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પૌરાશિક કર્ાઓમાાં ચાંદ્ર

ચંદ્ર તેની ઉત્કપમિ અને ઉત્ક્ાંમતની સફર દ્વારા માનવજાતનો સૌથી
જૂ નો સાથી રહ્યો છે અને માનવજાત પર તેનો મજબૂત પ્રભાવ લગભગ
તમામ જાણીતી સંસ્કૃ મતઓની પૌરામણક કથાઓમાં નોંધાયેલ છે .
ભારતીય પૌરામણક કથાઓમાં, ઉદાહરણ તરીકે , ચંદ્રને લાલ દે વતા
માનવામાં આવે છે અને પ્રાચીન ભારતીય ગ્રંથ ઋગ્વેદ અનુસાર
માનવજાત પોતાની બુમિ અને શાણપણ દ્વારા રહસ્યને ખોલવા માટે
ચંદ્ર દે વને પ્રાથણના કરે છે . પ્રાચીન ભારતીયો સૂયણ અને ચંદ્ર બંનેની
ઉપાસના કરતા હતા અને ઋગ્વેદમાં ઉલ્લેખ કયો છે તે મુજબ ચંદ્રના
રહસ્યને જાણવાની પધ્ધમત, તે આજના ગ્રહોના વૈજ્ઞામનકો દ્વારા
સૌરમંડળને સમજવાની એક કાયણિમ રીત તરીકે ઓળખાય છે.
પૌરામણક મનરૂપણોમાં, ચંદ્રને પુરષ અને સ્ત્રી દે વતાઓ તરીકે
દશાણવવામાં આવ્યા છે . ઉદાહરણ તરીકે , ગ્રીક દે વી સેલેન, રોમન દે વી
લુના અને ચાઇનીઝ દે વી ચાંગે એ તમામ સ્ત્રી દે વતાઓ છે . કે ટલીક
સંસ્કૃ મતઓએ ચંદ્રને પુરૂષ દે વતા તરીકે દશાણવ્ યો છે , જેમકે
મેસોપોટે મમયનોના મસન, જમણની આમદવાસીઓના મમણ,
જાપાનીઓના સુકુયોમી, ઇન્યુટના ઇગાલુક/એમલગ્નાક અને પ્રાચીન
ભારતીયમાં ચંદ્ર દે વતા. રસપ્રદ વાત એ છે કે , ઘણા ચંદ્ર મમશનના નામ
પૌરામણક ચંદ્ર દે વતાઓ પરથી લેવામાં આવ્યા છે .
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માનવ સાંસ્કૃ શતમાાં ચાંદ્ર

પૌરામણક કથાઓના િેિની બહાર, ચંદ્ર આમદકાળથી સમયનો રિક
રહ્યો છે . જ્યારે ઘમડયાળ કે કે લેન્ડર નહોતા તેમ છતાં પંચાંગ અને કૃ મષ
પર તેનો ઘણો પ્રભાવ હતો. ચંદ્ર કે લેન્ડર હજુ પણ ઉપયોગમાં છે . ચંદ્રએ
આપણા સામહત્કયને પ્રેરણા આપી છે, આપણા મમજાજ અને
માનમસકતાને પ્રભામવત કરી છે અને તેથી જ યુગોથી ચંદ્ર એ
માનવજાતનું અમવભાજ્ય અંગ રહ્યું છે . ચંદ્ર સાથે શૈતાની પાિોની
વતણણૂકના જોડાણ દ્વારા, ચંદ્રએ રોમાંચ અને ભય જેવી બંને
લાગણીઓને પ્રેરણા આપી છે . કૃ મષ, સમુદ્ર અને મહાસાગરોની ભરતી
અને ઓટ તથા માનવ શરીરના પ્રમતભાવો પણ ચંદ્રની લયને અનુરૂપ
છે .
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ચાંદ્ર પરના ઘેરા ધબ્બાઓ (ડાકથ સ્પોટ્સ)
પ્રાચીન સમયમાં, ખગોળજ્ઞો (સ્કાયગેઝસણ), ખાલી આંખો દ્વારા જે
જોઈ શકાય તેના પર આધાર રાખતા હતા અને ચંદ્રની સપાટી પરના
ઘેરા ધબ્બાઓ (ડાકણ પેચીસ)ની પ્રાધાન્યતાએ તેમની કલ્પનાને
ઉિેમજત કરી હતી. તેમાંના કે ટલાકને સસલા સાથેના તો કે ટલાકને
માનવ ચહેરા સાથે પેચોની સામ્યતા મળી હતી. સિરમી સદીની
શરૂઆતમાં ટે મલસ્કોપની શોધે અવલોકનોની મિમતજને નાટકીય રીતે
આગળ ધપાવી હતી અને ખગોળશાસ્ત્રના જન્મથી માનવજાતને આ
વસ્તુઓને મવશાળ પમરપ્રેક્ષ્યથી જોવામાં મદદ મળી. થોડા વષો
પહેલા, આપણે ગેમલમલયોના ટે મલસ્કોપની પ્રથમ જાહેર રજૂ આતની
400મી વષણગાંઠની ઉજવણી કરી હતી. ગેમલમલયોના થોડા મમહના
પહેલા પણ, 26 જુ લાઈ 1609ના રોજ, અંગ્રજ
ે મવદ્વાન થોમસ હેમરયટે
ચંદ્ર પર તેમનું 'ડચ ટરં ક' દશાણવ્ યું હતુ,ં જે એક ઓમટટકલ ટે મલસ્કોપ હતુ,ં
જેણે તેમને ચંદ્રનું રેખાંકન (સ્કે ચ) તૈયાર કરવામાં મદદ કરી હતી.

તે મદવસોમાં પણ, ચંદ્રની સપાટીને બે મવમશષ્ટ લિણોમાં વગીકૃ ત
કરવામાં આવી હતી, ઘેરા/શ્યામ પ્રદે શો અને પ્રમાણમાં તેજસ્વી
પ્રદે શો. ચંદ્રની સપાટી પરના અગ્રણી શ્યામ પ્રદે શો સમુદ્રની સપાટીને
મળતા આવે તેટલા સરળ દે ખાતા હતા. અંધામરયા પ્રદે શોને, 'મામરયા'
કહેવાતા, જેનો અથણ 'મહાસાગર' થાય છે . બાદમાં, ચંદ્રની સપાટી
પરના હલન-ચલન (અંડ્યુલેશન)નો અભ્યાસ કરવા માટે ના સાધનોથી
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સજ્જ ચંદ્ર મમશન ્ે સ્ટ અને ટર ફની ઊંચાઈ અને ઊંડાઈને ચોક્કસ રીતે
શોધી શકે છે . મામરયા પ્રદે શો તુલનાત્મક રીતે સપાટ હોવાનું જણાયું
હતું, જ્યારે અન્ય પ્રદે શોને તેમની ઊંચાઈને કારણે 'હાઈલેન્ડ' તરીકે
ઓળખવામાં આવે છે . ચંદ્ર પરના મવમવધ મમશનોનો આભાર કે જેના
કારણે આજે આપણે જાણીએ છીએ કે મામરયા અથવા મેર પ્રદે શો
બેસાલ્ટ નામની સામગ્રીથી બનેલા જ્વાળામુખીના મેદાનો ચંદ્રની
સપાટીના ~17 ટકાને આવરી લે છે .

ચંદ્રની આસપાસના ઉપગ્રહમાંથી લીધેલ તસવીરમાં 'મામરયા' અને
'હાઈલેન્ડ' પ્રદે શો વચ્ચેનો સ્પષ્ટ તફાવત જોઈ શકાય છે . જ્યારે ઊંચા
પ્રદે શો, ટે કરીઓ અથવા પવણતોની શ્રેણીને મળતા આવે છે, ત્કયારે
'મામરયા' અથવા 'મેર' પ્રદે શ ઉપરોક્ત મચિમાં વૉટર બૉડી (જાણે એક
તળાવ) જેવા દે ખાય છે . આ વાસ્તમવક્તાનું કારણ એ છે કે
જ્વાળામુખીની ઉત્કપમિનો પીગળે લા (પ્રવાહી) લાવા, જે ચંદ્રના
રચનાત્મક મદવસો દરમમયાન તે મવસ્તારોને ભરવા માટે ઉપયોગમાં
લેવાતા હતા, તે સમય સાથે ગુરત્કવાકષણણીય રૂપે સ્થાયી થયા હતા,
જેણે તેમને મોટા પાયાના હલનચલન (અંડ્યુલેશન)ને સરખાવવામાં
મદદ કરી, જેમ કે તમારી કે ક પર ચોકલેટનું સ્મૂથ લેયર જે ગુરત્કવાકષણણ
હેઠળ મસ્થર થવા માટે અને ઠં ડકના કારણે સખત થાય છે . આ મચિમાં,
માઉન્ટ ફુજીનું એક સ્કે ચ સંદભણ તરીકે માિ સરખામણી ખાતર તેના
યોગ્ય સ્કે લમાં હાયલેન્ડના પ્રદે શો પર સુપરઇમ્પોઝ કરવામાં આવ્યું છે .
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આપિા ચાંદ્રની શવશશષ્ટતા

ચંદ્ર, જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે તે પૃથ્વીનો એકમાિ કુ દરતી
ઉપગ્રહ છે . આપણે તેને 'કૃ મિમ' ઉપગ્રહથી અલગ પાડવા માટે 'કુ દરતી'
મવશેષણનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કૃ મિમ ઉપગ્રહ માનવજાત દ્વારા
સંચાર, ઇમેમજં ગ, મરમોટ સેમન્સંગ અને નેમવગેશનના આદે શ સાથે
પૃથ્વીની આસપાસ પમરભ્રમણ કરવા માટે બનાવવામાં આવે છે .
આપણા સૌરમંડળમાં, આપણી પાસે આઠ ગ્રહો અને ટલુટો નામનો
એક વામન ગ્રહ છે . કે ટલાક ગ્રહો, તેમજ ટલુટો, તેમના કુ દરતી ઉપગ્રહો
ધરાવે છે . કે ટલાક મકસ્સાઓમાં, એક ગ્રહને એક કરતાં વધુ કુ દરતી
ઉપગ્રહો છે . જો કે , અહીં એક આશ્ચયણજનક હકીકત છે કે સૂયણમંડળના
અન્ય કુ દરતી ઉપગ્રહોમાં પૃથ્વીનો ચંદ્ર અલગ છે . જ્યારે સૂયણમંડળના
અન્ય પ્રાકૃ મતક ઉપગ્રહો તેમના સંબંમધત કે ન્દ્રીય ગ્રહો કરતાં થોડા
હજાર ગણા હળવા હોય છે , ત્કયારે ચંદ્ર પૃથ્વી કરતાં માિ એંસી ગણો
હળવો છે . પૃથ્વી પર નોંધપાિ ગુરત્કવાકષણણ પ્રભાવો ધરાવવા માટે ચંદ્ર
ઉલ્લેખનીય રીતે મવશાળ છે , તેમાંથી આપણે અમુક અનુમાન કરી
શકીએ છીએ.
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પૃથ્વી પર ચાંદ્રના મુખ્ ય પ્રભાવો
પૃથ્વીની તુલનામાં ચંદ્રનું દળ નોંધપાિ હોવાથી, પૃથ્વી અને ચંદ્રએ
તેમની સાપેિ ગમતમાં પરસ્પર યોગદાન આટયું છે . મવજ્ઞાનમાં, તેને 2
બૉડી પ્રોબ્લેમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાં બંને એન્ટીટી તેમની
સામૂમહક ગમતશીલતામાં નોંધપાિ યોગદાન ધરાવે છે . પૃથ્વી-ચંદ્ર
પ્રણાલી (અથણ-મૂન મસસ્ટમ) માટે , આને આપણે આજે જે દૃશ્ય જોઈ
રહ્યા છીએ તેને આકાર આટયો હતો. અથણ-મૂન મસસ્ટમ માટે કે ટલીક
મુખ્ ય અસરોના કારણે આપણે જોઈ રહેલ પમરકલ્પનાને આકાર
આટયો છે .
સૌપ્રથમ, ચંદ્રએ પૃથ્વીની ભ્રમણકિાને તેના ધ્રુજારી કે ડોલનના
સંદભણમાં ગુરત્કવાકષણણરૂપે મસ્થર કરી હોવાનું માનવામાં આવે છે , જે
તેની રચનાના પ્રારં મભક વષો દરમમયાન નોંધપાિ હતું. આમ, ચંદ્રના
ગુરત્કવાકષણણ પ્રભાવે પૃથ્વી પર સમાન આબોહવાની સુમવધા મળી
છે . જો ચંદ્રની ગુરત્કવાકષણણની અસરોથી પૃથ્વીની ધ્રુજારી ઓછી ન થઈ
હોત, તો પૃથ્વીએ ભારે તાપમાનની મસ્થમતનો અનુભવ કયો હોત. આ
ઉપરાંત, ચંદ્રના ગુરત્કવાકષણણને કારણે ભરતીની અસરોએ પૃથ્વીની
મસ્પન ગમત (~2 થી 5 કલાક) થી હાલના ~24 કલાક સુધી ઘટાડી દીધી
છે . કલ્પના કરો કે આજે પૃથ્વી ખરેખર આટલી ઝડપે ફે લાયેલી હોત તો
આપણી જૈમવક ઘમડયાળની મસ્થમત શું હોત? આપણું અમસ્તત્કવ હોત
કે કે મ તેની પણ ચચાણ થઈ શકે છે .
િીજે સ્થાને, એવું માનવામાં આવે છે કે તે ચંદ્રની ભરતી થકી
સમુદ્રમાંથી દમરયાઇ જીવન સંભવતઃ ઉદ્ભવ્યું હતું અને જમીન પરની
પ્રજામતઓમાં મવકમસત થયું હતું.
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ચાંદ્ર અને પૃથ્વી વચ્ચેની સરખામિી

