الرزنامة الفلكية لعام 2019
المربعانية

الشـبط

الشـبط

العقـارب

العقـارب

وتقويم األشهر الهجرية واألنواء
إعداد  :أ.عـدلي الحـلبي

كانون ثاني 2

الشـــولة  13يومــا"

كانون ثاني 3-4

شهب الرباعيات العـواء

كانون ثاني 6

القمر في طور المحاق

كانون ثاني 6

كسوف الشمس الجزئي

كانون ثاني 6

الزهره في اقصى
استطالة غربية

ويشاهد في األفق الغربي بارتفاع  47.0درجة

كانون ثاني 7

بداية الشـهر الهجري

 1جمادي األول

كانون ثاني 15

النعـــائـم  13يومــا"

برده قارص وتهـاجر فيه الطـــيور

كانون ثاني 21

ظاهرة القمر" العمالق "

كانون ثاني 21

خســـوف كلـي للقمــر

كانون ثاني 22

اقتــــران القمر مع كوكب
المشتري

االقتران على بعد  2.5درجة قوسية قبيل شروق الشمس

كانون ثاني 28

البــــلـدة  13يومــا"

يبـدأ بان هللا جريان الماء في فروع الشـجر ويكثر العشـب

شــــباط 4

القمر في طور المحاق

وتبدأ هذه المرحلة في السـاعة  11:03 PMبتوقيت األردن
مـرحــلة هـــالل جمـــــادي الثاني  1440هـ

شــــباط 6

بداية الشـهر الهجري

 1جمادي اآلخرة

شــباط 10

سـعد ذابــح  13يوما"

يبـدأ بان هللا جريان الماء في فروع الشـجر ويكثر العشـب

شــــباط 19

ظاهرة القمر" العمالق "

شــــباط 23

سـعد بلــع  13يوما"
عطارد سيصل ألقصى
اســـتطالـة شــــرقية

آذار 6

القمر في طور المحاق

وتبدأ هذه المرحلة في الساعة  5:04 PMبتوقيت األردن
مرحلة هالل رجب 1440

آذار 8

بداية الشـهر الهجري

 1رجــب

شــــباط 27

تســتمر فيه شـــدة البــرد والصــقيع والضــباب
مصدر زختها من المذنب  2003 EHويكون القمر قريب من
مرحلــة البـــدر ،ممـا يحجـب بعــض الشــهب الخافتة
وتبدأ هذه المرحلة في السـاعة  3:28 AMبتوقيت األردن
مـرحــلة هـــالل جمـــــادي األول  1440هـ
ى  ،واكبر
سوف يشاهد من شرق آسيا  ،وشمال المحيط الهاد ٌ
نسبة من الكسوف تقدر بحاولي  %62وتشاهد من روسيا
باالتجاة الشمال الشرقي  .ولن يشاهد من الدول العربية .

في هذا اليوم يقترب القمـر من مدار األرض بمسافة
 357395كم  ،وتبدأ مرحلة البدر العمالق في الساعة
7:16 AM
اذ يبـدأ القمــر بالتحــول التـدريجي للون الداكـن ومن ثم يصبح
محمر (دموي) ويشاهد من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية
وشرق المحيط الهادي وغرب المحيط األطلسي  ،وغربي
أوروبا واسيا  .ويشاهد جزئيا في أجزاء من الدول العربية

في هذا اليوم يقترب القمــر من مــدار األرض بمسافة
 ، 356752وهذه المرحلــة تحدث بالساعة 5:53 PM
ويطلق علية اسم  Snow Moonوهو ثاني قمر عمالق
تكثر األمطـار بان هللا وقد يكون البـرد قارصا" في آخـرة
وتبلغ درجة االســـتطالة  18.1درجة من الشمس ،ويمكن
رصده بعد غروب الشمس باألفق الغربي

العقارب

فيه يعتــدل الطقــس وتخضــر األرض بإذن هللا .

آذار 8

سعد السعود  13يوما"

آذار 20

االعتـــدال الربيــــعي

آذار 21

ظاهرة القمر" العمالق "

آذار 20

االعتـــدال الربيــــعي

الحميمين

آذار 21

سعد االخبية  13يوما"

يـــــزداد الــــدفء فيــه ويـــزداد اخضـــرار األشــــجار

الحميمين

نيسان 3

الـمقـــدم  13يومـــا"

بــردة يهـلك الثمـــار وتحدث فيه هـجــرة الطـــيور

نيسان 5

القمر في طور المحاق

وتبدأ هذه المرحلة في الساعة  10:51 AMبتوقيت األردن
 -طـــــور هــــالل شـــــعبان  1440هـ

نيسان 7

بداية الشـهر الهجري

 1شـــعبان

عطارد في أقصى
اســتطالة غربية
المؤخـــر  13يومــا"

