشير شکارچی رصد نمود



مهلت ثبت نام تا اول مردادماه تمديد شد!

30% تخفيف ثبت نام براي مخاطبان ساروس



اين شماره تقديم مى شود به:
مايکل کالينز
Michael Collins





تحريريه  تيم  تكميل  براى  ساروس  مجله 
زير  هاى  زمينه  در  عالقه مندان  از  خود 
دعوت به همكارى مي كند:

واژه هاى  به  مسلط  انگليسى:  زبان  ١.مترجم 
تخصصى نجوم و فيزيك

 Adobe( ٢. گرافيست: مسلط به نرم افزار فتوشاپ
)Photoshop

اينديزاين  نرم افزار   به  مسلط  آرا:  صفحه   .٣
)Adobe InDesign(

از طريق  را  تماس خود  و شماره  نام  مندان  عالقه 
تماس  ها  آن  با  تا  كنند  ارسال  پيامك  يا  و  ايميل 
گرفته شود.
اولويت با كساني ست كه زودتر تماس گرفته باشند.



دوهفته نامه نجومى ساروس
سال اول-شماره ششم
تـير 1394

صاحب امتياز و مدير مسئول: اتابك آكسون
سردبير: رضا نظريانى
صفحه آرايي و گرافيك: محمدحسن مراداُف
)m.h.moradof@Gmail.com(

ويراســتار:  بيتا كريمىفر

اعضای تحريريه:
مريم زارع، بابك عباس زاده، نيما اسدزاده
ساجد زارعى، سيد هاتف طباطبايى
سيد على صديقى، نسترن پاكروان
مهسا صمدی، حسين آزمند، مريم حيدری
اميرسادات موسوی، رضا حبيبيان
بهنام اسماعيل زاده
همـكاران اين شماره::
طليعه محمدی
 سارا نظريانى
محمد حميدی
با تشکر ويژه از:
پوريا ناظمی، علی ابراهیمی سراجی
حمیدرضا حمزه پور، احسان عابدى
محمد شكارى
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مدير: بهنام رضايی

پشتيبان فنی: سپهر فرشباف
ويراستاران: میثم علی پور، نگار قديريان

عرفان و اصالن عزيز، تولدتون مبارک !



SarosMagazine.com :وب سايت مجله

شماره پيامک: 50002010005004

برای دريافت اشتراك نشريه ساروس، كافی است يک ايميل بدون متن به saros@vegaland.ir ارسال كنيد.
برای درج آگهی در صفحات ساروس میتوانيد با ايميل saros.magazine@gmail.com مکاتبه كنيد.

نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را از طريق راه های ارتباطی زير با ما در ميان بگذاريد:
saros@vegaland.ir

saros.magazine@gmail.com
www.vegaland.ir/saros

www.facebook.com/saros.magazine
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Display، گزينه های “Two Page View” و “Show Cover Page in Tow Page View” را فعال كنيد.



16 / بيـداری »فيـله« بعد از  هفت ماه خـواب!
17 / بادبان های خورشيدی

ايستگاه  راه  در   9 فالکن  موشك  انفجار   /  18
بين المللى فضايى!

30 / پيش پـرده
32 / مـاه و حيات

36 / دروغ بـزرگ
منظومه  مشهور   اقمـار   /  44

شمسى

48 / همدم ديرين
 - هستم  شکارچى  من   /  54

گفت وگو با على ابراهيمى سراجى

)Cassiopeia( 20 / صورت فلکي ذات  الکـرسى

اخـبار / 16

پــرده دوم / 28

سـرمقاله / 14

داده پـرت / 26

صفحه اول / 12

درنـگ / 15

گاهي به آسمان نگاهي / 20

فـهــــ       ـــر ست



73 / »مـژدگونى مـژدگونى، آخـرين خبر «
74 / گلـواژه

75 / چالــش

70 / وقايع نجومى:   
تـير ماه 1394

76 / ساروس شماره 6

64 / تسخير فضـا:
دهه هفتـاد قرن بيسـتم، بيـا دوست شـويم!!!

آيـنه / 72

در آسـمان / 70

ساروس  چيست؟ / 76

فـهــــ       ـــر ست



و آخرين دانه شن ساعت هايمان افتاد و رسیديم به شماره ششم ساروس :(
سر  به  خود  دانشگاهی  پايان ترم  مرخصی  در  همكاران  از  خیلی  اينكه  با  مدت  اين  در 
می بردند، اما تالش کرديم که ساکن نباشیم و براى پیش بردن فعالیت هاى ساروسی کارهايی 
انجام دهیم. اتفاقات جالبی افتاد و به نتايج خوبی رسیديم که امیدواريم شما هم بپسنديد و 

همراهی مان کنید.

50002010005004  
نظر  به  عدد طوالنی  يک  اول  نگاه  در  شايد 
برسد، ولی اين شماره می تواند فاصله ما را خيلی 
كمتر كند. فقط كافی ست وقتی كه ساروس را 
می خوانيد، در هر قسمتی هر حرفی به ذهنتان 
رسيد همان لحظه به اين شماره پيامک كنيد تا 
به دستمان برسد. اگر از نوشته ای خوشتان نيامد، 
از صفحه ای لذت برديد، با مطلبی مخالف بوديد، 
در جايی اشتباهی ديديد و يا هر حرف مرتبط و 
كافی  را  خواست  دلتان  كه  ساروس  به  نامرتبط 
ست به همين شماره اس ام اس كنيد. در قسمت 
اسی و  ام  به شماره اس  راجع  اين شماره،  آينه 

برنامه هايی كه داريم، بيشتر بخوانيد.

sarosmagazine.com  
همين  از  شد.  راه اندازی  ساروس  وب سايت 
تمام  شويد،  وب سايت  وارد  می توانيد  امروز 
از همان جا دانلود كنيد،  را  شماره های ساروس 
در كافه ساروس به گفت و گو در مورد مطالب 
را  تحريريه  اعضای  بپردازيد،  نشريه  مختلف 
ارتباط برقرار كنيد و  با آن ها  بيشتر بشناسيد و 
در بخش های مختلف وب سايت مطالب و مقاالت 
كنيد.  استفاده  و  بخوانيد  را  مختلفی  نجومی 
وب سايت  مختلف  بخش های  روز  به  روز  البته 
به روز شده و همچنين بخش های جديدی نيز به 
افتتاح هر  وب سايت اضافه خواهند شد كه خبر 

بخش را در نشريه اطالع رسانی خواهيم كرد.
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تـير ١٢1394



@saros.magazine  
باال  آدرس  با  ساروس  اينستاگرام  صفحه  در 
قصد داريم صفحات منتخب هر شماره را منتشر 
كنيم و با هم بيشتر در ارتباط باشيم. ما را دنبال 

كنيد :(
و در نهايت، تمام دغدغه ما از انتشار ساروس، 
ترويج علم بی نظير نجوم و تالش برای گسترش 
آن  در  كه  ايست  جامعه  در  علمی  تفکر  و  نگاه 
ايجاد  ما  تالش  بيش ترين  و  می كنيم  زندگی 
ارتباط نزديک تر و آسان تر با مخاطبينی است كه 
مسيری  بر  باشد  راهی  چراغ  می تواند  نظراتشان 
كه ساروس در پيش روی خود دارد. اميدواريم با 
انرژی كه از سوی شما عزيزان می گيريم، اين راه 

را به خوبی ادامه دهيم.
اگر ساروس را دوست داريد، آن را به بهترين 

دوستانتان نيز معرفی كنيد.
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__ رضا نظرياني )سردبیر(
بدين اقبال يک هفته كه بفزايد مشو غّره / 

كه چون ماه دو هفته است آن كز افزونی است نقصانش
 )خاقانی(

فصل اول ساروس به پايان رسيد. در شش شماره قبل )پنج 
شماره به اضافه شماره صفر( اتفاقات بسيار خوبی برای ساروس 

افتاد. مهم تر از همه اثبات اين موضوع بود كه ما می توانيم اين كار 
را انجام دهيم. اتفاق خوب ديگری كه در اين دوره برای ما افتاد 

پيدا كردن دوستان درجه يکی بود كه دغدغه های مشتركی باهم 
داشتيم. حمايت اساتيد و استقبال مخاطبان ساروس هم ما را در 

مسيرمان مصمم تر كرد.
اين شماره آغاز فصل دوم ساروس است. تغييرات بسيار زيادی 

در اين فصل خواهيم داشت. تغييراتی از ظاهر و گرافيک مجله 
تا تغييرات ساختاری و ارتباطی كه از همين شماره شاهد آن ها 

خواهيد بود.
در اين فصل نويسنده های جديدی به تيم ساروس اضافه 

شده اند. نويسنده هايی كه برخی از آن ها خود از خوانندگان ساروس 
بودند و برخی ديگر نويسنده های حرفه ای با سابقه ی كار در نشريات 

و وب سايت های علمی هستند.
ما مسير طوالنی در پيش داريم و می دانيم راضی نگه داشتن 
مخاطبان بسيار سخت تر از جلب توجه آن ها در نگاه اول است.
با ما در اين مسير همراه باشيد، اتفاقات خوبی در راه است.

سـرمقاله

تـير ١41394



__ مريم زارع
يه روزی رو مثل امروز تصور كنيد، يه روز 

دل چسب تابستونی كه به صورت اتفاقی دوستی 
قديمی رو می بينيد! اين دوست ميتونه بعد از گله 

كردن از گرمی هوا، اخمی كنه و از فشارهای زندگی 
هم گله كنه!

شما هم می تونيد با نهايت سعه صدر اخمی كنيد 
و با همدردی زيادی بگيد »ايشاال هيچ وقت تحت فشار 

نباشی«
درست وقتی كه برای خداحافظی دست های 

دوستتون رو گرفته ايد، يه لحظه صبر كنيد!
قبل از اينکه دست های دوستتون رو رها كنيد، به 
موضوع فشار جو فکر كنيد! فشار هوا در سطح زمين 

در نزديک كناره ی دريا به طور متوسط ۷۶۰ ميلی متر 
جيوه است )اين فشار رو يک اتمسفر فشار نام گذاری 
كرده اند( انسان از نظر فيزيولوژيک با زندگی در فشار 

۷۶۰ ميلی متر جيوه، يا نزديک به اون تطابق پيدا 
كرده و اين يعنی اينکه ما همواره تحت تاثير فشار جو 
هستيم كه دقيقا با فشار خون و فعل وانفعاالت وجودی 

انسان حالت تعادل پيدا كرده. حاال تصور 
كنيد انسان خارج از جو زمين روی 
كره ماه مثال، چند ثانيه بدون لباس 

مخصوص فضايی در شرايطی قرار بگيره 
كه تحت فشار جو نباشه ... می تركه! به 

دليل عدم وجود فشار اتمسفريک آب 
موجود در بدن انسان شروع به انبساط 

می كنه و يه طورايی وضعيت بخار شدن 
رو به خود می گيره.

حاال ميشه موقع خداحافظی تو 
مواجهه با اخم دوستمون، وقتی از 

الزام اين فشار برای ادامه زندگی باخبر 
هستيم، دستمون رو روی شونه دوست 
بذاريم و با لبخند بگيم »نتركی ايشاال، 

زندگيت هيچ وقت بدون فشار نباشه 
رفيق!«

درنـگ
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__ نیما اسدزاده
۱۲ نوامبر ۲۰۱4 كاوشگر »فيله- Philae« توسط مدار 
به  دنباله دار  يک  روی  بر  تقريبا  و   »  Rosetta-رزتا« گرد 
و  آمد  فرود   ۶۷P/Churyumov-Gerasimenko نام 
مخابره ی  و  دنباله دار  اين  روی  بر  فعاليت  از ۶۰ ساعت  بعد 
اطالعات مربوطه، خاموش و به حالت خواب فرو رفت. گفتنی 
است علت خاموشی، تمام شدن باتری های كاوشگر بوده كه 
به  قادر  پنل های خورشيدی  نامناسب،  فرود  دليل محل  به 
شارژ آن ها نشده اند. ۱3 ژوئن ۲۰۱۵ بعد از ۷ ماه خاموشی، 
با نزديک شدن دنباله دار به خورشيد و افزايش امکان تابش 
فعاليت  به  شروع  دوباره  فيله  خورشيدی،  صفحات  به  نور 
كرده و دانشمندان را به وجد آورده است. محققين سازمان 
امکان  كه  كردند  اعالم  »فيله«  مهندسين  و  اروپا  فضايی 
چرخش كاوشگر در جای خود و تهيه مواد به وسيله ی بازوی 
رباتيکيش وجود دارد، منتها چنين اقدامی تا زمانی كه شارژ 
كامل باتری فيله انجام نشود يک اقدام پرخطر بوده و می تواند 
صورت  در  چون  سازد.  مواجه  مشکل  با  را  ماموريت  كل 
فعاليت  از  برای هميشه  كاوشگر  نور خورشيد،  دريافت  عدم 
بازمی ماند. مهندسين در حال تالش برای قرار دادن مدارگرد 
بتوانند  تا  هستند  دنباله دار  حول  جديد  مداری  «در  »رزتا 
بر  دانشمندان  بخشند.  را سهولت  »فيله«  كاوشگر  با  ارتباط 

بيـداری »فيـله« 
بعد از  هفت ماه خـواب!

اعالم  گشته  ارسال  كاوشگر  توسط  كه  اوليه  تصاوير  اساس 
داشتند كه سطح دنباله دار متشکل از صخره های يخ و غبار 
آب  چگالی  از  آن  چگالی  كه  می باشد  مخلوط(  صورت  )به 
كمتر است. قرار بر اين است كه ابزار و تجهيزات »فيله« به 
باتری شروع  در  انرژی ذخيره شده  ميزان  افزايش  با  ترتيب 
از صخره ها،  عکاسی  حفاری،  قبيل  از  وظايف خود  انجام  به 
عکاسی پاناروما و اسکن سطح دنباله دار به وسيله ی پرتوهای 

X برای شناسايی تركيبات سطحی دنباله دار نمايند.

اخبـار

تـير ١61394



بادبان های خورشيدی
ذراتی  شامل  انرژی  بی پايان  تقريبا  و  سرشار  منبع  نور 
جرم سکون  كه  نسبيتی  ذرات  اين  باشد.  می  فوتون  نام  به 
و  انرژی  دارای  و  كرده  حركت  نور  سرعت  با  دارند  صفر 
تکانه هستند. مدت هاست فکر استفاده از اين منبع بی پايان 
به  بيش  و  كم  و  كرده  درگير  به خود  را  انسان  ذهن  انرژی 
های  پنل  از  استفاده  جمله  از  است.  يافته  دست  مهم  اين 
خورشيدی جهت بهره گيری از انرژی خورشيدی و نيز بادبان 
كه  است  نو  ايده ای  خورشيدی  بادبان های  خورشيدی.  های 
مدت هاست مهندسان را بر آن داشته تا با طراحی بادبان های 
فوق و استفاده از آن در محيط های ميان ستاره ای )خارج از 
جو زمين-خال( بتوانند پيشران هايی بسازند كه نيازمند هيچ 
سوخت شيميايی نيست و به وسيله ی انرژی و تکانه ی نور، 
فضاپيما را به حركت اندازند. طرز كار بادبان خورشيدی بدين 
صورت است كه تکانه ی برخوردی فوتون با آن سبب حركت 
رو به جلوی بادبان و در نتيجه كل سيستم )فضاپيما( خواهد 
است  شمسی  منظومه ی  در  نور  عظيم  منبع  خورشيد  شد. 
متر  از يک سانتی  فوتون  ميلياردها  زمان  از  لحظه  و در هر 
بگيريد  نظر  در  را  بادبانی  حال  می كنند.  عبور  سطح  مربع 

منبع:
www.astronomynow.com

تعداد  اين صورت  در  دارد  مترمربع  كه مساحتی حدود 4۰ 
خور  در  مقداری  كل  تکانه ی  و  برخوردی  فوتون های  كل 
به  خورشيدی  بادبان  اخيرا  داشت.  خواهد  استفاده  و  تامل 
 « مركز جامعه ی سياره ای  در  داوطلبان  از  وسيله ی گروهی 
كه  شده  ساخته  ناسا  همکاری  با   »Planetary Society
حجمی به اندازه ی جعبه كفش و وزنی معادل 4,۵ كيلوگرم 
دارد كه به هنگام باز شدن مساحتی به اندازه ی 4۰ مترمربع 
شده  جمع  صورت  به  خورشيدی  بادبان  اين  داشت.  خواهد 
توسط راكت اطلس ۵ يک ماه پيش راهی فضا شد تا كارايی 
خود را نشان دهد. »جامعه ی سياره ای يا جامعه ی جهانی« 
توسط كارل ساگان، فيزيکدان و مروج علم بنيان گذاری شده 
و  نجوم  زمينه ی  در  علمی  فعاليت های  انجام  آن  هدف  كه 

كيهان شناسی است.
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انفجـار موشـک فالـکن ۹ 
در راه ايستگاه بين المللى فضايى!

