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 پذیری هالل اول ماههای قمری بررسی تأثیر روشنایی در رؤیت
  

 2، محمد مهدی مطیعی1جمشید قنبری
 دانشگاه فردوسی مشهدگروه فیزیک، دانشکده علوم، . 1

   شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد لرزه مرکز تحقیقات زمین. 2
  چکیده

های علمی همواره مورد توجه دانشمندان و فقهای اسالمی و حتی  مینههای فقهی و چه در ز رؤیت هالل و مسایل مربوط به آن چه در زمینه
در کشور ما به سبب نقشی که هالل ماه در تعیین آغاز و پایان ماههای هجری قمری دارد، استهالل از اهمیت . است دیگر دانشمندان جهان بوده

عیین صحیح روزهای ماههای قمری وابسته است، عمل رؤیت از طرف دیگر از آنجا که برخی از اعمال شرعی به ت. بسزایی برخوردار است
در این مقاله عالوه بر معرفی پارامترهای  .کند هالل ماه گاه بسیار حساس و گزارشهای واصله از رصدگران هالل ماه اهمیت دو چندان پیدا می

 . آن به طور خاص در امر رؤیت پرداخته خواهد شد به نحوه محاسبه میزان روشنایی هالل ماه و نقش ،بینی رؤیت هالل مهم و مؤثر در پیش
  

   مقدمه -1
یک یا دو روز بعد از مقارنۀ ماه، هنگـامی          . مبنای تقویم اکثر کشورهای اسالمی بر ماههای قمری بنا نهاده شده است           

چند بـا   هر. شود   ماه قمری جدید آغاز می     ،گردد  که هالل باریک این قمر در افق غربی پس از غروب خورشید مشاهده              
بینـی   داشتن پارامترهای مداری ماه، زمان دقیق مقارنۀ آن با خورشید با دقت مناسبی قابل محاسبه است، اما امکان پـیش          

در طول دو   . همواره به سادگی میسر نیست    ) با چشم غیر مسلح یا ابزار اپتیکی      (پذیری اولین هالل پس از مقارنه         رؤیت
شود و    در ارتفاع بسیار کمی پس از غروب خورشید در آسمان ظاهر می           معموالً  ه  روز اول بعد از مقارنه، هالل جوان ما       

ممکن است در میان روشنایی پس از غروب خورشید در افق غربی مشاهده گردد، اما فرصت این رؤیت بـسیار کوتـاه                      
ز غـروب  شـود و مـدتی پـس ا    است زیرا ماه پس از غروب خورشید تنها مدت زمان کوتاهی باالی افـق مـشاهده مـی    

در این  . مشاهده هالل یک روز پس از مقارنه معموالً بسیار دشوار و گاه غیر ممکن است              . خورشید غروب خواهد کرد   
باشد، بنابراین بسادگی در روشنایی افق محو خواهد          زمان هالل بسیار باریک است و روشنایی سطح آن بسیار اندک می           

لهایی به مکانی مناسب، رصدگرانی باتجربه و آسمانی صـاف و بـدون         رؤیت چنین هال  . گردد  ها پنهان می    شد و از دیده   
بنابراین زمان مشاهده هالل پس از مقارنه ماه و خورشید در هر مـاه قمـری بـا               . غبار و سایر آلودگیهای جوی نیاز دارد      

ز دیـدگاه نـاظر     اگر از شرایط مکانی ناظر صـرفنظر کنـیم و مـسأله را ا              .باشد  ماه قمری دیگر ممکن است تفاوت داشته      
خارج از زمین بررسی نماییم، اندازه و درخشندگی هالل ماه تنها به کمیـت نجـومی زاویـه کـشیدگی مـاه نـسبت بـه                          

کشیدگی بین مـاه و     . ای بین مراکز ماه و خورشید است، بستگی دارد          ای یا فاصله زاویه     خورشید که همان جدایی زاویه    
  . نامند خورشید را گاه کمان نور نیز می

