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ظاھرة فلكیّة نادرة تتمثّل في  2016ماي  9تشھد الكرة األرضیّة عموما و بالدنا خاّصة یوم 

الظّاھرة قد وقعت آخر مّرة في بالدنا یوم و كانت ھذه . عبور كوكب عطارد لقرص الّشمس

  .2049ماي  7و لن تتكّرر بنفس الخصائص قبل یوم  2003ماي  7

مّرة في القرن، حین یتوّسط عطارد الّشمس    14و تقع ھذه الظّاھرة الّتي ال تتكّرر أكثر من 

  .و األرض، فتكون ھذه األجرام الثّالثة تقریبا على استقامة واحدة

تباعا األطوار العاّمة و المركزیّة و المحلّیّة نسبة و تصف الجداول الواردة في ھذا التّقریر 

 .إلى مدینة تونس

و تصف أولى المناطق الّتي ترى العبور  فھي نسبة للكرة األرضیّة عاّمة العاّمة فأّما األطوار

  .المحیط الھاديبجوار سومطرة بأندونیسیا و آخر المناطق الّتي تراه وھي بجنوب غرب 

  .أّما األطوار المركزیّة، فتصف معطیات ھذه الظّاھرة لمركز األرض

    و ارتفاع الّشمس عن األفق فتصف مواقیت الظّاھرة  و أّما األطوار المحلّیّة لمدینة تونس

  .و یمكن استنتاج أّن العبور ینتھي بعد غروب الّشمس بتونس. و سمتھا

     أّما بالنّسبة للبعد الّزاوّي فقد ورد بالثّواني القوسیّة وھو یختلف حسب األطوار المركزیّة 

و العاّمة و المحلّیّة و ذلك ناتج عن أثر اختالف المنظر لكون شعاع األرض محسوس نسبة 

  .للمسافة الفاصلة بین األرض و عطارد

نسبة إلى مركز  مسار عطارد الظّاھريّ  اننبیّ ی انبیانیّ  انو قد أتلیت أیضا بھذه الجداول رسم

األرض و إلى مدینة تونس، و خریطة للكرة األرضیّة تبیّن المناطق الّتي سترصد بھا 

  الظّاھرة

  . www.sat.tn و للمزید من اإلرشادات، االتّصال بالجمعیّة عبر الموقع 

 

 

 

 

 



                                           
 

  2016 ماي 9یوم  عطارد عبور
  

  األطوار العاّمة
  

  عرض  طول  المیقات  ت ك  الطّور
مش 103° 10,8'  11: 10,4  الولوج في شبھ الظّلّ  ش   °6 29,1'   

مش 102° 18,2'  11: 13,6 الولوج في الظّلّ  ش   °6 14,4'   
مش   12° 36,0'   14: 57,4    توّسط العبور ج  °59 28,6'   

مغ  173° 44,2'  18: 41,0 الخروج من الظّلّ  ج  °43 02,1'   
مغ  174° 40,8'  18: 44,2 الخروج من شبھ الظّلّ  ج  °42 48,3'   

  

  جنوب 311,48"  :البعد الّزاوّي عند توّسط العبور
  

  األطوار المركزیّة
  

  عرض  طول  المیقات  ت ك  الطّور
مش    11° 18,6'  11: 12,3  مماس الولوج الخارجيّ  ش °17 34,0'   
مش    10° 30,4'  11: 15,5 مماس الولوج الّداخليّ  ش °17 34,0'   

مغ     45° 12,6'   14: 57,4    توّسط العبور ش °17 29,9'   
مغ   100° 53,4'  18: 39,2 مماس الخروج الّداخليّ  ش °17 25,7'   

مغ   101° 41,6'  18: 42,4 مماس الخروج الخارجيّ  ش °17 25,7'   
  

  جنوب 318,54"    :البعد الّزاوّي عند توّسط العبور
  

  األطوار المحلّیّة بالنّسبة لمدینة تونس
  

  °وضع قطبّي   °سمت   °ارتفاع   المیقات  ت ك  الطّور
 83,4     357,5  70,7  +  11: 12,2  مماس الولوج الخارجيّ 
 83,7     359,8  70,7  +  11: 15,4 مماس الولوج الّداخليّ 

  153,8 83,8    38,2  +   14: 56,0    توّسط العبور
الخروج الّداخليّ مماس   37,3 :18  -    4,9 116,3  223,9  

  224,2  116,8 5,5    -  18: 40,5 مماس الخروج الخارجيّ 
  

  جنوب 319,22" : البعد الّزاوّي عند توّسط العبور



                                           

  



                                           

  