__ نیما اسدزاده
مواد  و  تجهيزات  حامل  موشک   ۲۰۱۵ ژوئن   ۲۸
غذايی به ايستگاه بين المللی فضايی به دليل نقص فنی 
 Falcon« منفجر شد! اين موشک كه فالکن نام دارد
 Space« 9« توسط شركت خصوصی اسپيس ايکس
اسبق  مدير   »Elon Mask« فعلی  مديريت  به   »X
می شود.  فضا  راهی  و  طراحی  آمريکا،  موتورز  جنرال 
شركت اسپيس ايکس طی يک قرارداد به ارزش ۱,۶ 
ميليارد دالر كه با ناسا منعقد كرده متضمن اين شده 
كه ۱۲ ماموريت فضايی به منظور ارسال تجهيزات به 
ايستگاه بين المللی برای ناسا انجام دهد كه ۶ ماموريت 
قبلی با موفقيت انجام شد ولی هفتمين ماموريت روز 
هزينه ی  دليل  به  است  گفتنی  ماند!  ناكام  ژوئن   ۲۸
ماموريت  تعطيلی  موجب  )كه  فضايی  سفرهای  باالی 
شركت  شد(  فضايی  سفر   ۱34 از  بعد  شاتل  های 
راكت  هزينه  كاهش  برای  دارد  قصد  ايکس  اسپيس 
های فالکن را طوری طراحی كند كه بعد از رهاسازی 
يا  راكت  خود  فضا،  در  فضايی  محموله های  كپسول 
روی  بر  معکوس  عمليات  يک  طی  پيشران،  موشک 
شركت  آيد!  فرود  عمودی  صورت  به  دريايی  پايگاه 
اسپيس ايکس در ۲ ماموريت قبلی نيز اين روش فرود 
جسورانه و عظيم را آزمود كه هر دو بار با شکست رو 
به رو شد و بار سوم يعنی ماموريت ۲۸ ژوئن قبل از 
رهاسازی محموله در فضا كل راكت منفجر شد! كل اين 
 »Cargo« ماموريت های شركت اسپيس ايکس كارگو
آن  جذابيت  و  موضوع  اهميت  دليل  به  كه  دارد  نام 
اطالعات جامعی از اين شركت و ماموريت هايش برای 

شما دوستان عزيز فراهم خواهيم نمود.

تـير ١81394



لينک دانلود اينفوگرافی »موشک فالکون«:
http://scienceonline.ir/falcon-9-fly-back-booster١9
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گاهى به آسمان نگاهى
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صورت فلکي 

لُکـرسى ذات  ا
يا خداوند کرسى ،
يا کاسيـوپيا،
)Cassiopeia(
__ نسترن پاکروان



يکی ديگر از صورت فلکی های مهم نيمکره شمالی 
كه از صورت فلکی های دور قطبی است ذات الکرسی نام 
دارد  كه مجموعه ای از ستارگان درخشان و زيبا به شکل 

M يا W است و در بخش روشن راه شيری جا دارد. 
اين صورت فلکی شبيه يک صندلی )كرسی، عرش، 
منبر( است و زنی واالمقام نشسته بر آن تصور شده است. 
به  نسبت  و  ارتفاع  اوج  حالت  در  آن  اصلی  ستاره  پنج 
شمال سماوی شبيه به حرف ام و در حالت نزديک به 
افق مانند حرف دبليو ديده می شود و با اينکه هيچ كدام 
شکل  می توان  راحتی  به  نيستند  اول  قدر  از  روشن تر 

دبليو يا ام را مشاهده كرد. 
اگر از ستاره ميانی صورت فلکی ذات الکرسی نسبت 
ضلع  برابر   ۷ و  عمود  خطی  آن  مجاور  شرقی  ضلع  به 
مذكور در راستای سمت باز صورت فلکی امتداد دهيم 

به ستاره قطبی می رسيم.

ذات الکرسی كه ستارگان اصلی آن از قدر ۲ تا ۵,3 
رازی  صوفی  عبدالرحمان  توسط  بار  نخستين  هستند، 

با چشم غيرمسلح رصد شد و مورد مطالعه قرار گرفت.
عرض های  در  سال  تمام  در  فلکی  صورت  اين 

جغرافيايی شمالی ديده می شود.
راه  كهکشان  در  گرفتن  قرار  علت  به  الکرسی  ذات 
و  گاز  از  ابرهايی  سحابی ها،  مانند  زيادی  اجرام  شيری 

گرد و غبار و خوشه های ستاره ای را در بر دارد.

تـير ٢٢1394



• خوشه باز NGC۶۵4، خوشه ای است كه در 	
مقايسه با ساير هم خانواده های خود چگالی 

ستاره ای كمتری دارد.
• خوشه ستاره ای NGC۶۶3، خوشه ای باز با قدر 	

۷,۱ است.
• سحابی IC۲۸9، يک سحابی سياره نمای كوچک 	

با قدر ۱۱ است.
• كهکشان IC۱۰، با قدر ۱۰,	
• 	 ،NGC۵۸۱T يا M۱۰3 خوشه ستاره ای

خوشه ای باز با قدر ۷,4,
• كهکشان بيضوی NGC۱۸۵ با قدر 9,۲، در 	

جنوب مرزبندی صورت فلکی ذات الکرسی واقع 
است و اين كهکشان از رده كهکشان های كوتوله 

و ميله ای طبقه بندی می شود.
• سحابی نشری NGC۷۶3۵، اين سحابی سياره 	

نما با نام سحابی حباب شناخته می شود.
• سحابی IC۱۷9۵، يک سحابی نشری است.	
• خوشه ستاره ای M۵۲ يا NGC۷۶۵4، خوشه 	

ستاره ای باز با حدود ۱۰۰ ستاره و قدر ۶,9 
می باشد.

• خوشه باز NGC4۵۷، پرنورترين خوشه باز 	
صورت فلکی ذات الکرسی است، با حدود ۸۰ 

ستاره.

• سحابی Sh۲-۱۵۷ با قدر 9,۲ در جنوب 	
صورت فلکی قرار دارد.

• خوشه و سحابی IC۱۸۰۵، خوشه ستاره ای 	
بازی است كه توسط سحابی های اطرافش 

احاطه شده و از زيباترين اجرام اين صورت 
فلکی به شمار می آيد.

• خوشه و سحابی IC۱۸4۸، اين خوشه 	
ستاره ای نيز توسط سحابی ديگری احاطه 

شده و دارای قدر ۶ است.
• سحابی IC۵9، يک سحابی با قدر ۸,9 	

است كه با نور ستاره گاما ذات الکرسی 
می درخشد.

• سحابی IC۶3، در نزديکی گاما ذات الکرسی 	
قرار دارد.

• سحابی و خوشه NGC۲۸۱، خوشه ای باز با 	
قدر تقريبی ۷ است.

• خوشه باز NGC۷۷۸9، يکی از زيباترين 	
خوشه های باز ستاره ای آسمان شب است و 

شامل تقريبا 3۰۰ ستاره می باشد.
• خوشه ستاره ای NGC۱۰3، خوشه ای باز و 	

شامل تقريبا 3۰ ستاره است.
• خوشه ستاره ای NGC ۱۲9، خوشه ای باز با 	

حدود 3۵ ستاره است.

اجرام عمقى :
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ستـاره ها :
چهار ستاره ی ذات الکرسی درخشان تر از قدر سه 

هستند. 

آلفا ذات الکرسی كه از قديم »صدر ذات الکرسی« 
نام گرفته يک ستاره دوتايی است. ستاره ی اصلی يک 
غول سرخ از قدر ۲,۲ می باشد، درحالی كه ستاره دوم آن 

از قدر ۸,9 می درخشد و از ستاره اول دور است. 

ستاره بتا ذات الکرسی »كف الخضيب« يک ستاره ی 
سفيد رنگ از قدر ۲,3 می باشد. 

گاما ذات الکرسی ستاره »تسی« است كه هم اكنون 
قدر اين ستاره در حدود ۲,۲ می باشد.

ستاره دلتا ذات الکرسی »ركبه الذات الکرسی« كه 
بين ۰,۱ و ۲,۷  اين ستاره  زانو می باشد. قدر  به معنی 

متغير است و 99 سال نوری از زمين فاصله دارد... 

ذات  فلکی  در صورت  نيز  تر  نور  چند ستاره ی كم 
كره  از  نوری  سال  فاصله 44۲  كه  دارد  وجود  الکرسی 
غول پيکر  ستاره  يک  الکرسی  ذات  در  دارد.  قرار  زمين 

اين ستاره جزء درخشان ترين  دارد كه  نيز وجود  ديگر 
حدود  درخشش  با  و  شيری  راه  كهکشان  ستارگان 
قدر  كمترين  است.  خورشيد  درخشش  برابر   ۵۰۰۰۰۰
آن ۶,۲ و بيش ترين آن 4,۱ است و دوره ی آن حدود 
اين ستاره در حدود  3۲۰ روز تخمين زده شده است. 

۱۰۰۰۰ سال نوری از زمين فاصله دارد. 

اين صورت فلکی تعدادی ستاره دوتايی كم نور تر 
دارد. اتا ذات الکرسی يک ستاره دوتايی با دوره ی 4۸۰ 
سال می باشد. ستاره اصلی با رنگ زرد از قدر 3,۵ بوده و 
ستاری دوم قرمز رنگ از قدر ۷,۵ می باشد. اين مجموعه 

۱9 سال نوری از زمين فاصله دارد. 

كه  است  سه تايی  ستاره  يک  الکرسی  ذات  يوتا 
قدر4,۵  در  و  دارد  فاصله  نوری  سال   ۱4۲ زمين  از 
می درخشد. دومين ستاره آن قدر ۶,9 و ستاره سوم قدر 
۸,4 دارد. ستاره ی اول و دوم به هم نزديک هستند ولی 

ستاره ی سوم از اين دو بسيار دور است.
می باشد  دوتايی  ستاره ی  يک  الکرسی  ذات  سيگما 
كه از زمين ۱۵۰۰ سال نوری فاصله دارد. ستاره ی اول 
سای  است.   ۷,3 قدر  از  آن  دوم  ستاره ی  و   ۵ قدر  از 
ذات الکرسی هم يک ستاره ی سه تايی می باشد كه ۱93 
سال نوری از زمين فاصله دارد. ستاره ی اول غول سرخ 
از درجه ی 4,۷ است و ستاره ی دوم يک زوج ستاره ی 

نزديک به هم است كه از قدر 9 می باشند.
تـير ٢41394



افسـانه صورت فلکى 
لُکـرسى : ذات  ا

صورت  افسانه های  بهترين  از  يکی  شک  بدون 
است.  كاسيوپيا  مغرور  ملکه ی  افسانه ی  فلکی ها 
خودپسندش  همسر  و  اتيوپی  پادشاه  كفوس 
»كاسيوپيا«، دختر بسيار زيبايی به نام » آندرومدا 
« داشتند. روزی ملکه خدايان را از خود رنجاند و 
ادعا  كه  ترتيب  اين  به  كرد.  خاطر  آزرده  را  آن ها 
نرويس  دختر  نرايدين«   » از  زيباتر  دخترش  كرد 
يکی از خدايان درياها است و آن ها نزد »پوزيدون« 
مطرح  را  خود  ادعای  و  شکايت  درياها  حکمران 
شد  خشمگين  بسيار  امر  اين  از  پوزيدون  كردند. 
نظر  در  خودپسند  ملکه  برای  سنگينی  مجازات  و 

گرفت.
صورت   4 با  افسانه  اين  بودن  مربوط  علت  به 
فلکی ديگر ادامه افسانه را بعد از آشنايی با صورت 

فلکی های مربوطه خواهيد خواند.
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__ سید امیر سادات موسوى
شهابی  بارش  يک  گروهی  ثبت  از  دارم  خاطره ای 
شهابی  بارش  سال  آن  می گردد.  بر  پيش  سال  پنج  به  كه 
برساووشی، مقارن با ماه مبارك رمضان اتفاق افتاده بود )يا 
شايد هم برعکس(. يک گروه از گروه نجوم دانشگاه شريف 
تا صبح،  بارش، يک شب  اوج  به اطراف دماوند رفتيم و در 
بوديم  برنامه ريزی های زيادی كرده  از قبل  شهاب شمرديم. 
كه شهاب ها را دقيقا با متر و معيار علمی و بين المللی ثبت 
كنيم. نتيجه ی كارمان هم عالی بود. فقط مشکل اين بود كه 
ZHRمان سه برابر ميانگين جهانی اش به دست آمد! علّت 

خطا احتماال جدا نکردن شهاب های دلوی از برساوشی بود.
شهاب  بين المللی  گروه  برای  فورا  را  مان  داده های 
)IMO( فرستاديم و تا حدودِ يک روز روی سايت شان بود و 
ما بادی به غبغب انداخته بوديم و ِژست گرفته بوديم. اّما بنگر 
كه ازين چرخ جفاپيشه چه برخاست! ناغافل باخبر شديم كه 
ما را به عنوان داده ی پرت از روی سايت برداشته اند. آن روز 
بی تاثير  احتماال  ماه رمضان هم  و گرسنگی  دلم گرفت  من 
نبود تا شعر زير را خطاب به گروه بين المللی شهاب بسرايم:

ارزانی چشمان تان آمارهاتان
چشمان تان روشن به  ِزد اِچ آرهاتان

با اينكه می بخشیم تان اّما بدانید
در ياد مان می ماند اين رفتارهاتان

گفتید ما پرتیم و رنجانديد ما را
مانديد دلخوش با همین مقدارهاتان

ما جز محّبت با شما کارى نداريم
چون با محّبت می شود گل خارهاتان

امروز آمرزش بخواهید از خداوند
شايد اثر بگذارد استغفارهاتان

ما هم به قصد مهربانی می فرستیم
خرما براى سفره ى افطارهاتان

داده پـرت

تـير ٢61394
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__ عكس از محمد حمیدي



اين روزها محيط زندگی ما بسيار زشت و نامتناسب شده است. 
ترافيک های سنگين، آلودگی های صوتی و نوری وحشتناك، 
بيلبوردهای تبليغاتی نامتناسب و هزاران مورد ديگر شهرهای 

ما را بسيار زشت و اعصاب خورد كن كرده اند.
در اين شرايط نجوم می تواند به كمک ما بيايد. دنيای نجوم 
دنيايی است سرشار از زيبايی، سرشار از آرامش و سرشار از 
تفکر!
شايد بگوييد كه برای ديدن زيبايی های آسمان شب بايد 
كيلومترها از شهرها دور شويم و ابزار خاصی داشته باشيم، 
اما اين طور نيست! دنيای نجوم برای ما كه درگير زندگی 
روزمره خسته كننده ی خود هستيم يک سورپرايز دارد؛ 
يکی از زيباترين اجرام آسمان كه هيچ وقت از ديدن آن سير 

نمی شويم نه تنها در شب، بلکه در روز هم از داخل شهرها 
قابل مشاهده است! ماه دوست داشتنی، ماه زيبا و همدم ديرين 
ما درخشش ابدی دارد!

كمی بيشتر به ماه نگاه كنيم؛ او معجزه می كند.

پيـشپــرده

تـير ٣01394



٣١
July 2015



مــاه 
و     حيـات

__ بابك عباس زاده
به  وقتی  كه  است  اين  انسان  خصوصيات  از  يکی 
چيزی شديدا نياز دارد و آن را نمی يابد، بيشتر به ارزش 
آن پی می برد؛ مثال وقتی كه شديدا تشنه است و هوا 
گرم، تازه می فهمد كه آب چه نعمت گران بهايی است و 
وقتی آب را می نوشد اولين فکری كه به سرش می زند 
اين است كه اگر آب نبود امکان نداشت كه انسان زنده 
بماند! اين احساس را نسبت به غذا، هوا، انرژی و حتی 

پول هم دارد...
اما تا به حال شده كه به اين هم فکر كنيد؟ زمين 
ما كه ميلياردها فاكتور در پيدايش هستی در آن دخيل 
چيده  هم  كنار  هنرمندانه  خيلی  كه  عواملی  هستند، 
ماه  دو  اگر  شود،  ايجاد  آن  روی  بر  حيات  تا  شده اند 
داشت  ماه  سه  اگر  می افتاد؟  برايش  اتفاقی  چه  داشت 
چه؟ اصال اگر ماه نبود چه می شد؟ مطمئنا نبودن ماه 
برای نوع بشر تأثيرات زيادی داشت. سوالی كه بسياری 
از دانشمندان را به تحقيق در اين زمينه وادار كرده اين 
است كه بودن ماه چه قدر بر روی حيات در كره زمين 
تأثير گذاشته و اگر ما اين قمر زيبای خود را نداشتيم 

اصال وجود داشتيم؟
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استيون ايلز در كتاب منشاء كيهان می نويسد: »ماه 
زندگی روی زمين را تحت تاثير قرار می دهد. در دهه ی 
۱99۰ گروهی از اختر شناسان فرانسوی اظهار داشتند 
اعالم  آنها  است.  زمين  و هوای  آب  ثبات  باعث  ماه  كه 
حركت  باعث  گازی  های  غول  گرانشی  اثر  كه  كردند 
نامنظم محورهای سيارات داخلی می شود )به طور مثال 
چرخش غير عادی زهره( اما محور زمين به واسطه ی 

وجود ماه تثبيت شده است.«

مطمئنا تأثير گرانش سيارات بر يکديگر امری بديهی 
است. اين مسأله در تئوری نسبيت عام انيشتين اثبات 
فضا-زمان  چهاربعدی  فضای  در  تغيير  كه  است  شده 
می شود.  گرانش  نام  به  نيرويی  آمدن  وجود  به  باعث 
اين گودی های فضا زمانی در درون يکديگر حتما تأثير 
گفت  می توان  نتيجه  در  دارند.  هم  بر  غيرقابل انکاری 
چرخش سريع جسمی كه جرمش 1/81 جرم زمين است 
مطمئنا يکی از عوامل پايداری زمين می باشد. آقای ايلز 
همچنين می نويسد: »اگر مدار ماه با مدار فعلی اش كمی 
تفاوت داشت مطمئنا پرتاب می شد و يا به درون زمين 

سقوط می كرد.«
بروز  در  ماه  كه  است  ديگری  پديده ی  مد  و  جذر 
آن تأثير مستقيم دارد. اين رخداد زيبا باعث افزايش و 
كاهش منظم ارتفاع آب كه يک محيط منحصربه فرد در 
منظومه شمسی است، می شود و امکان حركت موجودات 
زنده را فراهم می كند كه اين امر باعث تغييرات گسترده 
بر روی زمين شده است. دانشمندان بسياری معتقدند 
به خاطر  زمين  تولد سياره  اوايل  در  كه ظهور خشکی 

