
 

 %10.6          15:08↓          5:24↑:       18:13↓          7:14 ↑:        پنجشنبه اول اسفند

 قوس-مقارنه ماه و ستاره پی 20:37

 مقارنه ماه و مشتری  22:45

20:45 

ای جنوب این ستاره قرار دارد که در این درجه  2.5قوس. در این زمان ماه در -جدایی بین ماه و ستاره پی کمترین

درجه مشاهده  6.2تواند آنها را با جدایی صبح پنجشنبه می 5:35زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 

 کنید.

22:46 
ای جنوب این سیاره قرار دارد که در این زمان درجه 1.2جدایی بین ماه و مشتری. در این زمان ماه در  کمترین

 درجه مشاهده کنید. 4.2تواند آنها را با جدایی صبح پنجشنبه می 5:36هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 

تا  18:00

18:10 
 درجه.  18یشینه ارتفاع و ب -1.6المللی با قدر مشاهده ایستگاه فضایی بین

 مقارنه ماه و زحل 18:23

 مقارنه ماه و پلوتو 11:13

12:10 
ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در درجه 1.5جدایی بین ماه و پلوتو. در این زمان ماه در  کمترین

 این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

 % 5.1          16:06↓          6:09↑:       18:14↓          7:12 ↑:        اسفند  2جمعه  

تا  5:15

5:22 
 درجه.  10و بیشینه ارتفاع  -0.4 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 درجه.  12و بیشینه ارتفاع  -0.4 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین 18:57

 
تابد و بازتاب آن از زمین بر  تاب ماه است. نور خورشید به زمین می موقعیت برای مشاهده زمین قبل از طلوع خورشید بهترین  

 گویند. تاب میکند که به آن زمینتابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می بخش تاریک ماه می 

 

 % 1.7          17:05↓          6:48↑:       18:15↓          7:11 ↑:        اسفند  3شنبه  

تا  6:03

6:12 
 درجه. 58و بیشینه ارتفاع  -2 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 جدی.-مقارنه ماه و دلتا 21:30

22:04 
این سیاره قرار جنوب شرقی ای جنوب درجه  1.3. در این زمان ماه در جدی-ستاره دلتاجدایی بین ماه و  کمترین

 زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.دارد که در این 

 

 % 0.2          18:03↓          7:22↑:       18:16↓          7:10 ↑:        اسفند 4شنبه  یک

تا  5:18

5:24 
 درجه.  31و بیشینه ارتفاع  -1.2 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 ماه نو. 19:03

 مقارنه ماه و عطارد. 22:54



 

 

 % 0.7          19:00↓          7:52↑:       18:17↓          7:08 ↑:        اسفند  5دوشنبه  

تا  4:33

4:36 
 درجه.  12و بیشینه ارتفاع  -0.4 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

تا  6:06

6:13 
 درجه.  43و بیشینه ارتفاع  -0.6 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 مقارنه ماه و نپتون. 20:16

22:36 
این سیاره قرار دارد که در جنوب شرقی ای جنوب درجه 4. در این زمان ماه در نپتون جدایی بین ماه و کمترین

 این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

 % 3.1          19:56↓          8:19↑:       18:18↓          7:07 ↑:        اسفند  6شنبه  سه

 .خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت آن مقابله صورت فلکی اسد. بهترین زمان برای رصد 0:05

تا  5:21

5:26 
 درجه.  51و بیشینه ارتفاع  -2.2 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 

 % 7.3          20:52↓          8:45↑:       18:19↓          7:06 ↑:        اسفند  7چهارشنبه  

تا  4:36

4:38 
 درجه. 13بیشینه ارتفاع  -1.6 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 قوس.-مقارنه مریخ و المبدا 21:46

20:10 

اره قرار دارد که در این تاین سشمال ای درجه  1.8در  ریخ. در این زمان مقوس-المبدامریخ و جدایی بین  کمترین

درجه مشاهده  1.8توان آنها را با جدایی می چهارشنبهصبح  4:40زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 

 کنید.

