
 

 
 

 ٢٠١١ژوئن  ١٦ = ١٣٩٠خرداد٢٦ = ١٤٣٢رجب ١٤
 



١٤٣٢رجب   ١٤خسوف   شب   
 ٢٠١١ژوئن  ١٦شب = جوزا ٢٦= ١٣٩٠خرداد٢٦شب = ١٤٣٢رجب ١٤شب پنجشنبه  :زمان وقوع
از (، اروپا، آسیا )از غرب آفريقا كشورھاي مالي و موريتاني تا شرق قاره(در کل آفريقا  :محل وقوع

  ،)یه تا چین و ژاپنجمله خاورمیانه، ايران، عراق، عربستان و كلیه كشورھاي اسالمي و از تركیه و روس
) برزيل و آِرژانتین تا شیلي(اقیانوسیه و استرالیا تا جزاير سلیمان در شرق استرالیا و آمريكاي جنوبي 

  .خسوف اتفاق افتاده و مرئي بوده و نماز  آيات دارد

مي باشد نسبت منطقه سايه به  ١٣٠گرفتگي سري ساروس  ٧٢از  ٣٤شماره  اين خسوف، گرفتگي
  . مي باشد  2.6868و نسبت نیم سايه به قطر ماه  1.6999قطر ماه 

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

شروع  U2 شروع خسوف جزئي و U1اي و 
  U4 پايان خسوف کلی و  U3خسوف كلي و 

پايان عبور نیم  P4پايان خسوف جزئي و 
  .سايه اي مي باشد

مناطق با رنگ  :راھنماي نقشه زير
خاكستري  خسوف را دارا ھستند، و مناطق 
. با رنگ  سفید فاقد ماه گرفتگي مي باشند

مركز گرفتگي كه بیشترين درصد گرفتگي بر 
سطح ماه را داراست در جنوب درياي يمن و 

 . شرق آفريقا مي باشد
در  :اماكن رؤيت تمام مراحل خسوف

 U4در غرب و  U1مناطق خاكستري بین خط 
ر شرق، شروع خسوف جزئي و كلي بعد د

  . طلوع ماه واقع شده و قبل از غروب ماه خاتمه مي يابد و بیشترين زمان رؤيت خسوف را دارند
مانند (در غرب واقع است  U1و خط  U4در مناطقي كه بین خط : اماكن رؤيت برخي مراحل خسوف

ع ماه بوده و رؤيت نمي شود، اما قسمتي از شروع ماه گرفتگي قبل از طلو) غرب آفريقا، برزيل و آرژانتین
گرفتگي و پايان خسوف مصادف طلوع ماه بوده و رؤيت مي شود، ھمینطور در شرق مناطقي كه بین 

پایان ماه گرفتگي بعد از غروب ماه بوده و رؤيت نمي ) مانند شرق استرالیا(قرار داشته  U1و خط  U4خط 
مناطق بدون  .وف مصادف غروب ماه بوده و رؤيت مي شودشود، اما قسمتي از گرفتگي و یا شروع خس

فقط داراي ) در اقیانوس آرام(در شرق  U1و  P1و بین ) مانند آمریکای جنوبی(در غرب U4و  P4رنگ بین 
و در منظر ماه گرفتگي محسوس نبوده و خسوف شروع نشده و حكم عبور نیم سايه اي مي باشند 
   .شرعي خسوف جاري نیست

      

 نیم سايه

 سايه زمین

 دايرة البروج

عدم رؤيت 
 خسوف در  رؤيت خسوف خسوف

  طلوع ماه
 خسوف در 
 غروب ماه



  وقت نماز آيات
شروع وقت نماز . ھمه مدت گرفتگی این خسوف در مكه مكرمه، ايران و خاورمیانه قابل رؤيت است

پايان . به تأخیر بیافتد میانه خسوفمي باشد و شروع نماز نبايد تا  شروع خسوف جزئياز  آيات
  . است پايان وقت خسوف جزئيھمان  وقت نماز آيات

  

مي  ستون شروع خسوف ھمان  وقت شروع نماز آيات. شان داده شده استدر جدول زير اين مقادير ن
است كه شروع نماز نبايد تا آن به تأخیر بیافتد و بیشترين  میانه وقت كسوفھمان  مركز گرفتگیباشد و 

ساعات ذكر  .آيات است پايان گرفتگی جزئي پايان وقت نمازستون . گرفتگی در اين لحظه اتفاق مي افتد
ساير كشورھا نیز به مقدار اختالف ساعت رسمي . ب ساعت رسمي ھر كشور استشده بر حس

   .كشورشان با وقت رسمي مكه مكرمه اوقاتشان محاسبه مي گردد
  ثانیه ١٧دقیقه و  ٣٩ساعت و  ٣ :مدت خسوف کلي و جزئي

  ثانیه ١٢دقیقه و  ٤٠ساعت و  ١ :مدت خسوف کلی
  

  

  )ه ایبه وقت منطق(ھشت بھشت مشخصات خسوف در 

  
  

