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 کیهان مرکز رساله کاملتریناز قسمتی 

صفحه در    191 در   نهایی رندر+اتوکد+شناسی

 قالب ورد:

 

 استادان و بزرگان
پزشكى و مهندسى در زمينه فيزيك و  ايرانيان همچون در رشته هاى

نجوم نيز نوابغ بزرگى دارند كه هم اكنون در بهترين مراكز علمى 

دنيا مشغول به فعاليت هستند. از اين جمله در خارج از كشور مى 

توان به دكتر فيروز نادرى رئيس كل ماموريت هاى مريخ سازمان فضايى 

اس ارشد موسسه علوم اياالت متحده)ناسا(، دكتر بهرام مبشر كارشن

تلسكوپ فضايى هابل، دكتر فرهاد يوسف زاده اختر فيزيكدان و استاد 

دانشگاه نوردوسترن آمريكا و دكتر محمد حيدرى ماليرى اخترشناس 

رصدخانه پاريس اشاره نمود. در داخل ايران نيز استادان و محققان 

از  بزرگى در زمينه نجوم مشغول به فعاليت هستند. هم اكنون بيش

اختر فيزيكدان حرفه اى و دانشجوى دكتراى نجوم در كشور وجود  05
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دارد. سرآمد آنها سه تن از اساتيد فيزيك هستند كه به درجه استادى 

دكتر يوسف »)پروفسورى( نائل شده اند. اين سه نفر عبارتند از: 

ثبوتى رئيس اسبق انجمن نجوم ايران و بنيانگذار و رئيس فعلى مركز 

تكميلى زنجان، دكتر رضا منصورى رئيس انجمن فيزيك ايران تحصيالت 

و معاون پژوهشى وزارت علوم ، فناورى و اطالعات و دكتر عبدهللا رياضى 

دكتر يوسف ثبوتى پس از گذراندن .كيهان شناس و استاد دانشگاه شيراز

دوره هاى كارشناسى فيزيك و كارشناسى ارشد ژئوفيزيك چند سالى با 

دکترای اخترفيزيک  آمريكا همكارى كرد.دكتر ثبوتى« زيركي»رصدخانه 

بيش از سه دهه 9331دانشگاه شيكاگو اخذ كرد. او از سال  خود رادر

در دانشگاه هاى شيراز و تحصيالت تكميلى زنجان به تدريس پرداخت و 

در كنفرانس  9339در اين مدت منجمان بسيارى را تربيت كرد. در سال 

الگرد تولد ايشان كه همزمان با هفتادمين فيزيك ايران هفتادمين س

9195دهه   سالگرد تاسيس انجمن فيزيك ايران بود جشن گرفته شد و  

« چاندر اسكار»با  .اواز چهل سال فعاليت علمى ايشان تقدير شد

دانشمند بزرگ هندوستانى در پروژه ستاره هاى دوتايى همكارى داشته 

چهل سال فعاليت علمى خود است. دكتر ثبوتى گام هاى بزرگى در طول 

در راه پيشرفت و اشاعه فيزيك و نجوم حرفه اى در ايران برداشته 

.است  

انجمن نجوم ايران -9-3-9-2-2  

به عنوان يكى از كميته  9333انجمن نجوم ايران كه تا پيش از سال 

هاى انجمن فيزيك ايران فعاليت مى كرد در اين سال مستقل شد. بودجه 

 ند ديگر انجمن هاى علمى كشور از سوى وزارت علوم،انجمن نجوم همان

تحقيقات و فناورى پرداخت مى شود. حاميان مالى انجمن نجوم نهاد 

رياست جمهورى و مركز مطالعات و همكارى هاى علمى بين المللى وزارت 

علوم هستند. اعضاى هيات مديره انجمن هر سه سال يك بار توسط اعضاى 

دكتر »  :يات مديره كنونى عبارتند ازانجمن انتخاب مى شوند. ه

خالصه، دكتر عجب شيرى زاده، دكتر وصالى، دكتر نصيرى قيدارى و 

« سعدهللا نصيرى قيدارى»رئيس كنونى انجمن نجوم دكتر « دكتر خصالى.

عضو هيات علمى دانشگاه زنجان است. شاخه آماتورى انجمن نجوم ايران 

پيگيرى و انجام فعاليت  ،هتشكيل شده است. وظيفه شاخ 9339در سال 

،هاى نجوم آماتورى در ايران برنامه هاى اصلى شاخه آماتورى ايران، 

کارگاه ملی  آماتور در طول سال، برگزارى گردهمايى ساالنه منجمان

نجوم آماتورى )كنام(، نشست ماهانه باشگاه نجوم و رقابت رصدى 

ماراتن مسيه است. شاخه آماتورى، به صورت هيات مديره اى اداره 

مى شود و داراى يك سرپرست است. سرپرست شاخه آماتورى دكتر منصور 

وصالى عضو هيات علمى دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايى، عضو هيات 

سردبير ماهنامه نجوم است. شاخه آماتورى گروه  مديره انجمن نجوم و

هاى نجومى را در راه پيشرفت نجوم آماتورى ايران هماهنگى و هدايت 

مى كند تا از ميان آنها، منجمان حرفه اى و استادان نجوم آينده 

.كشور را به وجود آورد  



 

 

رصدخانه ملى ايران -9-3-9-2-3  

يك رصدخانه ملى در  پس از چندين سال بحث و بررسى درباره ساخت

بودجه تحقيقاتى  9332كشور سرانجام هيات دولت درآخرين روزهاى سال 

اين طرح ملى را به تصويب رساند. قرار است كه طى پنج سال آينده 

اين رصدخانه در يكى از مناطق كاشان، قم، كرمان و توس ساخته شود. 

ى تحت مبناى تعيين مكان رصدخانه، بررسى داده هاى رصدى گروه ها

سال در اين مناطق به رصد مى  4نظر كميته رصدخانه ملى است كه طى 

هيات  25/92/9332پردازند. پيرو تصويب طرح رصدخانه ملى در جلسه 

دولت، وظايف و اختيارات كار گروه رصدخانه ملى را به شوراى راهبرى 

طرح رصدخانه ملى انتقال داده است. اعضاى شوراى راهبرى رصدخانه 

ران كه وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى است ملى اي

دكتر منصورى )رئيس شورا(، دكتر ثبوتى، دكتر كياست »عبارتند از: 

برطبق « پور، دكتر قنبرى، دكتر نصيرى قيدارى و دكتر راهوار.

متر قطر دارد پس  3تا  2برنامه قرار است تلسكوپ رصدخانه كه بين 

نطقه اى، خريدارى شود و حداكثر تا از پايان كار تحقيقات رصدى م

.رصدخانه ملى ساخته شود 9333سال   

رصدخانه هاى ايران -9-3-9-2-4  

عدد است كه  25تعداد رصدخانه هاى فعال ايران هم اكنون بيش از 

در شهرهاى تهران، تبريز، مشهد، شيراز، اصفهان، اهواز، كاشان، 

كرمانشاه و چندين شهر كرمان، گرگان، يزد، دامغان، زنجان، ايالم، 

ديگر ايران قرار دارند. اين رصدخانه ها با جنبه هاى تحقيقى، 

آموزشى و تفريحى به فعاليت مى پردازند. پس از رصدخانه تبريز كه 

بزرگ ترين مركز نجوم رصدى كشور است رصدخانه ابوريحان بيرونى با 

ن و سانتى مترى بازتابى و رصدخانه هاى دانشگاه كاشا 05تلسكوپ 

سانتيمترى بزرگ ترين رصدخانه هاى كشور 45زنجان با تلسكوپ هاى 

سانتى متر  93هستند. بزرگ ترين رصدخانه شكستى ايران به قطر شيئى 

در مركز نجوم مرقد مطهر شاه عبدالعظيم حسنى در شهررى قرار دارد. 

رصدخانه هاى بزرگ كشور عالوه برتلسكوپ داراى امكانات جانبى همچون 

ار، فتومتر، اسپگتروف، دوربين هاى مخصوص عكاسى و فيلترهاى تاج نگ

.مختلف هستند در تهران چهار مركز نجومى فعال وجود دارد. اين  

رصدخانه مركز نجوم آستان مقدس حضرت »مراكز عبارتند از: 

عبدالعظيم، رصدخانه مركز نجوم زعفرانيه وابسته به كانون پرورش 

نماى سازمان جغرافيايى نيروهاى  فكرى كودكان و نوجوانان، آسمان

مسلح و مركز علوم و ستاره شناسى تهران )رصدخانه نياوران( وابسته 

« .به شهردارى تهران  

 

 

تنها نشريه اخترشناسى ايران -9-3-9-2-0  

تعدادى از استادان فيزيك و عالقه مندان به  9335در مهر ماه سال 

منتشر « نجوم»با نام  نجوم نخستين ماهنامه ويژه اخترشناسى كشور را

دكتر منصورى، دكتر محمدرضا »كردند. اين افراد عبارت بودند از: 



 

 

