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  ی��نای ��و�م ��و�  سا�ت
  

  بالد ساعات اختالفساعت منطقه اي و 
 مختلـف اسـت ممكـن و بوده يكي يومیه اوقات در است ممكن زمین كره روي اماكن و نقاط از يك ھر

در يــك محـدوده ســاعت  دو ھـر كــه بـود خواھنــد يكسـان ســاعت داراي نقطـه دو صــورتي در. باشـند
  منطقه اي قرار كَیرند

قسـمت تقسـیم  ٢٤سطح كل زمین با نصف النھارھايي بـه  )Time Zone( قه ايطزمان مندر مبناي 
 ١٥ قـاچ ٢٤درجه است بدين ترتیـب سـطح زمـین بـه  ١٥مي شود كه طول جغرافیايي ھر يك معادل 

ذرند ھر قـاچ را يـك منطقـه زمـاني مـي نامنـد و گدرجه تقسیم مي شود كه اين خطوط از قطب مي 
د و بـا عبـور از ھـر منطقـه زمـاني يـك سـاعت ساعت فرض كـرده انـ ١قه زماني را معادل طھر يك من

 ٧٫٥ي و درجـه غربـ ٧٫٥عقربه ھاي ساعت را جلو يا عقب مي كشند منطقه بـین نصـف النھارھـاي 
 منطقـه يـا النھـار نصـف عنـوان بـه دارد قـرار لنـدن مركزي آن در گرینـویچ درجه شرقي كه نصف النھار

 ھـر سرتاسـر در شـد، گرفته نظر در غرب و شرق طرف به 12 تا 1 از مناطق اريذگ شماره براي مبدأ
 منطقـه وسـطي النھـار نصـف برابر و شد گرفته نظر در يكسان متوسط زمان يك ،معین زماني منطقه
 سیسـتم؛ ايـن در شـده محاسـبه زمان و است موسوم اي منطقه زمان سیستم به روش اين است
ن بـر حسـب نقـاط مختلـف آن در محدوده مرزھاى داخلـي كشـورھاى جھـا .دارد نام اي منطقه زمان

نقاط مختلـف يـك كشـور نیـز ) طلوع و غروب آفتاب( نصف النھارھاى متعددي مطرح بوده و فاصله افق
متفاوت است، از اين رو با مركز قرار دادن پايتخـت سیاسـي آن كشـور؛ و مـالك قـرار دادن خـط نصـف 

ت بقیـه نقـاط آن كشـور النھار آن شھر؛ در حقیقت افق محلي آن شـھر میـزان وقـت و مقیـاس سـاع
ردد، لذا ھمچنانكه در محاسبات جھاني نیـاز بـه محوريـت يـك نصـف النھـار مبـدأ وجـود دارد؛ در گمي 

در محاسـبات مربـوط بـه .محاسبات منطقه اى نیز وجـود يـك نقطـه محـور و مبـدأ نیـز الزم مـي باشـد
ضـروري اسـت كـه بقیـه اختالف افق كه براي نقاط مختلف متفاوت است تعیین نقطه مبنـا در تقـويم 

بـر حسـب مقـدار افـق ماننـد روسـیه در كشورھاي بھناور نیز . نقاط نسبت به آن سنجیده مي شوند
سـاعت منطقـه اي را معمـوال .چند نصـف النھـار و چنـد سـاعت منطقـه اي در نظـر گرفتـه مـي شـود

شـید بـه رسـیدن خور(طوري در نظر مي گیرند كه براي مركز آن منطقـه يـا كشـور ظھـر و وقـت زوال 
  .باشد١٢معادل ساعت ) وسط آسمان

 وقـت بـه سـاعت اضـافه بـه سـاعت 3.5 بـا اسـت برابـر ايـران كشـور اي منطقه زمان مثال عنوان به
 و شـود مـي جمـع مبـدا وقـت بـا ساعت اختالف و است ايران در شرق گرینویچ) GMT+3.5( گرينويچ

گرينــويج (آنجـه امـروزه  .ودشـ مـي كـم أمبـد ســاعت از سـاعت اخـتالف مبـدا غـرب در منـاطق بـراي
نداني نداشته و مربـوط بـه اواخـر قـرن چذشته گف النھار مبدأ؛ مطرح است؛ به عنوان نص) انگلستان

