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  ٣  یه    ما  
شناخت ماه از جنبه تنجیمي و يا تقويمي و : درباره شناخت قمر و ماه مباحث زيادي اھمیت طرح دارد، از جمله

ه مطالبي ذشته و آيندگ، در اين زمینه ھا در ...ماه و ھالل و محاق، و يا خسوف و ريا وجوه قمر و موضوع نو
موضوع اين ھفته رداختیم، پبه ماه شناسي قرآني  ٢در ماه شناسي. منتشر شده و مي شود ان شاء اهللا تعالى

شناخت ماه از نظر خصوصیات مادي و و  ١مبحث ماه شناسيادامه : راه آسماننامه ه ھفتما در اين شماره از 
كاربرد مرسوالت  حلم و تنجیمي كه مدر موضوع نجوم و تقوي مطالب اين شماره ندچ، ھر فیزيكي آن مي باشد

نمي باشد، ولي از آنجا كه مجامع نجومي مدرن طرح اين امور را عالمت تمكن خود  مورد استفاده استنجومي 
  .ردازيمپبه ذكر آنھا مي  و عدم احساس كمبود كاربر لذا جھت خالي نبودن عريضهمي دانند، 

  

  جديداز نظر علم نجوم  ماهخصوصیات كلي 
دانــش نجــوم جديـد بــراى تــاريخ   : مــاه تـاريخ 

ــدود   جــاد اي ــین ح ــاه و زم ــارد ســال   ۴.۵م را میلی
طـور فـرض   انه زنـي مـي كنـد، و اين   گمنھاد و پیش

. شـکل گرفتنـد   زمـان  كه ھر دو بطور ھـم مي كند 
اینکه ماه دقیقا چگونـه بوجـود آمـده ھنـوز معلـوم      

  . نشده است
ــي مطــرح اســت    ــات مختلف ــن اســت  : نظري ممک

ھمــراه بــا زمــین در اوایــل شــکل گیــری منظومــه   
ــا اینکــه بعــدھا    شمســی شــکل گرفتــه باشــد، ی

جــذب میــدان جاذبــه شــده و در مــدار قــرار گرفتــه  
 مطـرح ھـا   ای که بیش از سایر نظریه نظریه. است

از  آمــده بیــرون مــواد ازشــده ایــن اســت کــه مــاه 
ــه  ــین كــــ زمــــ

ــي  از ناشـــــــــ
ــک   ــورد یــ برخــ
ســــیارک بــــه   
اندازه مریخ بـه  
ــود   ــین بوجـ زمـ
. آمـــده اســـت  

ــن ــواد ایــ  در مــ
ــل ــاه داخـــ  مـــ
 ندا شده ادغام

 مدار طرف به و
، اند رفته زمین

حدس زده مي 
ــن شــود كــه   ای

 حــدود  برخــورد 
ــون 60  میلیــــــ

 از بعــــد ســــال
ــرم ــرفتن فــ  گــ

 اتفــــاق زمـــین 
  . است افتاده
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توسـط يـك سـفینه روسـي      ١٩٥٩اولـین بـار در   مـاه  : آشنايي نزديك بشر امروز با مـاه 
زده بـود و از آن عکـس گرفتـه    لونـا سـوویت مـاه را دور    ماھواره مشاھده شد زمانی که عكسبرداري 

ھنگــــامی کــــه    ،بــــود 
سفینه فضایی شـوروی  

ــا  ــام لون ــه ن از پشــت  ٣ب
ــت،   ــاه عکــــس گرفــ مــ
ــه    ــد ک دانشــمندان دیدن
روی پنھـان مـاه درســت   
ــکار آن  ماننــــد روی آشــ

در آنجــا، تعــداد . نیســت
ھـا بسـیار بیشــتر    حفـره 

بود؛ اما به طور کلی، از 
ھـای روی آشـنای    حفره

 مـاه . تر بودند ماه کوچک
سـرد و خشـک اســت و   
ــا    ــا گودالھـ ــطح آن بـ سـ
تــزئین شــده و ســنگ و  
گرد و غبـار در آن پخـش   
ــاه جــو    شــده اســت، م
ــن   ــرًا  ايـــ نـــــدارد، اخیـــ
ــز داده شــده   احتمــال نی
است کـه ممکـن اسـت    
ــود    ــب وجــ ــخ در قطــ یــ
داشته باشد، ھمچنـین  
بنا به محاسبات علمـي  

