
ساوجبالغ : گروه جغرافیای استا ن البرز   
علیرضا عزیزی  –لیال نصیری طرزجانی   

1399اردیبهشت   



ساعت پرواز شما . تهیه کرده اید  لندنفرض کنید شما بلیط پرواز به شهر 

است ؟صبح  6 تهراناز   

 

 سواالتی که در ذهن شما ایجاد می شود به این ترتیب است ؟

چند ساعت پرواز طول خواهد کشید ؟ -1  
هواپیمای شما چه ساعتی در لندن فرود خواهد آمد ؟  – 2  

:1جواب سوال   

.ساعت پرواز شما طول خواهد کشید 3: 30  

:2جواب سوال   
.بامداد خواهد بود  6ساعت در لندن   



.  تهیه کرده اید رانگون پایتخت شکور برمه فرض کنید شما بلیط پرواز به شهر 

است ؟صبح  6 تهرانساعت پرواز شما از   

 

 سواالتی که در ذهن شما ایجاد می شود به این ترتیب است ؟

چند ساعت پرواز طول خواهد کشید ؟ -1  
هواپیمای شما چه ساعتی در رانگون فرود خواهد آمد ؟  – 2  

:1جواب سوال   

.ساعت پرواز شما طول خواهد کشید 3: 30  

:2جواب سوال   
.خواهد بود   13ساعت در رانگون   



.فاصله شهر تهران نسبت به دو شهر لندن و رانگون حدودا برابر بود  

.طول می کشید  3:30سفر وزمان پرواز هر دو   

 
 ولی چرا ساعت در این دو شهر متفاوت بود ؟

در ادامه سعی خواهد شما به شما عزیزان آموزش داده شود که    

.چگونه به اختالف ساعت در مکان های مختلف پی ببرید  

قبل از آن الزم است شما با اصطالحاتی مانند طول جغرافیایی ، 
.قاچ زمانی یا منطقه زمانی آشنا شوید   



توسعٔه قطارها با   

ریلیشبکٔه ،   

طوالنیکشتی رانی در مسافت های ،   

و قطارها در مبدأ و مقصد، اختالف ساعت ورود و خروج کشتی ها   

 

آمریکاویژه در کشورهای صنعتی، مانند ایاالت متحدٔه به   

مبدأ در قرن نوزدهم اختالف ساعت یا وقت محلی  به دالیل زیر در 
 :آوردو مقصد، آشفتگی و سردرگمی های زیادی پدید 

)UTC( ساعت هماهنگ جهانی 



 طول جغرافیایی چییست ؟ 

.به دایره های فرضی  که از دو قطب زمین می گذرند نصف انهار می گویند   

نصف انهار گرینویچ واقع در لندن به عنوان نصف النهار مبدا در نظر گرفته 

.شده است   

 
 به این ترتیب طول جغرافیایی هر نقطه عبارت است از فاصله آن نقطه تا 

 نصف انهار مبدا بر حسب درجه ، دقیقه و ثانیه قوسی



 نیمکره شرقی نیمکره غربی

درجه 0 درجه180   

درجه است 360با توجه به اینکه محیط کره زمین دایره شکل است و هر دایره : نکته   

حال اگر ما آن را ازجهت شمال به جنوب برش دهیم . درجه است  360پس محیط کره زمین نیز    

. دو نیمکره خواهیم داشت ؛ نیمکره غربی و نیمکره شرقی   

:درجه ما نیز به دو قسمت تقسیم میشود  360پس   

درجه 180نیمکره غربی   
درجه  180نیمکره شرقی نیز   

درجه 0 درجه 180  درجه 180   



ساعت یک بار به دور خود می چرخد و  ۲۴در مدت زمین 

در نتیجه هر . درجه طول جغرافیایی است ۳۶۰کل زمین 

محسوب « ساعت»درجه تغییر طول جغرافیایی یک  ۱۵

 .استمناطق زمانی این امر مبنای تعیین . می شود

 