وجود جذر و مد بوده و در واقع ماه باعث ايجاد زمينه ی 
انسان(  )از جمله  زندگی و رشد موجودات خشکی زی 
شده است. در برخی منابع گفته شده كه اگر ميزان جذر 
باعث چرخش  يابد  به ميزان هفت درصد كاهش  و مد 
نامتعادل زمين به دور خورشيد می شود. تصور كنيد كه 
تکان خوردن آب بر روی كره زمين مثل تکان خوردن 
آب درون سطل آويزان شده ای باشد، حال اگر اين آب 
به ديواره های سطل بکوبد باعث تلوتلو خوردن نامنظم 
سطل آب می شود. )فرضا ديواره های سطل مانند جاذبه 
زمين است كه نمی گذارد آب بيرون بريزد( حال اگر اين 
تکان خوردن آب منظم باشد، تلوتلو خوردن ظرف هم 
منظم می شود و ثباتی خاص به سطل می دهد. هرچند 

سطل در حال تکان خوردن است.
از  دفاع  ماه،  غيرقابل انکار  نقش های  از  ديگر  يکی 
زمين در برابر برخورد شهاب سنگ هايی هستند كه هر 
لحظه ممکن بود به سطح زمين برخورد كنند. حتی تصور 
بمباران های  تحت  فعلی  حالت  برابر  چند  زمين  اينکه 
شهاب سنگ ها قرار گيرد و گاهی اوقات شهاب سنگ های 
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بزرگ تر به زمين برخورد كند تن انسان را 
زلزله  ضد  ساختمان  زلزله  برای  می لرزاند. 
می سازند، برای سيل برج و بارو می سازند، 
بايد  كار  چه  غول پيکر  شهاب سنگ  برای 
اوايل به وجود آمدن  كرد؟ مطمئنا ماه در 
از برخورد تعداد زيادی شهاب سنگ  زمين 
هر  كه  شهاب سنگ هايی  كرده.  جلوگيری 
بر  داستان حيات  كتاب  می توانستند  كدام 
كار  ابتدای  همان  در  را  آبی  سياره  روی 
ببندند. هنوز زمان زيادی از بمباران آسمان 
بيشترشان  كه  شهاب سنگ هايی  با  روسيه 
اين  نگذشته.  نداشتند  هم  طول  متر  يک 
حتی  كه  بودند  ريز  آن قدر  شهاب سنگ ها 

رصدشان برای دانشمندان سخت بود و با آن همه ريزی 
روسيه  فدراسيون  فدرال  به جمهوری  ميليون دالر   4۰
خسارت وارد كردند. شهاب سنگ هايی كه اگر ماه نبود 

تعدادشان به حتم بيشتر هم بودند. 
مسئله ديگری كه اشاره به آن در اين بحث واجب 
اندازه  می باشد.  آن  دوران  مدار  و  ماه  اندازه  است 
فعلی  حالت  با  اگر  كه  است  طوری  ماه  دوران  مدار  و 
تفاوت داشت شايد معادالت حيات در روی زمين كمی 
به طبع  بيشتر می شد  ماه  اندازه  اگر  پيچيده تر می شد. 
مد  و  جذر  در  تأثيرش  نتيجه  در  و  آن  دوران  سرعت 
غيرقابل انکار بود. از طرفی هيچ تضمينی وجود نداشت 

كه ماه غول پيکر تر روزی به زمين نخورد. 
شده  سبب  اوقات  گاهی  مثبت  تأثيرات  اين  البته 
است كه دانشمندان يک سری ويژگی های خاص ديگر 
قائل  هم  دارد  تأثير  زمين  كره  حيات  در  كه  ماه  برای 
شوند. برای نمونه دانشمندان به اين نتيجه رسيده بودند 

كه بدون وجود تاثير ثابت گرانشی ماه، اختالف شيبی 
برای  و هوايی  باعث می شود كه شرايط آب  كره زمين 
زندگی روی زمين متحول و سخت شود. اختالف شيبی 
زمين سبب خواهد شد كه هر ۱۰۰ هزار سال، زمين ۸۵ 
درجه تغيير شکل داده و قطب های آن از شدت سرما يخ 
ببندد و يا از شدت گرما بپزد. اما اين نظريات به تازگی 
توسط دانشمندان رد شده و يافته ها نشان می دهند كه 
 ۱ تا   ۰,۵ بين  زمين  شيب  ماه  گرانشی  تاثير  وجود  با 
درجه در هر ۱۰۰ هزار سال تغيير می كند دانشمندان 
ادعا می كنند در صورت عدم وجود تاثير ثابت كننده ماه، 
می دهد.  تغيير شيب  درجه  بيش ۱۰  و  كم  زمين  كره 
مانع  اما  می كند  ايجاد  را  مشکالتی  ميزان  اين  اگرچه 

ادامه زندگی روی زمين نمی شود. 
شايد اينکه برخی دانشمندان گاهی اوقات ماه را تنها 
قمری می دانند كه از روی اتفاق در حال گردش به دور 
برخی  طرفی  از  باشد.  ساده انگارانه  خيلی  است،  زمين 
دانشمندان هم آن قدر به ماه بها می دهند و آن را در 
حيات موثر و الزم می دانند كه انگار وجود ماه از هوايی 
كه االن تنفس می كنيم هم واجب تر است كه البته اين 
نوع نگاه هم اهميت دادن بيش از حد به ماه است. اگر 
يک نگاه ميانه رو به اين يگانه قمر سياره زمين داشته 
باشيم بايد گفت كه كره ماه با توجه به وسعت و سرعت 
و جرمش تأثير محسوسی بر روی حيات در كره زمين 
داشته است. با همه اين اوصاف اجازه دهيد بحث با اين 

جمله به پايان برسد: 
وجود ماه برای ما از نان شب هم واجب تر است!
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__ پوريا ناظمی )روزنامه نگار علم(
پروژه های  تاثيرگذارترين  درعين حال  و  گران ترين  مهم ترين،  از  يکی  ماه  به  سفر  پروژه 
اين پروژه در اوج جنگ سرد و رقابت فضايی شرق و  تاريخ بشر بوده است.  علمی-فناوری 
غرب آغاز شد و در نهايت با فرود نيل آرمسترانگ بر ماه نقطه عطفی در كاوش های فضايی 
بشر را رقم زد. ابعاد عظيم پروژه و درعين حال نتيجه شگفت انگيز و درعين حال رخ دادن آن 
در بازه زمانی كوتاه باعث شد تا اين پروژه به معياری از توانايی های انسان معاصر در غلبه بر 

چالش های علمی بزرگ بدل شود.
با اين وجود شرايط اجتماعی و سياسی و به خصوص حوادث پس از رخ داد واترگيت كه 
نيز از اعتماد دولت مردان آمريکا را كاهش داد و از سوی ديگر پايان پروژه سفر به ماه و كاهش 
بودجه ناسا، باعث شد تا عالقه مندان به ايده های مربوط به تئوری توطئه، ايده دروغ بودن اين 
سفر را مطرح كنند. آن ها به برخی از شواهد اشاره ای كردند كه از دل مدارك مربوط به سفر 

به ماه درآورده بودند.
از  برخی  دادن  توضيح  برای  تالشی  داستان  اين  درباره  تهيه شده  مطالب  مجموعه 
معروف ترين شبهاتی دارد كه در طول اين مدت درباره اين سفر مطرح شده است و پاسخ هايی 

كه جامعه علمی و كاوش های قضايی درباره آن مطرح كرده است.
اين موارد پاسخ هايی تنها برای سوال هايی است كه در اين زمينه ممکن است در ذهن 
مخاطبان و با مطالعه ادعاهای حاميان دروغ بودن اين پروژه ايجاد شده باشد و قطعا بحث 

درباره مدت شکل گيری و توسعه چنين نظرياتی قدمتی ديگر می طلبد.

دروغ بـزرگ



چرا پرچم آمريکا در جايی كه جو ندارد، در حالت 
اهتزاز قرار دارد؟ طرفداران نظريه توطئه بيان می كنند 
كه همين يک مورد كافی است تا قبول كنيم كه جريان 
هوای ديگری وجود داشته است! برای درك اين مساله 
چرا  اينکه  يکی  باشيد،  داشته  نظر  در  بايد  را  نکته  دو 
اساسا پرچم به صورت كامل در ماه ديده می شود، مگر 
نبايد در غياب باد مثل پرچم هايی كه روی زمين داريم 

در حالت افتاده قرار بگيرد؟
 L فضانوردان برای نصب پرچم آمريکا از ساختاری
مانند استفاده كردند. در واقع يک ميله مانند ميله های 
پرچم رايج، به كناره پرچم وصل می شد و ضلع ديگر اين 
تيرك به بخش بااليی پرچم متصل شده و آن را به شکل 
ندارد،  باد وجود  از طرفی در خأل  نگاه می داشت.  ثابت 
بردارد.  موج  می تواند  پرچم  شود  ايجاد  لرزشی  اگر  اما 
گرفته،  قرار  استدالل  مورد  كه  تصاويری  از  برخی  در 
ثابت  برای  و  هستند  پرچم  نصب  حال  در  فضانوردان 
كردن آن محور پايينی را حركت می دهند و اين باعث 

ايجاد موج در پرچم می شود.
پرچم  از  فاصله  با  فضانوردان  تصاوير،  برخی  در  اما 

ماجرای پرچمی که خودجوش بر روی ماه تکان خورد!

موج دار  و  اهتزاز  حال  در  نظر  به  پرچم  اما  ايستاده اند 
را  آن  كه  نيست  پرچم  كنار  در  هم  هيچ كسی  می آيد. 

تکان دهد. دراين باره چه می توان گفت؟
كه  بود  نقصی  حاصل  اين  كه  است  اين  واقعيت 
بعدها به رويه تبديل شد. در جريان ماموريت آپولو ۱۱ 
)ميله  پرچم  ميله  فوقانی  بخش  نتوانستند  فضانوردان 
بنابراين طول ميله ای  باز كنند؛  افقی( را به طور كامل 
و  بود  كوچک تر  پرچم  طول  از  داشتند  اختيار  در  كه 
اتفاق  اين  نبود  قرار  نوعی چين دار نصب شد.  به  پرچم 
بدون  پرچم  باز می شد،  كامل  بااليی  ميله  اگر  و  بيفتد 
بعدی  ماموريت های  در  اما  موج دار نصب می شد.  ظاهر 
اينکه ظاهر پرچمی كه به دليل  با توجه به  فضانوردان 
است،  اهتزاز  در حال  پرچم  كامل شبيه  چين خوردگی 
سنت آپولو ۱۱ را رعايت كردند چون اين منظره به نظر 
آن ها جالب تر بود. پرچم به نظر در حال اهتزاز و مواج 
می آيد چون فضانوردان می خواستند اين گونه به نظر آيد.
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يکی از موضوعاتی كه در همه بحث های مربوط به دروغ بودن سفر 
تصاويری  در  اين كه  وجود  با  چرا  كه  است  اين  می شود،  مطرح  ماه  به 
در  اما هيچ ستاره ای  است،  تيره  آسمان  گرفته اند  ماه  از  فضانوردان  كه 

عکس ها ديده نمی شود؟
هستند.  آسمان  در  و  خود  سرجای  ستاره ها  كه  است  اين  واقعيت 
علتی كه چنين شبهه ای را ايجاد می كند، اين است كه بسياری از افراد 
ماه را با زمين مقايسه می كنند. واقعيت اين است كه ماه به دليل نداشتن 
جو شرايطی متفاوت با زمين دارد. روی زمين به دليل وجود جو، وقتی 
خورشيد باالی افق قرار دارد نور خورشيد در جو پراكنده می شود و به 
خورشيد  وقتی  و  ندارد  وجود  آسمان  در  ستاره ای  روز  در  دليل  همين 
به  و  ندارد  وجود  جوی  ماه  در  می شود.  تاريک  آسمان  می كند  غروب 
همين دليل حتی وقتی كه خورشيد باالی افق است، آسمان تيره است 
و به همين علت حتی در روِز ماه كه زمين و سطح ماه به دليل تابش 
نور خورشيد روشن شده است، اگر شما روی ماه ايستاده باشيد می توانيد 
آپولو زمان فرود و  ببيند. در همه ماموريت های  ستاره ها را در آسمان 
راهپيمايی روی ماه در ساعات بامدادی )به وقت محل فرود( بوده 
است. بنابراين خورشيد باالی افق بوده و سطح ماه را روشن 

می كرده است.
بدن  فضاپيما،  ماه،  سطح  به  خورشيد  تابش 
را  آن ها  و  می رسد  اجسام  همه  و  فضانوردان 
روشن می كند، اما آسمان همچنان تيره و تار 
و پرستاره است. وقتی فضانوردان قصد تهيه 
عکس دارند و عکس هايی را كه همه ما ديده ايم 
شامل  آن ها  كادر  و  آن ها  هدف  می كردند،  تهيه 
ديگر،  فضانوردان  جمله  از  ماه  سطح  روی  عوارض 
ماه نشين، پرچم، رد پا و يا چشم اندازهای ماه بوده 

نبود ستارگان در پهنای آسمان تاريک ماه

٣9
July 2015



ديده  زمينه هم  آسمان  تصاوير  اين  از  برخی  در  است. 
می شود. اما اگر همين امشب شما به بيرون از منزل خود 
برويد و بخواهيد با دوربينی ساده از يکی از دوستان خود 
عکس بگيريد كه آسمان هم در پشت سر او معلوم باشد 
و اگر مثال پروژكتوری سوژه شما را روشن كرده باشد، 
متوجه خواهيد شد در عکسی كه گرفته ايد، نشانه ای از 

ستاره های آسمان زمين هم نيست.
درخشش  ستاره ها  كه  است  اين  اتفاق،  اين  دليل 
بسيار كم سوتری نسبت به بازتاب سطحی ماه و يا بدن 
تابش خورشيد  زير  دارند كه  يا سفينه ای  و  فضانوردان 
كه  بگيريد  عکسی  بخواهيد  اگر  دليل  همين  به  است. 
سوژه شما واضح بيفتد، مدت زمان نوردهی شما با هدف 
به  را  نور خورشيد آن  تنظيم می گردد. هدفی كه  شما 
برای ثبت  ثانيه  از  اندازه كافی روشن كرده كه كسری 
آن كافی است و در چنين شرايطی تصوير ستاره ها به 
دليل كم فروغ بودن روی فيلم ها و در نمونه های امروزی 

دوربين ها بر روی صفحات CCD ثبت نمی شود.
كه  می دانيد  باشيد،  آشنا  نجومی  عکاسی  با  اگر 
ثبت ستاره ها  برای  زمين هم  روی  در  نجومی  عکاسان 
ناچارند از نوردهی های بلندمدت )چند ده ثانيه( استفاده 

كنند. نبودن ستاره ها در عکس به معنی نبودن ستاره ها 
كه  عکس هايی  در  اگر  واقع  در  و  نيست  آسمان  در 
پرستاره  آسمان  از  نشانه ای  گرفته اند  هم  از  فضانوردان 
بود، بيشتر قبل ترديد بود. نبودن ستاره ها در عکس ها 

كامال طبيعی است.

كه  توطئه  توهم  طرفداران  ديگر  دليل 
تاكيد  آن  بر  نيوز  فاكس  مستند  در  جمله  از 
شده، اين است كه مگر در ماه تنها منبع نور، 
خورشيد نيست؟ پس چرا در برخی از تصاوير 
كه  است  اين  از  غير  نيستند؟  موازی  سايه ها 
كه  می دهند  نشان  موازی  غير  سايه های  اين 
منابع نوری متفاوتی در صحنه حضور داشته اند 
مختلف  جهت های  در  سايه  ايجاد  باعث  كه 

شده اند؟
بايد  اينکه به پاسخ پرداخته شود،  از  قبل 
كرد.  مطرح  را  استدالل  اين  اساسی  مشکل 
توطئه  نظريه  طرفداران  حرف  كنيم  فرض 
ماه  روی  نوری  منبع  چند  و  باشد  درست 
اتفاق  تنها  اين صورت  در  است.  داشته  وجود 
بلکه  نيستند،  نيست كه سايه های موازی  اين 
سايه های  شيئی  هر  كه  است  اين  مهم تر 
در  كه  فوتبالی  مسابقات  در  دارد.  چندگانه 

سايه های غیر موازی
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زير نور مصنوعی در ورزشگاه ها برگزار می شود، شما 4 
منبع نوری داريد كه از چهار جهت به بازيکنان تابانده 
 4 دارای  كدام  هر  بازيکنان  دليل  همين  به  و  می شود 
سايه مختلف هستند. بسته به اينکه كجای زمين باشند، 
شدت سايه های آن ها متفاوت می شود اما در هر حال 4 
سايه برای آن ها )متناسب با 4 منبع نور( وجود دارد. اگر 
در ماه بيش از يک منبع نور وجود داشت، آنگاه اجسام 
داشته  سايه  چند  می بايست  نيز  فضانوردان  جمله  از  و 
باشند كه ندارند. اما از اين موضوع كه بگذريم، واقعا چرا 

سايه های موازی نيستند؟
نزديک تر  اجسام  در  پديده  اين  است!  ساده  پاسخ 
به دوربين مشاهده می شود. خورشيد در ارتفاع پايينی 
قرار دارد و سايه های كشيده اند. در نتيجه مساله ای به 
نام پرسپکتيو وارد بازی می شود. واقعيت اين است كه 
عکس هايی كه از ماه گرفته شده، مانند هر عکس ديگری 
تصويری 3 بعدی را بر روی صفحه ای دو بعدی به نمايش 
رويت  قابل  آن  در  پرسپکتيو  اثر  برای همين  می گذارد 
می شود. )برای ياد آوردن اثر پرسپکتيو به ريل های خط 
آهن دقت كنيد. در عکسی كه از اين خطوط می گيريد و 
يا زمانی كه به آن نگاه می كنيد با وجودی اينکه خطوط 

اين دو در جايی  به نظر می آيد  راه آهن موازی هستند 
دور به هم می رسند(

برخی  ثبت  برای  فضانوردان  پرسپکتيو،  بر  عالوه 
استفاده  باز(  ديد  )ميدان  وايد  لنزهای  از  صحنه ها  از 
تصوير  تناسب  باشد،  وايدتر  لنز شما  هرچقدر  كرده اند. 
بيشتر بر هم می خورد و انحنای بيشتری در تصوير نهايی 

ايجاد می شود.
البته در اين مورد بايد توجه داشت كه وجود زمين 
درخشان در ماه نيز سايه محوی را می توانسته ايجاد كند. 
اما به دليل تفاوت چشم گير درخشش زمين و خورشيد 
سايه های ايجادشده توسط زمين به قدری محو و كم سو 

بوده اند كه در تصاوير نشانه ای از آن را نمی بينيد.