 ای شمال شمال غربی خورشید.درجه 3.7عطارد در مقارنه داخلی. عطارد در  5:08

تا  6:09

6:15 
 درجه. 19بیشینه ارتفاع  0.4 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

10:33 
گیرد. رسد و قطب شمال آن در معرض دید قرار میدرجه شمالی می 6.7رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 

 درجه غربی است. 1رخگرد عرضی ماه نیز در این زمان 

 کیلومتر قرار دارد. 406166ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با  15:20

 
تابد و بازتاب آن از زمین بر  تاب ماه است. نور خورشید به زمین می خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین   غروباز    بعد

 گویند. تاب میکند که به آن زمینتابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می بخش تاریک ماه می 

 



 

 % 13          21:47↓          9:10↑:       18:20↓          7:04 ↑:        اسفند 8پنجشنبه  

تا  5:23

5:27 
 درجه. 23و بیشینه ارتفاع  -1 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 مقارنه ماه و زهره. 15:21

 درجه. 6اجتماع ماه و زهره با جدایی حدود  18:51

 

 % 20.2          22:43↓          9:36↑:       18:21↓          7:03 ↑:        اسفند  9جمعه  

تا  4:37

4:40 
 درجه.  11و بیشینه ارتفاع  -1.5 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

تا  6:10

6:16 
 درجه. 23و بیشینه ارتفاع  0.8 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 مقارنه ماه و اورانوس 14:52

 . این سیاره قرار داردجنوب شرقی ای جنوب درجه 4.2. در این زمان ماه در اورانوس جدایی بین ماه و کمترین 20:23

 میلیون کیلومتر قرار دارد. 94.19عطارد در کمترین فاصله از زمین برابر با  21:18

 

 % 28.6           23:40↓          10:03↑:       18:23↓          7:02 ↑:        اسفند  10شنبه  

تا  5:25

5:29 
 درجه.  14و بیشینه ارتفاع  -2.2 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 

 % 37.9          -↓          10:33↑:       18:23↓          7:00 ↑:        اسفند  11یکشنبه  

تا  4:39

4:41 
 درجه. 9ارتفاع  و بیشینه -1.9 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

تا  6:12

6:18 
 درجه. 8و بیشینه ارتفاع  0.8 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 مقارنه ماه و خوشه پروین. 20:29

 میلیون کیلومتر. 384.61در بیشترین فاصله از خورشید برابر با  سیارک وستا 22:29

 



 

 % 48          0:38↓          11:07↑:       18:24↓          6:59 ↑:        اسفند  12دوشنبه  

تا  5:26

5:30 
 درجه. 9و بیشینه ارتفاع  -0.7 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

15:41 
که در این  ای شمال شمال غربی دبران استدرجه 2.8کمترین جدایی بین ماه و ستاره دبران. در این زمان ماه در 

 درجه مشاهده کنید. 3توان آنها را با جدایی میعصر دو شنبه  19:01زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 

 مقارنه ماه و ستاره دبران. 19:01

 اول ماه. تربیع 23:28

 

 % 58.5          1:37↓          11:47↑:       18:25↓          6:58 ↑:        اسفند  13شنبه  سه

تا  4:40

4:42 
 درجه. 7بیشینه ارتفاع  -1.5 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

تا  6:13

6:20 
 درجه. 8ارتفاع  بیشینه 0.7 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 مقابله صورت فلکی دب اکبر. 23:21

 .خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت آن بهترین زمان برای رصد تربیع اول ماه. 23:28

 

 % 68.9          2:37↓          12:34↑:       18:26↓          6:56 ↑:        اسفند  14چهارشنبه  

تا  5:27

5:32 
 درجه. 8بیشینه ارتفاع  -0.2 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 درجه شمالی(. 0.5درجه غربی و  7.9رسد )درجه می 7.9رخگرد ماه به مقدار چشمگیر  10:55

14:18 
گیرد. در معرض دید قرار می رسد و عارضه گریمالیدیدرجه غربی می 7.9رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 

 درجه شمالی است. 0.3رخگرد عرضی نیز 

 .استافزایش  البروجی ماه برابر با صفر و روبهقرار دارد. عرض دایرة صعودیماه در گره  18:20

16:12 

که  غربی این ستاره است ای شمال شمالدرجه  0.4جوزا. در این زمان ماه در -میو کمترین جدایی بین ماه و ستاره

درجه  1.2توان آنها را با جدایی میعصر چهارشنبه  19:12در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 

 مشاهده کنید.