15  =24  ÷360  

طول  دقیقه  60یا یک ساعت درجه طول جغرافیایی در مدت  15پس هر 
.می کشد تا از مقابل خورشید عبور کند     

 منطقه زمانی چیست ؟



با توجه به حرکت زمین از غرب به 

 شرق ، مناطق مختلف کره زمین واقع 

در پی در مقابل النهارها پی نصف بر 

.خورشید قرار می گیرند  

  

مناطق شرقی شکل رو به رو،ابتدا در 

نواحی غربی آن در سپس زمین و 

.گیرندمی قرارمقابل خورشید   

    
 

 شرق غرب



برای حل سواالتی که پیرامون اختالف ساعت طرح خواهد شد 

شما عزیزان با توجه به اطالعاتی که دراسالیدهای قبلی ارئه شد 
:نکات زیررا باید فرا گرفته باشید   

 منطقه زمانی یا قاچ تشکیل شده است  24کره زمین از. 

 درجه طول جغرافیایی است  15هر قاچ یا منطقه زمانی برابر با. 

 دقیقه درمقابل  60هر قاچ یا منطقه زمانی در مدت یک ساعت یا

 .خورشید قرارمی گیرد

 مناطق شرقی کره زمین نسبت به مناطق غربی زودتردرمقابل

خورشید قرار می گیرند به دلیل اینکه زمین از غرب به شرق 
 .حرکت می کند



 چرا در گذشته به سیستان و بلوچستان نیمروز گفته می شد ؟

نامی است که به چگونگی تابیدن نور خورشید بر نصف النهار ویژه ی پهنه ی نیمروز 

. سیستان اشاره دارد  

 

برای قاره آمریکا منظور از جهان کهن، قاره های آسیا، آفریقا و اروپا است، زیرا   

آفتاب بر نصف النهار سیستان می تابید از هنگامی که . پیشینیان ما شناخته شده نبود

دورترین نقطه در شرق تا دورترین نقطه در غرب جهان شناخته شده برای پیشینیان ما، 

.است« نیم روز»برگردان تازی واژه ی « نصف النهار»واژه ی . آفتاب دیده می شود  

 

می گویند که در روزگار کهن در نیمروز رصدخانه ی به نام گنگ دژ ساخته بودند و   

وی برآمدن خورشید . پیش از میالد در آن جا به رصد پرداخت 1725زرتشت در سال 

بنابراین، دانستن . را به برج َحَمل رصد کرد و پایه ی گاهشماری های آینده را استوار کرد

خط نیمروزی به ایرانیان کمک کرد تا گاه را به درستی اندازه گیری کنند و درست ترین 

.گاهشمار جهان را پدید آورند  

 



 نقشه کهن جهان قبل از کشف قاره آمریکا



که            میالدی در یک همایش بین المللی توافق شد  1884در سال 

، که از رصدخانٔه گرینویچ لندن عبورالنهار گرینویچنصف   

نظر               در طول جغرافیایی می کند، به عنوان مبدأ اندازه گیری 
.شودگرفته   

 نصف النهار گرینویچ در رصد خانه لندن

 نیمکره غربی
 نیمکره شرقی

 نصف النهار مبدا  نیمکره غربی  نیمکره شرقی



 مناطق زمانی جهان 

مانند کشور روسیه.کشورهایی که از وسعت زیادی برخوردار هستند دارای چند منطقه زمانی می باشند   
ایران: مانند . کشورهایی که در یک قاچ زمانی هستند دارای یک ساعت رسمی می باشند   

 نیمکره غربی نیمکره شرقی



 خط روز گردان

درجه ای است که در امتداد  180نصف النهار ( خط بین المللی زمان)خط فرضی روز گردان 

.است در آن سوی کره زمین قرار گرفته نصف النهار مبدا   

باید یک روز به ( نیمکره شرقی ) به شرق ( نیمکره غربی )هنگام عبور از این خط از غرب 

باید یک روز از تقویم اضافه شود و بر عکس، هنگام عبور از نیمکره شرقی به نیمکره غربی 

