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 تحقيق زمينه اي

 : گرفتگي ماه

 زمين ي سايه واقع در.  است ماه بر زمين ي سايه افتادن خسوف يا گرفتگي ماه.  اند ديده را گرفتگي ماه يكبار حداقل مردم اكثر

 يكي وارد كم كم ماه كه گرفتگي ماه زمان در اما.  دارد ادامه فضا اعماق در زمين تاريك طرف از عظيمي مخروط صورت به هميشه

 زمين ي سايه با تدريج به كامل ماه حالت اين در.  شود مي مخروط اين وارد ماه شود مي ديگر گره وارد خورشيد و ها گره از

 . شود مي پوشيده

 داراي گرفتگي ماه اگرچه.  كشد مي طول بيشتر يا ساعت يك حدود در گرفتگي ماه.  دارد سرخ به مايل رنگي سايه اين گاهي

 سرعت توان مي همچنين. كرد تعيين را ماه منظر اختالف و ابعاد توان مي ان ي وسيله به مثال. دارد فوائدي ولي نيست زيادي اهميت

 نيز ماه قرص روي بر زمين شكل اي دايره ي سايه.  كرد معين ايد مي پيش خورشيد تشعشعات قطع ي نتيجه در كه را ماه شدن سرد

 .است بوده ينزم بودن كروي داليل ترين قديم از يكي
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 .است ميالد از قبل پنجم قرن يوناني دانشمند و فيلسوف گوراس انكسا است داده توضيح را ماه گرفتگي كه كسي اولين

 .جزئي گرفتگي ماه و كامل گرفتگي ماه: است نوع دو گرفتگي ماه

 در اما.  شود مي گرفتگي دچار ماه سطح تمام حالت اين در و گذرد مي زمين ي سايه درون از كامال ماه كامل گرفتگي ماه حالت در

 . شود مي گرفتگي دچار و تاريك ان از جزئي تنها و كند مي عبور زمين ي سايه ي لبه از ماه جزئي گرفتگي ماه

 .دهند مي رخ مساوي تقريبا دفعات به ها پديده اين دو هر كه حالي در است گرفتگي خورشيد از بيشتر گرفتگي ماه ديدن احتمال

 براي كه حالي در. است مشاهده قابل زمين تاريك كره نيم نقاط تمام از زمين ي سايه با ماه سطح شدن پوشيده كه است ينا علت

 سايه اين.  باشيم داشته قرار دارد عرض كيلومتر 022 حدود در كه ماه ي سايه مسير در بايد حتما كامل گرفتگي خورشيد ديدن

. گذرد مي مسكوني غير نقاط و ها اقيانوس روي از مواقع از بسياري در و پوشاند مي را مينز ي كره سطح درصد يك از نيمي تقريبا

 قابل كامل كسوف بار يك سال 062 هر در متوسط طور به زمين ي كره ي نقطه هر در.  است كمتر ان ديدن احتمال اين بر بنا

 كامل كسوف يك شاهد خود عمر طول در اگر كس هر بنابراين.  دهد مي رخ كامل كسوف 02 حدود در قرن هر در. است مشاهده
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 4 يا و خسوف 0 و كسوف 5)  گرفت 0 افتد مي اتفاق سال يك در كه گرفتهايي حداكثر.  باشد ممنون خود بخت از بايد باشد

 .است كسوف 0 سال يك در ممكن حداقل و(  خسوف 0 و كسوف

 كسوف يا گرفتگي خورشيد

 مي تبديل تاريكي به روز روشنائي حالت اين در.  رسد نمي كامل گرفتگي خورشيد شكوه پاي به وجه هيچ به گرفتگي ماه زيبايي

 . شوند مي پديدار شوند مي تاريك سرعت به كه اسماني در ستارگان و شود مي نمايان خورشيد تاج. شود

 بدين.  است جالب تصادف يك از ناشي خود شود مي ديده زمين روي از كامل گرفتگي خورشيد مانند اي پديده اصوال كه اين

 ماه ي فاصله از بيشتر برابر 422 نيز زمين از خورشيد ي فاصله حال عين در و است ماه قطر برابر 422 تقريبا خورشيد قطر كه معني

 052 دحدو خورشيد ظاهري قطر. است يكسان تقريبا زميني ناظر ديد از اسماني جرم دو اين ظاهري قطر ترتيب بدين.  است زمين تا

 0222 وتا است بيشتر سايه نيم عرض اما.  كند نمي تجاوز كيلومتر 022 از هرگز اما. است حدود ماه ظاهري قطر و قوسي ي ثانيه

 افريقا صحراي جنوب تا شمال قطب از كه است اي سايه نيم داراي 8001 مرداد 02 گرفتگي خورشيد. شود مي گسترده نيز كيلومتر

