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سیاره مشتری و سیاره زحل ، مقارنه سیاره عطارد و سیاره زحل 1.7 درجه 
بیست و دو دی ماه : ساعت 17:48مقارنه سیاره عطارد

و سیاره مشتری« 1.4 درجه 
بیست و سه دی ماهبیست و سه دی ماه : ساعت  : ساعت 06:4906:49 مشاهده هالل آخر ماه جمادی االول  مشاهده هالل آخر ماه جمادی االول 14421442 ه.ق ه.ق  

با چشم غیر مسلح« به جز شمال ایرانبا چشم غیر مسلح« به جز شمال ایران  
بیست و سه دی ماه بیست و سه دی ماه : ساعت : ساعت 06:4906:49 ماه در کنار سیاره زهره «  ماه در کنار سیاره زهره « 5.25.2 درجه درجه

  بیست و پنج دی ماهبیست و پنج دی ماه : ساعت  : ساعت 17:3617:36 مشاهده هالل اول ماه جمادی الثانیه  مشاهده هالل اول ماه جمادی الثانیه 14421442 ه.ق ه.ق
با چشم غیر مسلحبا چشم غیر مسلح  

بیست و پنج دی ماهبیست و پنج دی ماه : ساعت  : ساعت 17:3617:36 اجتماع ماه ، سیاره عطارد و سیاره مشتری اجتماع ماه ، سیاره عطارد و سیاره مشتری
  بیست و پنج دی ماهبیست و پنج دی ماه : ساعت  : ساعت 17:3617:36 مقارنه ماه و سیاره عطارد «   مقارنه ماه و سیاره عطارد «  3.23.2 درجه درجه
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 نقشه آسمان
تقـویـــم نجومی

فاطمه زهرا اروانه



 ناسا ماموریت
 هلیوفیزیک کاوش خورشید و
شفق قطبی زمین را تایید کرد

 ناسا دو ماموریت هلیوفیزیک )فیزیک  
و خورشید  کاوش  برای   خورشیدی( 
 سامانه ای که آب و هوا را نزدیک زمین
است. کرده  تایید  می کند  تعیین   را 
طیف ماموریت  در  ناسا  هم کاری   با 
 سنجی فرابنفش شدید با توان عملیاتی
 باال تلسکوپ اپسیلون، یا                ،
الکتروجت برداری  تصویر  کاوشگر   و 
 زیمان، یا             ، به ما کمک خواهد
 کرد تا به اینکه خورشید و زمین مانند

یک سیستم مرتبط می باشند پی ببریم
و   بادها  که  فیزیکی  به  بردن   پی 
شراره خورشیدی-شامل   انفجارهای 
 های خورشیدی و تزریق )خروج( جرم
 از تاج خورشید- می تواند یک روز به
 دانشمندان در پیش بینی این وقایع کمک
 کند، که می تواند بر تکنولوژی انسانی و

کاوشگران فضا اثر بگذارد
 آژانس کاوش هوافضای ژاپن          رهبری  

              ماموریت  اپسیلون
 را بر عهده دارد، همراه با شریکان بین

المللی دیگر

شده  گرفته   هدف 
 برای پرتاب در 2026،       یک

 تلسکوپ خورشیدی است که مطالعه
 خواهد کرد چگونه اتمسفر خورشید،
می کند آزاد  خورشیدی   بادهای 
خورشیدی مواد  فوران  باعث   و 
خورشید از  ها  پدیده  این   می شود. 
فضایی تابش  بر  و  می کنند   نشر 
خورشیدی منظومه  محیط   سراسر 
سخت کردن  اعطا  می گذارد.   اثر 
 افزارهای ناسا به ماموریت شامل یک
 شناساگر شدت گرفته         و قطعات
 الکترونیکی کمکی، اجزای طیف نگار،
 یک تلسکوپ راهنما، نرم افزار، و یک
برای برداری         تصویر   سیستم 
های اندازه گیری  برای  مفاد   ایجاد 
اعطا برای  ناسا  بودجه  سنج.        طیف 
 به           برابر  55 ملیون میباشد.
برای ناسا  تحقیقات   مدیر          
 اعطا به          ،         در آزمایشگاه
در آمریکا  دریانوردی   تحقیقاتی 

واشنگتون می باشد
الکتروجت   تصویربرداری   کاوشگر 
الکتریکی در  زیمان          جریان 
می کند، مطالعه  را  زمین   اتمسفر 

