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 بسمه تعالی

 اندبه ترتیب الفبا تنظیم شده هامقاالت بر اساس نام خانوادگی ارائه دهنده آن

 

 یت هالل ماهؤعوارض لبه ماه در شکستن حد دانژون و کسب رکوردهای ر بررسی تاثیر

 امیر حسن زاده

 مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

 

ود شاثر رخگرد)لیبراسیون( موجب می در بروز حد دانژون مطرح شده است. عاملهای لبه ماه به عنوان اولین اثر سایه کوه

 جداییی با یهاشود که هاللهای مختلف به مقدار قابل توجهی تغییر کند. این عامل موجب میکه عوارض لبه ماه در هالل

ای کمتر از حد دانژون را های زاویهی یکسان، طول کمان مختلفی داشته باشند. این اثر شانس رؤیت هالل در جداییازاویه

شود که مقایسه چنین گزارشهایی با موجب ناپیوستگی در کمان هالل می باال می برد. در برخی مواقع، عوارض لبه ماه

ی برای هایفاده از نرم افزارهای دقیق تحلیلوضعیت عوارض لبه ماه جالب است. در این مقاله ضمن تبیین این اثرات، با است

 رای کسب رکوردهای جدید رؤیت هالل استفاده می شود.چنین رصدهایی مطرح شده و از این رهیافت ب

   .یت هاللؤحد دانژون، عوارض لبه ماه، طول کمان، رکورد رکلید واژه:      

 

 

 یت پذیری هالل ماه به کمک تلفیق تصاویر افق و داده های رصدیؤسازی رمدل
 

 سید قاسم رستمی

بجنوردعضو هیأت علمی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه   

یت هالل برخوردار باشد. ؤیت پذیری هالل ماه نتوانسته است از دقت و صحت کافی برای پیش بینی رؤامروزه معیارهای ر

یکی از دالیل آن عدم توجه و دخالت داده های شرایط جوی در مدل ریاضی این معیارها می باشد. در این مقاله سعی شده 

فق از  آسمان ا شده را بر طرف کرد. در این روش ابتدا به کمک تصاویر تهیه است تا با یک روش جدید بتوان این مشکل

یت پذیری مناسب ؤمحل رصد هالل در لحظه غروب خورشید، شدت نور زمینه آسمان در رنگ قرمز که برای پیش بینی ر

دو حالت اوج و ارتفاع و اختالف سمت صورت می گیرد. سپس در  فای بر اساس اختالسازی تابع چند جملهاست، مدل



سازی مشابهی برای ضخامت بخش میانی هالل صورت می گیرد. در مرحله بعد به کمک بسط با حضیض مدار ماه،  مدل

به روش  3توابع پایه به سری فوریه و تابع نمایی، تلفیق بین دو مدل فوق صورت می گیرد و ضرایب مدل تا درجه و مرتبه 

 سازی بر اساس سه پارامتر اختالفتها نیز برای تعیین مقادیر حدی شدت نور مدلکمترین مربعات به دست می آیند. در ان

ارتفاع، اختالف سمت و ضخامت بخش میانی هالل، مرز بندی بر اساس آخرین رکوردها در چهار نوع رصد با چشم غیر 

های رصدی ینکه دادههای بزرگ انجام می شود. نظر به امسلح، با دوربین های کوچک، دوربین های متوسط و تلسکوپ

ها و مکانها سازی تصاویر آسمان الزم است در تمام شرایط و تمام زمانهالل ماه برای این روش کافی نیست و برای مدل

 ها منجر به یک معیار کامل در آینده شود.یل این دادهمتواند با تکتصویر تهیه نمود و در مدل دخالت داد، لذا این روش می

سازی، بسط با یت پذیری هالل، شدت نور زمینه آسمان در رنگ قرمز، روش کمترین مربعات، مدلؤر معیار کلید واژه:

 .توابع پایه به سری فوریه و تابع نمایی

 

 

 لگویی جدید برای تقویم هجری شمسی و تطبیق آن با تقویم میالدیا

 

 مهدی سهرابی

 رکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانعضو شورای م

ارائۀ الگویی جدید برای تقویم هجری شمسی حقیقی و تطبیق آن با تقویم میالدی است. این الگو، نتیجۀ  مقاله عرضه شده،

ده های قوی ارائه شای، با استفاده از نظریههای رایانهاست. پردازش گردیدهای بوده که توسط نگارنده انجام های رایانهپردازش

شده در این مورد تا ترین الگوی عرضههای اخیر بوده و امید است دقیقهای جدید در سالو یافته در زمینۀ مکانیک سماوی

 ساله طراحی گردیده است.0681کنون باشد. بر اساس این الگو، یک تقویم هجری شمسی 

مسی اریخ هجری شاند، کار استخراج تقویم هجری شمسی و تطبیق آن با تقویم میالدی )تبدیل تهایی که وضع شدهمعادله

تفاده ها و... مورد اسها، رایانههای همراه، تبلتنویسی تلفنتوانند در برنامهو به آسانی می کردهبه میالدی و بالعکس( را ساده 

 قرار گیرند.

