
 باسمه تعالی

4141وضعیت رؤیت پذیری هالل شامگاهی شوال   

های رؤیت هالل توسط دانشمندانی چون یعقوب ها ، تهیه ضابطهباشد. معیار بابلیهای جذاب در حوزه نجوم رصدی میرؤیت هالل یکی از فعالیت 

اند نشان دهنده توجه های مختلف آوردهکه در زیج معدل( و....بن طارق، بتانی، حبش حاسب)ضابطه انحطاط(، خواجه نصیر)ضابطه بعد سُوی بعد 

 دانشمندان و منجمان قدیم به این زیبایی محسور کننده صبحگاهان و شامگاهان است. 

ته های نجوم رصدی، رؤیت هالل ماه بوده است. چون اخترشناسان یونان به این موضوع نپرداخی اسالمی یکی از مهمترین شاخهدر نجوم دوره»

 «های رؤیت هالل ماه در نجوم دوره اسالمی(نمودهای محاسباتی و رصدی ضابطه -.)گیاهی یزدی، حمید رضابودند و از سوی دیگر برای مسلمانان اهمیت دینی نیز داشته است

( و 9111(، یالوپ)9199(، ماوندر)9191)اهمیت دارد. معیارهای رؤیت هاللی چون فادرینگهام دنیاامروزه نیز رؤیت هالل برای بسیاری از منجمان سرتاسر 

رصدی رؤیت هالل است. رؤیت هالل ماه مجموعه -نگر اهمیت علمیها برای رکورد شکنی، بیارصدهای متعدد منجمانی چون جیمز استم و تالش آن

شده است. در  ماه جه مسلمانان به رؤیت هاللهایی صرفاً علمی است و انجام برخی فرائض دینی و همچنین روایات و احادیث متعدد باعث افزایش توفعالیت

تری به خود گرفته و رصدگران و پژوهشگران متعددی در سراسر کشور در همراهی با سایر منجمان های اخیر این توجه و حساسیت رنگ و بوی علمیسال

طور پیش از بررسی وضعیت رؤیت پذیری هالل ماه شوال اند. هدف از آوردن این سدر کشورهای دیگر به رصد و پژوهش پیرامون رؤیت هالل ماه پرداخته

کند و برخی به اشتباه رؤیت هالل ماه را دا مییاً اواخر آن توجه به رؤیت هالل در جامعه بسیار افزایش پصرمضان و مخصو بدین جهت بود که در ماه 43

های رمضان و شوال هیچ هالل ماه فعالیتی صرفاً علمی است و در ماه دهند در صورتی که همانطور که گفته شد رؤیتبه مسائل فقهی ارتباط میصرفاً 

شود که به نوعی توجه مردم به آسمان و های جامعه برای هالل رمضان و شوال باعث میهای سال ندارد. البته گفتنی است که حساسیتماه تفاوتی با سایر



های اخیر( دانش نجوم و بحث رؤیت هالل ماه در بین مردم ای نجومی )مخصوصاً در سالهمنجمان و گروه اجرام آسمانی چون ماه جلب شود و با تالش

 بصورت علمی ترویج یابد و جامعه با این موضوعات آشنا شود.

ای نیست که گونهبهمخصوصاً ارتفاع  ی ماه،وضعیت پارامترها امین روز ماه مبارک رمضان میسر است.سیشامگاه در  9343دیدار با هالل شوال 

 داشته باشیم.  9419امرداد  91برابر با  9343رمضان  91انتظار رؤیت هالل را در شامگاه چهارشنبه 

رصدگران خبره و با تجربه با تجهیزات  شودو احتمال رؤیت داده نمی موارد خاص که در هنگام غروب خورشید ارتفاع ماه بسیار پایین استدر 

به . نماینداقدام به رؤیت هالل در روز و قبل از غروب خورشید میهایی با آسمان پاک و با حداقل غبار و رطوبت در رصدگاه یکیو بسیار قوی اپت مجهز