ચંદ્રની પૃથ્વી સાથે તેના દળ (માસ)ની દ્રમષ્ટએ સરખામણી કયાણ પછી,
ચાલો ચંદ્ર અને પૃથ્વી વચ્ચેના થોડા વધુ તફાવતોની ચચાણ કરીએ. ચંદ્રને
વાયુમવહીન બોડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે , કારણ કે તેની
આસપાસ વાતાવરણનું જાડું આવરણ નથી. જ્યારે તમારે પેરાશૂટ વડે
ચંદ્ર પર ઉતરાણની શક્યતાને નકારી કાઢવી પડે (જેમાં પૂરતા
ઉછાળાની જરૂર હોય છે અને તેથી, પેરાશૂટને ધીમેથી નીચે ઉતારવા
માટે પૂરતા હવાના અણુઓ) જેને ગ્રહોના વૈજ્ઞામનકોએ ચંદ્ર કે ટલો
'વાયુમવહીન' છે તેનું પ્રમાણ નક્કી કયુું છે , જે વ્યવહારીક રીતે સાચું છે .
છે . જ્યારે પૃથ્વી લગભગ 10^19 (એટલે કે એક પછી ઓગણીસ શૂન્ય)
એક ઘન સેન્ટીમીટરના જથ્થામાં હવાના અણુઓ અને પરમાણુઓ
ધરાવે છે , ત્કયારે ચંદ્ર તેના મદવસ દરમમયાન માિ 105 હવાના અણુઓ
અને પરમાણુઓ ધરાવે છે (એટલે કે જ્યારે સૂયણ ચંદ્રના આકાશમાં ચમકે
છે ) અને તેની રામિ દરમમયાન ~103 હવાના અણુઓ અને પરમાણુઓ
(એટલે કે જ્યારે ચંદ્રના આકાશમાં સૂયણ ન હોય).
ઉપરાંત, પૃથ્વી પર, હવાના અણુઓ-પરમાણુઓમાં નાઈટર ોજનના
પરમાણુઓ લગભગ ~78% જ્યારે ઓમક્સજનના પરમાણુઓ ~21%
જેટલો મહસ્સો ધરાવે છે , જ્યારે બાકીના આગોન, કાબણન ડાયોક્સાઇડ
અને અન્ય ટર ે સ ઘટકો છે , જેનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે છે . જેમ તમે જાણો
છો, આપેલ અવકાશમાં હવાના અણુઓ અને પરમાણુઓની સંખ્ યા
સાથે વાતાવરણીય દબાણનો સીધો સંબંધ છે; આપેલ અવકાશમાં
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હવાના અણુઓ અને પરમાણુઓની સંખ્ યા જેટલી વધારે છે , તેટલું જ
વાતાવરણીય દબાણ પણ વધારે. જોકે ચંદ્ર પર, ચંદ્ર મદવસ અને ચંદ્ર
રામિ દરમમયાન વાતાવરણીય દબાણમાંના તફાવતની સાથે હવાના
અણુઓ અને પરમાણુઓની રચના પણ દરરોજ બદલાય છે . ચંદ્રના
વાતાવરણની મસ્થમત અને તેની પમરવતણનશીલતા આજે પણ સમ્ય
સંશોધનનો મવષય છે .
પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચેનો બીજો મુખ્ ય તફાવત તેમની સપાટીના
તાપમાનમાં રહેલો છે . આપણે પૃથ્વીની સપાટી પરના તાપમાનના
તફાવતથી પમરમચત છીએ. ચંદ્રના મકસ્સામાં, ચંદ્ર મદવસ દરમ્યાન
લગભગ 120 મડગ્રી સેન્ટીગ્રેડની સપાટીનું તાપમાન અનુભવી શકે છે ,
જ્યારે ચંદ્ર રામિની બાજુ એ લગભગ -180 મડગ્રી સેમન્ટગ્રેડ તાપમાનનો
અનુભવ કરી શકે છે . આમ, ચંદ્ર પર મદવસ અને રાતની બાજુ ના
તાપમાનનો તફાવત લગભગ 300 મડગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે .
ચંદ્ર અને પૃથ્વી વચ્ચેનો બીજો મોટો તફાવત એ છે કે , જ્યારે પૃથ્વી
પાસે વૈમિક ચુંબકીય િેિ છે (જેને આપણે ભૂ-ચુંબકીય િેિ કહીએ
છીએ), ચંદ્ર આવા વૈમિક ચુંબકીય િેિથી વંમચત છે . તેના બદલે, ચંદ્ર
તેની સપાટી પર નાના સ્થામનક પ્રદે શોના પેચ દશાણવે છે , ખાસ કરીને
કે ટલાક સેંકડો મકલોમીટર વ્યાસના લિણ કદ સાથે, જે ચુંબકીય િેિો
દ્વારા સુરમિત છે , જે વ્યમક્તગત રીતે પૃથ્વીના ચુંબકીય િેિ કરતા ઘણા
નબળા છે . સ્થામનક ચુંબકીય િેિોના આ પેચોને 'મમમનમેગ્ નેટોમસ્ફયસણ'
તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . જે રીતે આપણે લંબાઈને મીટરમાં, દળને
મકલોગ્રામમાં અને સમયને સેકન્ડમાં વ્યક્ત કરીએ છીએ તેમ, ચુંબકીય
િેિ ઘણીવાર ટે સ્ લામાં વ્યક્ત થાય છે . જ્યારે ચુંબકીય િેિની
શમક્તની અનુભૂમતની વાત આવે છે , ત્કયારે તમે મવચારી શકો છો કે
મજબૂત રેમિજરેટર ચુંબકનું ચુંબકીય િેિ લગભગ 10 મમલી ટે સ્ લા (1
મમલી ટે સ્ લા એટલે 0.001 ટે સ્ લા) છે. જ્યારે તેની સપાટીની નજીક
પૃથ્વીના ચુંબકીય િેિનું મૂલ્ય ઘણીવાર ~35,000 નેનો ટે સ્ લા (1 નેનો
ટે સ્ લા એટલે 0.000000001 ટે સ્ લા) જેટલું અંદાજવામાં આવે છે, ત્કયારે
ચંદ્ર પરના મમમનમેગ્ નેટોમસ્ફયરનું લાિમણક ચુંબકીય િેિ લગભગ 100
નેનો ટે સ્ લા જેટલું છે .
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ચાંદ્રગ્રિિ

એક રસપ્રદ ખગોળશાસ્ત્રીય ઘટના, જે પ્રાચીન મનુષ્યો દ્વારા પણ
નોંધવામાં આવી હતી, તે છે ચંદ્રગ્રહણ. ચંદ્રગ્રહણ ત્કયારે થાય છે જ્યારે
પૃથ્વીનો પડછાયો ચંદ્ર પર પડે છે . ચંદ્રગ્રહણ થવા માટે જરૂરી શરત એ
છે કે પૃથ્વી સૂયણ અને ચંદ્રની વચ્ચે હોવી જોઈએ. તમે મવચારી શકો છો
કે આ મસ્થમત સરળ છે અને તે દર મમહને એક વાર મળે છે , તેથી
ચંદ્રગ્રહણ મામસક બાબત હોવી જોઈએ. જો કે , તે દર મમહને થતું નથી
કારણ કે બીજી શરત પૂરી થવી જરૂરી છે . બીજી શરત એ છે કે સૂય,ણ
પૃથ્વી અને તે ચંદ્રને સંપણ
ૂ ણ રીતે સંરમે ખત કરવાની જરૂર છે જેથી
પૃથ્વીનો પડછાયો ચંદ્ર પર પડે . આ સંપૂણણ ગોઠવણી દર મમહને થતી
નથી કારણકે પૃથ્વીની સૂયણની આસપાસની ભ્રમણકિા પૃથ્વીની
આસપાસ ચંદ્રની ભ્રમણકિા સમાન સમતલમાં નથી. સૂયણની ફરતે
પૃથ્વીની ભ્રમણકિા, જેને '્ાંમતવૃિ' પણ કહેવામાં આવે છે , તે
પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્રની ભ્રમણકિાના સંદભણમાં ~5.145 મડગ્રીના
ખૂણાથી નમેલી છે .
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ચાંદ્રની અવસ્ર્ાઓ: સાંયુશત સમયગાળાની સાંકલ્પના

જ્યારે ચંદ્રગ્રહણની ઘટના એ મવમભન્ન મસ્થમતઓ કે શરતોને
સંતોષવાની બાબત છે, ત્કયારે તેની મવમવધ અવસ્થાઓ દ્વારા ચંદ્રના
દે ખાવમાં પમરવતણન એ પ્રમાણમાં સામાન્ય દૃશ્ય છે .
જેમ પૃથ્વી મદવસ અને રાત અનુભવે છે , ચંદ્રને પણ એક મદવસ અને
રામિ બાજુ છે, કારણ કે સૂયણ હં મેશા ચંદ્રના અડધા ભાગને પ્રકામશત કરે
છે જ્યારે બાકીનો અડધો ભાગ અંધકારમય રહે છે . જો કે , જરૂરી નથી
કે આપણે પૃથ્વી પરથી, ચંદ્રની પ્રકામશત બાજુ સંપૂણણપણે જોઈ
શકીએ. ચંદ્ર પૃથ્વીની આસપાસ તેની ભ્રમણકિામાં ફરે છે ત્કયારે
આપણને દે ખાતી ચંદ્રની પ્રકામશત બાજુ નો અંશ બદલાય છે, જે ચંદ્રની
અવસ્થાઓને જન્મ આપે છે .
ચંદ્રની મવમવધ અવસ્થાઓને સમજવા માટે , એ સમજવું જરૂરી છે કે
જ્યારે પૃથ્વી સૂયણની આસપાસ ફરે છે , ત્કયારે ચંદ્ર પૃથ્વીની આસપાસ ફરે
છે . પૃથ્વી પરથી દે ખાતી ચંદ્રની અવસ્થા નક્કી કરવામાં મહત્કવની
બાબત એ સૂયણ-ચંદ્ર-મનરીિક (પૃથ્વી પર) કોણ છે, જેને ફે ઝ કોણ
(Phase Angle) પણ કહેવાય છે . ચંદ્રની મવમવધ અવસ્થાઓની ઘટના
મચિમાં દશાણવેલ છે .
જો તમે પૃથ્વીને તેના ઉિર ધ્રુવની ઉપરના આકાશમાંથી નીચે તરફ
અવલોકન કરો છો, તો ચંદ્રની ભ્રમણકિા તમારા ચહેરા તરફ દે ખાશે
અને ચંદ્ર તમારી તરફ ઘમડયાળના કાંટાની મવરિ મદશામાં ફરતો
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જોવા મળશે તથા તેની ભ્રમણકિા સાથે પૃથ્વીની આસપાસ
ઘમડયાળની મદશામાં ફરતો જોવા મળશે. આ મચિમાં, પૃથ્વીની
ભ્રમણકિાની આસપાસ ચંદ્રની નવ મસ્થમતઓ દશાણવી છે . આ તમામ
નવ મસ્થમતમાં, ફે ઝ કોણ અલગ છે . નીચેની પેનલમાં, ચંદ્રના અનુરૂપ
તબક્કાઓ બતાવ્યા છે . ડાબી બાજુ એ, નવો ચંદ્ર દે ખાય છે . નવા
ચંદ્રની અવસ્થા દરમમયાન, પૃથ્વી પરથી દે ખાતી સમગ્ર ચંદ્ર સપાટી
અંધકારમાં છે . ત્કયારબાદ, તે આગળના નવા ચંદ્રની અવસ્થાના
આગમન સુધી વેમક્સંગ ્ે સન્ટ, પ્રથમ ક્વાટણ ર, વેમક્સંગ ગીબ્બોસ, પૂણણ
ચંદ્ર, વેમનંગ ગીબ્બસ, છે લ્ લું ક્વાટણ ર, વેમનંગ ્ે સન્ટ નામની મવમવધ
અવસ્થાઓમાંથી આગળ વધે છે . મવશેષણ 'વેમક્સંગ' નો ઉપયોગ એ
દશાણવવા માટે થાય છે કે આપણે પૂણણ ચંદ્રની અવસ્થા તરફ પ્રગમત કરી
રહ્યા છીએ, જ્યારે મવશેષણ 'વૉમનંગ' નવા ચંદ્ર તરફની પ્રગમત સૂચવે
છે .
બે અનુગામી નવા ચંદ્રો (જે અનુગામી પૂણણ ચંદ્રો વચ્ચેનો સમય પણ
સમાન છે ) વચ્ચે વીતેલા સમયને મસનોમડક પીમરયડ તરીકે
ઓળખવામાં આવે છે , જેને ચંદ્ર માસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે
છે , જે 29.5 મદવસનો હોય છે .

સૂયથની સાપેક્ષમાાં પૃથ્વી અને ચાંદ્રની ગશત: નક્ષત્ર
સમયગાળાની ધારિા

સંયુમત સમયગાળા ઉપરાંત, સૂયણ અને પૃથ્વીના સંદભણમાં ચંદ્રની ગમત
નિિ કાળની કલ્પનાને જન્મ આપે છે . નિિ પમરભ્રમણ કાળ એ
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સમય છે કે જે ચંદ્ર કોઈ મસ્થર તારો (જેમકે સૂયણ)ની સાપેિે પૃથ્વીની
આસપાસ 360o પમરભ્રમણ કરવા માટે લે છે . ચંદ્રનો નિિ કાળ 27.3
મદવસ છે . જો કે , ચંદ્ર દ્વારા એક બાજુ નો સમયગાળો પૂણણ થવાથી તેની
અવસ્થાઓની પુનરાવતણનની ખાતરી થતી નથી (એટલે કે એક નવા
ચંદ્રથી બીજા નવા ચંદ્ર સુધી). ચંદ્રને તેની અવસ્થાઓના ચ્ને પૂણણ
કરવા માટે તેની ભ્રમણકિામાં લગભગ 2 પૃથ્વી મદવસનો વધારાનો
સમય પસાર કરવો પડે છે . આવું એટ્લે થાય છે કારણ કે જ્યારે ચંદ્ર
એક બાજુ નું પમરભ્રમણ પૂણણ કરે છે , ત્કયારે પૃથ્વી પણ સૂયણની આસપાસ
તેની ભ્રમણકિામાં આગળ વધે છે અને તે પૂણણ કરવા માટે જરૂરી
અવસ્થાના કોણને પ્રાપ્ત કરવા માટે પૃથ્વીની આસપાસ તેની
ભ્રમણકિા સાથે ચંદ્રની વધારાની મહલચાલનું મનયમન કરે છે .

સારાંશ માટે , જેમ જેમ પૃથ્વી તેની પોતાની ભ્રમણકિામાં આગળ વધે
છે તેમ, ચંદ્રનો સંયુમત સમયગાળો તેના નિિ કાળ કરતાં વધુ હોય છે
કારણકે તેને આગામી નવા ચંદ્રની મસ્થમતમાં પહોંચવા માટે પૃથ્વીની
ભ્રમણકિામાં વધુ મુસાફરી કરવી પડે છે .

ભરતી લોકીાંગ (Tidal Locking)
ચંદ્રની અવસ્થાઓ મવશે ચચાણ કયાણ પછી, ચાલો હવે એ હકીકત તરફ
ધ્યાન આપીએ કે આપણે પૃથ્વી પરથી ચંદ્રની માિ એક બાજુ જ
જોઈએ છીએ. આનાથી એવી છાપ ઊભી થઈ શકે છે કે ચંદ્ર મબલકુ લ
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ફરતો નથી. અલબિ, એવું નથી અને આપણે આ પાછળનું કારણ
સમજવા માટે થોડો સમય ફાળવીશુ.ં

જેમ તમે જાણો છો, પૃથ્વીની જેમ, ચંદ્ર પણ તેની પોતાની ધરી પર ફરે
છે . મુખ્ ય તફાવત એ છે કે ચંદ્રનો મસ્પન રેટ પૃથ્વી કરતા ઘણો ધીમો છે .
એક ચંદ્ર મદવસ લગભગ 14 પૃથ્વી મદવસની સમકિ છે . નોંધનીય
બાબત એ છે કે , ચંદ્રનો તેની પોતાની ધરી પર ફરવાનો દર (મસ્પન રેટ)
એવો છે કે તે હં મેશા પૃથ્વીને ચોક્કસ બાજુ બતાવે છે , જેને મેર
પ્રદે શોના ઘેરા પેચની પમરમચત પેટનણથી ઓળખી શકાય છે , જોકે તે
પૃથ્વી પરના અિાંશના આધારે મવમવધ મદશાઓમાં જોઈ શકાય છે
જ્યાંથી ચંદ્રને જોવામાં આવે છે .
નોંધનીય છે કે બે બોડી વચ્ચેના ગુરત્કવાકષણણ આકષણણને લીધે, બંનેના
ભૌમમમતક આકારમાં મવકૃ મત હોઈ શકે છે , જે દરેક બૉડીની મવરિ
બાજુ ઓ પર બે બલ્જ (ઊપસેલા ભાગ) તરફ દોરી જાય છે . આ
બલ્જીસને 'ટાઈડલ બલ્જીસ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . આગળની
બાજુ ની ભરતી ગુરત્કવાકષણણના આકષણણને કારણે થાય છે , જ્યારે
પાછળની બાજુ ની ઇનમસણયલ (જડતા) અસરને કારણે થાય છે જે
પ્રવાહીના ગુરત્કવાકષણણ પ્રેમરત મવસ્થાપનનો મવરોધ કરે છે .
જો બોડીની 'ટાઈડલ બલ્જીસ' મુખ્ ય ધરી સાથે ખોટી રીતે ગોઠવાયેલ
હોય, તો ટાઈડલ ફોસણ બોડીને ફરીથી ગોઠવણીની મદશા તરફ
ગોઠવવાનું વલણ ધરાવે છે . જેમ જેમ આ પ્રમ્યા ચાલુ રહે છે , તેમ
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મસ્પન અને ઓમબણટલ રોટે શન િીક્વન્સી વચ્ચે સુમેળમાં પમરણમે છે .
તેથી જ આપણને પૃથ્વી પરથી ચંદ્રની એક જ સપાટી દે ખાય છે .

