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 چکیده 

نواحی زمین  بعضی از در ،شود و هم خط با  آنها هم راستا درصورتی که ،می کند خورشید عبور زمین و که ماه از بین هنگامی

روی قرص  همچنانکه ماه از .نامیده می شوددیده گرفت خورشید  این  پ می گیرد. را پرتوهای خورشید قسمتی از جلوی تمام یا

. سیاه می کند را به مدت چندین دقیقه تمام خورشید و روی زمین ایجاد می کند طبیعی بر تاریکی غیر یک ،خورشید می لغزد

 چنینمطالعه قرار گرفت، اندازه گیری کاهش دما پس از کنتاکت سوم در زمان گرفت کلی خورشید و هم موردبررسی  این آنچه در

اندازه گیری ها نشان داد  .روستای کمر می باشد ،شهرآنتالیا ،ترکیه کشور خورشید  به صورت  مشاهده دراثرات گرفت  بخشی از

اما بیشترین کاهش دما، هفت  .درجه ثبت شد 17گراد بود و در پایان گرفت، درجه سانتی 23شروع گرفت خورشید، دما در که 

هفت دقیقه پس از اینکه خورشید از پشت ماه  ،اندازه گیری شد. به عبارتی درجه سانتیگراد 16.5، دقیقه پس از کنتاکت سوم

  خارج شده بود، دماسنج ها همچنان سیر نزولی دما را نشان می دادند.

 مقدمه

رصد خانه استون  ز. طبق آثار به جا مانده ااست خورشیدگرفت  ،یکی از قدیمی ترین پدیده هایی که همواره مورد توجه انسان بوده

خورشید  سال قبل بنا شده است، قسمتی از رصد خانه به انجام تحقیقاتی در زمینه گرفت 5000هنج ) انگلستان( که تقریباً 

ها  برای انسان ،آسمان تاریک می شود به تیرگی می گذارد و . اینکه خورشید در وسط آسمان ناگهان رو[1]است شتهدا اختصاص

در پاره ای موارد به شده و  اشاره به طوفان، در بعضی از گرفت ها همراه با ترس بوده است. در برخی موارد پیچیده بسیار معمایی

. لذا جهت شناخت اظهار می شودند می نامید یا خدایان خشم طبیعتآنها را دیگر که همواره  یعوارض یا یا سیل و زمین لرزه ه

ایر علوم نیز کمک گرفته اند، تا انسان ها هموار بدنبال تحقیق بوده و از س ،یی با آناحتماالً آمادگی جهت رویارو بیشتر این پدیده و



این پدیده را به طور  ،امروز در اختیار ما قرار داردبتوانند آن را توجیه کنند. اطالعاتی که  بهتر ورمز این معمای طبیعی را بیابند 

 سال آینده نیز خورشید گرفتگی هزاراندر دقیق هستند که می توان تا کامل توضیح می دهد. قوانین حاکم بر اجرام آسمانی آن ق

ا، ی فیزیکی مانند کاهش دماز ویژگیها برخی اندازه گیری را پیش بینی نمود. برای مشاهده هر چه بهتر این پدیده آسمانی و ها

 قرار گرفت.  گرفت خورشید در ترکیه مد نظر

 بحث و بررسی

 موقعیت مکان رصدی
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 هندسه گرفت

شوند. ماه که  خورشید از زمین به یک اندازه دیده می  چشمگیر در طبیعت اطراف ما این است که ماه وجالب و   یکی از اتفاقات

لومتر دارد. اما پهنای خورشید که غولی درخشان است به کی 3500 قطری در حدود  ،تیره است سرد و جرمی کوچک و

بزرگتر  بار 400گر چه خورشید اخورشید ناشی از این واقعیت است که  هم اندازه دیده شدن ماه و کیلومتر می رسد. 1.400.000

، هم قطر دیده شده تقریبی آنها در . نتیجه این وضعیت[2]بار هم دورتر از ماه قرار دارد 400 ،از ماه است، اما نسبت به زمین

برای  خورشید را در پشت خود پنهان می کند و ، گاهیدر زمانهایی که ماه مستقیما از مقابل خورشید می گذرد آسمان است و

