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وضع کلی رویت در محل رصد )مرکز ایران(
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پیش بینی معیار مدل مثلثی در جهان
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مستعد شایعه دو شبه بودن
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 ک شرق اصفهان(۵۰) ۱۳۷۸/۱۰/۱۷–  ۱۴۲۰–رصد شاهد  شوال 
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)امامزاده بین فسا و جهرم( ۱۳۸۴/۶/۱۳–  ۱۴۲۶–رصد شاهد  شعبان 
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۱۴۳۳هالل ربیع الثانی



پوشش ابر گرد و غبار
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۱۴۰۰/۲/۲۳ روز پنج شنبه ۱۴۴۲هالل روزگاهی شوال 

 وجود دارد.۲۰*۵۰ امکان رویت با دوریبن ۱۲ ساعت 
با چشم غیرمسلح از یک ساعت قبل از غروب محتمل است.
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با سپاس و تشکر از توهج سرور�����ان گر������امی
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