روز چهارشنبه استفاده شود. ولی در مورد موفقیت و یا عدم موفقیت این روش به نام دارد « در روز هالل»از این روش رؤیت هالل که احتمال بسیار زیاد 

 های احتمالی ماند. نکته بسیار مهم این است کهتوان پیشاپیش بحث کرد و باید منتظر گزارشی رصدی نمیهاو گزارش هاو کمبود داده آنت نوپا بودن عل

اکید  توصیه لذا دننمایمی روز در هالل رؤیت به اقدام مجهز و دقیق بسیار ابزار و تجهیزات باو با تجربه رؤیت هالل  خبره رصدگران شد گفته که همانطور

 .ننمایند روز در هالل رؤیت به اقدام هایشان چشم مخصوصاً و ابزار دیدن آسیب از جلوگیری برای عالقمندان و رصدگران سایر شودمی

مختصر توضیحاتی، امرداد به همراه  91امرداد و سپس برای شامگاه  91محاسباتی هالل ابتدا برای شامگاه در جداول زیر وضعیت پارامترهای 

 کنید:مشاهده می

 

 

 



 9419امرداد  91: وضعیت پارامترهای محاسباتی هالل ماه در شامگاه 9 -جدول

 *ارتفاع منفی ماه بیانگر غروب ماه قبل از خورشید است.

 شود.استفاده می ------کند از ذکر برخی پارامترها خودداری و از عالمت می*در مناطقی که ماه قبل از خورشید غروب 

به طوری شود. کنید به علت منفی بودن عرض دایره البروجی ماه، هالل ماه در ارتفاع بسیار پایینی تشکیل میهمانطور که در جدول پارامترها مشاهده می

( ماه قبل از خورشید 9-کنید)شکلمشاهده میهالل ماه کشور( همانطور که در نقشه رؤیت پذیری در نیمی از کشور)مرکز، پهنه شمالی، شرق و غرب که 

 91کند و در نتیجه همانطور که گفته شد رؤیت هالل در شامگاه غروب میماه کند و در نیم دیگر کشور چند دقیقه پس از غروب خورشید، غروب می

، گروه 9411بهمن  91ای ماه در این هالل و مقایسه آن با رکورد ثبت شده قبلی )در به جدایی زاویه با توجه رسد.بسیار بعید به نظر می 43رمضان 

یقمر یهجر9343 شامگاهی شوالهالل   

9194آگوست  1هجری قمری و برابر با  9343رمضان  19شمسی مطابق با  9419امرداد  19شنبه ارهچ گاهشام  

 ( Refraction ON) جو در نور شکست اثر لحاظ با و Topo centric یمرکز مکان ستمیس در محاسبات

 شهر تهران ایالم مشهد ساری بندر عباس زاهدان تبریز

41:11N,31:91E 91:41N,11:19E 91:91N,11:91E 41:49N,14:14E 41:91N,11:41E 44:41N,31:93E 41:31N,19:91E مختصات 

91h 91m 91s 91h 19 m 94 s 91h 34 m 91s 91h 11m 11s 91h 91m 11s 91h 91m 91s 91h 19m 91 s لحظه غروب ماه 

919 d 91m 91s 911d 19 m 13 s 911d 99m 91s 919d 99m 11s 919d 91m 91s 911d 43 m 13s 919d 14m 41s سمت ماه در لحظه غروب ماه 

------ 14d 11d ------ ------ 14d ------ طول کمان 

------ 11.1  % 11.1  % ------ ------ 41.1  فاز ماه ------ % 

------ 1h 14m 94s 1h 11m 99s ------ ------ 1h 19m 91s ------ مکث ماه 

91h 91m 91 s 19 h 93m 91s 91h 91m 11s 91h 11m 19s 91h 49m 19s 91h 91m 19s 91h 19m 39s لحظه غروب خورشید 

919d 49m 11s 911d 91m 19s 911d 13 m 91s 919d 19m 91s 911d 11 m 11s 911d 99 m 34s 911d 31m 99s سمت خورشید در لحظه غروب خورشید 