وتبلغ درجة االسـتطالة  27.7درجة من األردن  -ومن
الممكن رصده في األفق الشـــرقي من األردن قبل الشروق
اذا حدث فيه مطـر يكون غزيرا" ويخضر به العشــب

نيسان 11
األذرعة

األذرعة

الثريا

الثريا

نيسان 16

وتحدث هذه المرحلة بتوقيت األردن في الساعة 11:58
 ،PMواستهالل فصل الخريف في نصـف الكرة الجنوبي ,
ويبدأ فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي
في هذا اليوم يقترب القمــر من مــدار األرض بمسافة
 366920كم  ،وهذه المرحلــة تحدث بالساعة 3:43 AM
ويطلق علية اسم  Worm Moonوهو أخر قمر عمالق في
هذه السنة.
وتحدث هذه المرحلة بتوقيت األردن في الساعة 6:15
 ،PMواستهالل فصل الخريف في نصـف الكرة الجنوبي

في هذا اليوم يقترب القمــر من مــدار األرض بمسافة
 373159كم  ،وهذه المرحلــة تحدث بالساعة
 3:43ويطلق علية اسم . Egg Moon
ومصدر زختها من المذنب " تاتشر "  ،.وسوف يكون القمر
بمرحلة التربيع الثاني مما يصب مشاهدة الشهب الخافتة

نيسان 19

ظاهرة القمر" البدر "

نيسان 23-22

شهب القيثاريات /
النســـريات

نيسان 29

الرشاء  13يوما"

أيـار 4

القمر في طور المحاق

أيــار 6

بداية الشـهر الهجري

 1رمضــان

أيـار 7-6

شهب ايتا الدلويات

ومصدرها من مذنب "هالي" – وســوف يتم مشاهدة الشهب
الخافتة بشكل واضح خارج إضاءة المدن  ،بسبب غروب القمر
باكرا" ويكون القمر في مرحلة هالل .

أيـار 12

الشرطين  13يوما"

يميل الطقس للدفء وتكثر فيه العواصف وألمطار الخفيفة

أيـار 18

القمر في طور البدر

وتبدأ هذه المرحلــة بالساعة  2:02 AMويطلق علية اسم
Blue Moon

أيــار 25

البطيــن  13يومــا"

بداء مربعانية القيظ  -زيادة الحرارة ويبدأ جفاف العشب

حزيران 3

القمر في طور المحاق

وتبدأ هذه المرحلة في الساعة 1:02 AMبتوقيت األردن -
طـــــور هــــالل شوال  1440هـ

حزيران 5

بداية الشهر الهجري

 1شــوال

AM

اذا حدث فيه المطـــر يكون غزيرا وتهــب
فيـــه الريــــــــاح وتكـثر فيــه الطـــــيور
وتبدأ هذه المرحلة في الساعة  12:46 AMبتوقيت األردن
 -طـــــور هــــالل رمضــان  1440هـ

الثريا

حزيران 7
حزيران 10
حزيران 17

التويبع

الجوزاء

الجوزاء

المرزم

الكليبين

الثــــريا  13يوما"

يشــتد الحــر ويجـــف العشــــب

ويكون في اقرب مسافة له لألرض – ومقابل للشمس وتعبر
المشتري بوضعية التقابل
فرصة جيدة لرصده وتصويره
وتبدأ هذه المرحلــة بالساعة  11:31 AMويطلق علية
القمر في طور البدر
اسم ٍ Strawberry Moon

حزيران 20

الدبران  13يوما"

في الخامـــس منــه ينعـــدم ظـــل الــزوال

حزيران 21

االنقــالب الصيفي

وتحدث هذه المرحلة بتوقيت األردن في الساعة 6:54 PM
وميــل الشـمس عـن خــط االســتواء  + 23.44درجة

حزيران 23

كوكب عطارد ســـيصل
ألقصى استطالة شرقية

وتبلغ درجة االستطالة  25.02درجة من الشمس باألردن،
ومن الممكن مشـاهدته فوق األفق الغربي بعد الغروب

تموز 2

القمر في طور المحاق

تموز 2

كسوف كلي للشمس

تموز 3

الهــقعة  13يوما"

تموز 4

بداية الشهر الهجري

 1ذو القعدة

تموز 9

زحــل بوضعية التقابل

ويكون في اقرب مسافة له لألرض – ومقابل للشمس وتعبر
فرصة جيدة لرصده وتصويرة.

