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 :فضایی فناوري: اول فصل

 از موشک سوخت باید اکسیژن، نبود دلیل به فضایی سفرهاي در: هاآن سوخت و ها موشک

 دهانه زا و بسوزند هم با احتراق اتاقک در تا شود استفاده کندمی تولید اکسیژن که ايماده

 تساخ دستگاهی تسیولکوفسکی بار اولین .شود می موشک حرکت باعث که شود تخلیه خروجی

 بخش رینباالت در مایع سوخت. بود) مایع هیدروژن و اکسیژن( مایع سوخت آن محرکه نیروي که

 در فقط هیدروژن و اکسیژن چون شده استفاده رسند، می ماه سطح به را 11 آپولو که 5 ساترن

 اتمی هاي وختس از مدت طوالنی پروازهاي در شوند.می نگهداري مایع صورت به کم بسیار دماي

 .شود می استفاده

 .دهندمی انجام اروپا فضایی آژانس و روسیه ،آمریکا کشورهاي را فضایی هاي پرتاب بیشتر

 نظامی هايلیتفعا ،مخابرات، هواشناسی مانند مختلف مقاصد براي که هستند ابزارهایی :هاماهواره

 نخستین .چرخند می زمین دور به مشخصی مدارهاي در و شوندمی طراحی شناسیمینز و

 مخروطی دماغه. بود 1 اسپوتنیک روسی ماهواره شد، فرستاده فضا به بشر توسط که ياماهواره

 .شود رو به رو هوا مقاومت کمترین با حرکت هنگام در تا است این براي هاموشک و هاماهواره

 .چرخند یم زمین دور به کیلومتري 2000 ارتفاع کم مدارهاي در شده پرتاب هايماهواره بیشتر

 دور را مینز کره بار یک دقیقه 90 هر تقریباً و ثانیه در کیلومتر 8 ها ماهواره سرعت حداقل

 زمین مدار( کیلومتري هزار 40 حدود فاصله در ها ماهواره حرکت شکل ترینمطلوب. گردندمی

 .چرخند می زمین گردش سرعت با که است )ثابت
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 یا اي یارهس میان فضاي به و گریزند می زمین گرانش کشش از که هستند ابزارهایی: فضاپیماها  

 اولین. ردک بندي رده سرنشین بدون و دار سرنشین نوع دو به توان می. روند می اي ستاره میان

 .گرفت قرار زمین دور به مداري در که بود روس گاگارین یوري فضانورد

 سال در. ندرسا ماه دور به مداري در را فضانورد  سه ،8 آپولو بار نخستین براي 1968 سال در

 ادامه ها موریتمأ این 17 آپولو تا و رساند ماه سطح به را انسان بار اولین براي 11 آپولو 1969

 مورد بسیار شینسرن بدون فضاپیماهاي امروزه و اند پرهزینه بسیار دارسرنشین پروازهاي. داشت

 .است توجه

 دارها دنباله ،هاسیارك ،شمسی منظومه سیارات ،خورشید بررسی براي سرنشین بی فضاپیماهاي 

 از که کنندمی حرکت مسیري در فضاپیماها بیشتر. شوند می فرستاده فضا به و طراحی...  و

 استفاده با 10 مارینر فضاپیماي 1974 سال در بار نخستین. کنند گذر مشخصی سیارات نزدیکی

 .رفت عطارد سیاره به جدیدي مدار در زهره، گرانش از

 براي صنعتی و اقتصادي ،سیاسی دالیل به فضایی هاي پژوهش: فضایی هاي پژوهش اهمیت

 اهمیت. است ممکن غیر هاماهواره بدون جهانی ارتباطات شبکه کارکرد امروز. ارزشمندند هاملت

 ثباع ها پژوهش این ؛است نهفته هاآن علمی ارزش در نخست مرحله در فضایی هاي پژوهش

 ،شناسی زمین ،جو فیزیک ،هواشناسی ،فیزیک ،اخترشناسی چون مختلفی علوم در پیشرفت

 .است شده پزشکی و شناسی زیست
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 معمولی اي ستاره خورشید :دوم فصل

 هلیوم و یدروژنه از عمدتاً که شودمی دیده بزرگی گازي ابرهاي اي ستارهمیان فضاي در: سحابی 

 هاناپایداري این که شوندمی ناپایداري دچار گوناگون عوامل تاثیر تحت ها سحابی. اند شده تشکیل

 و گازها زیاد فشار نتیجه در و شده بیشتر سحابی از اي نقطه در گازها تراکم که شودمی موجب

 این .شودمی ستاره آمدن وجود به و شود می ايهسته همجوشی دادن رخ باعث که دما افزایش

 .است داده رخ هم خورشید درباره یندفرآ

 به نیدرو ساختار لحاظ از خورشید. است خورشید به مربوط شمسی منظومه جرم از درصد 8/99

 نمیلیو 15 حدود هسته دماي. شودمی تقسیم همرفتی بخش و تابشی بخش ،هسته بخش 3

 .دهد می رخ آن در اي هسته همجوشی هاي واکنش و است درجه

 سطح به غدا بسیار هاي گاز .گیرد می صورت انرژي تابش و جذب یندفرآ پیوسته ،تابشی بخش در

