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.طلوع كرد 16:49اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 9/25امروز 

.طلوع كرد16:45اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 9/26امروز 

.طلوع كرد16:41اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 9/27امروز 

.طلوع كرد16:37اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 9/28امروز 

طلوع كرد 16:33اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 9/29امروز 



▪ .طلوع كرد 16:29اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچيساعت 9/30امروز 

▪ .طلوع كرد16:25اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 10/1امروز

▪ .طلوع كرد16:21اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 10/2امروز 

▪ .طلوع كرد 16:17اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 10/3امروز 

▪ .طلوع كرد16:13اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 10/4امروز .

▪ .طلوع كرد 16:9اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 10/5امروز 

▪ .طلوع كرد 16:5اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 10/6امروز 

▪ .طلوع كرد 16:1اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 10/7امروز 

▪ .طلوع كرد 15:57اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 10/8امروز 



▪ ي ساعت 10/9امروز   ستاره ي صورت فلكي شكارچی
.طلوع كرد 15:54اولير 

▪ ي ساعت ١٠/١٠امروز   ستاره ي صورت فلكي شكارچی
.طلوع كرد 15:50اولير 

▪ ي ساعت 10/11امروز   ستاره ي صورت فلكي شكارچی
.طلوع كرد 15:46اولير 

▪ ي ساعت 10/12امروز   ستاره ي صورت فلكي شكارچی
.طلوع كرد 15:42اولير 

▪ ي ساعت 10/13امروز   ستاره ي صورت فلكي شكارچی
.طلوع كرد 15:38اولير 

▪ ي ساعت 10/14امروز   ستاره ي صورت فلكي شكارچی
.طلوع كرد15:34اولير 

▪ ي ساعت 10/15امروز   ستاره ي صورت فلكي شكارچی
.طلوع كرد15:30اولير 

▪ ي ساعت 10/16امروز   ستاره ي صورت فلكي شكارچی
.طلوع كرد15:26اولير 



▪ . طلوع كرد 15:22اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 10/17امروز 

.طلوع كرد15:18اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 10/18امروز 

طلوع كرد 15:14اولين ستاره ي صورت فلكي شكارچي ساعت 10/19امروز 

▪ . در اسمان ديده شد 15:10كل صورت فلكي شكارچي ساعت 10/20امروز 

▪ .در اسمان ديده شد 15:6كل صورت فلكي شكارچي ساعت 10/21امروز 

▪ .در اسمان ديده شد15:2كل صورت فلكي شكارچي ساعت 10/22امروز

▪ .در اسمان ديده شد14:56كل صورت فلكي شكارچي ساعت 10/23٠امروز 

▪ .در اسمان ديده شد 14:55كل صورت فلكي شكارچي ساعت 10/24امروز 

▪ در اسمان ديده شد 14:51كل صورت فلكي شكارچي ساعت 10/25امروز 



ساعت طلوع اولین ستاره ی صورت فلکی 
شکارچی جهت مقایسه

ظهر12دقایق گذشته از ساعت 



آذر ماه30تاری    خ 



دی ماه5تاری    خ 



دی ماه14تاری    خ 



دی ماه16تاری    خ 



دی ماه18تاری    خ 



دی ماه20تاری    خ 



دی ماه در همان ساعت چون خورشید مانع دید ما بود 20در تاری    خ 

یم و این عکس برای ساعانی بع د از نتوانستیم همان ساعت عکس بگیر
ان ساعت طلوع کرده گرفته

شده است



دی ماه25تاری    خ 



در این تاری    خ هم اینگونه بود که بعد از چند ساعت▪
بعد از طلوع عکس گرفته شد



:بخش طراچ سوال و پاسخ به آن 

:سواالت 
▪ ستاره های این صورت فلك چگونه هستند ، در کجا قرار دارند و بارز ترین انها چیست؟. 1

چرا ما در طول روز نتوانستیم طلوع اولير  ستاره را از یک تاریخ  به بعد ببینیم ؟. 2

آیا در مکان های مختلف هم این ساعت ها اینگونه است ؟. 3



:پاسخ به سوال اول 

▪ ستاره ی رجل الجبار

▪ همير  گونه که در این عکس مشاهده یم کنید ، آن
:  ستاره ای که دور آن خط کشیده شده است نامش 
رجل الجبار است که ییک از دو ستاره پر فروغ این

ر رجل الجبار هفتمير  ستاره ی پ. صورت فلك اند 
در واقع . نور آسمان به لحاظ روشت  ظاهری است 

ت این ستاره درخشنده ترین ستاره ی کهکشان ما اس
ود ، هر گاه رجل الجبار به فاصله خورشید از زمير  ب. 