ચાંદ્રની નજીક અને દૂ રની બાજુ ઓ

ચંદ્રનો મસ્પન અને પમરભ્રમણ દર સમાન હોવાથી, પૃથ્વી પરથી
આપણને ચંદ્રની માિ એક ચોક્કસ બાજુ દે ખાય છે , જેને 'નજીકની
બાજુ ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . બીજી બાજુ , જે પૃથ્વી પરથી
દે ખાતી નથી, તેને 'દૂ રની બાજુ ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . નોંધ કરો
કે , જેમ જેમ ચંદ્ર તેની પોતાની ધરીની આસપાસ ફરે છે તેમ, ચંદ્રની
નજીક અને દૂ રની બંને બાજુ ઓ મદવસ અને રાત અનુભવે છે .
ટે કનોલોજીની પ્રગમત સાથે, માનવજાત રેમડયોવેવ સંચાર પર વધુ
મનભણર બની રહી છે . તે સેટેલાઇટ સંચાર હોય, મોબાઈલ ફોન
ટાવરમાંથી રેમડયોવેવનું પ્રસારણ હોય અથવા ઈલેક્ટર ોમેગ્ નેમટક
ઉપકરણોમાંથી
રેમડયોવેવ્સનું
ઉત્કસજણન
હોય,
માનવજાત
રેમડયોવેવ્સના વધુ અને વધુ ઉત્કસજણન માટે જવાબદાર છે , જેનો એક
ભાગ અવકાશમાં ફે લાય છે . આ માનવસમજણત રેમડયોવેવ્સ ઘણીવાર
અંતમરિના વૈજ્ઞામનક અવલોકનોમાં દખલ કરે છે , જેને માનવસમજણત
રેમડયોવેવ્સથી મુક્ત વાતાવરણની જરૂર હોય છે . આ સમયે, એ
ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે ચંદ્રની દૂ રની બાજુ , કારણ કે તે હં મેશા
પૃથ્વીથી દૂ ર રહે છે , તે માનવસમજણત રેમડયોવેવ દખલથી વંમચત છે .
રેમડયો મિકવન્સી તરં ગલંબાઈમાં અમુક ખગોળશાસ્ત્રીય અવલોકનો,
જે અન્યથા માનવસમજણત રેમડયોવેવ્સથી દૂ મષત થાય છે , તે ચંદ્ર દૂ રથી
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હાથ ધરવામાં આવી શકે છે . તેથી, વૈજ્ઞામનકોને ચંદ્રના દૂ રના ભાગમાં
વૈજ્ઞામનક વેધશાળાઓ સ્થાપવાની પ્રચંડ સંભાવનાઓ છે .

ચાંદ્રનો જન્મ
અત્કયાર સુધી આપણે ચંદ્રના અવલોકનિમ લિણોની ચચાણ કરી
છે . ચચાણને આગળ વધારતા આપણે તેને ચંદ્રની વૈજ્ઞામનક સમજણ તરફ
આગળ ધપાવીશું. આ પ્રવાસમાં, આપણે જે પ્રથમ પાસાની ચચાણ કરવા
જઈ રહ્યા છીએ તે છે - ચંદ્રની રચના. માનવજાતની વૈજ્ઞામનક પૂછપરછે
સૌરમંડળના મવજ્ઞાનના સૌથી મૂળભૂત પ્રશ્નોમાંથી એકના જવાબની
તપાસ કરી, એટલે કે આપણા ચંદ્રનો જન્મ કે વી રીતે થયો?
શરૂઆતમાં, િણ પૂવણધારણાઓ હતી, જેમ કે , (i) કે ટચર પૂવણધારણા
(ii) મફશન પૂવણધારણા અને (iii) સહરચના પૂવણધારણા. આ િણેએ
ચંદ્રની રચના મવશે િણ સંપૂણણપણે અલગ શક્યતાઓ ઉભી કરી.
આપણે સંમિપ્તમાં ચચાણ કરીશું કે તે પૂવણધારણાઓ શું હતી અને શા
માટે તેમાં અસંગતતાઓ હતી. આ સમયે, હુ ં તમને જણાવી દઉં કે
એકવાર લેબોરેટરી પૃથ્થકરણ માટે ચંદ્રના નમૂનાઓ પૃથ્વી પર
ઉપલબ્ધ થયા પછી િણેય પૂવણધારણાઓને નકારી કાઢવામાં આવી.

જેમ તમે જાણો છો, 1961 થી 1972નો સમયગાળો ચંદ્ર સંશોધનના
ઈમતહાસમાં એક મહત્કવપૂણણ યુગ હતો, કારણકે નેશનલ એરોનોમટક્સ
એન્ડ સ્પેસ એડમમમનસ્ટર ે શન (NASA), યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સ ઑફ
અમેમરકા દ્વારા એપોલો શ્રેણીના મમશનને ચંદ્ર પર મોકલવામાં આવ્યું
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હતું. એપોલો મમશનમાં ચંદ્ર પરના કે ટલાક ખડકોના નમૂનાઓ
પ્રયોગશાળા મવશ્લેષણ માટે પૃથ્વી પર લવાયા. એપોલો મમશન,
એકં દરે, 381.7 મકલો ચંદ્ર પરના નમૂનાઓ પૃથ્વી પર પાછા લાવ્યા.
સોમવયેત લુના મમશન પણ 0.321 મકલો ચંદ્રના નમૂનાઓ પાછા
લાવ્યા. ચંદ્રના નમૂનાઓના પ્રયોગશાળા મવશ્લેષણથી તેમના
ભૌગોમલક અને ભૂ-રાસાયમણક ગુણધમોની સમજ મળી. ચંદ્રની રચના
અંગે હાલમાં સ્વીકૃ ત મથયરીની ચચાણ કરતા પહેલા, એપોલો પહેલાના
યુગમાં જે િણ પૂવણધારણાઓ પ્રબળ હતી તેની ટૂં કમાં ચચાણ કરવી
મહત્કવપૂણણ છે .

કે ટચર પૂવણધારણા સૂચવે છે કે ચંદ્ર સ્વતંિ રીતે રચાયો હતો અને બાદમાં
ગુરત્કવાકષણણ થકી પૃથ્વી દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. બીજી
તરફ, મવભાજન પૂવણધારણા સૂચવે છે કે ઝડપથી ફરતી પૃથ્વી જ્યારે
પીગળે લી હતી ત્કયારે તે પમરભ્રમણરૂપે અમસ્થર બની જાય છે અને
મમટમરયલનો એક ભાગ મવષુવવૃિીય પ્રદે શમાંથી બહાર ફેં કાઈ જાય છે ,
જેનાથી ચંદ્રની રચના થઈ છે . િીજી પૂવણધારણા, જેને સહ-રચના
પૂવણધારણા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે , તે સૂચવે છે કે પૃથ્વી અને
ચંદ્રની રચના અને વૃમિ એક સાથે પ્રારં મભક સૌરમંડળમાંથી
મમટમરયલનું સંવધણન કરીને થઈ છે .
આ િણેય પૂવણધારણાઓમાં કોઈને કોઈ સમસ્યા હતી. કે ટચર
પૂવણધારણા સાથે સમસ્યા એ હતી કે , જો તે પૃથ્વી દ્વારા ચંદ્રને પકડવાની
વાત હતી, તો બાદમાં એક મોટી ભ્રમણકિામાં પકડી લેવામાં આવ્યો
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હોત. તેમજ પૃથ્વી કરતાં ચંદ્રની ઓછી ઘનતા અને લોખંડના અવિયને
પણ સમજાવી શક્યું નથી. મવચ્છેદન પૂવણધારણાને એ સામબત કરવામાં
પણ સમસ્યા હતી કે પૃથ્વીની ચંદ્ર પ્રણાલીમાં ખરેખર મસ્નગ્ધતા સામે
પૃથ્વીમાંથી મમટમરયલનો એક ભાગ બહાર કાઢવા માટે પૂરતી કોણીય
ગમત છે . સહ-રચના પૂવણધારણા પૃથ્વી સાથે આઇસોટોમપક ગુણોિરની
સમાનતા, ચંદ્રમાં લોખંડનો અવિય અને પૃથ્વી-ચંદ્રની કોણીય ગમતને
સમજાવી શકતી નથી.

આમ આ બધી પૂવણધારણાઓ ચંદ્રના નમૂનાઓના પ્રયોગશાળા
મવશ્લેષણના આધારે નકારી કાઢવામાં આવી હતી.
આ રીતે, તે સમજી શકાયું હતું કે ચંદ્રની રચનાનો મસિાંત ભૂરસાયણશાસ્ત્ર, ભૂ-ભૌમતકશાસ્ત્ર, નમૂનાઓના ગુણધમો તેમજ
અવકાશી ગમતશીલતા સાથે સુસંગત હોવો જોઈએ. અવકાશી
ગમતશાસ્ત્ર દ્વારા અનુમાન લગાવવું સરળ છે અને એનો અથણ એ છે કે
ચંદ્રની રચનાની સફળ મથયરી માટે પૃથ્વી-ચંદ્ર પ્રણાલીના કોણીય
ગમતના સ્વીકૃ ત વતણમાન મૂલ્ય સાથે સુસંગતતા હોવી જોઈએ. તે
પીગળે લા અને સેમમબોડીઝની ગમતશીલતા અને પીગળે લી પૃથ્વી અને
ચંદ્ર બંને પર કામ કરતી ભરતીની અસરો સાથે પણ સુસંગત હોવી
જોઈએ. ચંદ્ર નમૂનાઓના ભૂ-ભૌમતક અને ભૂ-રાસાયમણક મવશ્લેષણમાં
શું સમજ આપે છે તે હુ ં આપને સમજાવવા માંગુ છું.
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ચંદ્રના નમૂનાઓના ભૂ-ભૌમતક ગુણધમોના પૃથ્થકરણથી તેમની
ઘનતાની સમજમાં વધારો થયો ('ઘનતા', જેને ભૌમતકશાસ્ત્રમાં 'એકમ
કદ પ્રમત દળ’ તરીકે વ્યાખ્યામયત કરવામાં આવે છે , તે દશાણવે છે કે જે
તે મમટમરયલનું આપેલ વોલ્યુમ કે ટલું ભારે છે ; ઉદાહરણ તરીકે , એક
ઘન સેન્ટીમીટર લોખંડનું એ લાકડાના એટલા જ કદ કરતાં ભારે હોય
છે અને તેથી લોખંડની ઘનતા લાકડા કરતાં વધુ હોય છે ). આ, એવા
મસિાંતોને ઇનપુટ્સ પૂરા પાડે છે જે સૂચવે છે કે ચંદ્ર એક 'મભન્ન ગ્રહ
બોડી' છે .
'મભન્ન ગ્રહ બોડી' શું છે ? મવમભન્ન ગ્રહોની બોડી તે છે જ્યાં તેની સાપેિ
ઘનતાના સંદભણમાં તેના મનમાણણ મમટમરયલ (જ્યારે હજુ પણ પીગળે લા
સ્વરૂપમાં હોય છે ) ને કુ દરતી રીતે વગીકૃ ત કરવાની પ્રમ્યા કે જેના
કારણે બોડીના કે ન્દ્ર તરફ ગુરત્કવાકષણણના ખેંચાણને કારણે ઘન
મમટમરયલ નીચે ડૂ બી જાય છે , જ્યારે ઓછા ગીચ મમટમરયલ ઉપર
તરતા રહે છે અને બોડીની ઉપરની સપાટી બનાવે છે .
જ્યારે ભૂ-ભૌમતકશાસ્ત્રીઓ ચંદ્ર પરના નમૂનાઓના ભૌમતક ગુણધમોનું
મવશ્લેષણ કરવામાં વ્યસ્ત હતા, ત્કયારે ભૂ-રસાયણશાસ્ત્રીઓ તેમની
રાસાયમણક રચના પર ધ્યાન કે મન્દ્રત કરી રહ્યા હતા. ચંદ્રના
નમૂનાઓના ભૌગોમલક રાસાયમણક પૃથ્થકરણોએ તેની અંદરના અમુક
તત્કવોની જેને 'આઇસોટોમપક રચનાઓ' કહેવાય છે તેના ઈનપુટ પૂરા
પાડ્યા છે . અહીં, આઇસોટોટસ શું છે , આઇસોટોમપક રચનાનો અથણ
શું છે અને તે કે વી રીતે મહત્કવપૂણણ છે તે આપણે સમજીશું.
આઇસોટોટસ શું છે ? જેમ તમે જાણો છો, એક અણુ તેના કે ન્દ્રમાં એક
ન્યુમલલયસ ધરાવે છે , તેની આસપાસ ઋણ (નેગમે ટવ) ચાજણવાળા
ઇલેક્ટર ોન ફરે છે . ન્યુમલલયસમાં ધન (પોમઝમટવ) ચાજણ થયેલ પ્રોટોન
અને ન્યુટરોન (જે ઇલેમક્ટર કલી ન્યુટરલ હોય છે )નો સમાવેશ થાય
છે . અણુની ઓળખ તેના ન્યુમલલયસમાં પ્રોટોનની સંખ્ યા પર જ
આધાર રાખે છે , જે તત્કવને 'અણુ ્માંક' પણ આપે છે . ઉદાહરણ તરીકે ,
આગોન40 પરમાણુ તેના ન્યુમલલયસમાં 18 પ્રોટોન અને 22 ન્યુટરોન
ધરાવે છે (22 + 18 =40 અને તેથી તેનું નામ આગોન 40 છે ) તથા
તેનો અણુ ્માંક 18 છે . જો બે અણુ માિ ન્યુટરોની સંખ્ યા દ્વારા અલગ
પડતા હોય તો તેને આઇસોટોપ કહેવાય છે . ઉદાહરણ તરીકે ,
Argon36ના ન્યુમલલયસમાં 18 પ્રોટોન અને 18 ન્યુટરોન ધરાવે છે . બંને
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મકસ્સાઓમાં, આગોન પરમાણુમાં 18 પ્રોટોન છે , જે તેની ઓળખને
અણુ્માંક 18 સાથે આગોન અણુ તરીકે વ્યાખ્યામયત કરે છે . જે તેમને
અલગ બનાવે છે તે છે તેમની ન્યુટરોનની સંખ્ યા. આથી, આગોન-40
અને આગોન-36 બંને આગોન પમરવારના છે , પરં તુ તેઓ એકબીજાના
આઇસોટોપ છે .
આગળનો પ્રશ્ન એ છે કે આઇસોટોમપક રેમશયો શું છે અને અવકાશ
મવજ્ઞાનમાં તે કે વી રીતે મહત્કવપૂણણ છે ? પ્રકૃ મતમાં, કોઈપણ તત્કવના
આઇસોટોટસ ચોક્કસ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોય છે . એક આઇસોટોપ
અને બીજા આઇસોટોપની મવપુલતાના ગુણોિરને આઇસોટોપ
રેમશયો કહેવામાં આવે છે . ચાલો એક ઉદાહરણ આપીએ, સૂયણમાંથી
ઉદ્દભવતા અણુઓના પ્રવાહમાં, બે આઇસોટોપ વચ્ચેનો ગુણોિર
એટલે કે આગોન-40 અને આગોન-36નો ગુણોિર (જેને આગોન-40
થી 36 નો આઇસોટોમપક રેમશયો કહેવાય છે ) લગભગ 10-4 છે . પૃથ્વી
પર, આ ગુણોિર લગભગ 285 છે , જે તેના સૌર મૂલ્ય કરતા ઘણો વધારે
છે . આમ, આગોન 40 અને 36 ના આઇસોટોમપક ગુણોિરમાં તફાવત
સૂચવે છે કે પૃથ્વી પર કોઈ એવી ઘટના જવાબદાર હોવી જોઈએ, જે
સૂયણમાં થઈ રહી નથી. તે પૃથ્વીની અંદરની મકરણોત્કસગી પ્રમ્યાઓને
આભારી છે જે આગોન 40 થી 36 ના ગુણોિરને સૌર મૂલ્ય કરતા
વધારે બનાવે છે . આગોન માિ એક ઉદાહરણ છે, પ્રકૃ મતમાં, ઘણા
અણુઓ તેમના આઇસોટોટસ ધરાવે છે અને આઇસોટોમપક ગુણોિર
ગ્રહોની બોડી મવશે રસપ્રદ વૈજ્ઞામનક તથ્યો સૂચવે છે . ભૂરસાયણશાસ્ત્રીઓએ તેમની પ્રયોગશાળાઓમાં ચંદ્રના નમૂનાઓનું
પૃથ્થકરણ કરી અમુક તત્કવોના આઇસોટોમપક ગુણોિરનો અભ્યાસ
કયો અને પૃથ્વી પર અવલોકન કયાણ મુજબ આ ગુણોિરની તુલના
કરી. તેઓ પૃથ્વી અને ચંદ્રના નમૂનાઓ બંનેમાં જોવા મળતા ચોક્કસ
આઇસોટોમપક ગુણોિરમાં આશ્ચયણજનક સમાનતાઓનું અવલોકન
કરીને અચંમબત થયા હતા.
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જાયન્ટ ઈમ્પેક્ટ શર્યરી

આગળ, ચંદ્રની રચનાની સ્વીકૃ ત મથયરીને આકાર આપવા માટે આ
બધી પમરમસ્થમતઓ કે વી રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં આવી તે અંગે આપણે
સૌરમંડળના પ્રારં મભક યુગ મવશેની ચચાણમાં કરવી પડશે.
એવું માનવામાં આવે છે કે સૌરમંડળ તેની રચનાના પ્રારં મભક મદવસોમાં
અથડાતા કાટમાળની અસ્તવ્યસ્ત ગમતશીલતાનો અનુભવ કરતું હશે.
સૂયણમંડળમાં અવકાશી પદાથો અને વધેલા મમટમરયલ વચ્ચેની
અથડામણ સામાન્ય હતી. ભૂ-ભૌમતક અને ભૂ-રાસાયમણક
પુરાવાઓના આધારે એવું માનવામાં આવે છે કે લગભગ 4.5 Gy
(અબજ વષણ) પહેલાં, જ્યારે પૃથ્વી હજુ પણ તેના પીગળે લા સ્વરૂપમાં
હતી, તે એક મંગળ-કદના ખડક દ્વારા પ્રભામવત થઈ હતી, જેને ઘણી
વખત મથઆ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને પ્રોટો-પૃથ્વીનો થોડો
ટુ કડો નીકળી ગયો હતો. આ ઈમ્પેક્ટના પમરણામે, બંને બોડીના
ધાતુના અંતભાણગ (કોર) પૃથ્વી પર એકમિત થયા અને ઈમ્પેક્ટની અસર
ના થઈ હોય એ મમટમરયલ ગુરત્કવાકષણણ થકી પૃથ્વી સાથે જોડાયેલા
રહ્યા. આ ઈમ્પેક્ટની અસર થકી ઉદ્ભવેલા ટુ કડાઓના સંવધણનથી
પ્રોટો-મૂન (ચંદ્રનું પ્રારં મભક સ્વરૂપ)ની રચના થઈ જે પૃથ્વીની
આસપાસ ફરતી હતી. આને ચંદ્રની ઉત્કપમિ માટે ની જાયન્ટ ઈમ્પેક્ટ
પૂવણધારણા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
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ચાંદ્રની ઉત્કક્રાાંશત
ચંદ્ર તેની રચના પછી નોંધપાિ ઉત્ક્ાંમતમાંથી પસાર થયો છે , અને તેના
નાટકીય પમરવતણનો જોવા માટે પૃથ્વી પર કોઈ જીવ હાજર નહોતો.
માિ ચંદ્રનો મોટો ભાગ જ ઉત્ક્ાંમતમાંથી પસાર થયો નથી, પરં તુ તેનું
વાતાવરણ તેમજ પૃથ્વીની આસપાસની ભ્રમણકિા પણ નોંધપાિ રીતે
મવકમસત થઈ છે . અહીં, આપણે ચંદ્રના િણેય ઉત્ક્ાંમતના પાસાઓની
ચચાણ કરીશું.

