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 مكه مكرمهاختالف ساعات بالد با ساعت جھاني  
v  مي باشد، لذا ھمین نقطه را  مّكه مكّرمهو  بیت اهللا الحراممركز خشكي كره زمین

 هقرار داده و اختالف ساعت بقی بنیاد حیات أعلي تقويم نجومينصف النھار مبدأ، و ساعت مبناي 
  .ذكر مي كنیم كعبه مشرفه كره زمین را نسبت بهنواحي 

v  و افزايش  شدهدر جدول ذيل مشخص  ساعت مكه مكرمهبالد با  ساعتمقدار اختالف
   .اشاره شده است) -(و كاستن آن با عالمت (+) با عالمت  ساعت مكه مكرمهآن نسبت به 

  ت واقعه به ساعت ھر محلساع= تفاوت ساعت ھر محل با مكه ) - يا (+ ساعت واقعه به ساعت مكه 
v  يا بیشتر ر يك ساعت گدر برخي كشورھا در بھار يا فصل دي :فصلي ساعتتفاوت

بوده، و اين تغییر ساعت در ھمه كشورھا يكسان ن مقدار و زمان ،ساعتھا را به جلو مي كشند
راين بناب .مي شودرفته نگدر نظر  جھاني اختالف ساعتجدول در  لذاوبرخي ھم انجام نمي دھند، 

از ابتداي فصل بھار تا ي اش با مكه مكرمه نیم ساعت است، گكه تفاوت ساعت ھمیشدر ايران 
ساعت به ساعتھاي  ١.٥ بايد) ساعتھا به جلو كشیده مي شود ،كه يك ساعت(آخر تابستان 

 .تقويم اضافه شود تا وقت فلكي مطلوب بنابر ساعت محلي تابستاني ايران بدست آيد
 

 )Petropavlovsk(شرق روسیه  -ساموآ - تونگا -فیجي -كريباتي -زاير مارشالج -نیوزيلند  +9
 )ماگادان(شرق روسیه  -وانواتو  -جزاير سلیمان  +8
 )Vladlvostok(شرق روسیه-گوام- میكرونزي-گینه نو -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا +7

 )داروين –آداليد (استرالیاي مركزي  +6.30
 )Yakutsk(شرق روسیه-) ديلي(شرق اندونزي -ي و جنوبيكره شمال -ژاپن +6
 )بايكال(روسیه- تايوان-مالزي-فیلیپین-برونئي- مغولستان-كنگ ھنگ-ماكائو-چین-)پرت(غرب استرالیا +5
 )Novosibirsk(روسیه  - ويتنام -كامبوج -الئوس -تايلند -غرب اندونزي +4

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30
 )Omsk(روسیه  -)آستانه(نیمه شرقي قزاقستان -بوتان -بنگالدش +3

 نپال +2.45
 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند  +2.30

 )Pern(روسیه- مالديو-)ساگیز(غرب قزاقستان-قرقیزستان-تاجیكستان- تركمنستان-پاكستان +2
 افغانستان +1.30

 )Samara(روسیه -)Ishevsk(روسیه-گرجستان-نخجوان-ارمنستان-آذربايجان-امارات-عمان +1
 ايران .+30

KMT  
0 

سومالي  -اتیوپي -جیبوتي -اريتره  -يمن  -قطر  -كويت  -بحرين -عراق - )عربستان(حجاز 
 )مسكو(غرب روسیه  -تانزانیا -ماداگاسكار -اوگاندا  -كنیا 

1- 
-ماالوي-شرق كنگو-رواندا-لیبي - سودان-مصر-اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-قبرس-تركیه

-يونان-سوازيلند-لسوتو-بروندي -آفريقاي جنوبي- بوتسوانا- قمر–زيمبابوه-موزامبیك-امبیاز
  سوئد - فنالند-استوني-التويا-لیتواني-بالروس-اوكراين-مولداوي-بلغارستان-روماني

2- 
-زئیر-گابون-غرب كنگو-كامرون-آفريقاي مركزي- بنین-نیجريه-نیجر-چاد- مالت-الجزاير-تونس
-اسلونیا- كوزوو- سنجق-بوسني- صربستان- كرواسي-مقدونیه-آلباني-نه استواييگی- نامیبیا-آنگوال
 ھلند-چک-اتريش-سوئیس-نروژ- مجارستان-لھستان-بلژيك- دانمارك-آلمان- اسپانیا- فرانسه-ايتالیا

3- 
-مالي-موريتاني-صحرا-جزاير قناري-مراكش-ايسلند-اسكاتلند-ايرلند-انگلستان-پرتغال
 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-گامبیا-گینه بیسائو-ل عاجساح-گینه-بوركینافاسو-سنگال

 )اسکورسبی(شرق گرينلند - Azoresجزاير  - Cape Verdجزاير  -4
 میانه اقیانوس آرام - )برزيل(آتل داس روكاس- جزاير مارتین واس- )گريتويكن(جزاير جورجیاي جنوبي -5
  سورينام - اروگوئه -آرژانتین -)برازيلیا(شرق برزيل -گرينلند -6
  )كبك(شرق كانادا- شیلي-دمنیكن-پاراگوئه-بولیوي-)Manaus(برزيل مركزي-ونزوئال-گويان -7
 )پوکادواكره(غرب برزيل-پرو-اكوادور-كلمبیا- پاناما-ھائیتي-جامايكا-كوبا- )نیويورك(آمريكا -8
  كاستاريكا- نیكاراگوئه- یزبل -السالوادور-ھندوراس- گواتماال-مكزيك-)Winnipeg(مركزكانادا-)داالس(امريكا -9
 )الپاز(غرب مكزيك  -)Edmonton(غرب كانادا  -)Denver(اياالت متحده امريكا  -10
 جزاير پیت كايرن-)Vancouver(غرب كانادا  -)لوس آنجلس(اياالت متحده امريكا  -11
 آالسكا -12
 )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13
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  ١٤٣٢ جمادى االولىشرايط جوي و آسمان در شب اّول 
يكي از شرايط امكان استھالل مناسب بودن آب ھوا براى رؤيت است، از اين رو تصاوير 

از  ١٤٣٢ خرربیع االشب اول و  ١٤٣٢ ربیع االول ٢٩شنبه دوروز وضعیت جوي پیش بینی 
نقشه زير براي مناطقي كه با رنگ  در. مراكز ھواشناسي معتبر جھان ارائه شده است

  .پیش بینی شده استآسماني ابري و يا نیمه ابري تیره نشان داده شده اند 

  
  محاسبات ساير مراكز نجومي اسالمي و بین المللي

در خالصه اي از گزارش برخي از مجامع علمي و نجومي كشورھاي اسالمي و مجـامع بـین المللـي    
  :بیان مي كنیم را شنبهسه و شروع ماه از روز شنبه دوشامگاه  مورد میسر بودن رؤيت ھالل در

  
مھنـدس محمـد   :  ’Observation Project Islamic Crescentsرصد ھـالل   إسالميپروژه  -١

شـنبه مـاه در كلیـه قـاره ھـاى      دوشامَكاه ): المشروع اإلسالمي لرصد األھلة(رئیس  -شوكت عودة 
چشـم غیـر   بـا  پا آسیا آمريكا آفريقا ارو

  . قابل رؤيت استمسلح 
  
مــدير رصــد (  روفســور يــالوبپ -٢

ــامَكاه  :)خانـــه گرينـــويچ لنـــدن  شـ
شنبه ھالل ماه در كلیه قـاره ھـاى   دو

چشـم غیـر   بـا  پا آسیا آمريكا آفريقا ارو
  .قابل رؤيت استمسلح 

  
 رصــد خانــه آفريقــاي جنــوبي -٣

SAAO :   
 شــنبه ھـالل مــاه در كلیــه دوشـامَكاه  

بـا  پـا  آسیا آمريكـا آفريقـا ارو  قاره ھاى 
  .قابل رؤيت استچشم غیر مسلح 
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ن ندر ذوا      س 
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أنواء  

سقوط 
رقیب 
  منازل
  فجر

بروج 
  فل 
استوا  
 ساعت

حويلت

بروج 
   
  ىرصد

ساعت 
  تحويل

منازل 
  فل 
  استوا 
ساعت 

حويلت

  درقمر  رصد
     منازل
  اقتراب يا اقتران

  با نجوم منازل
  حويلساعت ت



  فجر
شروق 

 
  
  فجر 
شروق   شب

  روز
تقويم 
  عربي
  درص

١٦  ٥  ٢٣  
2:46  


03:32 

  شرطان  ثريا
03:32  

  فرغ اول
  الحوت بطن

  فرغ آخر
  الحوت بطن

  صرفة
  جبھة

١٧  ٦  ٢٤   
  دبران

19:55  

 بطین
01:10  

  فرغ اول
  الحوت بطن

  فرغ آخر
  الحوت بطن

  صرفة
  جبھة

١٨  ٧  ٢٥  
14:22  


15:06 
 شرف

  ھقعة

21:29  
  ثريا

05:42  
  فرغ اول

  الحوت بطن
  فرغ آخر

  الحوت بطن
  صرفة
  بھةج

١٩  ٨  ٢٦  
 شرف

  ھنعة

22:46  
  دبران
01:10  

  فرغ اول
  الحوت بطن

  فرغ آخر
  الحوت بطن

  صرفة
  زبرة

٢٠  ٩  ٢٧  
 شرف

  ذراع
23:37  

  ھقعة
23:15  

  فرغ اول
  الحوت بطن

  فرغ آخر
  الحوت بطن

  صرفة
  زبرة

٢١  ١٠  ٢٨  
0:02  


00:45 

  نثرة

0:02  

  ھنعة شمال
01:05  

  فرغ اول
  الحوت بطن

  فرغ آخر
  الحوت بطن

  صرفة
  زبرة

٢٢  ١١  ٢٩   طرفة  

23:51  
  ذراع
06:25    

  فرغ اول
  الحوت بطن

  فرغ آخر
  الحوت بطن

  صرفة
  زبرة

٢٣  ١٢  ٣٠  
6:37  


7:17 
 بیت

  جبھة

23:03  
  نثرة

06:00  
  فرغ اول

  الحوت بطن
  خرفرغ آ
  الحوت بطن

  صرفة
  زبرة

٢٤  ١٣  ٣١  

 بیت

  زبرة

21:33  
   طرفة
10:50  

  فرغ اول
  الحوت بطن

  فرغ آخر
  الحوت بطن

  صرفة
  زبرة

٢٥  
  

١٤  
9:40  


10:18 

  صرفة
19:25  
  عّواء

16:43  

  جبھه
06:24  

  فرغ اول
  الحوت بطن

  فرغ آخر
  الحوت بطن

  صرفة
  زبرة

٢٦  ٢١٥   
  سماك

13:31  

  زبرة 
20:26 
  صرفة

 12:26  

  فرغ اول
  الحوت بطن

  فرغ آخر
  الحوت بطن

  صرفة
  عواء

٢٧  ١٦  ٣    
9:59  


10:35 

  غفر

9:59  
  عواء

03:40 
  فرغ آخر
  شرطان

  فرغ آخر
  الحوت بطن

 عواء
  عواء

٢٨  ١٧  ٤   
  زبانا

6:16  
  سماك
11:41  

  فرغ آخر
  شرطان

  فرغ آخر
  الحوت بطن

  عواء
  عواء

٢٩  ١٨  ٥  
9:19  

  
9:55 

  اكلیل

2:29  
  غفر جنوب

08:04  
  فرغ آخر
  شرطان

  الحوت بطن

  شرطان
  عواء
  عواء

٣٠  ١٩  ٦   قلب  
22:58  

  زبانا
07:05  

  فرغ آخر
  شرطان

  الحوت بطن

  شرطان
  عواء
  عواء
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ن ذوا     
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أنواء  
سقوط 
رقیب 
  منازل
  فجر

بروج 
  فل 
استوا  
ساعت 

حويلت

بروج 
   
  ىرصد

ساعت 
  تحويل

منازل 
  فل 
  استوا 
ساعت 

حويلت

  درقمر  رصد
     منازل
  اقتراب يا اقتران

  با نجوم منازل
  حويلساعت ت



  فجر
شروق 

 
  