مرتبه روشن تر از 21000و نه پانصد سال نوری ، 
رجل واژه ای عرنی به . خورشید به نظر یم آمد 

.معنای پا ، پای شکارچی را مشخص یم کند



(این عکس هم توسط خودمان گرفته شده ) ستاره ی ابط الجوز 

▪ ی ستاره ی ابط الجوز ییک دیگر از دو ستاره
از ابط الجو . پر فروغ این صورت فلك است 

ا به رنگ نارنخی روشن ، زیر بغل شکارچی ر 
.  نشان یم دهد و به دالیل چند متمایز است 

طر این ستاره ، نخستير  ستاره ای بود که ق
ی مستقیم با استف اده آن از طریق اندازه گیر
ی به نام تداخل سنج ت ابه از وسیله نبوغ امیر 

ین ستاره. ای به دست آمد  های ییک از بزرگیی
800شناخته شده است و قطر ان تقریبا 

مدار زمير  تماما . برابر قطر خورشید است 
د  ه این ستاره ب. در دل این ستاره جای میگیر

ات پیوسته ای که در اندازه اش خاطر تغییر
قطر ان –روی یم دهد شایان توجه است 

چون بادکنیک که باد شود و خایل شود ، 
.متناوبا افزایش و کاهش یم یابد 



• بير  ابط الجواز و رجل 
–الجبار ، سه ستاره است 
سه ستاره  از قدر دوم به 

که –فاصله مساوی از هم 
کمربند جبار را مشخص یم 

.کند 



:پاسخ به سوال دوم 
▪ ه چ: چرا خورشید در طول روز قابل مشاهده است؟ابتدا باید به یاد داشته باشید

وع یم شود؟ پاسخ ساده است وع به تابیدن اف: زمان  روز رسر ق وقتی خورشید رسر
ممکن است. یم کند را بنابراین ، در پاسخ به این سوال که چ. این بدون نور او غیر

خورشید در طول روز یم تابد ، یم توان گفت که اگر خورشید طلوع نکند ، روز 
ا از این گذشته ، به محض اینکه از افق فراتر رفت ، عرص فر . خودش نخواهد آمد

به هر حال ، الزم به ذکر است که این ستاره نیست که. یم رسد ، و سپس شب
دهد و تغییر از روز به شب به این دلیل رخ یم. حرکت یم کند ، بلکه سیاره است

چرا ستاره ها در .که سیاره زمير  بدون توقف در اطراف محور ثابت خود یم چرخد
طول روز قابل مشاهده نیستند ، اگر مانند خورشید همیشه یم درخشند؟ این به

در هوا ، درخشش کم نور ستاره ها پراکنده و . دلیل وجود جو در سیاره ما است
 متوقف یم شود ، و هیچ چیر  نور کم ن. پنهان یم شود

ی
ور پس از ورود آن ، پراکندگ

.آنها را مسدود نیم کند



:ادامه ی پاسخ به سوال دوم 

▪ ین ستا ره به چرا ستاره ها در طول روز قابل مشاهده نیستند؟همه گسل ها نزدیکیی
اگرچه . ما ، خورشید ، در سیستیم است که زمير  در آن گنجانده شده است

ین ستاره نیست ، اما فاصله آن با سیاره ما ا ز نظر خورشید درخشان ترین و بزرگیی
 بسیار ناچیر  است به طوری که نور خورشید به معنای واق

یع مقیاس های کیهان 
رای ب.کلمه زمير  را تحت فشار قرار یم دهد و درخشش کم نور دیگر را نامرنی یم کند
 موارد فوق را تأیید کنید ، یم توانید یک آزمایش ساده انجام دهی

ً
در . داینکه شخصا

را به داخل عالمت ( چراغ میر  یا چراغ قوه)جعبه مقوا سوراخ کنید و منبع نور 
در یک اتاق تاریک ، سوراخ ها مانند شکل کوچک ستاره ها یم . گذاری کنید

ستاره های "-چراغ اتاق فوقان  -" خورشید را روشن کنید"و اکنون . درخشند
در این یک مکانیسم ساده است که این واقعیت را که ما . ناپدید یم شوند" مقواني 

.طول روز شاهد نور ستاره نیستیم کامال توضیح یم دهد



:پاسخ به سوال سوم 

▪ آسمان کامال تاریکبا چنير  آسمان شب . 1

▪ ، نه تنها به وضوح قابل مشاهده است ، بلکه ابرهای منفرد در راه
ی سایه های روشت  ایجاد یم کنند اه همچنير  نور زودیاک به همر . شیر

