
 
 

 

 


 
  كعبه مشرفه مكه مكرمه KMTساعت جھاني :تقاويم نجومي بنیاد حیات اعلىافق  مبناي

 

    ح  و      ر ی   و  ی  و   د     و ا راف  ع  ی
 
  ع ی  یاد  یات ا و   ده ع وم   وم و     م   :   ه و  دو ن

  
  ٢٠١٠وئن ژ ٢٦=  ١٣٨٩تیر  ٥=  ١٤٣١رجب  ١٤

  



 ١٤٣١ر ب  ١٤  وف    ی  
  ٢٠١٠وئن ژ ٢٦=  ١٣٨٩تیر  ٥= سرطان  ٥=  ١٤٣١رجب  ١٤شنبه  :خسوف زمان وقوع

، استرالیا، اقیانوس آرام تا نیمه )ین و شرق روسیهچشرق ( شرق آسیا :وقوع خسوف محل
و قطب جنوب؛ خسوف جزئي اتفاق ) متحده تا غرب برزيل غرب كانادا و اياالت(غربي قاره آمريكا 

  . افتاده و مرئي بوده و نماز  آيات دارد
  .ولذا نماز آيات ندارد ، ايران و خاورمیانه خسوف اتفاق نیافتاده و قابل رؤيت نیستاما در مكه مكرمه

در  :بررسي مناطق رؤيت گرفتگي
شروع عبور نیم  P1 :در تصوير روبرو

 شروع خسوف جزئي و U1سايه اي و 
U4   پايان خسوف جزئي وP4  پايان عبور

  .نیم سايه اي مي باشد
مناطق با رنگ : راھنماي نقشه زير

خاكستري خسوف جزئي را دارا 
ھستند، مناطق با رنگ سفید فاقد ماه 

مركز گرفتگي كه . گرفتگي مي باشند
بیشترين درصد گرفتگي بر سطح ماه را 

در اقیانوس (ال داراست در جزاير مارش
  . است) آرام

 :اماكن رؤيت تمام مراحل خسوف
در  U1در مناطق خاكستري بین خط 

شروع خسوف بعد  در شرق U4غرب و 
  . طلوع ماه واقع شده و قبل غروب ماه خاتمه مي يابد و بیشترين زمان رؤيت خسوف را دارند

غرب واقع است  در U1و خط  U4مناطقي كه بین خط : اماكن رؤيت برخي مراحل خسوف
شروع ماه گرفتگي قبل از طلوع ماه بوده و رؤيت ) مانند نیمه غربي امريكاي جنوبي و شمالي(

ايان خسوف مصادف طلوع ماه بوده و رؤيت مي شود، پنمي شود، اما قسمتي از گرفتگي و 
و كشورھاى  چینشرق  مانند(قرار داشته  U1و خط  U4ھمینطور در شرق مناطقي كه بین خط 

گونه خسوفي اتفاق نیافتاده و تنھا در ھنگام غروب چدر طول شب كه ماه طالع بوده ھی) وردورخا
 غربدر  U1و  P1در شرق و بین  U4و  P4مناطق بدون رنك بین  .ماه؛ خسوف جزئي اتفاق مي افتد

گرفتگي محسوس نبوده و خسوف شروع در منظر ماه فقط داراي عبور نیم سايه اي مي باشند و 
    .حكم شرعي خسوف جاري نیست نشده و

  

  

 دايرة البروج

 نیم سايه

 سايه زمین



 KMTبه افق جھاني ) U1(در مناطقي از كره زمین كه خسوف واقع مي شود شروع خسوف جزئي 
و پايان خسوف جزئي  14:38:27و میانه گرفتگی ساعت  13:16:58ساعت ) ساعت مكه مكرمه(
)U4 (15:59:50  شروع عبور نیم . ثانیه مي باشد ٥٢دقیقه و  ٤٢ساعت و  ٢و مدت خسوف جزئي

و مدت عبور نیم  17:19:31ساعت ) P4(پايان عبور نیم سايه اي  11:57:24ساعت ) P1(سايه اي 
 .ثانیه مي باشد ٧دقیقه و  ٢٢ساعت و  ٥سايه اي 

شد نسبت منطقه سايه مي با ١٢٠گرفتگي سري ساروس  ٨٤از  ٥٨شماره  اين خسوف، گرفتگي
  . مي باشد  1.5773و نسبت نیم سايه به قطر ماه  0.5368به قطر ماه 

  ج    

  )ه ایطقبه وقت من(مسلمانان مشخصات خسوف در مساكن 

 عبور  شروع  
 نیم سايه اي

 )P1( 

شروع خسوف 
 )U1(جزئي 

  میانه
 گرفتگی

پايان خسوف 
 )U4(جزئي 

  پايان عبور 
نیم سايه اي 

)P4( 
 22:20 21:00 19:38 17:43 ---- )اندونزي(اکارتا ج

 21:20 20:00 18:38 18:22 ---- )مالزي(کواالالمپور 
 22:20 21:00 19:38 18:28 ---- )فیلیپین(مانیل 

 21:20 20:00 ---- 18:51 ---- )تایلند(بانکوک 
 22:20 21:00 ---- 19:46 ---- )چین(پکن 
 23:20 22:00 20:38 19:17 ---- )ژاپن(توکیو 

 00:20 23:00 21:38 20:17 18:57 )استرالیا(کانبرا 
 ---- 07:50 07:38 06:17 04:57 )شیلی(سانتیاگو 

 ---- 06:00 05:38 04:17 02:57 )مكزيك(زيكوسیتي مک
 ---- 07:01 ---- 06:17 04:57 )بولیوی(الپز 

 ---- 08:07 ---- 07:17 05:57 )ژانتینآرِِِ(بوينس آيرس 
 ---- 05:48 03:38 02:17 00:57 )آمريكا(وس آنجلس ل

 ---- 05:12 03:38 02:17 00:57 )كانادا(وانكاور 

  طالع میانه خسوفئت فلكي و ھی
  .درجه برج جدي به عقده رأس واقع مى شود ٥خسوف در 

  



  :براى اطالع بیشتر درباره كسوف به مرسوالت زير مراجعه نمائید
  

  ـ اھل حق در تعامل با خسوف و كسوفگنفرھ : 22مجله راه آسمان 
  سوف شناسي خ : 23مجله راه آسمان 
   تنجیم خسوف و كسوف  : 43مجله راه آسمان 

http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&start=20  
 

  
  

  

http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&start=20


  و آ وزش ده   ی   یاد  یات اع ی  و   ده    
  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  

  وا  ندی با   روی ا  یع وم       -) 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
 

 
http://Aelaa.net  

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