 آب تريکِ رد این به شبیه ايپدیده. روندمی فرو عمق به و داده دست از انرژي رسند،می خورشید

 .ستا شده تشکیل بخش 3 از) خورشید جوّ ( خورشید بیرونی ساختار. شودمی مشاهده جوش

 فام ،جوّ میانی الیه ،)کنیممی مشاهده خورشید از ما که مرئی نور( است سپهر شید الیه باالترین

 ،خورشید جوّ الیه ترین بیرونی ،شودمی دیده خوبی به کامل خورشیدگرفتگی هنگام در که سپهر

 بیرونی هايبخش دارد گسترش خورشید سوي هر در کیلومتر هامیلیون تا تاج؛ است خورشید تاج

 را راتذ این اصطالحأ که شوندمی پراکنده شمسی منظومه فضاي در پرانرژي ذرات صورت به تاج

 .یابدمی افزایش تاج به شیدسپهر از خورشید جوّ دماي. نامندمی خورشیدي باد

 دیگر مناطق به نسبت که است خورشید سطح هايفعالیت ترینمعروف: خورشیدي هايلکه

 مغناطیسی هايمیدان هالکه این منشأ. شوند می دیده تر تیره دلیل همین به ،سردترند شیدسپهر
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 یک از یعنی( کندمی تغییر ساله 11 ايدوره در خورشیدي هايلکه تعداد .است خورشید قوي

 .است هفته یک معموالً  ها لکه عمر) بعدي بیشینه تا ها لکه تعداد بیشینه وضعیت

 حدود دانه هر .گویندمی هادانه آن به که شده پوشیده روشنی نقاط با شیدسپهر سطح: هادانه

 ها دانه .دارند ايدقیقه 10 متوسط عمر که ايتیره ايحاشیه و دارد قطر کیلومتر 1500

 .خورشیدند درون همرفتی پوششی بخش ترینبیرونی

 این متوسط اعارتف .خورشیدند سپهر فام در انفجاري هایی فعالیت خورشیدي هاي شراره و ها زبانه

 هم رشیدخو سطح از کیلومتر میلیون یک به حتی. است کیلومتر هزار سی حدود گازي هاي زبانه

  .هاستآن دوام و اندازه درخشش میزان در ها زبانه با ها شراره تفاوت .رسدمی

 کم با سرانجام اما درخشدمی پایدار امروز مانند دیگر سال میلیارد 5 تا خورشید: خورشید تحول

 شدن گبزر به شروع نتیجه در شودمی خارج پایدار حالت از آن هسته در هیدروژن ذخیره شدن

 وارد رخس غول مرحله به اصطالحأ و شده رنگ سرخ که یابدمی کاهش آن سطح دماي و کندمی

 این در .شودمی تبدیل سفید کوتوله یعنی زندگی پایانی مرحله به مرحله این از پس ،شودمی

 زیاد گالیچ افزایش باعث زیاد جرم با کوچک اندازه ،شودمی کوچک بسیار ستاره قطر مرحله

 به و دهدمی دست از را خود درخشندگی نیز سفید کوتوله سال میلیارد چند از پس شودمی

 .داشت نخواهد نوري هیچ که شودمی تبدیل سیاه کوتوله

 کوتاهی مدت رد که همراهند ابرنواختري انفجار با زندگی پایان در خورشید از ترپرجرم هايستاره 

 سیاهچاله یا نوترونی ستاره به باقیمانده ستاره ،انفجار از پس ،دارند ايکننده خیره درخشندگی

 .شود می تبدیل
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  ها ستاره هايویژگی : سوم فصل

 همین به. کرد سنجیلهفاص مستقیم طور به توان نمی ما از ستارگان زیاد فاصله دلیل به: فاصله -1

 هاروش ینا مهمترین از یکی. است مستقیم غیر ها ستاره فاصله گیري اندازه هايروش تمام دلیل

 را پایه خط ،دارد بستگی پایه خط اندازه و جسم فاصله به منظر اختالف زاویه. است منظر اختالف

 آن منظر تالفاخ زاویه باشد دورتر زمین از ستاره هرچه و گیریممی نظر در زمین مدار قطر

 ختالفا زاویه که است قنطورس پروکسیما شمسی منظومه به ستاره نزدیکترین .شود می کوچکتر

 محاسبه ينور سال 3/4زمین  از آن فاصله  زاویه این اساس بر ،است ثانیه 75/0 فقط آن منظر

 .است مطرح فاصله گیري اندازه براي دیگري هاي روش دورتر اجرام براي ،است شده

 بسیار ما از اینکه دلیل به اما کنندمی حرکت فضا در زیادي هايسرعت با هاستاره: سرعت -2

