ﭼﻪ ﻣﯿﺸﺪ اﮔﺮ ﻣﺎه ﻧﺒﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﻪ ﮔﻞ زاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،آذر ۱۳۹۳
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﯿﺎره ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﮔﺪازه ای ﺧﺮدﺳﺎل ِ
و ﻣﺬاب  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ ﺳﻨﮓ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎی آن ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻓﻀﺎ ﮐﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻨﮓ آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﭘﻮﺷﺶ داغ ﻣﺎه ادﻏﺎم ﺷﺪ و ﻣﺎه ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اش را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎه ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ
اﮔﺮ از اﺑﺘﺪا ﻧﺒﻮد ﭼﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ رخ ﻣﯽ داد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﺒﻮدن ﻣﺎه در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﻐﺮات ﺟﺰر و ﻣﺪی
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎه ﺑﺮ روی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ اﻧﺪازه ﺟﺰر و ﻣﺪ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺑﺮ روی ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد اﻣﺎ اﺛﺮ آن ﺑﺎ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ روی ارﺗﻔﺎع
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﮐﺸﺶ ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﻣﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ آب در ﻣﯿﺎﻧﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آب ﮐﻤﺘﺮی در ﻗﻄﺐ ﻫﺎ و آب ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﻂ اﺳﺘﻮا وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎه
ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ زﻣﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و آب ﺳﻄﺢ ﻗﻄﺐ ﻫﺎ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺎه ﻫﺮ روز ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ را
ﮐﻤﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) .ﺑﻪ اﻧﺪازه » ﭼﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺳﺎل«( .اﮔﺮ ﻣﺎه ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ زﻣﯿﻦ را
ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﯿﺎره ﻣﺎ در ﻫﺮ روز ﻫﺮ  ۶ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ دور ﺧﻮدش ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﻋﻮارض ﺑﺴﯿﺎری در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎدﻫﺎ و

ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ رخ ﻣﯽ داد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن رخ دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺎه ﺑﺮ زاوﯾﻪ ﻣﺤﻮر زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای زﻣﯿﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زاوﯾﻪ
 ۲۳درﺟﻪ اش را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪون ﻣﺎه ،زﻣﯿﻦ

دﭼﺎر ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺎره ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯿﺸﺪ و زاوﯾﻪ اش ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در روز ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎره اوراﻧﻮس ،ﺑﺎ

زاوﯾﻪ  ۹۷درﺟﻪ ای اش ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺐ و روزی ﺑﺎ ﻃﻮل  ۴۲ﺳﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ  ۴۲ﺳﺎل روز داﺷﺘﯿﻢ و ۴۲
ﺳﺎل ﺷﺐ!
ﻣﺎه ،اﯾﻦ ﻗﻤﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