شرط اصلی برای وقوع گرفت خورشید آن است که  .شودشان خورشید در پس قرص  تاریک ماه ناپیدا می قرص درخ ،مدتی

د به طوری که سایه ماه بر بخشی از زمین بیفتد. کل این  سایه از دو بخش نزمین بر روی یک خط  قرار گیر ماه و خورشید و

  . (1اره )تصویر شمقسمت بیرونی که نیم سایه نام دارد است و تاریک شود و می. قسمت درونی که سایه نامیده  می شودتشکیل 

  1تصویر شماره 

 
 خطی که از غرب به شرق رسم شده است مسیر گرفت کلی خورشید را نشان می دهد.توضیح تصویر: 

  انواع گرفت:

زمین بیضی شکل  معموال دو نوع گرفت خورشید وجود دارد. گرفت کلی خورشید و گرفت حلقوی خورشید. مدار حرکت ماه به دور

هنگامی که ماه  و [ 3]کیلومتر از زمین فاصله دارد که حضیض نامیده می شود 356.400 زمین است، است. هنگامی که ماه نزدیک

 .(2کیلومتر از زمین فاصله دارد که اوج نامیده می شود)تصویر شماره  406.700از زمین دور است، 

  2ه تصویر شمار

 



 مشاهده است.توضیح تصویر: در نصویر مکان اوج و حضیض ماه نسیت به زمین قابل 

ی آید ولی اگر ماه مهنگام گرفت خورشید، اگر ماه در حضیض باشد، قطر زاویه ای آن بزرگتر از خورشید شده و گرفت کلی پدید 

 . (3)تصویر شماره در اوج باشد، قطر زاویه ای آن کوچکتر از خورشید شده و گرفت حلقوی اتفاق می افتد

 3تصویر شماره 

                    
 گرفت حلقوی  گرفت کلی)عکس از رستگارنسب(       ضیح تصویر: تو

 ثبت زمان کنتاکتها

 توضیح کنتاکتها

ارجی خورشید خزمان کنتاکت اول، هنگامی است که ماه به خورشید نزدیک می شود، در یک لحظه، محیط خارجی ماه با محیط 

ط داخلی خورشید دوم، وقتی که محیط خارجی ماه با محی از این لحظه گرفت جزیی آغاز می شود. زمان کنتاکتمماس می شود. 

به اوج یا حضیض  و بسته طح خورشید به وسیله ماه پوشیده شده و گرفت کلی آغاز می شودمماس می شود. از این لحظه، تمام س

قه طول می کشد. یمعموال از چند ثانیه تا حداکثر حدود هشت دقبور ماه از روی خورشید می باشد که بودن ماه، مدت زمان ع

د. از این مماس می شو خورشید هنگامی است که محیط خارجی ماه با محیط داخلی خورشید ولی از طرف دیگرکنتاکت سوم، 

دما بعد ندازه گیری . مهمترین بخش این آزمایش، ای به سمت پایان گرفت می رودلحظه به بعد، گرفت کلی تمام شده و گرفت جزی

 در یک لحظه، کنتاکت چهارم، با حرکت ماه از روی سطح خورشید، گرفت به سمت اتمام می رود. از کنتاکت سوم است. زمان

ه بعد، گرفت ارم است. از این زمان بمی شود و این لحظه ثبت کنتاکت چهمحیط خارجی ماه با محیط خارجی خورشید مماس 

 .(4)تصویر شماره خورشید پایان می یابد

 4تصویر شماره 

 
 چهار کنتاکت در تصویر قابل مشاهده است.توضیح تصویر: 

 چراغ قوه -لترمایالرفی -یدوربین عکاس -تلسکوپ -: زمان سنج دقیقبرای ثبت کنتاکت ها نیاز وسایل مورد

با زمان سنج،  .ل شدبه تلسکوپ وصرابط چشمی  بر روی دهانه تلسکوپ قرار گرفت. دوربین عکاسی باروش کار: فیلتر مایالر را 

. ی ثبت استفاده شدراغ قوه برا. هنگام تاریک شدن هوا از چبر روی جداول ثبت شدطریق تلسکوپ مشاهده و  نها  اززمان کنتاک

ن عکاسی بر روی نگارنده در حال نصب دوربی (5تصویر شماره )در  آمده است. (1جدول شماره )در به وقت محلی ثبت تماسها 

 تلسکوپ می باشد.

