
 حرکات زمیه

 

شهیي ٍ هٌظَهِ ی ضوسی عضَ یک صفحِ ستازُ ای ٍسیع تِ ًام کْکطاى زاُ ضیسی هی تاضٌد. دزست ّوااى  

گًَِ کِ هاُ تِ دٍز شهیي ٍ سیازات تِ گسد خَزضید دز چسخطٌد، خَزضید ٍ دیگاس ساتازگاى تاِ دٍز هسکاص زاُ     

پٌجن اش هسکص زاُ ضیسی قساز گسفتِ ٍ تا سسعت ضیسی دز گسدش هی تاضٌد. هٌظَهِ ضوسی حدٍدا دز فاصلِ دٍ 

میلیًن سال یکبار حًل  222مىظًمٍ شمسی در َر  .کیلَهتس دز ثاًیِ حَل هسکص آى دز گسدش است 942

دز هیاى ًِ سیازُ هَجَد دز هٌظَهِ ضوسای، شهایي زهثاِ پاٌجن اش  حااػ       .مرکس کُکشان گردش می کىد

کیلَهتس است. شهیي دز هادازی تاا فاصالِ هتَساظ      00.111ى حدٍد اًداشُ زا تِ خَد اختصاظ هی دّد. قغس آ

 .هیلیَى کیلَهتس تِ دٍز خَزضید دز گسدش است 051

  

 
 :زمیه دارای چُار وًع حرکت است

 .حسکت ٍضعی حَل هحَزی فسضی کِ اش دٍ قغة ضوال ٍ جٌَب آى عثَز هی کٌد (1

 .حسکت اًتقا ی دز هدازی تِ دٍز خَزضید (2

 .زاُ ضیسی تِ ّوساُ خَزضید ٍ دیگس اجسام هٌظَهِ ضوسیحسکت دز  (3

 حسکت هقدیوی(4
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 حرکت يضعی

ّایی  چسخد. تا چسخص شهیي تِ دٍز خَدش، چسخِ دز حسکت ٍضعی شهیي دز یک ضثاًِ زٍش تِ دٍز خَدش هی

. ایاي  کٌٌاد  دز ّستِ خازجی آى کِ اش آّي هراب هطکیل ضدُ تِ ٍجَد آهدُ، جسیاى ّای ا کتسیکی هَ یاد های  

جسیاى ّا تاعث ایجاد یک هیداى هغٌاعیسی دز فضای اعساف شهیي ضدُ ٍ پَضطی هحافؼ دز اعاساف آى ایجااد   

ضَد، شهیي زا دز تساتس جسیااى ّاای    کٌٌد )کوستٌد هطعطعی شهیي(. ایي هیداى کِ کسُ هغٌاعیسی ًاهیدُ هی هی

 .کٌد سسیع ذزات تازداز تادّای خَزضیدی هحافظت هی

 

افتد. کسُ هغٌاعیسای   تِ دام هی« ٍاى آ ي»ایي ذزات دز دٍ ًقغِ هیداى هغٌاعیسی تِ ًام کوستٌدّای تعضی اش 

کٌد، اها جسیاى ّای ذزات تاد خَزضیدی آًقدز قاَی ّساتٌد کاِ     تیص هس تادّای خَزضیدی زا اش شهیي دٍز هی

 .ضًَد قسوت جلَیی کسُ هغٌاعیسی زا هسغح ًوَدُ ٍ تاعث کطیدگی عقة آى هی

  

 حرکت اوتقالی

ضاَد ٍ تاِ    گسدد. کِ ایي حسکت، حسکت اًتقا ی شهیي ًاهیادُ های   شهیي دز عَل سال یکثاز تِ دٍز خَزضید هی

 .ضَد کوک اثس دٍپلس اثثات هی

 .(کٌد )هداز شهیي دز حسکت اًتقا ی دز یک سال هدازی تیضی ضکل حَل خَزضید زا عی هی
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 شیری راٌ در حرکت 

 دزحال خَزضید دٍز تِ شهیي سیازُ ایست کَچک دز تیکساى فضا ٍ یکی اش ًِ سیازُ ای کِ دز هٌظَهِ ضوسی 

ِ  اسات  ای ستازُ  هیلیازدّا اش یکی خَزضید. تاضٌد هی گسدش  ٍ دٌّاد  های  ضاکل  زا ضایسی  زاُ کْکطااى  کا

