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 مسابقات استانی نجوم :  خالصه منبع اول

 

 سفر در کیهان: فصل اول

.  زىیً ؿّىیً ؿیارق ىٍؼّىَ قيـی ةعغ از ظّرقیغ اؿث کَ دركف کِکكاف راق قیؼی كؼار دارد

 ىیهیارد ؿحارق فلط یکی از مغُا ىیهیارد کِکكاف كاةم ىكاُغق در 200ا ةا صغكد ـکِکكاف 

 .کیِاف اؿث

 ىیهیّف کیهّىحؼ 150 ُؽار کیهّىحؼ ك ىحّؿط فامهَ ظّرقیغ جا زىیً 380 فامهَ ىاق جا زىیً 

 .اؿث

در . ىی گّیٍغ (IAU)ةَ فامهَ ىحّؿط زىیً جا ظّرقیغ یک كاصغ ٌسّىی :  یک كاصغ ٌسّىی

ٌسّـ ةَ دنیم ایٍکَ ةا فامهَ ُای ةؽرگحؼی از كاصغ ٌسّىی ؿؼكکار داریو، ةؼای اٌغازق گیؼی فامهَ 

 . ةؽرگحؼی اؿحفادق ىی کٍٍغُایىیاف ؿحارق ُا از كاصغ

 .ىـافحی اؿث کَ ٌّر در ىغت یک ؿاؿ ظی ىی کٍغ:  ؿاؿ ٌّری

𝐶). تصغكد ؿینغُؽارکیهّىحؼ در داٌیَ اس:  ؿؼعث ٌّر = 300 000 
𝑘𝑚

𝑠
) 

 ؿاؿ ٌّری از ىا 3/4 کَ صغكد  اؿثٌؽدیک جؼیً ؿحارق ةَ ظّرقیغ،پؼكکـیيا كٍعّرس

 .فامهِغارد

یک ُـحَ در ىؼکؽ کَ ةازكُایی از آف ظارج ) کِکكاف راق قیؼی یک کِکكاف ىارپیچی اؿث 

 . ُؽار ؿاؿ ٌّری اؿث100كعؼ آف صغكد . (قٌّغ ىی
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کِکكاف راق قیؼی ةَ ُيؼاق چٍغ کِکكاف دیگؼ، در کٍار ُو ظّقَ ای از کِکكاف : ظّقَ ىضهی

 .ُا را جكکیم ىی دٍُغ کَ ةَ آف ظّقَ ىضهی گفحَ ىی قّد

ىسيّعَ ای از چٍغیً ظّقَ کِکكاٌی کَ ظّقۀ ىضهی ُو ةعكی از یک : ُا  اةؼ ظّقَ کِکكاف

اةؼظّقَ کِکكاف ُاؿث؛ ایً ُا ةؽرگحؼیً ؿاظحارُای فضایی ُـحٍغ کَ در عانو قٍاظحَ قغق 

 .اٌغ

 شواخت مباهی موظومى شمسی:  فصل دوم

ُكث ؿیارق جكکیم قغق اؿث کَ ایً ؿیارق از ك  (ظّرقیغ)ةَ ىسيّعَ ای کَ قاىم یک ؿحارق 

 .ىیگّیٍغ(ىٍؼّىَ ظّرقیغی)ُا ةَ دكر ظّرقیغ ىی چؼظٍغ، ىٍؼّىَ قيـی 

 .کَ ةیً ؿیارات كؼار دارٌغ ُو زؽك ىٍؼّىَ قيـیِـحٍغ.... ُا ك   ُؼ زؼىی ىذم كيؼُا، ؿیارؾ

ُؼ زؼىی کَ دایؼق كار در یک ىـیؼ ىٍضٍی ةَ گؼد ٌلعَ ای  ةچؼظغ، :  ٌیؼكی گؼیؽ از ىؼکؽ

ُيّارق ؿعی دارد کَ از ىؼکؽ آف ىـیؼ دایؼق ای دكر قّد؛ ایً ٌیؼك کَ ةا افؽایف ؿؼعث چؼظف 

 .ىی گّیٍغ(ایٍؼؿی صؼکث)آف افؽایف ىی یاةغ، ٌیؼكی گؼیؽ از ىؼکؽ 

یک زؼـ را ُيّارق در ىغار  (ٌیؼكی زاذةَ ك ٌیؼكی ایٍؼؿی صؼکث) ىسيّعَ اعياؿ دك ٌیؼك 

ای ةَ دكر ىؼکؽ چؼظف ظّد پایغار ٌگَ ىی دارد، ةٍاةؼایً ُؼ چَ ؿیارق ةَ ظّرقیغ ٌؽدیکحؼ  دایؼق

 .ةاقغ ةؼای آٌکَ زاذةَ ظّرقیغ آف را زػب ٌکٍغ ةایغ ؿؼیعحؼ ةچؼظغ

 3ةؼای چگٌّگی صؼکث ؿیارات ةَ دكر ظّرقیغ  (داٌكيٍغ آنياٌی)یُّاٌؾ کپهؼ :  كّاٌیً کپهؼ