  فجر 
شروق   شب

  روز
تقويم 
  عربي
درص 

٣١    
13:17  

٢٠  ٧  
9:50  


10:27 
 ھبوط

  شولة
19:43  
  نعام

16:59  

  اكلیل
06:24   

  فرغ آخر
  شرطان

  الحوت بطن

  شرطان
  عواء
  عواء

١  
٢١  ٨  

 ھبوط
  بلدة

14:50  

   قلب
22:34 
  شولة
12:02  

  فرغ آخر
  شرطان

  الحوت بطن

  شرطان

  عواء
  عواء
  صرفة

٢  ٢٢  ٩  
13:24  

  
14:05 

  سعد
  ذابح

13:24  

  نعام 

13:11 
  فرغ آخر
  شرطان

  الحوت بطن

  شرطان
  عواء
  عواء

٣  ٢٣  ١٠   
  سعد
  عبل

12:44  

  بلدة 
17:00  

  فرغ آخر
  شرطان

  الحوت بطن

  شرطان
  عواء
  عواء

٤  ٢٤  ١١   
  سعد
  السعود
12:48  

  بلدة

 )قالدة(
  فرغ آخر
  شرطان

  الحوت بطن

  شرطان
  عواء
  عواء

٥  ٢٥  ١٢  
20:59  


21:43  
 وبال

  سعد
  األخبیة
13:35  

  سعد ذابح
22:52  
 13:20 سعد بلع

  رفرغ آخ
  شرطان

  الحوت بطن

  شرطان
  عواء
  عواء

٦  ٢٦  ١٣  
 وبال

  ١فرغ 
14:51  

 سعد السعود
07:45  

  فرغ آخر
  شرطان

  الحوت بطن

  شرطان
  عواء
  عواء

٧  ٢٧  ١٤  
7:57  


8:43 

  ٢فرغ 
16:34  

 سعد األخبیة 
09:26  

  فرغ آخر
  شرطان

  الحوت بطن

  شرطان
  عواء
  عواء

٨  ٢٨  ١٥   
بطن 
  الحوت
18:31  

  فرغ اول
15:25 

  فرغ آخر
  شرطان

  الحوت بطن

  شرطان
  عواء
  عواء

٩  ٢٩  ١٦   
بطن 
  الحوت

  فرغ اول
 الحوت بطن

  بطین
  الحوت بطن

  شرطان
 سماك
  عواء

١٠  ٣٠  ١٧  
20:33  


21:20 

  شرطان
20:33 

  فرغ آخر
02:07 

 الحوت بطن
  بطین

  الحوت طنب

  شرطان
  سماك
  عواء

١١  ١٨   
  بطین

22:33  
  بطن الحوت 

09:05  
 الحوت بطن

  بطین
  الحوت بطن

  شرطان
  سماك
  عواء


  محذور

١٢  ٢  ١٩
8:58  


9:44  

  ثريا

0:26  
  شرطان
 09:44  

 الحوت بطن
  بطین

  الحوت بطن

  شرطان
  سماك
  عواء

١٣  ٣  ٢٠   
  دبران

2:02  
  بطین
07:15  

 الحوت بطن
  بطین

  الحوت بطن

  شرطان
  سماك
  عواء

١٤  ٤  ٢١   
  ھقعة

3:24  
  ثريا

11:34  
 الحوت بطن

  بطین
  الحوت بطن

  شرطان
  سماك
  عواء
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  ١٤٣٢  مادی األو یماه    و     م   و ی
و برخي  شته؛ذرا داگي رخ مي دھد كه برخي كوتاه مدت و داللتي در اين ماه وقايع فلكي مختلف

براي اختیار وقت مناسب جھت انجام امور و كه  ،ندين روز باقي استچطوالني مدت و داللت آن تا 
  .ابتدا اين وقايع فلكي مالحظه مي شود ؛يا احتراز از اوقات محذور در ھر ماه

  
ھر فصل و ماه اسكندري توصیه ھاي طبي و برنامه (و نیسان آذارماه اسكندري و بھار فصل  -١

   .)در تقويم طبي به آن اشاره شده است غذايي خاص خود را دارد كه
  يبیت مشتر -٢
  شرف شمس -٣
  پتونشرف ن -٤
  شرف زھره -٥
  تراجع عطارد -٦
  پلوتونتراجع  -٧
  تراجع زحل -٨
  وبال عطارد -٩

 
  بھارام شناسى فصل گھن

  .اره شده استدر تقويم طبي به آن اش
  

  اسكندري) رومي(ام شناسى ماھھاي گھن
  )مرقوم فرموده اند برگرفته از رساله ذھبیه كه حضرت امام رضا (

 جمادى األولى ١٠ از: نیسانماه 
  در تقويم طبي به آن اشاره شده است

 
 قوسدر برج نجمي : بیت مشتري

  رجب ٤صفر تا  ١٩از 
گسترش، شروع، گشايش، سیرت و اخالقیات  :ت دارد بربه طور کلي دالل مشترياز آنجا که کوکب 

 پیدا مي کند قوت مشتري دالالت در اين دورهلذا  .و قضاوت، عدالت، ايمان و اعتقاد به خود و زندگي
  .و امور مرتبط با آن مناسب است

  
 حملدر برج نجمي : شرف شمس

  جمادى االخرى  ١٧تا  جمادى االولى ١٧از 
. ارد بر يكپارچه كردن يعني به يكديگر متصل و جمع شدن تا كل بوجود آيدشمس داللت داز آنجا که 

و بنابراين  يا خاصیت حیاتى و داللت دارد بر نیرو. و به طور كلي داللت دارد بر قلب و يا مركز چیزھا
توان در معني   مي زنی را ن دالالتيالبته تمامي ا. و سالمت نیز راھنمايي مي كند تندرستىبر 

و امور مرتبط با آن  پیدا مي کند قوت شمس دالالت در اين دورهلذا  .كرد يیز رديابكردن ن يكپارچه
  .مناسب است

  
 حوتدر برج نجمي : شرف نپتون

  شعبان  ١٨تا  جمادى االولى ١٥از 
ايمان، اخالص، ين، دآرمان گرايي، اعتقادات،  :به طور کلي داللت دارد بر نپتوناز آنجا که کوکب 

، واقع بین نبودن، ساده لوحي، فرار از واقعیاتاعتیاد، ، و )زمینه ھاى مثبت در(معنويت؛ 
پیدا مي  قوت نپتون دالالت در اين دورهلذا  ،)در زمینه ھاي منفي(سرخوردگي، بیشرفي و تقلب 

  .و امور مرتبط با آن مناسب است کند
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 حوتدر برج نجمي : شرف زھره

  جمادى االخرى  ١٣تا  جمادى االولى ١٧از 
عواطف و احساسات، زيبايیھا، ذوق و سلیقه، : از آنجا که کوکب زھره به طور کلي داللت دارد بر

شکلھاي مطلوب پول و سالمتي و روابط زنانه و تعامل اجتماعي در ھر سطحي و حاکم بر مسائل 
 رهدر اين دولذا  .ازدواج و ديگر مشارکتھا، عیش و عشرت، خالقیت و نماينده زيبايي و محبت است

  .و امور مرتبط با آن مناسب است پیدا مي کند قوت زھره دالالت
  

 در برج نجمي حوت: عطارد وبال
  جمادى االخرى ١٢ربیع اآلخر تا  ٤از 

کوکب عطارد داللت اساسي دارد بر تفکر و ادراک، پردازش کارھا و انتشار اطالعات و ھر از آنجا که 
، لذا در اين امور با ضعف مواجه مي یل و حواس پنجگانهچیز وابسته به ارتباطات، مانند تجارت، تحص
  .گردد و امور مرتبط به آن مناسب نیست

  
 در برج نجمي حوت: تراجع عطارد

  جمادی االولی ٢٠ربیع اآلخر تا  ٢٤از 
ارھـا و انتشـار اطالعـات را دارد و    ک، پـردازش  کر و ادراکتف :ب عطارد داللت اساسي برکوکه کاز آنجا 

در طـي تراجـع اثـرات عطـارد     لذا . ته به ارتباطات، مانند تجارت، تحصیل و حواس پنجگانهھر چیز وابس
ارھـا اسـت نـه    کري در گلـي زمـان تأمـل و بـازن    کام تراجع بطور گھن. ندک مياھش چشمگیري پیدا ک

  .راجع نامناسب استمتب کوکارھاي مربوط به کاري، و براى شروع کشروع ھر 
اخـتالل در فرســتادن پیامھـاي ارتبــاطي، سـفرھا، قــرار    ع عطــارد؛ ام تراجـ گـ در ھن :داللـت تفصــیلي 
بـه ھمـراه   ) پريشـاني ذھنـي  (ر کـ یجي ذھـن و ف گنترنتي، اشتباھات و يپايگاھاي ا ،مالقاتھا، ايمیلھا

با تراجع عطارد افـزايش زمینـه سـوء تفاھمـات شخصـي، بـه ھـم خـوردن يـا          . فراموشي رخ مي دھد
ارافتـادگي تلفنھـا و   کالت در انتقـال اطالعـات، از   کالت و تجارت، مشات، مباداگرتأخیر در ارتباطات، مذ

ه احتیـاج بـه اطالعـات داشـته باشـد      کـ موبايلھا، رايانه ھا، ماشینھا، اتوبوسـھا و قطارھـا و ھرچیـزي    
ي تصـمیمات  کـ ه در ايـن موقعیـت فل  کـ بنـابراين عاقالنـه نیسـت    . دچار انحراف يا سرگرداني مي شود

ي دارد پـس در ايـن شـرايط    نـ کـري و ذھ ه عطـارد تـأثیر بسـیار در فعالیتھـاي ف    کمھم اخذ شود از آنجا 
افـراد متفـاوت    کتـ  کمیزان اثرات آن در تـ  ولي مسلمًا.  اھش مي يابدکخصوصیات ذھني و عقالني 

لیه محیطھاي ارتباطي تحت تأثیر قرار مـي گیرنـد بـه خصـوص در ارتبـاط      کدر تراجع عطارد . خواھد بود
، اخبــار کبـويژه شــغلھاي خـانگي، ســفرھا، روابـط زناشــويي، خريـد و فــروش ملـ     بـا خـانواده، شــغل   

  .نادرست
بھتر است در اين زمان از انعقاد ھرگونه قرارداد و يا شروع ھر نوع پروژه يا خريدھاي مھم  :توصیه

در اين موقعیت در انجام محاسبات دقت شود و چندين بار محاسبات . رديده و انجام نشودگھیز پر
ارھا و قرار مالقاتھا احتمال کدر انجام . شوند کي و ارتباطي پیوسته چکتريکوسايل ال. دشون کچ

ام براى تبديل يا تغییر و گاين ھن ھمچنین .ارھا لحاظ شودکھر گونه فراموشي و يا تأخیر در 
 کيقبل از تراجع عطارد از فايلھاي ھارد رايانه خود  .ن نامناسب استکجابجايي و نقل و انتقال مس

اين ولي  .شوند ل ميکھا به دفعات دچار مش پي پشتیباني بگیريد چون در اين زمان رايانهک
مناسب ... ردن و کر که مجددًا انجام شود مانند دوباره نوشتن، دوباره فکاري کموقعیت براي ھر 

  .است
  

  در برج نجمی قوس: مکث و تراجع پلوتون
  ١٤٣٢شوال  ٢٠جمادی األولی تا  ٣از 

اثرات  تراجعلذا در حالت  ..حساسیتھاي فیزيکي :دارد برلي داللت کبه طور  پلوتونب کوکه کاز آنجا 
 .ندکاھش چشمگیري پیدا مي کايام اين طي  پلوتونو خواص و موارد مربوط به داللتھاي  پلوتون
اري، و براى شروع کارھا است نه شروع ھر کري در گلي زمان تأمل و بازنکام تراجع بطور گھن
  .راجع نامناسب استمتب کوکي مربوط به ارھاک

در اين زمان اتفاقھاي غیر منتظره و ناگھاني در زندگي : ليکبه طور  پلوتونتراجع  :داللت تفصیلي
ه سبب بروز کشعله ور مي شود  برخي افراددر اين زمان حس بي رحمي در  .شما رخ مي دھد
ر و ینه ورزي، تنّفکدشمني، . شیفتگي مي شود جنگ، خودپرستي و خود ،درگیري با ديگران

  .رفتارھاي تبعیض آمیز در اين زمان بیشتر در جامعه مشاھده مي شود
  .نیدکه موجب درگیري با ديگران مي شود دوري کدر اين زمان از ھر آنچه  :توصیه
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 برج نجمي سنبله: تراجع زحل
  رجب ١٢صفر تا  ١٩

ي بودن و کفايي و به خود متکخودفاي ذاتي و تکا :لي داللت دارد برکبه طور  زحلب کوکه کاز آنجا 
نضباط، قابلیت ا ، انتظام  ونندهکمرتب ، تأديب نفس، خويشتن داري، ناظم و دیگراناستغناي از 

رفتار ، بودن ردار انسان، مسئولیت، پايداري، مربيکصبر وبردباري، حاصل  ،استغناء طبع، غرور
 زحلو خواص و موارد مربوط به داللتھاي  زحلثرات ا تراجعلذا در حالت  .، استقامتانه داشتنپدر

ري در گلي زمان تأمل و بازنکام تراجع بطور گھن .ندکاھش چشمگیري پیدا مي کايام اين طي 
  .راجع نامناسب استمتب کوکارھاي مربوط به کاري، و براى شروع کارھا است نه شروع ھر ک

ه کن است که زحل در تراجع است ممکماه  ٥/٤طي : ليکتراجع زحل به طور  :داللت تفصیلي
ارھاي ناتمام مي تواند ناگھان کافزايش زمانبري  .ارھا به وجود آيدکواژگوني، آشفتگي و تأخیر در 

  .مطرح شود يا سبب شود شما از مسیر اصلي خود خارج شويد
پیشرفت میزان  .ارھاي وقت گیر براي شما در اين روزھا پديد مي آيدکمسؤلیتھا و تعھدات اضافي و 

  .ن است مغاير با انتظارات باشدکارھا ممک
مان آن نیست ز نیدکاھید و به اطراف خود خوب نگاه که از سرعت خود بکزمان آن است  :توصیه

در عوض از اين زمان براي . نیدکھاي تجربي را آغاز  وژهره گامھاي بلند در زندگي خود برداريد و يا پک
  .نیدکنون در حال انجام آن ھستید استفاده کارزيابي دوباره و تقويت آنچه ھم ا
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  لفلكي از ماه قباستمرار وقايع 

  ١الف 20:17 – سرطان١ تـــــــــــــا ادامه مانده٧٨رفته  ١٥  بھارفصل  ادامه 

  ٢٦الف  حمل ٢٤ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٨رفته  ٢٢ اسكندري آذار ماه ادامه

  از ماه قبل بروج فلكيادامه سیر كواكب، سیاركھا و نقاط كیھاني در 

  ١د  02:46 –حمل  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠ رفته ٣   ملقمر در برج فلكي ح