ــاوير  گو  ــات و تصــ زارشــ

 ماهشناسه فیزيكي 

 07/0  بازتاب نسبت

 کیلومتر ٠.٠٠٢ ی قطبینگپختی یا فشرد

 ٠.١۶۵ زمین با مقایسه در سطحی ثقل

 یهکیلومتر بر ثان ٢.٣٧ سرعت گریز

 درجه ١.۵٣ آن مدار سطح به نسبت محور تمایل

  55/0   مدار مركز از خروج

  ثانیه بر كیلومتر يك   مداري سرعت

  ثانیه 2/5 و دقیقه 31 متوسط   اي زاويه قطر

  زمین جرم يكِم و ھشتاد يك   جرم

  زمین چگالي 61/0   چگالي

  روز 31/27   محور دور به وضعي حركت تناوب دورة

  ســـــــانتیگراد  درجـــــــه 140  منھـــــــاي  :حـــــــداقل  دما
  سانتیگراد درجه+  150 :حداكثر

  روز  32/27 نجومي    :زمین دور به گردش تناوب دورة
  روز 53/29 ھاللي
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خـالف زمـین، مـاه نـه دارای آب اسـت، نـه ھـوا، نـه         بـر  ماھواره ھاي فضايي معلوم شـده اسـت كـه    
زلزلـه ھـاى قمـري    توان گفت که ماه کامًال غیر فعال است، زیرا  نمی. زندگی و نه میدان مغناطیسی

قطعـًا مـاه در دوران گذشـته،    . ای از وجود نـوعی حرکـت در درون آن دانسـت    را باید نشانه» ماه لرزه«
بینـیم، نتیجـه اصـابت سـنگھای       ھـایی را کـه در آن مـی    هآتشفشانھایی داشته است؛ اما غالب حفـر 

ھا عظیم اند عمق حفـره نیوتـون    بعضی از این حفره. گیری آن است آسمانی در اولین روزھای شکل
 .متر است ٨،٠٠٠

 از قطــر زمــین مــی باشــد% ٢٧اســت و ) کیلـو متــر   ٣٤٦٧( مایــل  ٢١٤٠قطــر مــاه : مــاهانــدازه 
   .)یک چھارم قطر زمین  بیشتر از(

و مدی جاذبه ای ماه روی زمین حدودًا دو برابر قـوی تـر از تـاثیرات جـزرو مـدی جاذبـه ای        تاثیرات جزر
  .خورشید است

نسبت اندازه زمین به ماه یک چھارم کوچکتر در مقایسه با نسبت سیارات دیگر به سیستمھای مـاه  
سـیارات دیگـر کوچکترنـد    برای بیشتر سیارات در منظومه شمسی، ماھھا در مقایسه با ( .می باشد

   .)و تاثیرات کمی روی سیاره دارند 
  .نجاھم زمین استپاما حجم ماه يك 

 
 ٢٦٥ســانتی گــراد ،  ١٣٠درجــه حــرارت در مــاه بــاال بــودن در زمــان روز حــدود  : درجــه حــرارت 

  .نشان می دھد  – C 110 -  = F 170  و پایین بودن در زمان شب حدود تفارنھای
  

دارد روی ماه آسمان ھمیشه تاریک دیده مـی شـود حتـی در قسـمتھای     سفر نماه اتم :اتمسفر
 در حتـی  باشـد  مـی  تاریـک  ھمیشـه  آسـمان  بایسـتید  مـاه  در شما اگر) زیرا جو وجود ندارد ( روشن 
که امواج صدا به سمت ھوا حرکت می کنند ماه ساکت مـی باشـد ،    جاآنھمچنین از  ،روز زمان طول

  شودي مماه منتقل ن در صدایی  و
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از جـرم زمـین اسـت     ٨١/١حـدود  )  ٣٥/٧×١٠^٢٢ کیلـو گـرم  ( جـرم مـاه   :  مـاه جرم و جاذبه 
روی ) کیلـوگرم   ٤٥( پونـد   ١٠٠جاذبه زمـین مـی باشـد بـرای مثـال      % ١٧نیروی جاذبه ای ماه حدود 

