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...و 





از دست دادن ماه

کشف مکانیزم فاصله ماه•

تاثیرات این جابه جایی•



















چرا ما متفاوت هستیم



تب مریخی ها

اخترشناس ایتالیایی اسکیاپارلی•

لویل: منجم آماتور امریکائی•



میلیون کیلومتر228:فاصله از خورشید

کیلومتر6800: قطر

روز687: گردش انتقالي

دقیقه37ساعت و 24: چرخش وضعي

جرم زمین0/11: جرم

درجه25/2:انحراف محور

 عدد2: تعداد قمر



اتمسفر

میلیارد سال قبل3/5آسمان مریخ در حدود 
Noachian دوره
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خالء

سرما



وری ماکرومولکولهایی مشابه با فسیلهای جان•
پیدا شده

برابر بیشتر از چرخه های معمول100•
و مشابه با گازهای فسیلی( نا معلوممنشاء)

سانتی متری5کشف ملکول آلی در عمق •





این یک مخزن آب زیر زمینی شور است•

درجه20در سرمای منفی •

کانالهای خروجی آب•