 بـه    باشـد،   آغاز ماه قمری بر مبنای مقارنه ماه و خورشید          آنکه ،اول. وجود دارد  رایج ایده   4رای آغاز هر ماه قمری      ب
 .)مورد استفاده در کشور لیبـی      (ای که روز بعد از مقارنۀ ماه و خورشید اولین روز ماه قمری جدید محسوب شود                 گونه
به نحوی در نظر گرفته شود   ید و اختالف زمان غروب ماه و خورشید          آغاز ماه قمری بر مبنای مقارنه ماه و خورش         دوم،

که اگر مقارنۀ ماه و خورشید، قبل از غروب خورشید روی دهد و هالل ماه بعد از غروب خورشید، بـاالی افـق باشـد                     
 استفاده  معموالً در کشور عربستان موردایدهاین . ، روز بعد اول ماه قمری جدید محسوب شود     )حتی اگر رؤیت نشود   (

بر مبنای رؤیـت هـالل بـا چـشم           چهارم    و مبنای رؤیت هالل با چشم غیرمسلح      آغاز ماه قمری بر      سوم،. گیرد  قرار می 
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. گیرنـد   دو ایده اخیر در کشور ما مورد اسـتفاده قـرار مـی            .  باشد )چشمی و حتی تلسکوپ     ای دو یا تک   دوربینه(مسلح  
از . انـد    از اذان ظهر را نیز برای آغاز ماه قمری جدید کافی دانـسته             اخیراً مقام معظم رهبری رؤیت هالل در روز و پس         

های سوم و چهارم به عنوان مالک آغاز ماههای قمری مورد استفاده قرار               آنجا که در کشور جمهوری اسالمی ایران ایده       
مقارنه با خورشـید توجـه      پذیری هالل با توجه به پارامترهای ماه یک یا دو روز بعد از                گیرند، باید به شرایط رؤیت      می

  .نمود
  در مقدار زاویه کشیدگی ماه یک روز پس از مقارنهمؤثر عوامل  -2

طـول  (دهـد کـه طـول سـماوی           مقارنه ماه و خورشید زمـانی رخ مـی        :  زاویه کشیدگی ماه در هنگام مقارنه      )الف
کنـد    زاویه کشیدگی آن را معین می     در این لحظه عرض سماوی ماه،       . این دو جرم با یکدیگر برابر شوند      ) البروجی  ۀدایر

اگر در هنگام مقارنه عرض سماوی مـاه نیـز صـفر گـردد، شـاهد                ). البروجی خورشید همواره صفر است      ۀعرض دایر (
. باشـد   مـی  درجـه    -5و حـداقل     درجه   5البروجی ماه حدود      ۀحداکثر مقدار عرض دایر   . خورشید گرفتگی خواهیم بود   

اه و خورشید در هنگام مقارنه بیشتر باشـد، کـشیدگی مـاه نیـز یـک روز پـس از                     ای م   بدیهی است هرچه جدایی زاویه    
  .پذیری آن تأثیرگذار است مقارنه بیشتر خواهد بود که خود در رؤیت

مدار گردش ماه به دور زمین بیضی شکل است و زمین در یکی از کانونهای             :  سرعت ماه در مدار به دور زمین       )ب
مان مقارنه ماه و خورشید، ماه در نزدیکی نقطه حضیض خود باشـد، یـک روز پـس از                   اگر در ز  . است  این بیضی واقع    

گیرد و امکـان رؤیـتش        در آسمان نسبت به سایر زمانها، فاصله بیشتری از خورشید می          آن  مقارنه به دلیل سرعت بیشتر      
  .بیشتر خواهد بود

ه دور زمین، فاصله ایـن جـرم سـماوی در        به دلیل بیضوی بودن مدار گردش ماه ب        همچنین:  فاصله ماه تا زمین    )پ
بنابر این با فرض ثابت بودن سرعت خطی ماه در مـدار،            . باشد  طول مدت یک دور کامل گردش به گرد زمین متغیر می          

ای که ماه در نقطه حضیض مدارش اسـت، بیـشترین مقـدار را خواهـد      ای آن از دید ناظر زمینی در لحظه   سرعت زاویه 
  .داشت
 واقع باشد و هاللی که سن آن 1الجَدْی السرطان و رأس اگر ناظر در مناطق بین مدار رأس     : )رصدگر( مکان ناظر    )ت