 مکعـب مـی باشـد    کیلو گرم تقسیم بـر متـر   ٣٣٤٠ماه  وزن دارد چگالی )کیلوگرم  ٧/٧(پوند  ١٧ ماه 
 . زمین است  چگالی متوسط ٥/٣آن حدود 

و یـک ھسـته    ،یـک پوشـش محکـم میـانی     ،ماه از یک الیه بیرونی سـخت  ساختار :ماه ساختار
گنجـایش سـطح آن   ( مـاه کوچـک اسـت     ،داخل ماه از داخل زمین سردتر است ،الیه الیه شده است

سـت داده اسـت از زمـانی کـه     آن حـرارتش را در فضـا از د  ) در مقایسه با زمین نیز کوچک می باشـد  
   .زمین و ماه شکل گرفته ماه سرمایی بیشتر از زمین دارد

از سـنگ محکـم   است ممکن ماه ھسته باثبات  :ماهھسته 
درصد از تمام جـرم مـاه را    ٢-٤و آھنی ترکیب شده باشد ھسته 

ــن ھســته شــاید حــدود   شــامل مــی  ــل  ٢٢٥باشــد ای  ٣٦٠( مای
کوچـک از یـک میـدان     وه باثبات در قطر باشد این ھست) کیلومتر 

آھن ربایی به وجود نیامـده اسـت میـدان آھـن ربـایی حـدود یـک        
  .دھم از میدان آھن ربایی زمین می باشد

ھمیشـه   ون آسـمان مـاه  چـ قطب نما در مـاه کـار نمـی کنـد امـا      
شما مـی توانیـد توسـط نگـاه     ) زیرا جو وجود ندارد ( تاریک است 

  کردن به ستاره ھا جھت یابی کنید
 ٣٧سطح ماه خشک ، گردو غباری و سـنگی مـی باشـد الیـه سـنگی حـدود       : سطح ماه الیه
 ١٠٠( مایـل   ٦٥می باشد آن طرف ماه کـه روبـه روی زمـین مـی باشـد و حـدود       ) کیلومتر ٦٠( مایل 

طرف متضاد ماه می باشد تاریخ رادیو اکتیو صخره ھای ماه از ھیئـت آپولـو ناسـا در حـدود     ) کیلو متر 
) نبعد از شکل گـرفتن زمـی  سال میلیون  ٦٥حدود ( میلیون سال قبل تاریخ گذاشته شده است  ٣/٤

صخره ھای ماه که توسط ناسا تجزیه شده اند شبیه صخره ھای زمین می باشـد امـا در عنصـرھای    
ناسـا   ١١بنـام سـه فضـا نـورد آپولـو      ( مواد معـدنی آرماکوالیـت   . تیتانیوم سنگین تر است آلومینیوم و

پیدا شده انـد آنھـا    ترنکیوالیتیات و پیرکفراید در ماه، ) نایل آرم استارنگ ، باز آلورین و مایکل کولینس 
در  )ھمین كشف براى ابطال نظريه تكون مـاه از زمـین كـافي اسـت    ( روی زمین شناخته نشده بودند

ایـن الیـه    –پوشـش محکـم لیتوسـفریک    . ابتدا تعدادی از مـواد معـدنی روی زمـین پیـدا شـده اسـت       
اسـت  ) ر کیلـو متـ   ١٠٠٠( مایـل   ٦٢٠سنگی به اندازه کافی گرم نیسـت ایـن پوسـته سـخت حـدود      

  .تنھا عمیق ترین قسمت الیه استرانافیکر گرمای کافی دارد –پوشش سست 
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میلیـارد   ٣.۵بـیش از   :ھـا  ھا و دریاوار دھانه
ســـال پـــیش ، ســــطح مـــاه بــــه شـــدت توســــط     

ھـای زیـادی بـه     ھا بمباران شد و گـودال  سنگ شھاب
وسـعت بعضـی   . نام دھانه در سطح آن بوجود آمدند

 ١٨۵(کیلـومتر   ٣٠٠دی بـه  ھـای برخـور   از ایـن دھانـه  
ھـایی از کوھھـای    رسد کـه توسـط دیـواره    می) مایل