و براي مؤمنین مبـدأ قـرار دادن آن شايسـته نمـي د نوزدھم و جھاني شدن سلطه انگلیس مي باش
  .باشد
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کَا�ی ��و�ی ��و�م سا�ت و ��ھد �قدس ای ����ه سا�ت ��  
تقويم نجومي ھم كلیه وقايع نجومي كواكب و بروج و منـازل ھمـراه بـا ذكـر اوقـات زمـاني آن مـي در 

مختلف كره زمـین لـذا الزم اسـت كـه   مناطق ساعات نسبت به ساعاتباشد، با توجه به تفاوت اين 
كلیـه وقـايع  و تقـويم سـاعتنقطه اى را روي كره زمین معرفي كنـیم بـه عنـوان نصـف النھـار مبـدأ و 

  .جومي مذكور در تقويم را بر حسب وقت آن محل ذكر كنیمن
 حــوزه در آن بــودن مصــرف مــورد و فقــط؛ فارســي زبــان بــه نجــومي تقــويماولیــه  انتشــاربــا توجــه بــه 

 مشـھد شـھر لـذا) میانـه آسـیاي – خـزر اطـراف - افغانسـتان – ايران( فارسي زبان رواج كشورھاى
 را السـالم علیـه الرضـا موسـي ابـن علـي موالنا حضرت قدس، آستان انور حريم و مقدس

 .يما داده قرار نجومي تقويم ساعت مبناي

  
  :باشد مي جنین اى ماھواره تصاوير طبق) السالم علیه( رضوي منور حرم مختصات

  E''56.66'36°59 :مشھد مقدّس  جغرافیائي طول
  N''16.92'17°36 : مشھد مقدّس جغرافیائي عرض

  03:30+ : كَرينويج بامشھد مقدّس  ساعت اختالف
 00:30+:  مشرفه كعبه بامشھد مقدّس  ساعت اختالف

 

-12.5-11.5-10.5-9.5 -8.5  -7.5 -7.5 -6.5  -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5  -0.5 +0.5 +1.5+2.5+3.5 +4.5+5.5 +6.5 +7.5+8.5
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��ھد �قدس  سا�ت با  بالد  ساعات ا�تالف  
 مشخص ذيل جدول در مشھد مقدس ساعت با فارسي زبان بالد ساعت اختالف مقدار 

 اشاره) -( عالمت با آن كاستن و(+)  عالمت با مشھد مقدس ساعت به نسبت آن افزايش و شده
   .است شده

محل ھر ساعت به واقعه ساعت=  مشھد با محل ھر ساعت تفاوت) - يا(+ مشھد ساعت به واقعه ساعت  
 
 

 )آستانه(قزاقستان شرقي نیمه +2:30

 ھند  +2

 )ساگیز(قزاقستان غرب-قرقیزستان-تاجیكستان- تركمنستان-پاكستان +1.30

 افغانستان +1

 گرجستان-نخجوان-ارمنستان-آذربايجان +30.

  )مشھد مقدس( ايران 0

  تركیه - 1.30
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اع�ی �یات ��یاد �ی  آ�وزش�ده و �  �و���ده  

  و�ی کالم ع�وم  - و�ی زبان ع�وم - ا��ی ����� ع�وم

ا��ی آ��ن ��ه ع�وم - و�ی خاز�ن کالم ع�وم  - و�ی کالم تالوت ع�وم  

  ا�����یپ ع�وم  - جا�ع �ب ع�وم -  ����م ��وم ��و�م ع�وم

ا��ی ��روی با �وا��ندی  ع�وم   - )اع�ی( �� ع�وم   -  )اع�ی( ��  آ�وزش  

اع�ی �یات �ی رسا�  -  �بار�نا�ی و ا�ساب ع�وم   

ع��ی ا�راف و �د��� و �و��ی ر�ی ��� و ��ح  

اّ ارف دار  
١٤٢٧ 

http://Aelaa.net 

taqwim@aelaa.net          nojum@aelaa.net          tanjim@aelaa.net 
 

 و احلمد رب العاملني


