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

  و  ص

  و ���ی ��وف ���سا� ای
  ��ح  و  ��� ر�ی  �و��ی  و  �د���  و ا�راف  ع��ی

  اّ ارف دار

  ��یاد �یات اع�یو���ده ع�وم ��وم و ����م  � :���ه و �دو�ن
  

 ٢٠١٣ آور�ل ٢٦ شب = ١٣٩٢ ارديبهشت ٦ شب = ١٤٣٤ �ادى االخرى ١٥شب  

  



 ١٤٣٤  �مادی األ��ی   �١٥ب    ���ی  ��م سا� ای و ��وف
 ثور ٦= ١٤٣٤ جمادى االخرى ١٥معادل شب  )بعد غروب بنجشنبه( جمعهشب  :خسوف زمان وقوع

  ٢٠١٣ آوريل ٢٦ شب = ١٣٩٢ ارديبھشت ٦ شب =
 و اسالمي كشورھاي كلیه و عربستان عراق، ايران، خاورمیانه، جمله از( آسیا در :خسوف وقوع محل

 ؛جنوب قطب و برزيل شرق وو آفریقا پا ارو ،اقیانوسیه و ترالیااس ،)ژاپن و چین تا روسیه و تركیه از
 . دارد آيات  نماز و بوده مرئي و افتاده اتفاق خسوف

مي باشد نسبت منطقه سايه به  ١١٢گرفتگي سري ساروس  ٧٢از  ٦٥شماره  گرفتگي اين خسوف،
  . مي باشد  0.9866و نسبت نیم سايه به قطر ماه  0.0148قطر ماه 

   :بررسي مناطق رؤيت گرفتگي
شروع خسوف  U1 شروع خسوف نیم سايه اي و  P2 شروع عبور نیم سايه اي و P1 :در تصوير روبرو

 P3 يان خسوف جزئي وپا  U4 جزئي و
پايان  P4 يان خسوف نیم سايه اي وپا

  .عبور نیم سايه اي مي باشد
   :خسوف نیم سايه اي و جزئي

از آنجا كه حكم نماز آيات با خسوف 
مرئي و محسوس ناظر زمیني مرتبط 
است، و با قرار گرفتن دو سوم سطح 
ماه در منطقه نیم سايه؛ گرفتگي 

ر نیم سايه محسوس مي شود، در عبو
به وقت  ٢١:٠٤اي اگرچه در ساعت 

ولي  )P1( مكه مكرمه شروع مي شود
است كه دو  ٢٢:٢٤ در حدود ساعت

سوم سطح ماه در منطقه نیم سايه 
و تغییر رنگ و تاريكي  )P2( قرار گرفته

محسوس در نیمه شمالي ماه رخ مي 
دھد و در اين وقت خسوف و گرفتگي 

ات واجب مرئي اتفاق افتاده و نماز آي
مي شود، و تا قبل از آن تغییر رنگ و 
كاھش نور و گرفتگي رؤيت نمي شود، 

) U1(خسوف جزئي  ٢٢:٥٤در ساعت 
 ٢٣:٠٧در میانه خسوف ساعت رخ مي دھد و قسمت كوجكي از لبه بااليي ماه تاريك مي شود 

پايان  را داراست ي جزئيگرفتگنین چدر نیمه شمالي ماه و ھمبیشترين مقدار تغییر رنگ و كاھش نور 
ھنگامي كه دو سوم سطح ماه  ٢٣:٥١و تا حدود ساعت مي باشد ٢٣:٢١ساعت ) U4(رفتگي جزئيگ

البته . ؛ تغییر رنگ محسوس بوده و تا اين ساعت خسوف شرعي ادامه دارد)P3(در نیم سايه قرار دارد
  .باشدمي  ٠٠:١١ساعت ) كه دانسته اى صرفا فلكي است( P4 پايان عبور نیم سايه اي

  

 سايه زمین

 نیم سايه

 دايرة البروج

P2  

P3 

 سايه زمین

 نیمسايه

 نیمسايه



  ١٤٣٤ �ادى األخرى ١٥مناطق خسوف نيم سايه اي و جز� شب 
. مناطق با رنگ خاكستري خسوف را دارا ھستند، مناطق با رنگ سفید فاقد ماه گرفتگي مي باشند

از آفريقا تا آمريكا؛ در طلوع ماه  P4تا  P1برخي وقايع فلكي عبور نیم سايه اي و خسوف در مناطق بین 
در آسیا  و استرالیا؛  P4تا  P1تد ھمجنین برخي وقايع عبور نیم سايه اي و خسوف بین اتفاق مي اف