اين  تمام  كنار  در 
توضيحات، زمانی كه مدارگرد 
به   ،LRO ماه،  شناسايی 
ماه  سطح  از  كيلومتری   3۰
برجامانده  رد  توانست  رسيد، 
فضانوردان،  حركت  از 
بقايای  و  تحقيقاتی  ابزارهای 
در  به كاررفته  ماه نشين های 
و ۱4  آپولو ۱۲  ماموريت های 
ماه نورد  خودروی  هم چنين  و 
و ردهای موازی چرخ های اين 
قمر  تنها  سطح  بر  را  خودرو 
زمين مشاهده و مخابره كند. 
حركت  و  جو  نبود  دليل  به 
ماه،  در  پوسته ای  صفحات 
ردها و آثار برجامانده بر سطح غبارآلود ماه در 4۰ سال 

اخير بدون تغيير باقی مانده است.
اين چند مورد را از ميان موارد بسياری كه به طور 
كامل به آن ها پرداخته شده است انتخاب كرده ام. برای 
بيان شده  بررسی تمامی مواردی كه در فرضيه توطئه 
است، پيشنهاد می كنم كه مقاله ۱۲ قسمتی »شبهات 
آپولو« را كه در سال 9۲ در وب سايت خبرآنالين منتشر 
اين كه  آخر  توصيه  و  بفرماييد.  مطالعه  را  است  شده 
حاميان  با  بحث  برای  اندازه ای  از  بيش  وقت  هيچ گاه 
فرضيه توطئه تلف نکنيد. اگر با دادن توضيحات ابتدايی 
احساس كرديد آن ها كماكان بدون آنکه به شما گوش 
تلف  جای  به  می كنند،  تکرار  را  خود  حرف های  كنند 
كردن وقت خود از پشت تلسکوپ، دوربين دوچشمی و 
يا با چشمان غيرمسلح خود به آسمان و به ماه نگاه كنيد 

و بگذاريد شکوه ماه و فضا شما را در بر بگيرد.

لينک مقاله شبهات آپولو:
http://khabaronline.ir/detail/344070/science/astronomy

لينک دانلود اينفوگرافی »۲۱ ساعت روی ماه«:
http://scienceonline.ir/21-hours-on-the-moon
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اقمـار مشهور  منظومه شمسى
__ طلیعه محمدى
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قـمر  چيست؟

قمر زمين

اقمار سياره مريخ

معروف ترين قمرهاي منظومه شمسي

قمر يا ماه در نجوم، جرمی ست كه تحت 
تاثير ميدان گرانشي يک جرم بزرگ تر )سياره( 

حول آن مي گردد. كلمه قمر براي ساير سيارات 
ملموس تر است، زيرا ماه بيشتر براي قمر زمين 

و همچنين تقسيم بندی روزهاي سال مورد 
استفاده قرار مي گيرد.

در منظومه شمسي هفت سياره از سيارات 
داراي قمر هستند كه بيش ترين تعداد قمرها 

مربوط به سيارات گازي شکل است. سياره 
زمين داراي يک قمر، مريخ ۲ قمر، مشتري ۶3 

قمر، زحل 4۷ قمر، اورانوس ۲۷ قمر و نپتون 
۱3 قمر است.

كه  قمري  است.  زمين  سياره  طبيعي  قمر  تنها  ماه 
شب هاي تيره ی زمين را روشن نموده و زيبايي خاصي 
است.  بخشيده  خاكي  كره ي  اين  شب هاي  منظره  به 
فاصله ماه تا زمين حدود 3۶۰ تا 4۰۰ هزار كيلومتر و 
داراي قطري حدود 3۵۰۰ كيلومتر است. اين كره خاكي 
سنگ ها،  برخورد  دليل  به  آن  سطح  و  است  جو  فاقد 
آبله گون می باشد. ماه تنها كره خارج از زمين است كه 

بشر تاكنون توانسته است بر روي آن قدم بگذارد.

سياره بهرام يا مريخ دو قمر طبيعي بسيار كوچک دارد 
بر  برخي  البته  است.  ديموس  و  فوبوس  آن ها  نام  كه 
در  شده  اسير  سيارك هاي  قمر،  دو  اين  كه  باورند  اين 
دام خداي جنگ هستند. فوبوس )قمر بزرگ تر( قطري 
از  كيلومتر  برابر 9۲۵۰  فاصله اي  و  كيلومتر   ۱۶ حدود 
مريخ داشته و قطر ديموس ۱۱ كيلومتر و فاصله آن از 
مركز مريخ ۲۵ هزار كيلومتر است. هر دو قمر در سال 
۱۸۷۷ م. )۱۲۵۶ ه.ش( توسط آساف هال كشف شده اند.

ديموس
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اقمار سياره مشتري
قمرهاي  يعني  آن،  قمر   4 سياره  اين  اقمار  بين  در 
قمرها  اين  نام  توجه اند.  مورد  بقيه  از  بيش تر  گاليله اي 
قمرها  اين  هستند.  كاليستو  و  اروپا  گانيميد،  آيو، 
فاصله اي بين 4۲۰ هزار كيلومتر تا ۱۸۸۰۰۰۰ كيلومتر 

از مشتري دارند.

قمر يو:
يو نزديک ترين قمر از مجموعه اقمار گاليله اي به مشتري 
با داشتن  و  است  ماه  از  بزرگ تر  اندكي  قمر  اين  است. 
منظومه  فعال   اجرام  از  يکي  آتش فشان،   ۵۰۰ از  بيش 
انتشار  دليل  به  همچنين  می باشد.  نظر  اين  از  شمسي 
آتش فشان های  از  گوگردي  تركيبات  و  آهن  سولفور 
سطحي، سطح اين قمر به شدت بوي نامطبوعي همانند 

تخم مرغ گنديده مي دهد.

قمر گانيميد:
گانيميد يکي از اقمار مشتري و بزرگ ترين قمر منظومه 
و  بوده  كمتر  اروپا  چگالي  از  آن  چگالي  است.  شمسي 

حدس زده می شود كه نيمي از وزن اين قمر آب باشد.

قمر اروپا:
اروپا نام يکي از شصت و سه قمر سياره مشتري است كه 
ظاهرا هموارترين جرم منظومه شمسي نيز هست. اين 

قمر در سال ۱۶۱۰ توسط گاليله كشف شد.

 قمر کاليستو:
كه  است  مشتري  سياره  اقمار  از  ديگر  يکي  كاليستو 
گاليله  هست.  نيز  شمسي  منظومه  بزرگ  قمر  سومين 

اين قمر را در سال ۱۶۱۰ م. )9۸9 ه.ش( كشف كرد.

آيو

گانیمید

اروپا

کالیستو

مشترى و قمرها
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منبع: 
کتاب نجوم به زبان ساده/ ماير دگاني/ محمدرضا خواجه پور

اقمار سياره زحل

اقمار سياره نپتون

تيتان بزرگ ترين قمر اين سياره است. قطر آن ۵۱۵۰ كيلومتر و 
يکي از معدود اقمار موجود در منظومه شمسي ست كه داراي جو 

مي باشد. اتمسفر اين قمر داراي حجم زيادي نيتروژن است.
تتيس،  انسالدوس،  ميماس،  قمر  به  مي توان  زحل  ديگر  اقمار  از 
فاصله  در  ميماس  نمود.  اشاره  ياپتوس  و  فوب  تيتان،  رئا،  ديون، 
۱۸۸ هزار كيلومتري زحل قرار دارد. قطر بيشتر آن ها به نسبت 

كم و در حدود چند ده كيلومتر است.
قمر ميماس چاله اي دارد كه يک سوم قطر اين قمر را پوشانده است 
و ياپتوس داراي يک نيمه روشن و يک نيمه تاريک است؛ نيمه 
روشن اين قمر ۱۰ برابر بيش از نيمه تاريک آن نور را بازمی تاباند.

تريتون بزرگ ترين قمر سياره نپتون ۲۷۰۵ كيلومتر قطر 
دارد و در فاصله 3۵4,۷۶ كيلومتري سياره قرار گرفته 
اين  پانزدهم جرم زمين می باشد.  است و جرم آن يک 
جرم تنها قمر نزديک به سياره در منظومه شمسي است 
مادرش در چرخش  كه در خالف جهت حركت سياره 
است. تريتون مداري دايره شکل دارد و در مدت حدود ۶ 
روز زميني يک بار دور نپتون مي چرخد. احتماال تريتون 
زماني دنباله دار بزرگي به دور خورشيد بوده و در مقطعي 

اين دنباله دار در دام گرانش نپتون افتاده  است.

تیتان

میماس

ابرون

آريل

اومبريل

تريتون

تیتانیا

اقمار سياره اورانوس
ويليام  را  ابرون(  و  )تيتانيا  اورانوس  نخست  ماه  دو 
هرشل در سال ۱۸۷۷ م. )۱۲۵۶ ه.ش( كشف كرد. 
در  اومبريل  و  آريل  يعني  اورانوس  ماه هاي  ديگر 
۱۸۵۱ م. )۱۲3۰ ه.ش( به دست ويليام راسل كشف 
ميراندا  ه.ش(   ۱3۲۷( م.   ۱94۸ سال  در  و  شدند 
اين  اقمار  بقيه  گرديد.  كشف  كوپر  جرارد  توسط 
قوي  بسيار  تلسکوپ هاي  و  ويجر-۲  توسط  سياره 
از چند ده  تقريبا  اقمار  اندازه  زميني كشف شدند. 
با شعاع  تيتانا  تا ۱۵۰۰ كيلومتر است كه  كيلومتر 

۱۵۸۰ كيلومتر بزرگ ترين قمر اورانوس است.
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ديــر ينهمـدم 

__ بابك عباس زاده 
ماه، نزديک ترين جرم سماوی به كره زمين و يکی 
درگير  آن  با  زمين  كه  ست  اجرامی  تأثيرگذارتری  از 
است. اين كره در بسياری از فعل وانفعاالت بر روی كره 
زمين تأثير مستقيم و بر بسياری ديگر تأثير غيرمستقيم 
تشکيل دهنده  مواد  ميزان  در  تأثير  مد،  و  جذر  دارد. 
برابر شهاب سنگ ها، حركت  در  زمين  از  محافظت  جو، 
عام  )نسبيت  كسوف ها  و  خسوف ها  زمين،  تقديمی 
انشتين به كمک كسوف اثبات شد( و حتی استفاده از 

آن به عنوان كمکی برای تنظيم يک تقويم...
فرضيه های متنوعی برای تشکيل ماه به اختصار و يا 
با توضيحات كلی ارائه داده شده است. در اين متن سعی 
شده با جزئيات دقيق تر به بررسی فرضيه های محتمل 

تر پيدايش قمر زيبايمان بپردازيم.
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در  كه  عنصری  بيش ترين  می دانيد  كه  طور  همان 
مانند  كه  است  هيدروژن  می شود  يافت  هستی  جهان 
غباری فضاهای ميان ستاره ای را پوشانده. طبيعی است 
كه توزيع هيدروژن در فضا يکنواخت نبوده و به داليل 
مختلف در بعضی نقاط از فضا ميزان هيدروژن موجود 
زياد شده و مانند زمين خودمان كه در نقاطی از آسمان 
می دهد،  تشکيل  را  ابرها  و  است  زياد  آب  بخار  ميزان 
)سحابی ها(  فضايی  ابرهای  را  مکان ها  اين  هم  فضا  در 

می نامند. 
داستان ما از پنج ميليارد سال پيش شروع می شود، 
شيری  راه  مارپيچی  كهکشان  بازوی  در  كه  زمانی 
داليل  هرچند  بود.  گذار  و  در حال گشت  يک سحابی 
خود  اتم های  تحريک  ضربه،  امواج  مانند  متعددی 
و...  سحابی  كنار  از  سرگردان  ستاره  يک  گذر  سحابی، 
اين  به  تنها  اما  دارد  اتم های سحابی وجود  تراكم  برای 
جمع  به  شروع  سحابی  اين  ناگهان  كه  می كنم  اشاره 
شدن كرد و 9۵ درصد گازهای اين سحابی در مركزش 
به هم نزديک تر و نزديک تر شدند. با باال رفتن تراكم و 
فشار، دمای گازها هم افزايش پيدا كرد و دما تا حدی 
باال رفت كه در بين اتم های هيدروژن عمل همجوشی 
اما  تر ساخته شدند.  مواد سنگين  و  داده  رخ  هسته ای 
باقيمانده ی اين سحابی در اطراف، با  ۵ درصد گازهای 
وسط  در  كه  جرمی  مركز  دور  به  تمام  هرچه  سرعت 
اتم هايی  اوقات  گاهی  می چرخيد.  بود  تکوين  حال  در 
از اين گازهای دّوار در گرانش هم درگير می شدند، اما 
محو  اقيانوس  در  حبابی  مانند  بود  بسيار  تالطم  چون 
گازی  حباب های  اين  تركيدن  با  داستان  اما  می شدند. 

شدند  ايجاد  حباب هايی  كم كم  نمی شد.  تمام  شکل 
كه ديگر اين تالطم سنگين قادر به از بين بردن آن ها 
نبود. اتم هايی در داخل گاز دوار حجره ها يا حباب های 
همان  دما  افزايش  و  تراكم  با  و  تشکيل شده  كوچکی 
در  اين سيستم  مركز  در  كه  تکرار می كردند  را  اتفاقی 
با  اما  تر  اتم های سنگين  توليد  يعنی  بود.  افتادن  حال 
اين تفاوت كه مقياس آن ها به نسبت حباب ميانی خيلی 
و  تر  داغ  مركزی  حباب  می گذشت،  زمان  بود.  كوچک 
داغ تر می شد، حباب های كوچک هم به خاطر افزايش 
دما و همجوشی ها تبديل به عناصر سنگين تر می شدند 
گاهی  می كشيدند.  خود  سمت  به  را  اطراف  گازهای  و 
اوقات در تالطم اين گاز چرخان، حباب های كوچک تری 
هم در دام جاذبه ی حباب های ديگر می افتادند و به دور 
آن ها دوران می يافتند. حباب های كوچک گازی همراه با 
جريان گاز در حال گردش به دور حباب ميانی بودند و 
حباب های كوچک تر هم به دور حباب های كوچک، اين 

فرآيند ادامه داشت تا اينکه...
داد؛ خورشيد  رخ  مركز سحابی  در  عظيم  انفجاری 
گازهای  درصد   99,9 انفجار  اين  شدت  شد.  متولد  ما 
حباب های  از  برد.  خود  با  و  كرد  جاروب  را  سحابی 
نزديک تر فقط هسته های سنگی و سفت آن باقی ماند 
ولی مقدار كمی از گازهای حباب های دورتر باقی ماند و 
منظومه شمسی هرچند با ظاهری متفاوت تر از امروزش 
اين  حتما  كه  گفت  نمی توان  هرچند  بود.  شده  متولد 
بودند  اطراف خورشيد در حال دوران  هشت حباب در 
گرد  به  سياره  هشت  اين  دوران  است  مسلم  آنچه  اما 
خورشيد بر روی يک صفحه می باشد كه با اين فرضيه ی 

بعد از 
به وجود آمدن 

خورشيد و 
انفجار و جاروب گازها
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بسيار علمی و دقيق می توان آن را توجيه كرد. از طرفی 
آن حباب های كوچکتر هم كه به دور حباب های گازی 
دست  به  را  كنونی  اقمار  شمايل  و  می چرخيدند شکل 
خوانديد  كه  داستانی  قمرها!!!   همه  نه  البته  آوردند، 
فرضيه حجره های گازی شکل نام داشت كه هم اكنون 
فرضيه ای  است.  شمسی  منظومه  تشکيل  جامع  نظريه 
اشاره  و  داراست  را  كامل  و  بی نقص  دقيق،  كه ظاهری 
دقيق تری به شکل گيری اقمار در منظومه شمسی دارد 
و بر مبنای آن ماه، قمر زمين، در زمان تشکيل منظومه 

شمسی به وجود آمده است.
كم  بسيار  اختالف  فرضيه  اين  قوت  نقاط  از  يکی 
البروج(  با مدار گردش سيارات )دايره  مدار گردش ماه 

لحظه 
به وجود آمدن 

حجره و سياره ها

يك عکس واقعى
كه حباب های گازی شکل
و سيارات ميان شان را
داخل سحابى نشان مى دهد

است. اگر از ميزان ۵ درجه اختالف دو مدار صرف نظر 
در  صفحه ای  روی  بر  ماه  كه  بگوييم  می توانيم  كنيم، 
حال گردش است كه ساير سيارات منظومه بر روی آن 
ماه  زياد ساختار  بسيار  می چرخند. دليل ديگر شباهت 
و زمين به هم دليل است. با توجه به اين فرضيه ماه و 
زمين به هم بسيار نزديک بوده اند، بنابراين احتمال اين 
كه محيط گازی شکل اين دو كره شبيه هم باشد بسيار 
تقريبا مواد  نتيجه كره های حاصله هم  زياد است و در 
يکسانی خواهند داشت. . البته ماهی كه در آن زمان به 
وجود آمده بسيار متفاوت بوده و در طول زمان اتفاقات 

