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نجوم در یونان باستان )2

میدر زمینه ستاره ها حرکت ( غرب به شرق ) به نظر می رسید که سیارات به آرامی و در یک جهت 

حرکت مستقیم: کردند 

می کرددر زمینه ستاره ها حرکت ( از شرق به غرب ) سیاره در جهت مخالف مواقع، اما در بعضی از 

(رجعی)حرکت بازگشتی : 



در یونان باستان نجوم )2

حرکتدادنتوضیحبرایباستانیونانیان

مطرحکیهانبرایرانظریهایمدلسیارات،

.کردند

(رجعی)بازگشتیحرکتزمانمدتمقایسهبرای

درفاصلهبهتوجهبارا،آسمانیاجرامسیارات،

.کردندمرتبهاییفلک



نجوم در یونان باستان )2

تصور می کرد که بی شک زمین ، مرکز جهان است و سیارات ، خورشید و دیگر ( م .ق350) ارسطو 

.ستارگان ، به دور زمین می گردند 

.کره ی آسمانی تشکیل شده بود که هر یکی در داخل دیگری قرار داشت55طبق عقاید ارسطو ، جهان از 



در یونان باستان نجوم )2

حرکتهاکرهازبرخیدرسیارات.بودآنچرخش،کرههرطبیعیحرکت

،تیبازگشحرکت.گذاشتمیاثردیگریروی،کرههرحرکتوکردندمی

.بودتوصیفقابلگونهاین

،کرهاینازخارجدر.استثابتستارگاناستقرارمحلکره،دورترین

.شودمیهاستارهچرخشباعث"اولیهمکانیزم"

ودادقرارخودسلطهتحتراعلمیافکارسال1800برایارسطونظریه

.شدجدیدهایمدلآمدنوجودبهمانعرنسانس،تا



نجوم در یونان باستان )2

کلودیوسیونانیدانشمند،میالدازبعدسال140حدوددر

کهدادارائهجهانازدقیقنظریهیک،اسکندریهازبطلمیوس

.دادتوضیحرابازگشتیحرکت

مرکزی-زمینمدلیکارسطو،مدلهمانندنیزبطلمیوسمدل

گرد،عقبحرکتدادنتوضیحبرای.بود(جهانمرکزدرزمین)

کوچکیهایدایرهامتداددرکهکرددرکایگونهبهراسیاراتاو

حرکتسیاراتعمومیمدارازبزرگترهایدایرهدوربهکه

.گردشنددرکنند،می



نجوم در یونان باستان )2

هایهدایردرسیاراتآندرکهدادارائهتئوریبطلیموس،،(رجعی)بازگشتیحرکتتوضیحبرای

.وندشمینامیدهحاملفلکنیزبزرگترهایدایره.کنندمیحرکتتدویرفلکنامبهتریکوچک

.کندمیحرکتالمسیرمعدلنامبهنقطهیکبهنسبتایزاویهسرعتبا،تدویرفلکیکمرکز

ارات،سیکهرسیدمینظربهمنطقیکامال،هستندکاملهادایرهکردندمیفکرهمهکهآنجاییاز

.کننددنبالحرکتشاندرراهادایره



نجوم در یونان باستان )2

شاملتنهانهوبودشدهپذیرفتههمهتوسطقرن15مدتبهالمجسطی،بطلیموس،اثرترینمهم

.بوداوازپیشپردازاننظریههایایدهازایخالصهشاملبلکه،اوهایایده

.بوددقیقبسیاراوایسیارهحرکاتجدول،دورهآنهایباوروامکاناتگرفتننظردربا



(  خورشید در مرکز جهان ) مرکزی -جهان خورشید)3

یا خورشید  heliocentricیک اخترشناس لهستانی ، تئوریکو پرنیک، در قرن شانزدهم ، نیکوالس 

.مرکزی را ارائه داد 

لی پیشنهاد داد ورا نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک قرن پیش از 18یونانی، یک دانشمند آریستارخوس، 