تموز 16

القمـر في طور البــدر

وتبدأ هذه الظاهرة بالساعة  12:38ِ AMبتوقيت األردن

تموز 16

الهنـــعــة  13يومــا"

تموز 16

خسوف جزئي للقمر

تموز 29 - 28

شــهب دلتا الدلويـــات

يبــلغ الحــر أشــــدة وجمــرة القيــظ واشـــتداد الســموم
وسوف تشاهد هذه الظاهرة  ،من أوروبا  ،وافريقيا  ،ووسط
آسيا ومن المحيط الهندي .وتبدأ هذه الظاهرة بتوقيت االردن
بالساعة 12:51 AM
و مصدرها مخلفات الغبارية لمذنب "سـويفت تتل "  -والقمر
سوف يكون في مرحلة الهالل األخير .

تموز 29

الـــذراع  13يـومــــا"

يشتد فيه الحــر والسـموم مع حدوث عواصــف ترابية

آب 1

القمر في طور المحاق

وتبدأ هذه المرحلة في الساعة  6:12 AMبتوقيت األردن
مرحــلة هـــــالل ذو الحجة  1440هـ .

آب 2

بداية الشهر الهجري

 1ذو الحجة

آب 9

عطارد في أقصى
اســتطالة غربية

وتبلغ درجة االسـتطالة  19درجة من األردن  -ومن
رصده في األفق الشـــرقي من األردن قبل الشروق

آب 11

النـثــــرة  13يـومــا"

يلطف الجو قليال" في ساعات المساء

آب 12 - 13

شـهب البـرشــاويات

و مصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية لمذنب "سـويفت تتل "
– وتشتهر شهب البرشاويات بلمعانها ،ويكون القمر في
مرحلة البدر .

آب 15

القمـر في طور البــدر

وتبدأ هذه الظاهرة بالساعة  3:30 PMبتوقيت األردن

وتبدأ هذه الظاهرة في الساعة  10:16 PMبتوقيت األردن
مرحلة طور هالل شهر ذوالقعدة  1440هـ
سوف يشاهد بشكل كلي من جنوب المحيط االطلسي ووسط
التشيلي واألرجنتين  ،.وسوف يشاهد بظاهرة الكسوف الجزئي
من بعض مناطق جنوب المحيط االطلسي وغربي امريكا
الجنوبية  ،.ولن يشاهد من الدول العربية .
يشـــــتد الحــــر وتكثـــر الســــموم

الممكن

سهيل

سهيل

سهيل

سهيل

الوسم

الوسم

آب 24

الطــــرفـة  13يومــا"

آب 30

القمر في طور المحاق

يلـطــف الجـو ليــال" مــع بقـــاء الحــر نهـــارا"
وتبدأ هذه المرحلة في الساعة  1:37 PMبتوقيت األردن
مرحــلة هـــــالل محرم  1441هـ .

آب 31

بداية العام الهجري

 1محــرم.

ايلول 6

الـجبهـــة  13يومـــا"

أول نجوم الخريف ويبرد الليل ويتحسن الطقس نهارا"

ايلول 10

نبتون في وضع التقابل

العمالق األزرق ويكون في اقرب مسافة له لألرض – ومقابل
للشمس ويكون المعا" وتعبر فرصــة جيدة لرصده .

ايلول 14

القمر في طور البدر

ويتم اكتمال البدر بالساعة  7:34 AMبتوقيت
األردن  -ويســمى بــدر الحصــادين

ايلول 20

الـزبـرة  13يومــــا"

تزداد برودة الليل وينصـــح عدم النوم تحت اديم السماء

ايلول 23

االعتـــدال الخـريفــي

يعلن في هذا اليـوم بـــدء فصــل الخريف في النصـــف
الشمالي– وتبدأ هذه الظاهرة في الساعة 10:50 AM

ايلول 28

القمر في طور المحاق

تبدأ هذه المرحلة في الساعة  9:26 AMبتوقيت
األردن  -مرحلة هالل صفر  1441هـ -

ايلول 30

بداية الشهر الهــجري

 1صـــفر

تشرين اول 3

الصــــــرفة  13يومــا"

ســـميت بـذلك النصراف الحــر عـنـد طلــوعهـا

تشرين اول 8

شــهب التنينــات

تشرين اول 13

القمـر في طــور البــدر

تشرين اول 16

الـعـــواء  13يـومــا"

اول نجوم الوســم وأمطــاره تنبت األعشــاب البريـة

تشرين اول 20

كوكب عطارد ســــيصل
ألقصى استطالة شرقية

تشرين اول 22-21

شـــهب الجبــاريـات

تشرين اول 26

القمر في طور المحاق

وتبلغ درجة االستطالة  24.6درجات من الشمـس باألردن،
ويمكن مشاهدته بعد غروب الشمس باألفق الغــربي
و مصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية لمذنب "هالي " ويكون
القمر قريب من طور تربيع ثاني مما يحجب بعض الشهب
الخافتة .
تبدأ هذه المرحلة في الساعة  5:39 AMبتوقيت
األردن  -مرحلة هالل ربيع األول  1441هـ -

