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  چكيده
بار گردش به دور خودش  يك بار هم به دور خورشيد  ٣٦٥كه درطول . زمين سومين سياره خورشيد در منظومه شمسي است

اين گردشهاي كه . روز طول مي كشد تا يكبار به دور زمين و يكبار به دور خودش بگردد  ٢٩.٥تنها قمر زمين نيز .مي گردد 
در اين مقاله با توجه به . منظم باعث پيدايش فصول وتغييرات شب و روزگشته و سطح زمين را قابل حيات نموده است 

تحقيقات ومطالعات علمي نظريه ها و تجربيات ثابت شده توسط دانشمندان و اختر شناسان ، در مورد  مدت زمان گردشهاي 
بين زمانهاي گردشهاي حقيقي و واقعي  آنهارا مورد بحث بررسي قرارمي دهيم تا علت  انتقالي و وضعي ماه و زمين واختالف

اصلي اين موضوع را ريشه يابي كرده و ثابت كنيم كه اين اختالف زمانها از نظم گردش منظومه شمسي بوده و عامل اصلي 
  .  پيدايش فصول وتغييرات شب وروز مي باشد واين روش علمي و بسيار كاربرديست

 گردش ماه وزمين ،گردش انتقالي ،گردش وضعي ، منظومه شمسي ، شب وروز ، فصول زمين :واژه هاي كليدي 

 

Investigating the difference between real and true turnaround time and the 
state of the moon and its effect on the appearance of seasons and changes in 

the night and day. 
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Review 
Earth is the third planet of the sun in the solar system. Which circles around 365 times once again around the 
sun. The only land of gambling takes 29.5 days to land once and round once. These tourist systems create the 
seasons and changes of the night and day, and revive the earth's surface. In this paper, with respect to the 
research and human sciences, theories and experiments proved by scientists and astronomers, discuss the 
duration of the movement and movement of the moon and the earth, and the interruption between real and actual 
real time, discuss the main reason for this issue. Rooting and prove that this difference in time is in the light of 
the solar system's circulation and is the main cause of the emergence of chapters and changes of the night and 
day, and this is a scientific and very practical method. 
Keywords: Moon rotation, Transitional circulation, Circulation, Solar system, Night and day, Seasons of the 
earth 

  مقدمه  .١

زمين همواره باساير سيارات  منظومه شمسي وخورشيد   به دور مركز كهكشان مي گردد و با كهكشان در فضاي نامتنهايي در  
اما زمين  در داخل منظومه شمسي  بر مدار بيضي شكل به مركز يك از دو كانون كه خورشيد واقع است . حال گردش است 

دوقطب كامل مي شود كه به گردش  ساالنه انتقالي  وبه گردش روزانه  روز گردش به دور خود درحول محور ٣٦٥بعد از 
  . وضعي گفته مي شود

  خالف جهت  زمين به دور محورش، دراگر در قطب شمال بايستيم 
  مي چرخد و هر دوران كامل آن يك روز حركت عقربه هاي ساعت

  ثانيه ٤دقيقه و  ٥٦ساعت و  ٢٣مدت آن  نجومي طول مي كشد كه 
  روز.ساعت مي پندارند ٢٤ر خالف تصور عامه مردم كه آن را ب است، 
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  روز ٣٦٥٫٢٥٦٤كه برحسب آن  نجومي كوتاه تر از روز معمولي است، 
  . گرددبيك بار به دور مدار خورشيد طول مي كشد تا خورشيدي  

 آنچه و  ندارد نوري خود از كه تاريك كامال و كروي ايست سياره ماه. تنها يك سياره بدور زمين مي گردد كه نام آن ماه است 
 ٨ و روز ٢٧ حدود در زمين دور به ماه گردش .تابد مي آن به آفتاب از كه است نوري انعكاس آيد مي روشن ماه از ما نظر به