  ١ب – ١ج  13:17 –حمل ٣١  ادامه  تـــــــــــــا مانده ١٥ رفته ١٥  شمس در برج فلکي حمل

  ١ب – ٣ج  02:18 –ثور ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٤١ رفته ٢٥   حملعطارد در برج فلکي 

  ١٢ب – ٤ج  07:06 –ثور ١  ادامه  تـــــــــــــا مانده ١٦ رفته ٩   زھره در برج فلکي حوت

  ١ب – ٥ج  10:04 –ثور ٢١  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٣٦ رفته ٣   مریخ در برج فلکي حمل

  ١ب – ٦ج 16:56 –جوزا  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٥٨ رفته ٧٤   حمل يمشتری در برج فلک

  زانزحل در برج فلكي می
  ماه رفته  ٨
  ماه مانده ١٧

  ادامه  تـــــــــــــا
  23:34 –میزان  ١٥

 ھـ ش ١٣٩١
  ٧ب – ٧ج

  اورانوس در برج فلكي حمل
   سال ٧ رفته ٢٤ 

 مانده
  ادامه تــــــــــــا

  18:16 –ثور  ٢٥
  ش. ھـ ١٣٩٧

  ١ب – ٨ج

  ١٢ب – ٩ج  5:54 –أسد  ١٤  ادامه تــــــــــــا مانده ماه ٤ رفته ١   نپتون در برج فلكي حوت

  سال رفته ٢  كي جديپلوتون در برج فل
  سال مانده ١٣ 

        - 09:02  دلو ٢  ادامه  تـــــــــــــا
  ١٠ب - ١٠ج  ھـ ش ١٤٠٢

  رأس در برج فلكي قوس
  ماه  ١٦ رفته ٣٢ 

 مانده
  ادامه تــــــــــــا

  6:06 –سنبله  ٩
  ش. ھـ ١٣٩١

  ٩ب – ١١ج

  جوزاذنب در برج فلكي 
  ماه  ١٦ رفته ٣٢ 

 مانده
  ادامه تــــــــــــا

  6:06 –سنبله  ٩
  ش. ھـ ١٣٩١

  ٣ب – ١٢ج

  حوت در برج فلكي شیرون
  سال  ٧ماه رفته  ٢

  مانده
  ادامه  تـــــــــــــا

 11:10 –حمل  ٢٨
  ھـ ش ١٣٩٧

  ١٢ب – ١٣ج

  ١ب – ١٤ج  20:56 –قوس  ٢٦  ـاادامه تـــــــــــ مانده ماه ٨ رفته ١٣   قمر أسود در برج فلكي حمل

  از ماه قبل بروج نجميادامه سیر كواكب، سیاركھا و نقاط كیھاني در 

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 03:32 –حمل  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠ رفته ٣  قمر در برج نجمي حوت 

  ٢٤ط -  ١٢ز – ١ح  22:37 –ثور ١  ادامه  تـــــــــــــا مانده ١٦ رفته ١٥  شمس در برج نجمي حوت

  : عطارد وبال
  نجمی حوتبرج 

  ٣٦ط -  ١٢ز – ٣ح  09:15 –ثور ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٤١ رفته ٢٦ 

  ٤٧ط -  ١١ز – ٤ح 17:49 –ثور ١  ادامه  تـــــــــــــا مانده ١٦ رفته ٩  زھره در برج نجمی دلو

  ٦٠ط -  ١٢ز – ٥ح 22:27 –ثور ٢٢  ـــــــــــــاادامه  ت مانده ٣٧ رفته ٢  مریخ در برج نجمي حوت

  ٧٢ط -  ١٢ز – ٦ح 14:36 –جوزا  ١٦ ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٢ رفته ٧٠   برج نجمي حوت: مشتري بیت

  ي سنبلهزحل در برج نجم
  روز رفته ٢٦٧ 

  سال مانده ١
  ادامه  تـــــــــــــا

  15:57 -جدي  ١٩

  ش .ھـ١٣٩٠
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

  ادامه تــــــــــــامانده سال ٧ رفته ١٧   اورانوس در برج نجمي حوت
  18:24 –جوزا  ١

  ش.ھـ ١٣٩٧
  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح
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  سال رفته ١٣  ي جدينپتون در برج نجم
  ١٠٦ط -١٠ز – ٩ح  11:14 – ملح ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا  روز مانده ١٤ 

  ي قوسپلوتون در برج نجم
  سال رفته ٢

  سال مانده ١٢ 
  ادامه  تـــــــــــــا

  13:25 -دلو  ٢١
  ش.ھـ١٤٠١

  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

  ادامه تــــــــــــا ماه مانده١٦ رفته ٣٥   رأس در برج نجمي عقرب
  15:41 –سنبله  ٦

  ش.ھـ ١٣٩١
  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

  ادامه تــــــــــــا ماه مانده١٦ رفته ٣٥   جمي ثورذنب در برج ن
  15:41 –سنبله  ٦

  ش.ھـ ١٣٩١
  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

  نجمي دلوشیرون در برج 
  ماه رفته ٢

 سال مانده ٧ 
  ادامه  تـــــــــــــا

 13:17 –ثور  ٤
  ھـ ش ١٣٩٧

  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  ١٦٨ط - ١٢ز -١٤ح 5:33 –قوس  ٢٩  ــــــــــاادامه تــ مانده ماه ٨ رفته ٩   وتح نجميقمر أسود در برج 

  از ماه قبل حدوددر  سبعه ادامه سیر كواكب

  قمر در برج نجمي حوت
  حد مريخ

  ٣٦٣د   21:47 -  حمل ١٦ ادامه تــــــــــــا مانده ٠ رفته ١ 

  حوت مشتري در برج نجمي
   حد مشتري 

  ٣٨٩د  10:40 –حمل  ١٧ ادامه تــــــــــــا مانده ١ رفته ١٥ 

  عطارد در برج نجمي حوت
  حد مريخ 

  ٣٧٣د    05:35 –خمل  ٢١ ادامه تــــــــــــا مانده ٥ رفته ١٤ 

  زھره در برج نجمي دلو 
  حد زھره

  ٣٧٧د  12:51 –حمل  ١٨  ادامه تــــــــــــا مانده ٢ رفته ٣ 

  حوت  مريخ در برج نجمي
  حد مريخ

  ٣٨٣د  22:22 –ثور  ٢٢  ــــــاادامه تــــــ ماه مانده١ رفته ٢ 

  شمس در برج نجمي حوت 
  حد عطارد

  ٣٦٦د  17:35 –حمل  ٢١ ادامه تــــــــــــا مانده ٥ رفته ١ 

  قمر ساير احوالقمر از ماه قبل و  اتصاالتاستمرار 
 سوم برج نجميقمر در وجه 

  ٤٣١د  03:32 –حمل  ١٦ ادامه تــــــــــــا مانده ٠ رفته ١   وجه و دريجان مريخحوت 

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 2:24 - حمل  ١٦  17:32 - حمل  ١٤ مانده ٠ رفته ٣  شمس مقارنه قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ  22:42 - حمل  ١٦  22:08 - حمل  ١٥ مانده ٠ رفته ٢  مشتريمقارنه  قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ  12:06 - حمل  ١٦  13:04 - حمل  ١٥ مانده ٠ رفته ٢  عطاردمقارنه  قمر

  ٤٨٤ج  03:32 –حمل  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠ رفته ١   لي الّسیرقمر خا
  ٦٧٥د  03:32 –حمل  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠ رفته ١  بطن الحوت منزل+ قمر 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ  2:48 - حمل  ١٧  2:47 - حمل  ١٦ مانده ١ رفته ١   نپتون تسديس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ  9:54 - حمل  ١٧  9:56 - حمل  ١٦ اندهم ١ رفته ١   شیرون تسديس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ  17:36 - حمل  ١٧  17:47 - حمل  ١٦ مانده ١ رفته ١   پلوتون تثلیث قمر

  ٤٩٢ج   18:32 - حمل  ٢٠  ادامه تــــــــــــا  مانده ٤رفته  ١٠  از رأس شمالي صاعدقمر 

  ٤٨٩ج حمل ٢٢ ـــاادامه  تــــــــــ مانده ٦رفته  ٩ بطيء السیرقمر 

  ٤٩١ج  09:06 –حمل  ٢٨ ادامه  تـــــــــــــا مانده ١٢رفته  ٣ در فلك اوجھابط قمر 

  ساير كواكب از ماه قبل اتصاالت استمرار

  ٢٤٢ھـ  12:00  -ثور ٦  0:55 -  حمل٩ مانده ١٩ رفته ٣٧   زحل مقابلهمشتري 

  ٢٧٤ھـ   - 2:00أسد٣٠  ـــــــــــــاادامه  ت ماه مانده ٣ رفته ٣٣   پلوتون تربیعزحل 

  ١٥٢ھـ  21:00 -حمل ١٨  18:53 -  حمل١ مانده ٢ رفته ٣٢   قمر أسود مقارنهشمس 

  ١٤٠ھـ  17:00 - حمل١٧  15:24 -  حمل١ مانده ١ رفته ٣١   اورانوس مقارنهشمس 
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  ١٤٤ھـ  21:00 - حمل٢٤  15:13 -  حمل٨ مانده ٨ رفته ٢٢   پلوتون ربیعتشمس 

  ٢٥٦ھـ  18:00 - ثور٤  0:09 - حمل١٥ مانده ١٩ رفته ٢١   قمرأسود توازيمشتری 

  ٤٣٨ھـ  7:00  - حمل٢٦  0:06 - حمل١١ مانده ١٠ رفته ١٩   شیرون توازي ضدقمرأسود 

  ١٣٦ھـ  1:00 - ثور٧  17:40 - حمل١٧ مانده ٢٢ رفته ١٨   مشتری مقارنهشمس 

  ١٣٨ھـ  7:00 - حمل٢٩  2:56  - حمل١٥ مانده ١٠ رفته ١٤   زحل مقابلهشمس 

  ٢١٨ھـ  2:00 - حمل٢٦  23:52 - حمل١٥ مانده ١٠ رفته ١٢   اورانوس مقارنهمریخ 

  ٢٥٤ھـ  9:00 - حمل٢١  17:14  - حمل١٢ مانده ٥ رفته ١٢   شیرون توازي ضدمشتری 

 مانده ٢ رفته ١١   پتونن توازي ضدعطارد 
  17:29 -  حمل٧
  18:17 -حمل ١٥

  ١٦٨ھـ  17:00 - حمل١٨

  ١٦٨ھـ  21:00  - حمل١٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠ رفته ١٠   نپتون تسدیس عطارد

  ١٩٥ھـ  11:00 - حمل١٩  15:30 - حمل١٣ مانده ٣ رفته ٨   پلوتون تسدیس زھره

  ١٣٠ھـ  4:00 - حمل٣٠  22:36 - حمل٢١ مانده ١٤ رفته ٦   عطارد  مقارنهشمس 

  ١٣٦ھـ  17:00 - حمل١٧  6:37 - حمل١٤ مانده ١ رفته ٥   مشتری توازيشمس 

  ١٥٠ھـ  7:00 - حمل١٦  19:57 - حمل١٤ مانده ٠ رفته ٥   شیرون توازي ضدشمس 

  ١٥٢ھـ  8:00 - حمل١٧  9:11 - حمل١٤ مانده ١ رفته ٥   قمرأسود توازيشمس 

  ٢١٨ھـ  2:00 - حمل١٩  15:57 - حمل١٥ مانده ٣ رفته ٤   نوساورا توازيمریخ 

 ماه مانده١ رفته ٤   مشتری مقارنهعطارد 
  6:59 -حمل ٢٣
  22:57  -ثور ٢٢

  ١٦٢ھـ  2:00  - ثور٣٠

  ٢٢٢ھـ  7:00 - ثور٢  23:41 - حمل٢٣ مانده ١٧ رفته ٤   پلوتون تربیع مریخ

  از ماه قبل وقايع فلكي ادامه ساير
  رد در برج عطا تراجع

  ٨٣ج   3:05 - ثور  ٣  ادامه تـــــــــــــا مانده ١٨رفته  ٥   نجمي حوت

  زحل در  تراجع
  برج نجمي سنبله

 ماه  ٢ماه رفته  ٢
  مانده

 ادامه تـــــــــــــا
  20:52 -جوزا  ٢٢

  ش.ھـ  ١٣٩٠
  ٨٧ج 

  ١٥:٣٤ ساعت حوتبرج نجمي  ١٦تحويل شمس به درجه  جمادی االولی روز اّول ماه 

  ٦:١٢ ساعت حملبرج فلكي  ١٦تحويل شمس به درجه  جمادی االولیروز اّول ماه 
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  ٣٨الف   ماه پانزدھمشب   ادامه تـــــــــــــا  شب اّول ماه  افزيش نور قمر

  ٤٠الف   شب ھفتم ماه  ادامه تـــــــــــــا  شب اّول ماه  ھنگام اجتماع

  ١ط - ١ز – ٢ح 15:06 –حمل  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 03:32 –حمل  ١٦  نجمي حملقمر در برج 

  ٢د  14:22 –حمل  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 02:46 –حمل  ١٦ ثورقمر در برج فلكي 
   اول برج نجميقمر در وجه 

  ٣٩٦د  01:33 –حمل  ١٧ ادامه تــــــــــــا 03:32 –حمل  ١٦  وجه و دريجان مريخحمل 

  ٣٦٥د   00:49 -  حمل ١٦ ادامه  تـــــــــــــا  21:47 -  حمل ١٦  قمر در برج نجمي حوت حد زحل
  ٦٤٨د  01:10  –حمل  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 03:32 –حمل  ١٦ شرطان منزل+ قمر 