 . راةیاف ىی کٍیو آف اكؿ ك دكـ ادتات کؼد کَ كاٌّف را ةیاف ككاٌّف
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ُؼ ؿیارق صّؿ ظّرقیغ ركی یک ىغار ةیضی قکم صؼکث ىی کٍغ ك ظّرقیغ در :  كاٌّف اكؿ کپهؼ

 ىغار صؼکث زىیً ةَ دكر ظّرقیغ را ٌكاف  (1)قکم . یکی از کاٌّف ُای آف كؼار دارد

. ىی دُغ کَ گاُی ةَ ظّرقیغ ٌؽدیک ك گاُی از آف دكر ىی قّد

 (1)قکم       

ظط ىـحلیيی کَ ؿیارق ك ظّرقیغ را ةَ ُو كمم ىی ؿازد، در فّامم زىاٌی : كاٌّف دكـ کپهؼ

. ٌكاف دٍُغق كاٌّف دكـ کپهؼ اؿث (2)قکم . ىـاكی، ؿعّح ىـاكی را در فضا ظی ىی کٍغ

 (2)      قکم 

 .چؼظٍغ  در یک زِث از غؼب ةَ قؼؽ ىی کَصؼکث ؿیارات ةَ دكر ظّرقیغ: صؼکث اٌحلانی

ةـحَ ةَ صسو، . صؼکث ؿیارات ةَ دكر ىضّر ظّد کَ قتاٌَ ركز را پغیغ ىی آكرٌغ:  صؼکث كضعی

.  ؿؼعث چؼظكی ؿیارات ةَ دكر ظّد از چٍغ ؿاعث جا چٍغیً ركز ىحفاكت اؿث كؿاظحار ؿیارق
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زٍؾ كيؼُا ىذم ىاق ىی جّاٌغ از ؿٍگ . زؼـ ُای کّچکی کَ ةَ دكر ؿیارات ىی چؼظٍغ: كيؼ

 .ةاقغ یا ىذم كيؼُای ٌپحّف از گاز یط زدق ةاقغ

جٍِا در صغ فامهَ ةیً زُؼق جا ىؼیط کَ ؿیارق زىیً كؼار دارد، دىای ىحعادنی :  کيؼةٍغ صیات

یکی از قؼایط ىِو كزّد ك ةلای صیات ةَ قکم . كزّد دارد کَ صؼارت كاةم جضيهی را داراؿث

صیات ةَ گٌَّ ای اؿث کَ در ركی زىیً قٍاظحَ قغق . زٌغگی گیاُی، زاٌّری ك اٌـاٌی اؿث

 ىٍؼّىَ قيـی را در صانث ؿیارات.اؿث ك در ُیچ یک از ؿیارات ىٍؼّىَ قيـی كزّد ٌغارد

 :کهی ىی جّاف در دك گؼكق كؼار داد

 .کّچک اٌغ، ؿاظحارؿٍگی دارٌغ، چگانی ةاالیی دارٌغ (عػُعارِد، زُؼق، زىیً، ىؼیط): ؿیارات داظهی

 .، صسو ةؽرگ، گازی اٌغ، چگانی ٌـتحاً پاییً(ىكحؼی، زصم، اكراٌّس، ٌپحّف): ؿیارات ظارزی

 ىیهیارد ؿاؿ پیف، در ةعكی 6ٌؼؼیَ ای كزّد دارد کَ در صغكد :  قکم گیؼی ىٍؼّىَ قيـی

از یک ؿضاةی، یک جّدق عؼیو از ذرات ُیغركژف ك ُهیّـ فكؼدق جكکیم قغ؛ جّدة ىؼکؽی قکم 

گؼفث کَ ةا فكؼدق قغف ك کّچک قغف، ةؼ ؿؼعث چؼظف ةَ دكر ظّد افؽكدق ىی قغ؛ کو کو 

َ ُایی از ىّاد از جّدة ىؼکؽی زغا قغق ك از آف فامهَ گؼفحٍغ کَ ىّاد پیف ؿحارق ای را ةَ  صهل

جّدق . ىّاد ایً صهلَ ُا ةَ ىؼكر زىاف ُـحۀ اكنیَ ؿیارات اىؼكزی را ةَ كزّد آكردٌغ. كزّد آكردٌغ

در  (ُيسّقی)ىؼکؽی جتغیم ةَ ظّرقیغ قغق کَ در ٌحیسۀ یک كاکٍف زٌسیؼق ای ُـحَ ای 

یٍغ از آایً فؼ. ىؼکؽ ك فكار اجو ُای ُیغركژف، عٍنؼ ُهیو را در دؿ ظّرقیغ جّنیغ کؼدق اؿث

.  ىیهیارد ؿاؿ كتم جاکٍّف اداىَ دارد5صغكد 

درةارة جكکیم ؿیارات ُـث کَ ىی گّیغ ةا عتّر یک ؿحارق از کٍار ظّرقیغ ك زغا : یدٌؼؼیَ کكً

. قغف جکَ ُایی از ظّرقیغ، ؿیارات اىؼكزی ةَ كزّد آىغق اٌغ
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 شواخت سیارات موظومى شمسی:  فصل سوم