. تقویم کم شود  

فردی ازتوکیو به آالسکا سفر می کند و از خط روز گردان می گذرد؛ چه تغییری در روز و تقویم او رخ 
 می دهد؟

 توکیو

 آالسکا

حرکت از نیمکره شرقی  به نیمکره غربی است 
.کم کنیمتقویم از روز باید در نتیجه یک   

 نیمکره شرقی

 نیمکره غربی

 خط روز گردان



:سوال   

مناطق غربی کره زمین نسبت به مناطق شرقی با توجه به اینکه 
.زودتر در مقابل خورشید قرار می گیرند به سوال زیر پاسخ می دهیم  

 مشخص کنید ساعت اذان صبح در کدام یک از شهرهای زیر زودتر است ؟
مشهد : تهران         د : ارومیه           ج : زنجان          ب : الف   

با توجه به اینکه در بین گزینه ها شهر مشهد درشرقی ترین منطقه ایران قرار دارد ساعت اذان 

.صبح در این شهر زودتر است  

شهر ارومیه نسبت به گزینه های دیگر به دلیل اینکه درغربی ترین منطقه ایران است ساعت 
. اذان صبح دیرتر است  

 مشهد

 ارومیه



مسافران پرواز هواپیمایی کرمان به نجف باید ساعت خود را جلو ببرند یا عقب ؟ 
 چرا ؟

: سوال   

درجه یا نصف انهار مبداء 0  نجف کرمان 

مسافران از کرمان به نجف در حرکت هستند یعنی به سمت غرب خود باید 
.حرکت کنند پس ساعت خود را باید به عقب بکشید  



 برای رفتن از تهران به دهلی، ساعت خود را جلو می کشید یا عقب ؟ 

:سوال   

درجه یا نصف النهار مبداء 0 دهلی تهران  

چون برای رفتن از تهران به دهلی باید به سمت شرق خود حرکت کنید باید 
. ساعت خود را جلو بکشید زیرا خورشید در آنجا زودتر طلوع کرده است  



:می دانیم اگرکره زمین را ازشمال به جنوب برش دهیم به دو نیمکره تقسیم خواهد شد   

 نیمکره شرقی و نیمکره غربی

.درجه نیز به دو قسمت تقسیم می شود  360به همان نسبت   
درجه  180درجه نیمکره غربی نیز  180نیمکره شرقی   

:با توجه به مطلب فوق دو گونه سوال طرح خواهد شد   

نام دو شهر ذکر می شود که هر دو : الف 

یا هر دو در .در یک نیمکره قرار دارند 

 نیمکره شرقی هستند یا در نیمکره غربی

از شما خواسته می شود به اختالف درجه 
.این دو شهر نسبت به هم پاسخ دهید  

نام دو شهر ذکر می شود که یکی در : ب 

نیمکره شرقی قرار دارد و دیگری در 

از شما خواسته می شود به نیمکره غربی 

اختالف درجه این دو شهر نسبت به هم 
.  پاسخ دهید  

در ادامه به . روش پاسخ دادن به سواالت مربوط به حالت الف و ب با یکدیگر متفاوت است 
. سواالت طرح شده برای حالت الف و ب پاسخ می دهیم  



:سوال   

درجه طول شرقی قرار دارد و   15شهر الف روی نصف النهار 

.درجه طول شرقی واقع شده است 60نصف النهار شهر ب روی   

 اختالف درجه این دو شهر را محاسبه کنید ؟

از آنجا که هر دوشهر در یک نیمکره هستند باید طول جغرافیایی دو شهر را از یکدیگر کم 
.درجه طول جغرافیایی با یکدیگر اختالف دارند 45این دو شهر . کنیم   