شرق مركز گرفتگي كه بیشترين درصد گرفتگي بر سطح ماه را داراست در . مصادف غروب ماه مي شود
  . است آفريقا

در مناطق خاكستري بین خط  :نیم سايه اي و خسوف جزئي اماكن رؤيت تمام مراحل خسوف
P3  و برزيل  اقیانوس اطلسدرP2  نیم سايه اي و جزئيشروع خسوف تا زالندنو ژاپن از  شرق آسیادر 

  .بعد طلوع ماه واقع شده و قبل غروب ماه خاتمه مي يابد و بیشترين زمان رؤيت خسوف را دارند
ع شروع خسوف جزئي بعد طلو شرق آسیادر  U4و  اقیانوس اطلسدر  U1در مناطق خاكستري بین خط 

   .را دارند جزئي ماه واقع شده و قبل غروب ماه خاتمه مي يابد و بیشترين زمان رؤيت خسوف

  : نیمسايه اي و جزئي اماكن رؤيت برخي مراحل خسوف
نیم سايه اي و اقیانوس واقع است شروع ماه گرفتگي  برزيلدر شرق  P3و خط  U4مناطقي كه بین خط 

اما قسمتي از گرفتگي و پايان خسوف مصادف طلوع ماه بوده و  قبل از طلوع ماه بوده و رؤيت نمي شود،
قرار داشته پایان  شرق استرالیا و آسیادر  U1و خط  P2رؤيت مي شود، ھمینطور مناطقي كه بین خط 

بعد از غروب ماه بوده و رؤيت نمي شود، اما قسمتي از گرفتگي و یا شروع نیمسايه اي ماه گرفتگي 
  .غروب ماه بوده و رؤيت مي شود مصادف نیم سايه اي خسوف

قبل از جزئي و اقیانوس واقع است شروع ماه گرفتگي  برزيلدر شرق  U1و خط  U4مناطقي كه بین خط 
طلوع ماه بوده و رؤيت نمي شود، اما قسمتي از گرفتگي و پايان خسوف مصادف طلوع ماه بوده و رؤيت 

قرار داشته پایان ماه  رق استرالیا و آسیاشدر  U1و خط  U4مي شود، ھمینطور مناطقي كه بین خط 
بعد از غروب ماه بوده و رؤيت نمي شود، اما قسمتي از گرفتگي و یا شروع خسوف جزئي گرفتگي 

  . مصادف غروب ماه بوده و رؤيت مي شود
 )غرب انگلستان و ايرلند و پرتغال(اروپا و  آمريكاي جنوبيدر شرق  U1و خط  P2مناطقي كه بین خط 

 قبل از طلوع ماه بوده و رؤيت نمي شود، اما قسمتي از گرفتگينیم سايه اي وع ماه گرفتگي است شر
 در  P3و خط  U4مصادف طلوع ماه بوده و رؤيت مي شود، ھمینطور مناطقي كه بین خط  نیم سايه اي

و رؤيت  بعد از غروب ماه بودهنیمسايه اي قرار داشته پایان ماه گرفتگي  شرق استرالیاچین و ژاپن تا 
مصادف غروب ماه  نیم سايه اي و یا شروع خسوفنیم سايه اي نمي شود، اما قسمتي از گرفتگي 

  .بوده و رؤيت مي شود

ھمه مراحل خسوف نیم سايه اي و جزئي را دارند ولي  اپآفريقا و ارو در P2و  P1بین مناطق خاكستري 
مصادف طلوع ماه  عبور نیم سايه ايمتي از قس وقبل از طلوع ماه بوده در آنھا شروع عبور نیمسايه اي 

نیمسايه اي  عبورپایان  ؛قرار داشته آسیا و استرالیادر  P3و  P4، ھمینطور مناطقي كه بین مي باشد
  .مي باشدمصادف غروب ماه  آنو یا شروع نیم سايه اي  عبورقسمتي از  و بعد از غروب ماه بوده

 مريكاي جنوبيآاقیانوس اطلس و در  P3و  P4آسیا و بین  واسترالیا  در P2و  P1مناطق بدون رنگ بین 
و در ھنگام رؤيت كمتر ر منظر ماه گرفتگي محسوس نبوده و د فقط داراي عبور نیم سايه اي مي باشند