سنگی که بر اثر برخورد شھاب سنگھا بوجـود آمـده   
بعضـی از گودالھـا ، دیوارھـای    . اند، محصور شده اند

ھای کوھستانی ھم مرکز داشـته   تراس دار یا حلقه
ھـایی   دھانـه . ھایی نیز وجود دارنـد  و در اکثر آنھا قله

نام دارنـد، بسـیار    توفھای بزرگ و درخشان  گهکه ر
تـر از   تعـدادی از گودالھـای بـزرگ   . تماشـایی ھسـتند  

آتشفشــانی پــر شــده و دریاھــایی در ســطح   گــدازه
  .اند ماه بوجود آورده

، ظـاھری  )سـوی نزدیـک  (سوی رو به زمین کره ماه 
علـت  . بسیار متفـاوت نسـبت بـه سـوی دور آن دارد    

ادی از ایـن سـوی مـاه بـر     ھای زی آن اینست که پھنه
رنـگ   ھـای تیـره   ھای آتشفشانی با گـدازه  اثر فعالیت

ھـای گونـاگونی را بوجـود    آبگیروار اند و پوشیده شده
اند ولی سوی دور ماه ھمچنان به شکل قـدیم   آورده

  . است یعنی آکنده از گودال باقی مانده
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 دنبالـه  ھـای  سـتاره  ، ھـا  سیارک توسط گودال میلیونھا توسط ماه سطح : ھا رایل و گودالھا
 بیشـتر (  کنـد  حمایـت  بمبـاران  ازتـا   نـدارد  وجـود  جوی ماه روی در است شده پر سنگھا شھاب و دار

 ھـاي فعالیت ماننـد )  بـاران  یـا  بـاد (  فرسایشـی  ھـیچ  ھمچنین)  شوند می سوخته ما جو در فضا مواد
 بـاقی  جدیـد  )دیگـر  تصـادفی   تغییـرات  تـا ( تغییـر  بـدون  آنھـا  بپوشاند را گودالھا این تا ندارد وجود زمین
 توسـط  گودالھـا  از زیـادی  تعـداد  امـا  انـد  شـده  بندی اندازه ھزارکیلومتر صدھا در گودالھا این اند مانده
 مـی  دیگـر  نـواحی  از کمتـر  گودالھـا  ماریـا  تپه پایین است دید قابل آن بیرون از تنھا و شده غرق گدازه
 داشـته  خـوردن  ضربه برای کمتری زمان و اند گرفته شکل اخیرًا نواحی که است دلیل بدان این باشد
   . باشد می قطر در مایل 100 با کالویوس قمری گودال بزرگترین اند

د نمـی شـو   نامیـده  ماریـا مـی باشـند آنھـا    ) سمت زمین(روی ماه  يروی دشتھابیشتر  كه میر دریا
كـه بـر   (مـاه  گ بودنـد ، طـرف دور  اختر شناسان نخستین این نواحی روی ماه دریاھای بـزر  به نظرزیرا 

  . اينطور استخیلی کم از این دشتھا دارد دانشمندان نمی دانند چرا  )یداستپاھل زمین نا
 سـطح  روی در بلند و پھن و عظیمھاي  دره به رایل
   .ويندگمي  ماه

 مـاه  سـطح  روی در بلنـد  و پھـن  دره یک رایل ھادلی
 و ولطـ ) متـر  کیلـو  125( مایل 75 رایل این باشد می

 1500( مایـل  1 تقریبـاً  و عمـق ) متر 400( فوت 1300
 در کـه  محکم گدازه توسط آن ،باشد می عرض) متر
 فرانــت آپنــین پایــه و اسـاس  طــول در کانــال پلــه یـک 

 توسـط تصـوير روبـرو   ( است گرفته شکل شده ریخته
 آریســـتارچس قمـــری گـــودال)  1971 در پیمـــا فضـــا

 و قطــر رد مـایلی  25 شـکل  ای دایـره  و بـزرگ  الدگـو 
ــل 2/2 ــدین عمــق مای ــرون مــواد چن  را گــودال زده بی