.نداریمدر حال حاضر ما اطالعات چندانی در رابطه با تئوری او 



(  خورشید در مرکز جهان ) محوری -خورشیدجهان )3

در تصور کرد که سیارات در دایره هاییکوپرنیک 

قا هستند ، هرچند مرکز این دایره ها دقیحال حرکت 

.روی خورشید قرار نداشتند 

رد از برخی از فلک های تدویر استفاده ککوپرنیک 

. ) اشد تا پیشبینی هایش بهتر با مشاهدات سازگار ب

.(حذف کرد و معدل المسیر را 



(  خورشید در مرکز جهان ) مرکزی -خورشیدجهان )3

.دادتصویر کردن، توضیح را با اثر ( مانند مریخ ) بیرونی بازگشتی سیارات این مدل ، حرکت 

خططرح،گیردمیسبقتمریخاززمینکههمانطور

حرکتاصلیجهتخالفبر،مریخبهزمیناتصال

عقببهروظاهریحرکتیکدهندهنشان،ستارگان

.است

درحرکتحالدرهنوزمریخوزمینکهزمانیبعد،و

دوبهکهخطیطرحرسدمینظربه،هستندخودمدار

.ندکحرکتاصلی،حالتدردوبارهشود،میمتصلسیاره



(  خورشید در مرکز جهان ) محوری -جهان خورشید)3

ر را اقدامات زیداشت، کوپرنیک با ایده ی اینکه به احتمال زیاد خورشید در مرکز سامانه خورشیدی قرار 

:انجام داد 

) . کرداو فاصله ی نسبی سیارات را حساب ❖

(با واحد فاصله ی خورشید و زمین 

مدت زمان مورد مشاهدات، او با استفاده از ❖

ا نیاز هر سیاره برای گردش به دور خورشید ر

.  کردمحاسبه 



تیکو براهه تیزبین  چشمان )4

مدت کوتاهی بعد از مرگ شانزدهم، در اواخر قرن 

کو ، اشراف زاده ای دانمارکی به نام تیکوپرنیک 

براهه در رصدخانه اش شروع به رصد مریخ و 

بطه در راها دیگر اجرام آسمانی کرد تا پیشبینی 

ببخشد با موقعیت سیارات را بهبود 



تیکو براهه تیزبین  چشمان )4

زاتیکوبود،نشدهاختراعهنوزتلسکوپکهآنجاییاز

.شتندداباالییدقتکهکرداستفادهبزرگیرصدیابزارهای

جنجالآندنبالبهو1601سالدرتیکومرگازپس

دستبهاطالعاتباالخرهاو،هایدادهسربربسیارهای

.رسیدکپلریوهانسبهتیکوهایرصدازآمده



تیز تیکو براهه چشمان )4

رصد های جدید ، معتبر و دقیق تیکو نشان داد که جدول های

موقعیت سیارات مورد استفاده در آن زمان ، دقیق و قابل 

.اطمینان نبودند 

استخدام کرد تا محاسبات بسیار1600تیکو ، کپلر را در سال 

.دقیقی برای توضیح موقعیت سیارات انجام دهد 

مریخ ابتدا ، کپلر تالش کرد تا برای توضیح دادن حرکت و مدار

ا تا ، از دایره و سپس اشکال دیگر استفاده کند واو این کار ر

.زمانی که جواب را پیدا کرد، ادامه داد 



قانون اول کپلر )5

در  ellipse))سیارات در مدارهای بیضوی می گوید که ، 1609قانون اول کپلر، منتشر شده در سال 

.گردش اند  که خورشید در یکی از مرکز های آن بیضی قرار دارد



قانون اول کپلر )الف-5

یک نخ، جدایی بین کانون ها و یک طول مشخص 

.را تعریف می کند(ellipse)بیضی

را می توان با تغییر دادن طول نخ یا  ( ellipse )شکل بیضی

فاصله بین دو  کانون، عوض کرد 



دوم کپلر قانون ( ب -5

یح این قانون سرعت حرکت سیارات در مدارشان را توض

:می دهد 

خطی که سیاره را به خورشید وصل می کند، در زمان 

.های مساوی، مساحت یکسانی را طی می کند

ه می این اصل با نام قانون مساحت های برابر نیز شناخت

.شود 



کپلر دوم قانون ( ب -5

ه عنوان ب) کشیدهقانون دوم کپلر به ویژه برای دنباله دار ها مفید است که مدار های بیضوی بسیار 

.را نشان می دهند ( مثال ، مسطح 

ری حرکت بسیار آرام تهالی وقتی که از خورشید دور است، برای مثال ، او نشان داد که دنباله دار 

.بسیار بلند استکند، به خورشید وصل می دبناله دار را دلیل این امر آن است که خطی که . دارد



قانون سوم کپلر ( ج -5

ید قانون سوم بیان می کند که بین دوره انتقالی سیاره  و میانگین فاصله آن از خورش

.رابطه وجود دارد

:است( نیم قطر اطول)به عبارتی مربع دوره با یک ثابت، با مکعب فاصله متناسب

P2 = kR3 

kثابت است.