 دو به ستاره هر فضایی سرعت .نیست آشکار چندان غیرمسلح چشم با ها آن مکان تغییر دورند

 ترین سریع فضایی سرعت ،شودمی تقسیم) مماسی( عرضی سرعت و شعاعی سرعت مؤلفه

 .رسدمی ثانیه در کیلومتر 600 از بیش به هاستاره

 خترشناسانا ،آورد بدست را هاستاره سطحی دماي توانمی وین قانون از استفاده با: سطحی دماي

 ساسا این بر .نامندمی طیفی رده را آن و کنندمی مشخص حرف یک با را دما محدوده هر

 رده( نتری داغ بنفش و آبی هاي ستاره و) MوKطیفی رده( سردترین نارنجی و قرمز هايستاره

 ،M، K، G گرمترین به سردترین از ترتیب( است G کیفی رده در خورشید. هستند)  BوO طیفی

F، A، B، O( 

 گذاريپایه) یونانی اخترشناس( اَبَرُخس را ظاهري قدر اساس ):ظاهري قدر(يظاهر درخشندگی

 نورترین کم و اول قدر در تریندرخشان که کرد بندي رده گروه 6 به را ظاهري درخشندگی. کرد
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 یکسان درخشندگی با قدرها فاصله که شد مشخص نوزدهم قرن در. گرفتند جاي ششم قدر در

 2(2/5) دوم قدر ستاره و دوم قدر ستاره از ترنورانی برابر 5/2 اول قدر ستاره اساسبراین ،نیستند

 آن ظاهري درخشندگی ،بزرگتر ايستاره چقدر هر پس. است.... و سوم قدر ستاره از تر نورانی بار

 .شودمی ثبت 30 قدر حد تا ها تلسکوپ با امروزه .است کمتر

 هنگامی .هاست ستاره واقعی درخشندگی گیرياندازه براي معیاري): قدرمطلق( واقعی درخشندگی

 .است تارهس آن مطلق قدر آوریم دست به زمین از پارسکی 10 فاصله در را ستاره ظاهري قدر که

 .استه ستاره واقعی درخشندگی دهنده نشان شده قدرمحاسبه .است نوري سال 26/3 پارسک هر

 .است+ 8/4 آن مطلق قدر ولی است -5/26 خورشید ظاهري قدر

 نظر به نورانی هاينقطه مانند هاستاره هم هاتلسکوپ بزرگترین از استفاده با): قطر( اندازه 

 روش و سنجی داخلت اول روش :گیرند می اندازه را ها ستاره قطر روش دو از استفاده با .رسندمی

 .اردد وجود واقعی درخشندگی و سطحی دماي قطر، میان که است ايرابطهبا استفاده از  دوم

 دوتایی يها ستاره براي دقیق صورت به و است دشوار نسبتاْ ها ستاره جرم گیري اندازه: جرم

 کم هم ،هاستاره. آورد دست به را هرستاره جرم توانمی کپلر سوم قانونطبق  .است پذیرامکان

 .دارند وجود خورشید از تر پرجرم هم و خورشید از تر جرم
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  ها کهکشان ها، سحابی اي،ستاره هايخوشه: چهارم فصل

 هاآن از برخی ستندنی تنها و تک خورشید مانند هاکهکشان هايستاره همه: ايستاره هايخوشه

 گویند.اي میهاي ستارهها خوشهکه به آن دهندمی تشکیل تایی چند یا تایی دو هاي مجموعه

 .شوندمی بنديتقسیم کروي هايخوشه و) کهکشانی( بازهايخوشه دوگروه به ايستاره هايخوشه

 زا و تر نزدیک هم به ها ستاره هااند و در آنتشکیل شده ستاره هزار صد چند از کروي هايخوشه

 اطراف رد بیشتر .اند رنگ سرخ کروي خوشه هاي ستاره ترین درخشان. ترند بزرگ اندازه لحاظ

 باز خوشه ترینمعروف .است کمتر شیري راه کهکشان در ها آن تعداد .اند پراکنده کهکشان هسته

 یدهد مسلح غیر چشم با کروي هاي خوشه بیشتر. است) گاو( ثور فلکی صورت در پروینخوشه

 .شوندنمی

 چند یا یک از نشري سحابی .شوندمی بنديتقسیم تاریک و بازتابی ،نشري گروه 3 به ها سحابی 

 توده رتصو به مسلح غیر چشم با که جبار بزرگ سحابی مثل .است شده تشکیل داغ بسیار ستاره

 در گازها گالیچ و سردتر مقداري ها ستاره بازتابیُ سحابی در .شودمی دیده نوري کم آلود مه

 گونه هیچ تاریک سحابی در .دارد قرار بازتابی سحابی در پروین ي خوشه .است زیاد سحابی

 .هاستحابیس گونه این از اينمونه سراسب سحابی ،قرارندارد سحابی نزدیکی یا درون در ايستاره