حيدرى خواجه پور، فريدون پيرزاده، بابك سدهى، توفيق حيدرزاده و 

منصور وصالى. شركت زروان اولين شركت كشور كه به ساخت و راه 

هنامه اندازى رصدخانه و آسمان نما در ايران مى پردازد ناشر اين ما

 9333است. اولين سردبير نجوم دكتر توفيق حيدرزاده است كه در سال 

به اياالت متحده رفت و دوره دكتراى تاريخ علم با گرايش نجوم را 

گذراند. پس از آن دكتر منصور وصالى سردبير ماهنامه شد كه هم 

اكنون نيز در اين سمت به فعاليت خود ادامه مى دهد. اين نشريه 

احب امتيازى و مدير مسئولى دكتر رضا منصورى، پس از تخصصى به ص

سال انتشار تنها نشريه اخترشناسى ايران است كه به مسائل عمومى  93

و تخصصى نجوم و علوم فضا مى پردازد. ماهنامه نجوم داراى سايتى 

مهم ترين و پربيننده ترين سايت نام است که    دو زبانه به همين

داراى آخرين اخبار و اطالعات نجومى  نجوم در خاورميانه است كه

.است  

بازار نشر -9-3-9-2-9  

بازار نشر كتاب هاى نجومى آن قدر هم خوب نيست. سهم كتاب مرتبط 

با نجوم در ميان هزاران عنوان كتابى كه تاكنون در ايران به چاپ 

عنوان است. موضوعات كتاب ها عمدتًا 955رسيده است تنها بيش از 

فيزيك، كيهان شناسى، تاريخ نجوم، ابزارآالت رصدى،  -درباره، اختر 

احكام نجوم، نجوم آماتورى، سياره کودکان ، نجوم محاسباتى، آموزشى

شناسى و علوم فضا است. بيشتر كتاب هاى بازار نشر نجومى ترجمه 

شده است كه در آن ميان كتاب هاى كيهان شناسى مخاطبان بيشترى را 

كتاب ها همانند تيراژ ديگر كتاب هاى  دارا هستند. تيراژ اين گونه

كشور به نسبت استانداردهاى جهانى پائين است و در بهترين حالت 

 95555باالترين ميزان نشر يك كتاب نجومى و مرتبط با آن شايد به 

عدد برسد كه البته به ندرت اين اتفاق مى افتد. آمار بيشترين چاپ 

كه به چاپ « زبان سادهنجوم به »كتاب نجومى متعلق است به كتاب 

دهم رسيده است. بهترين مكان هاى پيدا كردن كتاب هاى نجومى و 

فيزيكى كتاب فروشى هاى جلوى دانشگاه تهران، فروشگاه هاى شهركتاب، 

نمايشگاه بين المللى ساالنه كتاب و دفاتر فروش انتشاراتى هاى 

.كتاب هاى علمى است  

كسوف -9-3-9-2-3  

در ايران رخ داد كه باعث شكوفايى و رشد  9333اتفاق مهمى در سال 

 9111آگوست سال  99همه جانبه نجوم در سرتاسر ايران شد. دنيا در 

شاهد يك كسوف كامل بود كه ايران بهترين منطقه براى رصد اين گرفت 

بود. اين واقعه مردم كشورمان را به ديدن پديده اى دعوت كرد كه 

 9334ند. البته پيش از آن در سال شايد تا به حال شاهد آن نبوده ا

داد كسوف در بيرجند اتفاق افتاده بود اما تاكنون بدين وسعت بررخ

نشده بود. موقعيت برتر ايران نسبت  چنين پديده اى تبليغات عمومى

به ديگر كشورها منجر به سفر تعداد بسيارى منجم و جهانگرد خارجى 

ر نوار اصلى گرفت به ايران شد. اغلب آنها به شهر اصفهان كه د

خورشيد قرار داشت رفتند تا در ميدان نقش جهان كه روزگارى در عصر 



 

 

صفويان زمين چوگان بود شاهد زيباترين پديده طبيعى جهان باشند. 

يكى از دو كاشف  «آلن هيل» مهم ترين منجمى كه به ايران سفر كرد

گى پرنورترين دنباله دار قرن بود كه به دعوت يكى از مراكز فرهن

و علمى ايران بى سر و صدا به كشور دعوت شد و پس از چند روزى 

اقامت، از كشور خارج شد. در ميان ميهمانان خارجى كه به ايران 

بروس »آمده بودند يك نفر براى دوست داران فضا كامالً آشنا است، 

همان فضانوردى است كه براى اولين بار بر روى جت پك « مكندرلس

.ت و از فضاپيما خارج شد و در فضا حركت كرد)صندلى فضايى( نشس  

تعداد عالقه مندان نجوم در كشور بسيار بيشتر از  9333پس از كسوف 

گذشته شد و گروه هاى نجومى مختلفى در اقصى نقاط كشور و اغلب 

بدون حمايت دولتى تشكيل شدند. از اتفاقات مهم پس از كسوف، باالتر 

يونى دوبله شده خارجى مرتبط با رفتن ميزان پخش برنامه هاى تلويز

.نجوم و فضا بود  

نجوم آماتورى -9-3-9-2-3  

گروه  45در كل كشور بالغ بر پانصد منجم آماتور در قالب بيش از 

نجومى به فعاليت هاى رصدى مشغول هستند. غالب اين منجمان را 

دانشجويان و دانش آموزان تشكيل مى دهند كه فعاليت هاى نجومى را 

فعاليت هاى درون مدرسه اى، دانشگاهى و يا به صورت گروه در قالب 

منجمان آماتور ايرانى در استفاده از دهند؛ هاى مستقل انجام مى

متاسفانه مكان .رصدخانه هاى ايران داراى محدوديت هايى هستند

كنونى اكثر رصدخانه هاى كشور در داخل شهرها و در ميان آلودگى 

ت. به غير از اين مسئله كه نورى روبه گسترش تمدن شهرى اس

گريبانگير تمامى منجمان و حتى استادان نجوم كشور است، مشكل ديگر 

منجمان آماتور عدم امكان استفاده از امكانات رصدخانه ها است كه 

عمدتًا تنها در اختيار گروهى از دانشجويان و استادان دانشگاه 

وسايل جانبى  است. البته اين نكته محرز است كه تلسكوپ ها و ديگر

آن به طور حتم بايستى توسط نيروى متخصص استفاده شود اما تا وقتى 

كه به يك منجم آماتور تنها آموزش تئورى داده شود در حالى كه هيچ 

گاه به رصدخانه نيامده است و در پروژه هاى جدى شركت نداشته است 

.او در همان جايگاه خود خواهد ماند و پيشرفت نخواهد كرد حالى در  

كه بيابان ها و كويرهاى ايران به دليل درجه باالى تاريكيشان از 

بهترين سايت رصدى هستند تنها دو، سه رصدخانه كشور در خارج از 

شهرها ساخته شده است و رصدخانه اى در حاشيه يا درون دو كوير 

بزرگ ايران، دشت لوت و كوير سمنان كه از تاريك ترين نقاط دنيا 

د. منجمان آماتور ايرانى به صورت گروهى به خارج است وجود ندار

از شهرها و به ميان طبيعت هاى بكر و دست نخورده مى روند. آنها 

به دور از آلودگى هاى مختلف نورى، هوايى و صوتى و در سكوت طبيعت 

به رصد زيباترين جلوه هاى هستى مى پردازند. سايت هاى رصدى منجمان 

ها، مناطق مرتفع و كويرها است كه داراى عمدتًا در بيابان ها، دشت 

.افق هاى باز هستند  



 

 

 

 

 

ابزار رصدى -9-3-9-2-1  

ابزار رصد منجمان ايرانى تلسكوپ ها و دوربين هاى دو چشمى بسيارى 

است كه در بازار نجومى ايران به صورت تقريبًا مناسب يافت مى شود. 

دبى، روسيه، به غير از توليدات داخلى عمده بازار رصدى ايران از 

اياالت متحده و چين وارد كشور مى شود. در كشور تنها يكى دو شركت 

.دولتى به مونتاژ دوربين هاى دوچشمى و تلسكوپ مى پردازند   

منجمان تازه كار به علت ارزانى و ساده بودن كار از دوربين هاى 

استفاده مى كنند. همچنين بيشترين ميزان  90*35و 25*95دوچشمى 

.اينچ 0تا  4از تلسكوپ ها مربوط است به تلسكوپ هاى استفاده   

نجوم رصدی-9-4  

 رصد چيست و چه چيزهايي را بايد رصد كرد؟-9-4-9

رصد كردن يعني مشاهده دقيق با هدفي از پيش تعيين شده، رصد آسمان 

بخش كه اگر چند شب به آن بپردازيد، به لذت آن شب، كاري است لذت

ترين موضوعهاي رصدي، تشخيص صورتهاي سادهپي خواهيد برد. يكي از 

كليد »شود. مقاله فلكي است كه گام نخست در رصد آسمان محسوب مي

كند. دانستن اسمها و شكل شما را با صورتهاي فلكي آشنا مي« آسماني

صورتهاي فلكي براي رصد هر جرمي در آسمان ضروري است. چون هر صورت 

ها است، ناگزيريم نام ستاره تشكيل شده« ستاره»فلكي از تعدادي 

را هم بدانيم. البته به خاطر سپردن نام )و يا شماره( تمام 

ها كاري ناممكن است اما بدون شك شناختن درخشانترين و ستاره

ها كار دشواري نيست و براي رصدكنندگان الزم است.آنچه مهمترين ستاره

گ آنهاست. پس كند، درخشندگي و رنها را از همديگر متمايز ميستاره

ها را هم بدانيد و البته بايد عالوه بر نام، اين ويژگيهاي ستاره

دانستن كمي تاريخچه بر لذت دانستن خواهد افزود. با چشم غيرمسلح، 

هايي تا قدر ششم را مشاهده توان ستارهدر هوايي صاف و تاريك مي

ح، سماك رام هاي فصل تابستان عبارتند از:كرد. درخشانترين ستاره

العقرب و سماك اعزل. پس از درخشانترين نسر واقع، نسر طاير، قلب

رسد كه بايد با آنها هاي خاص ديگري ميها، نوبت به ستارهستاره

هاي دوتايي. هاي متغير و ستارهآشنا شويد، از جمله: ستاره

طور شان بهها هستند كه درخشندگيهايي خاص از ستارهگونه  متغيرها

كند. برخي از متغيرها را در بيشترين نظم تغيير ميمنظم يا نام

ها در توان حتي با چشم غيرمسلح مشاهده كرد.همة ستارهدرخشندگي مي

ها )و شايد اغلبشان( در آسمان تنها نيستند. نيمي از ستاره



 