  ىعؼكؼ ةَ ؿیارق جیؽپاMercury: (جیؼ) ؿیارق عُعارِد 

ةؼای ىا جٍِا در ٍُگاـ . ٌؽدیکحؼیٍـیارق ىٍؼّىَ قيـی ةَ ظّرقیغ اؿث ك کّچکحؼیً، ٌعـحیً

 -173 درزَ ؿاٌحی گؼاد ك قب ةَ +427در ركز دىایف ةَ . ظهّع ك غؼكب كاةم ركیث اؿث

كيؼ . زّّ ٌغارد ك چِؼق ای قتیَ ىاق دارد.  ركز یک ةار ةَ دكر ظّرقیغ ىی چؼظغ88ُؼ .  رؿغ ىی

 کٍار از 10 ىیالدی ةا پؼكاز ؿفیٍَ ىاریٍؼ1974از ؿاؿ . ىیغاف ىغٍاظیـی ضعیفی دارد.ٌغارد

ؿؼیعحؼیً ؿؼعث چؼظكی ةَ . ععارد، چٍغیً ُؽار عکؾ از ؿعش آف ةَ زىیً ىعاةؼق قغق اؿث

 درزَ ای ؿیارق ععارد از ظّرقیغ، جا صغكد یک ؿاعث 20ةا جّزَ ةَ فامهۀ. دكر ظّرقیغ را دارد

 .كتم از ظهّع آفحاب یا یک ؿاعث ةعغ از غؼكب آفحاب كاةم ركیث اؿث

ٍُگاىی کَ ایً ؿیارق ةیً زىیً ك ظّرقیغ كؼار دارد، از دركف جهـکّپ ةَ مّرت ُالؿ ةاریکی 

 درزَ اٌضؼاؼ ىغار ععارد ٌـتث ةَ ظّرقیغ، در ُؼ ةار گؼدش از 7ةا جّزَ ةَ . دیغق ىی قّد

 از ىلاةم ظّرقیغ ةگػرد ةَ آف گػرععارد اًزهّی ظّرقیغ عتّر ٌيی کٍغ ك ُؼ ةار کَ دكیق

 .گّیٍغ ىی

چِؼق .  کیهّىحؼ ةؼ داٌیَ اؿث25/4از ؿعش آف  (گؼیؽ) ةَ عهث زاذةَ کو ایً ؿیارق، ؿؼعث فؼار 

كی یکی از رةؼ. ؿیارق ةؼ ادؼ ةيتاراف ُای قِاب ؿٍگی ةَ مّرت آةهَ گّف در آىغق اؿث

 .گػاقحَ قغق اؿث( کاكقگؼ ؿیارات)ٌاـ کّئی پؼ  ( کیهّىحؼ25ةَ كعؼ )ُای ایً ؿیارق  گّداؿ

 داٌكيٍغاف ىعحلغٌغ ةؼ ادؼ ةؼظّرد یک قِاب ؿٍگ ةا ایً ؿیارق در گػقحَ، در ٌلعَ ىلاةم ایً 

. ایساد قغق اؿث کیهّىحؼ 1300ةؼظّرد رقحَ کّق ُای ةهٍغی کَ ةَ ٌاـ صّضَ کانّریؾ ةا كعؼ 
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 176 ىعيّال دیک قتاٌَ ركز ععار. ىؼکؽ ععارد از فهؽات ؿٍگیٍی ىاٌٍغ آًُ جكکیم قغق اؿث

 . ركز ىی ظهتغ88ركز ظّؿ ىی کكغ ك از ظهّع جا غؼكب ظّرقیغ در آف 

  ىعؼكؼ ةَ انَِ زیتاییVenus: (ٌاُیغ) ؿیارق زُؼق 

 دكىیً ؿیارق ٌؽدیک ةَ ظّرقیغ، از ٌؼؼ اٌغازق ةَ زىیً قتاُث دارد ك ةَ ظّاُؼ زىیً ُو ىعؼكؼ 

 ركز یک ةار ُو ةَ دكر ظّدش 243ُؼ .  ركز یک دكر ةَ گؼد ظّرقیغ ىی چؼظغ225ُؼ . اؿث

زُؼق ٌعـحیً . (از زٍؾ گاز کؼةٍیک، ازت ك گاز اؿیغؿّنفّریک)زّّ غهیؼی دارد . چؼظف دارد

.  کٍیغ ُالؿ ُا ك كؼص زُؼق از دیغ ٌاػؼ زىیٍی ىكاُغق ىی (3)در قکم . ةار جّؿط گانیهَ رمغ قغ

 (3)قکم 

 درزَ ای از ظّرقیغ، 46ةَ دنیم فامهۀ .  پؼٌّرجؼیً زؼـ آؿياٌی اؿث زُؼقةعغ از ظّرقیغ ك ىاق،

زُؼق ُو ىاٌٍغ ععارد ُؼ چٍغیً .  ؿاعث كتم از ظهّع یا ةعغ از غؼكب آفحاب كاةم ركیث اؿث3جا 