 .داریم نیز يابرنواختر انفجار باقیمانده سحابی و نما سیاره سحابی نام به دیگر سحابی نوع دو

 را کهکشان همگی ،سحابی و ايستاره هايخوشه ،ستاره میلیاردها از ايمجموعهبه : هاکهکشان

 نوري سال هزار صد و ستاره میلیارد 200 حدود شیري راه نام به ما کهکشان. دهندمی تشکیل

 صورت به باال از ما کهکشان نماي .است نوري سال هزار 15 تا 10 حدود آن ضخامت .دارد قطر

 .است مارپیچی
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 .اند هگرفت قرار کهکشان بازوهاي از یکی در کوچکی بسیار نقطه در شمسی منظومه و خورشید

 رکزم دور به خورشید گردش سرعت .است نوري سال هزار 30 حدود کهکشان مرکز از ما فاصله

 .است ثانیه در کیلومتر 260 کهکشان

 :هاکهکشان بندي رده

 درصد 70 حدود. کنندمی بندي تقسیم نامنظم و مارپیچی شکل، بیضی گروه 3 به را ها کهکشان

 رآمدگیب داراي که اند مارپیچی کهکشان کل از درصد 15 .است شکل بیضی عالم هاي کهکشان از

 تنها .شوندیم تقسیم اي میله و معمولی گروه دو به ها مارپیچی .دارند بازو چند یا دو و مرکزي

 یرردهز با معمولی مارپیچی هاي کهکشان ،هستند اي میله ،مارپیچی هاي کهکشان از درصد 20

 بر هابنديرده این .شوند می شناخته SBc,SBb,SBa با اي میله هاي مارپیچی وSa,Sb,Sc هاي

 از درصد15 .است گرفته صورت هسته دور به بازوها پیچش زاویه و هسته برآمدگی اندازه اساس

 مارپیچی بازوي و آشفته ساختاري هاکهکشان این، گیرندمی جا نامنظم گروه در هاکهکشان دیگر

 و بزرگ ابرماژالنی هاآن ترین معروف و هستند کوچک. شودنمی دیده آنها در مشخصی هسته یا

 .دارد نام کوچک ابرماژالنی

 شکیلت هم کنار را بزرگی هايمجموعه ها ستاره مانند هم هاکهکشان ،مقیاس بزرگ عالم در 

 ربَاَ یکدیگر کنار در کهکشانی هايخوشه .نامندمی کهکشانی هايخوشه را هاآن که دهندمی

 .ندهست عالم در شده شناخته ساختارهاي بزرگترین که دهندمی تشکیل را هاخوشه
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 نجومی ابزارهاي: پنجم فصل

 و رهانمودا همچنین ،کرد تعیین را خورشید و ماه ،هاستاره ارتفاع توانمی اسطرالب با: اسطرالب 

 را سیارات و ماه و خورشید مکان تعیین ،افق به نسبت ها ستاره مکان تعیین که دارد هایی صفحه

 مثل مینیز گیري اندازه در همچنین .سازدمی ممکن را زمان تعیین و ثابت هاي ستاره به نسبت

 .شودمی استفاده چاه عمق و کوه ارتفاع اجسام فواصل

 دوره نوشته ترینقدیمی. هاستآن ترینرایج مسطح اسطرالب اما دارد مختلفی انواع اسطرالب

 بن محمد و یعیس بن علی ماشااهللا و) ق.ه دوم قرن( فزاري ابواسحاق از اسطرالب درباره اسالمی

 به میالدي 12 قرن حدود از اروپایی اسطرالب ترینقدیمی. است) ق.ه سوم قرن( خوارزمی موسی

 اسطرالبی ترین دقیق و زیباترین تردیدبی صفوي حسین سلطان شاه اسطرالب. است مانده یادگار

 .برد نام توانمی که است

 ب،اسطرال اصلی بدنه .است صفحه یک روي در آسمان مدل واقع در اسطرالب :مسطح اسطرالب

 است رفته وفر اندکی آن حاشیه که اُمّ سطح در .شود می نامیده اُمّ  که است محکمی مدور صفحه

 دادن نشان براي صفیحه .دارند نام صفیحه و نازك نسبتاً که گیرندمی قرار مدوري صفحات

 عنکبوت نام به دیگري مدور قطعه صفیحه روي .است تغییر قابل مختلف جغرافیایی هايعرض

 عنکبوت و مّاُ درون در صفیحه دادن قرار با .دارد وجود سوراخی هم عنکبوت مرکز در .دارد قرار

 آن که گیرد می قرار کوچکی محور سوراخ این در ،شوند می منطبق هم به سه هر مرکزي سوراخ

 .نامند می قطب را
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 آن از ستفادها با که دارد وجود اسطرالب دایره قطر به مانند کشخط ابزاري نیز اسطرالب پشت در

