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درون ماه چيست؟     

به طور معمول از اندازه گيری های غيرمستقيم و مدل ها      •
برای مطالعه ی ساختار و ترکيبات درون اجرام سياره ای      

استفاده می شود 

ماه دارای هسته ای بسيار کوچک است اّما دانشمندان      •
درباره ی ابعاد دقيق، ترکيباتش، و اينکه آيا مايع است يا           

جامد، هنوز به توافق نرسيده اند  

بازبينی داده های لرزه سنج های برجامانده از مأموريت        •
آپولو وجود هسته ی داخلی جامد، هسته ی خارجی مايع و     

. اليه ای نيمه جامد را در اطراف هسته تأييد می کنند      
طرح کلی ساختار داخلی ماه که به تازگی توسط بازبينی داده های 

. تعيين شده است]  شمسی50برجا مانده از دهه ی [لرزه سنج های آپولو 
هايست که از سطح ماه  “ماه لرزه ”دايره های قرمز نشان دهنده ی مکان 

ماه لرزه ها احتماال به دليل نيروی جزر و مدی زمين  . اندازه گيری شده اند
.بوقوع می پوندند
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استفاده از شيوه های آماری جديد دانشمندان را قادر        •
از داده های    ]  کم نوفه تر[“ نويزتر ”ساخت تا اطالعاتی کم      

قديمی استخراج کنند که آشکار کننده ی ساختار درونی ماه        
.بود

اگرچه به دليل اندازه ی کوچک ماه انتظار می رود که    •
حرارت داخلی اش را از دست داده باشد، اّما هنوز      

بخش های داخلی اش از اليه های ذوب شده تشکيل شده       
. است

بيشترين دمای سيارات مربوط مرکز آنان می شود، اّما به        •
دليل فشار بسيار زياد در آن محيط، هسته به جای آنکه       

. مايع باشد، در حالت جامد باقی می ماند        

در طول زمان، ماه حرارت داخلی خود را توسط رسانش     •
و تابش از دست می دهد و اندازه ی هسته ی جامد افزايش       

. می يابد 

چرا هسته مايع يا جامد است؟        

گيری دوگونه موج در اليه های درونی ماه انتشار می يابند که قابل اندازه 
اين دوگونه موج رفتاری متفاوت در . از روی سطح ماه هستند

 بخش های جامد و مايع از خود نشان می دهند و ما را قادر می سازند تا
.ساختار داخلی سيارات و اقمار را شناسايی کنيم

http://dps.aas.org/education/dpsdisc/ اکتشافات در سياره شناسی 

نمای کلی    

باور بر اين است که ماه از اليه های خارجی زمين       •
 ميليارد   4.5و جسمی در ابعاد مريخ که در حدود    

سال پيش به زمين برخورد کرده است شکل گرفته      
چگالی اليه های خارجی زمين کمتر از     .  باشد

ماه به اين دليل که از مواد       . اليه های داخلی بود  
کم چگال تری نسبت به ساير سيارات و اقمار تشکيل       

شده دارای هسته ای به مراتب کوچک تر از   
. آنهاست 

هميشه پيشرفت های مهم در دانش نتيجه ی ابزار و      •
گاهی نگرشی جديد به     .  اندازه گيری های جديد نيست  

داده های قديمی می تواند منجر به نتايج جديد          
. ارزشمندی شود

توسط فضانوردان مأموريت ) پايين راست(لرزه نگارهای جاگذاری شده  
 سال بعد 40 مأمويت به ما اين امکان را می دهند که 4در ) باال(آپولو 

.به کنکاش درون ماه بپردازيم
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... برای اطالعات بيشتر    
مطبوعات

• NASA - 10/29/10 - “NASA Research Team Reveals Moon Has Earth-Like Core”
http://www.nasa.gov/topics/moonmars/features/lunar_core.html

• Arizona State University - 01/07/11 - “The Hunt for the Lunar Core”
http://asunews.asu.edu/20110106_lunarcore

تصاوير
آر وبر/ ام اس اف سی / تصوير در اساليد اول متعلق است به ناسا •

http://www.nasa.gov/topics/moonmars/features/lunar_core.html
“نمايه ی کيهانی” در کتاب تصوير در اساليد دوم متعلق است به بنت و همکاران، شرکت اديسون وزلی•
تصوير در اساليد اول متعلق است به ناسا•

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/ALSEP_AS12-46-6792.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ALSEP_AS14-67-9362.jpg

)يدممکن است برای دسترسی به اين مقاالت نياز به حساب کاربری داشته باش( مقاالت 
• Weber et al., ‘Seismic Detection of the Lunar Core’, Science, 331, doi:10.1126/science.1199375, 

2011.
http://www.sciencemag.org/content/331/6015/309
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