انعکاس نور خورشید از ذرات گرد و غبار )جزئیات قابل مشاهده است 
 (. واقع در آن طرف خط خورشید و زمير  

ی
با چشم 8ستارگان تا بزرگ

22غیر مسلح در آسمان قابل مشاهده هستند ، با روشناني زمینه 
.قوس در هر ثانیه قوس مرب  ع



▪ آسمان تاریک طبیعیبا چنير  آسمان  در شب . 2

▪ ی با جزئیات و نور زودیاک همراه با ضد ت ابش ، کهکشان راه شیر
ه کننده به وضوح بر روی آن قابل مشاهده است چشم غیر . خیر

 نشان یم 7.5مسلح ستاره هاني را با روشناني ظاهری تا 
ی

بزرگ
 در هر 21.5دهد ، روشناني آسمان پس زمینه نزدیک به 

ی
بزرگ

.ثانیه قوس مرب  ع است



▪ آسمان روستایی. 3

▪ با وجود چنین آسمانی ، نور زودیاک و راه شیری با حداقل جزئیات به وضوح قابل 
را نشان می دهد ، روشنایی 7چشم غیر مسلح ستاره های تا بزرگی . مشاهده هستند

.قدر در هر قوس مربع ثانیه است21آسمان پس زمینه نزدیک به 

▪ آسمان منطقه ای انتقالی بین روستاها و حومه است-4

▪ با چنین آسمانی ، کهکشان راه شیری و نور زودیاک با حداقل جزئیات قابل مشاهده هستند 
چشم غیر مسلح ستاره هایی را به . ، اما فقط تا حدی باالتر از افق قابل مشاهده هستند

بزرگی در هر 21نشان می دهد ، روشنایی آسمان پس زمینه نزدیک به 6.5بزرگی 
.قوس ثانیه است



▪ آسمان اطراف شهرها. 5

▪ ی ، در آب و هوای مناسب   مانند این ، نور زودیاک و کهکشان راه شیر
با آسمان 

ایط فصیل ، بسیار نادر هستند را 6چشم غیر مسلح ستاره های تا اندازه . و رسر
 
ی

در هر قوس 20.5نشان یم دهد ، روشناني آسمان پس زمینه نزدیک به بزرگ
.مرب  ع ثانیه است

▪ آسمان حومه شهرهابا چنير  آسمان  ،. 6

▪ ی به سختی فق اییط مشاهده نیم شود و راه شیر ط نور زودیاک تحت هیچ رسر
را نشان یم 5.5چشم غیر مسلح ستاره های تا اندازه . در اوج خود دیده یم شود

 در هر قوس ثانیه است19دهد ، روشناني آسمان پس زمینه نزدیک به 
ی

.بزرگ



▪ آسمان منطقه ای انتقایل بير  حومه شهرها استدر. 7

▪ ی مشاهده نیم شود  ، به هیچ عنوان نور زودیاک یا راه شیر
. چنير  آسمان 

نشان یم دهد ، روشناني آسمان پس 5چشم غیر مسلح فقط ستارگان را تا اندازه 
 در هر قوس مرب  ع ثانیه است18زمینه نزدیک به 

ی
.بزرگ

▪ آسمان شهر. 8

▪ در چنير  آسمان  ، تنها تعدادی از درخشان ترین خوشه های ستاره ای باز را یم
ازه چشم غیر مسلح فقط ستارگان را تا اند. توان با چشم غیر مسلح مشاهده کرد

.قدر در هر قوس ثانیه است18نشان یم دهد ، آسمان پس زمینه کمیی از 4.5

▪ آسمان قسمت مرکزی شهرها. 9

▪  مانند این فقط خوشه هاني از ستاره دیده یم شود
چشم غیر مسلح. در آسمان 

ین حالت ستاره هاني تا اندازه  .را نشان یم دهد4در بهیی



اهداف تحقیق

 معير  و شناخت بهیی این صورت فلك▪
مقایسه ی ساعت های طلوع یط زمان 



روش جمع اوری اطالعات

این مقاله از طریق رصد ، صحبت با افراد متخصص و تحقیق و ▪
.استفاده از منابع معیی جمع اوری اطالعات گردید



ی جمع بندی و نتیجه گیر

▪ م ساعت طلوع هر ستاره یا صورت فلك ای در روز های مختلف ابتدا ک
و ( دقیقه کم شد 4دقیقه 4در مورد تحقیق ما با الگوی )میشود 

.انتظار یم رود به همير  الگو زیاد شود



پیشنهاد

▪ در این مقاله این امکان برای ما وجود نداشت که به مکان های مختلف
.برویم و از آن مکان ها هم صورت فلك شکارچی را برریس کنیم 
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