 

هاي اند. بسياري از ستارههاي دوتايي و چندتايي جاي گرفتهمجموعه

دو ستاره تفكيك كرد و آنها را فقط  توان به صورتدوتايي را نمي

طور اتفاقي بينيم. گاهي اوقات هم دو ستاره بهبه صورت يك ستاره مي

شوند و عمالً هيچ ارتباطي با هم ندارند. در كنار يكديگر ديده مي

در واقعي ممكن است دهها يا صدها سال نوري از هم فاصله داشته 

رار گرفته باشند و در باشند، اما از ديدگاه ما، در يك راستا ق

ها، اجرام ديگري آسمان بسيار نزديك به هم ديده شوند.بجز ستاره

و   ، سحابي ، كهكشان  مجله: سيارههم در آسمان وجود دارد، از 

ها شايد دشوار به نظر ها از ستارهاي. تشخيص سيارههاي ستارهخوشه

رسند. ظر ميها با چشم غيرمسلح همانند ستاره به نبرسد، زيرا سياره

توانيم تفاوتهايي بين ستاره و سياره پيدا اما اگر دقت كنيم، مي

ها نسبت به هم حركت ندارند و اگر يك دسته كنيم. نخست اينكه ستاره

ستاره را در نظر بگيريد و گردششان را در آسمان دنبال كنيد، 

كنند و تركيبشان در ساعتها و خواهيد ديد كه همه با هم حركت مي

ماند. اگر غير از اين بود، شكل ظاهري هاي مختلف يكسال ميروز

كرد )البته اين تغيير شكل صورت صورتهاي فلكي روز به روز تغيير مي

ها اين نظم را رعايت گيرد، ولي در طول هزاران سال(.اما سيارهمي

شوند. به همين دليل جا ميكنند و در ميان صورتهاي فلكي جابهنمي

ها نيست. پس هر هاي آسمان هيچگاه اثري از سيارهاست كه در نقشه

ناآشنايي را ديديد « ستاره»وقت در آسمان در ميان صورتهاي فلكي 

ايد. اي را ديدهها وجود ندارد، مطمئن باشيد كه سيارهكه در نقشه

زنند و نورشان ثابت ها چشمك نميها برخالف ستارهدر ضمن، سياره

« اياجرام غيرستاره» اند، بهصد مناسباست.اجرام ديگري كه براي ر

اي است است كه مجموعه« كهكشان»اند. يك نوع از اين اجرام، معروف

از دهها يا صدها هزار ستاره و مقدار زيادي گاز و غبار، كهكشانها 

نور ديده بسيار زيادي كه از ما دارند، بسيار كم ی به دليل فاصله

توان با چشم غيرمسلح در شبهاي يشوند. فقط يكي ـ دو كهكشان را ممي

المسلسله )زن كامالً صاف و تاريك مشاهده كرد. در صورت فلكي امراه

به زنجير بسته( كه از صورتهاي فلكي پاييزي است، يكي از 

درخشانترين و بزرگترين كهكشانهاي نزديك به ما است كه با نام 

را با چشم  المسلسلههمين صورت فلكي شناخته مي شود. كهكشان امراه

توان در خارج از شهر كه دور از آلودگي هوا و نور است، غيرمسلح مي

آلود مشاهده نمود. نخستين كسي كه اين جسم را اي مهبه صورت لكه

ثبت كرده است، عبدالرحمن صوفي، اخترشناس نامدار ايراني است.يكي 

بي اي عراست كه نامش از واژه« سحابي»اي، ديگر از اجرام غيرستاره

هاي بزرگ گازي هستند گرفته شده است. سحابيها توده« ابر»به معناي 

هاي اند و يا محل تولد ستارههاي مردهكه يا بازماندة ستاره

شوند. يكي از اند. سحابيها در آسمان به صورت ابر ديده ميتازه



 

 

در صورت فلكي قوس جاي دارد   درخشانترين سحابيهاي آسمان تابستان،

است. در زمستان هم نمونة زيبايي از سحابيها « ابي مردابسح»و نامش 

اي بر دو هاي ستارهتوان در صورت فلكي جبار مشاهده كرد.خوشهرا مي

هايي از دهها يا صدها هاي باز مجموعهو كروي. خوشه اند: بازنوع

توان قدر به هم نزديكند كه نميها آناند. گاهي اوقات ستارهستاره

هاي باز، رت جداگانه ديد. بهترين نمونه از خوشهآنها را به صو

توان با چشم ستاره را مي 3يا  9خوشة مشهور پروين است كه در آن 

غيرمسلح تشخيص داد. در صورت فلكي عقرب هم دو خوشة باز وجود دارد 

توان آنها را در تابستان مشاهده كرد و اگر هوا خوب باشد كه مي

هاي هاي كروي معموالً ستارهشوند. خوشهحتي با چشم غيرمسلح ديده مي

اند. آنها از پيرترين اجرام كهكشان بيشتري دارند، اما متراكم

آلود هاي كوچك مههاي كروي در آسمان به صورت كرهشوند. خوشهمحسوب مي

شوند. فصل تابستان بهترين موقعيت براي ديدن اين گونه ديده مي

هاي كروي در آسمان ين خوشهاجرام است زيرا چند تا از درخشانتر

شوند. در صورتهاي فلكي قوس، جاثي، عقرب و تازيها تابستان ديده مي

خوشهاي كروي درخشاني وجود دارد. آنچه تاكنون گفتيم، اجرامي بودند 

توان كه هميشه در آسمان وجود دارند و در ساعت و تاريخ مناسب مي

طور مدت كوتاهي به آنها را ديد. اما اجرامي هم وجود دارند كه در

شوند و بدون شك نبايد فرصت را موقت ميهمان آسمان شبهاي ما مي

دارها براي ديدنشان از دست داد.يك دسته از اينگونه اجرام، دنباله

نامند در مي« دارستارة دنباله»هستند كه گاهي آنها را به اشتباه 

ـ برخي  صورتي آنها ستاره نيستند و درون منظومة شمسي جاي دارند

هاي زماني مشخصي دارها تناوبي هستند، يعني با فاصلهاز دنباله

شوند، مانند دنبالةدار مشهور هالي. اين مدت زمان تناوب پديدار مي

ممكن است از دو ـ سه سال تا هزاران سال متغير باشد.برخي از 

شوند و پديدار شدنشان طور اتفاقي در آسمان ظاهر ميدارها بهدنباله

گاه بازنگردند. بيني نيست و ممكن است ديگر هيچل پيشقاب

شوند. دارهاي بسيار درخشان حتي با چشم غيرمسلح هم ديده ميدنباله

مانند و منحني  مي جارو‘اي نوراني است كه دظاهرشان مانند گلوله

در پشتشان قرار گرفته است. اين اجرام هنگامي كه در فاصلة بسيار 

اي يخي هستند و دنباله دارند به شكل كرهزياد از خورشيد قرار 

شود و شان بخار ميندارند. با نزديك شدن به خورشيد، يخهاي سطحي

درخشد.شهابها هم جزو اجرام گذري اي در پشتشان ميهمچون دنباله

هاي آسمانند. هنگامي كه ذرات ريز موجود در فضا )به اندازة دانه

دليل سرعت زياد، اصطكاك توليد كنند، به شن( با جو زمين برخورد مي

سوزند. از سوختن ذرات رّدي نوراني در آسمان شود و ذرات در جو ميمي

گويند. زمان پديدارشدن شهابهاي شود كه به آن شهاب ميديده مي

بيني نيست، اما زمانهاي خاصي وجود دارد كه در پراكنده قابل پيش



 

 

شود. اين پديده ميمدت كوتاهي تعداد زيادي شهاب در آسمان ديده 

داري مدار زمين را نامند. هنگامي كه دنبالهمي« بارش شهابي»را 

ماند. كند، ذرات بازمانده از آن، همچنان در مدار باقي ميقطع مي

، تعداد زيادي ذره در مدت كوتاهي با جو با عبور زمين از آن نقطه

ش بارش بينيم، نمايكنند و آنچه ما در آسمان ميزمين برخورد مي

شهابي است كه ممكن است در يك ساعت تا صد شهاب در آسمان ديده 

شود. زمان وقوع بارشهاي شهابي برخالف شهابهاي پراكنده قابل 

بيني است و هر سال در زمان معيني كه اوج بارش نام دارد تكرار پيش

شود.تمام اجرامي را كه تاكنون نام برديم)بجز كهكشانها( متعلق مي

بودند. اين نام كهكشان « راه كهكشان»اي عظيم به نام به مجموعه

هاي غربي براي ماست كه برخي عنوان راه شيري را برگرفته از اسطوره

هاي ايران باستان، اين گونه تصور اند. در اسطورهآنان برگزيده

شد كه با كشيدن گاري حامل كاه از يك سو به سوي ديگر آسمان، مي

نبد آسمان ريخته و اين همان نور ابر مقداري از اين كاه بر گ

بينيم. بدين مانندي است كه در شبهاي تابستان در پهناي آسمان مي

اش همان كهكشان كشان گذاشتند كه كوتاه شدهعلت نام آن را راه كاه

است. كهكشان ما شكلي مارپيچي دارد و از پهلوهمانند عدس ديده 

ون در داخل كهكشان جاي باريك و با برآمدگي مركزي. ما چ : شودمي

طور كامل ببينيم، اما بخشي از آن شبها توانيم آن را بهداريم، نمي

شود كه بيشترين تراكمش در صورتهاي آلود ديده ميبه صورت نواري مه

 فلكي قوس و دجاجه است.