  ٤٥و  20:50 –حمل  ١٦ 19:49 –حمل  ١٦ 18:49 –حمل  ١٦  الرشاء مقارنه قمر با

  ٢و  06:01 –حمل  ١٦ 05:01 –حمل  ١٦ 04:00 –حمل  ١٦  شرطان با مقارنه قمر

  ١و  08:19 –حمل  ١٦ 07:19 –حمل  ١٦ 06:20 –حمل  ١٦  كف الخضیب مقارنه قمر با
  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 4:24 - حمل  ١٨  2:02 - حمل  ١٧ 23:24 - حمل  ١٦ زھره تسديس قمر

  ١٤١ھـ  17:00 - ثور١٦  23:42 -  ثور ١  7:00 - حمل١٦  شمس تسدیس نپتون 

  ١٦٤ھـ  22:00 - ثور١٨  ادامه  تـــــــــــــا  8:00  - حمل١٦  زحل  مقابلهعطارد 

  13:00 - حمل١٦  شیرون توازي ضدعطارد 
  11:17 - ثور١

  0:03 - ثور١٨
  ١٧٦ھـ  7:00 - حمل٢٩
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  ٦٤٩د  05:42 –حمل  ١٨  ـــاادامه  تــــــــــ 01:10  –حمل  ١٧ بطین منزل+ قمر 

  ٥٠و  07:14 –حمل  ١٧ 06:15 –حمل  ١٧ 05:15 –حمل  ١٧  المنقار مقارنه قمر با

  ٤٤و  15:43 –حمل  ١٧ 14:44 –حمل  ١٧ 13:45 –حمل  ١٧  بطین مقارنه قمر با
   دوم برج نجميقمر در وجه 

  ٣٩٧د  21:24 –حمل  ١٨ ادامه تــــــــــــا 01:33 –حمل  ١٧  وجه و دريجان شمسحمل 

  قمر در برج نجمي حمل 
  حد مريخ

  ٣٦٣د   02:29 -  حمل ١٨ ادامه  تـــــــــــــا  17:24 -  حمل ١٧

   زھره در وجه دوم برج نجمي
 وجه و دريجان عطارد دلو

  ٥٣٥د  03:59 –حمل  ٢٥ ادامه تــــــــــــا 21:01 –حمل  ١٧

  حوت  مشتري در برج نجمي
  حد عطارد

  ٣٨٦د  21:05 –حمل  ٣٠  ادامه تــــــــــــا 10:40 –مل ح ١٧

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ  10:42 - حمل  ١٧  2:30 - حمل  ١٧ 19:00 - حمل  ١٧ پلوتون ضدتوازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ  13:54 - حمل  ١٩  14:31 - حمل  ١٨ 14:48 - حمل  ١٧ نپتون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ  16:42 - حمل  ١٩  17:19 - حمل  ١٨ 17:36 - حمل  ١٧  اورانوس تسديس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ  17:12 - حمل  ١٩  17:42 - حمل  ١٨ 17:54 - حمل  ١٧  قمر أسود تسديس قمر
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  : قمر مثلثه+ شرف  
 ثور نجميبرج در 

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 00:45 –حمل  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 15:06 –حمل  ١٨

  ٣د  00:02 –حمل  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 14:22 –حمل  ١٨ زاقمر در برج فلكي جو

  قمر در برج نجمي حمل 
  حد زحل

  ٣٦٥د   10:29 -  حمل ١٨ ادامه  تـــــــــــــا  02:29 -  حمل ١٨

  زھره در برج نجمي دلو 
  حد مشتري

  ٣٧٩د  08:07 –حمل  ٢٤ ادامه تــــــــــــا 12:51 –حمل  ١٨

   برج نجميسوم قمر در وجه 
  ٣٩٨د  15:07 –حمل  ١٨ ادامه تــــــــــــا 21:24 –حمل  ١٨وجه زھره و دريجان مشتريحمل 

   اول برج نجميقمر در وجه 
  ٣٩٩د  12:33 –حمل  ١٩ ادامه تــــــــــــا 15:07 –حمل  ١٨  وجه عطارد و دريجان زھرهثور 

  ٦٥٠د  01:10 –حمل  ١٩  ـــــاادامه  تــــــــ 05:42 –حمل  ١٨ ثريا منزل+ قمر 

  ٤و  02:13 –حمل  ١٨ 01:15 –حمل  ١٨ 00:16 –حمل  ١٨  الغول  مقارنه قمر با

  ٤٣و  14:48 –حمل  ١٨ 13:48 –حمل  ١٨ 12:50 –حمل  ١٨  سديم الثريا مقارنه قمر با

  ٤٨٤ج  15:06 –حمل  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 2:02–حمل  ١٨  قمر خالي الّسیر

   مكث قبل از تراجع بلوتون
  در برج نجمي قوس

  ١٢٠ج   23:51 - حمل  ٢٣  ادامه تـــــــــــــا 23:51 - حمل  ١٨

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 23:36 - حمل  ٢٠  22:55 - حمل  ١٩ 21:48 - حمل  ١٨ مريخ تسديس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 20:54 - حمل  ٢٠  21:37 - حمل  ١٩ 22:00 - حمل  ١٨ شیرون تربیع قمر

 16:06 - حمل  ١٨ ذنب توازي قمر
  13:26 - حمل  ١٩
  14:21 - حمل  ٢٠

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 10:54 - حمل  ٢١

  ٧،٢ج – ١٢ھـ  15:24 - حمل  ٢٠  16:40 - حمل  ١٩ 17:30 - حمل  ١٨  زحل تثلیث قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ  20:36 - حمل  ٢١  19:21 - حمل  ٢٠ 17:36 - حمل  ١٨  زھره تربیع قمر

  ١٣٢ھـ  18:00 - حمل٢٠  12:51 - حمل١٩  8:00 - حمل١٨  زھره توازي ضدشمس 
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  ٥٦١د  23:15 –حمل  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 01:10 –حمل  ١٩ دبران منزل+ قمر 

  ٣و  04:55 –حمل  ١٩ 03:56 –حمل  ١٩ 02:58 –حمل  ١٩  دبران مقارنه قمر با
   دوم برج نجميقمر در وجه 

  ردو دريجان عطاوجه قمر ثور 
  ٤٠٠د  07:44 –حمل  ٢٠ ادامه تــــــــــــا 12:33 –حمل  ١٩

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ  9:24 - حمل  ٢١  2:48 - حمل  ٢٠ 19:18 - حمل  ١٩ شمس تسديس قمر
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  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ  22:30 - حمل  ٢١  23:21 - حمل  ٢٠ 23:42 - حمل  ١٩ مشتري تسديس قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 2:42 - حمل  ٢١  5:23 - حمل  ٢٠  7:36 - حمل  ١٩  عطارد تسديس قمر

  ٢١٨ھـ  7:00 - حمل١٩  ادامه  تـــــــــــــا  3:00  - حمل١٩  اورانوس توازي ضدمریخ 

  ٢١٦ھـ  13:00 -  ثور ٩  19:02 - حمل٣٠  5:00 - حمل١٩  زحل مقابلهمریخ 

٥ 
ى
ول
اال

ى 
اد
جم

 
 =

٢٠ 
ن
دی
ور
فر

  

  شرف شمس در 
   08:10 –حمل  ٢١ ـــــــــــاادامه تـ 07:44 –حمل  ٢٠  برج فلكي حمل ١٩درجه 

   سوم برج نجميقمر در وجه 
  ٤٠١د  00:46 –حمل  ٢١ ادامه تــــــــــــا 07:44 –حمل  ٢٠  وجه و دريجان زحلثور 

  قمر در برج نجمي ثور 
  حد زحل

  ٣٦٥د   15:26 -  حمل ٢٠ ادامه  تـــــــــــــا  06:00 -  حمل ٢٠

  قمر در برج نجمي ثور 
  حد مريخ

  ٣٦٣د   23:20 -  حمل ٢١ ادامه  تـــــــــــــا  15:26 -  حمل ٢٠

  ٤٩٣ج   7:03 - ثور  ٢ ادامه تــــــــــــا  18:32 - حمل  ٢٠  قمر جنوبي ھابط از ذنب
  ٦٥٢د  01:05 –حمل  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 23:15 –حمل  ٢٠ ھقعة منزل+ قمر 

  ٨و  02:26 –حمل  ٢٠ 01:28 –ل حم ٢٠ 00:30 –حمل  ٢٠  مقارنه قمر با الناجذ

  ٤٢و  04:11 –حمل  ٢٠ 03:14 –حمل  ٢٠ 02:15 –حمل  ٢٠  العیوق مقارنه قمر با

  ٥٢و  10:51 –حمل  ٢٠ 09:54 –حمل  ٢٠ 08:56 –حمل  ٢٠  مقارنه قمر با المنطقة

  ١٠و  15:25 –حمل  ٢٠ 14:30 –حمل  ٢٠ 13:32 –حمل  ٢٠  مقارنه قمر با ھقعة

  ٥١و  15:35 –حمل  ٢٠ 14:38 –حمل  ٢٠ 13:41 –حمل  ٢٠  قمر با السیفمقارنه 

  ١١و  17:17 –حمل  ٢٠ 16:20 –حمل  ٢٠ 15:24 –حمل  ٢٠  ابط الجوزا مقارنه قمر با

  ٤٨٤ج  00:45 –حمل  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا  5:24 –حمل  ٢٠  قمر خالي الّسیر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 16:48 - حمل  ٢١  18:32 - حمل  ٢٠  19:48 - حمل  ٢٠ ذنبمقارنه  قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 22:36 - حمل  ٢٢  0:18 - حمل  ٢١  1:36 - حمل  ٢٠ نپتون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 1:18 - حمل  ٢٢  3:06 - حمل  ٢١  4:24 - حمل  ٢٠ اورانوس تربیع قمر
  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 2:00 - حمل  ٢٢  3:43 - حمل  ٢١ 4:54 - حمل  ٢٠ قمر أسود تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 5:18 - حمل  ٢٢  7:12 - حمل  ٢١  8:36 - حمل  ٢٠ شیرون تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 11:06 - حمل  ٢٢  11:52 - حمل  ٢١  11:54 - حمل  ٢٠  مريخ تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 11:54 - حمل  ٢٢  14:01 - حمل  ٢١  15:36 - حمل  ٢٠ پلوتون مقابله قمر

  ١٤٩ھـ  5:00  - ثور ٢١  4:50  -  ثور ٥  3:00 - حمل٢٠  شیرون تسدیسشمس 

  ١٨٨ھـ  5:00 -  حمل ٢٤  9:02 - حمل٢٢  12:00  - حمل٢٠  مشتری توازي ضدزھره 
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  ٣ط - ٣ز – ٢ح 07:17 –حمل  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 00:45 –حمل  ٢١ قمر در برج نجمي جوزا
  ٤د  06:37 –حمل  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 00:02 –حمل  ٢١ سرطانقمر در برج فلكي 

قمر در وجه اول برج نجمي جوزا 
  ٤٠٢د  21:10 –حمل  ٢٢ ادامه تــــــــــــا 00:46 –حمل  ٢١  وجه مشتري و دريجان عطارد

  شمس در برج نجمي حوت 
  حد مريخ

  ٣٦٨د  20:30 –حمل  ٢٨ ادامه تــــــــــــا 17:35 –حمل  ٢١

  رد در برج نجمي حوت عطا
  حد عطارد 

  ٣٧١د   05:45 –خمل  ٢٥  ادامه تــــــــــــا   05:35 –خمل  ٢١

  ٦٥٣د  06:25 –حمل  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 01:05 –حمل  ٢١ شمال منزل ھنعة+ قمر 
  ٥٣و  04:34 –حمل  ٢١ 03:37 –حمل  ٢١ 02:42 –حمل  ٢١  منكب ذي العنان مقارنه قمر با

  ٥٤و  06:43 –حمل  ٢١ 05:46 –حمل  ٢١ 04:50 –حمل  ٢١  تحیاة ارنه قمر بامق

  ٤١و  12:39 –حمل  ٢١ 11:43 –حمل  ٢١ 10:48 –حمل  ٢١  ھنعة مقارنه قمر با

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 22:12 - حمل  ٢٣  0:45 - حمل  ٢٢  2:42 - حمل  ٢١  زحل تربیع قمر
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  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 8:42 - حمل  ٢٣  9:15 - حمل  ٢٢ 9:06 - حمل  ٢١ زھره تثلیث قمر
  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 19:30 - حمل  ٢٤  15:05 - حمل  ٢٢ 9:30 - حمل  ٢١ شمس تربیع قمر
  ٦،٢ج – ٩ھـ 6:12 - حمل  ٢٣  8:26 - حمل  ٢٢ 10:06 - حمل  ٢١ مشتري تربیع قمر
  ٣،٢ج – ٤ھـ 6:12 - حمل  ٢٣  10:03 - حمل  ٢٢ 13:24 - حمل  ٢١ عطارد تربیع قمر

  ٢٠٤ھـ  3:00 - حمل٢٥  2:57 - حمل٢٣  2:00 - حمل٢١  قمرأسود توازي ضدزھره 
  ٢١٦ھـ  12:00 - حمل٢٧  13:44 -حمل ٢٤  16:00 -حمل ٢١  زحل توازي ضدمریخ 
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 ٤١الف  شب چھاردھم ماه ادامه تـــــــــــــا شب ھفتم ماه اّول يا ايمن تربیع