ؿاؿ یک ةار از ىلاةم كؼص ظّرقیغ ةَ قکم كؼص ؿیارق عتّر ىی کٍغ کَ ةَ آف گػر 

 در زِث عکؾ صؼکث ؿیارات ىی چؼظغ، ةَ ظّری کَ ظّرقیغ از  ككيؼ ٌغارد.گّیٍغ زُؼُيی

 پّقف  آفداغ جؼیً ؿیارق ىٍؼّىَ قيـی اؿث کَ دنیم. ىغؼب ك در ىكؼؽ غؼكب ىی کٍغ

َ ای در ؿعش ایً ؿیارق اؿث زّّ آف در ؿعش ؿیارق ةاعخ فكاری . غهیغ زّّی ك ایساد ادؼ گهعاٌ
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 1975 در ؿاؿ 10 ك 9ؿفیٍَ ُای ركؿی كٌؼای .  ةؼاةؼ فكار زّّ زىیً قغق اؿث100صغكد 

صؼارت ؿعضی ةـیار ةاال، فكار زّّی قغیغ، ٌتّد آب ك .  ةؼ ؿعش ایً ؿیارق ٌكـحٍغیالدیـ

 . اکـیژف الزـ ةاعخ قغق جا ایً ؿیارق ىضم ىٍاؿتی ةؼای ُیچ ىّزّد زٌغق ای ٌتاقغ

 Earth:(ارض) ؿیارق زىیً 

 365ُؼ . قّد كاز فضا ةَ رٌگ آةی دیغُيی (از ٌؼؼ كعؼ،زؼـ ك فامهَ) ؿّىیً ؿیارق از ظّرقیغ 

 )دارای زّّ اؿث.  ؿاعث یک ةار ةَ دكر ظّرقیغ ىی چؼظغ6ركز ك صغكد 
15

 اکـیژف ك 
45

 

از ةیف(ٌیحؼكژف
23

 ُؽار کیهّىحؼ از زىیً فامهَ 380دارد کَ صغكد  (ىاق)یک كيؼ .  زىیً آب اؿث

صغاكم . ىیغاف ىغٍاظیـی ضعیفی دارد.  ركزی یک دكر ةَ گؼد زىیً ىی چؼظغ5/29دارد ك ُؼ 

كعؼ . جٍِا ؿیارق ای کَ در آف اٌـاف كزّد دارد.  درزَ ؿاٌحی گؼاد اؿث+60ك صغاکذؼ - 70دىا 

.  کیهّىحؼ ةؼ داٌیَ اؿث30ؿؼعث چؼظف زىیً ةَ دكر ظّرقیغ .  کیهّىحؼ اؿث12750آف 

 15 ،ظّرقیغ در آؿياف ُؼ ؿاعث.  داٌیَ اؿث4 دكیلَ ك 56 ؿاعث، 23صؼکث كضعی آف ُؼ 

صؼکث زىیً . را ةـازد (ؿاعث)درزَ زا ةَ زا ىی قّد کَ ةكؼاز ایً راق جّاٌـحَ اؿث زىاف ؿٍر 

 . کیهّىحؼ در داٌیَ اٌساـ ىی گیؼد20ةَ ُيؼاق ظّرقیغ ك دیگؼ ؿیارات در ىیاف ؿحارگاف ةا ؿؼعث 

 : از كیژگی ُای زّّ زىیً

 .ىا را از ظعؼات ةؼظی از اقعَ ُای ظعؼٌاؾ ظّرقیغ صفغ ىی کٍغ .1

 . اىکاف جٍفؾ را ةؼای ىّزّدات زٌغق فؼاُو ىی کٍغ .2

 . زهّی كركد قِاب ؿٍگ ُا را ةَ زىیً ىی گیؼد .3
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 زّّ زىیً از ظؼكج گازُای گٌّاگٌّی کَ ىیهیّف ُا ؿاؿ كتم ةَ مّرجآجف فكاف ُای فؼاكاف در 

از یکـاف ٌحاةیغف ظّرقیغ ةَ ةعف ُای ىعحهف ایً ؿیارق، دىا . زهّگیؼی ىی کٍغزىیً رخ دادق، 

ؿؼعث فؼار از زاذةَ كّی . کٍغ در ؿؼاؿؼ آف از كعب قياؿ جا كعب زٍّب ةَ جغریر جغییؼ ىی

ىیغاف ىغٍاظیـی اظؼاؼ ؿیارق ازازق ٌيی دُغ ذرات .  کیهّىحؼ در داٌیَ اؿث11زىیً، صغاكم 

 .ُای ىذتث ك ىٍفی زىیً ىی قٌّغ ةاردار ك پؼ اٌؼژی ظّرقیغ ةَ ؿعش زىیً ةؼؿغ ك زػب كعب

 از ادؼات ىاق ةؼ زىیً، ایسا زؽر ك ىغ در ؿعش دریاُا ك اكیاٌّس ُا اؿث کَ زاذةَ ىاق ىّزب آف 