.ی یابدبه عبارتی اگر مکعب فاصله افزایش کند، با یک ثابت مربع فاصله نیز افزایش م



سوم کپلر قانون ( ج –5

هایماهوارهدرکپلرسومقانونکاربردازنمونهیک

رارقزمینازایفاصلهدرکهشودمیدیدهجغرافیایی

حرکتمدتمانندحرکتشانزمانمدتکهاندگرفته

ینقطهیکدرهمیشههاآن.استزمینچرخشی

.گیرندمیقرارزمینازیکسانومشخص

شناوراستواباالیدرهاآنکهرسدمینظربه•

هایسیگنالکردنبازپخشبرایوهستند

.شودمیاستفادههاآنازتلفنیوتلوزیونی



گالیلئو گالیله : زمین محوری سقوط مدل )6

ی ، گالیله اولین نفری بود که از تلسکوپ برای مطالعه ی سیستم های نجوم1609در اواخر سال 

.استفاده کرد 



گالیلئو گالیله : زمین محوری سقوط مدل )6

تعداد زیادی ستاره که با چشم : کرد، او مشاهداتی که از تلسکوپش به دست آورده بود را منتشر 1610در سال 

.غیرمسلح قابل رصد نبودند 

.راه شیری ، از تعداد زیادی ستاره تشکیل شده است 

.های تیره بر روی سطح ماه قرار دارند " دریا"گودال ها و ها، کوه 

.(این ثابت کرد که همه ی اجرام به دور زمین نمی گردند ) . کنندجرم کوچک که به دور مشتری حرکت می 4

قمر عقب نماندند و این امر پیشنهاد کرد که زمین نیز باید به 4عالوه بر این ، هنگامی که مشتری حرکت کرد ، آن 

.همین روش رفتار کند ؛ بدون اینکه اجرام را پشت خود را بگذارد 



ی گالیله همچنین کشف کرد که زهره نیز مانند ماه مجموعه ا

. کامل از فازها را ارائه می دهد 

وضیح قابل ت( بطلمیوسی)محوری-این مشاهده با سیستم زمین

.نبود 

گالیلئو گالیله : زمین محوری سقوط مدل )6



گالیلئو گالیله : مدل زمین محوری سقوط )6

او لکه های خورشیدی را کشف ، 1612در سال •

مدرکی برای اینکه اجرام آسمانی بی عیب ) کرد 

و نشان داد که با هم در سراسر سطح ( نبودند 

.کنندخورشید حرکت می 



گالیلئو گالیله : مدل زمین محوری سقوط )6

شف نزدیک به چهارصد سال بعد از اینکه گالیله اولین کدر حال حاضر، 

او ، ای خود را انجام داد و بیش از چهارصد سال بعد از اینکه هم دوره 

فراتر از منظومه دنیاهای انداز خود از چشم به دلیل برونو، جوردانو 

ن به نظر می رسد که صلح نسبی میاداد، جان خود را از دست شمسی، 

.  باشددانشمندان و کلیسا شکل گرفته 

را اداره می کند که به روزی  واتیکان یک رصدخانه ی برای مثال، 

.کارمندان آن همگی اخترشناسان ماهری هستند 



اسحاق نیوتن : روی شانه های غول ها بر )7

ما فیزیک را ورای بعد، سال 60فقط به علت تالش های نیوتن است که 

.قوانین کپلر می شناسیم 

در همان سالی که گالیله آمد؛ در در انگلیس به دنیا 1642نیوتن در سال 

.مرد 

.بوداو بزرگترین دانشمند زمان خودش 

.کرداو بر روی نورشناسی کار 

.کرداو تلسکوپ بازتابی را اختراع 

.کرداو تجزیه نور مرئی را به رنگ ها کشف 

( اختراع دیفرانسیل و حساب ) او روی حرکت و جاذبه تر، و اما از همه مهم 

.کردنیز کار 



اسحاق نیوتن: بر روی شانه های غول ها )7

.شودشامل سه قانون حرکت نیوتن می اصول، کتاب 

در حرکت بر روی خط راست و با سرعت ثابت حرکت، قانون اول بیان می کند که اجرام در حال 