મુખ્ ય ચાંદ્રની ઉત્કક્રાાંશત
જાયન્ટ ઈમ્પેક્ટ પૂવણધારણા સૂચવે છે કે ચંદ્ર તેના પ્રારં મભક મનમાણણના
તબક્કામાં સંપૂણણ અથવા થોડો આંમશક રીતે પીગળ્યો હતો, જે ચંદ્ર
મેગ્મા મહાસાગર (LMO) તરીકે ઓળખાતો હતો. તમે LMO ને
લાવાના પીગળે લા ગોળા તરીકે કલ્પના કરી શકો છો, જે તેની ગરમીને
અવકાશમાં ફે લાવે છે . ગરમી ગુમાવવાની પ્રમ્યા દરમમયાન અને
પીગળે લા મેગ્માના અનુગામી ઘનીકરણ દરમમયાન, ઓછી ઘનતા
ધરાવતા મમટમરયલ (એલ્યુમમમનયમથી સમૃિ એવા ટલેજીઓલલેઝ રોક
એનથોસાઇટ) તેની ઉપર તરતી હતી, જ્યારે ભારે મમટમરયલ નીચે
બેસી કે ડૂ બી ગયેલ. આ પ્રમ્યાને 'મવકલન' કહેવામાં આવે છે .

આમ, ચંદ્રનો ઉપરનો પોપડો હળવા ખમનજોથી સમૃિ બન્યો, જેમ કે
ટલેજીઓલલેઝ ફે લ્ડસ્પાર (CaAl2Si2O8), જ્યારે પોપડાનો ઊંડો ભાગ
અને આવરણ ભારે ખમનજોથી સમૃિ છે , જેમ કે (Mg, Fe)SiO3
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(પાયરોિીન) અને (Mg,Fe)2SiO4 (ઓમલમવન). એવું વ્યક્ત થઈ રહ્યું
છે કે ચંદ્રની રચનાના પ્રથમ ∼1000 વષોમાં, લગભગ 80% (વોલ્યુમ
દ્વારા) LMOનું ઘનીકરણ થયું અને મેગ્માના સંપૂણણ ઘનીકરણની પ્રમ્યા
્મશઃ કે ટલાક દસ લાખ વષોમાં થઈ.
જેમ જેમ પીગળે લા ચંદ્રની ઉપરની સપાટીએ સૌપ્રથમ ઘન (સોલીડ)
થવાનું શરૂ કયુ,ું તેમ તેની ઘનતામાં વધારો થયો, જેના કારણે
‘ઓવરટનણ’ થઈ શકે છે , એટલે કે ઘન બાહ્ય ભાગ નીચે ડૂ બી ગયો અને
હળવા પીગળે લા પ્રદે શના સ્તરમાં વધારો થયો. આ પ્રમ્યાને 'મેન્ટલ
ઓવરટનણ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
પમરણામે, મોટાભાગના લોખંડ અને ટાઈટે મનયમ બેમરં ગ મમટમરયલ
વધુ ઊંડાઈ સુધી ગયા, સંભમવત અપવાદ સાથે અમુક ટાઈટે મનયમ
બેમરં ગ મમટમરયલે ઓવર ટમનુંગ (ઉથલાવી દે વાની પ્રમ્યા)માં ભાગ
લીધો ન હતો.
પીગળે લા મેગ્માના ધીમે ધીમે ઘનીકરણ દરમમયાન, રાસાયમણક રચના
અને દબાણ દ્વારા મનધાણમરત, મેગ્માની અંદર, મવમવધ ખમનજો એક
્મમાં સ્ફમટકીકૃ ત થયા હોવાનું માનવામાં આવે છે . સ્ફમટકીકરણના
્મમાં છે લ્ લે પોટે મશયમ (K), રેર અથણ એમલમેન્ટ્સ (REE) અને
ફોસ્ફરસ (P) હતા, જેઓ સામૂમહક રીતે KREEP તરીકે ઓળખાય છે .
સ્ફમટકીકરણની પ્રમ્યા ચાલુ રહેતાં મેગ્મામાં ્મશઃ તેમની માિમાં
વધારો થતો ગયો.
તે યુગ દરમમયાન, સૌરમંડળના કાટમાળ (Debris) દ્વારા ગ્રહો પર થતી
અસર સામાન્ય હતી. આવી અસરોએ ચંદ્ર પર ઉથલાવેલ મરમ્સ સાથે
મોટા બેમસન (જેમ કે ઈમમિયમ, મ્મસયમ, સેરમે નટાટીસ વગેર)ે
બનાવ્યા. એપોલો દ્વારા લાવવામાં આવેલા ચંદ્રના નમૂનાઓએ
લગભગ 3.8 થી 4 Gy પહેલા લેટ હેવી બોમ્બાડણ મેન્ટ (LHB) દ્વારા
બેમસનની રચનાનો સમય પૂરો પાડ્યો હતો. ઘણા ઈમ્પેક્ટને કારણે
ચંદ્રની સપાટી પર મતરાડો સજાણઈ, જેના દ્વારા ગરમ મેન્ટલ મમટમરયલ
ચંદ્રની સપાટી પર આવી. ઈમ્પેક્ટ બેમસન પીગળે લા લાવાથી ભરેલા
હતા, જે બેસાલ્ટ ખડક બનાવવા માટે સ્ફમટકીકરણ કરે છે . ચંદ્રના
આંતમરક ભાગના મવમવધ ઊંડાણોમાં રહેલા મેગ્માના પમરણામે
બેસાલ્ટ ખડકની રચનામાં મવમવધતા છે . બેસાલ્ટ ઘાટા, ઝીણા
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દાણાવાળા જ્વાળામુખીના ખડકો છે અને તેઓ ચંદ્રની સપાટી પર
દે ખાતા મોટા, સરળ અને ઘાટા પ્રદે શો બનાવે છે , જેને ચંદ્ર મામરયા
તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
તમે અનુમાન કરી શકો છો કે અવકાશી પદાથણની ઉત્ક્ાંમત માટે
ઊજાણની જરૂર છે . કોઈપણ ઉત્ક્ાંમત પ્રમ્યા શરૂઆતમાં નાટકીય
હોય છે અને સમય જતાં તે ધીમી પડી જાય છે . જ્યારે તે ધીમી પડી
જાય છે , ત્કયારે સ્વાભામવક રીતે જ એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે , શું અવકાશી
પદાથણ હજુ પણ સમ્ય છે?
તમારામાંથી કે ટલાકે ગ્રહીય બોડીની ‘એમક્ટમવટી’ મવશે સાંભળ્યું હશે.
‘એમક્ટમવટી’ એ તેની આંતમરક ઉજાણની અમભવ્યમક્તના કોઈપણ
સ્વરૂપનો ઉલ્લેખ કરે છે જે જ્વાળામુખી ફાટી નીકળવાના સ્વરૂપમાં
હોઈ શકે છે અને તેના પુનઃસફે મસંગ અથવા ભૂકંપનું કારણ બની શકે
છે . તમે અનુમાન કરી શકો છો કે કોઈપણ અવકાશી પદાથણની ઉત્ક્ાંમત
તેની આંતમરક ઊજાણ પર ખૂબ આધાર રાખે છે . જેમ આપણે બલ્ક
ચંદ્રની ઉત્ક્ાંમતની પ્રમ્યાની ચચાણ કરી છે , ત્કયારે સ્વાભામવક રીતે એક
પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે શું ચંદ્રનો મવકાસ થતો અટકી ગયો છે ? ચંદ્રયાન
1 મમશનએ ખુલાસો કયો છે કે ચંદ્ર પર તાજેતરના જ્વાળામુખીના
પુરાવા છે , જે છે લ્ લા 100 મમમલયન (1 મમમલયન = 10 લાખ) વષોમાં
થયા હતા. હા, જ્યાં આપણે અબજો વષોના ટાઇમસ્કે લની વાત કરીએ
છીએ ત્કયારે ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય ધોરણે 100 મમમલયન વષોને 'તાજેતર કે
વતણમાન’ વષણ તરીકે વગીકૃ ત કરવામાં આવે છે .
ચંદ્રની પ્રવૃમિઓના કારણે તેના આંતરરાષ્ટર ીય માળખા પર મવચાર
કરવામાં મદદ કરી. ચંદ્ર જ્વાળામુખી મવસ્ફોટ, ધરતીકં પના તરં ગો,
પુનઃસફે મસંગ, ગુરત્કવાકષણણ મવસંગતતાઓ ચંદ્રની રચના મવશે મામહતી
આપે છે .
હાલમાં, આ તમામ પ્રકારની વૈજ્ઞામનક મામહતીને એકીકૃ ત કયાણ પછી,
આપણે ચંદ્રની રચના સમજી શક્યા છે . ઘણા અંતમરિ મમશનનો
આભાર કે જેમના અમૂલ્ય ઈનપુટના આધારે આપણને ચંદ્રના
બંધારણના વતણમાન મોડેલ પર પહોંચવામાં મદદ કરી.
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આપણી વતણમાન સમજ મુજબ ચંદ્રની આંતમરક રચનાનું યોજનાકીય
આરેખન આપેલ મચિમાં દશાણવેલ છે . ચંદ્રમાં એક સોલીડ આંતમરક કોર
છે , જેની મિજ્યા લગભગ 160 મકમી હોઈ શકે છે ; તેમાંથી કે ટલું
સ્ફમટકીકરણ થયું છે તે હજુ જાણી શકાયું નથી. સોલીડ આંતમરક કોર
પર, એક પ્રવાહી બાહ્ય કોર છે જે ~350 મકમી સુધી મવસ્તરેલ હોવાનું
માનવામાં આવે છે . આંમશક મોલ્ટન ઝોન અથવા નીચલા મેન્ટલ
~587 મકમીની મિજ્યા સુધી મવસ્તરે છે . તેની ઉપર, મેન્ટલનો એક ઝોન
છે અને તેની ઉપર, ચંદ્રનો પોપડો છે જેની જાડાઈ લગભગ 40 થી 60
મકમી છે .

આ સમયે, હુ ં તમારં ધ્યાન આ મચિમાંથી દે ખાતી કે ટલીક મવશેષતાઓ
તરફ દોરવા માંગુ છું. પ્રથમ, ચંદ્રના પોપડાની જાડાઈમાં મભન્નતા હોય
છે જે અસર ્ે ટીંગની ઘટનાઓનું પમરણામ છે . બીજું , એપોલો મમશન
દરમમયાન ભૂકંપીય તરગોના અવલોકનોના આધારે ~560 મકમીની
ઊંડાઈએ અનુભવાતું ધરતીકં પ અસંતુલન જાણીતું છે . ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય
રીતે, ધરતીકં પ અસંતુલન પ્રદે શોમાં ભૌમતક અથવા રાસાયમણક
ગુણધમોમાં તફાવતને કારણે મસમસ્મક તરં ગો અલગ રીતે વતે છે . િીજે
સ્થાને, તમે ઊંડા અને છીછરા ચંદ્રકં પના અવકાશી મવતરણને જોઈ
શકપ છો. આ મોડેલ લગભગ 1150 મકમીની ઊંડાઈ નીચે આંમશક રીતે
પીગળે લા પ્રદે શનું અમસ્તત્કવ અને ~350 મકમીની મિજ્યા સાથે
પીગળે લા બાહ્ય કોરનું અમસ્તત્કવ પણ સૂચવે છે. એવું ધારવામાં આવેલ
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છે કે પ્રવાહી કોર આંમશક રીતે સ્ફમટકીકૃ ત છે , એક સોલીડ આંતમરક
કોર પણ હાજર હોવાની શક્યતા છે . આ મચિ વોલ્યુમ દ્વારા 10% નું
કોર સ્ફમટકીકરણ ધારે છે , જે લગભગ 260 મકમીની આંતમરક કોર
મિજ્યા સૂચવે છે . સંભવ છે કે 560 મકમીની ધરતીકં પ અસંતુલન એ
ચંદ્રની વૈમિક મવશેષતા છે ; જો કે , ચંદ્રની સપાટીની દૂ ર અને નજીકની
બાજુ ઓના વધુ મવસ્તારને આવરી લેતા ધરતીકં પના તરં ગોના વધુ
વ્યવમસ્થત માપન ન થાય ત્કયાં સુધી તેની પુમષ્ટ કરી શકાતી નથી.

