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 وقايع فلكي خاص

  ح��وی ��وف          
  ��ح  و  ��� ر�ی  �و��ی  و  �د���  و ا�راف  ع��ی
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 ١٤٤١ شوال ٢٩كسوف  –وقايع فلكي خاص 

  ١٤٤١  �وال     ٢٩  ح��وی)  �ور�ید���( ��وف    
 ژوئن ٢١=  ١٣٩٩ ت� ١=  �طان ١=   ١٤٤١ شوال ٢٩ ي�ش�به :زمان وقوع

٢٠٢٠  

  .تا شمال اس�ا�اآسيا،  ا؛آفر�قا، جنوب اروپ :�ل وقوع

گـرفت�  ٧٠از  ٣٦اين كسوف  گـرفت� شـماره  :�شخصات و �س� كسوف

بـه وقـت �كـه  ٠٦:٤٥:٥٣گـرفت� در سـاعت . باشـد � �١٣٧ی ساروس 

؛ در آفر�قا، جنـوب اروپـا، آسـياشود و بعد از �  �وع � آفر�قا�كرمه از 

به وقـت �كـه �كرمـه خاتمـه  ١٢:٣٣:٥٧در  ساعت  سواحل شمال اس�ا�ا

به وقت �كه �كرمه با �سبت  ٠٩:٣٩:٥٩عت ب�ش��ن گرفت� در سا. يابد �

در نوار قر�ـز ميـان . � باشد هنددر  0.9940قطر سايه  ماه به قطر خورشيد 

  .كيلوم� گرفت� حلقوی رخ � دهد ٢١.٢نقشه به پهنای 

خط صور� سمت چپ نقشه �شان دهنده �وع �دوده  :راهنماي نقشه

شه پايان �دوده رؤ�ت كسوف � باشد، و خط صور� سمت راست نق

كسوف است،  �دوده صور� سمت چپ؛ به علت همزما� انتهاى شب با 

�رحله �وع گرفتگي؛ �ا اين �رحله رؤ�ت ن� شود در آنها �دوده صور� 

بدون خطوط آ� �رحله ا�ال قبل طلوع آفتاب است و تنها با طلوع آفتاب 

آ� �رحله ا�ال بعد �رحله ا�ال رؤ�ت � شود، منطقه صور� حاوي خطوط 

�دوده صور� سمت راست نقشه، به علت همزما� از طلوع آفتاب است 

ابتداى شب با �رحله پايان گرفتگي؛ �ا اين �رحله رؤ�ت ن� شود در آنها 

منطقه صور� حاوي خطوط آ� �رحله ا�ال قبل غروب آفتاب است و در 
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وب آفتاب است و تنها �دوده صور� بدون خطوط آ� �رحله ا�ال بعد غر

بقيه مناطق ب�ون  قبل از غروب آفتاب �رحله ان�ساف رؤ�ت � شود،

ان�ساف و (�دوده صور� و در �دوده خطوط آ� رنگ همه �راحل كسوف 

 . را رؤ�ت � كنند) ا�ال

  

  �وع
 پايان
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  و�� �ماز آیات
� باشد و �وع نماز نبايد تا �وع گرفت� از  �وع وقت نماز آيات

پايان وقت همان  پايان وقت نماز آيات. به تأخ� بيافتدن گرفت� ب�ش��

وقت �وع . در جدول ز�ر اين مقادير �شان داده شده است. استگرفت� 

كه ب�ش��ن گرفت� آنها  مناط�. در ستون �وع گرفت� است نماز آيات

در وقت طلوع آفتاب است، مناط� هس�ند كه بعداز ا�الء و باز شدن 

ح�م اين �وارد ا�ام فوری نماز و نيمه دوم گرفت� را � ب�نند و كسوف 

مناطق در نقشه كه در �دوده (آيات است و فرص� براى تأخ� ندارند 

پايان ستون پايان گرفت� . )خطوط صور� بدون خطوط آ� واقع هس�ند

       . است وقت نماز آيات

 )LMTبه وقت منطقه اي( هشت بهشت�شخصات كسوف در 

  شروع نام شهر
 گرفتگی

  ارتفاع
 شمس

بیشترين
 گرفتگی

  ارتفاع
 شمس

  سمت
 شمس

  پايان
 گرفتگی

  ارتفاع
 شمس

  نسبت قطر
ماه به  سايه 

 قطر شمس

بیشترين 
  سطح

 گرفتگی 

 70.6%  0.77 51 09:31 075 33  08:12 17  07:04 �كه �كرمه

 61.3%  0.69 51 09:34 77 34  08:16 19  07:09  مدينه منوره

 48.1%  0.58 59 09:49 86 43  08:32 29  07:24 ا�ف�ف 

 57.2%  0.65 69 10:07 092 51  08:42 35  07:27 كر�الى معال

 44.6%  0.55 59 09:50 88 43  08:34 45  07:27 �ظم� ��ف�

 57.4%  0.66 75 10:59 107 61  09:30 45  08:10 �شهد مقدس

 41.0%  0.518 58 09:48 88 43  08:34 29  07:29 سا�رای غر�ب

 35.6%  0.469 47 08:30 081 33  07:24 21  06:25 بيت ا�قدس
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 )LMTبه وقت منطقه اي( �شخصات كسوف در �سا�ن �سلمانان