 درزَ 5/23جيایم ىضّر چؼظكی زىیً ٌـتث ةَ ظط عيّد ةؼ مفضَ صؼکث اٌحلانی . ىی قّد

 .اؿث

ىاق ةیً زىیً ك ظّرقیغ كؼار ىی گیؼد کَ ةاعخ ىی قّد ةعكی یا : (ظّرقیغ گؼفحگی)کـّؼ 

 .جياـ كؼص ظّرقیغ گؼفحَ قّد

زىیً ةیً ىاق ك ظّرقیغ كؼار گؼفحَ کَ ةؼ ادؼ ایساد ؿایَ ظّد، ةعكی یا : (ىاق گؼفحگی) ظـّؼ 

 .ُيَ ؿعش ىاق را ىی پّقاٌغ

 Moon: (جٍِا كيؼ زىیً) ىاق 

ـ ىاق ةا زؼ.  كيؼ کّچک ك ةؽرگ كزّد دارد90 در ىٍؼّىَ قيـی ةیف از 
181

زؼـ زىیً ك 

ىا ُيیكَ یک ظؼؼ از .  کیهّىحؼ ةَ ُيؼاق زىیً ةَ دكر ىؼکؽ دلم ىكحؼکكاف ىی گؼدٌغ3480كعؼ

در ؿعش ىاق ةعف ُای جیؼق ك ركقً ىالصؼَ ىی قّد کَ ةَ ةعف ُای . ؿعش ىاق را ىی ةیٍیو

ةعف ُای دیگؼ . در ؿعش ىاق فؼؿایف چٍغاٌی كزّد ٌغارد.  گفحَ ىی قّد (ىاریا)جیؼق دریا 

ُؽاراف .  کیهّىحؼ ارجفاع دارد8ؿعش ىاق کَ رقحَ کّق ُای آف را جكکیم دادق اٌغ کَ صغاکذؼ جا 

 .ٌیؽ ةؼ ؿعش آف كزّد دارد (crater )صفؼق
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ایً صفؼق ُا را ةَ ٌاـ داٌكيٍغاف ةؽرگی ىذم جیکّ، کّپؼٌیک ك ظّازَ ٌنیؼانغیً ظّؿی ٌاىگػاری 

ف ىاق زّّ ٌغارد ك زاذةَ آ. کؼدق اٌغ
16

 .زاذةَ زىیً اؿث

 : زىیً_ ؿیـحو ىاق 

27 ىاق در ىغت
13

چّف ىاق در گؼدش ظّد صّؿ زىیً، . یک ةار ةَ دكر ىضّر ظّد ىی چؼظغركز 

ةَ دكر ؿیارق ای ُو کَ ظّدش در صاؿ صؼکث ك زهّ رفحً اؿث،ىی چؼظغ، نػا از جؼکیب ایً دك 

 .صؼکث، ىاق یک ىـیؼ ىارپیچ را در اظؼاؼ زىیً ظی ىی کٍغ

  9  ك 5° ىغار ىاق ةَ دكر زىیً ةا مفضَ ىغار زىیً کَ دایؼة انتؼكج ٌاـ دارد، زاكیَ ای صغكد 

.  ُؼ گؼدش کؼق ىاق ةَ دكر زىیً، یک ظـّؼ ك کـّؼ رخ ٌيی دُغ درؿازد، نػا ُؼ ىاق ك ىی

ىغت زىاٌی کَ ظّؿ ىی کكغ جا ىاق یک دكر کاىم ةَ گؼد زىیً  ةچؼظغ، ةا ىغت زىاٌی کَ ىاق 

یک دكر ةَ گؼد ظّد ىی چؼظغ، جلؼیتا ىـاكی اؿث؛ ٌحیسَ ایً ىی قّد کَ یک ظؼؼ ىاق ُيّارق 

 .رك ةَ زىیً ةاقغ

از اكایم ىاق كيؼی .  ىؼجتَ ىاق ةَ دكر زىیً جكکیم قغق اؿث12 ُؼ ؿاؿ كيؼی از گؼدش 

از قب . ُای ىاق ُؼ قب كغری ضعیو جؼ ىی قّد جا قب چِاردُو ىاق کاىم ىی قّد ُالؿ

چِاردُو ةَ ةعغ کو کو ةعف ُایی از ىاق جاریک ىی قّد ك ةاالظؼق ةَ عهث كؼار گؼفحً جلؼیتی ىاق 

ةیً زىیً ك ظّرقیغ، دیگؼ ُیچ ةعكی از كـيث ُای ركقً ىاق رك ةَ زىیً كؼار  

 .ٌيی گیؼد

ك ؿعش آب ُا ةَ  (ىغ)ُای ؿعش زىیً دك ةار ةاال ىی آیٍغ   ةا چؼظف زىیً در ُؼ قتاٌَ ركز، آب

 .(زؽر)دك ةار ُو ةَ ؿعش اكنیَ ظّد ةاز ىی گؼدٌغ . ؿيث ىاق کكیغق ىی قّد
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  ىعؼكؼ ةَ ظغای زٍگMars: (ةِؼاـ)ؿیارق ىؼیط 

 ؿاعث ظّؿ ىی کكغ، 5/24 یک قتاٌَ ركز آف صغكد اؿث کَ از ظّرقیغ  ةعغ چِارىیً ؿیارق

درزَ +27ك صغاکذؼ - 100صغاكم دىای آف .  کیهّىحؼ اؿث676 آف ر ركز ك كط687یک ؿاؿ آف 

 N2 ، O2در زّ آف گازُای ُای .  ىؼجتَ از زّ زىیً ركیق جؼ اؿث200زّّ آف . ؿاٌحی گؼاد اؿث

،CO2 ك کيی H2Oك گاز ُای ةی ادؼ كزّد دارد  . 