   .است  ساعت ١٢و روز ٢٩ حدود در ماه ديگر هالل تا هالل يك از زماني فاصله و شود مي انجام ساعت
  روز ٣٥٥بار بدور زمين  كامل مي گردد كه  حدود  ١٢در  هر سال خورشيدي   و
  روز٣٢١٦٦١٫٢٧ولي در اصل هر بار گردش كامل ماه. خورشيدي طول مي كشد  
  )يعني نسبت به يك ستاره ثابت يكبار بدور زمين حركت انتقالي دارد(طول مي كشد 

  سؤال اينجاست .روز  زمان مي برد  ٥٣٠٥٨٩٫٢٩به يك نقطه از زمين  تدر حالي نسب
  روز در يك دوره تناوب گردش ماه بدور زمين چيست؟ ٢.٢٠٨٩٢٨دليل اختالف 
 

    تحقيق روش .٢

  همان طور در شكل روبرو مي بينيم  دو محور قرمز پيكان دار و محور خط چين آبي 
به كه اولي داراي انحراف زاويه نسبت به شعاع و خط مماس مكان دارد و چرخش به حول شب و روز را بوجود مي آورد حتي 

 Xعمود بر محور  Zمحور دوم نيز فرضي بوده ودر بعد . انحراف محور شاهد تنوع فصول در طول يك سال هستيمهمين دليل 

   .مي باشد )محيط مدار خط مماس بر( Yو محور) يعني شعاع مدار گردشي (
تقسيم شده است كه در بعد زمان يك ساعت گفته مي ) نصف النهار(قسمت  قاچ مانند ٢٤سطح جانبي بين دوقطب زمين به  

واين گردش حول محورواصل . شود يعني مدت زماني كه طول مي كشد تا زمين در گردش وضعي سطح افقي آن را بپيمايد
همين  زاويه انحراف  هميشه جهت آن ثابت بوده و روبه ستاره . داراي  زاويه انحراف است  Zدوقطب بوده و نسبت به محور 

طول روزها و شبها بين تابستان و زمستان، درجه قطبيست ولي تغييرات نقاط هندسي گردش انتقالي زمين  باعث شده تا 
 وطوالني ترين شبوچك است  زمستان بوده وزماني كه زمين در نيم بيضي ك .تغييرات بسياري كنندسال  فصول بينحرارت 

تغييرات زاويه انحراف  در دايره  صفحه خود طول شبانه روز .دارد طوالني ترين روزرا دارد ودر نيم بيضي بزرگ تابستان بوده و 
 ٥٦ساعت و  ٢٣مدت آن  ولي سؤال اينجاست فاصله شب وروز . دقيقه  كاهش مي دهد  ٥٦ساعت و٢٣ساعت به  ٢٤را از 

  ساعت را نشان مي دهد؟ ٢٤دقيقه كم شده چرا در پايان سال ارقام بدست آمده  ٤يعني  ثانيه است ٤قيقه و د

  روزي شبانه راتيوتغي فصول پيدايش .٣

A. زمين ساالنه گردش ساعته٢٤ اختالف   

 ساعت ٢٣.٩٣٤( ثانيه ٤دقيقه و  ٥٦ساعت و  ٢٣      :با برابراست خود بدور زمين حقيقي گردش زمان مدت (  

 روز شبانه١( ساعت ٢٤                                       :با برابراست خود بدور زمين واقعي گردش زمان مدت ( 

 روزشبانه  ٣٦٥٫٢٥٦٤          :با برابراستخورشيد بدور زمين واقعي گردش زمان مدت  

 روز شبانه ٣٦٤.٢٥         :با برابراست  خورشيد بدور زمين حقيقي گردش زمان مدت  

 حسب بر زمين  انتقالي  گردش زمان مدت = سال يك در كامل روز شبانه تعداد* روز شبانه يك حقيقي زمان مدت  
  روزي شبانه  ساعت

1)                  2 3.934h × 365d = 8736h 
 حسب بر زمين  انتقالي  گردش زمان مدت = سال يك در روز شبانه تعداد*  تقويم روز شبانه يك واقعي زمان مدت  