60 - 15 = 45˚ 

درجه0  15˚ 60˚ 

15˚ 30˚ 45˚ 60˚ 

 ب الف



روی  درجه طول شرقی قرار دارد و شهر ب  30شهر الف روی نصف النهار 

اختالف طول جغرافیایی . استواقع شده غربی درجه طول  45نصف النهار 
.این دو شهر را محاسبه کنید   

:سوال   

   از آنجاییکه یکی از شهرها در نیمکره غربی و یکی دیگر در نیمکره شرقی 
.  واقع شده است  باید عدد طول جغرافیایی این دو شهر با یکدیگر جمع شود 

.درجه می باشد  75اختالف طول جغرافیایی این دو شهر   

30 + 45 = 75˚ 

0˚ 30˚ 

 الف 

45˚ 

 ب

45˚ 30˚ 

.می شود 75جمع این دو برابر با    



.در این مرحله سطح سواالت پیچیده ترخواهد شد   

شما مهارت پیدا کردن اختالف طول جغرافیایی دو شهر را 

فراگرفته اید از این مرحله به بعد می خواهیم با توجه به 

اختالف طول جغرافیایی دو شهر اختالف زمانی بین دو 
. شهر را  نیز محاسبه کنیم   



.شما با مهارت تبدیل درجه به ساعت و دقیقه آشنا شدید   

 اکنون الزم است بیاموزید که چگونه ساعت را در یک شهر محاسبه کنید ؟ 

درجه  15درجه غربی و شهر ب روی نصف النهار  45شهر الف روی نصف النهار 

.غربی قرار دارد  

درجه 30است؟ اختالف ساعت این دو شهر چقدر ( الف  
چقدر است؟ب باشد ساعت در شهر  16الف ساعت در شهر اگر ( ب  

: سوال   

   30اختالف درجه  ˚ 30 = ˚15 -  ˚45

2اختالف ساعت   

.حال باید با نحوه مشخص کردن ساعت در شهر الف آشنا شویم  

  30  ̊ ÷ 15 ͦ = 2  



در آموزش های قبلی آموختیم که اگر حرکت ما از مبدا به سمت شرق باشد 

به ساعت اضافه کنیم و اگر به سمت غرب  ببریم یا باید ساعت را به جلو
.حرکت کردیم باید ساعت را به عقب ببریم یا از ساعت کم کنیم   

غربی قرار  15غربی و شهر ب بر روی  45در این سوال شهر الف برروی نصف انهار 
 گرفته اند ؟ 

0 ˚ 

 شهر ب

15 ˚ 45 ͦ 

شهر الف   

.  بود  2اختالف ساعت را نیز به دست آوردیم که برابرباعدد . است 16ساعت در شهر الف 
.ساعت باید به ساعت شهر الف اضافه کنیم  2پس  . حرکت ما از غرب به شرق است  

 شرق غرب

.است  18ساعت در شهر ب   18 = 2 + 16  

  16ساعت  



روی نصف درجه طول شرقی قرار دارد و شهر ب  30شهر الف روی نصف النهار 

.درجه طول شرقی واقع شده است 60النهار   
ساعت 2است؟ ساعت این دو شهر چقدر اختالف    

بامداد باشد ساعت در شهر الف را مشخص کنید ؟         1اگر ساعت در شهر ب 

.( شهر ب از با توجه به تقویم یک روز جلوتر از شهر الف می باشد)شب  11یا  23  

:سوال   

.از آنجا که هر دو شهر در یک نیمکره واقع شده اند طول جغرافیایی آنها را باید از یکدیگر کم کنیم   

.درجه است  30اختالف جغرافیایی این دو شهر  ˆ30 = ͦ 30 – ͦ  60  

.است  2اختالف ساعت این دو شهر برابر با   
30 ͦ ÷15 ͦ = 2  

 شهر الف 

30  ͦ 
شهر ب   

60˚ 

ساعت از زمان  2حرکت از شرق به شرق است پس باید 

.شهر ب کم کنیم   
23ساعت در شهر الف   23 = 2 - 1  



قرار دارد و شهر ب روی طول شرقی درجه  15شهر الف روی نصف النهار 

.واقع شده استغربی طول درجه  45نصف النهار   

  ساعت 4است؟ اختالف ساعت این دو شهر چقدر   
  بعد ازظهرباشد در شهر ب ساعت چند است؟  15اگر ساعت در شهر الف 