مرتبط کردن شفق قطبی به

)منطقه  مگنتواسفیر 
آن در  که  زمین  سطح  باالی   ای 

 ذرات باردار به دام میدان مغناطیسی
از تکه  یک  زمین-  می افتند(   زمین 
فضایی هوای  و  آب  پیچیده   سیستم 
 زمین، که به فعالیت های خورشیدی
می دهد. پاسخ  ها  فاکتور  دیگر   و 
یک اورورا        پروژه   شاخص 
فعالیت سطح  متداول   اندازه گیری 
جزئیات اگرچه  است،   ژئومگنتیک 
مشخص ها  جریان  این   ساختار 
ژوئن 2024 از  زودتر   نیست.       
 پرتاب نخواهد شد. بودجه کلی برای
ملیون  53.3 برابر   ماموریت        
برای تحقیقات  مدیر   می باشد. 
 ماموریت                    در دانشگاه
فیزیک آزمایشگاه  هاپکینز،   جانز 

کاربردی در الرل، می لند می باشد
 ما بسیار خوشحالیم که این ماموریت  
 ها را به ناوگان درحال رشد ماهواره
سیستم مطالعه  درحال  که   هایی 
 خورشید-زمین مان هستند با استفاده
 از طیف فوق العاده ای از ابزار بی نظیر

رصد بیافزاییم
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یک جریان الکتریکی که دور اتمسفر زمین تقریبا -60 ،
زمین گسترش مگنتواسفیر  به  و  باالی سطح  مایل   90 
بادهای با  مگنتواسفیر  برهم کنش  می زند.  دور   می یابد 
 خورشیدی، سطح مگنتواسفیر رو به خورشید را  متراکم
 می کند و روی شب هنگام مگنتواسفیر را به چیزی که
الکتروجهت می کشد.  درازا  به  می نامند   “مگنتوتیل” 
تولید مگنتوتیل  در ساختار  تغییر  توسط  اورورایی   های 
 می شود. همان پدیده آب و هوایی فضایی که اورورای
 زیبا را به کار می اندازد می تواند با رادیو و سیگنال های
 مخابراتی و شبکه تاسیسات روی زمین تداخل کند و به

فضاپیمای روی مدار آسیب وارد کند

 با این ماموریت های جدید، ما درحال گسترش مطالعه
مرتبط سیستم  یک  عنوان  به  زمین  و  فضا،   خورشید، 
 هستیم.” گفته                       معاون مدیر بخش هلیوفیزیک
 در مقر فرماندهی ناسا در واشنگتون. “استفاده        از
 ابزار تکنولوژی ثابت شده در ماموریت            ،علوم
 زمین تنها یک مثال از این است که چگونه توسعه علم
 و تکنولوژی در ناسا دست در دست با یکدیگر از میان

نظم و انضباط می گذرند
طرف   از  ارزش  با  های  ماموریت  این  بودجه   تامین 
 برنامه کاوشگران هلیوفیزیک، به سرپرستی دفتر برنامه
 کاوشگران در مرکز پرواز و فضا گاددارد در گرین بلت

مری لند میباشد

کار مان  بین المللی  همکاران  با  تا  زده ایم  هیجان   ما 
 کنیم تا به چندی سواالت بنیادی درباره خورشید پاسخ
 دهیم.” گفته                     ، مدیر بخش هلیوفیزیک
“مشاهدات واشنگتون.  در  ناسا  مقرفرماندهی                       در 
بینش ما  به  تا  بود  خواهد  ما  کنونی  ماموریت   متمم 
 جدیدی درباره ستاره مان دهد.      یک تحقیق حاوی،
        سه گانه ای از                        می باشد که منبع و
تغییرات در الکتروجت های ارورایی را مطالعه می کند

 گفته                           معاون مدیر علوم در مقر 
اشتیاق خودم اضافه  “به  واشنگتون.  در  ناسا   فرماندهی 
 برای انتخاب یک رصدخانه پیشگام چند نقطه ای متمرکز
 بر الکتروجت های اورورایی، من خصوصا برای پی گیری
و خورشیدی             علمی  های  ماموریت                  موفقیت 
 با دیگر همکاری های بین المللی با          و دیگر شرکای