7 ر فّةّس در ق. دارای دك كيؼ فّةّس ك دیيّس اؿث. ىیغاف ىغٍاظیـی ضعیفی دارد
12

ؿاعث ك 

زاكیَ ىضّر گؼدش آف .   دكیلَ یک ةار ةَ دكر ؿیارق ىی چؼظٍغ18 ؿاعث ك 30دیيّس ُؼ 

 ٌـتحا زیاد CO2ةَ عهث كزّد گاز  .  درزَ اؿث24ٌـتث ةَ ظط عيّد ةؼ مفضَ اٌحلانی صغكد 

 .در زّ ىؼیط در فنم زىـحاف، ایً گاز ُا ةَ مّرت یط ظكک در كعتیً كؼار دارٌغ

ُیچ ىّزّد .  ةؼ ركی ؿعش ایً ؿیارق ٌكـحٍغ1354 در ؿاؿ 2 ك 1 دك ىؼیط ٌكیً كایکیٍگ 

ؿؼخ رٌگی ظاؾ .كس ٌاـ داردیزٌغق ای در ظاؾ ىؼیط كزّد ٌغارد، ةهٍغجؼیً کّق آف انيپ

 .ُای آف ةَ عهث كزّد جؼکیتات آًُ ةَ ىلغار فؼاكاف اؿث ةیاةاف

 Jupiter: (ةؼزیؾ) ؿیارق ىكحؼی 

ةؽرگحؼیً ؿیارق ىٍؼّىَ قيـی، از زٍؾ گاز، ةـیار پؼ صسو، ةا چگانی کو، دارای اكيار زیاد ك 

 9یک قتاٌَ ركز آف .  ةار ةیكحؼ از زؼـ زىیً اؿث388 ةؼاةؼ ةؽرگحؼ از زىیً، 1300. صهلَ اؿث

جيایم . اٌساىغ  ؿاؿ ةَ ظّؿ ىی8/11یک دكر کاىم آف ةَ گؼد ظّرقیغ .  دكیلَ اؿث50ؿاعث ك 

 60ؿؼعث فؼار از ؿیارق .  درزَ اؿث3ىضّر چؼظكی ٌـتث ةَ ظط عيّد ةؼمفضَ اٌحلانی صغكد 

آیّ، . چِار كيؼ در اظؼاؼ ؿیارق ىكحؼی جّؿط جهـکّپ كاةم ركیث اؿث. کیهّىحؼ ةؼ داٌیَ اؿث

یکی از ىٍافػ ظؼكج صؼارت در ؿعش .  ىعؼكؼ اٌغ ایةَ اكيار گانیهَکَ اركپا، گاٌیيغ ك کانیـحّ 
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ایً نکَ ةَ چكو ىكحؼی . ؿیارق، ؿتب ایساد نکَ ةؽرگ ك ؿؼظؼٌگی در زّ ایً ؿیارق قغق اؿث

ىكحؼی از گازُای ُیغركژف ك ُهیّـ . ىعؼكؼ اؿث کَ یک گؼدةاد عؼیو در صاؿ چؼظف اؿث

 . دارای ىیغاف ىغٍاظیـی كّی اؿث كؿاظحَ قغق اؿث

   زیتاجؼیً ؿیارق ىٍؼّىَ قيـی Saturn: (کیّاف)زصم 

 ةار ةیكحؼ از زىیً زؼـ دارد ك صسو آف 95قكيیً ؿیارق از ىٍؼّىَ قيـی ك ؿیارة گازی کَ 

 کیهّىحؼ در داٌیَ ةؼ ىغار ظّد 6/9چگانی آف ظیهی کو ك ةا ؿؼعث .  ةار از زىیً ةیكحؼ اؿث735

 ر کیهّىحؼ در داٌیَ ك كط6/35ؿؼعث گؼیؽ صغكد .  ؿاؿ ىیچؼظغ5/29ةَ گؼد ظّرقیغ در ىغت 

زّ . اؿث (Titan)ةؽرگحؼیً آٌِا جیحاف. زصم جعغاد زیادی كيؼ دارد.  ُؽار کیهّىحؼ اؿث120آف 

 .ىیغاف ىغٍاظیـی آف كّی اؿث.  ُهیّـ، آىٌّیاؾ ك دیگؼ گازُا جكکیم قغق اؿث،آف از ُیغركژف

 Uranus:  اكراٌّس

 ىیالدی 1781 ُفحيیً ؿیارق از ظّرقیغ کَ ةؼای اكنیً ةار كیهیاـ ُؼقم اٌگهیـی آف را در ؿاؿ 