:سوال   

.درجه می باشد  60اختالف طول جغرافیایی دو شهر  ̊ 60 =  ̊ 45+ ̊ 15  

60 ̊ ÷15 ̊ = 4 ́  

 شهر الف

 شرق̊ی 15 
 شهر ب 

غربی   45 ̊  

.ساعت کم کرد 4حرکت از شرق به غرب است پس باید از ساعت شهر الف    

.صبح است  11ساعت در شهر ب   11 = 4 – 15  



شما تا این مرحله روش به دست آوردن اختالف طول 

جغرافیایی دو شهرو همچنین تناسب بستن برای به دست 

.آوردن اختالف ساعت را آموختید   

 

.درجه طول جغرافیایی برابر با یک ساعت است  15اموختیم هر   
 هر یک درجه طول جغرافیایی برابر با چه مدت زمانی می باشد؟

ساعت 1 ˚ 15  

̕  60یا 

1  ̊ 4  ̕
60 ÷15 = 4 

.دقیقه است  4درجه طول جغرافیایی برابر با  1پس هر   



44     ͦ 63  ͦ 

درجه طول شرقی واقع شده است ؟ بین غرب و  63و  44کشور ایران بین 
 شرق ایران چند دقیقه اختالف زمان وجود دارد؟

63 – 44 = 19 ˚ 

19 x 4 = 76  ̒ 

 76آفتاب در شرق ایران  

دقیقه زودتر از غرب ایران 

اما کشورما .طلوع می کند 

نیز مانند سایر کشورها از 

یک ساعت رسمی برخوردار 
.است  



:سوال   

اختالف زمان این دو شهر را . درجه است  32اختالف طول جغرافیایی دو شهر 
 حساب کنید ؟

15 ͦ 30 ͦ 

32  ̂ 

.دقیقه است 8ساعت و  2اختالف زمان این دو شهر    

32x4= 128 ́ 

128 ÷60 = 2  : 8 ́ 



:سوال   

اختالف . درجه است  70اختالف طول جغرافیایی شهر الف نسبت به شهر ب 
 زمانی این دو شهر  چند دقیقه و چند ساعت است ؟

70 ̊x  4 ́=  280 ́ 

دقیقه 40چهار ساعت و  ́ 40 :  4= ́  60 ÷   280  



مایل یا  ۶۹جغرافیایی با درجه دیگر بر روی سطح زمین بیش از طول فاصله 
البته هنگامی که به شمال یا جنوب خط استوا حرکت . کیلومتر می شود ۱۱۱   
کنیم، فاصله بین خطوط طول جغرافیایی کوتاه تر می شود تا زمانی که آنها می 

درجه شمال یا جنوب خط  ۴۵در . در واقع در قطب با هم تماس پیدا می کنند
.است( کیلومتر ۷۹حدود )مایل  ۴۹استوا، یک درجه طول جغرافیایی حدود   

اگر به اعداد طول جغرافیایی برخی 

شهرهای استان اردبیل دقت کنید درمیابید 

امکان این که یک شهر دقیقا بر روی یک 

( درجه  48مثال ) عدد رند طول جغرافیای   

.قرار بگیرد بسیار کم است   

 

بسیاری از شهرها ممکن است بین دو عدد 

 طول جغرافیایی واقع شده باشند مثال بین 

  48و  49

در این صورت طول جغرافیایی این شهرها 
 چگونه محاسبه خواهد شد؟



 از آنجائیکه وسعت زمین زیاد است هر درجه طول جغرافیایی

ثانیه  60دقیقه قوسی را به دقیقه و هر 60را همانند ساعت به 

. تقسیم می کنند  

 بنابراین موقعیت شهرهای کوچک یا نقاط کوچک به وسیله این 
. تقسیمات کوچک مشخص می شود  



