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  ٤      یه    ما  
 

وني را مطرح و منتشر كرده ايم، گوناگتا كنون مباحث درباره شناخت قمر و ماه مباحث زيادي اھمیت طرح دارد، 
 .مي باشد ناسي ماهشمعرفت منظر قمر يا نما: راه آسماننامه  ھفتهموضوع اين شماره از 

  ١     ما نا ی   ماه   یا                        
  

 آسـمان  در جـرم  تـرین  روشـن  ماه
 میــان در زمــین قمــر ،اســت شــب
 انسـان  توجـه  سماوي اجرام ساير

 جلب خود به شگرف شكلي به را
كـه   زيبـا  قمـر  ايـن  زيرا. است هكرد

نــــــوربخش تــــــاريكي شــــــبھا و 
ر و تقويم آشـكار اوسـت   گشمارش

 فكــر و ذھــن اســطوره ســو يــك از
ارتبـاط و   ديگر سوي از و هبود بشر

 نشـدني  انكـار  زمـین  بر آن تاثیرات
  . است
 خود مدارھاي در زمین و ماه طواف

 پديـده  ،بر محور مركز قـدرت عـالم  
 مـي  خلق را نظیر كم و زيبا ھايي
 عظمت بر دلیلي شك بي كه كند
ــت و ــرينشحضــرت حــق در   دق  آف

  .باشد مي گیتي
 بــدر مــاه كــه دانــیم مــي مــا ھمــه
 جــذاب و یــزگاحســاس بران اربســی
نور افشاني ماه ناشـي   اما. است

 مـاه نمـی  خـود  توسط نور  تولید از
 خورشـید  نـور ماه تنھا  باشد، بلكه

  .کند می منعکس را
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  ماه پیدا و نھانروي 
v پیداسـت، بطـور   نا و غايـب  زمین اھل براى ماه ايام از برخي اينكه از شتهگذ

 نظـر  از رشگـ دي طـرف  و بیننـد؛  مـي  را مـاه  طـرف  يـك  تنھـا  زمـین  ساكنانكلي 
پیدای  ياسمت نزديك يا  روي ماهسطح آشكار زمیني ماه؛  است، نھانپ زمینیان

ای از سطح کرٔه ماه است که به طور دائمی رو بـه   کره نامیده شده و آن نیم ماه
سمت يا  پشت ماهکرٔه پنھان ماه برای زمینیان را  نیم. سوی کرٔه زمین قرار دارد

   .نامند می دور ماه ياپنھان 

v  ٣لونا (کاوشگر ماھواره توسط  ١٩۵٩سمت پنھان ماه نخستین بار در سال (
ايـن  بـرداری شـد،    عکـس از كشور قزاقستان به سوي ماه ارسال شده بود، كه 

در صفحه بعدي تصـوير ھـر دو رخ مـاه بـراى     . ائین صفحه مي بینیدپتصوير را در 
   .درخشانتر مي باشد ماهروي از  پشت ماهمقايسه درج شده است، 
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v  مگر مـاه خـود بـه     ؟نمي توانند ببنند مردم زمینچرا يك طرف ماه را راستي
 و در ھنگام چرخیدن به دور زمین نمي گردد؟  ؟دور خود نمي چرخد

دلیل اینکه ھمیشه یک طرف ماه را می بینـیم عـدم چـرخش مـاه بـه دور خـود       
چرخید، در ھر بار گردش به دور زمین یـک  نیست؛ زیرا اگر ماه به دور خود نمی 
   . بار به طور کامل اطراف آن را می دیدیم

v    کـه یـک سـمت از مـاه ھمیشـه رو بـه زمـین         (در سبب اين خصوصـیت مـاه
  :ه ھاي مختلفي مطرح است از جملهنكت) ماند می

که دوره تناوب چـرخش مـاه بـه دور خـود و گردشـش بـه دور        ز آنجاا :نكته اّول
یعنی ھنگامی که ماه یک دور کامل دور زمین می گردد، یک . ھستند زمین برابر

