
 چرا در هر ماه شاهد گرفت نيستيم؟

درجِ تا ٗكذٗگز فاصلِ دارًذ. پس اٗي دٍ صفحِ در  2/5ٕ  صفحٔ هذارٕ هاُ ٍ سه٘ي هٌطثك تز ّن ً٘ستٌذ ٍ تِ اًذاسُ
الثزٍج  ّإ صعَدٕ )سهاًٖ كِ هاُ در حال رفتي اس جٌَب داٗزٓ كٌٌذ كِ در اصطالح تِ گزُ دٍ ًمطِ ّوذٗگز را لطع هٖ

الثزٍج تِ جٌَب آى است( هشَْرًذ. در ٍالع اگز  است( ٍ ًشٍلٖ )سهاًٖ كِ هاُ در حال رفتي اس شوال داٗزٓتِ شوال آى 
ّا در ه٘اى سه٘ي ٍ خَرش٘ذ ٍ هاُ ً٘ش ّوشهاى در پاٗاى هاُ لوزٕ تاشذ، شاّذ ٗك كسَف خَاّ٘ن تَد. ٍ  ٗكٖ اس گزُ

إ هاُ ٍ خَرش٘ذ در آسواى  َف خَاّ٘ن تَد. لطز ساٍِّٗوشهاى اگز هاُ در حالت تذر تاشذ در گزٓ هماتل شاّذ ٗك خس
درجِ  إ كوتز اس ً٘ن درجِ لَسٖ است ٍ حال اگز صفحٔ هذارٕ هاُ تز صفحٔ هذارٕ سه٘ي هٌطثك تَد ٗا ساٍِٗ 5/0

 .داشت، آًگاُ ها ّز هاُ شاّذ ٗك خسَف در ٍسط ٍ ٗك كسَف در پاٗاى هاُ لوزٕ تَدٗن

 
كِ در هذت  سه٘ي تِ دٍر خَرش٘ذ جإ ثاتتٖ در آسواى ًذارًذ. در ٍالع هاُ سهاًٖ ّا تِ دل٘ل حزكت ٍلٖ اٗي گزُ

چزخذ، در اٗي هذت خَرش٘ذ در آسواى سه٘ي تمزٗثاً تِ  إ( ٗك دٍر كاهل تِ گزد هذار خَد هٖ )هاُ گزُ 21222/27
تِ خَرش٘ذ تزسذ كِ اٗي هذت جا شذُ است ٍ هاُ ًاچار است كِ دٍ رٍس دٗگز ٍلت صزف كٌذ تا  درجِ جاتِ 30ٕ  اًذاسُ

ّإ هاُ اس دٗذ ًاظزٗي تز رٍٕ سه٘ي  )هاُ ّاللٖ( است. تا تَجِ تِ اٗي هسألِ، گزُ 53056/29تِ طَر هتَسط تزاتز 
كٌٌذ.  درجِ در آسواى تِ سوت غزب حزكت هٖ 30ّا ّز هاُ حذٍد  كٌٌذ ٍ اٗي گزُ رًٍذُ( پ٘ذا هٖ حزكت لْمزاٖٗ )پس

گ٘زًذ ٍ تٌْا  ّا دٍتارُ در اهتذاد سه٘ي ٍ خَرش٘ذ لزار هٖ ر عزض گذشت شش هاُ گزُتِ ٍضَح هشخص است كِ د

 .ّا تاشذ تا حذالل ٗك كسَف ٍ ٗك خسَف را شاّذ تاش٘ن كافٖ است كِ هاُ در ًشدٗگٖ ٗكٖ اس گزُ

ّا هوكي است  شَد. اٗي دٍرُ ّإ هٌظوٖ در تكزار گزفتْا هٖ آهذى دٍرُ اٗي ًظن در رخ دادى گزفتگٖ تاعث تِ ٍجَد
ّإ تلٌذ  هاُ لوزٕ. ٍ دٍرُ 47دٍرٓ  -2إ ٍ  دٍرٓ رشتِ -1ّإ كَتاُ هذت عثارتٌذ اس  كَتاُ ٍ ٗا طَالًٖ تاشذ. دٍرُ

ّا اس ًظن كَتاُ ٍ طَالًٖ  اٗي دٍرُ .(Inex) دٍرٓ اٌٗكس -2ٍ  (Saros) دٍرٓ سارٍس -1هذت عثارتٌذ اس: 

 .ّا آشٌا شَٗن تْتز است كِ تا تعذادٕ اس اٗي دٍرُشَد. حال  ّا اٗجاد هٖ حاصل اس حزكت گزُ

 اي ي كوتاه مدت رشته دوره

ًاهٌذ. اٗي هجوَعِ ًظوٖ جالة دارد كِ ّز شش هاُ  ّإ سارٍس ٍ اٌٗكس هٖ اٗي دٍرُ را در ٍالع سٗز هجوَعٔ درٍُ

 Inex-8 5كٌذ. ) هٖتزٗي دٍرُ را تزإ تكزار گزفتگٖ ت٘اى  لوزٕ تكزار هٖ شَد. در ٍالع اٗي هجوَعِ كَتاُ

Saros=6) 
 212221/27×5/6;8794365/176رٍس 

 530589/29×6;183534/177رٍس 

 183534/177 -8794365/176; 304/0رٍس 

 304/0×360÷212/27=022/4 درجِ

شَد ٍ  ٕ اٗي هجوَعِ تا ٗك كسَف جشئٖ در ٗكٖ اس لطث٘ي سه٘ي آغاس هٖ گزفتگٖ ّز رشتِ تزإ هثال در خَرش٘ذ
دّذ ٍ ّز ٗك اس اٗي دٍ گزُ رفتِ رفتِ تِ  در گزٓ هخالف ٍ در سَٕ دٗگز لطث٘ي سه٘ي كار را اداهِ هٖكسَف تعذٕ 

رسذ. چَى در ّز گزفت، گزُ تِ  استَا ًشدٗكتز شذُ ٍ پس اس عثَر اس استَا در سَٕ هخالف لطث٘ي سه٘ي تِ پاٗاى هٖ
گزفت، رشتِ تِ سزعت توام  9تا  8تا حذٍد  پاٗذ كِ كٌذ پس دٗزٕ ًوٖ درجِ تِ سوت شزق حزكت هٖ 022/4همذار 

شَد ٍ چَى حزكت گزُ جلَرًٍذُ است پس ًشدٗك تِ اتوام ٗا تعذ اس اتوام رشتِ، دٍرٓ تعذٕ ٗك هاُ سٍدتز آغاس  هٖ
 شَد كِ در تمَٗن لوزٕ تِ طَر ٍاضح هشَْد است.  هٖ