تشرين اول 27

اورانوس بوضع التقابل

ويكون في اقرب مسافة له لألرض – ومقابل للشمس ويكون
المعا" وتعبـر فرصة جيدة لرصــده وتصويره

تشرين اول 29

بداية الشهر الهــجري

 1ربيع اول

تشرين اول 29

الســــمـاك  13يـومــا"

تزداد البرودة ومهيأ لسقوط األمطار وهجرة طير الحباري

تشرين ثاني 6-5

شـــــهـب الـثـوريـــات

ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للكويكب 2004
TGومذنب أنكي " ويغرب قمر التربيع االول باكرا" مما يمنح
فـرصـة للراصــدين لمشــاهدة الشــهب الخــافتـة .

ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية لمــذنب " ،" 21P
ويغيب القمر باكرا" – اذ تعتبر فرصة جيدة لرصد الشهب
ويتم اكتمال البدر بالساعة  11:09 AMبتوقيت األردن
ويطلق علية البدر الدموي

الوسم

الوسم

تشرين ثاني 11

ظاهرة عبور كوكب
عطارد امام قرص
الشمس

وسوف تشاهد  ،من امريكا الجنوبية والوسطى ،واجزاء من
امريكا الشمالية  ،والمكسيك وأوربا  ،ومن منطقة الشرق
األوسط  ،.وإفريقيا ،اما العبور الثاني سوف يحدث عام
 ، 2039وتعتبر هذه الظاهرة فرصة لرصد العيور .

تشرين ثاني 11

الغــفـر  13يومــــا"

تزداد البرودة فيه عما قبلة.

تشرين ثاني 18-17

شـــهـب االســــدياـت

ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للمذنب "تمبل  -تتل "
ويكون القـمر بمرحلة التربيع الثاني مما يحجب بعض الشهب
الخافتة .

تشرين ثاني 24

الـزبـانـا  13يومــا"

نهاية فصل الخريف وبدء فصل الشتاء وتشتد فيه البرودة

تشرين ثاني 24
تشرين ثاني 26

المربعانية

المربعانية

وسوف يكون الفاصل بينهما بمقدار  1.4درجة  ،ويمكن
اقتران الزهرة  -لمشتري
مشاهدتها باالفق الغربي  ،بعد الغروب مباشرة .
تبدأ هذه المرحلة في الساعة  5:06 PMبتوقيت
القمر في طور المحاق
األردن  -مرحلــة هـــالل ربيع االخر  1441هـ .

تشرين ثاني 28

بداية الشهر الهجري

 1ربيع االخر

تشرين ثاني 28

عطارد في أقصى
اســـتطالة غربية

وتبلغ درجة االستطالة  20:01درجة من الشمس ،ويمكن
مشاهدته قبل شروق الشمس في األفق الشرقي .

كانون أول 7

االكلــيل  13يومــا"

كانون أول 12

القمر في طور البدر

كانون أول 14 - 13

شـــهـب الـتـوأمـيات

كانون أول 20

القــلـب  13يـوما"

كانون اول 22-21

شـــهب الـدبيــــــات

قــارص البــرودة وتزداد هطول األمطـــار بان هللا .
ويتم اكتمال البدر بالساعة  7:14 AMبتوقيت األردن ويطلق
علية البدر البارد Cold Moon
ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للكويكب " 3200فايتون
" – ويكون القمر قريب من مرحلة البدر  -مما يصعب من
رصد الشهب الخافتة.
يشتد البرد والرياح ويظهر الضباب وتكثر الغيوم
ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للمذنب "تتل" ونقطة
إشعاعها من كوكبة الدب األصغر يكون القمر بطور الهالل
المتناقص .

كانون أول 22

االنقــــالب الشـتوي

يبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي فلكيا" وتحدث هذه
المرحلة بتوقيت االردن في الساعة 6:19 AM

كانون أول 26

القمر في طور المحاق

تبدأ هذه المرحلة في الساعة  7:15 AMبتوقيت
األردن  -مرحلــة هـــالل ربيع ثاني  1441هـ .

كانون اول 26

كسوف حلقي للشمس

وسوف نبدأ مرحلة الكسوف من السعودية وتتحرك شرقا"
الى جنوب الهند  ،وشمال سريلنكا واجزاء من المحيط الهندي
واندونيسيا  ،وسوف يشاهد بطور الخسوف الجزئي في القارة
األسيوية وبعض اجزاء من الوطن العربي وشمالي استراليا.

كانون اول 27

بداية الشهر الهجري

 1جمادة االول

أالنواء  -هي فقط
موروث شعبي .

حيث قد تأتي احوال الطقس مغايرة لما هو متعارف عليه في
فترة النوء  ،وذلك حسب الحالة الجوية المتغيرة للطقس.