 جوزا.-مقارنه ماه و ستاره میو 16:25

 

 % 78.9          3:35↓          13:29↑:       18:27↓          6:55 ↑:        اسفند  15پنجشنبه  

تا  4:41

4:44 
 درجه. 7بیشینه ارتفاع  -0.3 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است. 23.3میل ماه برابر با  5:08

 جوزا.-مقارنه ماه و آلفا 23:23



 

 

 % 87.6          4:31↓          14:32↑:       18:28↓          6:53 ↑:        اسفند  16جمعه  

 ای جنوب جنوب غربی این ستاره است.درجه  5.7جوزا. در این زمان ماه در -کمترین جدایی بین ماه و ستاره بتا 1:43

 جوزا.-مقارنه ماه و بتا 4:12

تا  5:29

5:34 
 درجه. 9بیشینه ارتفاع  -0.3 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 

 % 94.4          5:21↓          15:42↑:       18:29↓          6:52 ↑:        اسفند  17شنبه  

 مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل. 1:38

 این خوشه است. شرقیشمالای شمال درجه 0.9این زمان ماه در عسل. درکمترین جدایی بین ماه و خوشه کندوی 2:09

تا  4:43

4:46 
 درجه. 8بیشینه ارتفاع  -0.8 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

تا  6:16

6:25 
 درجه. 17بیشینه ارتفاع  -0.4 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 

 % 98.7          6:07↓          16:56↑:       18:30↓          6:50 ↑:        اسفند 18یکشنبه  

تا  5:30

5:37 
 درجه. 13بیشینه ارتفاع  -0.7 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 مقارنه ماه و ستاره قلب االسد. 11:46

12:36 

 شرقی این ستاره است ای شمال شمالدرجه  2.9کمترین جدایی بین ماه و ستاره قلب االسد. در این زمان ماه در 

درجه  5.5توان آنها را با جدایی میعصر یکشنبه  19:06که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 

 مشاهده کنید.

19:07 

که در  ای شمال شمال غربی اورانوس استدرجه  2.2کمترین جدایی بین زهره و اورانوس. در این زمان زهره در 

توان آنها را با میعصر یکشنبه  19:27. ساعت آنها شاید مشکل باشدمشاهده به علت شفق شامگاهی این زمان 

 درجه مشاهده کنید. 2.2جدایی 

 



 

 % 100          6:47↓          18:12↑:       18:31↓          6:49 ↑:        اسفند  19دوشنبه  

 و خورشید  مقارنه نپتون 2:40

تا  4:44

4:49 
 درجه. 10بیشینه ارتفاع  -1.1 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

تا  6:17

6:23 
 درجه. 34بیشینه ارتفاع  -1.5 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 میلیون کیلومتر. 4626.22در دورترین فاصله از زمین برابر با  نپتون 12:25

14:20 
است و با چشم غیر مسلح قابل  1.2دهد. قدر آن عطارد در اقامت غربی است و حرکت رجعی خود را پایان می

 رویت است.

 مقارنه زهره و اورانوس. 18:04

 شود.دقیقه کمانی( دیده می 33.4کیلومتر( نسبتا بزرگ ) 357403. ماه به دلیل نزدیکی به زمین )ماه کامل 21:18

 

 % 99.8          7:24↓          19:27↑:       18:32↓          6:47 ↑:        اسفند  20شنبه  سه

تا  3:59

4:01 
 درجه. 6ارتفاع  بیشینهو  0.4ر المللی با قدمشاهده ایستگاه فضایی بین

تا  5:31

5:39 
 درجه.  23بیشینه ارتفاع و  -0.9 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 کیلومتر است. 357276ماه در کمترین فاصله از زمین برابر با  9:44

21:22 
بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار  رسددرجه جنوبی می 6.5رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 

 درجه شرقی است. 0.7گیرد. رخگرد طولی نیز می

 

 % 97.6          7:59↓          20:42↑:       18:33↓          6:46 ↑:        اسفند  21شنبه  چهار

1:35 
که در این  این ستاره است  جنوبای درجه  2در  مریخقوس. در این زمان -کمترین جدایی بین مریخ و ستاره پی