خسوف  فلذا محسوس در ماه رؤيت نمي شود؛ گاز دو سوم ماه در نیمسايه قرار مي گیرد و تغییر رن
  .جاري نیستدر آنھا شروع نشده و حكم شرعي خسوف 

  

 رؤيت خسوف

 رؤيت خسوفعدم 

  خسوف در 
  در  خسوف طلوع ماه

 غروب ماه



  و�� �ماز آیات
در اين خسوف؛ ھم خسوف نیم سايه اي و ھم خسوف جزئي قابل رؤيتند و در عبور نیم  محاسبات بنابر

 كنند اهگن ماه قرص به ناظرينقبل خسوف جزئي؛  در حال ھر در اما. است محسوس گرن تغییرسايه اي 
وقت  و دارد راو خسوف نیم سايه اي  مخسوف ماه حكم دكردن احساس تاري و كدورت ماه گرن در رگا و

  .نماز آيات شروع مي شود
میانه مي باشد و شروع نماز نبايد تا  نیم سايه ايشروع خسوف از  آياتشروع وقت نماز 

  . است نیم سايه ايپايان وقت خسوف ھمان  پايان وقت نماز آيات. به تأخیر بیافتد خسوف

نیمسايه در ستون شروع خسوف  وقت شروع نماز آيات. ان داده شده استدر جدول زير اين مقادير نش
كه بیشترين گرفتگی در اين لحظه (سوف خو شروع نماز نبايد تا وقت مركز گرفتگی يا میانه وقت  اي

شھرھايي كه وقت میانه گرفتگي ندارند، مناطقي ھستند كه بعداز . به تأخیر بیافتد) اتفاق مي افتد
ي را مي بینند، فلذا میانه و بیشترين حد گرفتگی خسوف را گرفتگن خسوف و نیمه دوم انجالء و باز شد

خسوف ستون پايان . خیر ندارندأيات است و فرصتي براى تآحكم اين موارد انجام فوري نماز ندارند و 
  .ساعات ذكر شده بر حسب ساعت رسمي ھر كشور است .است پايان وقت نماز آيات نیمسايه اي

  ثانیه ٠٠دقیقه و  ٢٧ :جزئيوف مدت خس
  دقیقه ٢٧يك ساعت و  :مدت خسوف نیم سايه اي و جزئي

  دقیقه ٧ساعت و  ٤ :مدت عبور نیم سايه اي

  )به وقت منطقه ای( هشت بهشت خسوف در سا�ت

 هشت بهشت
  شروع خسوف
  نیم سايه اي

)P2(  

شروع خسوف 
 )U1(جزئي 

  میانه
 گرفتگی

پايان خسوف 
 )U4(جزئي 

  فپايان خسو
  نیم سايه اي

)P3(  

 23:51 23:21 23:07 22:54  22:24 مكه مكرمه

 23:51 23:21 23:07 22:54  22:24 مدينه منوره

 23:51 23:21 23:07 22:54  22:24 نجف اشرف

 23:51 23:21 23:07 22:54  22:24 كربالى معال

 23:51 23:21 23:07 22:54  22:24 كاظمین شريفین

 00:21 23:51 23:37 23:24  22:54 مشھد مقدس

 23:51 23:21 23:07 22:54  22:24 سامراي غريب

 22:51  22:21 22:07 21:54  21:24 بیت المقدس

  )به وقت منطقه اي( خسوف در �زمينهای اسالم سا�ت

 نام ب�
شروع خسوف
  نیم سايه اي

)P2(  

 شروع 
خسوف 

 )U1(جزئي

  میانه
 گرفتگی

 پايان
 خسوف 

 )U4(جزئي

  پايان خسوف
  يه اينیم سا

)P3(  

 02:21 01:51 01:37 01:24  00:54 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند 

 -ازبكستان- تركمنستان-پاكستان
 )ساگیز(غرب قزاقستان -تاجیكستان

00:24  00:54 01:07 01:21 01:51 

 01:21 00:51 00:37 00:24  23:54 افغانستان

-ارمنستان-آذربايجان-امارات-عمان
 گرجستان-نخجوان

23:24  23:54 00:07 00:21 00:51 

 00:21 23:51 23:37 23:24  22:54  )بدون احتساب تغییر ساعت فصلي( ايران

 -بحرين -عراق - )عربستان(حجاز 
 يمن  -قطر  -كويت 

22:24  22:54 23:07 23:21 23:51 

 -فلسطین - لبنان -سوريه - قبرس-تركیه
  لیبي - مصر - اردن

21:24  21:54 22:07 22:21  22:51 

 21:51 21:21 21:07 20:54  20:24  الجزاير -تونس
 20:51  20:21 20:07 19:54  19:24  مراكش