این ھماھنگی موجب شده است ھمیشه یک . دور ھم دور خود چرخیده است
  .روی ماه به سمت زمین باشد

 یقمرھـا  و اراتیسـ  ریسـا  و نیزمـ  ھماننـد  مـاه  کـه  میدانـ  یم ما ھمه :توضیح
 خـود  دور بـه  مـاه  چـرخش  ایـ آ امـا . چرخـد  یم زین خود دور به یشمس منظومه
 نیـ ا کـه  دیـ بدان اسـت  جالـب  افتـد؟  یم اتفاق بار کی ساعت ٢۴ ھر نیزم مانند

  . انجامد یم طول به ماه کی بایتقر ماه در چرخش
 بـه  تمـام  ھفتـه  دو بـا یتقر مـاه  از قسـمت  کی: اين امر اين است كه گرنتیجه دي
 دو شب صورت نیھم به سپس و دارد قرار دیخورش تابش برابر در مداوم صورت
 دیخورشـ  غـروب  کی ینیزم روز ۵/٢٩ ھر فقط یعنی. شود یم آغاز ماه یا ھفته
يعنـي يـك مـاه قمـري اھـل زمـین مسـاوي يـك يـوم          ! شود یم مشاھده ماه در
  .شمسي اھل ماه است) شبانه روز(
 گرادیسـانت  درجـه  ١٢٠ تـا  توانـد  یمـ  مـاه  کـره  سطح روز طول در لیدل نیھم به

 درجـه  -١۵٠ تـا  توانـد  یمـ  شـب  طـول  در دمـا  نیـ ا که یحال در. کند دایپ حرارت
 بر که است یمشکالت از یکی خود نیا البته که. کند دایپ کاھش ھم گرادیسانت
ھـم   مخصـوص  یلباسـھا  کمک با که دارد وجود ماه در فضانوردان حضور راه سر

 . دینما یممشكل 

  نین است؟ چخش ماه چرا چرحاال خوب است بدانیم  :نكته دّوم
ھمانطور كه در بخشھاى قبلي تشريح شد، ماه و زمین در حقیقت دو  :توضیح

ردش گـ دنـد، و ايـن ھمـان    رگر مـي  گرد يكـدي گـ كـه بـر    سیاره جفتـي ھسـتند؛  
   .سبب يكسويي ماه براى اھل زمین شده است ھماھنگ

 ، نیزم سمت به ماه ینسب بودن ثابت رغم یعل که جاست نیھم جالب نکته
 زوج کیـ  آنھـا  کـه  یمعنـ  نیـ ا بـه (. چرخنـد  یم گریکدی گرد به ود ھر نیزم و ماه

 جرم دو ھر )دارد وزن ماه برابر کی و ھشتاد حدود نیزم که چرا ھستند، نابرابر
 و مـاه  جرم اگر. گردند یم خود نیب مشترک گرانش مرکز دور بر مذکور یآسمان

 گرفـت،  یمـ  قرار دو آن وسط در قایدق گرانش مرکز نیا بود، برابر گریکدی با نیزم
 اسـت  کترینزد نیزم به گرانش مرکز است، ماه از نتریسنگ اریبس نیزم چون اما
 قتیحق در که ماه رسد یم نظر به نیبنابرا. دارد قرار نیزم سطح ریز واقع در و
 گـر ید یسـو  از. چرخد یم نیزم دور به ییگو گردد، یم گرانش مرکز نیا دور به
 گـرانش  مرکـز  نیـ ا دور یمرغـ  تخـم  کـت حر ینـوع  مـاه،  کیـ  طـول  در مـا  نیزم

 ارهیسـ  سـمت  بـه  یعـ یطب یقمرھـا  شتریب مانند ماه سمت کی. دارد مشترک
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) سـنکرون ( ھمگـام يـا   ران قفل شدهَوَدرا  شدگراين نوع  .است  شده قفل مادر
اسـت و  ]" ھمگـام " [يـا  " قفـل شـده  "وجود قمرھايي که دورانشـان   مي نامند،