  شروع نام شهر
 گرفتگی

  ارتفاع
 شمس

بیشترين
 گرفتگی

  ارتفاع
 شمس

  سمت
 شمس

  پايان
 گرفتگی

  ارتفاع
 شمس

  نسبت قطر
ماه به  سايه 

 قطر شمس

بیشترين 
  سطح

 گرفتگی 

 46.2%  0.58 67 10:38 097 51  09:16 37 08:04  تھران

 50.4%  0.60 67 10:36 095 51  09:14 36  08:01  قم

 57.1%  0.65 69 10:37 092 51  09:12 35  07:57  اصفھان

 63.7%  0.71 72 10:44 093 54  09:14 37  07:57  یزد

 67.8%  0.74 70 10:38 089 51  09:08 34  07:51  شیراز

 35.1%  0.46 60 10:25 095 47  09:14 34  08:09  ریزتب

 56.6%  0.65 65 10:29 088 47  09:06 32  07:53  اھواز

 81.5%  0.85 81 11:01 095 61  09:22 43  07:56  زاھدان

 75.0%  0.80 67 10:00 083 47  08:30 30 07:14  منامة

 44.6%  0.55 59 09:50 88 43  08:34 45  07:27  دادبغ

 36.1%  0.47 48 08:31 082 34  07:25 22 06:25  عمان

 61.2%  0.69 64 09:56 0826 46  08:32 30 07:19  کویت

 79.6%  0.84 69 10:01 082 48  08:30 31 07:12  ةدوح
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  شروع نام شهر
 گرفتگی

  ارتفاع
 شمس

بیشترين
 گرفتگی

  ارتفاع
 شمس

  سمت
 شمس

  پايان
 گرفتگی

  ارتفاع
 شمس

  نسبت قطر
ماه به  سايه 

 قطر شمس

بیشترين 
  سطح

 گرفتگی 

 31.1%  0.42 48 08:31 083 35  07:37 23 06:30  بیروت

 33.0%  0.445 49 08:33 083 35  07:27 23 06:29  دمشق

 16.0%  0.27 44 09:27 087 36  08:35 26 07:48  آنكارا

 87.2%  0.90 73 11:08 082 51  08:33 33 08:12  ظبیابو

 97.1%  0.98 53 09:33 072 34  08:07 18 06:56  صنعا

 75.0%  0.80 77 12:25 122 71  10:46 54 09:16  كابل

 93.9%  0.95 70 13:48 136 83  12:01 62 10:20  دھلی

 82.1%  0.86 74 13:06 134 76  11:25 58 09:50  داسالم آبا

 33.8%  0.45 63 11:04 102 51  09:52 38 08:46  باكو

 

  :براي تفصيل مطالب به هفته نامه هاي راه آسمان ز�ر �راجعه نماييد

  فرهنگ تعا�ل با خسوف و كسوف=  ٢٢راه آسمان 
  aa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&start=20#p1106http://ael  

  اح�م و اختيارات �و� كسوف و خسوف=  ٤٣راه آسمان 
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&start=40#p1129  

دقت شود كه در سا�ت جداول؛ اختالف ساعت فص� �اظ ن� : ذكرت

ل سال ماه او ٦شود، ف�ا ساكن� ايران كه يک ساعت ساعتها�شان را در 

 .جلو � كشند، بايد يک ساعت به سا�ت ذكر شده در جداول بيافزايند
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  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

  ع�وم کالم و�ی   -ع�وم زبان و�ی  -ع�وم ����� ا��ی 

  ع�وم ��ه آ��ن ا��ی -ع�وم کالم خاز�ن و�ی   -ع�وم تالوت کالم و�ی 

   ع�وم پا�����ی  -ع�وم �ب جا�ع  -ع�وم ��و�م ��وم ����م  

  ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی   -) اع�ی(ع�وم ��    -)  اع�ی(آ�وزش  �� 

  رسا� �ی �یات اع�ی  -ع�وم ا�ساب و �بار�نا�ی   

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

  اإلهلية ملعارفا دار
١٤٤١  

http://Aelaa.net 
taqwim@aelaa.net                                              gmail.comaelaa.net@   
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