 از هایشانصدخانهر در اخترشناسان هفدهم قرن ابتداي تا .گیرندمی اندازه را هاستاره ارتفاع

 .بردندمی بهره ابتدایی ابزارهاي و ساده هايسنجزاویه ،اسطرالب

 ايرصده براي تلسکوپ از بار نخستین براي 1609 سال در گالیله): عدسی( شکستی تلسکوپ

 هاییدسیع از آسمانی اجرام از رسیده نور شکستی هاي تلسکوپ ساختار در .کرد استفاده نجومی

 لوله سر دو رد عدسی دو که است صورت این به شکستی تلسکوپ نوع ترینساده .کندمی عبور

 از ناظر که یعدس و شئ عدسی دارد قرار آسمانی اجرام سمت به که عدسی گیردمی قرار تلسکوپ

 .گویندمی چشمی بیند می را تصویر آن

 از موازي هايپرتو صورت به دلیل همین به رسد می ما به دوري بسیار فاصله از آسمانی اجرام نور

 کانون نام به اي نقطه در و شکنندمی شئی عدسی از گذر از پس پرتوها .گذردمی شیئی عدسی

 سکوپتل شئی عدسی کانونی فاصله را شئی عدسی و کانون میان فاصله ،شوندمی متمرکز

 .است تصویر بزرگنمایی چشمی عدسی کار .نامندمی

 ضخیم و بزرگ شئی هاي عدسی ،است همراه هایی محدودیت با شکستی هاي تلسکوپ ساخت

 تصویر در همچنین. شودنمی کانونی درستی به تصویر و شده شکل تغییر باعث و دارند زیادي وزن

 .کنندمی ایجاد رنگی خطاي

 که کندمی کانونی نقطه یک در را نور مقعر آینه یک تلسکوپ این در): اي آینه( بازتابی تلسکوپ 

 متفاوتی نوري هايساختمان مختلف بازتابی هاي تلسکوپ. نامندمی تلسکوپ اصلی آینه را آن

. تابدمی تخت کوچک آینه یک به اصلی آینه از نور که است نیوتنی تلسکوپ هاآن ترینساده،دارند
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 چشمی عدسی به را اصلی آینه از رسیده نور و است اصلی آینه کانونی فاصله نزدیکی در آینه این

 .رساند می دارد، قرار تخت آینه روي به رو که

) وپتریککاتادی( اي آینه-عدسی هايتلسکوپ .است کاسگرین تلسکوپ بازتابی تلسکوپ دیگر نوع 

 .شود می استفاده عدسی از هم و آینه از هم ها آن در و هستند بازتابی هايتلسکوپ از دیگري نوع

 بزرگ هايآینه ساختن که است این شکستی به نسبت بازتابی هاي تلسکوپ مزیت بزرگترین

 به سبتن که است تصویرشان وضوح بازتابی هاي تلسکوپ معایب از .است ترهزینه کم و ترآسان

 سطح سال چند از پس که است این دیگر مشکل. است کمتر حدودي تا شکستی هاي تلسکپ

 .کرد اندود دوباره باید را ها آن نهآی

 :دهندمی انجام را مهم کار 3 ها تلسکوپ

 .کنندمی جمع را بیشتري نور ما چشم به نسبت: نور آوريجمع توان -1 

 .کنند می تفکیک کرد، تفکیک چشم با نمیتوان که را جزئیاتی: تفکیک توان -2

 .دهند می نشان بزرگتر را جسم: بزرگنمایی توان -3

. دهندمی افزایش را مشاهدهقابل قدر حدِ  هاتلسکوپ .است نور آوريجمع تلسکوپ، توان مهمترین

  عدسی چه هر. دهدمی نشان ترواضح را جسم جزئیات باشد، بیشتر تلسکوپی تفکیک توان هرچه

 ايزاویه بزرگنمایی. شودمی بیشتر نیز آن تفکیک توان باشد بزرگتر تلسکوپی اصلی آینه یا شئی

 ستگیب چشمی عدسی کانونی فاصله و اصلی آینه یا شیئی عدسی کانونی فاصله به هرتلسکوپ،

 :شود می محاسبه زیر رابطه از و دارد

بزرگنمایی =
فاصله کانونی عدسی چشمی

فاصله کانونی عدسی شیئی
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  شدت هاستاره زدن چشمک همچنین یابدمی کاهش تصویر روشنی و وضوح بزرگنمایی، افزایش با

 50 از رکمت تلسکوپ مفید بزرگنمایی حداکثر. است همراه جدي مشکل با ها آن رصد و یابد می

 .است شیئی عدسی قطر از متر سانتی 5/2 هر ازاي به بار

 نیز اماگ و ایکس ،فرابنفش چون دیگري پرتوهاي ،کنندنمی تابش مرئی نور فقط آسمانی اجرام 

 .دهدمی عبور را رادیویی و مرئی نور امواج فقط زمین جوّ .دارند

 هگیرند نام به ونیکیالکتر ابزار. کندمی دریافت رادیویی امواج که تلسکوپی: رادیویی هايتلسکوپ  