بسياری در داخل آن روی داده است.
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شکل گيری  به  كه  ديگری  فرضيه 
 Giant( بزرگ  برخورد  دارد  اشاره  ماه 
فرضيه  اين  البته  دارد.  نام   )Impact
ظاهری ساده و بی آاليش دارد و به سادگی 
می توان آن را بيان كرد. در اين فرضيه به 
سياره ای به اسمTheia  اشاره شده است و 
نقش آن را در شکل گيری ماه مطرح نموده. 
زمين  به  نزديک  اجرام  از  يکی  سياره  اين 
بوده است كه در دوران ابتدايی شکل گيری 
به  برخورد  اين  كرده.  برخورد  آن  با  زمين 
قدری شديد بوده كه سنگ های عظيمی از 
در  و  كرده  را جدا  زمين  پوسته  Theia و 
اين سنگ ها  از  بخشی  است.  انداخته  مدار 
قسمت  اما  بازگشتند  سياره  دو  به  بعدها 
تركيب  هم  با  شده  جدا  سنگ های  اعظم 
فرضيه  اين  دادند.  شکل  را  ماه  و  شدند 
ظاهری مستحکم و مستدل دارد، اما چند 
نکته علمی ريز و دقيق هم دارد كه اشاره به 

آن خالی از لطف نيست.
مشکل اين فرضيه اين است كه شرايط 
الزم برای چنين رويدادی كمی بعيد و دور 
برخورد  اگرچه  می رسد.  نظر  به  ذهن  از 
اجرام آسمانی در آن دوره از تاريخ منظومه 
شمسی بسيار رايج بوده اما اين مدل برخورد 
مدل  اين  است.  كرده  پيچيده  كمی  را 
يک  كه  است  آن  مستلزم  ماه  شکل گيری 
با يک  اندازه مشخص  با  مانند  جرم ستاره 
سرعت مشخص حركت كند و با يک زاويه 
بگيرد.  شکل  ماه  تا  كند  برخورد  مشخص 
سياره  شيميايی  تركيبات  اين،  بر  عالوه 
بوده  زمين  تركيبات  مشابه  بايد   Theia
باشد. چون تركيبات متفاوتی در سنگ های 
تخمين  برخی ها  است  نشده  پيدا  ماه 
 ۱ تنها  اتفاقی  چنين  بروز  شانس  می زنند 
تاريخچه  در  نادر  اتفاق  يک  و  است  درصد 
منظومه شمسی محسوب می شود. عالوه بر 
بودن  يکی  دليل  نمی تواند  نظريه  اين  اين، 
صفحه گردش ماه و سيارات را توجيه كند. 
از  نيروی حاصل  بنده  به عقيده خود  البته 
ضربه برخورد و نيروی ناگهانی كه به سياره 
بودن  پيوسته  دليل  به  می شود  وارد  زمين 
و  خورشيد  سمت  از  وارده  گرانش  نيروی 
نيروی نشأت گرفته از ضربه بر اخاللی كه در 

اينرسی اجرام می گذارد باعث پرت شدن زمين از مدار خود می شود. 
مخصوصا جرمی كه بتواند گودالی به اندازه بستر اقيانوس آرام بر روی 
كره زمين ايجاد كند! همچنين اگر چنين برخوردی به وجود بيايد به 
خاطر اين كه نيروی گرانش تمايل به مركز دارد، احتمال اينکه ماه 
به وجود آمده از »برخورد بزرگ« بر صفحه ی گذرنده از خط استوا 
بچرخد بيشتر است. اما می بينيم كه مدار دوران ماه با دايره البروج 

تقريبا يکی است. 
تحقيقات گسترده ای مخصوصاً بر روی فرضيه دوم انجام گرفته و 
بررسی های مختلف و استدالل های مختلفی از آن در مقاالت متنوع 
ديده می شود. به تازگی مطلبی در نشريه نيچر، در تاريخ ۸ آوريل 
سال ۲۰۱۵ منتشر شده كه حاصل تحقيقات آقای واكر و گروهش 
بوده و مقاله ای هم در اين باره در مرحله پيش نگارش است كه اين 
آمده  پديد  مواد  توده ی  كه  می كند  پشتيبانی  انديشه  اين  از  مقاله 
در برخورد كه بعدها ماه را تشکيل داد، می بايست پيش از فشرده 
دليل  هم  می تواند  اين  باشد.  شده  مخلوط  كامال  ماه  شدن  سرد  و 
در  تفاوت  اندك  هم  و  ايزوتوپی  انگشت های  اثر  در  كلی  همسانی 
تنگستن– ۱۸۲ را توضيح دهد چرا كه شواهد نشان می دهند كه هم 
زمين و هم ماه پس از برخورد اصلی مواد افزوده ای گردآورده بودند 
و زمين بيش از ماه از اين خاك و خرده سنگ ها به دست آورد. اين 
مواد تازه مقدار فراوانی تنگستن داشتند، ولی مقدار به نسبت كمی 
از آن، يک ايزوتوپ سبک تر به نام تنگستن- ۱۸۲ بود. با كنار هم 
گذاشتن اين دو مدرك، چشمداشت اين خواهد بود كه زمين مقدار 
كمتری تنگستن- ۱۸۲ داشته باشد تا ماه. چنان چه انتظار می رفت، 
واكر و گروهش با مقايسه ی سنگ های ماه و زمين دريافتند كه به 
راستی هم نسبت تنگستن- ۱۸۲ در ماه بيشتر از زمين است. اين 
يافته همچنين اين انديشه ها را هم رد می كند كه ساختار تئا با زمين 
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يکسان بوده و يا اين كه ماه از مواِد 
زميِن پيش از برخورد درست شده 
بعيد  بسيار  مورد،  دو  هر  در  است. 
خوبی  همبستگی  چنين  كه  است 
ميان تنگستن- ۱۸۲ و مقدار مواد 
گرد آمده توسط ماه و زمين پس از 

برخورد برقرار باشد. 
هرچند در طول سفرهای انسان 
فراوانی  ماه مدارك و مستدالت  به 
آمده است  به دست  ماه  از گذشته 
دارد  اشاره  اتفاقاتی  به  بيشتر  اما   ،
كه بعد از به وجود آمدن ماه اتفاق 

افتاده است. قديمی ترين سنگی كه از ماه به زمين آورده 
شده نشان می دهد كه اين پوسته حدود 4.4۸ ميليارد 
ميليون سال  است. طی ۵۰۰  تشکيل شده  پيش  سال 
سنگها  شهاب  شديد  بمباران   ، پوسته  تشکيل  از  بعد 
باعث شکستگی ، تغيير شکل و ذوب مجدد پوسته شد 
باعث  از دو شهاب سنگ عظيم اخير  ناشی  كه ضربات 
تشکيل دو حوزه دريا ) ارينتال و ايمبريوم( شده اند. تا 
خاطر  به  ماه  سطح  روی  در  پيش،  سال  ميليارد   3.۵
بمباران شهاب سنگ ها گودال های زيادی به وجود آمد. 
 ۱۸۵( كيلومتر   3۰۰ به  گودالها  اين  از  بعضی  وسعت 
مايل( می رسد كه توسط ديواره هايی از كوههای سنگی 
كه بر اثر برخورد شهاب سنگها بوجود آمده اند، محصور 
شده اند. بعضی از گودالها، ديوارهای تراس دار يا حلقه های 
كوهستانی هم مركز داشته و در اكثر آنها قله هايی نيز 
وجود دارند. گودالهای با رگه های بزرگ و درخشان توف 
نام دارند و بسيار تماشايی هستند. تعدادی از گودالهای 
بزرگتر از گذاره آتشفشانی پر شده و درباهايی در سطح 

ماه بوجود آورده اند . 
ماه كوچک ما جو بسيار كمی دارد و جرم جو آن به 
اندازه جرم كل هوای داخل يک استاديوم بسکتبال است. 
اندازه آن آنقدر كوچک است كه در گزارش ماموريت ماه 
اين  نوشته شده  نتيجه  اولين  بی سرنشين  های  نشين 

بود: "ماه می تواند جرم فضا پيما را تحمل كند!" 

شب هايمان،  روشنی بخش  ماه  باشد  كه  چه  هر 
محافظ وفادارمان و همدم ديرين مان است و ما هميشه 

دوستش داريم!
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گفت وگـو
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من شكارچي هستم
گفت وگوي صميمي با   علي ابراهيمي سراجي

__ اتابك آکسون

بخش اول
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اتابك: اول از همه واقعا ممنون که برای ما وقت گذاشتيد. 
باعث افتخار است جدا.

اتابك: آقای ابراهيمی يك سوال، شكارچی هالل يعنی 
چه؟

اتابك: قضيه رقابت هم وجود دارد؟

علی: خواهش ميکنم، در خدمتتان هستيم. انشااهلل 
موفق باشيد.

ست؛  طبيعی  شکار  بحث  مانند  هالل  شکار  علی: 
يعنی زمانی كه شما مثال برای گرفتن ماهی به طبيعت 
ميرويد، وقتی قالب را پرت ميکنيد بايد بسيار فرز باشيد، 
ابزار ماهيگيری خوبی داشته باشيد، در موقعيت خوبی 
قرار داشته باشيد، نااميد نباشيد كه ماهی به دام نميافتد 
و اينکه بعد از شکار چطور شکار را از آب خارج كنيد... 
شکارچی  است.  همين  مانند  هالل  شکار  پروسه  دقيقا 

علی: بله رؤيت هالل عالوه بر يک كار علمی قضيه 
رقابتی هم دارد. در اين زمينه ركوردگيريهايی در جهان 
-ميزان  هالل  سن  زمينه  در  به خصوص  ميشود  انجام 
تا  ميشود  سپری  خورشيد  و  ماه  مقارنه  از  كه  زمانی 
كه  كنند-  شکار  دنيا  در  را  هالل  ترين  جوان  بتوانند 
خيلی مهم و جالب است. البته اين كار سخت بوده چون 

تعداد اين هاللها بسيار بسيار كم است.

رمضان ۱43۵ هجری قمری در برج ميالد تهران

ادوات  با  و  كمان  و  تير  با  انگار  كه  است  كسی  هالل 
تلسکوپ  و  دو چشمی  دوربينهای  مثل  جنگی خودش 
به شکار هالل ميرود. چون واقعا به دام انداختن هالل 
كار بسيار سختی ست. شما نميتوانيد بگوييد فالن هالل 
كه نزديک و راحت است را حتما به دام خواهم انداخت. 
ابزار شما خراب  ممکن است شرايط جوی عوض شود، 
شود و يا مشکلی اين وسط پيش بيايد كه نتوانيد هالل 
را به دام بيندازيد. به همين دليل جذابيتهای آن به شکار 

تشبيه شده است.
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اتابك: ميشود يك کم درباره تاريخچه رؤيت هالل در 
ايران صحبت کنيد که از چه زمانی جدی شد و از کی 

ميتوان گفت جامعه نجومی وارد اين ماجرا شد تا کار را 
جدی تر بگيرند. يا درباره تيم های استهالل که االن در 

حال فعاليت در ايران هستند توضيحی دهيد.

اتابك: شما رکورددار بودهايد؟ همچنان رکورد شما 
شكسته شده يا نه؟

علی: رؤيت هالل در ايران دو بخش جديد و قديم 
دارد. البته در واقع تغيير و تحول زمانی رخ داد كه در 
دنيای اسالم تقويم قمری و شمسی زمانی كه از هم جدا 
شدند. چون در زمان اعراب جاهليت از تقويمی استفاده 
ميکردند كه شکل خام آن تقويم قمری و گردش ماه بود 
اما تقويم را با كبيسه گيريهايی به شکل تقويم شمسی 
در ميآوردند. چون به هر حال تقويم قمری ۱۱ روز در 
سال از تقويم شمسی كوتاهتر است برای همين هر دو 

علی: من در رؤيت هالل ركورددار نبودهام. 
اما  هست  شخصی  های  ركورد  سری  يک  البته 
به  تا  باشد  رسيده  ثبت  به  دنيا  در  كه  ركوردی 
بود  ديدار  تا  وداع  حالت  هم  آن  نداشتهام.  االن 
كه در سال 9۱ دو هالل را ديديم كه فاصله آنها 
هالل  در  ديدار  تا  صبحگاهی  هالل  در  وداع  از 
بود. مثال حدود 34 ساعت  بسيار كم  شامگاهی 
در  اين  كه  ندارم  ذهن  حضور  كه  خردهای  و 
ركورد  اين  خودم  بعدها  ميشد.  ركورد  يک  دنيا 
را به عنوان يک ركورد شخصی بهبود دادم. هر 
رصدگری به صورت پارامترهای شخصی ركوردی 
را برای خود مد در نظر دارد. مثال كمترين سنی 
كه ديده است، كمترين وداع تا ديداری كه ديده 
هم  يکی  ميکند.  پيدا  ادامه  طور  همين  و  است 
هنوز  كه  بود  گذشته  سال  در  ربيعاالول  هالل 
از  خارج  به  تاييد  برای  آن  اطالعات  محتويات 
كشور ارسال نشده است و هنوز در حال كار بر 
رؤيت  را  هالل  من  كه  زمانی  هستند.  آن  روی 
كردم سن هالل با سن ركوردی كه آقای قاضی 
ميرسعيد در دنيا به جا گذاشت فقط يک دقيقه 
را  ايشان ۱۱ ساعت و 4۰ دقيقه  تفاوت داشت. 
ثبت كردند و من ۱۱ ساعت و 4۱ دقيقه، خيلی 
هم عجيب بود. اين اتفاق در حضور خود ايشان 
در اول دی ماه سال قبل در جنوب زاهدان رخ 

داد.

سه سال يکبار يک ماه كبيسه را به انتهای تقويم اضافه 
از  بعد  اما  ميکردند.  اصالح  را  آن  اينطوری  و  ميکردند 
از  قمری  تقويم  كه  دادند  دستور  پيامبر  اسالم  ظهور 
شمسی جدا شود چون اوضاع حركت اين دو با يکديگر 
فرق داشت. تقويم قمری مربوط به حركت اهله ماه بود، 
تقويم شمسی مربوط به حركت زمين به دور خورشيد 
بين  البته  شدند.  جدا  يکديگر  از  دو  اين  نهايت  در  كه 
اختالف  يک  نگاران  تقويم  و  مورخان  و  اسالمشناسان 
آمد  وجود  به  كی  تقويم  اين  كه  دارد  وجود  ساله   ۱۸
ولی تقريبا از اوايل صدر اسالم اين تقويم شکل گرفت و 
باعث شد يک سری از دانشمندان دوره اسالمی از قرن 
خواجه  آنها  معروفترين  كه  هجری،  هفتم  قدر  تا  دوم 
دقيق  رؤيت هالل  بحث  روی  است،  بوده  نصير طوسی 
تر كار كنند. يعنی يک سری ضوابط را تعيين كنند كه 
از لحاظ  يا نشدن  اوضاع ديده شدن  بتواند  اين ضوابط 
از  بعد  اما  كنند.  مشخص  را  غيرمسلح  چشم  با  رويت 
تا  بزرگی  دانشمندان  كه  اسالمی،  نجوم  طاليی  دوران 
نکرد.  پيدا  ادامه  پژوهشها  داشتند،  وجود  هفتم  قرن 
موضوع  اين  به  بيشتر  خارجی  افراد  جديد  زمانهای  در 
عالقهمند شدند. مثل آقای فادريگا و آقای مانده و حتی 
برای  را  از مسلمانان كه رؤيت پذيری هالل  يک سری 

آينده پيشبينی كردند.
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اتابك: دليل آن اسالم بود يا به اين کار عالقمند شدند؟ 
اين افراد مسلمان بودند؟

قضيه  اين  چون  اما  نبودند  هم  مسلمان  نه  علی: 
در جهان اسالم فراگير شده بود برای آن ها جالب شده 
چقدر  علمی  ديد  از  ماه  هالل  مشاهده  بحث  كه  بود 
را  قضيه  اين  شاهکار  باشد.  می تواند  جذاب  و  جالب 
در  كه  داد  انجام  دانژون  آندره  نام  به  فرانسوی  فردی 
سال ۱93۰ با مشاهده يک هالل صبحگاهی تکه تکه به 
موضوع عالقه مند شد و اين امر را محاسبه كرد كه چه 
زمانی طول كمان ما صفر درجه می شود و با استفاده از 
روابط رياضی به نتيجه رسيد كه طول كمان در حدود 
ترغيب  خيلی ها  شد  باعث  اين  می شود.  صفر  درجه   ۷
زمان  به هر حال در آن  ببينند.  را  ماه  شوند كه هالل 
ابزارآالت اپتيکی قوی وجود نداشت و اين چالش حتی 
تا قرن حاضر هم ادامه پيدا كرده و رصدهای بسيار كمی 
در محدوده هفت درجه انجام شده بود كه تنها يکی دو 
رصد قابل اعتماد وجود دارد و اين چالش همچنان دارد. 
اين امر باعث شده كه موافقان و مخالفان زيادی بر سر 
اين نظريه به وجود بيايند. برخی حتی معتقدند كه هالل 
ماه حتی در جدايی ۵ درجه ممکن است شکل بگيرد 
و در جدايی ۷ درجه قطعا وجود دارد. به هر حال اين 