ط در اصل توسنام دارد، که این قانون لختی . شودادامه می دهند مگر اینکه نیرویی به آن ها وارد 

.شدنیوتن کشف 

. استیک جرم ( افزایش یا کاهش سرعت ) آن بر شتاب اثر قانون دوم مربوط به نیرو و 

F = ma. بیشتر شود شتاب نیروی بزرگتر با جرم یکسان باعث یک 



اسحاق نیوتن : روی شانه های غول ها بر ( 7

برای هر عملی ، عکس العمل مساوی ولی در جهت مخالف:قانون سوم اکثرا اینگونه تعریف می شود 
.این قانون است های کاربردی برای یکی از مثال موشک ها چگونگی حرکت . وجود دارد 

وتن ، یکی از کاربرد های قانون گرانش نی. کتاب اصول ،  قانون گرانش نیوتن را نیز شامل می شود 
. مفهوم وزن است 



اسحاق نیوتن : روی شانه های غول ها بر (7

استنیوتنایزاکسربرسیبافتادنداستانعلمی،هایداستانمشهورترینازیکی

.شداوتوسطجاذبهمفهومکشفبهمنجرکه

تعریفدبعهاسالنیوتنخودکهداستانینیفتاد؛اوسررویبرسیبیهیچکهالبته

روییبسکههمانگونهفهمیدوافتادزمینرویبرکهدیدراسیبیاوکهبوداینکرد،

فواصلدر).استشدندوروافتادنحالدرزمینسمتبهنیزماهافتد،میزمین

هبروحرکتتوسطکندمیحرکتآنسمتبهزمینماهکهایفاصلهکوتاه،زمانی

ودوجبهثابتمداریکزمین،بابرخوردجایبهنتیجه،در.شودمیجبرانماهجلوی

(.آیدمی



اسحاق نیوتن : روی شانه های غول ها بر (7

:یک جمله مشهور از نیوتن است که در آن می گوید 

ت به خاطر این اسام، اگر من بیشتر از دیگران دیده " 

"که بر شانه های غول ها ایستاده ام 



اسالید های اختیاری 



یگذارنشانتاییشصتسیستمازکلدانیان.هستندکلدهدرغربینجومهایریشه

سیستماین.کردنداستفاده(60یریشهبااما،واقعیاعشاریسیستمبهشبیه)*موقعیتی

درجه360بهرادایرهماکهاستباستانیسیستمایناز.شدریاضیوجبرتوسعهموجب

.کنیممیتقسیمثانیه60بهرادقیقهیکودقیقه60بهراساعتیک،

بابل : های اخترشناسی ریشه )8



Letter to the king Asurbanipal

where is detailed a lunar eclipse.
Planisphere, Ninive Library of  

Asurbanipal (800 BC) 

بابل : ریشه های اخترشناسی : 8

.کنندبینیپیشراآنتاکردنداستفادهساروسازوکردندرصدراهاییگرفتگیماهکلدانیان

پیشبینیقابلیتساروسولیکردنداستفادهگرفتگیماهپیشبینیبرایآنازها،آنهرچند

.داردنیزراخورشیدگرفتگی



سیاره معنی نام

مشتری محور چرخش نبرو

زهره چه کسی اظهار دارد دلبات

عطارد پرنده ایشتار

زحل ثابت کایامانچو

مریخ قرمز شده سالباتونو

Codex of  Amurabi

بابل : اخترشناسی های ریشه )8

کلدانیانپنج سیاره شناخته شده برای 



مصر : های اخترشناسی ریشه )8

زمینالهه،(نات)آسمانالهه

.گیردمیبردررا(گب)