 موجیمن آنتن رادیویی، هايآنتن نوع ترینساده. است تلسکوپ مصنوعی چشم که دارند رادیویی

 خاصیت دو رادیویی آنتن بشقاب بودن بزرگ .دارد نام بشقاب آن، بخش مهمترین. است دوقطبی

 :دارد مهم

 .دهدمی افزایش را رادیویی نور کم منابع سازي آشکار و امواج آوري جمع توان _1

 .دهدمی افزایش را تفکیک توان _2

 ادیوییر هاي تلسکوپ عیب. دارند کار و سر بلند موج طول با امواج با رادیویی هايتلسکوپ 

 وشر از بیشتر تفکیک توان آوردن بدست براي دلیل همین به هاستآن تفکیک توان بودنکم

 از اي مجموعه از آنتن یک از استفاده جاي به روش این در ،کنندمی استفاده سنجیتداخل

 .شود می استفاده رادیویی هاي تلسکوپ
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 نجوم تاریخ: ششم فصل

. گیردمی رتصو جامانده به هاي نوشته سنگ و بناها اساس بر تاریخ از پیش نجوم بررسی امروزه،

 گذشته در که است شده تشکیل ایستاده بزرگ سنگ چندین آرایش از که است بنایی هِنجاِستون

 .است داشته نجومی کاربرد

 در را هاهستار بار نخستین میالد از قبل سال هزار 15 حدود هاچینی که است این بر تصور 

 دارهدنبال 372 چینی منجمان. نامیممی فلکی هايصورت را هاآن امروزه ما که قراردادند هاییگروه

 دهايرص از یکی. اند کرده ثبت و مشاهده میالد از قبل 611 تا 1621 هايسال خالل در را

 .است بوده ثور فلکی صورت میالدي 1054 سال ابرنواختر انفجار ثبت ها آن به معروف

 .بگیرند دیا را نجوم علم که داشتند اجازه هاآن فقط و بودند کاهن قدیم مصر در اخترشناسان

 در سنجی هزاوی براي ها آن همچنین ،کردند تعیین رصد با را سیارات حرکت تناوب دوره مصریان

 .بودند ساخته حملی قابل ابزارهاي آسمان

 .بود تر شرفتهپی ها آن ریاضیات .داشتند را النهرین بین در پیشرفته هايتمدن از یکی ها بابِلی

 و دقیقه 60 به ار درجه یک و درجه 360 به را دایره ما اکنون ،دادند قرار عددي مبناي را 60 هاآن

 منظم ايدوره در هاگرفتگی خورشید شدند متوجه هاآن .کنیممی تقسیم ثانیه 60 را به دقیقه یک

 . شود می تکرار) روز 11 و سال 18 هر( ساروس نام به

 ترین کامل که کرد استدالل افالطون .گرفت شکل مصریان و ها بابِلی نجوم پایه بر یونان در نجوم

 اساس بر را آسمانی اجرام هايتحرک همه اخترشناسان آن از پس .است دایره هندسی شکل

 .است ثابت زمین که کردندمی تصور زمان آن در. کردند تحلیل یکنواخت اي دایره حرکت قانون

 .دانست می کروي را زمین که بود کسی نخستین فیثاغورث
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 زمین یکی شودمی تقسیم بخش دو به عالم داشت عقیده باستان فیلسوفان مشهورترین از ارسطو 

 عالم مرکز در را زمین ارسطو .است ناپذیر تغییر و ثابت که آسمان دیگري و است تغییرپذیر که

 .نامند می مرکزي زمین را او مدل و داد قرار

 کره مرکز رد خورشید و اند ثابت ها ستاره و خورشید که داشت عقیده اَریستارخوس بعد، قرن یک

 .است کرده مطرح را مرکزي خورشید فرضیه که بوده کسی نخستین او. دارد قرار آسمان

 حرکت اَبَرُخس. کرد محاسبه را زمین محیط اي هوشمندانه روش با که بود کسی اِراتوستِن

 . شد متوجه کشد می طول سال هزار 26 که را زمین تقدیمی

 .کرد ملکا را ارسطو مرکزي زمین مدل او .دارد نام بطلمیوس باستان دوران اخترشناس آخرین

 .داد وضیحت اي دایره مسیر دو در را ها آن حرکت ،سیارات بازگشتی حرکت توجیه براي بطلمیوس

 هايابکت از بسیاري. یافت انتقال اسالمی کشورهاي به یونان از عمدتأ نجوم: اسالم تمدن

 ینمهمتر که بطلمیوس کتاب مجسطی جمله از شدند، ترجمه عربی به یونانی از اخترشناسی

 جهت عیینت براي مسلمان منجمان .رفتمی شمار به مسلمان اخترشناسان میان در نجومی کتاب

 ایرانی مشهور منجم بیرونی ابوریحان. داشتند نیاز کروي مثلثات به ،نمازها دقیق محاسبه و قبله