 د.ردرجه مشاهده ک 2توان آنها را با جدایی میشنبه چهار بامداد 4:05زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 

تا  4:46

4:51 
 درجه.  16بیشینه ارتفاع و  -0.4 با قدر المللیمشاهده ایستگاه فضایی بین

 سنبله.-مقارنه ماه و ستاره گاما 4:57

 .ای شمال شمال شرقی این ستاره استدرجه  1.3سنبله. در این زمان ماه در -کمترین جدایی بین ماه و ستاره گاما 6:09

 قوس.-مقارنه مریخ و ستاره پی 19:20

 مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل. 21:21

 



 

 % 92.4          8:33↓          21:56↑:       18:34↓          6:45 ↑:        اسفند  22پنجشنبه  

تا  4:00

4:03 
 درجه. 9بیشینه ارتفاع و  -0.5 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

تا  5:33

5:41 
 درجه. 57بیشینه ارتفاع و  -2 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 

 % 84.6          9:09↓          23:09↑:       18:35↓          6:43 ↑:        اسفند 23جمعه  

تا  4:48

4:54 
 درجه.  34بیشینه ارتفاع و  -1.4 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 میزان.-ماه و ستاره آلفا مقاره 12:45

13:42 

که  ای شمال شمال شرقی این ستاره استدرجه  3میزان. در این زمان ماه در -کمترین جدایی بین ماه و ستاره آلفا

درجه  5.6توان آنها را با جدایی میسحرگاه جمعه  6:02در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 

 مشاهده کنید.

 

 % 75           9:47↓          -↑:       18:36↓          6:42 ↑:        نداسف  24شنبه  

تا  4:03

4:06 
 درجه.  11بیشینه ارتفاع و  -0.2 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

تا  5:36

5:43 
 درجه.  41بیشینه ارتفاع و  -0.2 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 

 % 64.2          10:29↓          0:20↑:       18:37↓          6:40 ↑:        اسفند  25یکشنبه  

 رسد.درجه جنوبی( می 2.9درجه شرقی و  7.1درجه ) 7.7رخگرد ماه به مقدار چشمگیر  4:04

تا  4:51

4:55 
 درجه. 36بیشینه ارتفاع و  -1 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 مقارنه ماه و قلب العقرب. 5:52

 عقرب.-ماه و ستاره دلتامقارنه  17:17

18:43 

 ای شمال شمال شرقی این ستاره استدرجه  4.4عقرب. در این زمان ماه در -کمترین جدایی بین ماه و ستاره دلتا

درجه  5.7توان آنها را با جدایی میدر بامداد یکشنبه  0:43که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 

 مشاهده کنید.

 عقرب.-مقارنه ماه و کسی 18:55

19:30 

ای شمال شمال شرقی این ستاره درجه 1.4عقرب. در این زمان ماه در -کمترین جدایی بین ماه و ستاره کسی

 3.6توان آنها را با جدایی میدر بامداد یکشنبه  0:40که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت  است

 جه مشاهده کنید.در



 

 

 % 53.1          11:16↓          1:27↑:       18:38↓          6:39 ↑:        اسفند  26دوشنبه  

تا  4:06

4:08 
 درجه. 5بیشینه ارتفاع و  0.7 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

تا  5:39

5:43 
 درجه. 12بیشینه ارتفاع و  1.8 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

7:06 
گیرد. رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار میدرجه شرقی می 7.5رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 

 درجه جنوبی  است. 1.3رخگرد عرضی ماه هم 

 مقارنه سیارک وستا و خوشه پروین. 8:31

 آخر ماه. بهترین زمان برای دیدن ماه قبل از طلوع خورشید است. تربیع 13:05

تا  20:39

20:40 
 درجه. 8بیشینه ارتفاع و  0.8 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 

 % 42.2          12:07↓          2:28↑:       18:39↓          6:37 ↑:        اسفند  27شنبه  سه

 .استکاهش  البروجی ماه برابر با صفر و روبهقرار دارد. عرض دایرة نزولیماه در گره  4:29