زي نشان مي دھند، بطور شـگفت آوري در  ھمواره روي ثابتي را به جسم مرک
منظومه شمسي عادي و معمـولي اسـت، مخصوصـًا ماھھـاي داخلـي کـه بـه        

) آيـو، اروپـا، گانیمیـد و کالیسـتو    (تمام چھار قمر گالیله مشتري . سیاره نزديکند
و پنج ماه داخلي زحل، ھم در حالت قفل شـده مـي گردنـد    . چنین ھستند اين

عطارد نیز به شكلي خـاص بـه خورشـید قفـل شـده       دوران .دوران ھمگام دارند
دوران عجیب ). سه چرخش بدور خود به ازاي ھر دو گردش بدور خورشید(است

زھره ھم که برعکس زمین، از شرق به غرب است، بنظـر قفـل شـده بـا زمـین      
) زمین(بین ما[اين قفل شدگي، غیر دائم و شايد به نوعي شانسي. مي باشد
ا واقعیت اين است که زھـره ھرگـاه در نزديکتـرين فاصـله     ام. وجود دارد] و زھره

ھرچنـد پـیش از آن   . خود با زمین قرار دارد، يک روي ثابت به ما نشان مي دھـد 
ابزار اصلي براي مطالعه سطح زھره، راديو تلسکوپھا بودند کـه تصـاوير ناقصـي    

و  امـا سـتاره شناسـان ھمـواره از اينکـه در ھـر نزديکـي زمـین        . ارائه مي دادند
  .زھره، ھمان چھره قبلي نمايان مي شد در تعجب بودند

 ھمگـام  يـا  ران قفل شدهَوَدبه صورت  خش ماهچرا چر اّما راستي : ه سّومنكت
  است؟ 

ــیح  :توضـ
ــان در  بیــــ

ــبب آن  سـ
اين فرضیه 
مطــــــــرح 

 :است كـه 
 متاین َس
روي ( مـــاه

ــكار ) آشــــ
تـر   سنگین
مت از َســـ

دیگر است 
ــه  و جاذبـــ

ــرانش( ) گـ
زمین آن را 

ه خـود  رو ب
ــه  نگـــــــــ

  .دارد می
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  ماه  ينھان رخ از ترگزربي ماه پیدا چھره
v       با اينكـه نـاظر زمینـي بـا ديـدن

يكسوي ماه تنھا بايد نیمي از مـاه  
ــع؛   ــى در واق ــد ول ــده از را ببین بینن

درصـد   ۵٩  تواند مجموعـاً  زمین می
در ھـر  البتـه   .از سطح ماه را ببیند

لحظه فقط نیمـي از سـطح مـاه از    
 رخگـرد اما . ؤيت استزمین قابل ر

به ما اجازه مي دھـد نـیم نگـاھي    
ھم بـه وراي مرزھـاي قابـل رؤيـت     

ــه و  ــز  گانداخت ــاه را نی ــه ھــاى م ون
ــا گذشـــت زمـــان تنھـــا . ببینـــیم بـ

درصـد سـطح مـاه     ٥٩مناسب، تـا  
قابل مشاھده خواھد بود؛ ھرچنـد  

كـه زاويـه ديـد    (در نزديكي لبـه ھـا  
نسبت به سطح ماه خیلـي مايـل   

يادي قابل حصول ، جزئیات ز)است
امروزه مـاھواره ھـاي    .نخواھد بود

دور ماه، سطح ماه را با دقـت بـاال   
تصويربرداري كرده اند، بنابراين اين 

درصــدي، ديگــر ٩امكــان مشــاھده 
ــراي     ــاده اي بـ ــوق العـ ــت فـ فرصـ
مطالعه سطح ماه به حساب نمي 