------ 911d 11m 93s 911d 14 m 41s ------ ------ 911d 49m 91s ------ سمت ماه در لحظه غروب خورشید 

1- d 41m 49 s 1d 91m 94s 1d 33m 31s 1- d 41m 31s 1- d 43m 43s 1d 11m 34s 1- d 99m 13s ارتفاع ماه در لحظه غروب خورشید 

------ 11- d 19 m 41s 11- d 91m 14s ------ ------ 11- d 13 m 91s ------ اختالف سمت ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید 

11d 31m 91s 11d 99m 91s 11d 91m 91s 11d 14 m 91s 11d 19 m 91s 11d 13 m 49s 11d 41m 91s جدایی زاویه ای 

19 /99 h 91/11 h 91/ 39  h 91/19 h 91/91 h 91/11 h 11/91  h سن ماه 

411111/11 km 411991/11 km 411911/91 km 411934/31 km 411913/91km 441191 / 14 km 411943/44 km فاصله ماه از زمین 



اینچی در روز شکار  1ساعت از رصدخانه نیاسر کاشان با تلسکوپ  91:11و سن  1:91ای را با جدایی زاویه 9391سیرجان توانستند هالل ماه صفر -اصفهان

شرایط ایده آل رصدی مثل آسمانی بسیار تمیز و عاری از در صورت داشتن این احتمال وجود دارد که (  3، ص.9419الل ماه در سال ه 11 -رستمی، میرسعیدنمایند. 

 .شکار نمایند در روز  را ماه هاللبتوانند رصدگران خبره و با تجربه  ؛با ابزار اپتیکی قوی و مجهز ،ت، در ارتفاعاتغبار با حداقل رطوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9349رمضان المبارک  91:نقشه رؤیت پذیر هالل ماه در 9-شکل



 

 

 

 

 9419امرداد  91: نمایی از وضعیت کمان هالل ماه در لحظه غروب خورشید شامگاه 9-شکل

 بیانگر غروب ماه قبل از غروب خورشید است  ----*

 9419امرداد  91: وضعیت پارامترهای محاسباتی هالل ماه در شامگاه 9 -جدول

یقمر یهجر9343 شامگاهی شوالهالل   

9194آگوست  1هجری قمری و برابر با  9343رمضان  41شمسی مطابق با  9419امرداد  19شنبه پنج گاهشام  

 ( Refraction ON) جو در نور شکست اثر لحاظ با و Topo centric یمرکز مکان ستمیس در محاسبات

 شهر تهران ایالم مشهد ساری بندر عباس زاهدان تبریز

41:11N,31:91E 91:41N,11:19E 91:91N,11:91E 41:49N,14:14E 41:91N,11:41E 44:41N,31:93E 41:31N,19:91E مختصات 

91h 11m 91s 91h 19m 91s 91h 91m 11s 91h 91m 19s 91h 11m 11s 91h 14m 39s 91h 43m 99s لحظه غروب ماه 

911d 91m 11s 911d 13 m 11s 911d 41m 91s 119 d 11m 39s 911d 49 m 19 s 911d 11m 41s 911d 14m 94 s سمت ماه در لحظه غروب ماه 

919d 911d 911d 911d 911d 919d 919d طول کمان 

91.4  % 11.9  % 19.4  % 11.4  % 41.4  % 93.4  % 91.4  فاز ماه % 

1h 91m 31s 1h 41m 11s 1h 39m 11s 1h 94 m 91s 1h 94 m 19s 1h 41m 41s 1h 49m 44s مکث ماه 

91h 91m 33s 91h 94m 91s 91h 91m 11s 91h 11m 31s 91h 19 m 11s 91h 19 m 41 s 91h 19m 41s لحظه غروب خورشید 

991 d 11m 33 s 191 d 11m 31 s 911d 91m 11s 911d 31m 34s 911d 41m 93s 911d 19m 13 s 911d 91m 41s سمت خورشید در لحظه غروب خورشید 