 چه دوربيني براي شروع كار الزم است؟-9-4-2

تنها ضروري نيست، هم برخالف تصور، داشتن تلسكوپ در آغاز كار نه 

بلكه مضر هست. كار كردن با تلسكوپ دشوار است زيرا ناحية بسيار 

بينيم ساده نيست. دهد و تشخيص آنچه ميكوچكي از آسمان را نشان مي

اند و معمواًل آماتورهاي نجوم در ضمن اينكه تلسكوپها بسيار گران

كه آسمان آغاز كار توان خريد تلسكوپ را ندارند. بنابراين تا وقتي 

ايد و جزييات صورتهاي فلكي را به خوبي را به خوبي نشناخته

دانيد، به فكر استفاده از تلسكوپ نيفتيد.در آغاز كار بهتر نمي

است از دوربينهاي دوچشمي يا تك چشمي استفاده كنيد، اين گونه 

دوربينها چند ُحسن دارند، از جمله اينكه بسيار ارزانترند و ميدان 

دهند و نشان مي  دارند، يعني بخش بزرگتري از آسمان راديد وسيعي 

تر است. البته اين در در نتيجه يافتن اجرام با آنها بسيار ساده

صورتي است كه بتوانيد آن را به نوعي مستقر كنيد.اغلب دوربينهاي 

پايه ندارند و بايد خودتان روشي دوچشمي محل خاصي براي نصب روي سه

نيد.اما دوربينهاي تك چشمي جايي براي نصب براي اين كار پيدا ك



 

 

تر هاي عكاسي دارند و اين امر، كار رصد را بسيار سادهپايهروي سه

كند. شايد بتوان گفت رصد با دوربين دوچشمي يا تك چشمي بدون مي

ناپذير پايه كاري ناممكن است زيرا لرزشهاي دست اجتنابسه

به صورت دو عدد روي  است.مشخصات دوربينهاي دوچشمي و تك چشمي

دهندة بزرگنمايي دوربين است و شود. عدد نخست نشانشان ثبت ميبدنه

كند. به عدد دوم قطر عدسي شيئي آن را بر حسب ميليمتر مشخص مي

 05بزرگنمايي بيست و قطر عدسي  25×05عنوان مثال، در دوربين 

مالً دارند، ع 3متر است، دوربينهايي كه بزرگنمايي كمتر از ميلي

 3×05و  3×42، 3×30براي كار رصد مناسب نيستند. دوربينهاي 

ترين دوربينهاي قابل استفاده براي رصد هستند. ترين و ابتداييساده

بزرگنمايي بيشتري دارند اما باز هم براي رصد  95×05دوربينهاي 

بزرگنمايي خوبي دارند  25×95و  25×05اند. دوربينهاي تاحدودي ضعيف

اند به شرطي كه بتوان آنها را هاي نجومي بسيار مناسبو براي كار

و بزرگتر از آن دست كمي  25×35پايه سوار كرد. دوربينهاي روي سه

 . از تلسكوپهاي كوچك ندارند و قيمتشان گران است

 بهترين مكان رصد كجاست؟-9-4-3

ريزي براي يك شب نجومي را به تنهايي يا به شكل گروهي قصد برنامه

كنيد، ابزارهايي كه ها را در ذهنتان مرور ميتمام برنامهداريد. 

پاي برنامة رصدي شما هستند بايد با خودتان برداريد، افرادي كه هم

و حتي نوع برنامه رصد و اجرامي را كه در اين شب به يادماندني 

يك چيز ديگر هم هست كه انتخاب  …كنيد امارصد خواهيد كرد مشخص مي

د و ميزان موفقيت برنامة شما به شكل مستقيم آن اهميت خاصي دار

اين همان انتخاب مهم شماست كه «. مكان رصد»به آن وابسته است. 

بخش مهم و بزرگ از كل برنامة شما به آن وابسته است.اگر نجوم 

خواهيد به آسمان ايد و ميآماتوري و رصدي را به تازگي شروع كرده

به نظرتان نرسد، اما هنگامي نگاه كنيد؟ شايد اين موضوع زياد مهم 

گيريد و قصد پيشرفت در آن را داريد، اهميت تر ميكه نجوم را جدي

.در انتخاب مكان رصد، دو بخش  شودانتخاب مكان رصد، نمايان مي

جداگانه را بايد در نظر گرفت. يكي شرايط زميني رصدگاه و ديگري 

رسي به رصدگاه، .در بخش اول، شايد چگونگي دست شرايط آسماني رصدگاه

اهميت بيشتري داشته باشد. در مورد اينكه براي رسيدن به اين مكان 

توان از وسايل نقليه استفاده كرد يا بايد با پاي پياده مسافتي مي

تك را طي كرد و به آن رسيد، در حالت فعاليت گروهي، توانايي تك

ر افراد را در نظر بگيريد، خصوصًا اگر رصدگاه مورد نظر شما د

اي مرتفع مثالً قلل كوهها است اين مسأله خود را بيشتر نشان نقطه

دهد. اگر ابزارهاي رصدي شما و چيزهاي ديگري كه بايد حمل كنيد مي



 

 

تر و هموارتر، عاقالنه هاي سادهو زياد و سنگين است، انتخاب راه

است.پس از اينكه چگونگي رسيدن به رصدگاه را مشخص كرديد، به خود 

رسيم. شايد اگر به تنهايي رصد كنيد خود رصدگاه و شرايط ميرصدگاه 

زميني آن اهميت چنداني نداشته باشد اما هنگامي كه به همراه يك 

شود. پردازيد اهميت شرايط زميني رصدگاه چندبرابر ميگروه به رصد مي

هموار بودن اين مكان خيلي مهم است زيرا در تاريكي شب كه نه نور 

حق روشن كردن آتش يا چراغ قوه و حتي فانوس را  مهتاب هست و نه

قدر كه حتي كند، آنداريد، هموار بودن نسبي مكان رصد، مهم جلوه مي

شود.به جز هموار بودن، وسعت رصدگاه آن وابسته ميگاهي سالمت شما به 

و اينكه فضاي كافي براي فعاليت گروه رصدي شما وجود داشته باشد 

شما، افرادي كه به كار رصد مشغولند بايد نيز مهم است. در گروه 

كنند، در يك سو قرار داشته باشند و افرادي هم كه عكسبرداري مي

در سويي ديگر، در ضمن فاصله هر يك از افراد با همديگر نيز بايد 

مورد نظر قرار بگيرد در غير اين صورت رفت و آمد افراد در كنار 

ي به نتايج ناخوشايندي ابزارهاي رصدي و يا ابزارهاي عكسبردار

شود.عوارض طبيعي اطراف گيرند( منجر مي)خصوصاً براي آنها كه عكس مي

هاي بلند دوردست رصدگاه نيز براي انتخاب مكان رصد مهم است، كوه

هاي كوتاهي كه در فاصله كمي از مكان رصد شما قرار دارند و حتي تپه

قسمتي از فضاي مثبت شوند و در عمل، باعث بسته شدن افق ديد شما مي

رود. و مفيد شما كه بايد در آن فضا به رصد بپردازيد، از بين مي

هاي رصدي مهمي چون رصد رؤيت هالل ماه اين عامل خصوصًا براي برنامه

هايي كه در اوايل روز )براي خورشيد گرفتگي( نو، يا رصد گرفتگي

هايي يدهدهد و نيز رصد پديا اوايل شب )براي ماه گرفتگي( رخ مي

سزايي دارد. دهند، اهميت بههايي كه در نزديكي افق رخ ميچون مقارنه

، تنها بسته بودن حدود 9334در رصد خورشيد گرفتگي دوم آبان سال 

برابر قرص  2يك درجه از افق شرقي آسمان )يك درجه يعني فقط 

خورشيد(، باعث شد كه لحظاتي از شروع كسوف را نتوانيم رصد كنيم. 