باعث شده كه خيلی اتفاقات در دنيا بيفتد و رصدگران 
كه  باشند  داشته  وجود  ديگری  كشورهای  در  بسياری 
به مشاهده هالل اول ماه يا آخر ماه عالقمند باشند. در 
رؤيت  بحث  كه  است  سال   ۵۰ يا   4۰ هم حدود  ايران 
هالل پيگيری می شود چون به هر حال تقويم قمری كه 
بر اساس رؤيت  بايد  ايران وجود دارد  در تقويم رسمی 
هالل تعيين شود. كارهای رصدی جسته و گريخته بوده، 
تا دهه ۷۰ كه طرح  كارهای پژوهشی هم همين طور. 
سراسری رؤيت هالل در ايران به اجرا می رسد. در حدود 
رؤيت  در  اتفاق جديدی  اين طرح   ۷۵ و   ۷4 سال های 
هالل می شود و كتابی هم در اين زمينه به چاپ می رسد. 
در راستای اين طرح رصدهای زيادی انجام شده، هر ماه 
استهالل انجام می شده و انتهای آن هم كتابی با مجوز 
مستقيم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر می شود. 
است كه  در سال ۷۷  آن جرقه ای كه می خورد  از  بعد 
كه  می گيرد  شکل  هالل  رؤيت  غيرحرفه ای  گروه  يک 
استاد محترم جناب آقای صياد، آقای قاضی ميرسعيد و 
آقای زاهد آرام عضو هيئت موسس اين گروه بودند. اين 
قضيه باعث می شود كه هدف گذاری هايی انجام شود. از 
سال  در  كه  رويت هالل  جهانی  ركورد  جمله شکستن 
بود  شده  شکسته  آمريکايی  استم  جيمز  توسط   ۱99۶
و ايشان هاللی را با سن ۱۲ ساعت و ۷ دقيقه در ۲۱ 
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ژانويه ۱99۶ در آريزونای آمريکا ايالت توسکا ديده بود. 
ايرانی ها در صدد شکستن اين ركورد بودند اما موفق به 
رؤيت  غيرحرفه ای  گروه  هدف گذاری  با  نمی شدند.  آن 
باعث  كه  رقابتی  شد.  شروع  رفته رفته  اتفاق  اين  هالل 
شد در مردادماه سال ۸۱ برابر ۱9 آگوست ۲۰۰۱ آقای 
عليرضا موحدنژاد موفق شود ركورد جدايی زاويه ای دنيا 
سن  البته  بشکند.  را  بوده  استم  جيمز  دستان  در  كه 
ركورد  نتوانست  و  شد  دقيقه   ۱۵ و  ساعت   ۱۲ هالل 
 3۱ و  درجه   ۷ جدايی  با  توانست  اما  بشکند  را  استم 
دقيقه حدود ۷ الی ۸ دقيقه قوسی ركورد جيمز استم 
را بشکند. اين امر در ايران صدا كرد، آقای موحد نژاد به 
برنامه آسمان شب دعوت شد و در آنجا صحبت كرد. من 
خودم چون در مورد گرفت های خورشيد كار می كردم 
به اين موضوع بسيار عالقمند بودم و در ماه های رمضان 
و شوال استهالل برايم جالب بود. در سال های ۷۷ و ۷۸ 
كه شروع به فعاليت جدی در زمينه نجوم كردم دوست 
داشتم اطالعاتی در زمينه رؤيت هالل داشته باشم. حتی 
هالل ماه را ببينم. حضور ايشان در تلويزيون مرا بسيار 

ترغيب كرد و حتی باعث شد كه اولين رصدهای خودم 
را در مرداد سال ۸۰ شروع كنم. در ۱۶ شهريورماه ۸۱ 
–حدود ۱3 ماه بعد- هالل ديگری در ايران رؤيت شد 
آقای  توسط  كه   ۱4۲۲ جمادی الثانی  هالل  ركورد  كه 
موحد نژاد ثبت شده بود را شکست و باعث شد رقابت 
سراسری ديگری در ايران به وجود بيايد. اين امر سبب 
با  را  ماه  هالل  بتواند  سعيد  مير  قاضی  آقای  كه  شد 
سن ۱۱ ساعت و 4۰ دقيقا ببيند و ركورد آقای جيمز 
استم را حدود ۲۷ دقيقه بهبود ببخشد كه خيلی عدد 
قابل مالحظه ای است و تا به حال هم اين ركورد شکسته 
مورد  كه  می كند  تغيير  زمانی  ركورد  زيرا  است.  نشده 
پذيرش مراكزی در دنيا باشد و تا زمانی كه تاييد نشود 
قاضی  آقای  برای  هم  اتفاق  همين  نيست.  قبول  مورد 
ميرسعيد افتاد يعنی ايشان بيش از يک سال به سختی 
نامه نگاری كردند تا باالخره در شماره ژانويه سال ۲۰۰4 
مجله اسکای اند تلسکوپ به ركوردشکنی ايرانی ها اشاره 
كرد و جدول جديدی تعريف كرد كه ركورد ايرانی ها را 
درون آن قرار داد و اين خيلی باعث افتخار ايرانی ها بود.
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اتابك: االن پرونده اين رقابت بسته شده يا همچنان ادامه 
دارد؟

اتابك: دليل همه اين اتفاقات به نوعی حرکت خاص ماه 
است. ممكن است به طور کوتاه توضيح دهيد که ساختار 

حرکتی ماه چه تفاوتی دارد که باعث بروز اين رخدادها 
می شود و اين که اهله تشكيل شود و سن ماه تغيير کند.

كار  هالل  سن  در  دارد.  ادامه  همچنين  اين  علی: 
سختی بوده است. سال گذشته يکم دی ماه يک هالل 
ركوردشکن در شمال شرقی ايران داشتيم كه سن اين 
هالل ۱۱ ساعت و ۱۰ يا ۷ دقيقه بوده است. اگر كسی 
با شرايط خوب در آن منطقه قرار می گرفت می توانست 
سن هالل را تا حد خوبی ترقی بدهد اما شرايط جوی در 
آن ايام اجازه نمی داد، به همين دليل گروه ها به سمت 
مركز و جنوب ايران جا به جا شدند كه در نتيجه سن 
هالل يک مقدار افزايش پيدا كرد و باعث شد كه كسی 
موفق به جابه جايی ركورد نشود و افرادی هم كه موفق 
به رؤيت هالل شدند بايد گزارش هايشان مورد تاييد قرار 

بگيرد.

علی: ساختار مداری ماه خيلی پيچيده است. يکی 
از سخت ترين محاسبات نجوم كروی محاسبات مداری 
ماه هم  انتقالی  است كه محور  اين  آن  است. علت  ماه 
انتقالی زمان  يک انحراف حدودا ۵,۲ درجه ای با محور 
درجه ای  انحراف ۲3  يک  زمين خود  اينکه  هم  و  دارد 
دارد. اين باعث می شود ماه چيزی حدود ۲۸,۵ ± درجه 
مداری  ديد  از  كه  به جا شود  البروج جا  دايره  روی  بر 
وضعيت  می شود  باعث  و  است  زيادی  خيلی  تغييرات 
در  كه  ديگری  موضوع  باشد.  متفاوت  قبل  ماه  با  ماه 
ماه  حضيض  و  اوج  می گذارد  تاثير  بسيار  هالل  رؤيت 
است سريع  نزديک  زمين  به  ماه  زمانی كه  يعنی  است 
تر در مدار حركت می كند و درخشندگی بيشتری دارد، 
به عکس شرايط سخت تری  اوج است  و زمانی كه در 
رؤيت  باعث می شود كه وضعيت  اين  دارد.  رؤيت  برای 
هالل دستخوش تغييرات زيادی شود. عرض جغرافيايی 
معتدل  مناطق  در  مثال  می گذارد.  را  خود  تاثيرات  هم 
يعنی  ماه شمالی شود  زمانی كه عرض  نيمکره شمالی 
ماه  و  يک خورشيد گرفتگی در گره شمالی روی دهد 
باالی دايره البروج قرار بگيرد، رفته رفته شرايط ماه برای 
رؤيت بهتر می شود. برعکس زمانی كه عرض ماه جنوبی 
تقريبا چند  به همين خاطر  بدتر می شود.  شود شرايط 
معموال  است.  بد  ماه  چند  و  خوب  شرايط  سال  از  ماه 
بين زمانی كه شيب دايره البروج مثبت است، از انقالب 
زمستانی كه خورشيد يک شيب عمودی را طی می كند 
تا به انقالب تابستانی برسد، در اين مدت اگر عرض ماه 

خيلی شمالی باشد شرايط رؤيت ماه بسيار خوب است.

اتابك: بين اين همه پيچيدگی و مسائل خاص وقتی به 
همواره ثابت بودن يك روی ماه نگاه می کنيم به يك ثبات 

می رسيم. اين موضوع هم از دل اين همه پيچيدگی به وجود 
می آيد؟ 

علی: بله. خيلی هم جالب هست. برخی به اشتباه 
ميگويند كه حركت انتقالی ماه با حركت وضعی اش يکی 
اما در حقيقت دوره هاللی  اتفاق می افتد  است كه اين 
ماه با حركت وضعی آن برابر است. دوره هاللی ماه به 
ماه  كه  روزی  دو  می كند.  تغيير  زمين  چرخش  خاطر 
بايد از يک دور كه به دور زمين چرخيده يا يک حركت 
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انتقالی انجام داده را طی كند تا به خورشيد در آسمان 
برسد به دليل حركت انتقالی زمين است. زمين در اين 
يک ماه اندك مقداری حركت می كند و باعث می شود 
خورشيد يک برج را به سمت جلو جا به جا شود. زمانی 
كه ماه اين پروسه را انجام می دهد تا از يک ماه نو به 
ماه نو بعدی برسد، حدود ۲9,۵ روز است. در واقع ماه 
است.  متغير  دليل  به همين  روز  و 3۰  بين ۲9  قمری 
طول متوسط ماه قمری حدود ۲9,۵ روز است. اين امر 
سبب می شود كه ما هميشه يک روی ماه را به سمت 
زمين ببينيم، به عالوه يک سری پيچيدگی های مداری 
وجود دارد كه باعث می شود ليبراسيون يا رخگرد روی 
دهد كه در نتيجه می توانيم كمی از شمال و جنوب و 
شرق و غرب ماه را هم به مرور زمان ببينيم. با اين همه 
پيچيدگی بسيار جالب است كه هميشه يک روی ماه به 

سمت زمين هست.

اتابك: در چه حالتی ميگوييم که ماه جديد آغاز شده است؟ 
معيارهای رؤيت پذيری چيست؟ در کشورهای مختلف يك 

معيار يكسان وجود دارد؟ 

علی: در مناطق مختلف دنيا به خاطر سيستم های 
فرضا  است.  متفاوت  هالل  رؤيت  مختلف،  كشورهای 
قوانين عربستان با ايران متفاوت است، يا ايران با عراق 
به خاطر يک سری مباحث فقهی  اين  و  متفاوت است 
يکديگر  با  كشور  هر  فقهی  علمای  كه  است  مذهبی  و 
اين  هم  ايران  در  می رسند.  نتيجه  به  آن  با  رابطه  در 
با  رؤيت   ۱3۸۲ سال  تا  يعنی  است.  شده  طی  مسير 
با  رؤيت  تا ۸۶  از سال ۸۲  بود؛  معيار  غيرمسلح  چشم 
چشم مسلح با دوربين های متعارف مثل دوربين های دو 
چشمی مورد قبول بود و از سال ۸۶ تا به امروز تقويم 
رسمی ايران بر مبنای رؤيت روزگاهی است -يعنی هالل 
از  اين شرايط استفاده  در روز ديده شود- كه عمال در 

تلسکوپ هم مورد قبول قرار می گيرد.
بگذرد  افق  از  ماه  كه  است  اين  معيار  عربستان  در 
افق  باالی  ماه  البته  باشد.  افق  از  باالتر  و در شهر مکه 
افق  باالی  ماه  است  ممکن  چون  نيست  رؤيت  شرايط 
باشد اما همچنان قابل رؤيت نباشد و اين اتفاق هم زياد 

6١
July 2015



افتاده است. به خصوص در زمانی كه عرض ماه جنوبی 
است و شرايط مشاهده سخت تر می شود. اين اختالف 
می شود.  تقويم  بحث  در  مشکالتی  ايجاد  باعث  قوانين 
كه  می بينيد  است  هالل  رؤيت  مبنا  كه  ايران  در  مثال 
اعالم  عربستان  كشور  در  ولی  نکرديم  رؤيت  چيزی 
از لحاظ  ما  ماه است. درحالی كه  اول  فردا  می كنند كه 

زمانی و جغرافيايی تفاوت زيادی با عربستان نداريم.

اتابك: آيا حلول ماه نو اصطالح درستی است؟

اتابك: بهترين منطقه در ايران برای رصد هالل کجاست؟

علی: حلول به اصطالح از زاده شدن می آيد و تولد 
بدهم  نظر  نمی توانم  من  است.  نظر  مد  واقع  در  نو  ماه 
كه چقدر می تواند اصطالح درستی باشد. يک اصطالح 
جا افتاده است. ما بيشتر هالل ماه نو استفاده می كنيم. 
ماه  دارد. شماره  علمی  نو يک شناسنامه  ماه  هر هالل 
گرد دارد. ماه گرد نجومی، سری ارنست ويليام. ماه گرد 
اسالمی هم داريم كه در واقع از محرم سال يک هجرت 
همين جور ماه گردها شمارش شده است. هر هالل يک 
 ۱43۶ شوال  شامگاهی  هالل  مثال  دارد؛  مخصوص  نام 
هجری قمری؛ اما اگر بگوييم هالل ماه نو تمام هالل های 

در  است  فصل   4 كشور  يک  چون  ايران  علی: 
ممکن  رصد  برای  مختلفی  جاهای  مختلف  فصل های 
است انتخاب شود. مثال در فصل تابستان بيشتر مناطق 
اجازه حركت  گياهان  چون  هستند  مناسب  كوهستانی 
خاك و ايجاد گرد و غبار را نمی دهند. در زمستان هم 
صعب العبور  كوهستانی  مناطق  چون  است  بهتر  كوير 
می شوند و بخار آب بيشتری در جو دارد. در واقع شرايط 
جوی بيشتر تعيين كننده است. هر رصدگر يک سری 
رصدگاه هايی در شهر يا حومه شهر دارد كه اگر هالل ماه 
شرايط خاصی داشته باشد كه خارج از محل سکونتش 
باشد شرايط هالل را بررسی می كند و رصدگاه خود را 
بر اساس شرايط هالل و شرايط جوی و باقی پارامترها 
مثل سهولت دسترسی، امنيت جانی و ... تعيين می كند 

رمضان ۱43۵ هجری قمری در برج ميالد تهران

به  داريم.  ماه كهنه هم  بر می گيرد. هالل  را در  نو  ماه 
ماه قمری در صبحگاه ديده  آخرين هاللی كه در آخر 
می شود هالل ماه كهنه می گويند كه بعد از آن به ديدار 

خورشيد می رود تا پس از آن ماه نو روی دهد.
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اتابك: يكی از سواالتی که معموال مطرح می شود اين 
است که چرا با اين همه پيشرفت تكنولوژی ما هنوز رؤيت 

انجام می دهيم؟ چرا از برنامه های کامپيوتری استفاده 
نمی کنيم؟

علوم  از  شاخه ای  با  ما  كه  است  اين  علت  علی: 
نياز به تجربه كردن وجود  تجربی طرف هستيم. يعنی 
ندارد.  ارتباطی  محاسباتش  با  هالل  ديدن  چون  دارد. 
يعنی مشاهده هالل را نمی شود با محاسبات نجومی به 
دست آورد. محاسبات نجومی می تواند مشخص كند كه 
دقيقا جای هالل كجاست و ما با تلسکوپ های پيشرفته 
متصل به جی پی اس دقيقا آن نقطه را هدف می گيريم 
اما در بحث مشاهده هالل ما يک اختالف داريم. مثال 
منطقه ای كه هالل در آن مشاهده ناپذير است تا زمانی 
اختالف  اين  می كنند.  غروب  هم  با  و خورشيد  ماه  كه 
بايد توسط يک سری رصدهای مهم در دنيا تکميل و 
دقيق تر شود. هدف از رصد هالل ماه در دنيا هم همين 
اختالفات  اين  و  شوند  تکميل  برنامه ها  اين  كه  است 
گزارش های  دنيا  سراسر  در  محققان  برسند.  به حداقل 
رصدی را جمع كرده و معيارهايی را به وجود آورده اند 
اين  در  كه  هم  معيارهايی  اكثر  كه  اينجاست  جالب  و 
بحث ارائه شده است مربوط به غيرمسلمانان است. مثال 
است  را كرده  كار  اين  آفريقای جنوبی  در  رصدخانه ای 
يا يک شخص به نام پروفسور برنارد يالوپ از رصدخانه 
چندين  و  داده اند  انجام  را  كار  اين  گرينويچ  سلطنتی 

دانشمند مسلمان و غيرمسلمان ديگر. 
چون ما با يک بحث تجربی طرف هستيم اين عالقه 
را به وجود می آورد كه همه در اين زمينه رصد بکنند. 
دوربين های  از  كه  است  دهه  يک  حدود  جديدا  حتی 
در  می كنند.  استفاده  هالل  رويت  برای  هم   CCD
مقارنه  لحظه  در  ماه  جوان  هالل  از  حتی  روش  اين 
كه  زاويه ای  جدايی  كمترين  می كنند.  عکس برداری 
توانسته اند عکس برداری كنند 4.۵ درجه بوده است. اما 
عکس هم نمی تواند جای ديدن را بگيرد چون ما با بحث 
علوم تجربی طرف هستيم و اين كار رصدی در دنيا ادامه 
خواهد داشت تا زمانی كه يک معيار هوشمند برای رؤيت 

جذابيت  هالل  رؤيت  كه  می كند  انتخاب  را  مناطقی  و 
روی  بر  را  منطقه  اين  هم  اكثرا  باشد.  داشته  بيشتری 
يا مثال  انتخاب می كنند  خطوط معيارهای رؤيت هالل 
جايی انتخاب می شود كه در آن جا ركورد جديدی ثبت 
توپوگرافی منطقه و وضعيت  به  بايد  شود. يک رصدگر 

جوی اشراف كامل داشته باشد.