 .ادد ارائه مستقل علمی صورت به را کروي مثلثات بار نخستین براي هجري چهارم قرن در

 دلیل همین به دارد، بستگی ماه هر آغاز در هالل رویت به قمري هاي ماه آغاز مسلمانان تقویم در

 کارهاي مهمترین زا یکی. یافتنددست هالل رویت زمینه در گوناگونی هاي ضابطه به رصدهایی با

 .ستا صوفی عبدالرحمان از صورکواکب کتاب در که بود هاستاره نامگذاري مسلمان منجمان

 .کردندمی آوريجمع زیج نام به هاییکتاب در را خود نجومی رصدهاي نتیجه مسلمان منجمان
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 و اردد قرار عالم مرکز در خورشید داشت عقیده شانزدهم قرن در لهستانی کوپرنیک نیکالس

 نظریه هب نسبت کوپرنیک مرکزي خورشید نظریه برتري زمان آن در. گردندمی آن دور به سیارات

 .بود آن زیباتر و تر ساده صورت فقط بطلمیوس

 را ماه الیلهگ. پرداخت آسمانی اجرام مشاهده به تلسکوپ با که بود کسی نخستین گالیله گالیلئو

 را زهره هاللی هايشکل همچنین او .نیست هموار و صاف ماه سطح که شد متوجه و کرد رصد

 طحس در خورشید هاي لکه شد متوجه و کرد رصد را مشتري قمرهاي همچنین او. کرد مشاهده

 تایید را وپرنیکک مرکزي خورشید نظریه رصدهایش که داد نشان او. شوندمی ناپدید و پدیدار آن

 گناهکار یساکل عقاید تفتیش دستگاه سوي از نظراتش دلیل به میالدي 1633 سال در. کنندمی

 .شد تبعید وطنش به و شده شناخته

 درباره را مهم قانون سه) دانمارکی شناس اختر( براهه تیکو رصدهاي تحلیل با کپلر یوهانس

 بود وتیک رصدهاي نتیجه که رادولفی هايجدول از استفاده با کپلر .کرد کشف سیارات حرکت

 .کند نیبی پیش را میالدي1631درسال خورشید قرص ازمقابل زهره و عطارد عبورسیارات توانست

 براي آن رد و کرد منتشر ریاضیات اصول طبیعی هفلسف نام به کتابی 1687 سال در نیوتون آیزاك

 درباره ار قانون سه او. هستند جهانی ،حرکت اساسی قوانین از برخی که داد نشان بار نخستین

 ثابت دستگاه یک رکتح اندازه نشود وارد خارج از نیرویی اگر -1: کرد مطرح ذیل شرح به حرکت

 .گیردمی شتاب نیرو جهت در جسم شود وارد جسمی بر نیرویی اگر -2. ماند می

 مساوي نیرویی با مجس آن واردشود جسم بر نیرویی اگر بنابراین هستند متقابل همیشه نیروها -3

 .دهدمی نشان واکنش نیرو آن با مخالفت و

 .دانند می جدید فیزیک گذارپایه و بازتابی تلسکوپ مخترع را نیوتون



 
۱٦ 

 

  شب آسمان: هفتم فصل

 ايبر یونانی الفباي اساس بر جدیدي روش) آلمانی اخترشناس(بایر میالدي 1603 سال در

 همراه به گنبدآسمان رسدمی نظر به زمین وضعی حرکت دلیل به .کرد استفاده هاستاره نامگذاري

 غروب بمغر در و طلوع مشرق از تدریج به فلکی صور .کنندمی حرکت آن به چسبیده هاي ستاره

 جابجایی مانآس در ،است گرفته قرار زمین محور شمال جهت در تقریباً قطبی ستاره .کنندمی

 ستاره دور به هاستاره همه که رسد می نظر به ،زمین شمالی نیمکره در ما دید از و دارد کمی

 ارتفاع. امندن می قطبی دور اند گرفته قرار قطبی ستاره اطراف در که هاییستاره .گردندمی قطبی

 مینز وضعی حرکت دور یک زمان مدت.  است برابر رصد مکان جغرافیایی عرض با قطبی ستاره

 روز از رت کوتاه دقیقه 4 نجومی روز .گویندمی نجومی روز آن به که است دقیقه 56 و ساعت 23

 شبانه ره در خورشید به نسبت مدارش در زمین موقعیت ،انتقالی حرکت دلیل به .است خورشیدي

 جاجابه مغرب سوي به درجه یک شب هر در هاستاره پس کندمی تغییر درجه یک حدود روز

 طور به شب نآسما منظره ماه 6 طی در دیگر سوي به مدارش سوي یک از زمین گذر با. شوندمی

 .کندمی تغییر کلی

 ،سرطان ،زاجو ،ثور ،َحمَل مشهور فلکی صورت 12 از) دایرةالبروج( آسمان در زمین مداري صفحه