ચાંદ્રના વાતાવરિની ઉત્કક્રાાંશત

મોટાભાગના ચંદ્રમાં ઉત્ક્ાંમત ની સાથે તેની રચના બાદ તેનું વાતાવરણ
પણ નાટકીય રીતે મવકમસત થયું છે . જ્યારે આપણે કહીએ છીએ
કે 'ચંદ્રને વાતાવરણ નથી', તો એનો અથણ એ છે કે ચંદ્ર એક વાયુમવહીન
બોડી છે કે જેની આસપાસ હવાના અણુઓ અને પરમાણુઓનું કોઈ
આવરણ નથી. ચંદ્રના પ્રારં મભક મદવસો દરમમયાન, પમરમસ્થમત અલગ
હતી. પ્રારં મભક ચંદ્રનું વાતાવરણ આજની પૃથ્વી કરતાં સો ગણું ઘટ્ટ હતું.
આજથી 4.57 થી 4.4 અબજ
વષો
પહેલાના
સમયગાળા
દરમમયાન, જેને આપણે ચંદ્રના વાતાવરણની ઉત્ક્ાંમતની ચચાણ કરતી
વખતે યુગ -1 કહીએ છીએ, ચંદ્ર પરનું વાતાવરણીય દબાણ એ મેગ્મા
મહાસાગરના પીગળે લા ખડકોના બાષ્પીભવન થતા અણુઓ અને
પરમાણુઓ દ્વારા સંચામલત થતું હતું. તેથી પ્રારં મભક ચંદ્ર વાતાવરણ
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મસમલકોન, એલ્યુમમમનયમ, મેગ્ નેમશયમ, સલ્ફર, આયનણ
ઓક્સાઇડ
તેમજ હાઇડર ોજન સલ્ફાઇડ જેવા પમરવતણનશીલ પદાથોથી સમૃિ હતું.
ત્કયારબાદ, લગભગ 4.4 ગીગા વષો પહેલા, ચંદ્રનનું પડ મજબૂત થયું. તે
યુગ-2 હતો, જે 4.4 થી 3.1 ગીગા વષો પહેલા હતો. તે સમય
દરમમયાન, ચંદ્રને વારં વાર જ્વાળામુખી તેમજ પ્રસંગોપાત મોટા ખાડા
(્ે ટર) અથવા બેમસન બનાવવાની અસરોનો અનુભવ થયો હતો.
મચિમાં, સ્પાઇક્સ અસરોને કારણે વાતાવરણીય દબાણમાં વધારો
દશાણવે છે . આમ, યુગ-2 દરમમયાન, ચંદ્ર વાતાવરણીય દબાણને
જ્વાળામુખી દ્વારા આંતમરક મુમક્ત અને ઇમ્પકે ટથી થયેલ િમત દ્વારા
ટે કો મળ્યો હતો.
છે લ્ લા 3.1 અબજ વષોથી આજ સુધી ચંદ્ર વાતાવરણની ઉત્ક્ાંમત, યુગ3 તરીકે ઓળખાય છે . આ સમય દરમમયાન, મેર જ્વાળામુખી બંધ
થઈ ગયો, મોટા ઈમ્પેક્ટ ભાગ્યે જ થયા અને તેથી પ્રથમ બે યુગોની
જેમ ચંદ્ર વાતાવરણ માટે ના કોઈ નોંધપાિ સ્ત્રોત ન હતા. તેથી ચંદ્રને
વાયુમવહીન બોડી તરીકે છોડી દે વામાં આવ્યો.
ચાલો આ બાબતના પમરમાણાત્મક પાસાઓ પર જઈએ. હાલમાં,
ચંદ્રને 'સપાટી સીમા (સરફે સ બાઉન્ડર ી) એક્સોમસ્ફયર' તરીકે
ઓળખવામાં આવે છે . કોઈપણ ગ્રહોના વાતાવરણમાં, સૌથી ઉપરના
ભાગમાં અણુઓ અને પરમાણુઓની સંખ્ યા ખૂબ ઓછી હોય
છે . પમરણામે, અણુઓ અને પરમાણુઓ ભાગ્યે જ એકબીજાની વચ્ચે
અથડામણમાંથી પસાર થાય છે .
દુ લણભ વાતાવરણની આવી મસ્થમતને 'એક્સોમસ્ફયર' કહેવામાં આવે
છે . પૃથ્વીના મકસ્સામાં, એક્સોમસ્ફયર ~550 મકમીની ઊંચાઈથી શરૂ
થાય છે જ્યારે ચંદ્રમાં એક્સોમસ્ફયરની મસ્થમત તેની સપાટીથી જ શરૂ
થાય છે . તેથી, 'સપાટીની સીમા એક્ઝોમસ્ફયર' શબ્દ છે , જેનો અથણ એ
થાય છે કે ચંદ્ર પાસે એક એક્સોમસ્ફયર છે જે તેની સપાટીથી એક
બાજુ થી બંધાયેલું છે .
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ચંદ્રનું તટસ્થ એક્સોમસ્ફયર એ ઘણા સ્ત્રોતો અને મસંક પ્રમ્યાઓ
વચ્ચેના ગમતશીલ સંતલ
ુ નનું પમરણામ છે . 'ડાયનેમમક ઇમક્વમલમિયમ'
શબ્દનો અથણ એ થાય છે કે સ્ત્રોત અને મસંક પ્રમ્યાઓ બંને સમ્ય છે
પરં તુ તેઓ એકબીજાની અસરને સંતુમલત કરે છે .
'સ્રોત' પ્રમ્યાઓ એ છે જે ચંદ્રના વાતાવરણમાં અણુઓ અને
પરમાણુઓનું યોગદાન આપવા માટે જવાબદાર છે . 'મસંક' પ્રમ્યાઓ
એ છે જે ચંદ્રના વાતાવરણમાંથી અણુઓ અને પરમાણુઓના નુકશાન
માટે તેમજ તેમના ફસાઈ જવા માટે જવાબદાર છે જેથી તેઓ ચંદ્રના
વાતાવરણમાં ફાળો ન આપે.
ચંદ્રના વાતાવરણમાં યોગદાન આપતી મુખ્ ય સ્ત્રોત પ્રમ્યાઓ સોલાર
મવન્ડ કે ટચર (સૂયણમાંથી નીકળતા કે ટલાક આયનો ચંદ્ર દ્વારા કબજે
કરવામાં આવે છે , ત્કયારબાદ તટસ્થ કરવામાં આવે છે ), થમણલ
મડસોટશણન (ચંદ્રના સૌથી ઉપરના સ્તરમાંથી અણુઓના ઉત્કકષણની
પ્રમ્યા) ફોટોનસ્ટીમ્યુલેટેડ ડીસોટશણન (સૂયણના ફોટો એનએસ દ્વારા
ઉિેમજત થયેલ ડીસોટશણન), આંતમરક પ્રકાશન (જ્વાળામુખી અથવા
મતરાડો દ્વારા સીપેજને કારણે ચંદ્રના આંતમરક ભાગમાંથી મુક્ત થતા
અણુઓ), ઈમ્પેક્ટ બાષ્પીભવન (ઉલ્કાઓનું બાષ્પીભવન તેમજ
ઈમ્પેક્ટ પછી ચંદ્રની સપાટી પરના મમટમરયલ) અને સ્પટમરં ગ (ઇમ્પલ્સ
એનજીના કારણે લેમટસ સાઇટના ઉપરના થોડા મોનોલેયસણમાંથી
ઘટકો બહાર નીકળવાની પ્રમ્યા).
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ચંદ્ર એક્ઝોમસ્ફયરની મુખ્ ય મસંક પ્રમ્યાઓ થમણલ એસ્કે પ છે (જે ત્કયારે
થાય છે જ્યારે અણુની થમણલ ઊજાણ ગુરત્કવાકષણણ બંધન ઊજાણ કરતાં
વધી જાય છે . ચંદ્રના વાતાવરણમાં તે હાઇડર ોજન માટે અને અમુક હદ
સુધી, મહમલયમ માટે લાગુ પડે છે ), આયનીકરણ નુકશાન (તટસ્થ
અણુઓના બહારના ઇલેક્ટર ોન સાથે આયાનીકરણ અથવા તટસ્થ
અણુઓ સાથે પોમઝમટવ ચાજણના જોડાણના કારણે અને સૌર પવન
સાથે સંકળાયેલા િેિોના પ્રભાવને કારણે નુકસાન) અને દ્રવીકરણ
(કન્ડેન્સ્ડ સ્વરૂપમાં અણુઓને પકડી રાખી વાયુયુક્ત મસ્થમતમાં રહી ન
શકવાની મસ્થમત ).
આ પ્રમ્યાઓના પમરણામે, ચંદ્રના મદવસ ભાગમાં લગભગ 105
અણુઓ પ્રમત ઘન સેન્ટીમીટર હોય છે , જ્યારે રામિના ભાગમાં તેમાંથી
103 હોય છે .

ચાંદ્રની ભ્રમિકક્ષાની ઉત્કક્રાાંશત
ચંદ્રની ઉત્ક્ાંમત મવશે વાત કરતી વખતે, આપણે અત્કયાર સુધી, લાવાના
પીગળે લા ગોળામાંથી ઘન અવકાશી પદાથણમાં બલ્ક ચંદ્રના ્મમક
પમરવતણન અને ગાઢ ચંદ્ર વાતાવરણથી એક નાજુ ક સપાટીના બાઉન્ડર ી
એક્સોમસ્ફયરના રૂપાંતર અને મવશે વાત કરી છે .
તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્રની
ભ્રમણકિામાં પણ નાટકીય પમરવતણન આવ્યું છે . જો હુ ં તમને કહુ ં કે
એક સમય હતો જ્યારે ચંદ્ર આજે પૃથ્વી પરથી જે દે ખાય છે તેના કરતા
બાર ગણો મોટો દે ખાતો હતો તો તમે માનશો? પરં તુ, એ સમયે ચંદ્રના
આવા અદભૂત દૃશ્યનું સાિી ધરતી પર કોઈ નહોતું.
આનું કારણ એ છે કે , લગભગ 2000 મમમલયન વષો પહેલા પૃથ્વી પર
જીવનના પ્રથમ સેલ્યુલર સ્વરૂપો દે ખાયા હતા. ઉત્ક્ાંમત દરમમયાન
યુમનસેલ્યુલર સજીવો બહુ કોષીય જીવન સ્વરૂપો બન્યા અને 500
મમમલયન વષોના સમય સુધીમાં, પૃથ્વી પર અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ હતા.
પૃથ્વી પર હોમોસેમપયન્સ લગભગ 0.2 મમમલયન વષો પહેલા આવ્યા
હતા. પરં તુ તે મવશાળ ચંદ્ર જેનો આપણે ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છીએ તે
લગભગ 4.5 અબજ વષો પહેલા, ચંદ્રની રચનાના લગભગ 1000 વષણ
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પછી હતો. દે ખીતી રીતે, પૃથ્વીના આકાશમાં મવશાળ ચંદ્રને જોનાર
સાિી કોઈ નહોતું.

ત્કયારે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે , આવા પમરવતણન મવશે આપણને કે વી
રીતે ખબર પડી? કોમ્ટયુટર મસમ્યુલેશન તકનીકોનો આભાર કે જેના
થકી પૃથ્વી, ચંદ્ર અને સૂયણની અવકાશી ગમતશીલતાનું અનુકરણ
કરવામાં મદદ મળી અને આ પમરણામો મેળવી શકાયા.
જરા કલ્પના કરો, તે કે ટલું અદભૂત હતું. યાદ રાખો કે તેની રચનાના
1000 વષણ પછી, ચંદ્ર સંપૂણણપણે સોલીડ (ઘન) પદાથણ ન હતો; તેના
બદલે, તે લાવાના ગોળાકાર પીગળે લો જથ્થો હતો. આ મચિમાં, મેં
કલ્પના કરવાનો પ્રયાસ કયો છે કે ચંદ્ર તેની રચનાના 1000 વષણ પછી
પૃથ્વીના રામિના આકાશમાં તે કે વી રીતે દે ખાયો હશે. માપની
સરખામણી ખાતર, મેં જમણી બાજુ એ વતણમાન રામિના આકાશનું
મચિ બતાવ્યું છે . આજે, ચંદ્ર પૃથ્વીથી લગભગ 3.8 લાખ મકલોમીટર દૂ ર
છે ; જ્યારે, તેની રચનાના 1000 વષણ પછી, ચંદ્ર પૃથ્વીના કે ન્દ્રથી લગભગ
31 હજાર મકલોમીટર દૂ ર હતો, એટલે કે પૃથ્વીની સપાટીથી લગભગ
24.8 હજાર મકલોમીટરની ઊંચાઈએ.
આ સમયે એ નોંધવું રસપ્રદ રહેશે કે આજે આપણે જે ભૂમસ્થર ઉપગ્રહો
મોકલીએ છીએ તે પૃથ્વીથી લગભગ 36 હજાર મકલોમીટરની ઊંચાઈએ
મૂકવામાં આવ્યા છે . આમ, તેની રચનાના 1000 વષણ પછી ચંદ્રની
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ઊંચાઈ અને ભૂમસ્થર ઉપગ્રહોની ભ્રમણકિાની તુલના કરી શકાય તેવી
છે .
તમને એ જાણીને વધુ નવાઈ લાગશે કે ચંદ્રની 25 હજાર મકલોમીટરના
અંતરથી પૃથ્વીથી 4 લાખ મકલોમીટરના અંતર સુધીની મુસાફરી
એકધારી રીતે થઈ નથી. તેનો અથણ એ છે કે ક્યારેક ચંદ્ર પૃથ્વીની નજીક
હતો, તો ક્યારેક દૂ ર. પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્રની આજની ભ્રમણકિા
લગભગ ગોળાકાર છે .
4.5 અબજ વષોની ઉત્ક્ાંમત યાિા દરમમયાન, ઘણી વખત, ચંદ્રની
ભ્રમણકિા લંબગોળ (ઇમલમટટકલ) રહી છે . જેમ તમે જાણો છો,
લંબગોળ (ઉપવલય) એ એક ભૌમમમતક આકૃ મત છે જેની ઉત્કકેન્ર્ તા
વધારે પરં તુ 1 કરતા ઓછી છે . વતુણળની ઉત્કકેન્દ્રતા શૂન્ય હોય છે , જ્યારે
ઉત્કકેન્દ્રતા એકની નજીક આવે છે ત્કયારે વતુળ
ણ તેના આકારમાં વધુને વધુ
મવસ્તુત (એટલે કે વધુ લંબગોળ) બને છે . આગળના મચિમાં, હુ ં એક
ટે બલ રજૂ કરીશ, જેમાં ચંદ્રની ભ્રમણકિાની ઉત્કકેન્દ્રતા, તેમજ અધણમુખ્ ય અિ સમય સાથે કે વી રીતે બદલાય છે તે દશાણવેલ છે .

ચંદ્રની રચનાના એક હજાર વષણ પછી, ચંદ્રની ભ્રમણકિાના ઉપવલયની
અધણ મુખ્ ય ધરી પૃથ્વીની મિજ્યા કરતા 4 ગણી હતી (ઝડપી ગણતરી
માટે પૃથ્વીની મિજ્યા આશરે 6360 મકમી જેટલી ગણી
શકાય). ચોવીસ હજાર વષણ પછી, ભ્રમણકિા વધુ લંબગોળ બની ગઈ,
ત્કયારે અધણ-મુખ્ ય ધરી પૃથ્વીની મિજ્યા કરતાં 8.6 ગણી થઈ ગઈ. 68
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હજાર વષણ પછી, ભ્રમણકિાની લંબગોળતા થોડી ઓછી થઈ, તેમ
છતાં, તે વતુણળ બની શકી નથી અને અધણ મુખ્ ય ધરી પૃથ્વીની મિજ્યા
કરતાં 5 ગણી થઈ ગઈ છે . આજે, ચંદ્રની ભ્રમણકિાની ઉત્કકેન્દ્રતા
લગભગ 0.05 કે જે શૂન્યની નજીક છે અને ભ્રમણકિા લગભગ
ગોળાકાર છે .
તમને એ જાણીને પણ નવાઈ લાગશે કે ઉત્ક્ાંમતની પ્રમ્યા દરમમયાન
ચંદ્રની પમર્માનો સમયગાળો ઘણો બદલાયો છે . 0.63 પૃથ્વી
મદવસના ભ્રમણકિાના સમયગાળા સાથે ઝડપથી ફરતા
ઓબ્જેક્ટમાંથી, હવે તેનો સમયગાળો 27.3 પૃથ્વી મદવસનો છે . વચ્ચે,
ભરતી લોકીંગ પ્રમ્યા થઈ છે, જેની ચચાણ આપણે થોડા સમય પહેલા
કરી છે .
ચંદ્રની ભ્રમણકિાની આ સમગ્ર નાટકીય ઉત્ક્ાંમત એક પ્રમ્યાને
આભારી છે , જેને 'ઇવેક્શન રેઝોનન્સ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
આ પ્રમ્યા, જ્યાં સૂયણ, ચંદ્ર અને પૃથ્વી, તેમાંથી િણેયે સામૂમહક રીતે
તેમની ગમતશીલતામાં ફાળો આટયો હતો. ઇવેક્શન રેઝોનન્સનું
ભૌમતકશાસ્ત્ર આ વતણમાન ચચાણના અવકાશની બહાર છે ; રસ ધરાવતા
લોકો આ મચિમાં દશાણવેલ સામહત્કયનો સંદભણ લઈ શકે છે .

શા માટે વૈજ્ઞાશનકોને ચાંદ્ર રસપ્રદ લાગે છે?
ચંદ્ર, આજે, માનવજાત માટે પ્રચંડ વૈજ્ઞામનક સંભાવનાઓ રજૂ કરે છે .
આજે, વૈજ્ઞામનકોએ ચંદ્રને સૂયણમંડળના રેકોડણ કીપર તરીકે ઓળખાવ્યો
છે અને તેથી, આ એવી અવકાશી બોડી કે જે પ્રારં મભક સૌરમંડળના
સંકેતો આપી શકે છે (જેના લીધે આપણે સૌરમંડળની ઉત્ક્ાંમતને
સમજવામાં સિમ છીએ). વાયુહીન, મબનચુંબકીય અવકાશી પદાથણ
હોવાને કારણે, ચંદ્ર એ એક કુ દરતી પ્રયોગશાળા પણ છે જેનો ઉપયોગ
ગ્રહોની સપાટીઓ સાથે સૌર પવન અને િેિોની મ્યા-પ્રમતમ્યાનો
અભ્યાસ કરવા માટે થઈ શકે છે . સૂયણ અને પૃથ્વીથી સમાન અંતરે
હોવાથી, તે 1 AU (એસ્ટર ોનોમમકલ યુમનટ) અંતરેથી સૂયણની અસરોનો
અભ્યાસ કરવા માટે પણ તે સારો સંદભણ પૂરો પાડે છે . આમાં બીજા
ફાયદા ઉમેરવા હોય તો ચંદ્ર એ ઓમબણટર, લેન્ડર/રોવર અને નમૂના લઈ
જવા અંગેના મમશન માટે પણ યોગ્ય છે .
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ટૂં કમાં, ચંદ્ર વૈજ્ઞામનક સમુદાયને તેના ઉત્ક્ાંમત અને તેની વતણમાન
મસ્થમત બંને દ્રમષ્ટએ આંતમરક સૌરમંડળના અભ્યાસની તક પૂરી પાડે
છે .

