»ﻣﺎه ﺻﻮرﺗﯽ« دوﺷﻨﺒﻪ  ۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه آﺳﻤﺎن
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻣﺰﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۶و  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﭘﺪﯾﺪه »ﻣﺎه ﺻﻮرﺗﯽ«
) (Pink Moonدر آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ
ﯾﮑﯽ از درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎه در آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎه ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻮﻋﯽ »اﺑﺮﻣﺎه« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۳۰درﺻﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد  ۱۴درﺻﺪ ﻧﯿﺰ از
اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد و در ﺳﺎﻋﺖ  ۲۰:۰۲ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اروﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻔﺘﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ) ۲۷آورﯾﻞ( ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺪﯾﺪه
ﻣﺎه ﺻﻮرﺗﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎه ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻣﺎن ﻃﻠﻮع
و ﻏﺮوب ﻣﺎه در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺎه ﺻﻮرﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد از زﻣﯿﻦ
رﺳﯿﺪه و از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد درﺧﺸﺎنﺗﺮ و روﺷﻦﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﻣﺴﺎل ﻫﻢ دو ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت داﯾﺮهوار ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺮدش
 ۲۷روزه ﻣﺎه ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﻧﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﯾﮏ ﻣﺪار ﺑﯿﻀﻮی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﻘﺎﻃﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎه از ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ »ﻣﺎه ﺻﻮرﺗﯽ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﻣﺎه ﺑﻪ
رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه روﯾﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪای از آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎه ﺻﻮرﺗﯽ را
ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ دادن ﮔﻞ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ رﺑﻂ دادهاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻮام در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﻣﺎه و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺑﺮ ﻣﺎه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎه
ﺻﻮرﺗﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﺧﺮداد ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ ﺑﺎر
ﻣﺎه ﺣﺪود  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

