انواع موقع ت جغراف ایی

تعریف موقع ت جغراف ایی

موقع ت ریاضی یا
مطلق

موقع ت نسبی

محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کره زمی ن،
موقع ت جغراف ایی آن پدیده است.
کالس شما چند ردیف ن مکت دارد؟ چند ستون دارد؟ شما در کیدام
ردیف و ستون کالس نشسته اید؟ فرض کن د پاسخ شما ردییف سیوم
ستون وسط (دوم) کالس باشد .این پاسخ ،نشان دهنیده موقع یت
ریاضی شما در کالس تان است.
هر پدیده یا مکانی که می شناس م ،موقع ت ریاضی ای دارد که این
موقع ت فقط به آن پدیده متعلق است.
محل دق ق هر پدیده یا مکان ،با توجه به طول و عرض جغراف یایی،
موقع ت مطلق یا ریاضی آن محل است.
نسبت قرارگ ری محل نشستن شما به م ز معلم ،تخته کالس ،در ورودی و
پنجره های کالس تان چگونه است؟ اگرهر کدام از این موارد ،جابه جیا
شود بر شما تأث ر دارد؟ محل نشستن شما در کالس نسبت به سایر پدییده
ها موقع ت خاصی برای شما ایجاد کرده که با سایر همکالسی اای شیما
متفاوت است .مکان نشستن شما نسبت به سیایر پدییده هیای کیالس،
موقع ت نسبی شما در کالس است.
محل قرارگ ری هر مکان ،نسبت به پدیده های طب عی یا انسانی پ رامون
خود ،موقع ت نسبی آن مکان است.
همه پدیده ّ ها موقع ت نسبی دارند .منظور از موقع ت نسبی هر کشور،
محل قرارگ ری آن ،نسبت به سایر کشورها ،دریاها ،تنگه ها ،کانال هیا،
منابع اقتصادی و… است.

1ی موقع ت
ریاضی یا مطلق
ایران

ایران در عرض جغراف ایی 25تا 39درجه در جنیو منطقیه معتد یه
ن مکره شما ی قرار گرفته و همچن ن در 44تا 63درجه طول شرقی واقع
شده است.
63

عرض جغراف ایی

موقعیت جغرافیایی ایران
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طول جغراف ایی
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موقع ت نسبی ایران

ایران از موقع ت نسبی ممتازی برخیوردار اسیتز زییرا در
مجاورت خل ج فارس و تنگه هرمز قرار گرفته است.

با مراجعه به کتا استان شناسی پاسخ را ب اب د.

موقعیت مطلق
استان قم

 52درجه شرقی

 50درجه  6دق قه شرقی

 35درجه و  11دق قه شما ی

 34درجه و  9دق قه شما ی

نصف ا ناارگرینویچ
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اگرایران درشمال آمریکای جنوبی قیرار داشیت
دارای آ وهوای سرد قطبی برکشورحاکم بیود
و.........

اگرایران درجنو آمریکای جنوبی قرار داشیت دارای
آ وهوای مرطو حارّه ای بود و بارنیدگی درهمیه
جای ایران خ لی زیاد بود وخشی سیا ی دراییران
معنایی نداشت و......

غربی

-1ایران درجنو
آس ا قراردارد.
-2درجنو ایران تنگه
هرمز و خل ج فیارس و
دریای عمان قراردارد.
-3اییییران دربییی ن
کشیییییییییورهای
افغانستان،پاکستان،عراق
،ترک یییییه،جماوری
یتان و
آذربایجان،ارمنسی
ترکمنستان قراردارد.
-4درشییمال ایییران
دریای خزرقراردارد.
-5ایران بیه اق یانوس
هند نزدی است.
..........-6

موقع ت نسبی ایران

ایران از موقع ت نسبی ممتازی برخوردار استز زیرا
در مجاورت خل ج فارس و تنگه هرمز قرار گرفته و

این منطقه به دالیل زیر اهم ت خاصی دارد.

اهم ت منطقه خل ج فارس و تنگه هرمز

ارزش و نقش ارتباطی ب ن سه قاره افریقا ،اروپا وآس ا که در گذشته اهم یت داشیته و
اکنون ن ز به عنوان حلقه ای از زنج ره حمل و نقل کاال و نفت ،اهم یت خیود را حفیظ
کرده است.

بزرگترین منبع انرژی جاان ،ذخایر با ارزشی دارد ،زیرا حدود 66درصد ذخایر نفیت
جاان و 28درصد ذخایر گاز طب عی را در خود جای داده است.

درآمدها و دالرهای ناشی از صدور و فروش نفت خام ،منطقه خل ج فارس را به صیورت
یکی از کانون های ثروتمند جاان در آورده است و این بازار بزرگ مصیر  ،آن را بیه
کانون توجه صادر کنندگان کاالهای صنعتی و غ رصنعتی تبدیل کرده است.