ــد ــه   . آي ــا پــیش از عصــر فضــا، ك ام
ســتاره شناســان از ديــدن نیمــه    

روم بودنـــد، ھـــر پنھـــان مـــاه محـــ
ــه    ــزايش احاط ــراي اف فرصــتي را ب
خــود بــر ســطح مــاه غنیمــت مــي 

   .شمردند

v ای  پدیـده و  مـاه  رخگـرد  حرکات
ــام  ــه نـــــــــ ــرازش بـــــــــ  تـــــــــ

بــه معنــاي  )Librationلیبراســیون(
دلیلی می باشد کـه مـا    ترازشدن
ھــای  را از زاویــه مــاهروي بتــوانیم 

مختلف در زمانھای مختلف ببینـیم  
 .باشــدوایــن امکــان وجــود داشــته 

به غلط بـه عنـوان   اين اصطالح كه 
از  ؛ترجمـه مـي شـود    "آزادسازي"

 تـرازو بـه معنـي   Libra  كلمه التین
ــزان( ، گرفتـــه شـــده اســـت  ) میـ
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مي دانید ترازوھاي دوكفـه اي مـي تواننـد حـول نقطـه تعادلشـان       ھمانطور كه 
مانند يك پاندول نوسان كنند و بطـور فرضـي رخگـرد مـاه شـبیه چنـین حركتـي        

] نـاظر [در موقعیت تعادل، محور بلنـد مـاه بـه سـمت زمـین      .ده استدانسته ش
است كه رخگرد، نوك اين محور كه به سمت زمین اسـت را بـه سـمت شـمال،     

از آنجا كه خـود مـاه بـه ايـن محـور وصـل        .جنوب، شرق و غرب حركت مي دھد
از روي ثابت ماه را نمايان مي  سطح كمي بیشتر( گونه ھاي ماهاست، رخگرد، 

   .و به ھمین دلیل رخگرد نامیده شده است )سازد

v  و شـیب خـط    زمـین مـاه را نسـبت بـه مـدار     ماه؛ موقعیت آزاد سازی حركت
آزاد سـازی آشـکاری    ايـن . تغییر می دھـد   زمینماه را با توجه به مدار  ياستوا
آزاد (که دید زمین نسبت به ماه را در زاویه ھای مختلف تغییـر مـی دھـد     است

 بـه  یکمـ  همـا  چھـره  رسـد  یمـ  نظر به ماه ھر و .)اق می افتدسازی روزانه اتف
   .چرخد یم سو آن و سو نیا

v  رخگرد فیزيکيي گرو دي رخگرد ھندسييكي  :نوع رخگرد دارددو ماه.  

v رخگرد به ھـر يـك از عـواملي كـه امكـان نگـاه كـردن بـه          :رخگرد ھندسي
اغلـب آنھـا ھیچگونـه    . آنسوي لبه ھاي ماه را به ما مي دھد اطالق مي گـردد 

در راسـتاي   (shift)سنخیتي با حركت پاندولي محور ندارند و در واقـع يـك تغییـر   
 .ديد را نشان مي دھد

v ب. فیـايي رخگـرد در طـول جغرا   :الف: خود سه قسم دارد رخگرد ھندسي: 
   .رخگرد در عرض جغرافیايي :ج. رخگرد روزانه

v بــه  :رخگــرد در طــول جغرافیــايي
دلیل بیضي بودن شکل مدار مـاه بـه دور   

در حین گردش ماه . زمین اتفاق مي افتد
بــه دور زمــین ســرعت گــردش آن متغیــر  

ــانون کشــف شــده  . اســت ــر اســاس ق ب
يوھـانس  " توسط ستاره شناس آلماني،

، ھنگامي که مـاه  ١٧قرن در اوايل " کپلر
نسبتا به زمین نزديک اسـت سـرعت آن   
بیش از حد میانگین و ھنگامیکه نسبتا از 
زمین دور است سـرعت آن کمتـر از حـد    