:  طول جغرافیایی شهر تهران برابر است با    51 ˚/ 30  ̕

درهریک از شهرهای زیر زمان محلی را مشخص . باشد  4:  37اگرساعت درشهر تهران برابر 
 کنید ؟

 نام شهر 

 بیرجند

 بجنورد 

 بروجرد

 بروجن

 طول جغرافیایی 

59  ̊/ 30  ́ 

57  ̊/ 30  ́ 

 49˚ / 00  ́  

51  ̊/ 30  ́ 

 موقعیت نسبی
 

 زمان محلی
 

 ́ 45/˚ 47 بیجار

.برای تکمیل کردن جدول به اسالید بعدی توجه نمایید   

: سوال   



.ابتدا باید اختالف درجه دو شهر را به دست آورید  

. کم کنید یکدیگررا از هر دو شهر درطول جغرافیایی شرقی هستند پس باید طول جغرافیایی دو شهر   

  -  تهران ́ 30   / ̊ 51

 بیرجند ́ 30 /  ˚ 59

8x 4 = 32  8   ̊  /  00 

.  شاید همه شما از محل قرار گیری شهرها بر روی نقشه اطالعات کافی نداشته باشد 

برای پی بردن به . به عنوان مثال نمی دانید بیرجند در شرق تهران است یا درغرب 

جغرافیایی دو شهر تهران و به عدد طول موقعیت شهرها نسبت به تهران می توانید 

طول جغرافیایی بیرجند از عدد طول جغرافیایی شهر کنید اگر عدد بیرجند توجه 

واقع شده است و اگر کوچکتر بود در غرب شرق تهران پس در بیشتر بود تهران 
.تهران قرار گرفته است   

دقیقه 32اختالف زمان   

:بیرجند  



:بیجار   

51 ̊ /  30  ́ 

47  ̊ /  45  ́ 

50 90 ́ 

3 ̊   /  45 ́  

3  ̊  x  4  ́ =  12 ́ 

45  ́  ÷  15 =  3  ́ 

12  ́ +  3  ́=  15  ́ 

دقیقه یا  1
ثانیه 60  

اختالف زمانی دو شهر تهران و بیجار 
.دقیقه می باشد 15  

30+60=90 



تغییر ساعت در منطقه های زمانی گفته به .می شوددر بیشتر کشورها با نام ساعت تابستانی نامیده 

این تغییر . می شود که موجب طوالنی تر شدن روز در عصر و کوتاه تر شدن آن در صبح می شود

از بسیاری . معموالً در ابتدای بهار هر سال انجام و در پاییز نیز به حالت عادی بازگردانده می شود

کشورها برای بهینه سازی مصرف انرژی، در فصل بهار و تابستان ساعت رسمی کشورشان را 

به جلو می کشند، تا ساعات بیشتری از روز با ساعات کاری هم خوانی ( معموالً یک ساعت)قدری 

از روز، نیاز به مصرف انرژی برای تأمین روشنایی وجود داشته کمتری داشته باشد، و در ساعات 
.باشد  

 علت استفاده از ساعت تابستانی 



0  ̊ 60  ̊ 

 M لندن 

12ساعت   

60  ̊ – 0  ̊ = 60  ̊ 

60  ̊÷  15  ̊ = 4  

صبح  8ساعت در لندن  8 = 4 – 12  

ساعت 1 ̊  15  

60  ˚ X 



15  ˚ 0  ˚ 75  ˚ 

75  ˚  -  15  ˚ =  60  ˚ 

M  N 

N 

14ساعت   

60 ˚  ÷ 15  =  4 

صبح 10ساعت  10 = 4 – 14  



غربی درجه طول  138درجه شرقی و شهر ب روی  142شهر الف روی طول 

.واقع شده اند   

   