સૌરમંડળના મવમવધ પાસાઓને સમજવા માટે ચંદ્રનો પ્રમતમનમધ તરીકે
ઉપયોગ કરવા અંગે ટૂં કમાં વૈજ્ઞામનક પ્રશ્નો રજૂ કરીશુ,ં જેને ચંદ્રનો
વ્યાપક અભ્યાસ કયાણ પછી સંબોધવામાં આવી શકે છે .
ચંદ્રને સૌરમંડળનો રેકોડણ કીપર તરીકે ગણવામાં આવે છે, તેથી તેનો
ઉપયોગ આંતમરક સૂયણમંડળના બોમ્બાડણ મેન્ટ ઈમતહાસના અભ્યાસ
માટે થઈ શકે છે . ચંદ્રની સંરચના અને સંયોજન સૌરમંડળના મવમભન્ન
ગ્રહોની ઉત્ક્ાંમત પર મામહતી પ્રદાન કરે છે. ચંદ્ર એ તેના મ્સ્ટલ
ખડકોની મવમવધતા મવશે પણ સમજ આપે છે. ઉપરાંત, ચંદ્ર ધ્રુવો
સૂયણમંડળના ઇમતહાસના ઉિરાધણમાં પમરવતણનશીલ પ્રવાહના સાિી
છે . ચંદ્ર જ્વાળામુખીનો અભ્યાસ ચંદ્રના થમણલ અને રચનાત્મક
ઉત્ક્ાંમતનો સંકેત આપે છે. ચંદ્રની સપાટી પરના ્ે ટસણનો અભ્યાસ,
ગ્રહો પરની ઇમ્પેક્ટ પ્રમ્યાઓને સમજવા માટે ની તક પ્રદાન કરે છે .
ચંદ્ર રેગોમલથ પ્રમ્યાઓના અભ્યાસ માટે તકો પણ પ્રદાન કરે છે . આ
સૂમચ પૂણણ નથી, પરં તુ ચંદ્ર એ એકલ અવકાશી પદાથણ છે જે વૈજ્ઞામનક
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સમુદાયને સૌરમંડળની ઉત્કપમિ અને ઉત્ક્ાંમત પર મૂલ્યવાન મામહતીનો
ભંડાર પ્રદાન કરી શકે છે .

તદ્દન સાહમજક રીતે, આ પ્રકારની પ્રેરણાઓએ ચંદ્રનું અન્વેષણ કરવા
માટે ઘણા મમશનને પ્રેરણા આપી છે . મમશનોએ વાતાવરણ અને
આયન અભ્યાસ, ચંદ્ર સપાટી રસાયણશાસ્ત્ર, રાસાયમણક મેમપંગ, ચંદ્ર
ધૂળ મવશ્લેષણ, ચંદ્ર ભૂ-ભૌમતકશાસ્ત્ર, ઉલ્કાના અભ્યાસ, રેમડયેશન
પયાણવરણ અભ્યાસ, માટી મમકે મનક્સ અભ્યાસ, સૌર પવન અભ્યાસના
જેવા મવમવધ પાસાઓનો સામૂમહક રીતે અભ્યાસ કયો છે .

ચાંદ્ર પર સફળ શમશન
જો તમે માનવજાત દ્વારા કરાયેલા અવકાશ સંશોધન મમશનના
પ્રકારોને ધ્યાનપૂવણક જોશો તો તેઓ સંશોધન પર આધામરત મવમવધ
શ્રેણીઓમાં આવે છે , જેમ કે ઓમબણટર મમશન (જેમાં અવકાશી
પદાથોની ભ્રમણકિામાં ઓમબણટર મોકલીએ છીએ.) લેન્ડર મમશન
(જેમાં લેંડર મોડ્યુલ પર બેસાડેલ વૈજ્ઞામનક સાધનો કે જે અવકાશી
પદાથણની સપાટી પર ઉતરાણ કરી શકે ), રોવર મમશન (જેમાં
ઓટોમોબાઈલ પર વૈજ્ઞામનક સાધનો કે જે અવકાશી પદાથણની સપાટી
પર ફરી શકે ) અને ફલાય બાય મમશન (જેમાં જ્યાં અવકાશયાન
અવકાશીય પદાથણના અવલોકન માટે પસાર થાય છે , અને મુખ્ ય રમચ
ઉપરાંત અન્ય કે ટલાક અવકાશી પદાથણનો અભ્યાસ કરે છે ).
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પ્રથમ ચંદ્ર મમશન લુના-1 નામનું ફ્લાયબાય મમશન હતું જે તત્કકાલીન
યુએસએસઆર દ્વારા 1959 માં મોકલવામાં આવ્યું હતું. તે સમય હતો
જ્યારે બે શમક્તશાળી અંતમરિ ફોસણ ચંદ્ર પર મમશન મોકલવા માટે
સ્પધાણ કરી રહ્યા હતા, એટલે કે રમશયા અને અમેમરકા. 1960નો આખો
દશક આ બંને દે શો દ્વારા ચંદ્ર અમભયાનોથી ભરેલો હતો. જ્યારે રમશયા
પાસે તેની લ્યુના અને ઝોન્ડ શ્રેણીની ચંદ્ર અમભયાન આવૃમિઓ હતી,
જ્યારે અમેમરકા પાસે તેની રેન્ જર શ્રેણી હતી.
1960 ના દાયકામાં, રમશયાને વધુ બે મસમિ હાંસલ કરી, એટલે કે
1966માં પ્રથમ ચંદ્ર લેન્ડર મમશન, લુના-9 અને એજ વષે ચંદ્રની
આસપાસ ભ્રમણકિામાં મમશન લુના-10 મૂક્યું હતું.
ચંદ્ર સંશોધનની શ્રેણી ચાલુ રહી. યુ.એસ.એ. ની સવેયર ચંદ્ર લેન્ડર
શ્રેણીની પ્રથમ ઉડાન 1966 માં મોકલવામાં આવી હતી. તેણે
ઓમબણટર મમશનની ચંદ્ર ઓમબણટર શ્રેણીની પહેલ પણ કરી હતી.
યુ.એસ.ની સવેયર અને લુનાર ઓમબણટર શ્રેણી અને રમશયાની લુના
અને ઝોન્ડ શ્રેણી ચંદ્રનું અન્વેષણ કરતી રહી.
યુ.એસ.એ 1968માં પ્રથમ ્ૂ ડ ઓમબણટર મમશન એપોલો-8ને ચંદ્ર પર
પમરપૂણણ કરી ચંદ્ર સંશોધનમાં નોંધપાિ મસમિ મેળવી હતી. તેના પછી
તરત જ 20 જુ લાઈ, 1969ના રોજ એપોલો-10. પ્રથમ ચંદ્ર લેન્ડર
ઓનબોડણ ્ૂ સાથે ચંદ્ર પર ઉતયુું હતુ,ં તે ઐમતહામસક મમશન હતું
એપોલો-11. માનવ ઈમતહાસની એ મહાન ઘટનાને યાદ રાખવા માટે ,
સંયુક્ત રાષ્ટર એ 20 જુ લાઈને આંતરરાષ્ટરીય ચંદ્ર મદવસ (IMD) તરીકે
જાહેર કયો છે .
ચંદ્ર સંશોધનના ઇમતહાસે 1970માં બીજી નોંધપાિ મસમિ મેળવી,
જ્યારે રમશયન લુના-16 મમશન ચંદ્રના નમૂનાઓ લઈને પરત આવ્યું. તે
પછી તરત જે એપોલો-15 મમશન દ્વારા, 1971માં યુ.એસ.એ ચંદ્રની
સપાટી પર પ્રથમ ્ૂ ડ રોવરનું મનદશણન કયુું.
1990માં, આ વખતે જાપાન દ્વારા, તેના મહટે ન ફ્લાયબાય/ઓમબણટર
મમશન દ્વારા ચંદ્ર અંગે નવા સંશોધનો ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યા. તે
હકીકતમાં, ચંદ્ર સંશોધનમાં કોઈપણ એમશયાઈ દે શ તરફથી પ્રથમ
હસ્તિેપ હતો. 1990ના દાયકામાં શરૂ થયેલા ચંદ્ર સંશોધનના બીજા
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તબક્કામાં જાપાન, ચીન અને ભારત જેવા એમશયન દે શોએ નોંધપાિ
યોગદાન આટયું હતું. ચીને તેનું પહેલું મમશન મૂન ચાંગ’ઈ-1 (ચાન-ગેઈ1 તરીકે ઉચ્ચારવામાં આવે છે ) પર મોકલ્યું જે એક ઓમબણટર મમશન
હતું. ભારત દ્વારા ચંદ્ર પર મોકલવામાં આવેલ પહેલું મમશન ચંદ્રયાન-1
હતું, જેમાં એક ઓમબણટર અને ઈમ્પેક્ટર હતું, જેને 'મૂન ઈમ્પેક્ટ પ્રોબ'
કહેવાય છે . નોંધનીય છે કે મૂન ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ એમશયામાંથી પ્રથમ
માનવ મનમમણત ઓબ્જેકટ હતો જેને વૈજ્ઞામનક અભ્યાસ માટે ચંદ્રની
સપાટી પર મોકલવામાં આવ્યો હતો.
છે લ્ લા એક દાયકામાં, ચંદ્ર મમશનોએ ગુરત્કવાકષણણ મવસંગતતા માપન
દ્વારા ચંદ્રનો તેની સપાટી, એક્સોમસ્ફયર તેમજ તેની આંતમરક રચનાના
સંદભણમાં વ્યાપકપણે અભ્યાસ કયો છે . 2019 માં ભારતનું ચંદ્રયાન 2,
જો કે લેન્ડર તેનું મમશન પૂણણ કરવામાં સફળ ન થયું પરં તુ ઓમબણટર
સમ્યપણે ચંદ્રનો અભ્યાસ કરી રહ્યું છે . ચીન દ્વારા મોકલવામાં આવેલ
ચાંગ’ઇ-5 મમશન ચંદ્રના નમૂના લઈને પરત ફરવામાં સફળ રહ્યું છે .
હાલમાં (2022), ચંદ્રનો અભ્યાસ કરવા માટે જે મમશન સમ્ય છે તેમાં
યુ.એસ.નું લુનર મરકોમનસન્સ ઓમબણટર (LRO), ભારતનું ચંદ્રયાન-2
ઓમબણટર અને ચીનના ચાંગ-4 લેન્ડર તથા યુટુ-2 રોવર છે .

ચાંદ્ર પર ભારતના શમશન

ભારતીય ચાંદ્ર સાંશોધન કાયથક્રમ
ભારતીય ચંદ્ર સંશોધન કાયણ્મ 2008માં ચંદ્રયાન-1 મમશનથી શરૂ
થયો હતો. ચંદ્રયાન-1 મમશનમાં સપાટીની ટોપોગ્રાફી, ખમનજ અને
તત્કવના મવતરણ, બાષ્પશીલતાનો અભ્યાસ કરવા અને સપાટી અને
પેટા-સપાટીના જળ-બરફ અંગેની શોધ માટે એક ઓમબણટર હતું. ચંદ્ર
ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ (MIP), જે ચંદ્રયાન-1 પરનું મપગીબેક મોડ્યુલ છે , તે
દમિણ ધ્રુવીય િેિને અસર કરવા તેના ઓમબણટરમાંથી છોડવામાં
આવ્યું હતું. માિ એક વષણથી પણ ઓછું આયુષ્ય હોવા છતાં, ચંદ્રયાન
1 એક સફળ મમશન તરીકે ઉભરી આવ્યું અને તેના કારણે પણ ઘણી
શોધો થઈ.
ચંદ્રયાન-1ની નોંધપાિ સફળતા સાથે, વધુ એક સંપૂણણ ફોલો-અપ
મમશન ચંદ્રયાન-2 ને ઓમબણટર, લેન્ડર અને રોવર સાથે વૈમિક લ્યુનાર
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મેમપંગને અનુસરવા અને લેમન્ડં ગ સાઇટની આસપાસ અભ્યાસ કરવા
માટે મડઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું. લેન્ડરના હાડણ લેમન્ડં ગે અમને જેતે સ્થળના મવજ્ઞાનને અનુસરતા અટકાવ્યા પરં તુ ઓમબણટર તેના
ઓનબોડણ વૈજ્ઞામનક પેલોડ્સ સાથે હજી પણ સમ્ય છે , જે ચંદ્રની
સપાટીના મરમોટ સેમન્સંગ અવલોકનો તેમજ લ્યુનાર એક્સોમસ્ફયરનું
અવલોકન કરે છે .

ચંદ્રયાન-2 મમશનને ચંદ્રયાન-3 મમશન દ્વારા અનુસરવામાં આવશે, જે
ચંદ્રની સપાટી પર ઉતરાણ અને ફરવાનું મનદશણન કરશે તથા તે સ્થળના
અવલોકનો દ્વારા ચંદ્રયાન-2ના ભ્રમણકિા મવજ્ઞાનને પૂરક
બનાવશે. આગલા લક્ષ્ય તરીકે ભારતીય ચંદ્ર અન્વેષણ કાયણ્મે ધ્રુવો
પરની સપાટી/પેટા-સપાટીના પાણી/પાણી-બરફ અને અન્ય
બાષ્પશીલ પદાથોની વૈજ્ઞામનક સમસ્યાઓ તેમજ ઉચ્ચ અિાંશો અને
ધ્રુવો પર કાયમી પડછાયા અને કાયમી રીતે પ્રકામશત પ્રદે શોના
અભ્યાસને રાખ્યો છે .
ટૂં કમાં, હવે આપણે ચંદ્રયાન શ્રેણીના મમશનની ચચાણ કરીશુ.ં
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ચાંદ્રયાન-1

ચંદ્રયાન-1 મમશન ભારતીય ચંદ્ર સંશોધન કાયણ્મનું પ્રથમ મમશન હતું,
તેમાં ચંદ્રના ઉચ્ચ મરઝોલ્યુશન મરમોટ સેમન્સંગ અવલોકનો કરવા માટે
વૈજ્ઞામનક સાધનો મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેમાં ભારત તરફથી
અમગયાર વૈજ્ઞામનક સાધનો તેમજ અન્ય ઘણી અવકાશ એજન્સીઓ
સામેલ હતી. ચંદ્રયાન-1 એ અવકાશ સંશોધનમાં આંતરરાષ્ટરીય
સહયોગનું ઉિમ ઉદાહરણ હતું.
આ મમશન િણ ઇમેમજં ગ સ્પેક્ટર ોમીટરના ઉપયોગ સાથે UV-VIS-NIR
રીજન માટે હાઇપર ટે લનોલોજીથી સજ્જ હતું, જે ઓછી ઉજાણ ધરાવતા
એક્સ-રે સ્પેક્ટર ોમીટર સાથે ઉચ્ચ અવકાશી રીઝોલ્યુશન પર ચંદ્રની
સપાટીની ખમનજ અને રાસાયમણક રચના પ્રદાન કરે છે . મમશનમાં એક
ભૂપ્રદે શ મેમપંગ કે મેરા પણ હતો જે ચંદ્રની સપાટીની ઉચ્ચ
રીઝોલ્યુશનવાળી મિપમરમાણીય ઈમેજીસ આપે છે . સરફે સ ઇમેમજં ગ
ઉપરાંત, ચંદ્રયાન-1 મમશનમાં ચંદ્રની અમલ્ટમેટરી (ઊંચાઈને લગતી)
મામહતીની આપ-લે કરવા માટે લેસર રેમન્જં ગ સાધન પણ છે . મરમોટ
સેમન્સંગ સંશોધન માટે , િણ પેલોડ્સ - એક ઉચ્ચ ઊજાણ X- રે
સ્પેક્ટર ોમીટર, સબ-keV અણુ પ્રમતમબંમબત મવશ્લેષક (એટમ
મરફલેકટીંગ એનલાઇઝર) અને લઘુમચિ (મમનીએચર) ઇમેમજં ગ રડારનો
ઉપયોગ પ્રથમ વખત કરવામાં આવ્યો હતો. જે અનુ્મે ચંદ્રની સપાટી
પર
બાષ્પશીલ
પદાથોના
પમરવહન,
સ્થામનક
ચંદ્ર
મમમનમેગ્ નેટોમસ્ફયસણની હાજરી અને સ્થાયી રૂપે પડછાયાવાળા ચંદ્ર
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ધ્રુવીય પ્રદે શમાં પાણીના બરફની સંભમવત હાજરીની તપાસ કરવા
માટે હતા. ચંદ્રયાન-1 દ્વારા રેમડયેશન ડોઝ મોમનટર પણ હતું, જેણે ચંદ્ર
પર તેમજ ચંદ્રની ભ્રમણકિામાં ઊજાણસભર કણોના પ્રવાહ પર
અગત્કયની મામહતી પ્રદાન કરી હતી.
ચંદ્રયાન-1 માં મૂન ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ (MIP)ની સાથે ઇમેમજં ગ મસસ્ટમ,
રડાર
અમલ્ટમીટર
અને
ક્વાડર પોલ
માસ
સ્પેક્ટર ોમીટર
હતું. અવકાશયાનમાંથી ચંદ્રના દમિણ ધ્રુવની નજીક MIP છોડવામાં
આવ્યો હતો.