هاي كوتاهي در مقارنة دو سيارة مشتري و زهره كه رخ داد، تپه و يا

كه در افق و در نزديكي ما بودند باعث شد كه نتوانيم تخمين درستي 

از مكان وقوع اين پديده بزنيم، البته از اين نوع مثالها بسيار 

زياد است. به هر حال، در انتخاب رصدگاه خود اين مورد را هم با 

البته دقت داريد كه در رصدهاي معمولي چون رصد  دقت بررسي كنيد.

هاي فلكي، شايد اين عامل نقش اي صورتصور فلكي و اجرام غيرستاره

هاي دور كليدي ندارد و اتفاقًا براي عكاسي از اين موارد، بودن كوه

و نزديك و حتي عوامل دست ساخت بشر چون ساختمانها بر زيبايي 

يز ديگر هم درمورد شرايط زميني به يك چ. افزايدعكسهايتان مي

هاي كوتاه اطراف! البته نقش ها و درختچهرصدگاهتان دقت كنيد. بوته

تان ها )اگر مزاحم ميدان ديد و افق رصديها و درختچهاين بوته



 

 

نباشد( مثبت است، چرا كه از جريانات سريع و وسيع هوا در سطح 

كنند مين حركت ميكند. بادهاي تندي كه در سطح ززمين جلوگيري مي

شوند، چرا كه به سادگي تلسكوپ از بدترين مزاحمان رصد شما محسوب مي

توانيد دهند و نتيجه اينكه نه ميهاي عكاسي شما را تكان ميو دوربين

رصد خوبي داشته باشيد و نه عكسهاي خوبي بگيريد. در بسياري از 

كوچك و اندك،  هاي عكاسي، تنها يك لرزش، هرچندموارد، هنگام نوردهي

دهد كه گاهي جبران كردن آن محال است. كل كار شما را به هدر مي

هاي كوتاه دارند، معلوم كردن ها و درختچهنقش مثبتي كه اين بوته

مرز رصدگاه است خصوصًا اگر رصدگاه انتخابي شما بر بلنداي كوهي 

نقش  هاها و درختچهاي پرشيب، آن وقت اين بوتهباشد و اطراف آن دره

ها و خصوصيات زميني رصدگاه كه شود.از ويژگيشان، حياتي ميمثبت

رسيم.در بيشتر موارد رصدي، بگذريم به خصوصيات آسماني مكان رصد مي

شما به آسماني تاريك، بدون باد و ابر و بدون غبار نياز داريد 

بنابر اين تمام موارد فوق را به عنوان شرايط آسماني مكان رصدتان 

نظور كنيد.ابتدا به تاريكي آسمان بپردازيم. جايي را كه بايد م

كنيد بايد آسمان بسيار تاريك و در به عنوان رصدگاه انتخاب مي

آلودگي نوري باشد براي اين منظور، مكان  اصطالح اخترشناسان بدون

تان بايد حتمًا از شهرها و روستاها و نيز مناطقي كه چراغ و رصدي

ارند دور باشد اين دوري را در حد چندين ساير وسايل روشنايي د

كيلومتر بايد منظور كنيد. آنهايي كه با شهر تهران و مناطق حومة 

آن آشنايي دارند به خوبي با ميزان آلودگي نوري اين شهر آشنايي 

قدر زياد است كه حتي وقتي به دارند، آلودگي نوري شهر تهران، آن

باز هم به عنوان عامل مزاحم  شويد،كيلومتر از آن دور مي 35اندازة 

كند. براي آنكه به ميزان آلودگي نوري مكان انتخابي د عمل ميصر

نورترين و قدر كم  توانيد آسمان را نگاه كنيدخودتان پي ببريد مي

آل يعني بهترين بينيد تعيين كنيد. در شرايط ايدهاي را كه ميستاره

حداكثر قدري است  9قدر شرايط مكاني و نيز با چشماني كامالً سالم 

به بعد  3شود، مكاني كه در آسمانش قدركه با چشم غيرمسلح ديده مي

ديده نشود عمالً مناسب كارهاي نجومي هدفمند نيست.مناطق كويري چون 

كرمان و يزد به داشتن آسمانهايي پرستاره و زيبا معروفند اما اين 

لسكوپ و خصوصًا فقط ظاهر قضيه است چرا كه وقتي در اين مناطق با ت

كنيد و يا آنكه هاي زياد به اجرام آسماني نگاه ميدر بزرگنمايي

بينيد و به پردازيد آثار منفي فراواني ميبه عكسبرداري نجومي مي

كنيد، دقيق و بينيد و يا بر صفحة عكاسي ثبت ميهيچ تصاويري كه مي

در آسمان كامالً شفاف نيست و اين دقيقًا به دليل وجود غبار فراوان 

اين مناطق است. بدين ترتيب تالش كنيد كه مقدار غبار در آسمان 

غبارها را چگونه   منطقة رصدگاه شما زياد نباشد. اما مقدار اين



 

 

بايد تعيين كرد؟ راه حل بسيار ساده است. كافي است در طي ساعات 

صبح به آسمان نگاه كنيد. اگر آسمان غبار زيادي داشته باشد در 

نايي )خصوصًا در بخشهاي افق( به جاي آنكه آبي ديده شود ساعات روش

شود. بنابراين چنين مكانهايي اي ديده ميبيشتر به رنگ سفيد و نقره

.مناطق بادخيز را هم به عنوان يك رصدگاه  چندان مناسب رصد نيستند

، يكي اينكه باد زياد موجب برخاستن انتخاب نكنيد، به چند دليل

شود و به آسمان و ايجاد همان اثر منفي قبلي ميمقدار زيادي غبار 

شود هايي كه در طبقات جو بر اثر وزش باد ايجاد ميديگر اينكه تالطم

.به اين  اثري بسيار نامطلوب در شرايط ديد و رصد شما قرار دارد

ترتيب و با توجه به مواردي كه گفته شد، شما قادر به انتخاب يك 

البته حتمًا توجه داريد كه جمع كردن رصدگاه خوب و مناسب هستيد. 

تمام موارد گفته شده در يك مكان و يافتن اين چنين مكاني كاري 

به غايت سخت و گاهي ناممكن است، سعي كنيد با اندكي اغماض بهترين 

مكان ممكن را بيابيد. جايي كه دسترسي به آن ساده باشد، از نظر 

ي آن هم خوب باشد. با ضريب ايمني در سطح بااليي باشد و اوضاع جو

گمان اين كارها و داشتن يك برنامة دقيق و اندكي پشت كار و دقت، بي

نتايج خوبي از رصدهايتان خواهيد گرفت و حتمًا در كارتان پيشرفت 

  . خوبي خواهيد داشت

 كليد آسماني-9-4-4

هاي فلكي يافتن صورت: هاي فلكي با استفاده از دب اكبر يافتن صورت

ترين و در عين حال آشنابودن با مكان و شكل كلي آنها از ابتداييو 

مهمترين كارهايي است كه هر منجم آماتور بايد انجام بدهد. اما 

براي همين كار ساده و ابتدايي نيز داشتن كليد راهنما بسيار 

كارگشا است.شايد از مهمترين كليدهاي راهنماي شما در يافتن صور 

لكي دب اكبر باشد. شما با استفاده و كمك از فلكي آسمان، صورت ف

صورت فلكي را بيابيد و البته  3توانيد اين صورت فلكي به سادگي مي

هاي ديگر را صورت فلكي، صورت 3در آينده با استفاده از همين 

( يافتن 9خواهيد يافت. ابتدا با خود دب اكبر شروع كنيد. )تصوير 

بگردان كار مشكلي نيست و شما ستارة اين صورت فلكي معروف به آ 3

بايد بتوانيد تنها با نگاه كردن به سمت منطقة شمالي آسمان اين 

 هفت ستاره را بيابيد.

جالب است بدانيد كه هر هفت ستارة اين آبگردان نام خاصي دارند  

 به اين ترتيب:

      ّبه ـ مراق ـ فخذ ـ مغرز ـ جون ـ مئرز ـ قائدد         
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حال كار يافتن ستارگان و صور فلكي مهمي را با كمك گرفتن از يك 

نخست ستارة قطبي و صورت فلكي دب اصغر.  كنيم.صورت فلكي آغاز مي

براي يافتن اين ستاره كافي است ستارة )مراق( را به)دبه(وصل كنيد 

ا و به اندازة پنج برابر اين فاصله، ادامه دهيد. اگر اين كار ر

ترين ستاره از رسيد. ستارة قطبي درخشانبكنيد به ستارة قطبي مي

صورت فلكي دب اصغر است. شكل كلي صورت فلكي دب اصغر ـ تا اندازة 

زيادي همچون صورت فلكي دب اكبر است، كمي كوچكتر و با ستارگاني 

  نورتر. كم

           2-9تصوير     

رود، اكبر، كاري راحت بشمار ميفلكي كه يافتن آن با استفاده از دب 

صورت عّوا است. پرنورترين ستارة اين صورت فلكي، سماك رامح، 

هاي ـ و به رنگ زرد طاليي است كه در فهرست %9اي از قدر ستاره

اي از نظر درخشندگي ظاهري، چهارمين ستارة آسمان است. براي ستاره

ا با همان يافتن اين ستاره كافي است دستة آبگردان دب اكبر ر

دسته ادامه دهيم، به اين ترتيب اولين ستارة پرنوري كه   انحناي

گيرد، سماك رامح است، خود صورت عوا هم هرچند بر سر راهمان قرار مي

نوري بيشتر ستارگان آن، كه صورت فلكي بزرگي است اما به دليل كم



 