بهشتوزمینبینمرزینات

.استمردگانسرزمینیعنی،



مصر : های اخترشناسی ریشه )8

شیدخورازقبلدقیقاشباهنگکهزمانینوشتندسپسمصریان

.کندمیطغیاننیزنیلرودکند،طلوع

یالههبهشباهنگ،دلیلهمینبهوشوندمیپرثمرهاصحرا

.استمربوطایزیسحاصلخیزی،وبرکت



مصر : های اخترشناسی ریشه  )8

-خورشیدیدورههایفلکیصورت

درهاثورمعبدسقفرویبر،محوری

هاآنبیشتر.شوندمیدیدهدندره

ودیلکروکمانند،اندشدهناپدیداکنون

.هیپوپوتاموس



مصر : های اخترشناسی ریشه )8

ساختمان ها و بنا ها با 
توجه به موقعیت خاص 

ه خورشید و ستاره ها ساخت
.می شدند 



هند : های اخترشناسی ریشه )8

ارائه شده( م .هزاره دوم ق) متنی مربوط به محتوای نجومی در ادبیات مذهبی هند اشارات اولین 

.است 

و بررسی جنبه های مختلف نجوم را مورد در سال های پس از آن تعدادی ازاخترشناس هندی، 

.مطالعه قرار دادند 



هند : های اخترشناسی ریشه )8

هاستفادموردکراتبهگذشتهزمانازهندوییتقویم

متحملها،حکومتتغییرباهمراهوگرفتهقرار

قهمنطهایتقویم،حاضرحالدرواستشدهتغییراتی

استفادهموردهندملیتقویمباهمراهزیادیهندیای

.گیرندمیقرار

خورشیدطلوعباهاروز،هندوستانهایتقویمدر

شوندمیشروع

.کردندگذارینام(angas)آنگاسنامبارابخشپنجو



هند : ریشه های اخترشناسی )8

کهاستشدهتقسیمnakshatraهفتوبیستبهالبروجدایره

منازلاین.شودمیگفتهنیزماههایخانهیامنازلهاآنبه

تاساعت27ازثابت،هایستارهکناردرماهیچرخهنشانگر

27 یکتوسطاعشاریبخشالبتهکههستند،ساعت¾

nakshatraاینکهرسدمینظربه.شودمیتکمیلاضافه،ی

،وداریگیدورهدر(nakshatra)ماهمنازلمحاسباتنوع

.استبودههمهیاستفادهمورد



تمدن اسالمی : های اخترشناسی ریشه )8

کهاسالم،جهاندرنجومعلمبهوابستهاطالعات

(پانزدهمتاهشتمقرن)آنطالییدورانبهمربوط

درااکثروشدهنوشتهعربیزبانبههمگیهستند،

وآفریقاشمالاندلس،مرکزی،آسیایخاورمیانه،

.اندکردهپیشرفتهنددرهابعد



تمدن اسالمی : های اخترشناسی ریشه )8

حمایتتحت،اسالمدراصولییهارصداولین

بغدادتادمشقاز(833–786سال)مامون

:گرفتندصورت

جغرافیاییطولزوایایگیریاندازه❖

خورشیدیهایپارامترنهادنبنا.❖

باالدقتباسیاراتوماهخورشید،رصد❖



تمدن اسالمی : های اخترشناسی ریشه )8

: ابزار ❖

کره سماوی❖

ذات الحلق❖

اسطرالب❖

ساعت آفتابی❖

اززیادیتعدادهمهنوز،سدهچندینگذشتازپس

و(الطیرودبرانمانند)آسمانهایستاره

با(سمتوالیدیدمانند)شناسیستارهاصطالحات

.شوندمیاستفادهعربیهاینام



مایا : های اخترشناسی ریشه )8

هکزمانی؛بودمندعالقهالراسیسمتهایگذربهبسیارمایاتمدن

.گرفتمیقرارسرباالیدردقیقاآفتاب

هب،داشتقرارالسرطانراسازترپایینتامایاهایشهراکثرمحل

ویمسافواصلدردوبارسالی،الراسیسمتهایگذرایندلیلهمین

.دادندمیرخانقالبینبازمانهمو

بهخدایی،مایاتمدن،سرباالیدرخورشیدموقیعتنمایانگربرای

.داشتشیرجهخداینام



مایا : های اخترشناسی ریشه )8

زهره ، مهمترین جرم نجومی برای مایا ها بود و ارزش آن 

حتی از خورشید هم باالتر بود 

که به نظر می رسد که تمدن مایا ، اولین تمدن پیش از تلسکوپ باشد

.سحابی شکارچی را به عنوان یک نقطه غیر ستاره ای شناخته است



مایا : های اخترشناسی ریشه )8

ن تر آن  مایا،  و    مدرکه در تمدن باستانی ها و مسیر خورشید است تقویم مایا یک سیستم تشکیل شده از تقویم 