ایً ؿیارق گازی در .  ؿاؿ یک ةار ةَ دكر ظّرقیغ ىی چؼظغ84ُؼ . جّؿط جهـکّپ ظّد یافث

 درزَ ٌـتث ةَ صانث 98ىضّر چؼظف آف .  دكیلَ ةَ دكر ظّد ىی چؼظغ5 ؿاعث ك 17 تىغ

دىای ؿعضی آف . زّ ؿیارق از گازُای ىحاف ك آىٌّیاؾ جكکیم قغق اؿث. عيّدی اٌضؼاؼ دارد

َ ُای ٌازکی داردکَ از زىیً پیغا ٌیـث.  درزَ زیؼ مفؼ اؿث200صغكد  كزّد آف . ایً ؿیارق صهل

 . ةؼاةؼ كّی جؼ از ىیغاف ىغٍاظیـی زىیً اؿث50ىیغاف ىغٍاظیـی آف . را ؿفیٍَ كیسؼ جاییغ کؼد

 Neptune:  ؿیارق ٌپحّف

 کیهّىحؼ در داٌیَ ةَ دكر ظّرقیغ 5/5 ُكحيیً ك آظؼیً ؿیارق ىٍؼّىَ قيـی کَ ةا ؿؼعث 

 دكیلَ یک 6 ؿاعث ك 16در ُؼ .  ؿاؿ زىیٍی ظّؿ ىی کكغ165یک ؿاؿ آف صغكد . چؼظغ ىی
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از دركف جهـکّپ کيی آةی رٌگ دیغق ىی قّد ك ؿَ نکۀ ركقً ك . ةار ةَ دكر ظّد ىی چؼظغ

ىیغاف . زّ آف گازُایی ُيچّف ىحاف ك ُیغركژف جكکیم دادق اؿث. دائيی در زّ ظّد دارد

ىِو جؼیً اكيار آف  جؼیحّف ك ٌؼییغ اؿث کَ ةؼظالؼ گؼدش ىضّری . ىغٍاظیـی ٌـتحا كّیی دارد

 .ٌپحّف ةَ دكر آف ىی چؼظٍغ

 اجزای دیگر موظومى شمسی: فصل چهارم

 Comets:دٌتانَ دارُا

دٌتانَ دارُا جّدق ُای یعی ُـحٍغ کَ از فّامم دكر از ىٍؼّىَ قيـی جضث زاذةَ ظّرقیغ ةَ 

داظم ىٍؼّىَ قيـی آىغق ك ُؼچَ ةَ ظّرقیغ ٌؽدیک جؼ قغق، فكارةاد ُای ظّرقیغی ك قغت 

َ مّرت گازُایی از اٌحِای دٌتانَ دار ةَ ةیؼكف رُا ىی کٍغ  .گؼىا، یط ُا را ة

در ىـیؼی ةیضی قکم ك در .  ُـحَ دٌتانَ دارُا ىعيّالً از كععات ؿٍگ ك فهؽ ةَ كزّد آىغق اؿث

. ةَ دیغار ظّرقیغ ىی آیٍغ (ُؼ چٍغ دق ؿاؿ)زىاف ُای ىحفاكجی 

 Asteroids: ؿیارؾ ُا

. در ةیً ىغار ىؼیط ك ىكحؼی چٍغیً ُؽار زؼـ كزّد دارد کَ ةَ آف کيؼةٍغ ؿیارکی ىی گّیٍغ

اکذؼ ؿیارؾ ُا كعؼی کيحؼ .  کیهّىحؼ دارد900ةؽرگحؼیً آف ُا ؿػِؼِس ٌاـ دارد کَ كعؼی صغكد 

جعغادی اٌغکی از ازؼاـ ةا ؿعش زىیً ٌیؽ ةؼظّرد کؼدق اٌغ کَ دُاٌَ ةـیار .  کیهّىحؼ دارٌغ80از 

اغهب ایً كععات اٌغازق کّچکی دارٌغ ك در . كغیيی در ةیاةاف آریؽكٌا در آىؼیکا از آف زيهَ اؿث

ةؼظّرد ةا زّ زىیً ىی ؿّزٌغ، ایٍـٍگ ُای آؿياٌی ككحی كارد زّ زىیً ىی قٌّغ در ادؼ 
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ؿّظحً یک ظط ؿفیغ ٌّراٌی ةَ ىغت کّجاق در آؿياف ایساد ىی کٍٍغ کَ ةَ آف قِاب 

 .ىی گّیٍغ(قِاةّارق)

 زمین و حرکات آن: فصل پوجم

داٌاف ةؼای ىكعل کؼدف دكیق ُؼ ٌلعَ از آف، ةَ کيک ظعّط  زغؼافی: ىعحنات کؼق زىیً

ىِيحؼیً ظط فؼضی، ظط اؿحّاؿث کَ از دك ٌلعَ . فؼضی جلـیياجی را ركی آف در ٌؼؼ گؼفحَ اٌغ