تعيين شود كه اين هم نياز به شناخت عوامل محيطی 
داشته  مطالعه  جو  با  رابطه  در  بايد  دانشمندان  دارد. 
بازتابش  و  ماه  با  رابطه  در  كه  دانشمندانی  با  و  باشند 
ماه تحقيق می كنند و پزشکانی كه بر روی چشم انسان 
نهايت  تا در  و خطای ديد كار می كنند همکاری كنند 
معيار  اين  اساس  بر  تا  شود  ارايه  هوشمند  معيار  يک 
هوشمند بتوانيم دقيقا تعيين كنيم كه با اين شرايط افق 
مورد  اين  االن  يا خير؟!  ماه مشاهده می شود  آيا هالل 
قبلی  رصدهای  اساس  بر  يعنی  است.  تخمينی  بيشتر 
كه يک رصدگر با يک ابزار نجومی مشخص انجام داده 
مشابه  ابزار  با  مشابه  شرايط  در  كه  می شود  پيش بينی 
امکان مشاهده وجود دارد. البته ممکن است كسانی با 
ابزار ضعيف تر هم بتوانند اين هالل ماه را مشاهده كنند.

پايان می رسد. بخش دوم  به  اين گفتگو  اول  اينجا قسمت  در 
اين گفتگو شامل صحبت های شنيدنی آقای ابراهيمی سراجی 
درباره رصد خورشيدگرفتگی و دوره های ساروسی است كه به 

زودی در ساروس منتشر خواهد شد.
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__ بابك عباس زاده
بخش سـومتسـخير فضـــا

دهه هفتـاد قرن بيسـتم، بيـا دوست شـويم!!!
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بايد آمريکايی ها دست  به واقع 
كسانی كه پروژه آپولو را طرح ريزی 
كردند ببوسند. می توان گفت آپولو 
تبديل  فضايی  قدرت  به  را  آمريکا 
كرد. پروژه آپولو باعث حاصل شدن 
زمينه های  از  فراوانی  پيشرفت های 
فن  تا  گرفته  محيطی  فناوری های 
در  انسان  پرواز  و  موشک  پرتاب 
فضا كه شامل دستگاه های خودكار 
كامپيوترها  و  مخابرات  هواپيما، 
باعث  همچنين  آپولو  شد.  است، 
بسياری  عالقه  شدن  برانگيخته 
مهندسی  فراوان  زمينه های  در 
عنوان  به  فراوانی  پيشرفت  و  شد 
گذارد.  برجای  برنامه  نشانه های 
مکشوفه  آثار  و  اشياء  از  بسياری 
پروژه در حال نمايش در مکان های 
می باشند  جهان  سرتاسر  مختلف 
هوا  موزه  آن ها  قابل ذكرترين  كه 
می باشد.  اسميتسونين  فضای  و 
بيستم  قرن  هفتاد  دهه  شروع  با 
لحاظ  از  )حداقل  مردم جهان  نگاه 
بسيار  اياالت متحده  به  فضايی( 
تغيير كرده بود. اين بار آمريکا بود 

هرچند  می كرد،  آقايی  فضا  در  كه 
كه  شويم  غافل  هم  اين  از  نبايد 
و  بلوك شرق  دو  ميان  در  تنش ها 

غرب هم به حداقل رسيد. 

فضانورد توانستند جانشان را نجات 
جيمز  پرواز  اين  فضانوردان  دهند. 
هيز  فِِرد  و  استوارت  جک  الول، 
ماموريت  اين  در  كه  اتفاقی  بودند. 
نوع  در  و  آن قدر هيجان انگيز  افتاد 
خود جالب بود كه حتی يک فيلم 
با همين نام با بازی فوق العاده  تام 
هنکس در نقش جيمز الول )يکی 
از سه فضانوردان اين پرواز( در سال 

۱99۵ ساخته شد.

آپولوها  برنامه   ۱9۷۰ سال  در 
عدد  سيزده  انگار  اما  يافت،  ادامه 
و  بود  آمريکايی ها  برای  نحسی 
شد.  سانحه  دچار  آپولو-۱3  پرتاب 
رسيدن  هنگام  به   ۱3 آپولو  انفجار 
به  فضاپيما  كه  داد  رخ  ماه  كره  به 
به  البته  ديد.  آسيب  جدی  صورت 
كنترل كننده های  تالش های  لطف 
گروه  پروژه،  مهندسان  پرواز، 
 3 خودشان،  مهارت  و  پشتيبان 

Apollo 13
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كره  به  انسان  فرود  سومين   
شد  انجام   ۱4 آپولو  توسط  ماه 
وقوع  به   ۱9۷۱ ژانويه   3۱ در  كه 
الن  پرواز  اين  فضانوردان  پيوست. 
شپارد، استوارت روسا، ادگار ميچل 
بودند. در اين پروژه كه به مدت 9 
روز و يک دقيقه و ۵۸ ثانيه انجام 
شد، 33 ساعت را بر روی كره ماه 
سپری كردند كه 9 ساعت و نيم آن 
زيبای  قمر  اين  روی  در  پياده روی 
جمع آوری  آن  حاصل  و  بود  زمين 
ماه  سنگ های  از  كيلوگرم   4۲
سطوح  تست  آزمايش،  منظور  به 

Apollo 13

Apollo 14
Apollo 15

Apollo 16

ثبت  طور  همين  و  ماه  مختلف 
ماه  روی  بر  لرزه نگاری  مطالعات 
بوده است. البته آقای شپارد از يک 
باشگاه به طور موقت دو توپ گلف 
آورده بود تا در ماه كمی بازی هم 
بکند. الن شپارد فرمانده پرواز -كه 
دومين و آخرين پرواز فضايی خود 
پرواز  زمان  در  و  می كرد  تجربه  را 
مسن ترين  آپولو-۱4  فضاپيمای 
فضانورد ايالت متحده بود- و ادگار 
و  زدند  قدم  ماه  روی  بر  ميچل 
اصلی  سفينه  در  روسا  استوارت 
مراقب اوضاع و به دور ماه در حال 

گردش بود.

نهمين ماموريت سرنشين دار و 
چهارمين فرود انسان به ماه و البته 
هشتمين پروژه ارسال انسان به فضا 
اين  انجام شد.  آپولو ۱۵  برنامه  در 
 ۱9۷۱ سال  جوالی   ۲۶ در  پرتاب 
 ۱۱ و  ساعت  هفت  و  روز   ۱۲ كه 
دقيقه و ۵3 ثانيه به طول انجاميد 
اسکات  ديويد  آن  فضانوردان  و 
ايروين  جيمز  پرواز-،  -فرمانده 
آلفرد  و  نشين-  ماه  گر  -هدايت 
سه  ايروين  و  اسکات  بودند.  وردن 
روز را در روی ماه سپری كردند كه 
در طول اين مدت ۱۸ و نيم ساعت 
ماه  روی  بر  نشين  ماه  از  بيرون  را 
پروژه  اين  پرداختند.  زدن  قدم  به 
در نزديکی منس هدلی در قسمت 
شمالی كوه های Apenninus، در 
منطقه Mare Imbrium )دريای 
باران ها( كه در نيمکره شمالی قمر 
در  پذيرفت.  صورت  دارد  قرار  ماه 
اين پروژه يک مودول چهارچرخ )به 
استفاده  مورد  هم  اتومبيل(  شکل 
قرار گرفت كه به منظور ثبت دقيق 



اطالعات دريافتی و همچنين ارتباط 
دقيق سفينه بود. چرا كه در زمان 
پياده روی فضايی اسکات و ايريوين، 
دور  به  سفينه  در  كه  وردن  آلفرد 
اطالعات  بود  در حال چرخش  ماه 
دوربين های  با  شده  جمع آوری 
گاما،  اشعه  طيف سنج های  پانوراما، 
ارتفاع  نقشه برداری,  دوربين های 
طيف سنج های  و  ليزری  سنج 
مودول  روی  بر  متصل  كه  جرمی 
جزئيات  با  را  بودند  چهارچرخ 
همچنين  كرد.  ثبت  عالی  و  دقيق 
در اين پروژه مقدار ۷۷ كيلوگرم از 
به  ماه  سطح  روی  بر  موجود  مواد 
اسکات  آر  ديويد  شد.  آورده  زمين 
و  سومين  برنامه،  اين  فرمانده 
آخرين پرواز فضايی خود را تجربه 
فضانورد  دو  درحالی كه  می كرد، 
اولين و آخرين پرواز خود را به ثبت 
رساندند. به هنگام بازگشت به خانه 
فضايی  پياده روی  به  وردن  آلفرد 
از  پرداخت.  فيلم ها  بازيابی  برای 
پرواز  اين  ويژگی های  مهم ترين 
استفاده از مودول چهارچرخ بود كه 
ثبت  برای  فضانوردان  كار  توانست 
تر  راحت  را  علمی  اطالعات  دقيق 
هم  زيادی  ابزارهای  البته  و  كند 
بود  اين وسيله وصل شده  بر روی 
نقاط  از  را  مسئله  اين  می توان  كه 

برجسته ی پرواز فوق دانست. 

ارتفاعات  به  انسان  سفر  اولين 
كره ماه در برنامه آپولو ۱۶ رخ داد. 
آوريل   ۱۶ تاريخ  در  فضاپيما  اين 
كندی  فضايی  مركز  از   ۱9۷۲
فلوريدا پرتاب شد و ۱۱ روز و يک 
كشيد.  طول  دقيقه   ۵۱ و  ساعت 
يانگ  جان  پرواز  اين  فضانوردان 
كن  دوك،  چارلز  پرواز-  -فرمانده 
متينگلی بودند. جان يانگ و چارلز 
دوك ۷۱ ساعت بر روی ماه بودند 
بر  آن  دقيقه   ۱4 و  ساعت   ۲۰ كه 
اين  در  كردند.  پياده روی  ماه  روی 
پروژه هم از مودول چهارچرخ برای 
 ۲۶,۷ كه  شد  استفاده  بار  دومين 
كرد.  طی  ماه  روی  بر  را  كيلومتر 
يانگ و دوك 9۵,۸ كيلوگرم از روی 
ماه نمونه برداری كردند. اين برنامه 
ماه  كره  ارتفاعات  بررسی  برای 
ارتفاعات  در  كه  بود  فرستاده شده 
نکتار  دريای  نزديکی  در  دكارت، 
و  پست  )مناطق   Mare )شهد( 

سياه ماه را دريا می گويند( و دهانه 
فرود  دارد  قرار   Alphonsus
يانگ  فرمانده  پرواز  اين  در  آمد. 
را  خود  فضايی  ماموريت  چهارمين 
متينگلی  كن  توماس  و  داد  انجام 
تجربه  را  خود  فضاپيمايی  اولين 
كرد. در اين ميان چارلز دوك بود 
كه بايد اولين و آخرين سفر فضايی 
خاطراتش  دفترچه  در  را  خود 
و  متينگلی  بعدها  می كرد.  ثبت 
به  شاتل  با  بار  دو  كدام  هر  يانگ 
به  بازگشت  هنگام  به  رفتند.  فضا 
زمين در حدود 3۱۰۰۰۰ كيلومتر 
مانده به زمين توماس كن متينگلی 
فيلم  كاست  چندين  بازيابی  برای 
راهپيمايی  ساعت  يک  مدت  به 
داد  انجام  موفقيت آميزی  فضايی 
در  را  راهپيمايی  اين  می توان  كه 
پروازهای  برای  او  مجدد  انتخاب 

STS شاتل موثر دانست. 

اولین سفر انسان به ارتفاعات 
کره ماه در برنامه آپولو ۱۶ رخ 

داد. 
اين فضاپیما در تاريخ ۱۶ 

آوريل ۱۹۷۲ از مرکز فضايی 
کندى فلوريدا پرتاب شد و ۱۱ 
روز و يك ساعت و ۵۱ دقیقه 

طول کشید. 

,,
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از  سفر  يازدهمين   ۱۷ آپولو 
و  ششمين  و  آپولو  ماموريت های 
بود  ماه  به كره  انسان  آخرين سفر 
با   ۱9۷۲ دسامبر   ۷ تاريخ  در  كه 
اوانز،  رونالد  نام های  به  فضانوردانی 
فرماندهی   به  و  اشميت  هريسون 
اين  رفت.  فضا  به  سرنان  يوجين 
و  ساعت   ۱3 و  روز   ۱۲ مسافرت 
نه  و  پنجاه  و  دقيقه  يک  و  پنجاه 
ثانيه به طول انجاميد. در اين پروژه 
برای سومين بار از مدول چهارچرخ 
 ۱۷ آپولو  نشين  ماه  شد.  استفاده 
 Taurus–Littrow گذرگاه  در 
اشميت  و  سرنان  كه  آمد  فرود 
و  پياده روی  به  ماه  بر روی  بار  سه 
ثبت اطالعات علمی پرداختند و با 
استفاده از مدول چهارچرخ اطالعات 
در  سفينه  به  را  شده  جمع آوری 
حال گردش حول ماه ارسال كردند. 
از  نمونه برداری  آپولو ۱۷  مأموريت 
موجود  مواد  كه  بود  ماه  ارتفاعات 
تر  قديمی  قدمت  لحاظ  از  آن  بر 
از نمونه های موجود بر روی درياها 

بود. همچنين از ديواره های جنوبی 
 Taurus–Littrow و شمالی دره
نمونه برداری كردند. همين طور به 
آتش فشانی  فعاليت های  بررسی 
صورت  دره  آن  مجاورت  در  كه 
پرداختند. در آن منطقه  می گرفت 
دوده های  با  فراوانی  دهانه های 
فرمانده  مشاهده شدند.  رنگ  سياه 
ارسالی  فضايی  كشتی  آخرين 
و  سومين  سرنان  يوجين  ماه،  به 
آخرين پرواز فضايی خود را تجربه 
فضانورد  دو  فضايی  پرونده  و  كرد 
بسته  آپولو  پروژه  با  همراه  ديگر 
زمين  به  بازگشت  هنگام  به  شد. 
به مدت  پياده روی  اوانس يک  ران 
يک ساعت و هفت دقيقه انجام داد 
تا كاست های فيلم را بازيابی كند. 
بود  ماموريتی  اولين  ماموريت  اين 
مسافرت  و  شد  انجام  شب  در  كه 
اين سه فضانورد از بقيه برنامه های 

فضايی آپولو طوالنی تر بود.
هرچند با بازگشت سفينه آپولو 
۱۷ به زمين و شناور شدنش بر روی 
سفينه های  )مانند  آرام  اقيانوس 
آپولو  فضايی  پروژه  پرونده  قبلی(، 
بسته شد، اما فضاپيمای آپولو برای 
تجهيز و نصب ايستگاه اسکای لب 
در سال ۱9۷3 و در پروژه مشترك 
آپولو-سايوز در سال ۱9۷۵ مجدداً 

مورد استفاده قرار گرفت. 

 ۱9۷3 سال  می   ۱4 تاريخ  در 
فضايی  ايستگاه  يک  اياالت متحده 
را در مدار زمين قرار داد و اسکای 
لب به عنوان اولين ايستگاه فضايی 
فرستاده  فضا  به  اياالت متحده 
 ۱9۷3 سال  از  فضاپيما  اين  شد. 
حال  در  زمين  دور  به   ۱9۷9 تا 
گردش بود. اين ايستگاه با استفاده 
از موشک ساترن ۵ با وزنی معادل 
۱۶99۵۰ پوند )در حدود ۷۷ تن( 
شد.  پرتاب  فضا  به  بی سرنشين 
بين سال های ۱9۷3 تا ۱9۷4 سه 
سمت  به  دار  سرنشين  ماموريت 
از  آن  در  روانه شد كه  لب  اسکای 
سفينه های آپولو استفاده می شد كه 
هر كدام سه فضانورد را به اسکای 
محفظه ی  كه  وقتی  رساندند.  لب 
جدا  موشک  از  ايستگاه  نگهدارنده 
و  بود  ديده  آسيب  ايستگاه  می شد 
پنل های آن به طور ناقص باز شده 
برق  نيرو رسانی  تا  باعث می شد  و 
كمی دچار ايراد شود. پرواز اول به 
منظور تعمير فضايی اسکای لب به 
فضا ارسال شد و توانست پنل های 
جمع شده ی اسکای لب را كه موقع 
نگهدارنده  محفظه  از  شدن  رها 
دچار اشکال شده بودند را باز كنند. 

Apollo 17

Skylab



ماموريتنشانهفرماندهمهندس پروازخلبانتاريخ پرتابتاريخ فرودمدت زمان

 ۲۲۴۸/۹۶
Skylab 1 اين پرواز بی سرنشين بود۱9۷4/۷/۱۱۱9۷4/۵/۱4روز

SL-1

پيت جوزف كروينپاول ويتز۲۸/۳۱9۷3/۶/۲۲۱9۷3/۵/۲۵ روز
كونارد

 Skylab
 2 SL-2

(SLM-1)

۵۹/۴۶۱9۷3/9/۲۵۱9۷3/۷/۲۸ روز
جک 
آالن بيناوون گريوتلوسما

 Skylab
 3 SL-3

(SLM-2)

۸۴/۴۱9۷4/۲/۸۱9۷3/۱۱/۱۶ روز
ويليام 
جرالد ِكرادوارد گيبسونپوگ

 Skylab
 3 SL-3

(SLM-2)

اياالت متحده  طرف  يک  از 
به  هنگفت  هزينه های  صرف  با 
پروژه های علمی، نظامی و سياسی 
ماه  كره  روی  بر  خود  عصر  در 
می پرداخت و در خارج از جو زمين 
بود  كرده  بنا  هتل–آزمايشگاهی 
نگه می داشت و  ماه ها فضانورد  كه 
فضاپيمای  شوروی  ديگر  طرفی  از 
مجهز تر  و  مجهز  را  خود  سايوز 
ايستگاهی  ساخت  به  و  می كرد 
به  بشر  سالها  تا  كه  می كرد  فکر 

احترامش كاله از سر برمی داشت.
صرف هزينه های هنگفت ديگر 
می شد  تمام  گران  كشور  دو  برای 
ديگر  شايد  بچگانه  دعوای  اين  و 
نبود.  آنها  از  هيچکدام  نفع  به 
بيستم  قرن  ابرقدرتان  سردمداران 
تا  داشتند  اين  به  فراوانی  عالقه 
كه  كنند  طراحی  را  پروژه هايی 
متعدد  صورت  به  فضاپيما  يک  از 
صدد  در  همچنين  و  كند  استفاده 
برای  فضا  در  هم  پايگاهی  بودند 

خود ايجاد كنند.
نخستين  نيکسون  ريچارد 
بود  متحده  اياالت  جمهور  رئيس 
و  برژنف  كرد.  سفر  مسکو  به  كه 

نيکسون مذاكراتی را جهت كاهش 
دو  بين  نظامی  رقابت  و  خصومت 
دوجانبه  همکاری  افزايش  و  كشور 
آغاز كردند و پروژه مشترك آپولو-

)هرچند  دوستی  آغاز  برای  سايوز 
ظاهری( را كليد زدند. 