 1جدول شماره 



 

 

 

 

 

 

 

 توضیح جدول: زمان کنتاکتها به وقت محلی در جدول قابل مشاهده است 

 5صویر شماره ت

 
 غالمحسین رستگارنسب در حال تنظیم دوربین عکاسی بر روی تلسکوپتوضیح عکس: 

 اندازه گیری دما

 جیتالییدماسنج د، دماسنج مینیمم ماکزیمم ،دماسنج جیوه ای ،دماسنج الکلی نیاز: دوسایل مور

یکبار انجام  نیم ساعت ثبت آن هر و خواندن دما خورشید، گرفت قبل از تا صبح آغازگردید.10درجداول مربوطه ازساعت  ثبت دما

ه قدقی 1 هرکلی، زمان گرفت  در و دقیقه یکبار انجام شد10هر درثبت آن  و خواندن دما ،خورشید گرفتشروع  از پس .گرفت

 دقیقه،  12.37یا کنتاکت اول یا تماس اول در ساعت  جزیی درلحظه شروع گرفت اندازه دما ثبت آن انجام گرفت. و خواندن دما

انتهای  در و درجه سانتیگراد ثبت شد 18 دما ، 13.53.55در ساعت  ،یا کنتاکت دوم شروع گرفت کلی در بود. درجه سانتیگراد23

   کنتاکت چهارم به دلیل ابری شدن هوا ثبت نشد.درجه سانتیگراد ثبت شد.  17دما  یا کنتاکت سوم، گرفت کلی

درجه 5/16میزان آن  که ثبت شد 14.05ساعت  در و تماس سوم از هفت دقیقه بعدتوسط دماسنج ها،  اما پایین ترین دما

پس از آن، دماسنج  وبود. به عبارتی دیگر، تا هفت دقیقه پس از کنتاکت سوم، دماسنج ها سیر نزولی را طی می کردند  سانتیگراد 

 6.5ا دمپایان گرفت خورشید،  تا جزیی لحظه شروع گرفت از ها سیر صعودی را آغاز کردند. همانگونه که در نمودار مشخص است،

 .شد حسشدت آن به خوبی  و دراین زمان حرکت باد .( 1 رهنمودار شما) کاهش یافتدرجه سانتیگراد 

 1نمودار شماره 

 زمان کنتاکت ها 

 12:37:7 اول کنتاکت 1

 13:53:55 دومکنتاکت  2

 13:57:35 سوم کنتاکت 3

 15:12:30 چهارمکنتاکت  4



 
 نمودار زمان و دماتوضیح نمودار: 

 نتیجه گیری

ر مورد بررسی مِ، روستای کِدر این پژوهش تجربی کاهش دما پس از کنتاکت سوم در گرفت کلی خورشید در ترکیه، شهر آنتالیا

درجه سانتیگراد  17درجه سانتیگراد ثبت شد. در زمان کنتاکت سوم دما  6قرار گرفت. کاهش دما از کنتاکت اول تا کنتاکت سوم 

دقیقه  7ثبت شد. اما پس از کنتاکت سوم که خورشید از پشت ماه خارج شده و دمای آن به خوبی حس می شد، دماسنج ها تا 

 درجه را ثبت کردند. پس از آن دماسنج ها سیر صعودی دما را نشان دادند. 16.5ی سیر نزولی داشته و دما

 منابع

 شهدمدانشگاه آزاد  مبانی ومرزهای ستاره شناسی ـ انتشارات. ) ترجمه( ، محمدتقی. قنبری، جمشید.عدالتی [1]

 انتشارات دانشگاه تهران .مبانی نجوم. )ترجمه ( ، حسین. حاجبی، بهروز. دکتر حسین زمردیان [2]

انتشارات آستان مؤسسه چاپ و اصول ومبانی جغرافیای ریاضی ))زمین در فضا (( .تأ لیف .حسن، محمدتقی. فرخی، التیعد [3]

 قدس رضوی

 