 .است گسترده برمه تا امريكا غربي ساحل از و
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 طور به زمين سطح بر حركت اين سرعت. است حركت داراي زمين روي بر ماه ي سايه زمين و خورشيد و ماه حركت به توجه با

 .هستيم محروم خورشيدي تاج زيباي ي پديده ديدن از حلقوي گرفتگي خورشيد در. است ساعت در متر 0522 متوسط

 تماشا محل انتخاب

 در جزئي كسوف كه مناطقي واقع در. است ديدن قابل زمين كره از وسيعي بسيار ي منطقه در ان مختلف مراحل و جزئي كسوف هر

 به. گيريم قرار ماه كامل ي سايه در است الزم كامل كسوف زيبايي ديدن براي اما. دارد قرار ماه ي سايه نيم در شود مي ديده انها

 يا كنند مي زندگي ماه ي سايه مسير در كه انها.(( است روز و شب تفاوت)) جزئي كسوف و كامل كسوف ديدن تفاوت قولي

 كسوف ديدن محل انتخاب براي.  هستند طبيعي عظيم و شكوه با هاي پديده از يكي ناظر كشند مي را مناطقي چنين به رفتن زحمت

 :باشيم داشته توجه اصلي عامل سه به بايد كامل

 منطقه در كسوف بودن كامل مدت -8

 ديد موانع از منطقه بودن عاري -0
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 هوا بودن صاف احتمال -0

 سايه عرض كه اين به توجه با.  دارد قرار سايه مسير در كه است محلي انتخاب كنيم مي كه كاري اولين كامل كسوف ديدن براي

 انگشتر بيلي هاي دانه مثل ((اي لبه هاي پديده)) ديدن امكان باشيم نزديكتر سايه ي منطقه وسط به هرچه است كيلومتر چندين

 منظور بدين كه هايي نقشه از توانيم مي را زمين روي سايه مسير كسوف هر براي. بود خواهد بيشتر سپهر فام ي منظره و الماس

 .دهيم تشخيص شود مي منتشر
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 مسئله :

و انواع  علل گرفتن ماه یا خورشید با حد چه تا

 آشنایی دارید؟ آن

 ؟ددار چه ویژگی هایی گرفتن خورشید یا ماه
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 تعریف

 این. است اسمانی وقایع زیباترین از یكی كسوف یا گرفتگی خورشید ي پدیده

 هاي پدیده از كدام هیچ. است بوده توجه مورد بسیار دور هاي گذشته از پدیده

 كرده نمی جلب خود به را مردم توجه گرفتگی خورشید ي اندازه به اسمانی

 می ناگوار وقایع منشا یا نشانه ار پدیده این فرهنگها از بسیاري در البته. است

 بوده دلیل این به نیز این شاید. اند پرورانده باره این در زیادي خرافات و دانسته

 حالت این چون و اند شده می نور بر ظلمت چیرگی شاهد مردم روشن روز در كه

 .كردند می تلقی شوم را ان است بوده انان توقع از دور
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 خورشید تاج شدن نمایان و گرفتگی خورشید زیباي ي خیره كه انهایی براي اما

 یا گرفتگی خورشید ي پدیده. دارد متفاوتی بسیار ي جلوه اتفاق این بودند

 می خیره چشمها(  كامل كسوف ي لحظه)  مدتی براي كه زیباست انقدر كسوف

 تاریك ي زمینه در نور از اي حلقه شدن نمایان.  ماند می باز گفتار از زبان و ماند

 .است جالب و انگیز شگفت بسیار افتد می اتفاق روشن روز در یكباره كه
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 نتیجه گیري

 که دهد می رخ وقتی خورگرفت و خورگیر تر قدیمی نام) کُسوف یا خورشیدگرفتگی

 قرص زمین، ٔ  کره از هایی قسمت دید از نتیجه در و بیفتد زمین از بخشی بر ماه ٔ  سایه

 .بپوشاند را خورشید قرص از قسمتی روی ماه

 یا راست خط یک در ترتیب به خورشید و ماه و زمین که دهد می رخ هنگامی پدیده این

 ماه محاق یا مقارنه زمان در تنها شرایط این و بگیرند قرار راست خط یک در تقریباً

 طبیعت زیبای بسیار های منظره از یکی خورشید، کلّی گرفتگیِ. گردد برقرار است ممکن

 .است
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:گزاری  سپاس   

رسانيده با راهنمايي و مساعدت خويش ياری  طرحهك از همه كساني هك طي اين  دانسته هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم  طرح اينك هك اين      

. تشكر نمامیي اند   
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