امـا سـرعت گـردش    . میانگین مي شـود 
وضعي ماه، يعني گردش آن به دور محور 

بنــابراين در . طـولي ھمـواره ثابــت اسـت   
نتیجـه ارتعاشــات طـولي، رصــدکننده نــه   

ماه را ببینـد بلکـه   " چھره"تنھا مي تواند 
را ھم مي تواند مشـاھده  " گونه ھايش"

   .کند

v به سبب تغییر موقعیت ناظر در زمین نسبت بـه مـاه پديـدار     :رخگرد روزانه
بـا  . ناظري را مجسم نمايید که در فاز بدر کامـل، در اسـتوا قـرار دارد   . مي شود
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را ھنگـام طلـوع در افـق شـرقي و      گردش زمین از غرب به شرق، ناظر ابتدا ماه
در طول اين مدت، نقطـه  . سرانجام غروب آن در افق غربي را مشاھده مي کند

نسبت به ماه تغییر کـرده  ) اندازه قطر زمینبه (کیلومتر  ١٢.٧٠٠ديد ناظر حدود 
در نتیجه اين گونه به نظر مي رسد کـه مـاه بـه آرامـي بـه سـمت غـرب        . است

اه از شرق طلـوع کـرده و بـه بـاالترين نقطـه خـود در       زمانیکه م. گردش مي کند
آســـمان ســـفر 
مي کنـد، نـاظر   
ــد   ــي توانـــ مـــ
ــه غربــي   گوش
ماه را مشاھده 
کنــــــــــــــــد و 
ھنگامیکــه مــاه 
به سـمت افـق   
غربي مي رود، 
گوشه شـرقي  
ــت   ــل روي آن قاب

   .است

v  ــايي ــرد در عــرض جغرافی  :رخگ
ھمــانطور كـــه محــور چـــرخش زمـــین   

خورشـــید  -نســـبت بـــه خـــط زمـــین   
كـج اسـت، محـور چـرخش      درجـه ٢٣.٥

-ماه ھم نسبت به خـط المركـزين مـاه   
ھمانطور كه   .درجه كج است٦.٥زمین 

درجـه اي  ٢٣.٥طي فصول سـال زاويـه   
زمین باعث تابیدن متناوب خورشید بـه  
ــل    ــه دلی منــاطق قطبــي مــي شــود؛ ب
مشابه، به دلیل انحـراف محـور طـولي    

درجه نسبت به خـط   ٥/٦ماه به اندازه 
ري مــاه رخ مــي عمــود بــر صــفحه مــدا

ــد ــک    . دھ ــي ي ــل در ط ــین دلی ــه ھم ب
ــودن    ــج ب ــه دور زمــین، ك گــردش مــاه ب

قطــب شــمال مــاه محـور چــرخش مــاه  
نخست به سمت زمـین داراي انحـراف   

وقتـي ھـر يـک از    . است و سپس قطب جنوب آن به سمت زمین کج مي شـود 
دوقطب به سمت زمین کج شوند، به ناظر زمیني اجازه مي دھد كه نگاھي به 

يكبار قطب شمال ماه و دوھفتـه ديگـر قطـب جنـوب     ( ق قطبي ماه بیندازدمناط
ھر چند زاويـه تمايـل   . ناظر منطقه بیشتري از قطب ھا را مشاھده میکند). ماه
درجه خیلي كوچك است اما به ھرحال میدان ديـد مـا   ٢٣.٥درجه نسبت به ٦.٥

   .روي ماه را افزايش مي دھد
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درصـد از   ٥٠ناظر به جـاي   )لیبراسیونھا(شھا ترازدر نتیجه ھمه اين رخگردھا يا 
   .درصد از سطح ماه مي باشد ٥٩يت ؤسطح ماه قادر به ر

v عالوه بر انـواع رخگـرد کـه تـاکنون ذکـر شـد، يـک رخگـرد          :رخگرد فیزيکي
حرکت نوساني باال پايین و چپ و راست ماه حول حالت : فیزيکي نیز وجود دارد

