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  نا ی   وف   وف
  

  و خسوف ماھانه نبودن كسوف
  

  
 ايام در ماه ي كهھنَكام در يعني افتد مي اتفاق خورشید و ماه) ناقترا( اجتماع ھنَكام در كسوف

 حالت در قمر و شمس ھنكاماين  در باشد، مي قمري ماه آخر روز 3 يا 2 كهبوده  الشعاع تحت
ھر ماه تكرار مي شود اما  ، با اينكه اين وضعیتكیرند مي قرار بروجال دايرة از درجه يك در و مقارنه

 .نداريم كسوف خورشید و ماه مقارنه وقوع با قمري ماه ھر در

 ھنَكام كه دھد مي رخ قمري ماه 14 شب يعني بدر ھنكام در نیز كرفتكي ماه يا خسوف ھمجنانكه
 آنھا فاصله دايرةالبروج در و ھستند ھم روبروي خورشید و ماه و بوده مقابله وضعیت در و استقبال

 مقابله وقوع با قمري ماه ھر در نیز ھر ماه تكرار مي شود اما با اينكه اين وضعیت است، درجه 180
  . دھد نمي رخ َكرفتَكي ماه قمر؛ و شمس

 تغییرات و خورشید بدور زمین مدار و مینز دور به ماه كردش مدار زاويه اختالف موضوع اين دلیل
 را فلكي نقاط اين مواضع و ماه حركت بايد ابتدا بس .است ذنب و رأس نقاط فلكي مواضع

 .مشناسیب
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   وز  نیا   قد  ن=  د   ورأس   قاط ف  ی
 فضا در ديگري مادي محیط گونه ھر يا و گازي ھاي توده يا اجرام كواكب، خالف بر فلكي نقاط

  . باشند مي فضا در فرضي نقاط بلكه دنیستن
 علم در آن بالتبع و نجومي محاسبات در كه ھستند كواكب مسیر از جايگاھھايي نقاط اين واقع در

  . روند مي بكار تنجیم
 بدور زمین مدار و زمین بدور ماه مدار تقاطع نقطه دو به كھناسالمي و  مونجدانش  اصطالح در

 ذنب ديگري و)  اژدھا سر( التنین راس نام به يكي شود، مي فتهگ عقدتین يا جوزھرين خورشید؛
 تقاطع نقاط، دو اين ديگر عبارت به و شوند، مي نامیده ذنب و رأس اختصار به كه) اژدھا دم( التنین
  . ھستند قمر مسیر با البروج دايره در خورشید مسیر
 مدار صفحه زاويه اين دارد زاويه يك خورشید دور به زمین حركت مدار با زمین دور به ماه حركت مدار
 '08 °5  متوسط صورت به و است متغیر '17 °5 و'59 °4 بین و نیست ثابت زمین مدار صفحه با ماه
 مسیر رنك سفید دايره مقابل شكل در. نامند مي البروج دايرة از ماه عرض را زاويه اين. باشد مي

  .باشند مي ذنب و راس آنھا تقاطع قاطن است ماه حركت مسیر رنك قرمز دايره و زمین حركت

  نقاط و اجرام آسماني مختصات فلكي
 مختصات كند مي حركت البروج دايرة در كه اي سیاره ھر زمیني، نقاط جغرافیايي مختصات ھمانند

 مي مشخص البروج دايرة به نسبت آن ارتفاع و البروج دايرة بر آن طول عدد دو با نیز را آن جايكاه و
 مي البروج دايرة بر جايكاھش معرف آن طول و است البروج دايرة از كوكب آن عرضي اصلهف كه كنند

 بقیه و كند مي حركت البروج دايرة بر كامال خود ظاھري مسیر در كه است خورشید تنھا باشد
   دارند انحراف البروج دايرة از مقداري كواكب

 تصوير زمینه صفحه و است زمین دور به هما مدار صفحه زرد و قرمز شطرنجي صفحه زير تصوير در
 در زمین دور به ماه حركت جھت است خورشید دور به زمین حركت مدار صفحه است رنك سبز كه

 دايرة جنوب يعني زير در ذنب و راس نقاط از ماه صفحه مدار از نیمي، است شده داده نشان تصوير
 البروج دايرة شمال در ماه اگر. است شده داده نشان مات رنك صورت به كه كیرد مي قرار البروج

 آن عرض باشد، البروج دايرة جنوب در ماه صورتیكه در و شمالي، آن عرض باشد، داشته قرار
 شود مي شمالي آن عرض رأس نقطه از ماه عبور با بینید مي تصوير در كه ھمانطور است جنوبي