جوزا  دوم برج نجميوجه  قمر در
  ٤٠٣د  15:18 –حمل  ٢٢ ادامه تــــــــــــا 21:10 –حمل  ٢٢  وجه مريخ و دريجان زھره

   سوم برج نجميقمر در وجه 
  ٤٠٤د  07:17 –حمل  ٢٣ ادامه تــــــــــــا 15:18 –حمل  ٢٢  وجه شمس و دريجان زحلجوزا 

  قمر در برج نجمي جوزا
  حد مريخ

  ٣٦٣د   17:08 -  حمل ٢٢ ادامه  تـــــــــــــا  05:21 -  حمل ٢٢

  ٣٦٥د   05:00 -  حمل ٢٣ ادامه  تـــــــــــــا  17:08 -  حمل ٢٢  قمر در برج نجمي جوزا حد زحل
  ٦٥٤د  06:00 –حمل  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 06:25 –حمل  ٢٢ ذراع منزل+ قمر 

  ١٢و  21:49 –حمل  ٢٢ 20:54 –حمل  ٢٢ 20:00 –حمل  ٢٢  شعري يمانیة مقارنه قمر با

  ٤٠و  08:45 –حمل  ٢٢ 07:51 –حمل  ٢٢ 06:58 –حمل  ٢٢  ذراع مقبوضة مقارنه قمر با

كاستور التوأم  مقارنه قمر با
  المقدم

  ٥٥و  09:03 –حمل  ٢٢ 08:08 –حمل  ٢٢ 07:14 –حمل  ٢٢

  ١٥و  19:00 –حمل  ٢٣ 18:07 –حمل  ٢٢ 17:14 –حمل  ٢٢  شعري غمیصاء مقارنه قمر با
 برج نجميسوم  شمس در وجه

  ٣٦٧د  22:46 –ثور  ١ ادامه تــــــــــــا 18:02 –حمل  ٢٢  وجه و دريجان مريخ حوت

  ٤٨٨ج ثور ٣ ادامه  تـــــــــــــا حمل ٢٢ سريع الّسیرقمر 

  ٤٨٤ج  07:17 –حمل  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 15:05 –حمل  ٢٢  قمر خالي الّسیر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 6:30 - حمل  ٢٤  9:43 - حمل  ٢٣ 12:24 - حمل  ٢٢ اورانوس تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 7:24 - حمل  ٢٤  10:32 - حمل  ٢٣ 13:06 - حمل  ٢٢ قمر أسود تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 4:06 - حمل  ٢٣  21:27 - حمل  ٢٣ 14:06 - حمل  ٢٢ پلوتون ضدتوازي قمر

  ١٣٠ھـ  14:00 - حمل٢٤  11:14  - حمل٢٣  9:00 -حمل ٢٢  عطارد توازيشمس 

  ٢٠١ھـ  7:00 - حمل٢٧  23:42 - حمل٢٥  16:00 - حمل٢٢  شیرون توازيزھره 
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  : قمر بیت
 سرطان نجميبرج در 

  ٤ط - ٤ز – ٢ح 10:18 –حمل  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 07:17 –حمل  ٢٣

  ٥د  09:40 –حمل  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 06:37 –حمل  ٢٣ دقمر در برج فلكي أس
   اول برج نجميقمر در وجه 

  ٤٠٥د  02:23 –حمل  ٢٤ ادامه تــــــــــــا 07:17 –حمل  ٢٣  دريجان قمر وجه زھره و سرطان

  ٦٥٥د  10:50 –حمل  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا 06:00 –حمل  ٢٣ نثرة منزل+ قمر 

  ٣٩و  19:46 –حمل  ٢٤ 18:53 –حمل  ٢٤ 18:03 –حمل  ٢٣  سديم نثرة قمر با مقارنه

  قمر در برج نجمي سرطان
  حد مريخ

  ٣٦٣د   15:12 -  حمل ٢٣ ادامه  تـــــــــــــا  05:00 -  حمل ٢٣

در برج  بلوتونشروع تراجع 
  ٩٠ج   9:24 - سنبله  ٢٣  ادامه تـــــــــــــا 23:51 - حمل  ٢٣ نجمي قوس

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ  18:30 - حمل  ٢٤ 20:54 - حمل  ٢٤ 22:42 - حمل  ٢٣ مريخ تثلیث مرق
  ٧،٢ج – ١٢ھـ 1:30 - حمل  ٢٥  5:28 - حمل  ٢٤ 8:48 - حمل  ٢٣ زحل تسديس قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 6:54 - حمل  ٢٥  11:48 - حمل  ٢٤ 16:18 - حمل  ٢٣  عطارد تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 10:06 - حمل  ٢٥  13:50 - حمل  ٢٤ 17:00 - حمل  ٢٣ مشتري تثلیث قمر
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  ٦٥٦د  06:24 –حمل  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 10:50 –حمل  ٢٤ طرفة منزل+ قمر 
 دوم برج نجميقمر در وجه 

وجه عطارد و دريجان سرطان 
  مريخ

  ٤٠٦د  19:21 –حمل  ٢٥ ادامه تــــــــــــا 02:23 –حمل  ٢٤

  زھره در برج نجمي دلو 
  حد مريخ

  ٣٧٨د  11:29 –حمل  ٢٨  ادامه تــــــــــــا 08:07 –حمل  ٢٤

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 1:24 - حمل  ٢٦  22:58 - حمل  ٢٥  19:36 - حمل  ٢٤  شمس تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 17:06 - حمل  ٢٤  12:25 - حمل  ٢٤ 7:30 - حمل  ٢٤  نپتون ضدتوازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 5:42 - حمل  ٢٦  10:07 - حمل  ٢٥ 14:06 - حمل  ٢٤  نپتون مقابله قمر

  ١٤٤ھـ  10:00 - ثور٢٣  4:00 - ثور٨  22:00  - حمل٢٤  پلوتون تثلیثشمس 

  16:00 - حمل٢٤  مریخ مقارنهعطارد 
  17:58 -حمل ٣٠

  4:19 -ثور ٣١
  ١٦٠ھـ  13:00 -  جوزا٨

١٠ 
ى
ول
اال

ى 
اد
جم

 
 =

٢٥ 
ن
دی
ور
فر

  

  ٢٧الف  ثور ٢٣ ادامه  تـــــــــــــا ملح ٢٥ ياسكندر نیسانشروع ماه 

  ٦د  09:59 –حمل  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 09:40 –حمل  ٢٥ سنبله فلكيقمر در برج 
 سوم برج نجميقمر در وجه 

و دريجان وجه قمر سرطان 
  مشتري

  ٤٠٧د  10:19 –حمل  ٢٥ ادامه تــــــــــــا 19:21 –حمل  ٢٥

 ٥ط - ٥ز – ٢ح 10:35 –حمل  ٢٧ ادامه  تـــــــــــــا 10:18 –حمل  ٢٥ سدقمر در برج نجمي أ
   اول برج نجميقمر در وجه 

  ٤٠٨د  04:15 –حمل  ٢٦ ادامه تــــــــــــا 10:19 –حمل  ٢٥  وجه زحل و دريجان شمسأسد 

 زھره در وجه سوم برج نجمي
 دريجان زھرهو  وجه قمر دلو

  ٥٣٦د  14:45 –ثور  ١ ـــــــــاادامه تـــ 03:59 –حمل  ٢٥

  ٦٥٧د  20:26 –حمل  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا 06:24 –حمل  ٢٥ جبھة منزل+ قمر 

  ١٧و  02:20 –حمل  ٢٥ 01:30 –حمل  ٢٥ 00:41 –حمل  ٢٥  جبھة مقارنه قمر با

  قمر در برج نجمي سرطان
  حد زحل

  ٣٦٥د   07:45 -  حمل ٢٥ تـــــــــــــاادامه    02:15 -  حمل ٢٥

  ٤٨٤ج  10:18 –حمل  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 22:58 –حمل  ٢٥  قمر خالي الّسیر

  عطارد در برج نجمي حوت 
  حد مشتري

  ٣٧٤د  00:43 –ثور  ١٣  ادامه تــــــــــــا  05:45 –خمل  ٢٥

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 11:48 - حمل  ٢٦  16:20 - حمل  ٢٥ 20:30 - حمل  ٢٥ شیرون مقابله قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 5:00 - حمل  ٢٥  0:54 - حمل  ٢٥ 20:42 - حمل  ٢٥ شمس توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 17:12 - حمل  ٢٦  21:57 - حمل  ٢٦ 2:18 - حمل  ٢٥  پلوتون تثلیث قمر
  ٣،٢ج – ٣ـھ 12:24 - حمل  ٢٥  7:42 - حمل  ٢٥ 2:54 - حمل  ٢٥  عطارد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 18:00 - حمل  ٢٥  13:53 - حمل  ٢٥ 9:42 - حمل  ٢٥ مشتري توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 20:12 - حمل  ٢٦  16:03 - حمل  ٢٥ 11:54 - حمل  ٢٥ قمر أسود توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 0:12 - حمل  ٢٦  20:05 - حمل  ٢٦ 15:54 - حمل  ٢٥  شیرون ضدتوازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 2:06 - حمل  ٢٦ 21:44 - حمل  ٢٦ 17:12 - حمل  ٢٥ زھره ضدتوازي قمر

  ٢١٤ھـ  11:00 - ثور٢٨  7:26  - ثور١١  7:00  - حمل٢٥  مشتری مقارنهمریخ 
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  20:26 –حمل  ٢٦ منازل زبرة و صرفة+ قمر 
 12:26صرفة 

  ٦٥٩،  ٦٥٨د  03:40 –حمل  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا

  ٥٦و  00:22 –حمل  ٢٦ 23:34 –حمل  ٢٦ 22:45 –حمل  ٢٦  ظھر األسد مقارنه قمر با
  ١٩و  16:56 –حمل  ٢٦ 16:08 –حمل  ٢٦ 15:20 –حمل  ٢٦  صرفة مقارنه قمر با

   دوم برج نجميقمر در وجه 

  وجه و دريجان مشتريأسد 
  ٤٠٩د  20:18 –حمل  ٢٧ ادامه تــــــــــــا 04:15 –حمل  ٢٦
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  ٣٦٥د   11:56 -  حمل ٢٦ ـــاادامه  تــــــــــ  02:47 -  حمل ٢٦قمر در برج نجمي أسدحد زحل
  ٥،٢ج – ٨ھـ 6:24 - حمل  ٢٦  2:34 - حمل  ٢٦ 22:42 - حمل  ٢٦ مريخ توازي قمر
  ٧،٢ج – ١٢ھـ 8:42 - حمل  ٢٦  4:43 - حمل  ٢٦ 0:36 - حمل  ٢٦ زحل ضدتوازي قمر
  ٤،٢ج  – ٥ھـ 20:24 - حمل  ٢٨  23:48 - حمل  ٢٧ 2:54 - حمل  ٢٦  زھره مقابله قمر
  ٨،٢ج – ١٣ھـ 18:48 - حمل  ٢٧ 14:51 - حمل  ٢٦  10:54 - حمل  ٢٦ ورانوسا توازي قمر
  ٨،٢ج – ١٤ھـ 8:06 - حمل  ٢٨  13:07 - حمل  ٢٧  18:00 - حمل  ٢٦ اورانوس مقابله قمر

  ١٦١ھـ  16:00 - حمل٢٩  19:33 - حمل٢٨  3:00 - حمل٢٦  مشتری توازيعطارد 
  ١٨٦ھـ  20:00 - حمل٢٩  12:43 - حمل٢٧  6:00 - حمل٢٦  مریخ توازي ضدزھره 
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  قمر در وجه سوم برج نجمي
 ٤١٠د  10:35 –حمل  ٢٧ ادامه تــــــــــــا 20:18 –حمل  ٢٧ وجه و دريجان مريخأسد  

  ٧د  09:19 –حمل  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 09:59 –حمل  ٢٧    قمر در برج فلكي میزان
 ٦ط - ٦ز – ٢ح 09:55 –حمل  ٢٩ ادامه  تـــــــــــــا 10:35 –حمل  ٢٧ ج نجمي سنبلهدر بر: قمر مثلثه