.مانند گواتماال ، اوساکا و مکزیک مورد استفاده قرار می گرفته اند 



مایا : های اخترشناسی ریشه )8

آنازپسنشد،شروعمایابامیانهآمریکایتقویمگرچه

.بودپیچیدهوزیادبسیارآنپیشرفتوگسترش

اهترینجامعوبهترینهاآزتکباهمراهمایاهایتقویم

هستندمستندات



آزتک ها : های اخترشناسی ریشه )8

نقردروکردندمیصحبتمادواتیکزبانبهکههاییگروههمان

تحترامرکزیآمریکایبیشترشانزدهموپانزدهمچهاردهم،

سیککالدورهآخرینعنوانبهکهقرونیبودند؛گرفتهخودسلطه

.استشدهشناختهمیانهآمریکایتاریخدر

د از قرن سیزدهم ، دره مکزیک ، قلب تمدن آزتک بو

. های قومی مکزیک بودند گروه آن ها از . 



آزتک ها : های اخترشناسی ریشه )8

هرکه)دیگریدایرهچهار،آندروندرواستشکلایدایرهتقویم

)توناتیوصورت،تقویممرکزدر.داردقرار(استدیگریدرونکدام

چهار.بینیممیدارددهانبهخنجریککهدرحالیرا(خورشیدخدای

جایمرکزیخورشیددوربهکهمربعچهاردروننیزدیگرخورشید

شکیلتناحیهبیستازبیرونییدایره.اندشدهدادهنمایشاند،گرفته

راآزتکتقویمکههستندماهی18هرهایروزنمایانگرکهاستشده

آزتکخورشیدی،سالروز365کردنکاملبرایو.دادندمیتشکیل

کردندثبترا(شوم)مهمروزپنج

ی تقویم آزتک قدیمی ترین نوع انحصار.

ی باقاسپانیایی -است که از فرهنگ پیش

(سال 1479تقریبا . ) مانده 



آزتک ها : های اخترشناسی ریشه )8

فلکیصورتودادهقرارگروهیدررادرخشانهایستارههاآزتک

.نامیدندمی

mamalhauztli(جبارکمربند)

tianquizteli(پروینخوشه)

citlalcolotl(عقرب)

Citlaltlachtli(دوپیکر)

Xonecuilli(کوچکخرس)

