رﺻﺪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎرﻧﻪ زﺣﻞ و ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺲ از
 ۸۰۰ﺳﺎل دوﺑﺎره ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،آذر ۱۳۹۹
ً
ﺣﺪودا ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮی و زﺣﻞ در ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﺣﺪود  ۸۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رخ داده ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در آﺳﻤﺎن زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺸﺘﺮی و زﺣﻞ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻢ در آﺳﻤﺎن زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻘﺎرﻧﻪ( و ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ ۲۵
دﺳﺎﻣﺒﺮ ) ۲۶آذر ﺗﺎ  ۵دی( ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﻄﺮ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ در آﺳﻤﺎن ﺷﺐ دﯾﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دو ﺳﯿﺎره در واﻗﻌﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ در آن

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه راﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن زﺣﻞ و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪهای ﻧﺎدر
اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ  ۲۰ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ دو ﺳﯿﺎره در
آﺳﻤﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .زﺣﻞ و ﻣﺸﺘﺮی آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺎل  ۱۲۲۶ﻣﯿﻼدی
) ۶۰۴ﺧﻮرﺷﯿﺪی( اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ«.

ﻣﻨﺠﻤﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ اول دی ﻣﺎه زﺣﻞ و ﻣﺸﺘﺮی را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﮔﺮ آﺳﻤﺎن ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﺣﻞ و ﻣﺸﺘﺮی در ﻏﺮوب روزﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ رﺻﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای رﺻﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ دﻫﺎﻧﻪ
ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻏﺮوب روز  ۲۱دﺳﺎﻣﺒﺮ )اول دی( زﺣﻞ و ﻣﺸﺘﺮی در ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﻄﺮ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺎﻇﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای رﺻﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﻮ ﺷﺪن زﺣﻞ و ﻣﺸﺘﺮی در اﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ رخ داده ،اﻣﺎ ﺳﺎل  ۲۰۸۰دوﺑﺎره
رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﭘﺲ از آن ﻣﺸﺘﺮی و زﺣﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۴۰۰در آﺳﻤﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