قمر در وجه اول برج نجمي 
وجه شمس و دريجان سنبله 

  عطارد
  ٤١١د  03:56 –حمل  ٢٨ ادامه تــــــــــــا 10:35 –حمل  ٢٧

  قمر در برج نجمي أسد
  حد مريخ

  ٣٦٣د   08:30 -  حمل ٢٧ ـاادامه  تــــــــــــ  22:14 -  حمل ٢٧

  ٦٦٠د  11:41 –حمل  ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا 03:40 –حمل  ٢٧ عواء منزل+ قمر 
  ٤٨٤ج  10:35 –حمل  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 23:49 –حمل  ٢٧  قمر خالي الّسیر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ  19:48 - حمل  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 18:54 - حمل  ٢٧ اورانوس ضدتوازي قمر
  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 9:12 - حمل  ٢٨  14:14 - حمل  ٢٧ 19:06 - حمل  ٢٧ قمر أسود مقابله قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 5:42 - حمل  ٢٧  1:47 - حمل  ٢٧  21:48 - حمل  ٢٧  زحل توازي قمر
  ٥،٢ج – ٨ھـ 9:36 - حمل  ٢٧  5:23 - حمل  ٢٧ 1:12 - حمل  ٢٧ مريخ ضدتوازي قمر
  ٤،٢ج  – ٥ھـ  10:00 - حمل  ٢٧  6:15 - حمل  ٢٧ 2:36 - حمل  ٢٧ زھره توازي قمر
  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 16:42 - حمل  ٢٨  21:49 - حمل  ٢٨ 2:54 - حمل  ٢٧ پلوتون تربیع قمر
  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ  14:12 - حمل  ٢٧  10:12 - حمل  ٢٧  6:12 - حمل  ٢٧ شیرون توازي قمر
  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ  0:00 - حمل  ٢٩  4:09 - حمل  ٢٨ 8:12 - حمل  ٢٧ مريخ مقابله قمر
  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ  18:42 - حمل  ٢٧  14:35 - حمل  ٢٧  10:30 - حمل  ٢٧ قمر أسود ضدتوازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ  1:06 - حمل  ٢٩  6:17 - حمل  ٢٨  11:30 - حمل  ٢٧ زحلمقارنه  قمر
  ٦،٢ج – ١٠ھـ  21:18 - حمل  ٢٨  17:08 - حمل  ٢٧  13:00 - حمل  ٢٧ مشتري ضدتوازي قمر
  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ  21:06 - حمل  ٢٨  17:21 - حمل  ٢٧  13:36 - حمل  ٢٧ عطارد دتوازيض قمر
  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ  3:06 - حمل  ٢٩  8:49 - حمل  ٢٨  14:36 - حمل  ٢٧ عطارد مقابله قمر
  ١٧٨ھـ  9:00 - حمل٣١  2:05 - حمل٢٩  3:00 - حمل٢٧  قمر أسود توازيعطارد 

  ١٩٠ھـ  3:00 - ثور١  20:35 - حمل٣٠  13:00 - حمل٢٧  زحل توازيزھره 
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  ٦٦١د  08:04 –حمل  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 11:41 –حمل  ٢٨ سماك منزل+ قمر 
  ٤٩٠ ج 21:09 –ثور  ١٠ ادامه  تـــــــــــــا 09:06 –حمل  ٢٨ در فلك اوجصاعد قمر 

  ٣٨و  00:23 –حمل  ٢٨ 23:36 –حمل  ٢٨ 22:49 –حمل  ٢٨  عواء مقارنه قمر با
  ٢١و  19:54 –حمل  ٢٩ 19:06 –حمل  ٢٩ 18:18 –حمل  ٢٨  سماك األعزل مقارنه قمر با
 دوم برج نجميقمر در وجه 

  ٤١٢د  19:41 –حمل  ٢٩ ادامه تــــــــــــا 03:56 –حمل  ٢٨  وجه زھره و دريجان زحلسنبله 

 مريخ در وجه دوم برج نجمي
  ٥٧٤د  01:14 –ثور  ١٠ ادامه تــــــــــــا 00:12 –حمل  ٢٨ دريجان قمر وجه مشتري و حوت

  قمر در برج نجمي سنبله

  حد مريخ
  ٣٦٣د   05:17 -  حمل ٢٩ ادامه  تـــــــــــــا  15:45 -  حمل ٢٨

  شمس در برج نجمي حوت 

  حد زحل
  ٣٧٠د  22:46 –ثور  ١ ادامه تــــــــــــا 20:30 –حمل  ٢٨
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  ٣٨٠د  14:46 –ثور  ١  ادامه تــــــــــــا 11:29 –حمل  ٢٨  رج نجمي دلو حد زحلزھره در ب
  ٦،٢ج – ٩ھـ  11:18 - حمل  ٢٩  16:05 - حمل  ٢٨  20:54 - حمل  ٢٨ مشتري مقابله قمر
  ١،٢ج – ٢ھـ  7:18 - حمل  ٣٠  5:44 - حمل  ٢٩  4:30 - حمل  ٢٨  شمس مقابله قمر
  ١،٢ج – ٢ھـ 14:36 - حمل  ٢٨  9:57 - مل ح ٢٨ 5:24 - حمل  ٢٨ شمس ضدتوازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 20:54 - حمل  ٢٩  16:21 - حمل  ٢٨ 11:54 - حمل  ٢٨ نپتون توازي قمر
  ٩،٢ج – ١٥ھـ 5:00 - حمل  ٣٠  9:53 - حمل  ٢٩ 15:00 - حمل  ٢٨ نپتون تثلیث قمر

  ٢٢٨ھـ  23:00 - ثور٣  21:21 - حمل٣١  20:00 - حمل٢٨  شیرون توازي ضدمریخ 
  ١٩١ھـ  6:00 - ثور٩  5:28 - ثور٣  5:00 - حمل٢٨  اورانوس مقارنهھره ز

  ١٧٠ھـ  16:00 -ثور ٩  ادامه  تـــــــــــــا  9:00 - حمل٢٨  پلوتون تربیععطارد 

١٤ 
ى
ول
اال

ى 
اد
جم

 
 =

٢٩ 
ن
دی
ور
فر

  

 ٤٢الف  شب بیست و دّوم ادامه تـــــــــــــا شب چھاردھم ماه ھنگام استقبال
م برج نجمي قمر در وجه سو

 ٤١٣د  09:56 –حمل  ٢٩ ادامه تــــــــــــا 19:41 –حمل  ٢٩وجه عطارد و دريجان زھرهسنبله 

  ٨د  09:50 –حمل  ٣١  ادامه  تـــــــــــــا 09:19 –حمل  ٢٩  عقرب قمر در برج فلكي

  قمر در برج نجمي سنبله
  حد زحل

  ٣٦٥د   08:24 -  حمل ٢٩ ادامه  تـــــــــــــا  05:17 -  حمل ٢٩

  ٣٦٥د   15:45 -  حمل ٢٩ ادامه  تـــــــــــــا  08:24 -  حمل ٢٩  نجمي میزان حد زحل قمر در برج

 ٧ط - ٧ز – ٢ح 10:27 –حمل  ٣١ ادامه  تـــــــــــــا 09:55 –حمل  ٢٩    قمر در برج نجمي میزان
   اول برج نجميقمر در وجه 

  ٤١٤د  03:28 –حمل  ٣٠ ادامه تــــــــــــا 09:56 –ل حم ٢٩  دريجان زھره ووجه قمر میزان 

  ٦٦٢د  07:05 –حمل  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا 08:04 –حمل  ٢٩ جنوب منزل غفر +قمر 

  ٢٢و  20:31 –حمل  ٢٩ 19:44 –حمل  ٢٩ 18:57 –حمل  ٢٩  سماك الرامح مقارنه قمر با

  ٤٨٤ج  09:55 –حمل  ٢٩  ـــــــــاادامه  تــــ  05:44 –حمل  ٢٩  قمر خالي الّسیر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 11:18 - حمل  ٣٠  16:04 - حمل  ٢٩ 21:00 - حمل  ٢٩ شیرون تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 16:30 - حمل  ٣٠  21:13 - حمل  ٣٠ 2:12 - حمل  ٢٩ پلوتون تسديس قمر

  ١٤٢ھـ  9:00 - ثور٤  11:43 - ثور١  16:00 - حمل٢٩  نپتون توازي ضدشمس 
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  ٤٨٧ج 17:07 - ثور  ١ ادامه  تـــــــــــــا 14:46 - حمل  ٣٠  طريقه محترقهقمر در 

   دوم برج نجميقمر در وجه 
  ٤١٥د  19:40 –حمل  ٣١ ادامه تــــــــــــا 03:28 –حمل  ٣٠  وجه و دريجان زحلمیزان 

  حوت مشتري در برج نجمي
  حد مريخ 

  ٣٨٨د  00:45 –جوزا  ٧  دامه تــــــــــــاا 21:05 –حمل  ٣٠

  ٦٦٣د  06:24 –حمل  ٣١  ادامه  تـــــــــــــا 07:05 –حمل  ٣٠ زبانا منزل+ قمر 

  ١٠٧ط -١١ز – ٩ح 0:56 –سرطان ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا  11:14 – حمل ٣٠  دلوي برج نجم :نپتون شرف

  ٢٣و  05:40 –حمل  ٣٠ 04:52 –حمل  ٣٠ 04:04 –حمل  ٣٠  زبانا جنوبي مقارنه قمر با

  ٢٤و  12:35 –حمل  ٣٠ 11:46 –حمل  ٣٠ 10:58 –حمل  ٣٠  زبانا شمالي مقارنه قمر با

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 11:06 - حمل  ٣٠  4:21 - حمل  ٣٠ 22:18 - حمل  ٣٠ پلوتون توازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 5:54 - ثور  ١  7:53 - حمل  ٣١  10:36 - حمل  ٣٠ زھره تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 6:42 - ثور  ١  10:30 - حمل  ٣١ 14:48 - حمل  ٣٠ نپتون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 9:48 - ثور  ١  13:29 - حمل  ٣١ 17:42 - حمل  ٣٠  اورانوس تثلیث قمر

  ١٦٠ھـ  7:00 - ثور٢  15:30 - حمل٣١  4:00  - حمل٣٠  مریخ توازيعطارد 

١٦  

 ٣٩الف  آخر ماه مه تـــــــــــــاادا شب شانزدھم ماه  كاھش نور قمر

  : قمر  ھبوط

 عقرب نجميدر برج 
  ٨ط - ٨ز – ٢ح 14:05 –ثور  ٢  ادامه  تـــــــــــــا 10:27 –حمل  ٣١

  ٩د   13:24 –ثور  ٢  ادامه  تـــــــــــــا 09:50 –حمل  ٣١ قمر در برج فلكي قوس 



  م شناسيگاماھنامه ھن

18 

خ
ري
تا

  

 شروع اتصال  
تاريخ ساعت 

  لحظه دقیق
اتصال 

  نھايت انصراف
تاريخ ساعت 

  ھنگام
  شناسى

  ٦٦٤د   22:34 –ثور  ١  ـــــــــاادامه  تــــ 06:24 –حمل  ٣١ اكلیل منزل+ قمر 

  ٣٧و  11:16 –حمل  ٣١ 10:26 –حمل  ٣١ 09:37 –حمل  ٣١  مقارنه قمر با اكلیل
قمر در وجه سوم برج نجمي 

وجه مشتري و دريجان میزان 
 عطارد

 ٤١٦د  10:28 –حمل  ٣١ ادامه تــــــــــــا 19:40 –حمل  ٣١

  ٣٦٣د   09:07 -  حمل ٣١ ادامه  تـــــــــــــا  05:22 -  حمل ٣١  حد مريخ میزانقمر در برج نجمي 

  ٣٦٣د   18:11 -  حمل ٣١ ادامه  تـــــــــــــا  09:07 -  حمل ٣١  حد مريخعقرب قمر در برج نجمي 
   اول برج نجميقمر در وجه 

  ٤١٧د  04:58 –ثور  ١ ادامه تــــــــــــا 10:28 –حمل  ٣١  وجه و دريجان مريخعقرب 

  

  ٢ب – ١ج  12:21 –ثور ٣١  ادامه  تـــــــــــــا  13:17 –حمل ٣١ ر برج فلکي ثورشمس د

  ٤٨٤ج  10:27 –حمل  ٣١  ادامه  تـــــــــــــا 07:53 –حمل  ٣١  قمر خالي الّسیر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 11:30 - ثور  ١  15:04 - حمل  ٣١ 19:12 - حمل  ٣١ قمر أسود تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 13:30 - ثور  ١  17:04 - حمل  ٣١ 21:12 - حمل  ٣١ شیرون تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 3:36 - ثور  ٢  7:00 - ثور  ١ 10:54 - حمل  ٣١  زحل تسديس قمر

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 23:00 - ثور  ٣  7:35 - ثور  ١ 11:42 - حمل  ٣١ رأس توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 4:24 - ثور  ٢  7:52 - ثور  ١ 12:00 - حمل  ٣١ عطارد تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 8:54 - ثور  ٢  10:48 - ثور  ١ 13:24 - حمل  ٣١ مريخ تثلیث قمر
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   22:34 –ثور  ١ منازل قلب و شولة+ قمر 
 12:02شولة 

  ٦٦٦، ٦٦٥د  13:11  - ثور  ٢  ادامه  تـــــــــــــا

  ٢٧و  22:14 –ثور  ١ 21:24 –ثور  ١ 20:34 –ثور  ١  مقارنه قمر با قلب العقرب
نجمي عقرب دوم برج قمر در وجه 
  ٤١٨د  22:12 –ثور  ٢ ادامه تــــــــــــا 04:58 –ثور  ١  و دريجان مشتري وجه شمس

  : شمس مثلثه+  شرف
 برج نجمي حمل

  ١٣ط - ١ز – ١ح 21:50 –جوزا ١  ادامه  تـــــــــــــا  22:37 –ثور ١

  : زھره شرف+  مثلثه
 حوت برج نجمي

  ٤٨ط -  ١٢ز – ٤ح 08:53 –ثور ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا 17:49 –ثور ١

  ١ب – ٤ج  01:12 –ثور ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا  07:06 –ثور ١  حمل زھره در برج فلکي
 شمس در وجه اول برج نجمي

 وجه و دريجان مريخ حمل
  ٤٣٢د  05:58 –ثور  ١٢ ادامه تــــــــــــا 22:46 –ثور  ١

 حوت برج نجميزھره در وجه اول 
  ٥٣٧د  16:49 –ثور  ١٠ ادامه تــــــــــــا 17:49 –ثور ١ وجه زحل و دريجان مشتري