 

ي اهاي ستارهيافتنش اندكي مشكل است كه البته با استفاده از نقشه

.    و اندكي دقت، حتمًا آن را خواهيد يافت  
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انحنايي را كه از دستة آبگردان شروع كرده بوديد و به سماك رامح 

دهيد. به يك ستارة سفيد و درخشان رسيده بوديد همچنان ادامه 

رسيد. قدر صفر اين ستاره از ديدگاه درخشندگي ظاهري پانزدهمين مي

ستارة سراسر آسمان است و نامش سماك اعزل، پرنورترين ستاره از 

صورت فلكي سنبله است. سنبله يك صورت فلكي پهناور است كه براي 

ه از صور فلكي يافتنش به دقت نسبتًا بااليي نياز داريد. سنبل

 .                                                          البروجي استدايره

     .                                           
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مشخصش، شايد نياز  الكرسي با ستارگان درخشان و شكلصورت فلكي ذات

چنداني به راهنما نداشته باشد. اما به هر حال براي آنانكه 

دانند، همچنان دب اكبر ها را راههاي راهنمادار ميترين راهمطمئن

راهنماي خوبي است. از زتاي دب اكبر )يعني عناق( خطي به ستاره 

قطبي وصل كنيد و آن را ادامه دهيد. به اندازة تقريبي خط ستاره 



 

 

الكرسي قطبي ـ عناق كه از ستارة قطبي گذر كنيد. به صورت فلكي ذات

 خواهيد رسيد. 

 0-9تصوير 

قيفاووس، صورتي فلكي است كه گاه يافتن آن حتي براي آنها كه سابقة 

نوري نسبي ستارگان آن، بيشتري در نجوم دارند، نيز مشكل است، كم

از عواملي است  گستردگي و نيز قرارگرفتن در مسير راه شيري همه

كند. براي يافتن اين صورت فلكي دو ستارة كه يافتن آن را سخت مي

دب اكبر را به هم وصل كنيد و آن قدر ادامه دهيد تا به ستارة 

قطبي برسيد. حال اين خط را به همان اندازة دب اكبر ـ ستارة قطبي 

ين رسيد. معروفيت اادامه دهيد. به ستارة معروف دلتا ـ قيفاووس مي

ستاره در تغيير نورانيت آن است بنابراين تعجب نكنيد اگر گاهي 

 نور.بينيد و گاهي خيلي كمان مياين ستاره را درخش

 9-9تصوير                                   

اكنون به سراغ آن دسته از صور فلكي برويم كه كمي دورتر هستند و 

را ببينيد.ستارة دلتا  هاي فصل تابستان نتوانيد آنهاشايد در شب

 4دب اكبر )مغرز( را به آلفا دب اكبر )دبه( وصل كنيد و حدود 

اي بسيار پرنور به نام عّيوق )آلفاي برابر آن ادامه دهيد. ستاره

+، ششمين ستارة پرنور %0بينيد. اين ستاره با قدر ارابه ران( را مي

ت اما شكل آسمان است. صورت فلكي ارابه ران هرچند صورت بزرگي اس



 

 

پنج ضلعي آن به خوبي در آسمان پيداست و مشكل چنداني براي يافتن 

 آن نداريد. 

 3-9تصوير           

صورت دو پيكر يا دوقلوي آسماني هم صورت فلكي است كه براي يافتن 

توانيد از دب اكبر استفاده كنيد. كافي است دو ستارة آن مي

)مراق( را به يكديگر وصل دلتاي)مغرز( دب اكبر و بتاي دب اكبر 

كنيد و حدود سه برابر آن را ادامه دهيد به اين ترتيب ستارة 

بينيد ستارگان درخشان بتا از صورت فلكي دوپيكر )جوزا( را مي

اي راهگشاي خوبي براي درخشان دو پيكر و مراجعه به نقشة ستاره

 يافتن كل اين صورت فلكي خواهد بود. 

 

 3-9تصوير     

وباالخره شير آسماني هم، صورت ديگري است كه يافتن آن از طريق دب 

اكبر آسان است. اگر ستارگان دلتا و گاماي دب اكبر را به هم وصل 

برابر ادامه دهيد به  3كنيد و از سوي گاما به اندازة تقريبي 

رسيد. آلفاي اسد )شير( االسد ميستارة نسبتًا سرخرنگي به نام قلب

+ از ستارگان پرنور آسمان است. بر فراز اين ستاره،  30/9با قدر 

شود نورتر با آرايشي به شكل يك عالمت سؤال ديده ميپنج ستارة كم

دهد و كمي دورتر و در سوي چپ اين كه در اصل سرشير را تشكيل مي

سازد الزاويه كه انتههاي تنه شير را ميعالمت سؤال، مثلثي قائم

 شود. ديده مي



 

 

 1-9تصوير           

صورت فلكي ديگر  3  اكنون شما با استفاده از صورت فلكي دب اكبر

ايد كه البته با هر يك از اين صور، تعدادي صورت ديگر را يافته

هاي فلكي را اي از صورترا خواهيد يافت. به اين ترتيب، مجموعه

هاي الزم را توانيد بيابيد و اندك اندك در شناخت آنها مهارتمي

 بيابيد.

 نگاهي به خورشید-9-4-5

ا به ياد شبهاي تاريك و پرستاره هاي نجوم و رصد، آدمي رواژه

رسد كه ساعت شروع كار اخترشناسان از هنگام اندازند و به نظر ميمي

طور نيست. نزديكترين شود. اما هميشه هم اينغروب آفتاب آغاز مي

شود. خورشيد از چندين نظر براي ستاره به ما، فقط در روز ديده مي

كه نور و گرمايش براي ما اي است اي يكتاست. تنها ستارهما ستاره

توانيم سطحش را ببينيم. اي است كه ميبخش است و تنها ستارهحيات

هاي ديگر آن قدر از ما فاصله دارند كه با بهترين تلسكوپهاي ستاره

.آنچه  شونداي نوراني ديده ميروي زمين هم فقط به صورت نقطه

رة سطح آن است. هاي تيتوانند از خورشيد رصد كنند، لكهآماتورها مي

شود، سطح خورشيد قرص درخشان يكنواختي نيست، برخالف آنچه تصور مي

خورد. براي رصد اي در آن به چشم ميهاي تيرهبلكه اغلب اوقات لكه

هاي خورشيدي، بايد از دوربين )تك چشمي يا دوچشمي( و يا تلسكوپ لكه

بسيار  هاي. البته بنا بر شواهد، چينيان رصد لكهماستفاده كني

اند و قطعًا اين كار درشت خورشيد را به هنگام غروب آفتاب ثبت كرده

توانيم منتظر بمانيم اند. اما ما نميرا با چشم غيرمسلح انجام داده

هاي درشتي بر سطح خورشيد قرار گيرند، پس نياز به تا چنان لكه

: دوربين ما از مدوربين داريم. يك چيز را حتمًا به خاطر بسپاري

گاه نبايد مستقيمًا با آن به خورشيد نگاه ر نوع كه باشد، هيچه

. اين كار خطرهاي فراواني دارد و حتي ممكن است باعث سوختن مكني

توانيم شبكية چشم و كوري دائمي شود. حال سؤال اين است كه چگونه مي

براي رصد خورشيد دو روش كلي وجود دارد:روش  خورشيد را رصد كنيم؟



 

 

غيرمستقيم. در روش مستقيم نياز به فيلترهاي مخصوص  مستقيم و روش

داريم تا شدت نور و پرتوهاي مضر خورشيد كاهش يابد. هرگز به فكر 

هاي . با صفحهمساختن فيلترهاي ابتكاري براي رصد خورشيد نباشي

توان فيلتر نمي …فيلم راديولوژي يا فيلمهاي سوختة عكاسي و 

ويژگيهاي خاصي دارند كه رصدكننده خورشيدي ساخت. فيلترهاي مخصوص، 

كنند )اگرچه در بهترين فيلترها و دوربين را از خطرات مختلف حفظ مي

ناپذير است(. اگر دوربين هم عبور درصدي از پرتوهاي مضر اجتناب

شما به فيلتر مخصوص رصدهاي خورشيدي مجهز نيست، براي رصد خويش 

غيرمستقيم، به جاي  حتمًا به سراغ روش غيرمستقيم برويد. در روش

تابانيم. اي مينگاه كردن از درون چشمي، نور خورشيد را بر صفحه

در اينجا نيازي به استفاده از فيلترهاي مخصوص نيست. اين روش، 

توان خطر كمتر، ثبت نسبت به روش مستقيم، چندين مزيت دارد كه مي

گوييم تر و دقيقتر و هزينة كمتر را نام برد. به اين علت ميساده

خطر كمتر كه در هنگام رصد مستقيم ممكن است بر اثر لرزش، باد و 

طور ناخواسته از دهانه جدا شود و نور يا هر عامل ديگر، فيلتر به

خورشيد به چشم آسيب برساند. در ضمن، موضوع پرتوهاي مضر را هم 

تر و دقيقترشدن ثبت رصد را هم به اين دليل قبالً ذكر كرديم. ساده

اي را در ميدان ديد تلسكوپ كه وقتي در رصد مستقيم لكهگفتيم 

بينيم، اگر بخواهيم از آن چشم برداريم و شكل، اندازه و موقعيت مي

آن را بر كاغذ رسم كنيم، امكان وجود خطا بسيار زياد خواهد بود. 