  .شود مي جنوبي ذنب نقطه از عبور با و

 رأس

 ذنب

 خورشید
 زمین
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 رنك زرد خط است شده داده نشان خورشید و ماه حركت مسیر زمیني ناظر ديد از زير تصوير در
 دايرة بر ماه حركت مسیر رنك سفید خط و است البروج دايرة يعني خورشید ظاھري حركت مسیر
 يا شمال به انحراف و میل البروج دايرة به نسبت جون نیست منطبق آن بر دقیقا كه است البروج
 شمال به راس از عبور با كه باشد مي ذنب يا رأس مدار اين از عبور محل ددار البروج دايرة جنوب
  .جنوب به ذنب از عبور با و آيد مي البروج دايرة

  

  مختصات وقوع كسوف و خسوف در دايرة البروج
متغیر است اين  '17 °5 و'59 °4  زاويه صفحه مدار ماه با صفحه دايرة البروج يكسان نیست و بین

   .مي شود كه در ھر ماه خسوف يا كسوف نداشته باشیم تغییر باعث
حالت مقارنه يا اجتماع ماه و خورشید به اين معني است كه طول ھر دو كوكب بر دايرة البروج 
يكسان است و در اين ھنكام ناظر زمیني ديكر نمي تواند ماه را ببیند زيرا در تحت الشعاع نور 

خورشید قابل رويت نیست و وقتي كه از خورشید فاصله خورشید قرار كرفته است و از شدت نور 
درجه برسد به حد رويت مي رسد كه بايان تحت الشعاع است و شروع  ١٢بكیرد و ھالل آن به 

درجه شده باشد اين ايام را ايام محاق يا  ١٢تحت الشعاع نیز زماني است كه ھالل ماه كمتر از 
   .تحت الشعاع مي نامند
ي افتد كه عرض ماه نسبت به خورشید خیلي كم باشد بس بايد حالت كسوف زماني اتفاق م

اجتماع نزديك نقطه راس يا ذنب باشد زيرا در اين نقطه است كه ماه مي تواند در مسیرش كامال با 
  .خورشید تالقي كند بس ھمواره خسوف يا كسوف در نزديكي نقاط راس يا ذنب اتفاق مي افتند

درجه در روز است و سرعت حركت ظاھري خورشید يك درجه  ١٣.٢سرعت حركت ماه در مدارش 
برابر خورشید در حركتش بر دايرة البروج سرعت دارد بس به  ١٣در ھر روز است بس ماه حدود 

) َكره(سرعت از خورشید عبور كرده و در حالت غیر كسوف قبل از رسیدن خورشید به نقطه عقده 
  .كندراس يا ذنب؛ ماه از نقطه َكره عبور مي 

 زمین

 ذنب

 رأس
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در سمت چپ  خط سفید دايرة البروج است و خط قرمز مدار ماه و محل برخورد آنھا زيردر تصاوير 
  .تصویر رأس يا ذنب است

  :كسوفماه و خورشید بدون  حالت مقارنهوقوع 
تصوير اول نشان دھنده 
وقوع حالت اقتران و 
اجتماع ماه و خورشید 
است كه در آن كسوف 
اتفاق نمي افتد و يك 

ت معمولي است در حال
اين تصوير موقعیت ماه و 
خورشید در دايرة البروج 
يكسان است بس در 
حالت اجتماع و مقارنه 
يعني زايش ماه ھستند 
ولي به دلیل دوري از 

عقده راس (نقطه َكره ماه 
ماه فاصله اش از ) يا ذنب

ر دايرة البروج خورشید زياد است و امكان وقوع كسوف نیست ولي به دلیل نزدكیش به خورشید د
  .تحت الشعاع نور خورشید قرار مي كیرد و ناظر زمیني نمي تواند ماه را در اين ايام رويت كند

  
  :در حالت مقارنه ماه و خورشید كسوف جزييوقوع 

در تصوير دوم فاصله 
خورشید تا نقطه ذنب 
كمتر است و ماه در 
حركت خود مي خواھد از 
نقطه َكره ذنب يا راس 

ه دلیل عرض و عبور كند ب
انحراف كمي كه از دايرة 
البروج دارد به دايرة البروج 
نزديكتر است و جون بین 
زمین و خورشید قرار مي 
كیرد بس مانع رسیدن 
قسمتي از نور خورشید 