  )به وقت منطقه اي(مشخصات خسوف در سرزمینھای اسالم 

  شروع خسوف
 )U1(جزئي 

شروع خسوف 
 )U2(کلی 

  میانه
 گرفتگی

پايان خسوف 
 )U3(کلی 

پايان خسوف 
 )U4(جزئي 

 01:02:14 00:02:42 23:12:36 22:22:29 21:22:57 مكه مكرمه

 01:02:14 00:02:42 23:12:36 22:22:29 21:22:57 مدينه منوره

 01:02:14 00:02:42 23:12:36 22:22:29 21:22:57 نجف اشرف

 01:02:14 00:02:42 23:12:36 22:22:29 21:22:57 كربالى معال

 01:02:14 00:02:42 23:12:36 22:22:29 21:22:57 شريفینكاظمین 

 02:32:14 01:32:42 00:42:36 23:52:29 22:52:57 مشھد مقدس

 01:02:14 00:02:42 23:12:36 22:22:29 21:22:57 سامراي غريب

 00:02:14 23:02:42 22:12:36 21:22:29 20:22:57 ت المقدسبی

  شروع خسوف
 )U1(جزئي 

شروع خسوف 
 )U2(کلی 

  میانه
 گرفتگی

پايان خسوف 
 )U3(کلی 

پايان خسوف 
 )U4(جزئي 

  سوريه اردن مصر ترکیه سودان لیبی

 لبنان فلسطین  
20:22:57 21:22:29 22:12:36 23:02:42 00:02:14 

  بحرين  -عراق  - ) عربستان(حجاز

 يمن  -قطر -كويت
21:22:57 22:22:29 23:12:36 00:02:42 01:02:14 

  ارمنستان -آذربايجان -امارات-عمان

   گرجستان-نخجوان
22:22:57 23:22:29 00:12:36 01:02:42 02:02:14 

 02:32:14 01:32:42 00:42:36 23:52:29 22:52:57 )ساعت فصلي تغییربا احتساب (ایران  

 02:32:14 01:32:42 00:42:36 23:52:29 22:52:57 افغانستان

  تاجیكستان -تركمنستان  -پاكستان

 غرب قزاقستان  -قرقیزستان 
23:22:57 00:22:29 01:12:36 02:02:42 03:02:14 



  )نطقه ايبه وقت م(مشخصات خسوف در مساكن مسلمانان 

  ھیئت فلكي و طالع میانه خسوف
  .به عقده رأس واقع مى شود نجمي رصدي عقربدرجه برج  ٢٥خسوف در 

  

  شروع خسوف
 )U1(جزئي 

شروع خسوف 
 )U2(کلی 

  میانه
 گرفتگی

پايان خسوف 
 )U3(کلی 

پايان خسوف 
 )U4(جزئي 

 22:02:14 21:02:42 20:12:36 19:22:29 18:22:57 غنا-توگو-چانا
 22:02:14 21:02:42 20:20:00 ---- - ---- )انگلستان(لندن 
 22:02:14 21:02:42 20:12:36 19:39:00 -----  ) مراكش(رباط 

 22:02:14 21:02:42 20:12:36 20:03:00 -----  )پرتغال(لیسبون
 23:02:14 22:02:42 21:12:36 20:22:29 20:06:00 ) الجزاير(الجزيره 

 23:02:14 22:02:42 21:12:36 20:22:29 19:37:00 )پایتخت تونس(تونس 
  نیجر-چاد-صربستان - مقدونیه -آلباني

-غرب كنگو- كامرون- آفريقاي مركزي-بنین-نیجريه
 نامیبیا- آنگوال - زئیر-گابون

19:22:57 20:22:29 21:12:36 22:02:42 23:02:14 

 23:02:14 22:02:42 21:12:36 20:22:29 19:57:00 )لھستان(ورشو 
 23:02:14 22:02:42 21:12:36 20:22:29 19:44:00 )رم(ايتالیا
 23:02:14 22:02:42 21:12:36 20:22:29 19:27:00 )بوسني(سارایو
 23:02:14 22:02:42 21:12:36 20:46:00 ---- )اسپانیا(مادريد
 23:02:14 22:02:42 21:12:36 20:56:00 ---- ) فرانسه(پاریس 
 23:02:14 22:02:42 21:12:36 20:30:00 ---- )آلمان(برلین 

بلغارستان يونان روماني اوكراين بالروس زامبیا  
زيمبابوه آفريقاي جنوبي بروندي قمر  موزامبیك

 بوتسوانا
20:22:57 21:22:29 22:12:36 23:02:42 00:02:14 

 01:02:14 00:02:42 23:12:36 22:22:29 21:55:00 )لیتوانی(ویلنیوس
 03:32:14 02:32:42 01:42:36 00:52:29 23:52:57 سريالنكا -ھند 

 04:02:14 03:02:42 02:12:36 01:22:29 00:22:57 )قزاقستان(آستانه -بوتان - بنگالدش
 05:29:00 05:02:42 04:12:36 03:22:29 02:22:57 )فیلیپین(مانیل  

 ---- ---- ---- 04:22:29 03:22:57 ) ژاپن(توکیو 
  برونئي- غرب چین -)پرت(غرب استرالیا

 06:02:14 05:02:42 04:12:36 03:22:29 02:22:57 ھنگ کنگ -)جاکارتا(اندونزي -مالزي

 07:11:00 07:02:42 06:12:36 05:22:29 04:22:57 )استرالیا(کانبرا 
 19:02:14 18:02:42 17:52:00 ---- ---- )آرژانتین(بوینس آیرس



 