ها را روي كاغذ اما اگر تصوير خورشيد بر صفحة كاغذ بتابد و لكه

ها را از روي نمونة واقعي انيم در همانجا لكهتوكنيم، مي مشاهده

كند. براي تر ميكنيم و اين امر رصد ما را دقيقتر و ساده« نقاشي»

پايه سوار كنيد. اگر از انجام اين كار، ابتدا دوربين را روي سه

كنيد و دوربينتان محلي براي اتصال دوربين دوچشمي استفاده مي

پايه هر نوع ابتكاري آن را روي سهپايه ندارد، بايد خودتان با سه

قرار دهيد و ثابت كنيد. سپس درپوش دوربين يا تلسكوپ را ببنديد 

و آن را به طور تقريبي به سوي خورشيد نشانه رويد. اگر تلسكوپتان 

جوينده دارد، آن را هم ببنديد و حتي از درون آن هم به خورشيد 

اي ظيم كنيد، به گونهنگاه نكنيد. محل خورشيد را با لبة تلسكوپ تن

كه حدس بزنيد اكنون تصوير خورشيد در ميدان تلسكوپ قرار گرفته 

است. معموالً هر آماتوري كه مدتي دوربيني در اختيار داشته باشد 

شود. تواند اين كار را انجام دهد زيرا به تمام ظرايف آشنا ميمي

ر دهيد. سپس درپوش تلسكوپ را برداريد و كاغذي در مقابل چشمي قرا

كنيد، فقط يكي از درپوشها را اگر از دوربين دوچشمي استفاده مي

برداريد. اگر نور خورشيد روي كاغذ افتاد، فقط آن را به وسط 

بياوريد، در غير اين صورت دهانة تلسكوپ را كمي جا به جا كنيد 

تا نور خورشيد در وسط صفحه قرار گيرد. بايد با روشي كه خود ابداع 



 

 

برگه كاغذ را جلوي چشمي ثابت نگه داريد.براي ثبت كنيد، مي

هاي هاي ثبت رصد بسازيد. براي ثبت لكهرصدهايتان، بايد برگه

هاي ميليمتر را روي برگه 951هايي به قطر خورشيد، بهتر است دايره

برابر قطر زمين  951رسم كنيد. از آنجايي كه قطر خورشيد  سفيدي

قيقًا روي اين دايره بيندازيد، هر است، اگر قرص كامل خورشيد را د

ميليمتر از سطح، معرف سطحي معادل كرة زمين است. به عنوان مثال 

ميليمتر را مشاهده و ثبت كنيد، اندازة اين  3اي به قطر اگر لكه

هاي ثبت ر روي برگهببرابر قطر زمين خواهد بود. 3لكه در حقيقت 

ساعت رصد، اوضاع رصد، مشخصاتي مانند: نام رصدكننده، تاريخ و 

جوي، نوع و بزرگنمايي ابزار رصد و هرگونه اطالعات ديگري را كه 

ها را شماره بزنيد. پس از چند ماه، دانيد بنويسيد و برگهمفيد مي

اي باارزش از ثبت تعداد و ميزان دگرگوني حاصل تالشتان مجموعه

 951ها را روي دايرة هاي خورشيدي خواهد بود.پس از آنكه لكهلكه

ها رسد به ثبت دقيقتر شكل ظاهري لكهميليمتري ثبت كرديد، نوبت مي

توانيد به مراحل دگرگوني كه با مقايسة آن در روزهاي مختلف، مي

لكه پي ببريد. اگر دوربين شما امكان افزايش بزرگنمايي را دارد، 

ها را با بزرگنمايي بيشتر نگاه كنيد. در پايين صفحة تك تك لكه

 3ر زير دايرة اصلي، تعدادي دايرة ديگر به قطر تقريبي رصدتان، د

ها را با عدد يا حرف خاصي سانتيمتر رسم كنيد. هر يك از لكه 4يا 

هاي كوچك بنويسيد. همين حروف و اعداد را در كنار دايره.مشخص كنيد 

ها را انتخاب كنيد و تصويرش را با بزرگنمايي اكنون يكي از لكه

مربوطه بيندازيد و سعي كنيد شكل ظاهري آن  زياد در دايرة كوچك

ها از را با دقت زياد رسم كنيد. توجه داشته باشيد كه اغلب لكه

تر از نيمسايه شوند كه سايه تيرهدو بخش سايه و نيمسايه تشكيل مي

اي تشخيص دهيد، به نوعي توانيد روي لكهاست. اگر اين دو بخش را مي

رنگ و پررنگ ر تفكيك كنيد )مثالً با كمآنها را در ترسيمتان از بكديگ

كشيدن آن(. در ضمن، گاهي اوقات بخشهايي روشن بر سطح خورشيد ديده 

شوند كه بد نيست اين نواحي را هم به طريقي در دايرة اصلي نمايش مي

دهيد. توجه داشته باشيد كه در رصد روزهاي مختلف، بزرگنمايي را 

ها را به خوبي با هم مقايسه هتغيير ندهيد تا بتوانيد اندازة لك

اي بزرگتر را ها به يكديگر بچسبند و لكهكنيد.ممكن است گاهي لكه

اي بزرگ به چند لكة كوچكتر تقسيم شود. حتي تشكيل دهند و با لكه

اي هاي تازههايي از سطح خورشيد محو شوند و يا لكهممكن است لكه

هاي خورشيد كهپديدار شوند. پس از آنكه چندين روز به رصد ل

هاي ثبت شده را به دقت با هم مقايسه كنيد. از پرداختيد، برگه

توانيد به اين نتيجه برسيد كه خورشيد به ها ميمقايسة اين برگه

توانيد دورة تناوب گردش آن را به دست گردد. حتي ميدور خودش مي



 

 

 بياوريد. آنچه در اين گونه رصدها بيش از هر چيز اهميت دارد، صبر

 ريزي دقيق و منظم است. و حوصلة كافي و داشتن برنامه

 هاي متغيررصد ستاره-9-4-6

شان تغيير هايي هستند كه درخشندگيهاي متغير، ستارهستاره

زدن ستاره نيست( . تاكنون «چشمك»كند)منظور از تغيير درخشندگي مي

ستارة متغير كشف شده است. اخترشناسان آماتور معموالً  555/35بيش از 

ها دارند و اين كار را با نظم عالقة زيادي به رصد اين گونه ستاره

هاي متغير دهند.يكي از مناسبترين ستارهان انجام ميو دقت فراو

ـ قيفاووس  براي رصد با چشم غيرمسلح )يا دوربين كوچك(، ستارة دلتا 

است. صورت فلكي قيفاووس از صورتهاي فلكي دور قطبي است و شكل 

توانيد ميان صورتهاي ظاهريش شباهت به خانه دارد و به سادگي مي

آن را بيابيد. دلتاـ قيفاووس، سردستة  الكرسيفلكي دب اصغر و ذات

گروهي از متغيرهاست كه به متغيرهاي قيفاووسي مشهورند. اين گونه 

شوند( طور منظم منبسط و منقبض ميتپند )يعني بهها به آرامي ميستاره

شان، تغيير اندازة ستاره است.قدر اين ستاره و دليل تغيير درخشندگي

كند. تغيير مي 4/4تا  0/3روزه از  33/0اي به صورت تناوبي با دوره

براي آنكه بتوانيد تغييرات درخشندگي آن را بهتر تشخيص دهيد، 

شان ثابت هاي ديگر صورت فلكي، كه درخشندگيبايد آن را با ستاره

هاي مناسب براي اين كار، زتا و اپلسيون است، مقايسه كنيد. ستاره

است. با استفاده  2/4 و 9/3قيفاووس هستند كه به ترتيب قدرشان 

شده را در آسمان بيابيد و سعي كنيد تا هاي گفتهاز شكل، ستاره

حدود سه هفته هر شب آن را رصد كنيد. اگر اين كار را به همراه 

توانيد از تخمينهاي زده شده ساير دوستانتان انجام دهيد، مي

 ميانگين بگيريد تا خطاي كار كمتر شود. تخمين قدر، كاري است كه

اش برآييد.تمام توانيد با دقت خوبي از عهدهبا تمرين زياد مي

هاي ثبت رصد مشخصات رصد و قدر تخميني دلتا ـ قيفاووس را در برگه

بنويسيد و تاريخ و ساعت را در آن قيد كنيد. پس از آنكه چندين 

توانيد منحني تغييرات درخشندگي روز اين كار را تكرار كرديد، مي

راي خود رسم كنيد. محور افقي منحني، زمان است كه اين ستاره را ب

شود. محور عمودي، قدر ستاره است كه بايد برحسب روز و ساعت ثبت مي

با دقتي حدود يك دهم، آن را تخمين بزنيد. از روي اين منحني 

طور توانيد دورة تناوب درخشندگي ستارة دلتا ـ قيفاووس را بهمي

 تقريبي تعيين كنيد.