مـود اصـلي   ن ).يک فنر وصل شده اسـت مانند سر عروسکھايي که با (تعادلش 
مقدار نوسان جانبي بسیار . درجه است١.٥آن، قطب به قطب و با اندازه حدود 

حـدود  ( کوچکتر از آن است که با روشھاي تلسکوپیک قابل انـدازه گیـري باشـد   
اين نوسان با سیگنالھاي لیزري رفـت و برگشـتي براحتـي قابـل     ). درجه٠.٠٠٤

] آينه ھايي[از تاباندن لیزر به منشور ھاي بازتابيدر اين روش .(مشاھده است
شوروي روي سطح  ٢١ربات لوناون چوسايلي ھماستفاده مي شود که توسط 
نتايج، چنین حرکتھـايي را کـه مکمـل رخگردھـاي     ) ماه کار گذاشته شده است

 .پیشین است تصديق مي کند

v   ي کـج اسـت  محور طولي ماه مانند محور طولي زمین، اندکبیان شد، قبال .
درجه است و ھمین امر منجـر بـه تغییـر فصـل در      ٥/٢٣زاويه محور طولي زمین 

درجه است بنابراين در  ٥/١اما زاويه محور طولي ماه تنھا حدود . زمین مي شود
نتیجه ديگري که از انحراف اندک زاويـه محـور طـولي مـاه     . ماه فصل وجود ندارد

نزديـک قطـب ھـاي مـاه      حاصل مي گردد ايـن اسـت کـه قلـه ھـاي مشخصـي      
ھمیشه در معرض نور خورشید قرار دارند و کف برخي از چاله ھا به ويژه نزديک 

  .قطب جنوب ھمیشه در سايه به سر مي برند

  تصوير
  قطب جنوب كره ماه

 از نماي زيرين 
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  ماه ماه :زمین
v  قبال دانستیم كه به علت عدم وجود اتمسفر در ماه آسمان آن ھمواره تاريك

خورشید در طول روز ماه كه  اه مانند روز در زمین نمي باشد، اماگچاست، و ھی
ه را مـا ولـى سـطح   حدود دو ھفته طول مـي كشـد، در آسـمانش ظـاھر شـده      

، بجـاي مـاه در آسـمان زمـین؛ كـره زمـین نقـش        تر از شب آن مـي نمايـد  روشن
قسـمت نزديـك يـا    روی  اى در از نقطـه مھتاب در آسمان ماه را دارد، ولى فقـط  

 ماه در آسمان زمین کان مشابهزمین ھمیشه مدر اين قسمت ماه؛  ،آشكار ماه
 . دارد را 

v مھتـاب  نـور  از بـار  شـانزده  ؛نیزمـ  یبزرگـ  بـه  توجـه  با نیزم قرص نور تشد 
 دوباره و افتد یم ماه یرو کرده بازتاب نیزم از که است نور نیھم. است شتریب
 را مـاه  کیـ تار بخـش  جـه ینت در و رسد یم ما چشمان به و کند یم بازتاب ماه از
 .کند یم روشن یکم

v اين و  ،تغییر می کندداراي اھله بوده و اھله اش زمین  ؛اه ساكن ماهگاز ديد
پنھـان  يا قسمت دور  اما در .روشني بخش استاست كه در آسمان ماه زمین 
منظـره   اينكـه خالصـه   .نمی توانید ببینیدر شما زمین را در آسمان ماه گماه دي

قمـر و مـاه را در كـره    نقش  ماهفرضي كره زمین از سطح كره ماه، براى ساكن 
قـادر بـه   ) در سـوي آشـكار بـراى زمـین    (، و تنھا ساكن مـاه  ايفا مي نمايد زمین

   .ر ماه؛ كره زمین را نمي بیندگديدن زمین است، و ساكن آن سوي دي

v طلـوع و   ؛ھمانند مـاه در آسـمان زمـین   آيا كره زمین در آسمان ماه؛  :سؤال
 ؟ غروب مي كند