 

 میالدی.های هجری شمسی و ، تطبیق تقویمزیردوره الگوی جدید برای تقویم هجری شمسی، طبقه، دوره، :کلید واژه    

 



 ی غروب خورشیدی ارتفاع ماه در لحظهی فاز و کمینهمعیار برمبنای دو مشخصه یبررس

 های شامگاهی در ایرانپذیری هالل ماهبینی وضع رؤیتبرای پیش

 

صیاد محمدرضا  

 پژوهشگر تقویم و رؤیت هالل ماه

معیاری » ای تحت عنوان ، مقاله066-078های ، صفحه0331ی فرهنگ و تمدن اسالمی، تابستان ی پژوهشنامهدر نشریه

 هالل ماه، ارایه تیرؤ، توسطط سطید محسن قاضی میرسعید، پژوهشگر و رصدگر   «هالل ماه  تیرؤجدید برای پیش بینی 

پذیری  تیرؤی مذکور، برای نخستین بار به طرح و معرفی معیاری جدید برای پیش بینی وضع شده است. بخشی از مقاله

ی فاز ماه ) درصد بخش تر، معیار مذکور، برمبنای دو مشخصههای شطامگاهی اختصطاد دارد. به عبارت مشطروح   هالل ماه

 یی ارتفاع ماه در دستگاه مختصات مکان مرکزی در لحظهزمین مرکزی و کمینهروشطن قرد ماه( در دستگاه مختصات  

 کاربرد دارد. ،های شامگاهیپذیری هالل ماه تیرؤغروب خورشید، برای پیش بینی وضع 

ای هبرای پیش بینی وضع رؤیت پذیری هالل ماهپس از بررسطی میزان تثثیر مشطخصطات نجومی ماه در رؤیت پذیری آن    

 شامگاهی، دو معیار مطمئن به شرح زیر قابل طرح است:

ی ارتفاع ماه در دستگاه ی فاز ماه در دستگاه مختصات زمین مرکزی و کمینهمعیار برمبنای دو مشطخصطه    :معیار اول     

 ی غروب خورشید ) معیار محسن قاضی میرسعید(مختصات مکان مرکزی در لحظه

ی مینهی کمان هالل ماه در دسططتگاه مختصططات زمین مرکزی و ک ی اندازهمعیار بر مبنای دو مشططخصططه : معیار دوم     

 ی غروب خورشیدارتفاع ماه در دستگاه مختصات مکان مرکزی در لحظه

ی ارتفاع ماه ی مشططخصططهمقادیر کمینه ،یابی خطیبا اعمال روش درونبرای بسططط معیار قاضططی میرسططعید،  ،نگارنده     

تعیین و از این طریق روشی آسان برای پیش ی فاز ماه را دو رقم اعشار( مقادیر درصد مشخصهبرحسب گام ثابت )با دقت 

 های شامگاهی، ارایه کرده است.پذیری هالل ماه تیرؤ بینی وضع

های شامگاهی پذیری هالل ماه تیرؤای برای پیش بینی وضع نقطه 71در مرحله آخر، نگارنده برای آشنایی با روش گروه 

های شامگاهی رمضان و شوال پذیری هالل ماه تیرؤنجومی وضطع   در ایران، براسطاس کاربرد معیار میرسطعید، به بررسطی   

 پرداخته است.، در ایران 0337و  0338

 و مکان مرکزی ماه، معیار میرسعید. زمین مرکزیمختصات ، فاز ماه، ی ارتفاع ماهکمینه ه:کلید واژ     



 هجری شمسی 7931رسی رکوردهای رصد هالل ماه تا پایان سال بر

 

 9و محمد رضا صیاد 2، سید محسن قاضی میرسعید7سید قاسم رستمی

 عضو هیأت علمی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه بجنورد -7

 یت هالل ماهؤرکورد دار جهانی ر -2 

 پژوهشگر مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران -9   

 

ت پذیری هالل ماه از گذشته تا کنون توانسته است رقابتی را در بین رصدگران هالل ماه ؤیهای ررکوردگیری در کمیت

اند گزارشات ر این مقاله، نگارندگان سعی کردهایجاد نماید. با وجود مراجع مختلف برای ثبت و ارائه گزارش رکوردها، د

را از های رکوردی خص مورد بررسی قرار دهند تا رتبهن رصد هالل ماه از منابع مختلف را در یک چارچوب علمی مشاهزار

 18جداول مخصوصی تنظیم نمایند. بررسی ها منجر به ثبت  ای برای انواع هالل ماه درکمیت های سن و جدایی زاویه

ای برای رصد د جدایی زاویهرکور 31رکورد سن و  16رکورد جدایی زاویه ای برای رصد با چشم مسلح و  33رکورد سن و 

 8رکورد جدایی زاویه ای برای رصد با چشم مسلح و  11رکورد سن و  06با چشم غیر مسلح برای هالل شامگاهی، ثبت 

رکورد سن و  81و ثبت های صبحگاهی ر مسلح برای هاللیبا چشم غای برای رصد رکورد جدایی زاویه 8رکورد سن و 

های جدول گزارشای برای انواع هالل روزگاهی شده است. با توجه به وجود تردید برای بعضی گزارشات، جدایی زاویه

اند. یکی از مزایای این رصد در لیست انتظار قرار گرفته 06لیست انتظار رصدی، پیشنهاد شده است که در حال حاضر 

این  همچنینشد. جداول، مشخص شدن وضعیت رتبه یک رصد مهم در بین رصدهای قبلی در سطح ایران و جهان می با

یت پذیری هالل ماه مورد استفاده ؤها و معیارهای رهای رصدی برای تعریف مدلد به عنوان پایگاه دادهنجداول می توان

 قرار بگیرند.