اروپایی روی         هیجان زده ام
 ماموریت            توصیه گزارش آخر جوالی 2017 
 تحویل داده شده توسط تیم هدف های علمی ماموریت
بعد را موردخطاب قرار  سوالر)خوشیدی( فیزیک نسل 
نمایی طیف  وسیع  اندازه گیری های              می دهد.           
به تا  جزئیات  باالترین  با  خورشید  اتمسفر  از   که     
انجام خواهد داد، که به دانشمندان اجازه خواهد  حال 
و پالسمایی  های  پروسه  چگونه  که  این  اطالعات   داد 
 مغناطیسی مختلف تاج های گرمایی خورشیدی و آزاد

سازی انرژی را به  پیش می راند استخراج کنند

Thomas Zurbuchen

Yohkoh
JAXA

EUVST

EUVST

EUVST
UV

Nicky Fox

 Peg Luce،
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CubeSat

CubeSats
EZIE

3

.

.

.

.

.

.



 صورت فلکی بزغاله یا جدی                       یکی از صور فلکی منطقه البروج است. این پیکر آسمانی، مثلث از شکل 
 افتاده ای است که ستارگان نسبتا کم نوری دارد. این صورت فلکی ستاره، بارز و قابل توجهی ندارد لیکن رصدگران و
 ناظران زمینی آنرا به شکل مثلث بزرگی که اضالع آن کمی قوس برداشته اند می بینند.این صورت فلکی سه ستاره
 اصلی به نام های آلفا بزغاله ،دلتا بزغاله و اومگا بزغاله است. درخشنده ترین ستاره این صورت فلکی ستاره دلتا است

که منحنی نوری آن خیلی کم تغییر می کند

(Capricornus)

باالخره داستان زمستان هم آغاز شد، و مثل هر بار با بزغاله شروع شد
شاید بپرسید چرا بزغاله؟ بیایید کمی راجع به آن صحبت کنیم 

در نقش های اسطوره ای این صورت فلکی با پیکره بز و دم ماهی تصویر شده است

 رئا، مادر زئوس، با اندوه فراوان از والدینش، اورانوس و گایا، درخواست یاری کرد. پس به توصیه آنان به کرت رهسپار
 شد و در غاری ژرف در جنگل های انبوه کوه اژوم فرزندش را به دنیا آورد. مادر بزرگ زئوس، گایا، نگهداری از

 او را به عهده گرفت و برای پرستاری بهتر، وی را به دست پریان و دختران شهریار
 کرت سپرد. داستان جدی یا همان » آمالته آ « از این جا آغاز می شود

 که یکی از دایه های زئوس بز را به او هدیه داد تا ایزد نوباوه را شیر
 دهد. آمالته آ حیوانی شگفت آور بود و منظرش حتی حیوانات را

می ترساند
 یک بار در زمان کودکی زئوس هنگامی که با آمالته آ مشغول

 بازی بود، ایزد خردسال شاخش را تصادفی می شکند، زئوس
 نیز برای بیان ندامت خود از این کار به شاخ شکسته آمالته
 آ قدرتی جادویی می بخشد تا او بتواند آرزوهای مردم را

هر آنچه از ثروت و نعمت باشد برآورده کند

و محبت های از خدمات  پاسداری  برای  ها  بعد   زئوس 
 بز، او را در میان منطقه البروج قرار داد و از چرم آمالته
 آ سپری محکم ساخت که هیچ تیری نمی توانست آن

را بشکافد

 افسانه بزغاله : داستان از این جا شروع می شود که کرونوس، پدر زئوس، به علت پیشگویی سروش
 غیبی هر یک از فرزندان خود را به محض زاده شدن می بلعید، زیرا می ترسید که آنها جای او را بگیرند یا

برادران بزرگ تر خود، تیتان ها، هم پیمان شوند و هیچ مخلوقی را آزاد نگذارند

عطارد، نزدیکترین ترین سیاره به خورشید

 صورت فلـکی جــدی یا بــزغــــاله
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 عطارد کوچک ترین و درونی ترین سیاره منظومه خورشیدی
 است و مانند سیاره زهره در بخش درونی مدار زمین به دور
 خورشید قرار گرفته است. این سیاره قمر ندارد و سطح رو
 به خورشیِد آن بسیار داغ و رویه پشت به خورشید آن بسیار
 سرد است. عطارد مدار انتقالی خود را در ۸۷٫۹۷ روز زمینی

می پیماید
 سیاره عطارد در هر دو بار گردش به دور خورشید )یا هر
 دو سال عطاردی(تنها یکبار به دور خود می چرخد. با این
 حساب از دیدگاه یک ناظر در سیاره عطارد، او یک روز