 و طلـوع  ماه بر مستقر ناظر نظر در ستارگان ریسا و دیرشخو :فته مي شودگ
 جالـب  امـا . شـود  یمـ  انجـام  یآھسـتگ  بـه  عمـل  نیـ ا البته که کنند، یم غروب

 سـمت  بـه  کـه  مـاه  از یقسـمت  یرو کـه ( ناظر، نیھم یبرا نیزم که نجاستیا
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 یمحل در افق فراز بر شهیھم )شده مستقر است نیزم
 ، نامحسوس و کم اریسب ینوسانات بجز و دارد قرار ثابت

 ھماننــد درســت. دیـ آ یمــ نظــر بـه  حرکــت بــدون ھمـواره 
 محکـم  و ثابت کوه کی برفراز که یرنگ یآب بزرگ بادکنک
 قسـمت  در کـه  یفرد اوصاف نیا با و! باشد شده بسته
 بـه  قـادر  ھرگـز  نـد، یب ینمـ  را نیزم و دارد قرار ماه پشت

  .شد نخواھد نیزم سطح دنید

مـي  ن براى اھـل مـاه مرتبـا تغییـر     منظره زمیآيا  :سؤال
مـي  كند و ھر وقتـي برخـي از قـارات زمـین را مشـاھده      

   ؟كنند
 رانَوَدخش ماه به صـورت  چربه دلیل    :فته مي شودگ

؛ كه سبب نمايش يكسويه ماه براى ھمگام يا شده قفل
اھل زمـین بـود؛ ھمینطـور ھمـواره يكسـوي زمـین بـراى        

اظر ماه ھمیشـه  سوي آشكار ماه نمايان است، ن ساكن
آن سوي زمین را مي بیند كه در آن از ھند تا غرب آفريقا 

و حرم الھي است، بنابراين و با توجه حجاز  آن و در میانه
و ھمـواره   به مطلب قبلي، كره زمین قبله نمـاي دائمـي  

  .روشن ساكن ماه است
ھر سه تصوير توسط مركز فضايي ناسا تھیه و منتشـر   :و تأّمل توضیح

زمین در ھر يك از سه تصـوير در ارتفـاع خاصـي از افـق مـاه       .شده است
یـزي نبايـد   چنـین  چات علمـي سـابق الـذكر    مي باشد، با توجه بـه نظريـ  

آيــا آن ؟ ه مــي توانــد باشــدچــوير اعلــت اخــتالف ايــن تصــ .اتفــاق بیافتــد
غفلـت  نشـانه روتـوش تصـاوير و ناشـي از     يا نظريات زير سؤال مي رود؟ 

رافیــك در گھنــر  و ارتبــاطي بــه نقــش ،دهبــو رافیــك ناســاگفنــي بخــش 
  ؟جديد دارد عصرموفقیت و فتوحات فضايي 
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  از زمین نماى ھمسان ماه و خورشید
برابر  ۴٠٠خورشید قطرمي باشد، کیلومتر  ٣۴٧۶كره ماه ) میاني(قطر استوایی 

  .در تصوير زير به خوبي تفاوت حجم ماه و خورشید نمايان استاست، قطر ماه 

اندازه قرص ماه و قرص خورشید تقريبا يك اندازه به نظر  براى ساكنان زمینلي و
فاصـله  از آنجـا كـه   : اين امـر اينطـور توجیـه و تبیـین شـده اسـت كـه        !مي رسد
ایـن اتفـاق باعـث    لـذا   ،برابر فاصله ماه از زمین اسـت  ۴٠٠از زمین نیز  خورشید

ک انـدازه بـه نظـر    بـه یـ  در منظـر اھـل زمـین    شود تا ھم ماه و ھم خورشید  می
را تمـام سـطح خورشـید    ماه غالبـا بتوانـد    ،خورشیدو در ھنگام کسوف رسیده 

  .گرفته شودوشانده و قرص خورشید كامال پ

 ماه
 زمین

 خورشید
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