ــرت گــودال روی مــواد( اســت کــرده احاطــه  شــده پ
  .)است
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اخیـرا بـراى اجتنـاب از    نامیـده انـد،    جـزر رفـتن آن را  پـائین  و  مّدرا  باال آمدن آب درياھا: مد و جزر
  ! نامیده اند) فروكشند -فراكشند( شندِكآنرا ! زبان عربي

دی ھای ادواری مـی باشـد   جزر و مد بلن
که در قسمت ھای بزرگ آبـی روی مـی   

 بـه  نقـاط  تمام در اقیانوسھا، سطح، دھد
ــیش و كــم زمــاني فواصــل ــاال مــنظم ب  ب

  . رود مي پائین و آيد مي
 مـد  دو بـین  زمـاني  فاصـله  متوسـط  بطور

. اسـت  دقیقه 5/25 و ساعت 12 متوالي
 تـا  كشـد  مـي  طـول  زمـاني  نصـف  درست

 زمـین  دور بـه  را كامـل  ردو يـك  ظاھرًا ماه
 51 و ســـاعت 24 نصـــف يعنـــي بپیمايـــد
  . نیست تصادف يك امر اين. دقیقه

ــه مــاه   مــد  و جــزر  اصــلي  علــت : جاذب
ــروي ،    اقیانوســھا . اســت مــاه گــرانش نی

 .دارد سـھمي  پديـده  ايـن  در نیز یدخورش
جـزر و مـد دلیلـی بـر جاذبـه زمـین و مـاه        

کشــش جاذبــه مــاه دلیلــی . مـی باشــد  
تا اقیـانوس ھـا در مسـیر مـاه      می باشد

اقیانوس بر آمده دیگـر در  . بر آمده شوند 
طـرف متضــاد قـرار دارد زمــانی کـه زمــین    
ھمچنین به طرف ماه کشیده مـی شـود   
 از زمانی که زمـین مـی چرخـد دو جـزر و    

   .مد اتفاق می افتد
 ، مـاه  ظـاھري  حركـات  با ھمراه مد و جزر
 غربي افق سمت به ناظر شرقي افق از
 تاخیرھـايي  از صـرفنظر . روند مي پیش او

ــول كــه ــار و اصــطكاك معل ــانوي آث ــر ث  ديگ
ــتند ــن و( ھسـ ــت ممكـ ــه اسـ  شـــش بـ
 ھــر در مــد و جــزر) برســند ھــم ســاعت
 كـه  دھـد  مـي  روي زمـاني  زمین، ي نقطه
 نیمـدايرة  در يـا ( مكـان  النھـار  نصف در ماه

   .باشد) آن متقابل
 اثـر  بـه  نسبت مد و جزر در خورشید اثر

ــاه ــهدر از مـ ــت دوم ي جـ ــوردار اھمیـ  برخـ
ــرا. اســت  بیشــتر بســي آن ي فاصــله زي
ــروي نســبت. اســت ــد نی  مــد و جــزر مول

 مــاه نیــروي% 7 حـدود  در فقــط خورشـید 
   .است
ــي :و ضــعف شــدت  نیروھــاي كــه وقت

 ھماھنـگ  خورشـید  و ماه مد و جزر مولد
 ھنگــام بــه مــثًال كننــد، عمــل يكــديگر بــا

 زمـــین طــرف  يـــك در ھــردو  كـــه نــو  مــاه 
 حداكثر در حاصل مدھاي و جزر ، ھستند

 و جــزر ، مــدھا و جــزر ايــن. ھســتند خــود
 زاويـة  ھـم  بـا  مـاه  خورشیدو كه است ھنگامي ديگر حد. شوند مي نامیده مھكشند يا بھاري مدھاي

 موسـوم  كھكشـند  يـا  خفیـف  مـدھاي  و جـزر  بـه  و حداقل در مد و جزر ھنگام دراين. بسازند درجه 90
 دارد رقـرا  زمینـي  حضـیض  در مـاه  كـه  ھنگامي. دارد مد و جزر ارتفاع در تاثیري نیز ماه نزديكي .است
سـال یکبـار    ٥/١ایـن جـزر ومـد ھـر      .اسـت  عادي حد از بیش% 20 اندازة به آن مد و جزر مولد نیروي

  .اتفاق می افتد 
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