919d 31m 11s 919d 91m 19 s 991 d 11m 94s 199 d 34m 41s 919d 19m 31s 919d 91m 91s 919d 44m 11s سمت ماه در لحظه غروب خورشید 

11d 41 m 91s 11d 43m 94s 11d 99m 13 s 11d 91m 93 s 11d 91m 14s 1d 44m 91s 11d 31m 39s  لحظه غروب خورشیدارتفاع ماه در  

91- d 19 m 41s 91- d 41m 41s 91- d 19 m 14s 91- d 11m 39 s 91- d 33 m 41s 91- d 93 m 49s 91- d 19m 91s اختالف سمت ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید 

91d 11m 93s 91d 91m 11s 91d 49m 14s 91d 13m 91s 91d 93 m 33s 91d 19m 91s 91d 11m 39s جدایی زاویه ای 

39/91 h 31/ 11  h 39/ 99  h 39/11 h 39/91 h 39/ 11  h 39/11 h سن ماه 

411911/11 km 411491/99 km 411913/11 km 411944/ 49 km 411911/11km 411911/ 14 km 411999/ 11 km فاصله ماه از زمین 



مسلح بتوان با چشم غیر در سرتاسر کشور شودکنید وضعیت پارامترها به گونه ای است که پیش بینی میهمانطور که در جدول باال مشاهده می

ساعت از  39شکار کرد. توجه داشته باشید که عرض دایره البروجی منفی ماه باعث شده است با وجود گذشت بیش از  19مرداد ا 91شامگاه هالل ماه را در 

د به کنمیرا با چشم غیرمسلح کمی با مشکل روبرو  هالل ماهرؤیت این موضوع هالل ماه همچنان در ارتفاع پایین قرار گیرد و ماه و خورشید، لحظه مقارنه 

تجربه تر برای شود دوستان کمپیشنهاد می نحوی که دوستان پهنه شمالی کشور برای رؤیت این هالل با چشم غیر مسلح نیاز به افقی باز و تمیز دارند.

 های رصدیشان حتماً برای رؤیت این هالل اقدام نمایند.افزایش مهارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9349رمضان المبارک  41:نقشه رؤیت پذیر هالل ماه در 4-شکل

 



 

 

 

 

 

 
 

 9419امرداد  91: نمایی از وضعیت کمان هالل ماه در لحظه غروب خورشید شامگاه 3-شکل

های رصدی های قمری )صبحگاهی یا شامگاهی( حتماً از مجموعه فعالیتهای دیگر در سایر ماهدر صورت اقدام برای رؤیت این هالل و یا هالل

 علمی تهیه نمایید و آن را با سایر منجمان به اشتراک بگذارید.دقیق و ، گزارشی آنبدون توجه به نتیجه نهایی خود طی رؤیت هالل ماه 

 رسانیم:و در آخر این نوشتار را با غزلی از حضرت حافظ به پایان می

هالل عید در ابروی یار باید دید      جهان بر ابروی عید از هالل وسمه کشید  

کمان ابروی یارم چو وسمه بازکشید    هالل قامت منشکسته گشت چو پشت   

 امیر فراقی 



نوشت:+ پی   

 برای مطالعات بیشتر در زمینه رؤیت هالل:

(به نشرچاپ و انتشارات آستان قدس رضوی) -ماه نو، مبانی علمی رؤیت هالل -  

:4141های هالل ماه شوال گزارشمطالعه پیشبرای   

 !رمضان 91 هالل دنید به وابسته ضانرم 91 هالل تیرؤ -رستمی، سید قاسم -

http://www.ugcs.ir/images/stories/PreReport/1434/shawwal_1434-2.pdf 

  های قمری:های رؤیت هالل ماهمشاهده نمونه گزارش برای

 (www.iaas.irانجمن نجوم آماتوری ایران) پایگاه اینترنتیبخش رویت هالل،  -

 

 

http://www.ugcs.ir/images/stories/PreReport/1434/shawwal_1434-2.pdf
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