می ( ستاره هایی که دود می کنند ) آن ها دنباله دار ها را با اسم 

.شناختند 



اینکاها : های اخترشناسی ریشه )8

.تاسکلمبیاآمدنبوجودازقبلاندی،کوچکگروهیکبهمربوطاینکاتمدن

وشودمیشروعپرودرکوزکوحوزهدرسیزدهمقرنابتدایدرتمدناین

غربیقسمتتمامیویابدمیگسترشآندوآراماقیانوسامتداددرسپس

.کندمیتصاحبراجنوبیآمریکای

یویبولوپرووشیلیوآرژانتینتاکلمبیاازخود،حکومتاوجدرتمدناین

رودمیپیشنیز

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e7/Inca_Empire.png


اینکا : های اخترشناسی ریشه )8

قویم طبق افسانه های کشورگشایان اسپانیا ، در حومه کوزکو یک ت

ز متری قرار داشته که از فاصله زیاد نی5ستون 12عمومی بزرگ از 

.دکردنقابل دیدن بوده است و مردم بوسیله آن تاریخ را مشخص می 

تمدن اینکا از تقویم خورشیدی برای کشاورزی، تشخیص ماه ها یا عید های مذهبی 

.می کردند استفاده 

capacو inti raymiآن ها دو جشن بزرگ  raymi( انقالب

بسیار باشکوه جشن می گرفتند را ( تابستانی و زمستانی



اینکا : های اخترشناسی ریشه )8

.کردندمیتصور"خدافرزند"راخودپادشاهها،اینکایی

هایمقیاسازاستفادهبادوره،آندربزرگهایشهربیشتر

.آمدندمیوجودبهاصلیجهاتوسماوی

کتاریهایسحابییاآسمانتاریکمناطقاززیادیتعدادهاآن

وشکلوکردندمعرفیحیوانعنوانبهراکهکشانراهدر

.دادندربطفصلیهایبارانبهراهاآنشمایل



اینکا : های اخترشناسی ریشه )8

ت،بهشازایشعلهیاآسمانیوزغمانندهاییفلکیصورت

حوادثبودنیادآوروطبیعتباآشتیبرایاینکاتوسط

.شدندمیاستفادهمقدس،

یقربانمانندهاییکارانجامباستان،پرویدرمثال،برای

اعمالازسیاه،رنگبههاییآتشکردنبرپایاکردن

بتاوآلفاکهزمانی؛بودندمهروفروردینمرسوم

خورشیدبامقابلهدربهشتییشعلهچشمانقنطورس،

.گرفتندمیقرار



چین : های اخترشناسی ریشه )8

تریندقیقعنوانبهها،چینیازاعراب،ازقبلتوانمی

.کردیادآسمانهایرویدادناظران

ازقبلچهارمقرندرنجومیمشاهداتدقیقاطالعاتثبت

)آخرهانیسلسلهدربودیسمگسترشبا.شدآغازمیالد

چینبههندشناسیستارهابزارهای،(میالدی25-220

در،چینیباهندینجومیتفکرترمفصلتلفیقامارسید،

.دادرخ(618-907)تانگسلسلهدوران



چین : های اخترشناسی ریشه )8
ازناشیتحریکو16قرندرمسیحیمبلغانحضورازبعد

درایتازهجانشناسی،کیهانوغربیتکنولوژیحضور

.شددمیدهچینشناسیستاره

ازعدبغربیتکنولوژیوشناسیکیهانوسایلاختراععلتبه

،شانزدهمقرندرمسیحیراهبانماموریتشدنمشخص

.گرفتایدوبارهجانچیندراخترشناسی

:ابزار

الحلقذات❖

سماویکره❖

هیدرولیکیاتصاالتکره❖

.آمدآنجابههفدهمقرندرتلسکوپ❖



چین : ریشه های اخترشناسی )8

بودنفریاولین(1095-1031)کوشینچینیدانشمند

:که

.کردتوصیفرامغناطیسیآهنربایسوزن

عیواقشمالتاقطبیستارهیفاصلهازدقیقایمحاسبه

.دادارائهیابی،موقعیتدراستفادهبرایرا،



چین : های اخترشناسی ریشه )8

یکطولدرراشبانهنجومیپروژهیکپوویوکوشین

میکهکاریدادند،انجاممتوالیطوربهسالهپنجدوره

ترقابوبرابریبراههتیکوهایرصدومشاهداتباتوانست

.کند

درراسیاراتدقیقمختصاتهاآنپروژه،اینانجامبرای

ملهجازمختلفی،هایتئوریوکردندرسمایستارهنقشهیک

.آوردندوجودبهراگرد،-عقبحرکتتئوری



چین : های اخترشناسی ریشه )8

ازقبلسال4000ازاطالعاتیحتیهاآن.بودمتمرکزکردنرصدومشاهداترویبراکثراچینی،نجوم

.شدمیهاداردنبالهوکسوفوخسوفها،ابرنواخترانفجارشاملکهداشتندنیزمیالد

بودندرساندهثبتراخورشیدگرفتگییکم،.ق2100سالدرهاآن

.بودندکردهتعریف"تیرههایلکه"نامباراخورشیدیهایلکهم،.ق1200سالدرهاآن

.بودنددادهشرحراعقابفلکیصورتدرابرنواختریکپیدایشم،.ق532سالدرهاآن

.بودندکردهرصدراهالیداردنبالهم،.ق164و240سالدرهاآن



چین : های اخترشناسی ریشه )8

:دیگر مشاهدات آن ها 

تعیین حرکت تقدیمی محور زمین با دقت یک درجه در هر پنجاه سال

.آن ها مشاهده کردند که دنباله ی دنباله دار ها ، همیشه رو به جهت مخالف خورشید قرار دارد 

ر روز بعد از میالد ، آن ها پیدایش ابرنواختری بسیار پرنور را یادداشت کردند  که حتی د1006در سال 

نیز قابل مشاهده بوده است 

، آن ها انفجار ابرنواختری را رصد کردند که بعد ها باعث 1054در سال 

.خرچنگ شد سحابی به وجود آمدن 



.گزارم از توجه شمابسیار سپاس 


