
 

 9313ماه  فروردین وقایع نجومی  

را به  9313ماه  فروردین اره شناسی تهران وقایع نجومیبخش علمی مركز علوم و ست

 می دارد:اعالم ر یزشرح 
(April 7- April 20) 

 

 رویداد ساعت روز تاریخ

81/18/39 
  10091 شنبهدو

درجه ای  290P Jaeger(11درجه ای جنوب غربی دنباله دار  0/8ماه در 

 .خورشید در آسمان غروب(

 تربیع نخست ماه.  89018 شنبهدو 81/18/39

 خورشید در آسمان غروب(.ای درجه  39)درجه ای جنوب پولوکس  3/88ماه در   11091 شنبهسه  83/18/39

 برابر شعاع زمین. 24/39. فاصله از زمین اوجماه در نقطه   83091 شنبهسه  83/18/39

 بهرام در مقابله. 18091 شنبهچهار 41/18/39

41/18/39 
 19091 شنبهچهار

درجه ای خورشید  811جنوب و جنوب غربی خوشه کندو )درجه ای  9/3ماه در 

 در آسمان غروب(

 .(درجه -1/0)دایره البروجصفحه تیر در بزرگترین زاویه میل در جنوب  13091 شنبهچهار 41/18/39

44/18/39 
 19091 جمعه

خورشید در درجه ای  843درجه ای جنوب و جنوب غربی قلب االسد ) 1/9ماه در 

 .(آسمان غروب

 صفحه دایره البروج.بر روی ناهید در گره کاهنده  49091 جمعه 44/18/39

49/18/39 
 10091 شنبه

در درجه از خورشید  29درجه ای شمال و شمال غربی نپتون ) 33/1ناهید در 

 می باشد.  3/0و  -4/2. قدر آنها به ترتیب (آسمان روز

 در مقابله. 2سیارک وستا  13091 شنبهیک 42/18/39

 .(au 381/1در نزدیکترین فاصله به زمین ) بهرام 80091 شنبهدو 49/18/39

49/18/39 
 48091 شنبهدو

  ثابت بوده و حرکت بازگشتی به سمت غرب را شروعپلوتو به طور ایستا در بُعد 

 ساعت زودتر است.  longitude 9لحظه ایستا در می نماید. 

49/18/39 
 44091 شنبهدو

درجه ای خورشید در آسمان نیمه  804حدود درجه ای جنوب بهرام ) 2/9ماه در 

 .(شب

 در مقابله. 8سیارک سرس 18091 شنبهسه  43/18/39

43/18/39 
 12091 شنبهسه 

درجه ای خورشید در  84درجه ای جنوب و جنوب شرقی اورانوس ) 4/8تیر در 

 می باشد. 3/9و  -3/1. قدر آنها به ترتیب (آسمان روز

43/18/39 
 12091 شنبهسه 

 ز در مقابله. ستارا پان C/2012 K1دنباله دار 

 



43/18/39 
 10091 شنبهسه 

درجه ای خورشید  801درجه ای شمال و شمال غربی سماک اعزل ) 3/8ماه در 

 در آسمان نیمه شب(.

 ماه گرفتگی كامل. ماه کامل. 84082 شنبهسه  43/18/39

 . (درجه2/411)بُعدفزایندهماه در گره  80099 شنبهسه  43/18/39

 معادله زمان برابر صفر است. 41091 شنبهسه  43/18/39

41/18/39 
 88091 شنبهپنج

 .(خورشید در آسمان روز درجه ای 899درجه ای غرب کیوان )حدود  4/8ماه در 

 پوشیدگی.

43/18/39 
 81091 جمعه

درجه ای خورشید در آسمان  891درجه ای شمال قلب العقرب )حدود  8/1ماه 

 روز(. 

 درجه. 3/41، با گره کاهنده ماهخورشید در بعد یکسان  41091 جمعه 43/18/39

 .وارد برج بره می شود درجه ای بر روی دایره البروج 14/43در بعد  خورشید 11091 شنبه 91/18/39

 روز ایستِر.  شنبهیک 98/18/39

 )بارش رادیویی(. آوریل Piscidبارش شهابی   شنبهیک 98/18/39

 درجه می باشد. 91نشان طالع بینی گاو می شود، بعد آن خورشید وارد  11091 شنبهیک 98/18/39

 

 

 

 (au0 واحد نجومی یا فاصله زمین از خورشید) = کیلومتر 823،930،101 

 