ચંદ્રયાન-1 મમશનના તારણોનમાંથી કે ટલીક નોંધપાિ શોધ થકી
ઉપરના મચિમાં પેનલ (a)માં ચંદ્રને કલર કોડમાં દશાણવેલ છે , જેમાં
ચંદ્રના ધ્રુવોની નજીકના જાંબલી અને વાદળી રં ગના ઝોન ચંદ્રની
સપાટી પર પાણીના બરફની મવપુલ માિા દશાણવે છે . આ રસપ્રદ
પમરણામ ચંદ્રયાન-1 મમશનના મૂન મમનરોલોજી મેપર (M3)
પેલોડમાંથી આવ્યું છે . તેણે ચંદ્રની સપાટી પરથી પ્રમતમબંમબત સૌર
સ્પેક્ટર મના મવશ્લેષણ દ્વારા હાઇડર ોમક્સલ રેમડકલ (OH) ની હાજરી
શોધી કાઢી. OH ની હાજરી ધ્રુવીય પ્રદે શોની નજીક ચંદ્રની સપાટી પર
પરમાણુઓની
સંભમવત
હાજરીને
આભારી
હતી. ચંદ્રના
અમલ્ટટ્યુમડનલ કમ્પોમઝશન એક્સ્ટલોરર (CHACE) નામના અન્ય
સાધન, જે મૂન ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ (MIP)નો એક ભાગ હતો, તેણે ચંદ્રના
બાહ્યમંડળમાં પાણીના અણુઓની હાજરી શોધી કાઢી. ચંદ્ર મવજ્ઞાનની
આ એક મવિેપજનક શોધ હતી, કારણ કે અગાઉ એવું માનવામાં
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આવતું હતું કે ચંદ્ર હાડકા જેવો શુષ્ક છે . ચંદ્રયાન-1 મમશન એ પમરપ્રેક્ષ્ય
બદલી નાખ્યું છે .
મચિમાં દશાણવેલ પેનલ (b), ચંદ્રયાન-1 ઓનબોડણ SARA ઇન્સ્ટુમેન્ટના
ચંદ્રયાન એનજેમટક ન્યુટરલ એનાલાઇઝર (CENA) ઉપકરણમાંથી અન્ય
નોંધપાિ વજ્ઞામનક પમરણામ રજૂ કરે છે . જેમ તમે જાણો છો, સૂયણ ~400
km/s ની સરેરાશ ઝડપે ચાજણ કરેલા કણોનો પ્રવાહ બહાર કાઢે છે ,
જેમાં ચાજણ થયેલા કણો (આયન અને ઈલેક્ટર ોન)નો સમાવેશ થાય છે .
ચાજણ થયેલ કણોના આ પ્રવાહને સૌર પવન કહેવાય છે . સૌર પવનમાં
~96% પ્રોટોન, ~4% He++ (બમણું ચાજણ થયેલું મહમલયમ આયન),
<1% જેટલા ભારે આયન અને સમાન પ્રમાણમાં ઇલેક્ટર ોનનો સમાવેશ
થાય છે . SARA અવલોકનો દશાણવે છે કે લગભગ 20% પ્રમતકૂ ળ સૌર
પવન પ્રોટોન એનજેમટક ન્યુટરલ હાઇડર ોજન અણુ (ENAs) તરીકે
અવકાશમાં પાછા મવખેરાય છે . આને બેકસ્કે ટડણ હાઇડર ોજન ENA
કહેવામાં આવે છે . પેનલ (b)નું મચિ SARA ઇન્સ્ટુમેન્ટના ડે ટાનો
ઉપયોગ કરીને બેકસ્કે ટડણ હાઇડર ોજન ENA ફ્લક્સનો નકશો દશાણવે
છે . આ મચિ સૌર ઝે મનથ કોણ પર છૂટાછવાયા ENA પ્રવાહના
અવલંબનને પણ દશાણવે છે .
પેનલ (c), ચંદ્રયાન-2 બોડણ પર C1XS ('મકક્સ' તરીકે ઉચ્ચારવામાં આવે
છે ) પ્રયોગનું પમરણામ દશાણવે છે . C1XS સાધન ચંદ્રના પોપડામાં મુખ્ ય
ખડકો બનાવતા તત્કવોની સંપૂણણ અને સંબંમધત પ્રમાણને માપવા માટે
છે , જેમ કે Mg, Al, Si, Ca, Ti અને Fe. C1XS એ સૌર એક્સ-રે
મકરણોત્કસગણના પ્રમતભાવમાં ચંદ્રના ખડક-રચના તત્કવોમાંથી XRay
ફ્લોરોસેન્સ (XRF) માપે છે . પેનલ (c) માં, ચંદ્રની સપાટી પરથી Mg, Al,
Si અને Ca ના XRF ની હાજરી સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે . આ મચિમાં
દશાણવવામાં આવ્યું ન હોવા છતાં, C1XS એ ચંદ્રની સપાટી પર
વધારાના સોમડયમના પ્રથમ સ્પષ્ટ પુરાવા પણ આટયા.
પેનલ (d), ચંદ્રયાન-1 નું બીજું એક રસપ્રદ પમરણામ દશાણવે છે . તે દશાણવે
છે કે ચંદ્ર વેક રીજન (ચંદ્રના પડછાયા હેઠળ અંતમરિનો પ્રદે શ)નું
ભૌમતકશાસ્ત્ર એટલું સરળ નથી જેટલું તે માનવામાં આવતું હતું. પહેલાં,
એવું માનવામાં આવતું હતું કે સૌર પવન એ ચંદ્ર વેક રીજન સુધી પહોંચી
શકતો નથી. ચંદ્રયાન-1 ઓનબોડણ પર રહેલ SARA ઇન્સ્ટુમેન્ટ (ચોક્કસ
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કહીએ તો, સૌર પવન મોમનટર ઉપકરણ SWIM, જે SARA સાધનનો
એક ભાગ હતો), ચંદ્રના નજીકના વેક રીજનમાં નોંધપાિ પ્રોટોન
પ્રવાહો શોધી કાઢયા હતા. પેનલ (d) માં બતાવેલ મચિને એનજી
ટાઈમ સ્પેક્ટર ોગ્રામ કહેવામાં આવે છે, જે સપાટી (સ્થામનક મિમતજની
નીચે), (મધ્ય) લીંબ (મિમતજ તરફ) અને (તમળયે) અવકાશ (મિમતજની
ઉપર) પરથી આવતા અવલોકનથી કરેલ આયન ગણતરીઓ દશાણવે
છે . પાંચ અલગ-અલગ આયનની સંખ્ યા ઓળખી, જેને A થી E લેબલ
કરવામાં આવ્યું. ચંદ્ર મવષુવવૃિીય સમતલની નજીક 140° સૌર ઝે મનથ
કોણ પર, એટલે કે , 100km ની ચંદ્ર ઊંચાઈ પર ટમમણનેટરની પાછળ
∼50° પર પ્રોટોન શોધી કાઢવામાં આવ્યા.
પેનલ (e), સ્કે ટડણ હાઇડર ોજન ENA ફ્લક્સનો નકશો દશાણવે છે જે મમમન
મેગ્ નેટોમસ્ફયર પર સૌર પવન પ્રોટોન ફ્લક્સ માટે સામાન્ય છે . ENA
ફ્લક્સ ઓમેગ્ નેટોમસ્ફયર પ્રદે શમાં અવિય, તેમજ આસપાસના પ્રદે શો
પર ENA પ્રવાહમાં વધારો મમમનમેગ્ નેટોમસ્ફયરની મવશેષતા સ્પષ્ટપણે
બહાર લાવે છે . ચુંબકીય િેિો (જેને ચુંબકીય મવસંગતતાઓ પણ
કહેવાય છે )ના પેચ દ્વારા સૌર પવનના રિણને કારણે
મમમનમેગ્ નેટોમસ્ફયર પર ENA પ્રવાહ ઓછો થાય છે , જે બદલામાં, પૂરતા
ENA ને જન્મ આપી શકતા નથી. બીજી તરફ વધારે ENA ધરાવતા
પ્રદે શો દશાણવે છે કે સૌર પવનના કણો કે જે મમમનમેગ્ નેટોમસ્ફયર દ્વારા
મવચમલત થયા હતા, તે તેના સમતલ સાથે પ્રત્કયાવમતણત થાય છે , જેનાથી
વધુ ENA નો વધારો થાય છે .
પેનલ (f) એ MIPના ગ્રાઉન્ડ ટર ે સ પર ચંદ્ર એક્સોમસ્ફયરમાં આગોન-40
ગેસનું મવતરણ દશાણવે છે . એક જ મેમરડીયનની મયાણદામાં હોવા છતાં,
તે દમિણ ધ્રુવીય પ્રદે શને આવરી લેતા અિાંશોની િેડ શ્રેણી પર ચંદ્ર
એક્સોસ્ફે મરક આગોન-40નું આ પહેલી વખત માપન હતું. આગોન-40
એ ચંદ્રના એક્ઝોમસ્ફયરમાં એક કન્ડેન્સેબલ ગેસ છે , જે ચંદ્રના નીચલા
પોપડા અને ઉપલા આવરણમાં રેમડયોજેમનક પોટે મશયમ-40ના
મકરણોત્કસગી મવઘટનને કારણે ઉદ્દભવે છે અને મતરાડો અથવા
ઓમરમફસ દ્વારા બહાર નીકળે છે . મચિમાં દશાણવવામાં આવ્યું ન હોવા
છતાં, CHACE સાધને ચંદ્ર એક્સોસ્ફે મરક વોટર વેપરની હાજરીની શોધ
અને ચંદ્ર એક્સોસ્ફે મરક મનયોન અને મોલેક્યુલર હાઇડર ોજનના મવતરણ,
અવકાશી મવજાતીયતા અને ચંદ્રના આંતમરક ભાગમાં રેમડયોજેમનક
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પ્રવૃમિની આંતર-હેમમસ્ફે મરકલ અસમપ્રમાણતાના સંકેતો પર નોંધપાિ
વૈજ્ઞામનક પમરણામો જાહેર કયાણ. અમધકતમ પમરમસ્થમતઓમાં ચંદ્ર
એક્સોસ્ફે મરક મહમલયમ-4 ઘનતાની મહિમ મયાણદા જે તેમને હોસ્ટ
કરવા માટે કોઈ અનુકૂળ નથી.

ચંદ્ર કોઈપણ વાતાવરણીય આવરણ અને આંતમરક વૈમિક ચુંબકીય
િેિથી વંમચત હોવાથી, તે ઉલ્કાના પ્રભાવો, મકરણોત્કસગણ અને
ઊજાણસભર કણો માટે અત્કયંત સંવેદનશીલ છે . ચંદ્ર પર સંભમવત માનવ
વસાહત માટે આ અવરોધોને દૂ ર કરવા માંટેના સમાધાનની રાહ
જોશે. એવા કે ટલાક પ્રદે શો છે જે ચંદ્ર પર માનવ સંશોધકો માટે
સુરમિત આશ્રય પ્રદાન કરવાની આશા દશાણવે છે , જેમ કે
જ્વાળામુખીની લાવા ટ્યુબ, જે પ્રમતકૂ ળ અસરોથી મુક્ત છે . આ માનવ
વસાહત માટે પયાણપ્ત હોઈ શકે છે જે બાહ્ય અવકાશમાં લાંબા ગાળાના
સંશોધન અને મવકાસ માટે એક મહત્કવપૂણણ પમરપ્રેક્ષ્ય છે . લાવા ટ્યુબ
રચાય છે ત્કયારે સમ્ય નીચી મસ્નગ્ધતા (ઓછી ગાઢ) વાળો લાવાફ્લો
તેના સૌથી બહારના ભાગની સતત ઠં ડકને કારણે સતત હાડણ પોપડો કે
પડ મવકસાવે છે (તેના બહારના ભાગમાંથી ગરમી અવકાશમાં
મવમકરણથી દૂ ર (રેમડયેટ) થાય છે ), જે સમય જતાં જાડો થાય છે અને
નીચે હજુ પણ વહેતા લાવાના પ્રવાહની ઉપર સખત છત બનાવે
છે . ઘણીવાર, જો પમરમસ્થમતઓ અનુકૂળ હોય, તો પીગળે લા મેગ્માથી
મુક્ત, એક નળાકાર આકારની નળીના રૂપમાં ખાલી ફ્લો ચેનલ
પાછળ રહી જાય છે , જેને જ્વાળામુખીની નળી તરીકે ઓળખવામાં
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આવે છે . આ મચિમાં દશાણવ્ યા મુજબ, ચંદ્રયાન-1 પરના ટે રન
ે મેમપંગ
કે મેરા (TMC)એ દટાયેલ આડી લાવા ટ્યુબ શોધી કાઢી છે .