مین مي افتد و طبق تصوير جون دقیقا بر زبه زمین مي شود و در واقع سايه ماه بر قسمتھايي از 
ع و مقارنه آنھا اتفاق نیافتاده است بس شاھد يك كسوف جزيي خواھیم نقطه راس يا ذنب، اجتما

  .بود يعني فقط قسمتي از خورشید با َكرفتَكي رويت مي شود
  

  :در حالت مقارنه ماه و خورشید كسوف كليوقوع 
 ماه كه وقتي ترتیب بدين است شده واقع ذنب يا راس َكره نقطه در دقیقا خورشید  سوم تصوير در
 ھمان از نیز قمر دقیقا و نداشته البروج دايرة به نسبت انحرافي و عرض ھیج برسد نقطه اين به

 كند مي عبور نقطه
 ناظر ديد از بس

 حالت اين در زمیني
 بین دقیقا ماه مقارنه

 قرار زمین و خورشید
 مانع و كیرد مي

 خورشید نور رسیدن
 و شود مي زمین به

 بر كامال ماه سايه
 در افتد مي زمین

 كسوف حالت اين
  .دھد مي رخ كلي
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  .در تصوير زير مسیر خورشید و ماه از ديد ناظر زمیني، با نقاط رأس و ذنب نمايش داده شده است

 شده داده نشان خورشید ماه مقارنه ھنكام در زمیني ناظر ديد از جزيي كسوف وقوع زير تصوير در
  .شدبا مي) ذنب يا راس عقده( ماه َكره نقطه نزديكي در كه است
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   :كسوف در شمس و قمر مختصات محدوده
 از كمتـر  ذنـب  يـا  راس نقطـه  بـه  نسـبت  البروج دايرة در ماه فاصله قمر، و شمس مقارنه حالت در اكر

 ذنـب  يـا  راس نقطـه  تـا  مـاه  عرض كسوف يك دادن رخ براي، دھد مي رخ كسوف حتما باشد '23 15°
 باشـد  دقیقـه  '58 از كمتـر  مقـدار  ايـن  اكـر  و اشـد ب بیشـتر  '27 °1 از نبايـد  شـمس  بـا  مقارنـه  حالت در

  .دھد مي رخ جزيي كسوف مقدار دو اين بین و داشت خواھیم حلقوي يا و كلي كسوف

 در مـاه  فاصله قمر و شمس استقبال حالت در اكر: خسوف در شمس و قمر مختصات محدوده
 رخ بـراي ، دھـد  مـي  رخ فخسـو  حتمـا  باشد '39 °9 از كمتر ذنب يا راس نقطه به نسبت البروج دايرة
 بیشـتر  '55 از نبايـد  شـمس  بـا  اسـتقبال  حالـت  در ذنـب  يـا  راس نقطـه  تـا  ماه عرض خسوف يك دادن
 .باشد '26 از بیشتر مقدار اين نبايد كلي َكرفتَكي ماه يك ايجاد براي و باشد
 بـه  كسـوف  يـا  خسـوف  ايـن  كه كنند مي مشخص خسوف يا كسوف وقوع َكزارشھاي در ترتیب بدين

 واقـع  ذنـب  عقـده  بـه  كـه  1428صـفر   ١٤خسـوف   ماننـد  رأس عقـده  بـه  يـا  شود مي واقع ذنب دهعق
  .شود كه به عقده رأس واقع مي ١٤٢٨صفر  ٢٩َكرديد و كسوف 

 بـه  رو حركـت  آن و دارنـد  نیز ديكري حركت ذنب و راس نقاط :ذنب و رأس نقاط عقب به رو حركت
 يـك  سـال  18.6 ھر و كنند مي حركت ماه حركت جھت برخالف درجه 19.3 سال ھر كه ھا هَكر عقب

  . جرخند مي سماوي كره حول دور
 اتصـاالت  و حركـات  و شـوند  مي شمرده نحس نقاط از ذنب نقطه و سعد نقاط از راس نقطه تنجیم در

 .دارد را خاصي احكام آنھا
 تغییـر  موارد زا نیز حضیض و اوج نقاط حركات و نبوده ذنب و راس نقاط به ودمحد مدارش و ماه حركات
ان شـاء   .بـردازيم  مـي  آن به شماره ھاى آينده در موال مدد و توفیق به كه است ماه مختصات دھنده

  .اهللا تعالى
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  دو ن و     اجا

  

     ح  و      ر ی   و  ی  و   د     و ا راف  ع  ی
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