اختالف ساعت این دو شهر چند ساعت و چند دقیقه است ؟: الف   
باشد ساعت در شهر ب را محاسبه کنید ؟  18اگر ساعت در شهر الف : ب   

138  ˚ +142  ˚ =280  ˚  اختالف درجه دو شهر  

1  

4 
= 

280 

x 
= 

280x4 

1 
= 

 اختالف دقیقه دو شهر ́  1120

1120  ́ ÷ 60  =́ 18 : 40 

. شهر الف در طول شرقی و شهر ب در طول غربی  واقع شده است 
  

18 – 18/40 = 23: 20  ́ 

́  20 : 23ساعت روز قبل 



15 

60 
= 

1 

x 
= 

60 x 1 

15 
= 4 

 . درجه طول شرقی واقع شده است  60در   Aشهر 

  15 = 4 + 11 .پس چون به سمت شرق می رویم به ساعت گرینویچ باید اضافه شود

15 

30 
= 

1 

X 
= 

30 X 1 

15 
= 2 

 Aشهر 

 Bشهر 

11 -2 = 9 
 .درجه غربی واقع شده است  30در   Bشهر 

 .  س چون به سمت غرب می رویم از ساعت گرینویچ باید کم شود پ

 درجه شرقی  30درجه غربی و  15بین   45 = 30 + 15
.ساعت اختالف وجود دارد  3  

15 

45 
= 

1 

X 
= 

45 X 1 

15 
= 3 



درجه غربی قرار  75درجه شرقی و شهرب در طول  45شهرالف در طول 

:باشد  19اگر ساعت در شهر الف . دارد  
اختالف طول جغرافیایی این دو شهر چند درجه است ؟: الف  ˚ 120   

اختالف ساعت این دو شهر را مشخص کنید ؟: ب  8  

صبح 11ساعت در شهر ب را مشخص کنید ؟ :ج   

 45  ˚  + 75  ˚ = 120  ˚ .درجه است 120اختالف  طول جغرافیایی این دو شهر    
 الف 

 15 ب

120 
= 

1 

X 
= 

120 X 1 

15 
= 8 

 ج 
19 – 8 = 11 صبح   .درجه غربی واقع شده است  75چون شهر ب در    

.ساعت از شهر الف عقب تر است   



طول درجه  32درجه طول غربی و شهر ب بر روی  64شهر الف روی   

.غربی واقع شده اند   

 
دقیقه 8ساعت و  2؟ اختالف ساعت این دو شهر چند ساعت و دقیقه است : الف     

ساعت را در شهر ب محاسبه کنید ؟. بامداد باشد  4اگر در شهر الف ساعت :ب    

 الف 
 64 ˚– 32  ˚ =  32  ˚  

.درجه است 32اختالف درجه دو شهر    

1 ˚ 
= 

32  ͦ 

4  ́ 

X 
= 

32  ͦ X 4  ͦ 

1 
= 128  ́ 

128   ́ ÷ 60  ́  = 2 : 8   ́

 ب 
4  + 2 /8 = 6 : 8   ́  ساعت در شهر ب



.درجه است  105اختالف طول جغرافیایی دو شهر  ˚  105 =˚  60 + ͦ  45 الف   

15   ͦ 
= 

1 ͦ
= 

105  ͦX 1 

15  
= 

105 ͦ X 

درجه غربی قرار  60درجه شرقی و شهر ب در طول  45شهر الف در طول   

:باشد 19اگر ساعت در شهر ب . دارد   

اختالف طول جغرافیایی این دو شهر چند درجه است ؟: الف   

اختالف ساعت این دو شهر را محاسبه کنید ؟: ب   
ساعت در گرینویچ چند است ؟: ج   

7 
 ب

.است  4اختالف ساعت شهر ب با گرینویچ   4 = 15 ÷ͦ  60 ج   

.است  23ساعت در گرینویچ  23 = 4 +   19  



 با تشکر از توجه شما


