
 یتختیچندپا یکشورها و مختلف یکشورها در هاتیفعال عیتوز

 فیرد کشور یادار ستمیس یادار و یاسیس تیمرکز یفرهنگ و یاقتصاد تیمرکز

 ،یشمال ینایکارول تا،ینوسیم(، ی)مال ورکیوین

لس(، ی)دانشگاه اینیرجیو و ماساچوست

و السوگاس  سکویسانفرانس انجلس،

 وستنیه ،(ی)نظام آالباما(، ی)گردشگر

)صنعت  لسانجلس(، ینفت یها)شرکت

 (،یسازلمیف

 1 کایآمر متحده االتیا فدرال یس ید واشنگتن

 2 ایاسترال فدرال کانبرا (ی)گردشگر ملبورن و یدنیس

-یخیتار) هامبورگ(، ی)تجار خیمون

 فرانکفورت و( ی(، هانوفر )دانشگاهیاجتماع

و اشتوتگارت  خیمون ،(یو تجار ی)بانک

 ستیز قاتی)تحق کیپزی(، بن و الی)صنعت

 (یطیمح

 3 آلمان فدرال نیبرل

 4 سیسوئ فدرال برن (ی)اقتصاد خیزور و ژنو

 رباط (یو کازابالنکا )اقتصاد ضایدرالب
-مشروطه یپادشاه

 متمرکز
 5 مراکش

 6 هیترک متمرکز - یجمهور آنکارا (یو اقتصاد ی)فرهنگ استانبولو  ریازم

 7 هند فدرال ون یدهل (ی)تجار یبمبئ

 نه،ی(، جده، مدیمذهب-یمکه )گردشگر

جازان، شهر ملک عبداهلل و شهر حائل، تبوک 

 (یو رابغ )اقتصاد

 8 یسعود عربستان متمرکز-یپادشاه اضیر

 بوسان(، یگردشگر ،یمال ،ی)صنعت سئول

(، یو فرهنگ ی)تجار نچئونیا(، ی)صنعت

 (ی)دانشگاه دائجونگ

 9 یجنوب کره متمرکز - یجمهور سجونگ



 یراولپند(، یو بازرگان ی)تجار یکراچ

 (ی)فرهنگ الهور(، یو نظام ی)صنعت
 آباداسالم

 - یاسالم یجمهور

 متمرکز
 10 پاکستان

 چونگ و نیانجیت شنزن، گوانگجو، ،یشانگها

(، یفناور و یبندر ،یمال -ی)تجار نگیک

 ووهان(، یکیالکترون زاتیتجه و)فلزات  سوژو

 و یمال ،ی)نظام گدوچن(، آموزش و)علم 

 (یبازرگان

 پکن
تک  یستیالیسوس

 متمرکز -یحزب
 11 نیچ

 12 النکایسر متمرکز -یجمهور گاته (ی)تجار کلمبو

-ی)تجار یدوب(، ی)گردشگر نیالع

 (یتجار -ی)بندر رهیفج(، یگردشگر
 13 یعرب متحده امارات فدرال یابوظب

 14 ایتالیا فدرال رم (یاقتصاد تختی)پا النیم

 سیپار تمرکززدا( ی)شهرها تولوز و یمارس ون،یل

جمهو

 -یر

متمر

 کز

1 فرانسه

5 

 یتختیپا چند یکشورها

 پورتونوتو یرسم تختیپا
 1 نیبن متمرکز -یجمهور

 کوتونو یدولت ینهادها مرکز

 سوکرو یرسم تختیپا
 2 یویبول متمرکز -یجمهور

 الپاز یدولت ینهادها مرکز

 وگ هیساند یرسم تختیپا
 3 یلیش متمرکز - یجمهور

 زویوالپارا یدولت ینهادها مرکز

 4 عاج ساحل متمرکز - یجمهور اموسوکروی یرسم تختیپا



 جانیآب یدولت ینهادها مرکز

 ینسکیهل یرسم تختیپا
 -یستیالیسوس یجمهور

 متمرکز
 و دولت یتابستان اقامت مرکز 5 فنالند

 جمهور سیرئ
 ینانتال

 کواالالمپور یرسم تختیپا
 6 یمالز فدرال -مشروطه یپادشاه

 ایپوتراجا یاسیس و یادار ینهادها مرکز

 آمستردام یرسم تختیپا
 7 هلند رمتمرکزیغ -یپادشاه

 الهه یاسیس و یادار ینهادها مرکز

 ایپرتور یادار تختیپا
 8 یجنوب یقایآفر متمرکز -یجمهور

 تاون پیک ییقضا مرکز

 امبابانه یاراد تختیپا
 9 لندیسواز متمرکز - یپادشاه

 لوبامبا یرسم تختیپا

 دوداما یرسم تختیپا
 10 ایتانزان فدرال - یجمهور

 دارالسالم یاسیس و یادار ینهادها مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زمان طول در کشورها تختیپا انتقال