 تيز آسمان داس-9-4-3

 رصد سلطان شب -9-4-3-9



 

 

وضعيت خوب آسمان براي انجام تحقيقات اخترشناسي، تاريكي آسمان و  

گوييم. با اين مقدمه مي« عدم آلودگي نوري»حالتي است كه به آن 

، از اجرام مزاحم براي رصد است چرا كه نور زياد ماه بايد گفت ماه

شود كه وشن شدن آسمان ميتر، رباعث آلودگي نوري و به عبارت ساده

البته حالت ناخوشايندي براي رصدكردن است. اما جالب است بدانيد 

يك جسم رصدي عالي است و در دنياي آماتورها، رصد ماه   كه خود ماه

هاي رصدي اي دارد.قبل از آنكه بحث رصد كردن ماه، شيوهجايگاه ويژه

نيم اصالً چه چيزي هاي ثبت رصد ماه را مطرح كنيم خوب است بداو روش

كنيم. از ماه را بايد رصد كرد.به ترتيب از كارهاي مقدماتي آغاز مي

توجه به چگونگي حركت ماه در آسمان و جايگاه آن در آسمان با توجه 

ترين اعمالي ترين و در عين حال دقيقبه اهلة )هاللهاي( ماه از ساده

ينكه چنين رصدي است كه براي شروع رصد ماه بايد انجام دهيد.براي ا

را آغاز كنيد ابتدا در شب شروع ماه قمري به آسمان نگاه كنيد، 

بينيد اما همين كه يك شب از آغاز ماه قمري هيچ اثري از ماه نمي

اي شكل بينيد. روي برگههالل نازكي از ماه را در آسمان مي  گذشت،

ماه و فاصله آن را تا خورشدي در هنگام غروب خورشيد ثبت كنيد 

اي است كه در بخشهاي قبلي با آن )منظور از فاصله، ميزان زاويه

آشنا شديد(. ساعت رصد ماه را هم فراموش نكنيد. اين كار را هر 

شب تكرار كنيد و البته دقت كنيد كه هر شب سر ساعت شب قبل، رصد 

ماه قمري تكرار كنيد،  94را تكرار كنيد. اگر اين كار را تا شب 

ريجي ماه و نيز زيادشدن فاصلة ماه از خورشيد متوجه بزرگ شدن تد

خواهد شد. از اين شب به بعد، عالوه بر موارد قبلي ساعت طلوع ماه 

)از افق شرقي( را هم يادداشت كنيد، نتايج جالب توجهي از اين 

آنچه شما از درمورد.رصدها و ثبت كردن آنها به دست خواهيد آورد 

اينكه شما در مدت يك ماه شاهد آوريد گفتني رصدهايتان به دست مي

هاي مختلف ماه از هالل باريك يك دورة كامل اهلة ماه هستيد، شكل

اول ماه تا هالل باريك آخر ماه قمري را يك دورة كامل هاللي و يا 

داريم. با چشم غيرمسلح گوييم. حال يك گام به جلو برميصور ماه مي

ر ماه به شكل يك دايرة به سطح ماه )خصوصًا ماه بدر( نگاه كنيد. اگ

هاي تيرة كوچك و بزرگ كامل باشد، سطح درخشان و روشن ماه را لكه

ها را با يك دوربين كم توان و با بزرگنمايي فرا گرفته است )اين لكه

هاي تيره به نام دريا توانيد به خوبي نگاه كنيد( اين لكهكم مي

يع وجود ندارد دانيد كه در ماه آب به صورت مامعروفند. البته مي

ها داده شده است، سخن گفتن تنها لقبي است كه به اين لكه« دريا»و 

درباب ساختار اين درياها و نظريات پيدايش آنها ارتباط مستقيمي 

به بحث رصد ماه ندارند بنابراين فقط به ذكر اين نكته بسنده 

هاي قديمي ماه كنيم كه اين درياها حاصل سرد و جامد شدن گدازهمي



 

 

است. سعي كنيد درياهاي ماه را به خوبي بشناسيد، در بسياري از 

ها ها و دانستن نام اين لكهموارد مثالً رصد و ثبت رصد ماه، گرفتگي

بسيار مفيد است. حال پس از فراگيري نام و مكان درياها، سراغ 

رويم. بر سطح ماه جدا از درياها تر ماه ميرصدهاي كاملتر و دقيق

شود براي رصد اين اي شكل( ديده ميعوارض حلقوي )دايرهتعداد زيادي 

هاي نجومي ها و تلسكوپپستي و بلنديها به ابزارهايي مثل دوربين

نياز داريد. ابتدا با يك دوربين نجومي نگاهي كلي به سراسر ماه 

بينيد بياندازيد، تعداد زيادي گودال كوچك و بزرگ در كنار هم مي

هاي چنداني با يكديگر نداشته باشند، فاوتكه شايد در نگاه نخست ت

هاي تر به آنها نگاه كنيد، حتمًا متوجه تفاوتاما اگر اندكي دقيق

اساسي و ساختاري آنها با يكديگر خواهيد شد. قبل از آنكه بحث رصد 

عوارض را ادامه دهيم، الزم است مواردي جنبي را توضيح دهيم و سپس 

« ترميناتور»تدا در باب مفهوم واژة به ادامه بحث رصد بپردازيم. اب

آمده « روشمرز»و « پايانه»بايد گفت كه معادل اين واژه در فارسي 

است. اگر به شكل هاللي ماه نگاه كنيد، منطقة شب و روز ماه با يك 

شوند، اين خط جداكنندة بخش تاريك و خط مشخص از همديگر جدا مي

ه دانستن آن مهم است، نامند.موضوع ديگري كروشن را ترميناتور مي

بهترين زمان رصد عوارض ماه است. بسياري اين تصور را دارند كه 

توان هرچه ماه بزرگتر و پرنورتر باشد، عوارض آن را هم بهتر مي

رصد كرد اما حقيقت چيز ديگري است و در واقع هرچه ماه نازكتر 

ارض باشد و به عبارتي هرچه قسمت درخشان و روشن ماه كمتر باشد، عو

توان ديد. به ديگر سخن، بهترين عوارض رصدي ماه، آن را بهتر مي

اند. بنابراين در ترميناتور قرار گرفتهاند كه در نزديكيآنهايي

ترين وضعيت رصدي را هر شب يك سري از عوارض ماه هستند كه عالي

دارند. شب دوم النگرينوس و وندليوس و پتاويوس. شب سوم روِتسلي و 

شب چهارم يانسن و ريتا و مسيه و ماكروبيوس شب پنجم فرنريوس، 

مانزينوس و تئوفيلوس شب ششم مارالدي و كاوچي شب هفتم منليوس و 

ميتون شب هشتم ابوالفدا و مانيليوس شب نهم آگريپا و هيگينوس شب 

دهم كاسيني شب يازدهم كوپرنيك و استاديوس شب دوازدهم انكه، كپلر 

رسيم. در و باالخره به شب چهاردهم مي شب سيزدهم لترون و ماريان

شود و طبق آنچه در اين شب قرص ماه به شكل يك دايرة كامل ديده مي

شود. اما سطور باال آمد، عوارض حلقوي چنداني از سطح ماه ديده نمي

هاي قبل يا در عوض، عوارض جديدي بر روي ماه خواهيد ديد كه در شب

لي درخشان و مشخص نبودند. اين شدند و يا آنكه خياصاًل ديده نمي

ها هستند. وقتي در شب چهاردهم و پانزدهم ها يا اشعهعوارض، رگه

ماه قمري با يك دوربين نجومي و يا با تلكسوپي كه بزرگنمايي كمي 

كنيد در گوشه و كنار ماه خطوط روشني را دارد به ماه نگاه مي

.برخي از اين بينيد كه در اطراف برخي از گودالها قرار دارندمي



 

 

توان ديد. هاي روشن و درخشان راحتي با چشم غيرمسلح نيز ميرگه

گودالهاي تيكو، كپرنيك كپلر، آريستارخوس، آريستيلوس، منالئوس، 

هايي هستند كه مسيه، النگرينوس، تالس و استوينوس از جمله حفره

ها هيچ اطالع داراي رگه هستند. در مورد منشاء و علت وجودي رگه

قي وجود ندارد و تنها نظرياتي در اين باب مطرح شده است. تنها دقي

 355هايي كه امروزه رگه دارند همگي كمتر از مورد جالب آنكه حفره

هاي جوان ماه محسوب ميليون سال قدمت دارند بنابراين جزء حفره

شوند.گودال تيكو را از شب هشتم به بعد به دقت رصد كنيد. مي

را به دقت ببينيد و ثبت كنيد. نخستين شبي  تغييرات همه روزة آن

به  94بينيد ثبت كنيد و تا شب را كه اطراف اين گودال رگه مي

رگة كامالً مشخص، اطراف  95هاي آن توجه كنيد نزديك به تغييرات رگه

هاي تيكو خيلي طوالني است و اي از رگهاين گودال وجود دارد. رگه

ها از موضوعات كند به هر حال رگهيتقريبًا نيمي از سطح ماه را طي م

كند.اما جدا رصدي جذابي هستند كه همت رصدكنندگان پرتالش را طلب مي

ها و درياها، كوهستانهاي ماه نيز عوارض از عوارض حلقوي و رگه

ها و شكافها و عوارض غيرحلقوي ها، تركدره.جالبي براي رصد هستند

آنها به ابزارهاي قويتر  ديگري هم بر سطح ماه وجود دارند كه رصد

 .و تجارب رصدي بيشتري نياز دارد

 رؤيت هالل ماه نوروش های -9-4-3-2
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