 قوس.-مقارنه ماه و ستاره المبدا 8:05

8:06 

که در این  ای شمال این ستاره استدرجه  1.2قوس. در این زمان ماه در -کمترین جدایی بین ماه و ستاره المبدا

درجه   1.4ی توان آنها را با جدایمیشنبه در سحرگاه سه 5:56زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 

 د.رمشاهده ک

 ماه در این ماه قمری است. جنوبیدرجه است. این بیشترین میل  -23.3میل ماه برابر با  17:29

تا  19:51

19:56 
 درجه. 28بیشینه ارتفاع و  0.6 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 



 

 % 32          13:03↓          3:23↑:       18:39↓          6:36 ↑:        اسفند   28چهارشنبه  

0:05 

که در این  ای جنوب این ستاره استدرجه  2.9قوس. در این زمان ماه در -کمترین جدایی بین ماه و ستاره پی

درجه  3.5ی توان آنها را با جدایمیدر سحرگاه چهارشنبه  3:35زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 

 د.رمشاهده ک

 قوس.-مقارنه ماه و ستاره پی 0:27

 مقارنه ماه و مریخ. 13:15

13:45 
که در این زمان هیچکدام  ای جنوب مریخ استدرجه 1.2کمترین جدایی بین ماه و مریخ. در این زمان ماه در 

 د.ردرجه مشاهده ک 3ی توان آنها را با جدایمیدر سحرگاه چهارشنبه  6:05قابل مشاهده نیستند. ساعت 

 مقارنه ماه و مشتری  15:12

15:43 

که در این زمان  ای جنوب مشتری استدرجه 1.9کمترین جدایی بین ماه و مشتری. در این زمان ماه در 

درجه مشاهده  4.4ی توان آنها را با جدایمیدر سحرگاه چهارشنبه  6:03هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 

 د.رک

تا  19:05

19:11 
 درجه. 17یشینه ارتفاع بو  0.7 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

تا  20:40

2044 
 درجه.  31بیشینه ارتفاع و  -1.3 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 

 % 22.8          14:00↓          4:10↑:       18:40↓          6:34 ↑:        اسفند  29پنجشنبه  

2:00 
که در این زمان هیچکدام قابل  ای جنوب زحل استدرجه 2.7کمترین جدایی بین ماه و زحل. در این زمان ماه در 

 د.ردرجه مشاهده ک 2.9ی توان آنها را با جدایمیدر سحرگاه پنجشنبه  4:20مشاهده نیستند. ساعت 

 مقارنه ماه و زحل. 2:01

 مقارنه ماه و پلوتو. 18:18

18:23 
که در این زمان هیچکدام قابل  ای جنوب پلوتو استدرجه 1.2کمترین جدایی بین ماه و پلوتو. در این زمان ماه در 

 د.ردرجه مشاهده ک 6.3ی توان آنها را با جدایمیدر سحرگاه پنجشنبه  4:23مشاهده نیستند. ساعت 

تا  19:52

19:59 
 درجه.  80بیشینه ارتفاع و  -1.9 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

تا  21:30

21:32 
 درجه. 8بیشینه ارتفاع و  0.1 المللی با قدرمشاهده ایستگاه فضایی بین

 

 راهنمای استفاده:

 و فاز ماه است. شامل تاریخ، زمان طلوع و غروب خورشید، زمان طلوع و غروب ماهبه ترتیب سطر اول جدول 

رخدادهای قابل مشاهده را اند. رنگ آبی بعدی شامل رخدادهای نجومی آن روز هستند که با سه رنگ مشخص شده سطرهای

افتند. البته این بدین معنی نیست که رخداد ارزش نجومی دهد که در طی روز اتفاق میدهد. رنگ قرمز رخدادهایی را نشان میمی



 

تی بعد )یا قبل( هنگامی که آسمان تاریک شد مشاهده. رنگ زرد نشان دهنده توان ساع یا رصدی ندارد. بعضی رخدادها را می

دهند اما اجرام مورد در نظر در آن لحظه زیر افق قرار دارند. این رخدادها نیز ساعتی قبل رخدادهایی است که در طی شب رخ می

 یا بعد ممکن است قابل رصد باشند.

 ویم برای افق ارومیه انجام شده.توجه: زمان طلوع و غروب و دیگر محاسبات تق