ચાંદ્રયાન-2

ચંદ્રયાન-1 મમશનમાંથી શીખેલા પાઠને કારણે ભારતના બીજા ચંદ્ર
મમશન ચંદ્રયાન-2ની શરૂઆત થઈ. ચંદ્રયાન-2 મમશનની પમરકલ્પના
એક ઓમબણટર, લેન્ડર અને રોવર સાથે કરવામાં આવી હતી, જો કે ,
લેન્ડરને ચંદ્રની સપાટી પર હાડણ લેમન્ડં ગનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ચંદ્રયાન-2નું ઓમબણટર ઘટક, જે આઠ વૈજ્ઞામનક સાધનોથી સજ્જ છે , તે
હજુ પણ કાયણરત છે અને મૂલ્યવાન વૈજ્ઞામનક મામહતી આપી રહ્યું છે .
ચંદ્રયાન-2 ઓમબણટર પરના આઠ વૈજ્ઞામનક સાધનો એમલમેન્ટલ
કમ્પોમઝશન, મમનરોલોજી, હાઇડર ેશન, ન્યુટરલ અને આયન
એક્સોમસ્ફયર તેમજ ઇમેમજં ગના પાસાઓને સંબોધે છે .
ચંદ્રયાન-2 ઓનબોડણ લલાસ ઇન્સ્ટુમેન્ટ એ C1XS પ્રયોગનું અનુવતી છે ,
જે ચંદ્રની સપાટી પરના તત્કવો અને ખમનજોમાંથી એક્સ-રે
ફ્લોરોસેન્સનો અભ્યાસ કરી રહ્યું છે . CLASS એ XRay સોલર મોમનટર
(XSM) સાધન દ્વારા સહામયત છે, જે સૂયણ તરફ મનદે મશત છે અને સૌર
X-Ray ઉત્કસજણનનો અભ્યાસ કરે છે . આમ, XSM ઉપકરણ (ઇન્સ્ટુમેન્ટ)
સૌર XRay ઉત્કસજણનના કારણોનો અને CLASS ઉપકરણ ઇન્સ્ટુમેન્ટ
તેની અસરો (ચંદ્ર સપાટીના તત્કવોના XRF)નો અભ્યાસ કરે છે .
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ચંદ્રયાન-2 પર ઓનબોડણ પર IIRS ઇન્સ્ટુમેન્ટ એ ઇન્િા-રેડ
સ્પેક્ટર ોમીટર છે , જે ચંદ્રની ખમનજશાસ્ત્ર તેમજ ચંદ્રની સપાટી પરના
હાઇડર ેશનની હાજરીનો અભ્યાસ કરવા સિમ છે . ચંદ્રયાન-1 ના M3
ઇન્સ્ટુમેન્ટ (જે 2.8 માઇ્ોન તરં ગલંબાઇ સુધી મયાણમદત હતું અને
પાણી-બરફની હાજરીની સીધી નોંધ લઈ શકતું ન હતું. જેને 3.0
માઇ્ોન પર જોઈ શકાય છે .) પરથી પાઠ લેતા, IIRS ઇન્સ્ટુમેન્ટ 5.0
માઇ્ોન તરં ગલંબાઇ શ્રેણી સુધી અવલોકન કરવા માટે સજ્જ છે .
આમ, તે ચંદ્રની સપાટી પર હાઇડર ેશન અને ખમનજશાસ્ત્ર બંનેની
હાજરીનું મનરીિણ કરવા માટે સજ્જ છે .
ડ્યુઅલ િીક્વન્સી મસન્થેમટક એપરચર રડાર (DF-SAR) ઉપ-સપાટી
પર પાણી-બરફ, ચંદ્રની સપાટીની રફનેસ અને ડાઇલેમક્ટર ક
કોન્સટન્ટમાં સતત થતાં ફે રફારનો અભ્યાસ કરે છે . CHACE-2 પ્રયોગ,
જે ચંદ્રયાન-1 માં MIP પરના CHACE પ્રયોગનું અનુસરણ છે , જેના થકી
ચંદ્રના બાહ્યમંડળમાં તટસ્થ અણુઓ અને પરમાણુઓની રચનાનો તે
સ્થળે અભ્યાસ હાથ ધરવાનો છે . આ CHACE થી મવપરીત એક પ્રયોગ
હતો જે એક ચંદ્ર મેમરડીયન અને 1-100 amu ની માસ શ્રેણી સુધી
મયાણમદત હતો. CHACE-2 પ્રયોગ વૈમિક સ્તરે 1-300 amu ની વધુ
માસ શ્રેણી સાથે ચંદ્ર એક્સોમસ્ફયરનો અભ્યાસ કરી રહ્યો છે . ડ્યુઅલ
િીક્વન્સી રેમડયો સાયન્સ (DFRS) પ્રયોગ ચંદ્રની આસપાસના
આયનોમસ્ફયરનો અભ્યાસ કરી રહ્યો છે . ભૂ-પ્રદે શ (ટે રન
ે ) મેમપંગ કે મેરા2 (TMC-2) વૈજ્ઞામનક રીતે નોંધપાિ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય લિણોની ઓળખ
સાથે ચંદ્રની વૈમિક ઇમેમજં ગ કરે છે . અન્ય ઇમેમજં ગ ઇન્સ્ટુમેન્ટ
ઓમબણટર હાઇ મરઝોલ્યુશન કે મેરા (OHRC) છે , જે 25 સે.મી.ના
અભૂતપૂવણ મરઝોલ્યુશન સાથે ચંદ્રની સપાટીનું ઉચ્ચ મરઝોલ્યુશન
ઇમેમજં ગ કરી રહ્યું છે .
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ચંદ્રયાન-2 ઓમબણટર ઓન-બોડણ આઠ વૈજ્ઞામનક પેલોડ્સ સાથે ઉચ્ચ
ગુણવિાની મરમોટ સેમન્સંગ અને ચંદ્રના તે સ્થળના અવલોકનો પ્રદાન
કરે છે; આ ડેટા મવિભરમાં 2800 થી વધુ નોંધાયેલા વપરાશકતાણઓ
સાથે જાહેર જનતા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા છે . ચંદ્રયાન-2ના
વૈજ્ઞામનક પમરણામોએ ચંદ્ર મવજ્ઞાન સંશોધનને નવી આંતરદૃમષ્ટ પ્રદાન
કરી છે , જેમાંથી થોડા આ મચિમાં દશાણવવામાં આવ્યા છે . ચંદ્રયાન-2
ભ્રમણકિામાંથી અત્કયાર સુધી મેળવેલ મુખ્ ય વૈજ્ઞામનક પમરણામોમાં
સપાટી પરના હાઇડર ેશન લિણોની લાિમણકતા, ચંદ્ર પરના નવા કે
તાજા જ્વાળામુખી મુખના લિણ, ચંદ્ર એક્સોમસ્ફયરમાં આગોન-40નું
વૈમિક મવતરણ, ચંદ્ર પર જુ દા જુ દા અંતર પર જીઓટે લ ડાયનેમમક્સનો
અભ્યાસ, ઓમબણટરની મદદથી Cr અને Mn જેવા નાના તત્કવોની શોધ
અને પ્રથમ વખત સોમડયમ મવતરણનું મેમપંગનો સમાવેશ થાય છે .
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ડ્યુઅલ િીક્વન્સી (એલ અને એસ બેન્ડ) એસએઆરનો ઉદ્દેશ્ય એલબેન્ડ જેવા ઉન્નમિકરણો (~5.10m એટલે કે S-બેન્ડ કરતાં બમણો)ની
મદદથી ચંદ્રયાન-1 એસ-બેન્ડ મમમનસારના માપનને વધુ ઊંડાઈ માટે
સાથે સાતત્કય પ્રદાન કરવાનો છે , જે ચંદ્રની પેટા-સપાટી પરથી
સ્કે ટમરં ગને પુનઃપ્રાપ્ત કરવાની િમતાવાળું હશે. મચિની ડાબી પેનલ
ચંદ્રની સપાટીની નીચે છુપાયેલા ્ે ટસણના સાિાત્કકાર કરાવે છે અને ચંદ્ર
રેગોમલથ દ્વારા છુપાયેલા મવિેમપત પ્રદે શોને પણ દશાણવે છે . મચિની
જમણી પેનલ સરખામણી માટે , સમાન પ્રદે શને અનુરૂપ, LRO
ઓમબણટરમાંથી એક ઈમેજ રજૂ કરવામાં આવી છે .
OHRC ઉપકરણની વાત કરી તો, જેમ તમે જાણો છો, ચંદ્રની સપાટી
અસમાન છે ; મવમવધ કદના અસંખ્ ય પથ્થરો (બોલ્ડસણ) છે . વધુ પડતાં
અવકાશી રીઝોલ્યુશનને કારણે OHRC ઇમેજનો ઉપયોગ કરીને આ
પત્કથરોને સરળતાથી ઓળખી શકાય છે . 1 m થી 50 m વ્યાસ સુધીના
સેંકડો પત્કથરો, જ્વાળામુખી મુખની ધાર નજીકના મવસ્તારમાં છે .
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આ પથ્થરો જ્વાળામુખી મુખની રચના દરમમયાન ઉંડે થી મળી આવેલ
મમટમરયલનું પ્રમતમનમધત્કવ કરે છે . ચંદ્રની સપાટી પરના પથ્થરો
ઘણીવાર નવા જવાળામુખી મુખની આસપાસ જોવા મળે છે . લેમન્ડં ગ
સાઇટ્સની લાિમણકતા ઉપરાંત, OHRC ઈમેજીસ વૈજ્ઞામનકોને રમચના
િેિમાં બોલ્ડર વસ્તીનો અભ્યાસ કરવાની મંજૂરી આપે છે અને તેમને
ભૌગોમલક લિણોનું અથણઘટન કરવામાં અને તે પ્રદે શ માટે ભૌગોમલક
ઇમતહાસ મેળવવામાં મદદ કરે છે .

ચાંદ્રયાન-3 તરફ
ચંદ્રયાન-3 માટે ચંદ્રના દમિણના ઉચ્ચ અિાંશો પર સોફ્ટ લેમન્ડં ગનો
છે . આ મમશનનું અપેમિત આયુષ્ય લગભગ 14 પૃથ્વી મદવસ છે . રોવર
અને લેન્ડર તથા રોવર પરના પેલોડ્સ ચંદ્રયાન-2 મમશન જેવા જ
છે . લેમન્ડં ગ પછી, રોવર લેન્ડરમાંથી બહાર નીકળી જશે અને તે સ્થળના
અવલોકનો કરશે.
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ભારતીય ચંદ્ર કાયણ્મ મવજ્ઞાન આધામરત છે . ચંદ્રયાન-3 મમશનનો
વૈજ્ઞામનક ઉદ્દેશ લેમન્ડં ગ સાઇટની આસપાસના મવસ્તારમાં
થમોમફમઝકલ ગુણધમો, ધરતીકં પ અને તત્કવની રચનાનો અભ્યાસ
કરવાનો છે . અવકાશયાનમાં લેન્ડરની અંદર રોવર સાથે લેમન્ડં ગ
મોડ્યુલ અને પ્રોપલ્શન મોડ્યુલ છે . પ્રોપલ્શન મોડ્યુલ ચંદ્રની
આસપાસ 100 x 30 મકમી સુધી રહેશે અને લેન્ડરને ગોઠવશે અને પછી
ચંદ્રની સપાટી પર ઉતરવા માટે તેના પોતાના પ્રોપલ્શનનો ઉપયોગ
કરશે.

ભારતીય અાંતશરક્ષ શવજ્ઞાન આાંકડા કે ન્દ્ર (ઈશન્ડયન સ્પેસ
સાયન્સ ડેટા સેન્ટર - ISSDC)
ઈમન્ડયન સ્પેસ સાયન્સ ડેટા સેન્ટર (ISSDC) મવશે સંમિપ્તમાં કહેવાની
આ તક હુ ં લઈ રહ્યો છું, જે કણાણટક રાજ્યમાં બાયલાલુ ખાતે ભારતના
ડીપ સ્પેસ નેટવકણ (DSN) સાથે સંકળાયેલું છે . ISSDC, ઇસરો સાયન્સ
ડેટા આકાણઇવ (ISDA) નું આયોજન કરે છે, જે ભારતીય મવજ્ઞાન
મમશનના તમામ વૈજ્ઞામનક ડેટાનો ભંડાર છે . તે ચંદ્રયાન-1, ચંદ્રયાન-2,
માસણ ઓમબણટર મમશન, એસ્ટર ોસેટ, વગેરન
ે ા ડે ટા આપી શકે છે .
દરેક મમશનમાં પ્રાકૃ મતક અને સંમિપ્ત ડેટા, કે મલિેશન ડેટા, સહાયક
ડેટા, ઉચ્ચ સ્તરના વ્યુત્કપન્ન ડેટા, દસ્તાવેજીકરણ અને સોફ્ટવેરનો
સમાવેશ થાય છે .
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ISDA એ ટલેનેટરી ડેટા મસસ્ટમ (PDS) દ્વારા સંગ્રમહત પ્રમામણત
ધોરણોનો ઉપયોગ કરે છે અને ઈ ન્ટરનેશનલ ટલેનેટરી ડેટા સંગ્રહક
(IPDA)ની માગણદમશણકાને અનુસરે છે . આ દ્વારા, ISSDC એ ડેટાના
લાંબા ગાળાના સંગ્રહ માટે ના વૈમિક ધોરણોનું પાલન સુમનમશ્ચત કરે
છે , તેમની ઉપયોમગતા જાળવી રાખે છે અને વૈજ્ઞામનક સમુદાયને
તેમના મવશ્લેષણ માટે ઉચ્ચ-ગુણવિાવાળા ડેટાની સુમવધાઓ આપે છે .
તમારામાંથી ઘણાને એ જાણીને આનંદ થશે કે આ ડેટા, અન્ય
સંસ્થાઓના વૈજ્ઞામનકો અને સામાન્ય લોકો માટે પણ સુલભ
બનાવવામાં આવ્યો છે . તમારે ફક્ત www.issdc.gov.in વેબસાઇટની
મુલાકાત લેવાની છે અને ડેટાનો ઉપયોગ શરૂ કરવા માટે તમારે
રજીસ્ટર ે શન કરાવવાનું છે . આ સંગ્રહ મવદ્યાથી સમુદાય માટે પણ ખૂબ
જ ઉપયોગી છે , જેના થકી ડેટા સંગ્રહના પ્રમાણભૂત ધોરણો, ડેટાના
મવમવધ સ્તરો, તેમજ દસ્તાવેજીકરણની મામહતી પ્રાપ્ત થાય છે .

સારાાંશ અને ભાશવ કાયથક્ષેત્ર
સારાંશમાં, ચંદ્રનું અન્વેષણ કરવાના મમશનોએ તેની રચના, સપાટીની
રચના, ખમનજ મવજ્ઞાન, એક્સોમસ્ફયર તેમજ તેની પ્રવૃમિની મસ્થમતના
સંદભણમાં ઘણી બધી વૈજ્ઞામનક સમજ આપી છે . આ મમશનોએ ચંદ્ર
મવશેના આપણા પમરપ્રેક્ષ્યને આકાર આપવામાં પણ મદદ કરી છે ;
ઉદાહરણ તરીકે , ચંદ્ર પર પાણીની હાજરીની શોધ અને વતણમાનના ચંદ્ર
જ્વાળામુખીના પુરાવાએ ચંદ્રની ઉત્ક્ાંમત મવષેની સમજ વગેર.ે
ચંદ્ર પરથી એકમિત કરાયેલા નમૂનાઓએ પ્રારં મભક સૌરમંડળમાં
ઈમ્પેક્ટ પ્રમ્યાઓના અમસ્તત્કવ અને અવમધની ચકાસણી કરવામાં
મદદ કરી છે . જેમાં એકમિત કરાયેલા નમૂનાઓ (જે ્ે ટર ્ોનોલોજી
કે મલિેશન તરીકે ઓળખાય છે )ની ્ે ટર ગણતરીઓ અને મકરણોત્કસગી
ડેમટં ગ વચ્ચેના સહસંબંધનો અભ્યાસ, પ્રારં મભક ગ્રહોના મવકલન
નમૂનાઓ, જાયન્ટ ઈમ્પેક્ટ અને મેગ્મા મહાસાગરોની અસરો, ચંદ્રના
થમણલ ઇવોલ્યુશનની ચોક્કસ મામહતી મેળવવી, ઇમ્પેક્ટ-બેમસન્સની
રચના અને ફે રફારની વધુ સારી સમજ મવકસાવવી, વગેરન
ે ો સમાવેશ
થાય છે .
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તેમ છતાં, આ મમશનોએ ઘણાં વૈજ્ઞામનક પ્રશ્નો ઉભા કયાણ છે , જેમાંથી
કે ટલાક ચંદ્ર ધ્રુવીય પ્રદે શોમાં બાષ્પશીલ પદાથોનો અભ્યાસ, ચંદ્રના
કાયમી પડછાયાવાળા અને કાયમી પ્રકામશત પ્રદે શોનો મવગતવાર
અભ્યાસ; ચંદ્ર ખમનજશાસ્ત્ર, હાઇડર ેશન અને એસ્ટર ોબાયોલોજીના મૂળ
સત્કયને જાણવા માટે તે સ્થળના નમૂનાઓનું મવશ્લેષણ વગરેનો
સમાવેશ થાય છે . ઉપરાંત, ચંદ્રની દૂ રની બાજુ તેના રેમડયોવેવ-મુક્ત
વાતાવરણને કારણે આકષણક જોવા મળે છે , જે ખગોળશાસ્ત્રીય
અવલોકનો માટે યોગ્ય છે .
વૈજ્ઞામનકો ઉપરાંત, મવમવધ ટે લનોલોજીઓ પણ ચંદ્ર સંસાધનોમાંથી
પ્રોપેલન્ટ્સના ઉત્કપાદન માટે તે સંશાધનના ઉપયોગના સંદભણમાં ચંદ્રને
સંભમવત અવકાશી પદાથણ તરીકે ગણી રહી છે . ચંદ્ર પર મસમવલ
એમન્જમનયમરં ગ માટે ની તકનીકોની શોધ માટે ટે લનોલોજીનો મવકાસ
ચાલુ છે . મોટા પમરપ્રેક્ષ્યમાં, ચંદ્રને પૃથ્વીનું અવલોકન કરવા માટે
સંભમવત અવકાશ મથક તરીકે પણ જોવામાં આવે છે .
સંશોધન ચાલુ રહેશે, એ સંદભણમાં હુ ં આશા રાખું છું કે આ સંમિપ્ત
પ્રસ્તુમત તમને ચંદ્ર મવશે એકદમ સંપૂણણ પમરપ્રેક્ષ્ય પ્રદાન કરી શકે છે , જે
તમને તમારી કારમકદી તરીકે અંતમરિ મવજ્ઞાનને અપનાવવા માટે
પ્રેમરત કરી શકે છે. એક મદવસ તમારં સંશોધન ચંદ્રના નવા રહસ્યો પણ
ખોલી શકે છે .
*******
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