 قاره کشور سال دیجد تختیپا یمیقد تختیپا

 الئوس 1545 نینتیو پرابانگ النگ

 ایآس

 بوتان 1955-1962 مفونیس پوناخا

 یویبول 1899 الپاز ساکر

 یجیف 1877-1882 سووا لووکا

 مانیسل ریجزا 1942 رایحن یتوالگ

 1200 هاالپه وتوناین
 تونگا

 1845 نوکولوفا موا

 وانواتو 1906 الیو پورت هاوانا بندر

 پاالئو 2006 ملکوک کرور

 افغانستان 1772 بلکا قندهار

 الدیم از قبل 1046 انگیچانگ انگیان

 نیچ

 الدیم از قبل 772 انگیلو انگیچانگ

 الدیم از قبل 221 انگیانگیش انگیلو

 الدیم قبل 206 انگیچانگ انگیش

 220 نامشخص انگیلو

 317-582 نامشخص نگینانگ

 618-905 انیش نامشخص

 960 نگیفیک نامشخص

 1127 هانگژو نگیفیک



 1368 نگینانگ پکن

 1421 پکن نگینانک

 1912 نگینانک پکن

 1912 پکن نگینانک

 1928 نگینانک پکن

 1937 نگیچانگک نگینانک

 1946 نگینانک نگیچانگک

 1949 پکن نگینانک

 گرجستان 1122 سیتفل مستخا

 1687 یبمبئ سورات

 هند
 1773 کلکته یبمبئ

 1912 یدهل کلکته

 1931 نو یدهل یدهل

 1948 ینگیتیبوک اکارتایاگی
 یاندونز

 1949 جاکارتا ینگیتیبوک

 الدیم از قبل 674 دیجمش تخت همدان

 رانیا

 تخت

 دیجمش
 الدیم از قبل 230 هیسلوک

 الدیم از قبل 226 سفونیت هیسلوک

 226 مدائن سفونیت

 259 شابورین مدائن

 861 زرنگ شابورین

 892 بخارا زرنگ

 928 رازیش بخارا

 962 غزنه رازیش

 1037 اصفهان غزنه

 1097 خوارزم اصفهان

 1253 هیسلطان خوارزم



 1369 سمرقند نامشخص

 1407 هرات سمرقند

 1499 اصفهان هرات

 1735 مشهد اصفهان

 1750 رازیش مشهد

 1789 تهران رازیش

 794 وتویک نارا
 ژاپن

 1603 ویتوک وتویک

 1925 ارودا کیزیق اورنبورگ

 1929 یآلمات اوردا لیزیق قزاقستان

 1997 آستانه یآلمات

 935 کائوسونگ ونگجویگ

 1394 سئول کائوسونگ یجنوب کره

 2012 سجونگ سئول

 1959 یندیروالپ یکراچ
 پاکستان

 1971 آباد اسالم یندیروالپ

 1948 یتیس زونیکو الیمان

 نیپیلیف
 زونیکو

 یتیس
 1976 الیمان

 یمالز 1999 ایپوتراجا کواالالمپور

 1712 پترزبورگ سن مسکو

 هیروس

 سن

 پترزبورگ
 1728 مسکو

 1732 پترزبورگ سن مسکو

 سن

 پترزبورگ
 1918 مسکو



 یسعود عربستان 1818 اضیر هیالدرع

 1776 یتونبور ایوتایآ
 لندیتا

 1782 بانکوک یتونبور

 1365 نیادر بورسا

 1453 استانبول نیادر هیترک

 1924 آنکارا استانبول

 1669 نیباتور نیریچ

 1708 گلوهو نیباتور نیاوکرا

 1934 فی یک خارکو

 ازبکستان 1930 تاشکند سمرقند

 1802 هو ییهانو
 تنامیو

 1882 ییهانو هو

 1948 تعز صنعا
 منی

 1962 صنعا تعز

 1861 یماندال آماراپورا

 1886 رانگون یماندال انماریم

 2006 داویپین رانگون

 1949 میاورشل ویتالو

 میرژ

 اشغالگر

 قدس

 1856 فلورانس نیتور
 ایتالیا

 اروپا

 1871 رم فلورانس

 یتوانیل 1939 وسیلنیو کائوناس

 1256 بوداپست ومسترگیا

 1536 یپسون بودا مجارستان