ت هالل ماه، هالل شامگاهی، هالل صبحگاهی، هالل روزگاهی، لیست انتظار ؤیای، ر: رکورد سن و جدایی زاویهکلید واژه   

 .رصدی

 

 

 



 قمری هایماهجایگاه نجوم در معیار فقها برای آغاز 

 

 قلمکاریان اصفهانی رضا سید

 سیستانی اهللآیتفلکی نجومی  هایپژوهشمرکز مطالعات و 

متفاوت فقها از قوانین و روابط نجومی  هایبرداشتمعیارهای فقهی برای حلول ماه قمری،  اختالف هایزمینه ترینمهماز 

 است.

فقهای مختلف، تعاریف متفاوت و معانی خاد  توسط« هالل رؤیت»و  «هالل»، «طلوع قمر»، «تولد هالل»مثل  هاییواژه

 متفاوتی ارانه شده است. هایبرداشتشده است. حتی از محاق یا مقارنه ماه و خورشید نیز 

 .شودمی ارائهمتفاوت از معانی رایج  و تا جایی که برای توجیه شب قدر و روز عید، تعاریف خاصی از شب و روز

، رددگاقدام به استاندارد نمودن آن  احکام، موضوع عنوان بهو  شدهمشخصدر برداشت فقها،  این نقاط اختالف کهدرصورتی

 برداشته خواهد شد. هاآنهماهنگی بین  گام مهمی در

 د.فراهم آورمقدمه الزم را  ،در احکام فقهی مورداستفادهتعریف یکسان از مفاهیم نجومی  ارائهبرای است  صدد دراین مقاله 

 شده ارائههالل،  رؤیتدر احکام فقهی مربوط به  شده استفادهبرای این منظور، گزارشی از آغاز بررسی مفاهیم نجومی 

 است.

که با همکاری سرکار خانم فاطمه رحمانی از حوزه علمیه جامعه الزهرا علیهاالسالم و آقای مجید داداش نژاد در این مقاله 

بررسی و نشانه گذاری برخی روابط و  سعی شده است تا ضمن آغاز، از مرکز نجومی حضرت آیت اهلل سیستانی تهیه شده

 ضا متفاوت فقها نسبت به منجمین، نمودار گردد.قوانین نجومی در احکام فقهی، نگرش بع

 .محاق، تعریف شب و روزحلول ماه قمری، تولد هالل، کلید واژه:     

 

 

 

 



 اثر پدیده زمین تاب 

 یت پذیری هالل های باریکؤبر ر

 

 سید محمد فائز میرسلیمی

 موسسه علوم و کیهان شناسی هفت آسمان

ی الزم است که اگر نتایج آن ها دقیق و ات و محاسبات اولیههالل شب اول ماه قمری، مقدما بررسی رؤیت پذیریبرای 

کافی نباشد، در رصد هالل دچار مشکل خواهیم شد. هدف از پیش محاسبات رصد هالل، بدست آوردن مقادیر پارامترهای 

اساس معیارهای ت هالل بوده و از بدست آوردن آن پارامترها می توان مکان و زمان رصدی مناسب را بر ؤیمهم برای ر

یت پذیری هالل مشخص نمود. از جمله این پارامترها می توان به ارتفاع، اختالف سمت ماه از خورشید در لحظه ؤمختلف ر

و  . . . اشاره  غروب، مکث ماه، سن هالل، ضخامت بخش میانی ماه، جدایی زاویه ای ماه از خورشید، درصد سطح روشن ماه

 ت پذیر بودن هالل ماه تاثیر گذار هستند.ؤیم و یا غیر مستقیم در رنمود. هریک از این عوامل مستقی

یت پذیری توجه کمتری به آنها شده است. از جمله ؤعالوه بر موارد فوق پارامترهایی وجود دارد که در معیارهای ر

اندک  دیده هرچنداست. این پ زمین تابت پذیر بودن یا نبودن هالل ماه تاثیر بسزایی دارد، پدیده ؤیپارامترهایی که بر ر

ت، قابل یؤولی در میزان روشنایی سطح بازتاب کننده هالل تاثیرگذار بوده که با توجه به وضعیت سیاره زمین در لحظه ر

یت پذیری ؤمحاسبه می باشد. این نوشتار تالشی است در جهت معرفی این پدیده زیبا و شگفت انگیز و بررسی تاثیر آن بر ر

 هالل های باریک.

 یت هالل، درخشش زمین.ؤهالل های باریک، پارامترهای ر زمین تاب، کلید واژه:     

 

 

 

 

 

 

 