 .است شده تشکیل حوت و َدلو ،جَدي ،قوس، عقرب ،میزان ،سُنبله ،اَسَد

 دارد قرار مرکزش دردایرةالبروج  و است دایرةالبروج سوي هر در درجه 8 آن پهناي که کمربندي

 .ندا البروج منطقه کمربند در شمسی منظومه سیارات تمام. گویندمی البروج منطقه

  طول سال هزار 26 که دارد فرفره محور مانند ايدایره حرکتی فضا در زمین محور: تقدیمی حرکت

 استفاده فلکی صور و ها ستاره یافتن هايراه از یکی نجوم در. شود کامل آن دور یک تا کشد می
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 سمت عمودي، دایره ارتفاع، سَمت،) 1( شکل در. است) ارتفاع - سمت( افقی مختصات دستگاه از

 .است شده مشخص افق و رأس

 )1شکل (

 سرمان االيب آسمان نیمکره در را آن موقعیت توانمی جسم هر ارتفاع و سمت کردن مشخص با

 .کنیم تعیین

 است شده تشکیل ستاره هفت از فلکی صورت این طرح بخش مهمترین): بزرگ خرس( اکبر دُب

 خط اگر  .)2 شکل( نامند می مِراق و دبّه را مالقه سرکاسه ستاره دو. دارد مالقه شبیه شکلی که

 قطبی ستاره به دهید ادامه ستاره دو جدایی برابر 5 اندازه به را ستاره دو این کننده وصل

 .دارد قرار اصغر دب فلکی صورت در قطبی ستاره. رسیممی

 

 )2شکل (
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 خشاندر هاي ستاره از جبار اندازه به آسمان در دیگري فلکی صورت هیچ): شکارچی( جبّار

) بارج -آلفا( الجوزا رابط و) ارجب -بتا( الجبّار ِرجل نام به اول قدر  ستاره دو از .است نشده تشکیل

 مربندک به که فلکی صورت این میانی ستاره 3 اگر. است شده تشکیل دوم قدر ستاره چندین و

 امن به آسمان ستاره ترین درخشان به دهیم ادامه جنوبی افق سوي به است معروف شکارچی

 سوي به ارچیشک کمربند ادامه با. رسیممی) اکبر کلب( بزرگ سگ فلکی صورت در یمانی شعراي

 نام دَبَران ثور فلکی صورت ستاره ترین درخشان. یافت را)  گاو( ثور فلکی صورت توانمی شمال،

 قرار هم نارک که پولوکس و کاستور اول قدر ستاره دو خاطربه ) پیکر دو( جوزا فلکی صورت. دارد

 .است معروف دارند

 .شوندمی هدید غیرمسلح چشم با اورانوس مواقعی در و زحل ،مشتري ،مریخ ،زهره ،عطارد سیارات

 و سفید رنگ هب و سیارات دیگر و آسمان هايستاره تمامی از نورتر پر ظاهري لحاظ از زهره سیاره

 .درخشد می -5/4 قدر

 در مشتري. درخشدمی+ 2 حالت ترین دور در و -8/2 قدر زمین از فاصله نزدیکترین در مریخ

 .شود می دیده سلحم غیر چشم با صفر قدر از زحل. درخشدمی -5/2 قدر با حالت ترین درخشان

. شود می دهدی 5/5 قدر از نوري کم ستاره مانند غیرمسلح چشم با رصدي عالی شرایط در اورانوس

 ردي تصور به جو در را ها آن سوختن مسیر ما چشم کنندمی حرکت سرعت با هاشهاب چون

 شدبا بزرگ فلزي یا سنگی قطعه شودمی وارد زمین جو به که جسمی اگر. بیند می درخشان

 .گویندمی سنگ شهاب آن به که کندمی برخورد زمین سطح به آن از بخشی

 بارش که کندمی عبور ریز ذرات از بزرگی هايتوده میان از ،سال از مشخصی هايزمان درزمین 

 دارد قرار آن در بارش کانون که فلکی صورت آن نام از شهابی بارش هر نام. دهدمی رخ شهابی

 ....و جوزایی اسدي، برساوشی، شهابی بارش:  مانند شودمی گرفته
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. ردک مشاهده توان می ساعت در رد شهاب صد حدود غنی، شهابی هاي بارش در معمول طور به

 .دقیقه در شهاب 2  متوسط طور به یعنی

 ردو به کشیده و بیضی ییمدارها در عمدتاً  که هستند ریز ذرات و غبار یخ، از هاییتوده دارهادنباله

 چون اما است یادز بسیار ها دار دنبال سرعت. نورند کم بسیار دارهاهدنبال اغلب. گردندمی خورشید

 خالل در آسمان در هاآن موقعیت جاییجابه غیرمسلح چشم با دارند فاصله ما از کیلومتر هامیلیون

 .شود می مشخص روز چند حتی یا ساعت چند

 حسینی /دوم جلد پایان