کامل را هر دو سال عطاردی یک بار، تجربه خواهد کرد
 علی رغم نور بازتابی آن از خورشید ک باعث شده یکی از 
 نورانی ترین اجسام آسمان شب باشد .اما به دلیل نزدیک

بودن زیاد به خورشید خیلی در آسمان مشخص نیست

 ماهواره آمریکایی مسنجر از دوشنبه 24 دی ماه در فاصله
.200 کیلومتری از سطح سیاره عطارد قرار گرفته است

 منجمان قصد دارند از اطالعات این ماهواره فضایی برای
 کشف روش تشکیل و توسعه سیاره عطارد، نزدیکترین
 سیاره منظومه شمسی به خورشید استفاده کنند. بنابراین
 گزارش، پیش از این ماهواره )ماریز 10( از حدود 45
 درصد از سطح بیرونی سیاره عطارد نقشه برداری کرده بود.
 این گزارش می افزاید، ماهواره مسنجر سازمان فضایی ناسا

بعد از ارسال، دوبار دور خورشید چرخیده

 و به سیاره عطارد نزدیک شده و تا سال 2011 در مدار این
 سیاره می چرخد. بر اساس این گزارش، تا به حال کمترین
 میزان تحقیقات سیاره ای در کل منظومه شمسی بر روی
 سیاره عطارد صورت گرفته است. این گزارش حاکی است،
 این نظریه وجود دارد که سیاره عطارد در خارج از منظومه
 شمسی تشکیل شده و بر اثر تصادف وارد این منظومه شده
 است، مدار این سیاره که نخستین سیاره نزدیک به خورشید
 است، کوتاه تر بوده و در فاصله هر یک بار چرخش زمین
به دور خورشید، عطارد 15 بار به دور خورشید می چرخد

 عطارد تندروترین سیاره منظومه خورشیدی
کیلومتر  48 حدود  سرعتی  با  که   است 
 بر ثانیه، هر 88 روز یکبار خورشید را دور
 می زند. از این رو سیاره ای گریزپا است و به
 همین دلیل است که شاید، ایرانیان باستان
 آن را »تیر« نامیده و در یونان »مرکوری« یا

»پیک خدایان« لقبش داده بودند

 این سیاره فقط ب عنوان ستاره صبحگاه یا اوایل 
 شب مشخص است ک درست قبل از طلوع یا
 بعد از غروب خورشید در افق قابل مشاهده است
 عطارد نیز همانند زهره دارای مراحل یا فازهایی است زمانی

ک این سیاره ب خورشید خیلی نزدیک است
 دمای آن در طول روز آنقدر گرم است ک خیلی از فلزات 
 را ذوب میکند .در شب به منفی 180 درجه سانتیگراد افت
 میکند و همین باعث میشود دامنه اختالف دمایی آن از تمام
باعث شده عطارد  باال  .دمای  باشد  بیشتر  دیگر   سیارات 
 مولکول های جوی آن بسیار سریع حرکت کنند و همین در
 کنار میدان جاذبه کوچک این سیاره باعث شد هر اتمسفری

از آن فرار کند

 مســـــنـــــجرِ عطــــــارد
 در 2004 ،ناسا فضاپیمای مسنجر را برای کشف
 عطارد به فضا پرتاب کرد. این فضاپیما بعد از
توانست باالخره  ،حول عطارد  بار دور زدن   سه 
 در مارس 2011 در مدار آن قرار بگیرد .بعد از
 پرتاب مارینر 10 در سال های 1974و 1975،

 .این اولین ماموریت برای کشف عطارد بود

 در قدیم آن را »ذوجسدین« نیز نامیده اند. نام آن در فارسی باستان »تیر« بوده است و در همه
زبان های اروپایی به آن »مِرکوری« گفته می شود، در فارسی گاهی عطارد خوانده می شود

عطارد، نزدیکترین ترین سیاره به خورشید
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علیـرضا  بحـرینی



  گرانش؛ همه چیز از آنجا شروع شد. شاید
 وقتی اولین برگ از درخت افتاد. شاید وقتی آن سیب
 روی سر نیوتون نشست. یا شاید وقتی که نیل آرمسترانگ
 با 15 درصد ورن سابق خود پا روی ماه گذاشت. شاید
 از اولین چرخش ایستگاه فضایی به دور زمین و بعد از آن

هزاران گردش دیگر، دقیقا 15 بار در روز

میان ستاره ای با جاذبه شروع می شود
ارتباط  ما  با  تالشند  در  که  بیگانگانی  و  ارواح   معمای 