یک روز است را درست قبل از آنکه غروب کند مشاهده نماید، زاویه کشیدگی چنین هاللی را حدود یک درجه کمتر                      
ه را در   ویمهای نجـومی زاویـه کـشیدگی مـا        معموالً تق . ]2[ گیری خواهد کرد    از ناظر فرضی واقع در مرکز زمین اندازه       

برای رصدگران واقع در عرضهای . کنند محاسبه می) از دید ناظری که در مرکز زمین واقع است  (مرکزی    مختصات زمین 
گیری شده کمتر از یک درجه نسبت بـه آنچـه در تقویمهـای                از محدوده فوق، مقدار اندازه    ) یا پایینتر (جغرافیایی باالتر   
  .باشد است، می نجومی ارائه شده

زمـانی کـه   (مرکزی ماه، یک روز پـس از مقارنـه    زاویه کشیدگی زمینشود که    های انجام شده مشخص می      با بررسی 
ایـن محـدوده نـسبتاً وسـیع تغییـرات زاویـه         . درجه باشد  15 تا   10تواند تقریباً عددی بین       ، می )سن ماه یک روز است    

هالل کـه   بخش میانی   ر این زمان ضخامت     کشیدگی برای هاللی که یک روز سن دارد بسیار حائز اهمیت است، زیرا د             
متناسب با مجذور زاویه کشیدگی است، درحال افزایش است و در نتیجه روشنایی سطح هالل نیز به سـرعت افـزایش                     

  . ]2[ یابد می

                                                 
1 Tropics 
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پذیری هالل ابتدای ماههای قمری به دلیل مرتبط بودن با پارامترهایی که همگی به صورت غیرخطی                  بینی رؤیت   پیش
تـر در بحـث       بـه بیـان سـاده     . باشد  مر تأثیرگذار هستند از نظر علمی و رصدی بسیار مورد توجه رصدگران می            در این ا  

توان با استفاده از  رؤیت هالل با پارامترهایی سر و کار داریم که هریک دارای تغییراتی سریع و غیر خطی هستند و نمی              
  . دای ساده کل مسأله را به طور خالصه و جامع بیان کر رابطه

   عوامل مؤثر در رؤیت هالل-3
 میـزان جـذب     ،ضخامت هالل و روشنایی سطح آن     ،   زمین و افق ناظر    - ماه -هندسه خورشید : این عوامل عبارتند از   
نحوه پراکندگی نور خورشید در جو زمین، به ویژه در افق شرقی یا غربی در هنگام طلوع یـا                   ،  نور ماه توسط جو زمین    

معموالً ساکنان مناطقی که عرض جغرافیایی آنها کمتر اسـت و در            . در انسان ) رؤیت(ید  فیزیولوژی د ،  غروب خورشید 
   .]2[کنـنـد، شانـس بیشـتری برای مشـاهــده هــالل خواهند داشت  ارتفـاع بیشتـری از سطـح دریـا زنـدگـی مـی

   در رؤیت هاللروشناییدرصد تأثیر  بررسی -4
اخـتالف  ،  ارتفاع هالل در هنگام غروب خورشـید    ،مدت مکث هالل ماه   ،  ماهسن  پذیری هالل به      به طور کلی رؤیت   

 ضـخامت   ودرصـد روشـنایی هـالل   ، ای ماه و خورشید جدایی زاویه، سمت ماه و خورشید در هنگام غروب خورشید 
کـه در ایـن مقالـه بـه عنـوان یکـی از       توان برای محاسـبه درصـد روشـنایی هـالل      می.  بستگی دارد بخش میانی هالل  

   :]1[ زیر استفاده نمود رابطهاز رود،  پذیری به کار می ارامترهای مهم برای رؤیتپ
    100 × (Cos a -1) × 0.5 = درصد روشنایی ماه

توانـد تعیـین    درصد روشنایی هالل به تنهایی نمـی      . البروجی ماه و خورشید است      ۀ اختالف طول دایر   a هدر این رابط  
 ارتفاع هالل در هنگام غروب خورشید بسیار کم باشد و روشنایی افـق غربـی بـه                  اگر. کننده رؤیت پذیری هالل باشد    