   تقويمي روزي شبانه  ساعت
2)         24h × 365.25d = 8760h 

 طبيعي روز شبانه با تقويمي روز شبانه گردش  زمان مدت  تفاوت   
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3)          (2) − 8760ℎ     آنگاه    (1) − 8736h = 24h 

  " . شود مي دقيقه٥٦  ساعت ٢٣ كه است سال يك در روزانه دقيقه ٤ هاي كسر همان مانده اضافي  ساعت ٢٤ اين"
  

B. ماه وحقيقي واقعي  انتقالي گردش زمان مدت اختالف  
 زمين وضعي گردش خالف النهاربرجهت نصف يك سطح در زمين انحرافي گردش زمان مدت   

1) 365.256d÷ 24L = 15.22d 

 النهار نصف يك سطح در ماه انتقالي گردش زمان مدت 
2) 27.33d ÷ 24L = 1.14d 

 النهار نصف  سطح برحسب  قمري ماه ريك د  زمين  انحرافي گردش پيمايش طول   
3) 27.33d ÷ 15.22d = 1.79L 
4) 1.795d ÷ 15.22d = 0.118L    &    1.79 + 0.118L = 1.913L       

 النهار نصف  سطح برحسب  كامل دور يك در  ماه انتقالي گردش پيمايش طول  
5) 24L + 1.913L = 25.913L 

 
 با برابراست  ماه انتقالي واقعي  كامل گردش دور يك زمان مدت :                      ÷   آيتم (2)(5)آيتم

6) 1.14𝑑 ÷ 25.913𝐿 = 29.54𝑑  
 سال يك در ماه انتقالي گردش زمان مدت   

7) 29.54𝑑 × 12𝑀 = 354.5𝑑 
 

  تأثير انحراف محور زمين  در تأخير  طلوع هر روز ماه .٤
در اين حركت .ه كه ظاهرا يك ناظر از حركت ماه در آسمان مشاهده مي كند،حركت از غرب به شرق در آسمان مي باشدآنچ

همچنين با اين حركت در .درجه از غرب به شرق حركت مي كند ١٢،در هر ساعت ماه حدود نيم درجه ودر هر روز حدود 
دقيقه بتاخير مي افتد جالب است بدانيد از آنجاييكه دليل  ٥٠حدود  چهارده روز اول ماه قمري،بطور متوسط زمان غروب ماه

 .هم ماه مي باشد رخ دادن جزر ومد هم روزانه به همين اندازه به تاخير مي افتد جزر ومد اصلي وقوع پديده

 روز يك در ماه انتقالي گردش النهار نصف سطح پيمايش مقدار.  
8) 27. 33d ÷ 24h = 1.14 

 روزانه  وضعي جهت خالف بر   وضعي  انحرافي گردش  با روز دريك زمين النهار نصف سطح  پيمايش مقدار 
9) d÷15.22d=0.0657       

 دقيقه به تبديل آخر در و كنيم مي محاسبه روز يك به نسبت و كنيم مي جمع هم با را٩ و٨   بند در آمده بدست نتيجه 
 . كنيم حساب را روز يك در ماه  طلوع زمان مدت تأخير تا كرده

10) 1.14 + 0.0657 = 1.2057    &       1 ÷ 1.2057 = 0.833   &    0.8333 × 60𝐷 = 50𝐷 

   نتايج .٥
 مدار بر عمود محور بر زمين گردش با  آن تغيرات كه است قطبي محور به نسبت  زمين  انحرافي گردش گيريم مي نتيجه
 مي  زمين سطح در شده پيموده مسافت  برگشتن باعث روزي شبانه وضعي گردش  جهت برخالف گردش و كند مي تغيير
 گردش اين كند نمي تغيير و بوده جهت يك در هميشه  دوقطب  واصل محور وچون .باشد مي كامل دور يك  ساالنه كه گردد

  است شده روز و شب تغييرات و فصول پيدايش موجب و بوده محور آن انحراف زاويه تغيير باعث انحرافي
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