  )به وقت منطقه ای( سا�ت خسوف در �سا�ن �سلمانان

  نام ب�
  شروع 
  خسوف

  نیمسايه اي
)P2(  

 شروع 
خسوف 

 )U1(جزئي

  میانه
 گرفتگی

 پايان
 خسوف 

 )U4(جزئي

  پايان 
  خسوف

  نیمسايه اي
)P3(  

  06:51  06:21 06:07 05:54  06:24  تاسمانیا -)سترالیاشرق ا( كانبرا

 06:21 05:51 05:37  05:24 05:54 )داروين –آداليد (استرالیاي مركزي 

Osaka )غروب05:13 05:07 04:54  04:24  )ژاپن   ----- 

شرق  -كره شمالي و جنوبي

 )Yakutsk(وسیهر شرق-)ديلي(اندونزي
04:24  04:54 05:07 05:21 05:51 

ھنگ -ماكائو-چین-)پرت(ترالیاغرب اس
-فیلیپین-برونئي-مغولستان -كنگ

 )بايكال(روسیه-تايوان-مالزي
03:24  03:54 04:07 04:21 04:51 

 -كامبوج -الئوس -تايلند -غرب اندونزي
 )Novosibirsk(روسیه  -ويتنام

02:24  02:54 03:07 03:21 03:51 

  03:21  02:51 02:37 02:24  01:54 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه 

نیمه شرقي - قرقیزستان -بوتان-بنگالدش
  )Omsk( روسیه-)آستانه(قزاقستان

01:24  01:54 02:07 02:21  02:51 

 02:36 02:06 01:52 01:39 01:09 نپال

 Pern(  00:24  00:54 01:07 01:21 01:51(روسیه - مالديو

 Samara( 23:24  23:54 00:07 00:21 00:51(وسیهر - )Ishevsk(روسیه

 - اتیوپي - جیبوتي -اريتره  -سودان 

-ماداگاسكار -اوگاندا  -كنیا  -سومالي
 )مسكو(غرب روسیه  -تانزانیا -قمر

22:24  22:54 23:07 23:21 23:51 

-زامبیا-ماالوي-شرق كنگو-رواندا
آفريقاي -بوتسوانا–زيمبابوه-موزامبیك

-سوازيلند-لسوتو-بروندي -جنوبي
-ويمولدا-بلغارستان-روماني-يونان

-التويا-لیتواني- بالروس-اوكراين
  سوئد-فنالند- استوني

21:24  21:54 22:07 22:21  22:51 

آفريقاي - بنین-نیجريه-نیجر-چاد-مالت
- گابون-غرب كنگو-كامرون-مركزي

-گینه استوايي-نامیبیا-آنگوال-زئیر
-صربستان-كرواسي-مقدونیه- آلباني

- اسلونیا- كوزوو-سنجق-بوسني
-آلمان- اسپانیا-فرانسه-ايتالیا

-مجارستان-لھستان-بلژيك-دانمارك

 ھلند-چک- اتريش-سوئیس-نروژ

20:24  20:54 21:07 21:21 21:51 

-اسكاتلند-ايرلند- انگلستان-پرتغال
-موريتاني-صحرا- جزاير قناري-ايسلند

-گینه-بوركینافاسو-سنگال-مالي
-گامبیا-گینه بیسائو-ساحل عاج
 غنا- توگو-چانا-لیبريا- سیارالئون

19:24  19:54 20:07 20:21  20:51 

 Azores 18:24  18:54 19:07 19:21 19:51جزاير  -Cape Verdجزاير 

Natal )برزيل(   ------  
17:16 

 )طلوع ماه(
------ 17:21 17:51 



  

  ١٤٣٤جمادى األخرى  ١٥شب  ھیئت فلكي و طالع میانه خسوف
  .واقع مى شود رأسبه عقده  میزان نجمي رصديدرجه برج  ٦خسوف در 

 

  
 

 

 سايه زمین

 نیم سايه



  �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(�وم �� ع    -)  اع�ی(آ�وزش  �� 

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

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٤  

http://Aelaa.net
@aelaa.nettaqwim         nojum@aelaa.net          tanjim@aelaa.net 

  

و احلمد رب العاملني
 


