وﯾﺪﯾﻮ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺬاب و دﯾﺪﻧﯽ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ »ﺣﻠﻘﻪ آﺗﺶ« ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۰ﺧﺮدادﻣﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺎﻧﺎدا ،ﮔﺮﯾﻨﻠﻨﺪ و ﺷﻤﺎل روﺳﯿﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺣﻠﻘﻪای
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺣﻠﻘﻪ آﺗﺶ« رخ داده و وﯾﺪﯾﻮ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ،ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻧﻮر و
درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و در اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﻓﺮاد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻼل دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.

ﺻﺒﺢ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﻈﺮه زﯾﺒﺎ و
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻼل
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ
ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮده ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ واﻗﻊ در ﻣﻮج ﺷﮑﻦ اﯾﺎﻟﺖ دﻻور در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه،

ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آﻣﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﻫﻼل ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺎخ آﺗﺸﯿﻦ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺧﻂ اﻓﻖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﺑﺮﺧﻼف ﯾﮏ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ
دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﮏ »ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺣﻠﻘﻪای« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و

زﻣﯿﻦ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎه ﻣﺴﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺰرگ و
آﺗﺸﯿﻦ روی آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻟﻘﺐ »ﺣﻠﻘﻪ آﺗﺸﯿﻦ« ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻘﻂ در ﻧﻘﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﮔﺮﯾﻨﻠﻨﺪ و ﺳﯿﺒﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ »اﺳﮑﺎی اﻧﺪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ« ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻋﻼم ﺷﺪه ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺮوازی ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺟﻮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد را
از ﺣﻠﻘﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺣﻠﻘﻪای ﺑﻌﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﻣﻬﺮ  ۱۴۰۲و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻏﺮب اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