  شمس در برج نجمي حمل
  حد مشتري 

  ٣٦٩د  02:31 –ثور  ٧ ادامه تــــــــــــا 22:46 –ثور  ١

  زھره در برج نجمي حوت 
  حد زھره

  ٣٧٧د  12:38 –ثور  ١١  ـــاادامه تـــــــــ 17:49 –ثور ١

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 17:30 - ثور  ٢  19:57 - ثور  ٢ 23:06 - ثور  ١ مشتري تثلیث قمر
  ١١،٢ج – ١٩ھـ 4:30 - ثور  ٣  7:03 - ثور  ٢ 10:18 - ثور  ١ رأسمقارنه  قمر
  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 22:48 - ثور  ٤  17:11 - ثور  ٢ 12:48 - ثور  ١ شمس تثلیث قمر
  ٩،٢ج – ١٥ھـ 12:00 - ثور  ٣  14:13 - ثور  ٢  17:06 - ثور  ١ توننپ تسديس قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 16:24 - ثور  ٣  16:24 - ثور  ٢ 17:12 - ثور  ١ زھره تربیع قمر
  ٢٣٠ھـ  18:00 - ثور٨  20:25 -  ثور ٥  0:00 - ثور١  قمر أسود توازيمریخ 
  ١٩٢ھـ  17:00 - ثور٢  ادامه  تـــــــــــــا  16:00 - ثور١  اورانوس توازي ضدزھره 

  ١٩٦ھـ  3:00 - ثور١٣  10:21 - ثور٧  17:00 - ثور١  پلوتون تربیعزھره 

١٨  

 ١٠د  20:59 –ثور  ٥ ادامه  تـــــــــــــا 13:24 –ثور  ٢ جدي  قمر در برج فلكي

 سوم برج نجميقمر در وجه 
  ٤١٩د  14:06 –ور ث ٢ ادامه تــــــــــــا 22:12 –ثور  ٢  دريجان قمر وجه زھره وعقرب 
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 قمر در وجه اول برج نجمي قوس
  ٤٢٠د  10:02 –ثور  ٣ ادامه تــــــــــــا 14:06 –ثور  ٢  وجه عطارد و دريجان مشتري

 ٩ط - ٩ز – ٢ح 21:43 –ثور  ٥ ادامه  تـــــــــــــا 14:05 –ثور  ٢ قوس  قمر در برج نجمي
  ٦٦٧د  17:00 –ثور  ٣  ــــــــــــاادامه  تـ 13:11  - ثور  ٢ نعام منزل+ قمر 

  ٤٩٢ج   21:20 -ثور ١٧  ادامه تــــــــــــا  7:03 - ثور  ٢  از رأس شمالي صاعدقمر 

  ٥٧و  22:44 –ثور  ٢ 21:52 –ثور  ٢ 20:59 –ثور  ٢  لسعة العقرب مقارنه قمر با

  ٣٥و  23:42 –ثور  ٢ 22:51 –ثور  ٢ 21:59 –ثور  ٢  مقارنه قمر با شولة

  ٥٨و  11:29 –ثور  ٢ 10:36 –ثور  ٢ 09:43 –ثور  ٢  النصل مقارنه قمر با

  

  قمر در برج نجمي عقرب
  ٣٦٥د   12:30 -  ثور ٣ ادامه  تـــــــــــــا  23:02 -  ثور ٢  حد زحل

  ٤٨٤ج  14:05 –ثور  ٢  ادامه  تـــــــــــــا  19:57 –ثور  ٢  قمر خالي الّسیر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 0:54 - ثور  ٤  2:51 - ثور  ٣ 5:24 - ثور  ٢  پلوتونمقارنه  قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 15:30 - ثور  ٣  17:32 - ثور  ٢ 20:18 - ثور  ٢ اورانوس تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 17:36 - ثور  ٣  19:29 - ثور  ٣ 22:06 - ثور  ٢ قمر أسود تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ـھ 19:24 - ثور  ٤  21:22 - ثور  ٣ 0:00 - ثور  ٢ شیرون تسديس قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 10:12 - ثور  ٤  11:56 - ثور  ٣ 14:18 - ثور  ٢  زحل تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 11:12 - ثور  ٤  12:47 - ثور  ٣ 15:06 - ثور  ٢ عطارد تربیع قمر

  ١٩١ھـ  5:00 - ثور٧  23:34  -  ثور ٥  18:00 - ثور٢  اورانوس  توازيزھره 
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  ٦٦٨د   22:52 –ثور  ٥  ادامه  تـــــــــــــا 17:00 –ثور  ٣ بلدة منزل+ ر قم

  ٤٨٩ج ثور ١٩ ادامه  تـــــــــــــا ثور ٣ بطيء السیرقمر 
  ٥٩و  10:29 –ثور  ٣ 09:34 –ثور  ٣ 08:39 –ثور  ٣  عین الرامي مقارنه قمر با
  ٣٦و  10:47 –ثور  ٣ 09:52 –ثور  ٣ 08:58 –ثور  ٣  الفكة الجنوبیة مقارنه قمر با
  ٢٩و  12:58 –ثور  ٣ 12:02 –ثور  ٣ 11:08 –ثور  ٣  النسر الواقع مقارنه قمر با
  دوم برج نجميقمر در وجه 

  ٤٢١د  04:37 –ثور  ٤ ادامه تــــــــــــا 10:02 –ثور  ٣  و دريجان مريخوجه قمر قوس  

  مكث بعد از تراجع عطارد 
  ١١٣ج   23:05 - ثور  ٤  ادامه تـــــــــــــا  3:05 - ر ثو ٣  در برج نجمي حوت

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 19:48 - ثور  ٥  19:42 - ثور  ٤ 20:24 - ثور  ٣ مريخ تربیع قمر
  ٦،٢ج – ٩ھـ 2:30 - ثور  ٥  3:13 - ثور  ٤ 4:36 - ثور  ٣ مشتري تربیع قمر

٢٠ 
ى
ول
اال

ى 
اد
جم

 
 =٤ 

ت
ش
بھ
دی
ار

 

  ٤٨٤ج  21:43 –ثور  ٥  تـــــــــــــا  ادامه 3:13 –ثور  ٤  قمر خالي الّسیر
  ٣٤و  00:08 –ثور  ٤ 23:11 –ثور  ٤ 22:15 –ثور  ٤  بلدة مقارنه قمر با
  ٣٠و  19:57 –ثور  ٥ 18:58 –ثور  ٥ 18:01 –ثور  ٤  النسر الطائر مقارنه قمر با

 سوم برج نجميقمر در وجه 
  ٤٢٢د  21:44 –ثور  ٥ ــــــــــاادامه تــ 04:37 –ثور  ٤وجه زحل و دريجان شمسقوس 

  قمر در برج نجمي قوس 
  حد زحل

  ٣٦٥د   12:40 -  ثور ٤ ادامه  تـــــــــــــا  00:02 -  ثور ٤

  قمر در برج نجمي قوس
  حد مريخ

  ٣٦٣د   18:30 -  ثور ٤ ادامه  تـــــــــــــا  12:40 -  ثور ٤

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 13:42 -ثور  ٦  5:47 - ثور  ٥ 22:54 - ثور  ٤ شمس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 17:42 - ثور  ٤  10:28 - ثور  ٤ 2:36 - ثور  ٤ پلوتون توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 1:06 - ثور  ٦  1:39 - ثور  ٥ 2:48 - ثور  ٤ اورانوس تسديس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 8:12 - ثور  ٦  6:13 - ثور  ٥ 4:54 - ثور  ٤ زھره تسديس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 3:36 - ثور  ٦  4:01 - ثور  ٥ 5:00 - ثور  ٤ قمر أسود تسديس قمر

  ١٩٠ھـ  5:00  - ثور١٨  3:14 - ثور١١  3:00 - ثور٤  زحل مقابلهزھره 
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  : قمر مثلثه+ وبال 
 جدي نجميبرج در 

  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 08:43 –ثور  ٧  ادامه  تـــــــــــــا 21:43 –ثور  ٥

  ١١د  07:57 –ثور  ٧  ادامه  تـــــــــــــا 20:59 –ثور  ٥ قمر در برج فلكي دلو
  اول برج نجميقمر در وجه 

وجه مشتري و دريجان جدي 
  زحل

  ٤٢٣د  19:03 –ثور  ٦ ادامه تــــــــــــا 21:44 –ثور  ٥

منازل سعد ذابح و + قمر 
   22:52 –ثور  ٥ سعد بلع

 13:20سعد بلع 
  ٦٧٠، ٦٦٩د  07:45 –ثور  ٦  ادامه  تـــــــــــــا

  ٣٣و  07:28 –ثور  ٥ 06:30 –ثور  ٥ 05:31 –ثور  ٥  مقارنه قمر با سعد ذابح
  ٣١و   15:08 –ثور  ٥ 14:11 –ثور  ٥ 13:12 –ثور  ٥  سعد بلع مقارنه قمر با

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 20:18 - ثور  ٧  20:45 - ثور  ٦ 21:42 - ثور  ٥  زحل تثلیث قمر
  ٣،٢ج – ٤ھـ 22:36 - ثور  ٧  22:27 - ثور  ٦ 22:54 - ور ث ٥ عطارد تسديس قمر
  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 10:42 - ثور  ٧  9:13 - ثور  ٦ 8:12 - ثور  ٥  مريخ تسديس قمر
  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 14:54 - ثور  ٧  14:27 - ثور  ٦ 14:24 - ثور  ٥ مشتري تسديس قمر
  ١،٢ج – ٢ھـ 3:24 - ثور  ٦  22:02 - ثور  ٦ 16:36 - ثور  ٥ شمس ضدتوازي قمر

  ٢١٤ھـ  14:00 - ثور١٤  16:00 - ثور٩  21:00 - ثور٥  مشتری توازيمریخ 
  ٣٠٠ھـ  4:00 - عقرب٢٧  ادامه  تـــــــــــــا  8:00 - ثور٥  پلوتون تربیعاورانوس 
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 ٤٣الف  ماه ٢٨شب  ادامه تـــــــــــــا شب بیست و دّوم اخیر تربیع

  ٦٧١د  09:26 –ثور  ٧  ادامه  تـــــــــــــا 07:45 –ثور  ٦ سعد السعود نزلم+ قمر 

  ٦٠و  23:20 –ثور  ٦ 22:21 –ثور  ٦ 21:23 –ثور  ٦  النیر مقارنه قمر با

  ٦١و  11:10 –ثور  ٦ 10:11 –ثور  ٦ 09:11 –ثور  ٦  سعد ناشرة مقارنه قمر با

  ٣٢و  14:07 –ثور  ٦ 13:07 –ثور  ٦ 12:08 –ثور  ٦  سعد السعود مقارنه قمر با
   دوم برج نجميقمر در وجه 

  ٤٢٤د  14:46 –ثور  ٦ ادامه تــــــــــــا 19:03 –ثور  ٦وجه مريخ و دريجان زھرهجدي 

  قمر در وجه سوم برج نجمي 
  ٤٢٥د  08:44 –ثور  ٧ ادامه تــــــــــــا 14:46 –ثور  ٦دريجان عطاردوجه شمس وجدي 

  ٣٦٥د   21:04 -  ثور ٧ ادامه  تـــــــــــــا  15:09 -  ثور ٦  ر برج نجمي جدى حد زحلقمر د

  ٤٨٤ج  08:43 –ثور  ٧  ادامه  تـــــــــــــا 14:28 –ثور  ٦  قمر خالي الّسیر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 12:18 - ثور  ٦  6:42 - ثور  ٦ 1:00 - ثور  ٦ نپتون توازي قمر
  ٩،٢ج – ١٥ھـ 9:12 - ثور  ٨  9:05 - ثور  ٧ 9:12 - ثور  ٦ نپتونمقارنه  قمر
  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 7:24 - ثور  ٩  22:25 - ثور  ٨ 13:48 - ثور  ٦ شمس تسديس قمر
  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 17:30 - ثور  ٨  17:16 - ثور  ٧ 17:12 - ثور  ٦ شیرونمقارنه  قمر

 11:00 - ثور٦  زھره مقارنهعطارد 
  18:44 -ثور ١٩
  ١٥٨ھـ  8:00 - جوزا١١  12:25 -ثور ٢٦
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  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 21:20 –ثور  ١٠  ادامه  تـــــــــــــا 08:43 –ثور  ٧ قمر در برج نجمي دلو
  ١٢د  20:33 –ثور  ١٠  ادامه  تـــــــــــــا 07:57 –ثور  ٧ قمر در برج فلكي حوت 

   اول برج نجميقمر در وجه 
  ٤٢٦د  06:53 –ثور  ٨ ادامه تــــــــــــا 08:44 –ثور  ٧  لوجه زھره و دريجان زحدلو 

 مشتري در وجه سوم برج نجمي
  ٦١١د  14:24 –جوزا  ١٦ ادامه تــــــــــــا 06:04 –ثور  ٧ وجه و دريجان مريخ حوت

  ٦٧٢د  15:25 –ثور  ٨  ادامه  تـــــــــــــا 09:26 –ثور  ٧ سعد األخبیة منزل+ قمر 
  ٦٢و  13:58 –ثور  ٧ 12:57 –ثور  ٧ 11:57 –ثور  ٧  ذنب الدجاجة مر بامقارنه ق