 .اًد دادُ هطکیل زا جْاى کِ است کْکطاًی هیلیازد 011 اش یکی ضیسی زاُ کْکطاى

  

 پدیدٌ ایجاد فصًل

پدیدُ ایجاد فصَل ًتیجِ حسکت شهیي تِ دٍز خَزضید ٍ اًحساف سغح استَا اش سغح هادازی اسات. ٍقتای کاِ     

ساعت  09، دز استَای سواٍی دز ًقغِ اعتدال تْازی است دز ًتیجِ هوام عسض جغسافیایی 0خَزضید دز ًقغِ 

زسد کِ  کٌد تِ ًظس هی شهیي دز اهتداد هدازش حسکت هی کٌٌد. ّویي عَز کِ هوام ، ًَز خَزضید زا دزیافت هی

 9دزجِ( دز ًقغاِ   90.5کٌد ٍ تِ تصزگتسیي شاٍیِ هیل ضوا ی خَد )  خَزضید دز ضوال کسُ سواٍی حسکت هی

 .زسد ضٍئي )اٍل هیس هاُ( هی 90اًقالب هاتستاًی دز هازیخ 

 
  

ی اف  است ٍ اضعِ آى گسهای هاتساتاًی زا ایجااد   ساعت تاال 09دز ایي حال دز ًیوکسُ ضوا ی خَزضید تیص اش 

ساعت دز تاالی اف  قساز دازد ٍ اضعِ آى تغَز هایل  09کٌد. دز حا ی کِ دز ًیوکسُ جٌَتی خَزضید کن هس اش  هی

 .کٌد هاتد ٍ فصل سسها زا ایجاد هی تِ شهیي هی
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کٌد ٍ تاِ   ٍ ی تِ عسف جٌَب حسکت هی خَزضید دٍتازُ دز استَای سواٍی قساز دازد 0دز ًقغِ اعتدال پاییصی 

زسد. دز ایي حال هوایل اضعِ  ( هی4دزجِ( دز اًقالب شهستاًی )  23/5) تصزگ هسیي شاٍیِ هیل جٌَتی خَد

خَزضیدی دز ًیوکسُ جٌَتی کوتس اش ضوا ی است. شهستاى ًیوکسُ ضوا ی هٌغث  تس هاتساتاى ًیوکاسُ جٌاَتی    

 .تاضٌد ی فصَل دز ًیوکسُ ضوا ی هیهعسف اتتدا 4ٍ  0ٍ  9ٍ  0است. ًقاط 

 

ضاَد ٍ تاعاث    حسکت هقدیوی حسکتی است کِ تِ هَجة خن تَدى هحَز شهیي ًسثت تِ هداز خاَد ایجااد های   

ّصاز سا ِ(. تسای هثال ستازُ کسکس ًطستِ  95811ّای  جا ضَد )دز دٍزُ ضَد کِ قغة ضوال سواٍی جاتِ هی

 .سال دیگس ًیص ستازُ قغثی خَاّد ضد 09111 است ٍ )ًسس ٍاقع( شهاًی ستازُ قغثی تَدُ

 

ثاًیِ تِ عَل هی اًجاهد. ایي دٍزُ شهاًی ساال   9/45 دقیقِ ٍ 2ساعت ٍ  6زٍش ٍ  065شهیي تِ دٍز خَزضید 

ًجَهی خَاًدُ هی ضَد. اش آًجایی کِ حسکت ٍضعی شهیي دز اًتْای ّس سال تاِ یاک عادد کاهال ًوای زساد،       

 .ساعت ًسثت تِ هسهیة فصَل هتفاٍت هی ضَد 6 هسهیة هقَین دز ّس سال هعادل

  
زٍش تِ هقَین اضافِ هی ضَد ها عدم هٌاسة تسعسف گاسدد.   0تسای ّواٌّگی هقَین ٍ فصَل، ّس چْاز سال یکثاز 

سال ّایی کِ یک زٍش اضافی دازًد سال کثیسِ ًاهیدُ هی ضاًَد. دز هقاَین هایالدی یاک زٍش اضاافِ دز آخاس       

 .زیِ قساز هی گیسد ٍ دز هقَین خَزضیدی یک زٍش تِ آخس اسفٌد هاُ اضافِ هی گسدددٍهیي هاُ سال یعٌی فَ
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