دلیل پراکندگی نور خورشیدِ در حال غروب به حدی باشد که روشنایی زمینۀ آسمان از روشنایی هـالل بیـشتر گـردد،                      
، چگـالی ذرات و  روشنایی زمینه آسمان خود به عوامل مختلفی نظیر فشار جو، دما، رطوبـت            . هالل رؤیت نخواهد شد   

کنند، فاصـله بـین مـاه و زمـین،            های جو طی می     غبار موجود در محل افق در جو، مسافتی که پرتوهای نور ماه در الیه             
 یکـی از راههـای تفکیـک هـالل از زمینـه آسـمان، اسـتفاده از                  .]3[فاصله بین خورشید و زمین و غیـره بـستگی دارد            

افزارهـای گرافیکـی در دسـترس         ها را که در برخی نرم       ادی از این شیوه   تعد )1(شکل  . های پردازش تصویر است     شیوه
  .دهد هستند، نشان می

  
  آمیزی کاذب، نقشه پربندی تصویر بدون پردازش، افزایش تباین، رنگ: از راست به چپ): 1(شکل 

با استفاده باشد،  یرؤیت با چشم مسلح مدر تقویم رسمی کشور، که در حال حاضر مالک آغاز هر ماه قمری از آنجا 
در مدت سه سال توسط نگارندگان و نیز  و همچنین رؤیتهای انجام شده ]4[ مرجع  حاصل از های از برخی داده

اختالف د که در آن درصد روشنایی هالل برحسب وش میحاصل ) 2(شکل  نمودار ، )1(مندرج در جدول های  داده
علت استفاده از درصد روشنایی هالل در این .  داده شده استارتفاع ماه و خورشید در زمان غروب خورشید نشان

باشد این دو رصد  می) 1(های ردیف سه و چهار جدول  پذیری هالل، داده مقاله به عنوان معیاری برای بررسی رؤیت
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ار مشخص که اگر درصد روشنایی آنها کمتر از مقدباشند  مربوط به هاللهایی با اختالف ارتفاع بسیار کم با خورشید می
 شاهد این ادعا نیز عدم وجود گزارشی دال بر .گشت شده در جدول بود به هیچ عنوان امکان مشاهده آنها میسر نمی

  .مشاهده چنین هاللهایی حتی با ابزار اپتیکی است

   رصدتاریخ  رصدگر
  ارتفاع هالل ماه

 در هنگام غروب 
  خورشید

درصد 
  روشنایی هالل

  ابزار

  150 در 40دوربین دوچشمی   53/0   درجه9/6  28/5/80  علیرضا موحدنژاد
  150 در 40دوربین دوچشمی   53/0   درجه9/6  16/6/81  سید محسن قاضی میرسعید 

  70 در 15دوربین دوچشمی   3/1   درجه4/4  11/9/84  یعلیرضا بوژمهران
  تریم  سانتی12تلسکوپ شکستی   1/1   درجه1/3  21/6/86  محمد مهدی مطیعی
  نگام غروب خورشید و درصد روشنایی هاللهای رؤیت شده توسط رصدگران ایرانیارتفاع ه): 1 (جدول

  
  درصد روشنایی هالل برحسب اختالف ارتفاع ماه و خورشید در هنگام غروب خورشید): 2(شکل 

5361.11673.0خط ترسیم شده معادله  )2(در شکل  +−= ARCVILLباشد که مرز بین هاللهای    می
هاللهایی که با توجه به مختصاتشان، در بخش باال و راستِ خط . دهد ؤیت ناپذیر را نشان میپذیر و هاللهای ر رؤیت

بدیهی است هر چه هاللِ قابل مشاهده به . باشند و هاللهای دیگر غیر قابل مشاهده هستند واقع شوند قابل مشاهده می
 در پایان الزم به ذکر .الزم استعدتری خط نزدیکتر باشد، برای مشاهده آن ابزار اپتیکی قویتر و شرایط جوی مسا

ناپذیر نیست و با مشاهدات دقیقتر و گزارشات  پذیر و رؤیت است که این خط مرز قطعی جداکننده هاللهای رؤیت
  .تواند اصالح شود بیشتر می
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