  قمر در برج نجمي جدى
  حد مريخ

  ٣٦٣د   04:29 -  ثور ٧ ادامه تــــــــــــا  21:04 -  ثور ٧

  شمس در برج نجمي حمل 

  حد زھره
  ٣٦٧د  08:11 –ثور  ١٥ ادامه تــــــــــــا 02:31 –ثور  ٧
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  ١٠،٢ج – ١٨ھـ  23:06 - ثور  ٩  22:52 - ثور  ٨ 22:54 - ثور  ٧ پلوتون تسديس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 11:48 - ثور  ٧  6:43 - ثور  ٧ 1:36 - ثور  ٧ مشتري ضدتوازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 14:00 - ثور  ٧  9:10 - ثور  ٧ 4:18 - ثور  ٧ مريخ ضدتوازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 17:36 - ثور  ٧  12:31 - ثور  ٧ 7:24 - ثور  ٧ قمر أسود ضدتوازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 2:48 - ثور  ٨  21:40 - ثور  ٨ 16:30 - ثور  ٧ شیرون توازي قمر

  ١٩٠ھـ  4:00 - ثور١١  3:39 - ثور٩  3:00 - ثور٧  زحل توازي ضدزھره 
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  ٦٧٣د  02:07 –ثور  ١٠  ادامه  تـــــــــــــا 15:25 –ثور  ٨ فرغ اول منزل+ قمر 

  ٤٦و  02:02 –ثور  ٨ 01:02 –ثور  ٨ 00:02 –ثور  ٨  سعد األخبیة مقارنه قمر با
   دوم برج نجميقمر در وجه 

  ٤٢٧د  03:07 –ثور  ٩ ادامه تــــــــــــا 06:53 –ثور  ٨  وجه و دريجان عطارددلو 

  ٤٨٤ج  21:20 –ثور  ١٠  ادامه  تـــــــــــــا  22:25 –ثور  ٨  قمر خالي الّسیر

  ٣،٢ج – ٤ھـ  7:30 - ثور  ٨  2:24 - ثور  ٨ 21:18 - ثور  ٨  عطارد ضدتوازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 14:00 - ثور  ٨  8:54 - ثور  ٨ 3:48 - ثور  ٨ زحل توازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ  15:18 - ثور  ٨  10:41 - ثور  ٨ 6:06 - ثور  ٨ زھره ضدتوازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 17:24 - ثور  ٨  تـــــــــــــا ادامه  13:30 - ثور  ٨ اورانوس ضدتوازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 3:36 - ثور  ٩  22:31 - ثور  ٩ 17:30 - ثور  ٨ اورانوس توازي قمر

  ٢٤٥ھـ  8:00 - أسد١١  5:39 - جوزا١٩  1:00 - ثور٨  نپتون تسدیس مشتری
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  ٣٦٣د   07:23 -  ثور ٩ مه  تـــــــــــــاادا  21:46 -  ثور ٩قمر در برج نجمي دلو حد مريخ

  ٣٦٥د   19:16 - ثور ١٠ ادامه  تـــــــــــــا  07:23 -  ثور ٩قمر در برج نجمي دلو حد زحل
   سوم برج نجميقمر در وجه 

  ٤٢٨د  21:21 –ثور  ١٠ ادامه تــــــــــــا 03:07 –ثور  ٩  و دريجان زھرهوجه قمر دلو 

  ٤٧و  14:33 –ثور  ٩ 13:32 –ثور  ٩ 12:32 –ثور  ٩  الفرس منكب مقارنه قمر با

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 2:18 -ثور ١١  1:59 -ثور ١٠ 1:36 - ثور  ٩ اورانوسمقارنه  قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 14:12 - ثور  ٩  8:34 - ثور  ٩ 2:54 - ثور  ٩ زھره توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 13:06 - ثور  ٩  8:03 - ثور  ٩ 3:00 - ثور  ٩ زحل ضدتوازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 5:30 -ثور ١١  5:06 -ثور ١٠ 4:36 - ثور  ٩ قمر أسودمقارنه  قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 20:00 -ثور  ١٠  14:49 - ثور  ٩ 9:42 - ثور  ٩ عطارد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 11:36 -ثور ١١  11:31 -ثور ١٠ 11:18 - ثور  ٩ پلوتون تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 0:24 -ثور ١٠  19:17 -ثور  ١٠ 14:12 - ثور  ٩ شیرون ضدتوازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ 22:42 -ثور ١٢  19:54 -ثور ١١ 16:54 - ثور  ٩  زھرهمقارنه  قمر
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  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 09:44 –ثور  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 21:20 –ثور  ١٠ قمر در برج نجمي حوت  

  ١د  08:58 –ثور  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 20:33 –ر ثو ١٠  قمر در برج فلكي حمل
حوت  اول برج نجميقمر در وجه 

  ٤٢٩د  19:35 –ثور  ١١ ادامه تــــــــــــا 21:21 –ثور  ١٠  وجه زحل و دريجان مشتري

   زھره در وجه دوم برج نجمي
  ٥٣٨د  22:48 –ثور  ١٩ ادامه تــــــــــــا 16:49 –ثور  ١٠ دريجان قمر وجه مشتري و حوت

  مريخ در وجه سوم برج نجمي
 وجه و دريجان مريخ حوت

  ٥٧٥د  22:22 –ثور  ٢٢ ادامه تــــــــــــا 01:14 –ثور  ١٠

  ٤٩١ج  14:31 –ثور  ٢٥ ادامه  تـــــــــــــا 21:09 –ثور  ١٠ در فلك اوجھابط قمر 
  ٦٧٤د  09:05 –ثور  ١١  ــــــاادامه  تـــــــ 02:07 –ثور  ١٠ فرغ آخر منزل+ قمر 

  ٤٨و  10:22 –ثور  ١٠ 09:21 –ثور  ١٠ 08:20 –ثور  ١٠  جناح الفرس مقارنه قمر با

  ٤٩و  20:44 –ثور  ١١ 19:44 –ثور  ١١ 18:43 –ثور  ١٠  سرة الفرس مقارنه قمر با
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  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 20:36 -ثور ١٢  20:41 -ثور ١١ 20:36 -ثور  ١٠ زحل مقابله قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 10:36 -ثور ١٠  5:18 -ثور ١٠ 0:06 -ثور ١٠ قمر أسود توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 4:36 -ثور ١٢  3:13 -ثور ١١ 1:54 -ثور١٠ عطاردمقارنه  قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 17:30 -ثور ١٠  12:04 -ثور ١٠ 6:42 -ثور ١٠ مشتري توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 18:48 -ثور ١١  13:03 -ثور ١٠ 7:24 -ثور ١٠  مريخ توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 19:54 -ثور ١٣  18:20 -ثور ١١  16:36 -ثور ١٠ مريخمقارنه  قمر

 

  ٦،٢ج – ٤٧،٩ھـ 18:18 -ثور ١٢  17:51 -ثور ١١ 17:12 -ثور ١٠ مشتريمقارنه  قمر

  ١٥٧ھـ  21:00 - ثور١٧  15:05 –ثور ١٢  21:00 - ثور١٠  زھره توازيعطارد 
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  ٦٧٥د  09:44 –ثور  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 09:05 –ثور  ١١ بطن الحوت منزل+ قمر 

  قمر در برج نجمي حوت
  حد مريخ

  ٣٦٣د   01:52 - ثور ١٢ ادامه  تـــــــــــــا  07:25 - ثور ١١

 حوت دوم برج نجميقمر در وجه 
  ٤٣٠د  15:43 –ثور  ١١ امه تــــــــــــااد 19:35 –ثور  ١١  دريجان قمر وجه مشتري و

 سوم برج نجميقمر در وجه 
  ٤٣١د  09:45 –ثور  ١٢ ادامه تــــــــــــا 15:43 –ثور  ١١  وجه و دريجان مريخحوت 

  ٤٨٤ج  09:44 –ثور  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 18:20 –ثور  ١١  قمر خالي الّسیر

  زھره در برج نجمي حوت 
  حد مشتري

  ٣٧٩د  19:50 –ثور  ١٥  ادامه تــــــــــــا 12:38 –ثور  ١١

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 16:36 -ثور ١١  10:47 -ثور ١١ 5:06 -ثور ١١ نپتون ضدتوازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 10:06 -ثور ١٣  10:16 -ثور ١٢ 10:12 -ثور ١١  نپتون تسديس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 18:24 -ثور ١٣  18:35 -ثور ١٢ 18:36 -ثور ١١ شیرون تسديس قمر

  ٢٠٢ھـ  18:00 - ثور١٥  16:27 - ثور١٣  15:00 - ثور١١  شیرون توازي ضدزھره 

  ٢١٩ھـ  7:00 -  جوزا٢  17:42 - ثور٢٢  17:00 - ثور١١  نپتون تسدیسمریخ 
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 ٤٤الف   آخر ماه  ادامه تـــــــــــــا ماه ٢٨طلوع صبح  تحت الشعاع
  ٨٢الف  بیست ونھمشب  ادامه  تـــــــــــــا بیست وھشتمشب   حذور ماه جمادی االولیروز م

  ١ط - ١ز – ٢ح 20:54 –ثور  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 09:44 –ثور  ١٢  قمر در برج نجمي حمل
  ٢د  20:09 –ثور  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 08:58 –ثور  ١٢ ثورقمر در برج فلكي 

   اول برج نجميجه قمر در و
  ٣٩٦د  07:37 –ثور  ١٣ ادامه تــــــــــــا 09:45 –ثور  ١٢  وجه و دريجان مريخحمل 

شمس در وجه دوم برج نجمي
 وجه و دريجان شمس حمل

  ٤٣٣د  13:49 –ثور  ٢٢ ادامه تــــــــــــا 05:58 –ثور  ١٢

  ٦٤٨د  07:15 –ثور  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 09:44 –ثور  ١٢ شرطان منزل+ قمر 
  ٤٥و  03:04 –ثور  ١٢ 02:03 –ثور  ١٢ 01:03 –ثور  ١٢  الرشاء مقارنه قمر با
  ٢و  12:12 –ثور  ١٢ 11:14 –ثور  ١٢ 10:12 –ثور  ١٢  شرطان مقارنه قمر با
  ١و  14:30 –ثور  ١٢ 13:31 –ثور  ١٢ 12:31 –ثور  ١٢  كف الخضیب مقارنه قمر با
  مي حوتقمر در برج نج
  حد زحل

  ٣٦٥د   05:10 - ثور ١٢ ادامه  تـــــــــــــا  01:52 - ثور ١٢

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 23:18 -ثور ١٤  23:39 -ثور ١٣ 23:48 -ثور ١٢  پلوتون تثلیث قمر
  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 17:48 -ثور ١٤  9:51 -ثور ١٣ 1:24 -ثور ١٢ شمس مقارنه قمر
  ٢،١ج – ٢ھـ 15:36 -ثور ١٢  8:23 -ثور ١٢ 1:36 -ثور ١٢ شمس توازي قمر
  ١٨٧ھـ  20:00  - ثور٣١  17:42 - ثور٢١  14:00  - ثور١٢  مشتري مقارنهزھره 

٢٩  

  ٦٤٩د  11:34 –ثور  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 07:15 –ثور  ١٣ بطین منزل+ قمر 
  ٥٠و  13:17 –ثور  ١٣ 12:18 –ثور  ١٣ 11:19 –ثور  ١٣  المنقار مقارنه قمر با

   دوم برج نجمير در وجه قم
  ٣٩٧د  03:19 –ثور  ١٤ تــــــــــــا ادامه 07:37 –ثور  ١٣  وجه و دريجان شمسحمل 

  ٤٨٤ج  20:54 –ثور  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 09:51 –ثور  ١٣  قمر خالي الّسیر
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  عطارد در برج نجمي حوت
  حد عطارد 

  ٣٧١د  17:45 –ثور  ١٦ ادامه تــــــــــــا 00:43 –ثور  ١٣

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 17:12 -ثور ١٣  8:50 -ثور ١٣  1:12 -ثور ١٣ پلوتون ضدتوازي قمر

  ٢٧٠ھـ  5:00 - أسد٢٠  ادامه  تـــــــــــــا  20:00 - ثور١٣  اورانوس مقابلهزحل 
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  ٦٥٠د   06:53 –ثور  ١٥ ادامه  تـــــــــــــا 11:34 –ثور  ١٤ ثريا منزل+ قمر 
  ٤٤و  21:42 –ثور  ١٤ 20:43 –ثور  ١٤ 19:44 –ثور  ١٤  بطین مقارنه قمر با
  ٤و  08:09 –ثور  ١٤ 07:08 –ثور  ١٤ 06:11 –ثور  ١٤  الغول  مقارنه قمر با

   سوم برج نجميقمر در وجه 
  ٣٩٨د  20:54 –ثور  ١٥ ادامه تــــــــــــا 03:19 –ثور  ١٤وجه زھره و دريجان مشتريحمل 

  قمر در برج نجمي حمل
  حد مريخ

  ٣٦٣د   06:32 - ثور ١٤ ادامه  تـــــــــــــا  23:06 - ثور ١٤

  قمر در برج نجمي حمل
  حد زحل

  ٣٦٥د   19:30 - ثور ١٥ ادامه  تـــــــــــــا  06:32 - ثور ١٤

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 20:36 -ثور ١٦  21:30 -ثور ١٥ 22:00 -ثور ١٤ نپتون تربیع قمر
  ٨،٢ج – ١٣ھـ 1:00 -ثور ١٦  1:49 -ثور ١٥ 2:24 -ثور ١٤ اورانوس تسديس قمر
  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 4:42 -ثور ١٦  5:26 -ثور ١٥ 5:54 -ثور ١٤ قمر أسود تسديس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 4:42 -ثور ١٦  5:40 -ثور ١٥  6:18 -ثور ١٤ شیرون تربیع قمر
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   ی   یاد  یات اع ی  آ وزش ده و   ده    و 
  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   

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

 
http://Aelaa.net  

taqwim@aelaa.net         nojum@aelaa.net          tanjim@aelaa.net  
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