 .كعب آف در قياؿ ك زٍّب ةَ یک فامهَ اؿث

ىغار اؿحّا را مفؼ ك ىغار . دكایؼ فؼضی ةَ ىّازات دایؼق اؿحّا ركی کؼق زىیً كاةم رؿو اؿث: ىغار

كعب قياؿ .  درزَ جلـیو ةٍغی ىی کٍٍغ90 درزَ ك در زٍّب ُو ةَ 90كعتی را در قياؿ ةَ 

 . درزَ زٍّةی ٌاـ دارد90 درزَ قيانی ك كعب زٍّب 90ىغار 

ظعّط فؼضی کَ از كعب قياؿ قؼكع ةَ كعب زٍّب ظحو ىی قٌّغ ك در كعب ُا ةَ : ٌنف انٍِار

ىتغا درزَ ةٍغی قِؼ ك رمغظاٌَ گؼیٍّیچ در زٍّب غؼب نٍغف اؿث کَ زىیً . یکغیگؼ ىی رؿٍغ

ُؼ ).  درزَ اؿث180درزَ ةٍغی آف از مفؼ جا . را ةَ دك ٌیيکؼق قؼكی ك غؼةی جلـیو ىی کٍغ

  (ٌیيکؼق

راق دكـ اؿحفادق از ىضم ظهّع ك غؼكب .  اؿحفادق از كعب ٌياؿث زِث یاةی،ةِحؼیً راق:  زِث یاةی

ةَ راق ؿّـ . ؿيث قؼؽ ك غؼكب جلؼیتاً ؿيث غؼب را ٌكاف ىی دٍُغجلؼیتاً ظّرقیغ اؿث، ظهّع 

 جا 30کيک كتهَ در ایؼاف اؿث، ُؼگاق در راؿحای كتهَ در ىضم زٌغگی ایـحادیو ك ؿپؾ صغكد

راق چِارـ ةَ کيک ؿاعث علؼةَ .  درزَ ةَ ؿيث چپ ىٍضؼؼ قّیو رك ةَ زٍّب ایـحادق ایو40

علؼةَ ؿاعث قيار را ةَ مّرت افلی رك ةَ ظّرقیغ ىی گیؼیو، ٌیيـاز زاكیَ ای کَ ةا . دار اؿث

ُيچٍیً ةا داٌـحً ؿایَ ازـاـ در نضؼَ ػِؼ .  ىی ؿازد ؿيث زٍّب را ٌكاف  ىی دُغ12ظط 
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  (ؿحارق كعتی)در قب ُا ُو ةا اؿحفادق از ؿحارگاف . ىی جّاف زِث یاةی کؼد (اذاف)

 .ىی جّاف زِث یاةی کؼد

 :ٌحایر صؼکث كضعی زىیً

 ٌّع صؼکث ةؼای آف ةؼقيؼدق اٌغ کَ یکی از آف ُا صؼکث كضعی 7زىیً داةث ٌیـث ك صغكد 

از آدار ىِو . یکی از آدار صؼکث كضعی زىیً پیغایف قب ك ركز اؿث. اؿث (گؼدش ةَ دكر ظّد)

ُؼگاق زىیً در یک دكر گؼدش . دیگؼ آف پغیغ آىغف اظحالؼ ؿاعث ةیً ٌلاط ىعحهف زىیً اؿث

( 360÷24;15) درزَ ىی چؼظغ 15 پؾ در ُؼ ؿاعث ، درزَ ىی چؼظغ360 ( ؿاعث24)ظّد 

 درزَ اظحالؼ داقحَ ةاقغ 15ةٍاةؼایً در ركی کؼق زىیً ُؼٌنف انٍِار ةا ٌنف انٍِار اظؼاؼ ظّد 

. یعٍی از ٌؼؼ زىاٌی یک ؿاعث اظحالؼ دارد

 :ٌحایر صؼکث اٌحلانی زىیً

ك  ركز365گؼدش ةَ دكر ظّرقیغ در ُؼ )یکی از آدار صؼکث اٌحلانی زىیً 
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ادؼ دیگؼ جغییؼ جغریسی ؿحارگاف ك مّر فهکی در آؿياف قب در . ظهّع ك غؼكب ظّرقیغ اؿث

 .ىِو جؼیً ٌحیسَ ایساد چِار فنم ةَ ظّر ىحّانی ك ىٍؼو اؿث. ظّؿ یک ؿاؿ اؿث

عهث ایٍکَ در ظّؿ ؿاؿ زاكیَ جاةف آفحاب جغییؼ ىی کٍغ، اٌضؼاؼ ىضّر زىیً ةَ ُيؼاق چؼظف 

اگؼ ىضّر زىیً ىـحلیو ةّد ك اٌضؼافی ٌغاقث ةَ دك ٌیيکؼق . ؿاالٌَ زىیً ةَ دكر ظّرقیغ اؿث

. درظّؿ ؿاؿ، زاكیَ جاةف ظّرقیغ یکـاف ةّد ك جيایؽ فنّؿ از یکغیگؼ كزّد ٌغاقث

 صـیٍی/  پایاف زهغ اكؿ