آپولو-سايوز  آزمايشی  پروژه 
نخستين مأموريت فضايی مشترك 
نخستين  و  شوروی  و  آمريکا  بين 
بود.  بين المللی  فضايی  همکاری 
ژوئيه ۱9۷۵  در ۱۵  مأموريت  اين 
فضاپيمای  آن،  در طی  و  شد  آغاز 
آمريکايی آپولو و فضاپيمای روسی 
سايوز در مدار زمين به هم متصل 
شدند و فضانوردان آنها باهم عمليات 
اين  رساندند.  انجام  به  را  مشتركی 
و  نمادين  برنامهای  اصل  در  پروژه 
تنش زدايی  از  دورهای  در  سياسی 
و  شرق  ابرقدرتهای  روابط  بين 
فضانوردان  حال،  اين  با  بود.  غرب 
و  علمی  آزمايش های  آن  طی  در 
رساندند.  انجام  به  را  مهمی  فنی 
علمی  آزمايش های  اين  جمله  از 
خورشيدگرفتگی  ايجاد  به  می توان 
كرد  اشاره  آپولو  توسط  مصنوعی 
سايوز  در  روسی  فضانوردان  تا 

فضا  در  بار  نخستين  برای  بتوانند 
از تاج خورشيد عکس برداری كنند. 
برای  آپولو-سايوز  پروژه  همچنين 
اين  روسی  و  آمريکايی  مهندسان 
كاركرد  كه  كرد  فراهم  را  امکان 
متفاوت شان  فضايی  سيستم های 
نتايج  كنند.  هماهنگ  هم  با  را 
اتصال  برای  بعدها  هماهنگی  اين 
فضاپيمای شاتل آمريکا به ايستگاه 
ايستگاه  ساخت  نيز  و  مير  فضايی 
رفت.  كار  به  بين المللی  فضايی 
 -۱ پروژه  اين  در  آپولو  فضانوردان 
عمليات  فرمانده  استافورد،  توماس 
۲- ونس برند، خلبان بخش فرمان 
خلبان  اسليتون  ديک   -3 آپولو 
فضانوردان  و  آپولو  اتصالی  بخش 
لئونوف، فرمانده  الکسی  سايوز: ۱- 
كوباسوف،  والری    -۲ عمليات 
پروژه  اين  بودند.  پرواز  مهندس 
هم  بسياری  تعهدات  و  توافقنامهها 
سازگاری  آنها  مهمترين  كه  داشت 

سامانههای فضايی دو كشور بود. 

جدول ماموريت هاى سه گانه آپولو در اسكاى لب
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چهارشنبه ۱۰ تيرماه
مقارنه ی بسيار نزديک و جذاب 
بعد  بالفاصله  اگر  زهره.  و  مشتری 
از تاريک شدن هوا به غرب آسمان 
نگاه كنيد بی درنگ زهره و مشتری 
بدون  پرنور  نگين  دو  چون  هم  را 
ديد.  خواهيد  مسلح  چشم  به  نياز 
توصيه می كنم حتما از همين امروز 
مقارنه ی ۱۰ام تيرماه را در سررسيد 
بزنيد.  عالمت  شخصيتان  تقويم  يا 
اين دو سياره ی زيبا تنها ۰,4 درجه 
از هم فاصله خواهند داشت.

دوشنبه ۸ تيرماه
اگر ساعاتی پس از نيمه شب به جنوب شرقی آسمانتان نگاه كنيد، می توانيد 

سياره ی زردرنگ زحل را به آسانی در كنار ماه درخشان بيابيد.

سه شنبه 9 تيرماه
ستاره ِوگا )نسرواقع( در اين شب ها به مقابله ی خود با خورشيد رسيده و 
تقريبا از غروب آفتاب تا طلوع در آسمان می درخشد. اگر ابزار رصدی داريد اين 
شب ها فرصت مناسبی برای رصد سحابی سياره نمای حلقه در صورت فلکی 

شلياق می باشد.

چهارشنبه ۱۰ تيرماه
يا  چشمی  دو  دوربين  اگر 
تلسکوپ در اختيار داريد می توانيد 
ساعاتی قبل از روشن شدن آسمان 
بگرديد.  وستا  سيارك  دنبال  به 
شرايط  بهترين  وستا  شب  اين  در 
رصدی را در سال دارد. در اين شب 
قيطس  فلکی  صورت  فراز  بر  وستا 
طلوع كرده و از قدر ۷,۱ قابل رصد 

می باشد.

در آسـمان

تـير 701394
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وقايع نجومى:   

تـير ماه 13۹4
__ ساجد زارعی

چهارشنبه ۲4 تيرماه
در  را  خود  رصدی  شرايط  بهترين  اورانوس  اين شب  در 
سال جاری خواهد داشت. اگر ۱۸ تيرماه موفق به پيدا كردن 
داشتن  شرط  به  شب  اين  در  شديد  ماه  كمک  به  اورانوس 
چشم  با  می توانيد  حتی  شهر  از  دور  به  و  تاريک  آسمانی 
منظومه  دوردست  سياره ی  اين  جستجوی  به  نيز  غيرمسلح 
شمسی بپردازيد. )قدر ظاهری: ۵,۸(

پنج شنبه ۱۸ تيرماه
تا  و  اگر دوربين دوچشمی داريد 
اورانوس  سياره  ديدن  به  موفق  امروز 
پيدا  برای  ماه  از  می توانيد  نشده ايد، 
تنها  كنيد.  استفاده  اورانوس  كردن 
آسمان  شدن  روشن  از  قبل  ساعاتی 
اورانوس  درجه ای   ۲ فاصله  در  ماه 

خواهد بود.

يکشنبه ۲۱ تيرماه
زهره در اين شب به حداكثر روشنايی خود می رسد. نور 
خيره كننده ی اين سياره تنها دقايقی پس از غروب خورشيد با 
چشم غيرمسلح قابل رصد بوده و پس از تاريک شدن هوا اگر 
در جايی به دور از نورهای مزاحم محلی باشيد، نور سياره ی 
زهره قادر به ايجاد سايه نيز خواهد بود. )قدر ظاهری: منفی 

)4,۵

چهارشنبه 3۱ تيرماه
اقامت زهره در آسمان شامگاه و آغاز حركت رجعی آن
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__ مريم زارع 

يادمه بچه كه بوديم، توی كوچه كه دعوامون 
می شد، دوستم شروع می كرد به ترور شخصيتيم 

و با حرص داد می زد »چشم وزغی، باباقوری، الغر 
مردنی« و منم درحالی كه چشمامو ريز می كردم تا 
ثابت كنم چشم وزغی نيستم، در جواب با قطعيت 

كف دستم رو به سمتش می گرفتم و می گفتم 
»آينه، آينه، آينه«

انگار اون آينه قدرت جادويی داشته باشه و 
راستی راستی صفات »چشم وزغی و الغر مردنی« 

رو به سمت دوستمون انعکاس بده و اشعه 
ماوراييش با برخورد به آينه به اون سمت برگرده!

حاال كه چندين سال از اون روزها گذشته، 
االن باز يه آينه گرفتم دستم، با يه تفاوت عمده 

كه كامال دوستانه و با لبخند ايستادم روبروی شما 
و می گم »آينه آينه آينه« و به اندازه همون بچگی 

به قدرت ماورايی اين آينه اعتقاد دارم، چرا كه 
نظرات شماست كه وقتی به سمت ما برمی گرده 

باعث ارتقای نشريه ميشه! حتی اگه واقعا نظرتون 
همون »چشم وزغِی الغر مردنی« باشه :(

آينــه

تـير 7٢1394



مدت  اين  توی  داشتيم،  ماهه ای  نيم  و  يک  وقفه 
از  افتاده.  نشريه  برای  خوبی  اتفاقات  ما،  دلتنگی  بجز 
اضافه شدن چند بخش جديد و نويسنده خوب ديگه به 
»ساروس« بگير تا باز شدن راه های ارتباطی ما با شما. 
 ۵۰۰۰۲۰۱۰۰۰۵۰۰۴ شماره  با  نشريه  پيامکی  سيستم 
هم عامل خبررسانی ماست و هم اينکه می تونيد به ما 
پيامک بديد! برای ما حسابی هيجان انگيز خواهد بود اگر 
كه از طريق اين راه ارتباطی جديد، نظرتون رو در مورد 

بخش های جديد نشريه بدونيم. 
توی اين مدت بازخورد خوبی از شما مخاطبين عزيز 
دريافت كرديم كه از طرف كل تيم ساروس از همه تون 

صميمانه ممنونيم. توی سايت كتاب سبز دوستان گله 
بايد  پايين هستش،  بودند كه چرا كيفيت مجله  كرده 
خدمت اين دسته از عزيزان عرض كنم كه ما مجبوريم 
بديم،  قرار  كتاب سبز  توی سايت  رو  نسخه كم حجم 
از طريق  باالی ساروس  با كيفيت  برای دريافت نسخه 
سايت ... يا از طريق ايميل saros@vegaland.ir با 
ما در ارتباط باشيد. اتفاقا افتتاح اين سايت هم يکی از 
اخبار مژدگونی دار هستش كه ازين به بعد قراره كامال 
برای  باشيم.  شما  كنار  در  آپديت،  قولی  به  و  منسجم 

كشف اين اتفاق به سايت سر بزنيد.
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نوشین :

قبل از هر چيز از آقای كامران يغمايی بابت ايميل و نظر خوبشون سپاسگزاريم، اميدواريم 
اين همکاری و تعامل عالی همچنان ادامه داشته باشه.

سالم نوشين عزيز. نظرت يه موج خيلی بزرگ از خوشی بود كه به سمت ما اومد. خيلی خوشحاليم از اين موج مثبت و 
از همراهی خوبت. اميدواريم كه با همراهی شما، محکم تر از قبل به اين مسير پرستاره ادامه بديم. ممنون از دقت نظرتون 
توی بيان صفحات و نوشته ها، مخصوصا كه نوشته صحبت با ستاره ها، دست پخت من بود و حسابی كيفمان كوك شد!! 
البته آقای سردبير گويا حسوديشون گل كرد، ازم خواستن كه ازتون بپرسم احيانا نوشته های ايشون هم مورد پسندتون 

بوده يا نه؟ )دو نقطه دی(

با سالم و سپاس
تيم ساروس مشتاقانه مايل به همکاری در هر زمينه ای است كه مرتبط با نجوم و نشريه باشد. آقای سردبير به شما 

ايميلی فرستادند كه منتظر لبيک شما هستيم :(

سالم به شما. يه خسته نباشيد بزرگ واسه همه شماها.
اين مجله ساروس واقعا عاليه دستتون درد نکنه يه همچين چيزی رو توی ايرانمون كم داشتيم. عکسای بی نظير و 
مطالب عالی هم علمی هم متفکرانه. من از صفحه 4۷ شماره 3 خيلی خوشم اومد بهم حس جسارت كردن می ده و اون 

صفحه كه راجبه حرف زدن با يه ستاره توی آسمون بود يعنی عاشقش شدم!!! 
درباره نجوم خوندن هميشه واسم لذت بخش بوده و هست منو از زمين می بره توی آسمونا! مشکالتم واسم كوچيک 
به نظر ميان و خدا و قدرتشو بيشتر احساس می كنم. مجله شما اين حسو برای من بيشتر كرد خيلی بيشتر. باورتون 

نمی شه ولی هر وقت دلم می گيره با خوندن مطالب ساروس حالم بهتر می شه.
الکی تعريف نيست. واقعيت رو گفتم. يه جورايی بهتون افتخار می كنم كار بزرگی انجام دادين و ازتون می خوام 

هميشه باشيد و نريد كنار. 
اميدوارم هميشه پاينده و بر قرار باشيد. 

طرفدار هميشگی شما نوشين

به نام خدا 
مجله خود  در  جالبی  مطالب  و  است  دانش  و  علم  به  عالقه مند  گروه شما  اينکه  به  توجه  با  ساروس  سالم.گروه 
می گذاريد و از طرفی ما دو نفر نيز به همين فکر هستيم كه دانش خود و بقيه را زياد كنيم به فکر همکاری با شما 

افتاديم.
البته ما قبل از درخواست از شما پيجی در اينستاگرام داشتيم در اين مورد و متاسفانه خراب شد.

حاال می خواستيم ببينيم كه شما مايليد با ما همکاری كنيد؟؟

س
رو
سا

س
رو
سا

س
رو
سا

گلـواژه
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به شخصه عدد ۷ رو دوست دارم، نماد خوش يمنی 
اول  كه   ۷ تا   3 همين  قدمی  پا  به  خوبه.  اتفاقات  و 
را  ساروس  اينستاگرام  صفحه  می خوام  داشتيم،  كار 
كه  بدم  رو  مژدگونی  اين  و  كنم  معرفی  شما  به  هم 
هشتگ   با  بيفته.  بسياری  خوب  اتفاقات  قراره  اينجا 
خوبی  ماجراهای  جويای  #sarosmagazineهمواره 
خواهيم بود. برای ما از صفحه ای كه دوست داشته ايد، 
از متن، حرف يا هر اتفاقی كه پسنديده يا نپسنديده ايد 
عکس بگيريد و ارسال كنيد. خاطرات خوب نجومی تان 
را با ما و هم عالقه هايتان به اشتراك بذاريد، مثل اين 
عکس كه آقای مهران خليلی عزيز برامون به اشتراك 

گذاشتن و گفتن: 

ريش سفیداى نجوم :((( »شماره ۱۲۱ مجله نجوم«

بعد فكر کنید ما چقدر ذوق کرديم وقتی آقا مهران از خاطره مدير مدرسه شان آقاى قنبرى می گفت 
که اين مجله را به حساب مدرسه براشون خريده و مهر کرده ^_^

به قول يه بنده خدايی، به تعداد آدم ها راه هست براى ارتباط با ساروس! با ما در ارتباط باشید :(

چالـش
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ساروس شماره ششم، دوره ای ۱۲۸۰,  ۱4 ساله دارد. دوره ای كه شامل ۷۲ خورشيد گرفتگی 
به  نگاهی  با  می باشد )۱۶ گرفت جزئی، 4۷ گرفت حلقوی، ۷ گرفت كلی و ۲ گرفت مركب(. 

كاتالوگ اين ساروس متوجه می شويم كه گرفت اول آن در ۲۷ مارس ۲۶۷3 قبل از ميالد و گرفت 
آخر آن در 3 می ۱393 قبل از ميالد رخ داده است.

سـاروس
شماره

6

ساروس را از روزگاران باستان می شناختند و بابلی های 
قديم برای پيشگويی گرفت ها از آن استفاده می كردند. اين 
توسط  بار  اولين  مسيح،  ميالد  از  قبل  قرن  چندين  ارتباط 
كالدونی ها كشف شد و در سال ۱۶9۱ توسط هالی به چرخه 

كسوف ها اطالق شد.
ساروس، دوره ای زمانی است با چرخه ای حدود ۱۸ سال 
و ۱۱ روز و ۸ ساعت )تقريبا ۶۸۵۸/33 روز(. بعد از گذشت 
ای  گره  نقاط  مکان  يا خسوف،  يک كسوف  از  ساروس  يک 
مدار ماه به جای قبلی خود برگشته، ماه و خورشيد و زمين 
تقريبا دوباره به حالت قبلی بر می گردند و كسوف يا خسوفی 
وقوع،  مکان  لحاظ  )از  قبلی  يا خسوف  كسوف  همان  شبيه 
زمان وقوع، شکل و اندازه گرفتگی( روی می دهد. گفته می 

شود اين گرفت های مشابه تشکيل يک دنباله می دهند و هر 
دنباله ساروسی با شماره ای اختصاصی مشخص می گردد.

ساروس،  زمانی  ی  دوره  در  ساعت   ۸ وجود  خاطر  به 
ساروسی(  دنباله  هر  )در  متوالی  های  گرفتگی  رويت  مکان 
به اندازه يک سوم چرخش روزانه زمين به سمت غرب جابجا 
می شوند. بنابراين بعد از گذشت 3 دوره يا حدود ۵4 سال از 
يک گرفتگی در يک مکان مشخص، می توان منتظر تکرار آن 

گرفتگی دقيقا در همان مکان بود.
در برخی منابع، واژه »سار« واژه ای سومری-بابلی معرفی 
كه  است  بوده  ای  گيری  اندازه  يکای  نشانگر  كه  گردد  می 
باشد. برخی منابع  به مقدار 3۶۰۰ می  ارزشی  ظاهرا دارای 

نيز »ساروس« را واژه ای به معنای تکرار معرفی می كنند.

ساروس  چيست؟
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