 برقرار کنند و حرفی بزنند. حل این معما ما را به سفری
 بسیار پرمخاطره و سخت به جایی ناشناخته در کیهان، در
 کهکشانی دوردست و منظومه ای از سه سیاره جدید می
برای مناسب  هوایی  و  است آب  زیادی  زمین مدت   برد. 
 زندگی انسان ندارد. چاهی که بشر برای خود افکنده است
 همه را در اعماق خود فرو برده است. در این فیلم به شکلی
و سیاست  نام  با  انسان  آنچه  به  مفید  و  مختصر   صریح، 
 سیستم در زندگی خود ایجاد کرده انتقاد می شود. به ما
 آگاهی می دهد که تنها و تنها تفکر درست و آگاهی است
 که انسان و از همه مهمتر سیاره آبی مان را از سرنوشت
 شومی که در حال رقم خوردن است می تواند نجات دهد

 این فیلم به همه آنچه که برای تماشای ناشناخته های کیهان
 نیاز دارید معنای علمی و هنری می بخشد. بر خالف کوبریک که همیشه
 به مسائل علمی نگاهی فلسفی و بنیادین داشت، کریستوفر نوالن احساسات
از میان فرمولهای پیچیده فیزیکی بیرون کشیده و به  و عواطف آدمی را 
 رخ می کشد. طبیعتا کنترل گرانش، معمای کرم چاله ها و سفر در زمان
 چیزهایی است که انسان هیچ گاه نتوانسته تصویری واضح و معلوم از آنها
 به دست بیاورد. فیلم                       اما بر پایه همه نظریات علمی توانست
اولین بار چشم ما را به تماشای شگفتیهایی که رویای آن را  شاید برای 

 همیشه در سر می پروراندیم بدوزد

Interstellar

 همه این معماها را گرانش حل می کند.
 با آنکه ترسناک، غیرقابل مهار و عجیب به نظر
 می رسد اما نوالن با نبوغ خود از گرانش استفاده

کرد تا اثری هنری و در خور ستایش خلق کند
 این سفر هیجان انگیز را از دست ندهید و بگذارید 
 دو ساعت و چهل دقیقه تصاویر خارق العاده، نماهای
ای موسیقی  و  قوی  شدت  به  بازیهایی  نظیر،   کم 
 سراسر احساس شما را به اعماق ستارگان ببرد. پس
 از آن فکر کنید و بنگرید که چگونه می توانید راه
 خود را در میان ستارگانی که هر از شب باالی سر
 به ما چشمک می زنند به سوی بی نهایت و آینده ای

روشن و درخشان قهرمانانه پرواز کرد
 به سیارات جدید رفت، به دنبال جایی برای زندگی
 گشت. جایی که بتوان نفس کشید. جایی که دوباره آن را
 مثل خانه امروزمان خراب نکنیم. بسازیم و زیبایش کنیم. آن گاه خواهیم دانست
 که سرنوشت ما به دستان خودمان است و آینده را خوب و بد خودمان و فقط

خودمان می توانیم رقم بزنیم

  در میـــان ستــــارگـــــاندر میـــان ستــــارگـــــان

نجــوم در قــاب سینــمانجــوم در قــاب سینــما

 ولی شاید همه چیز از آنجایی شروع
 شد که نوالن گرانش را به بازی گرفت.
 نیرویی که به نظر می رسد میلیاردها سال

13.8 بازی می گیرد. دقیقا  به  را  ما   است 
فکر برای  است  زیادی  زمان  سال.   میلیارد 
برای افتادن،  برای  زدن،  حرف  برای   کردن، 
 فرود آمدن. زمان بسیاریست برای چرخیدن.

 افسوس که عمر انسان برای این همه
آن کنترل  برای  انسان  دهد.  نمی   کفاف 

 ابزاری ندارد، مگر در تخیل نوالن. تخیلی برآمده از ذهنی
 آگاه، عاقل و هنرمند. ترکیب این سه البته با هم به تنهایی چیز کاملی
 نیست. اما نبوغ کریستوفر نوالن فراتر از همه کمی ها و کاستی در سالهای
 اخیر نشان داده است می توان چیزهای ترکیب نشدنی را با هم به گونه ای
 درآمیخت که نه تنها ارزش هیچ کدام کم نشود بلکه مجموعه واحدی از

شگفتی های قابل مشاهده را به وجود آورد
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