 1974 بوداپست یپسون

 هلند 1806 آمستردام هاگ

 1070 برگن میترند
 نروژ

 1299 اسلو برگن



 1038 کراکو زنویگن

 لهستان

 1138 کراکو پراک

 1290 پوزنان کراکو

 1296 کراکو پوزنان

 1596 وارسا کراکو

 1560 دیمادر تولدو

 ایاسپان

 1600 دیواالدول دیمادر

 1606 دیمادر دیواالدول

 1936 ایوالنس دیمادر

 1939 دیمادر ایوالنس

 سوئد 1436 استکهلم گتوانایس

 1131 کومبارا مارسیگ

 پرتغال
 1255 سبونیل کومبارا

 1808 رویودوژانیر سبونیل

 1822 سبونیل رویودوژانیر

 یآلبان 1920 ارانیت دورس

 دانمارک 1443 کپنهاگ لدیروسک

 1949 بن نیبرل
 آلمان

 1998 نیبرل بن

 ونانی 1836 آتن وینافپل

 سیانگل 1066 لندن نچستریو

 فنالند 1812 ینسکیهل تورکو

 اسکاتلند 1452 نبورگیاد پرث

 مالتا 1568 والتا نایمد

 و زومبا

 ریبلنت
 یماالو 1975 النگوهیل

 قایفرآ
 هیجرین 1991 آبوجا الگوس

 ایبینام 1892 ندهوکیو ینگویمبیاوتج

 بوتسوانا 1965 گبرونه کنگیمف



 کامبوج 1434 په پنوم انگور

 1900 لینگرویب باسان گراند

 1933 دجانیآب لینگرویب عاج ساحل

 1983 اموسوکروی دجانیآب

 غنا 1877 آکرا کاپ ساحل

 گیآنت

 گواتماال

 وین

واتماگ

 ال
1776 

گواتما

 ال
 1839 کواتزالتانگانا گواتماال

 1902 گواتماال کواتزالتانگانا

 1941 سوایب بوالما

 1973 بوو سوایب نو نهیگ

 1974 سوایب بوو

 لندیسواز 1902 مبابانه ینیمنز

 ایتانزان 1974 دوداما دارالسالم

 1841 اوکلند روسل
 لندیوزین

 1865 نگتونیول اوکلند هیانوسیاق

 ایاسترال 1927 کانبرا ملبورن

 کاپ

 نیتیهائ
 یتیهائ 1770 پرانس ویآ پورت

 کایآمر

 هندوراس 1880 گالپایگاسیت وگایکوما

 شیاسپن

 تاون
 کایجامائ 1872 نگستونیک

 کوینیمارت 1902 دفرنس فورت ریپ سنت

 نگرو مونته 1946 کایپودگور جیسنت

 سرات مونت 1996 سیادبر ماوس یپل

 کاراگوئهین 1857 ماناگوئه نئون

 جوس سان

 اورانا ید
 توباگو و ندادیتر 1757 اسپانا پورتو



 1776 موریبالت ایالدلفیف

 متحده االتیا

 کایآمر

 1777 ایالدلفیف موریبالت

 1777 لنکستر ایالدلفیف

 1777 ورکی لنکستر

 1778 ایالدلفیف ورکی

 1783 نستونیپر ایفالدلیف

 1783 سیآناپول نستونیپر

 1784 نتونیتر سیآناپول

 1785 ورکیوین نتونیتر

 1790 ایالدلفیف ورکیوین

 1800 واشنگتن ایالدلفیف

 1861 یگمر مونته نامشخص
 االتیا ونیکنفدراس

 کایآمر
 1861 چموندیر یگمر مونته

 1865 لیدنو چموندیر

 نسیبو

 سریآ
 1853 پارانا

 نیآرژانت

 1860 رسیآ نسیبو پارانا

 زیبل 1927 بلموپان زیبل

 برمودا 1815 لتونیهام جرج سنت

 1763 رویودوژانیر سالوادور
 لیبرز

 1960 ایلیبراز رویودوژانیر

 کایکاستار 1824 سانجوس کارتاگو

 کوبا 1607 هاوانا اگویسانت

 1844 رئال مونته نگستونیک

 اناداک

 1849 تورنتو رئال مونته

 1859 کبک تورنتو

 1859 رئال مونته کبک

 1866 اتاوا رئال مونته

 

 