این منطقه ،ارزش فرهنگی و س اسی دارد زییراخل ج فیارس در مرکیز و قلین ناح یه
جغراف ایی و س اسی جاان اسالم قرار دارد.

ایران

خلیج فارس

استخراج نفت درحلیج فارس

بازار خریدوفروش کاال درمنطقه

مکه قلب جهان اسالم

ایران از کشورهای مام در منطقه خل ج فارس است .عوامل طب عی و انسانی ،وضع خاصی برای کشور ایران
پدید آورده است .به اطالعات داده شده توجه کن د تا موقع ت و ویژگی هیای ایین کشیور را در منطقیه
بشناس د.

عربستان

ایران

ترک ه

ترک ه

عراق

افغانسان

عراق

ایران

عراق

امارات
متحده
عربی

عربستان

امارات
متحده
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کویت

امارات
متحده
عربی

کویت

بحرین

مرزهای س اسی ایران

تعرییییف میییرز
س اسی:

مرز مامترین عامل تشخ ص و جدایی هیر کشیور از کشیور
همسایه است و نشان می دهد سرزم ن ی کشیور تیا کجیا
امتداد دارد.

طول مرزهای س اسیی
وتعییداد همسییایگان
ایران:

ایران کشور وس عی است که حیدود 8731ک لیومتر ،میرز
مشترک س اسیی بیا همسیایگانش دارد و جیزو کشیورهای
پرهمسایه است و بیا 15کشیور همسیایه اسیت.اییران بیا
7کشورمرزخشکی دارد.
ِ

مرزهای ایران با کشورهای همسایه6031:ک لومتر
عراق 1609 :ک لومتر
ترکمنستان1206 :ک لومتر
افغانستان945:ک لومتر
پاکستان978 :ک لومتر
جماوری آذربایجان 767 :ک لومتر
ترک ه 486 :ک لومتر
ارمنستان 40 :ک لومتر
طول مرز آبی ایران2700:ک لومتر
طول مرزهای ایران دردریای خزر 657ک لومتر
طول مرزهای ایران درخل ج فارس1259ک لومتر
طول مرزهای ایران دردریای عمان784ک لومتر
جمع مح ط ایران 8731ک لومتر

رودهای مرزی ایران(برای مطا عه)
کشور جماوری اسالمی ایران با کشورهای همجوار دارای مرزهای آبی متعدد و
متنوعی می باشند .نزدی به 22درصد ( 1918ک لومتر) از مرز مشترک کشور را
 26رودخانه کوچ و بزرگ تشک ل می دهند( .کل مرزهای کشور حدود
8755ک لومتر است که از این مقدار  2700ک لومتر از آن دریائی و 4137
ک لومتر ن ز خشکی م باشد).برزگترین مرز رودخانه ای مربوط به روخانه ارس به
طول  475ک لومتر و کوچکترین مرز رودخانه ای مربوط به رودخانه دریرج به
طول تناا  5/2ک لومتر و قسمتی از مرز مشترک ایران با عراق میباشد.تناا
رودخانه مرزی قابل کشت رانی ایران اروند رود به طول  86ک لومتر با کشور
عراق می باشد.

وضع ت مامترین رودخانه های ورودی به کشور(برای مطا عه)
به طور خالصه مامترین رودخانه های ورودی به کشور را می توان رودخانه های ه رمندو هریرود در شرق و ارس ،
ساریسوو قره سو در غر دانست که در ذیل به آناا پرداخته خواهند شد.
رودخانه ه رمند
رودخانه ه رمند با آورد تقریبی ساالنه حدود  5/8م ل ارد متر مکعن از کوهاای غر کابل سرچشمه گرفته و پس از طی
 1050ک لومتر وارد می شود در حال حاضر سام ایران از آ رودخانه ه رمند حدود  26مترمکعن در ثان ه با حدود 800
م ل ون مترمکعن در سال است .
رودخانه هریرود
رودخانه هریرود در شرق کشور با دبی متوسط سا انه حدود  1/2م ل ارد مترمکعن جاری می باشد که طبق آخرین توافق
انجام شده ،کشور ایران حق استفاده از  %50آ را دارد .م زان برداشت فعلی آ از رودخانه هریرود حدود 150م ل ون
مترمکعن است و این رودخانه که حدود 112ک لومتر از مرز مشترک ایران و ترکمنستان را تشک ل می دهد پس از دریافت
شاخه کشف رود از ایران خارج می شود .م زان آ خروجی از این نقطه شاید به د ل که اهم تی آن تاکنون گزارش نشده
است و کن به نظر می رسد این مقدار می تواند بعنوان درصدی از آ خروجی کشور به حسا آید.
رودخانه های ساری سو و قره سو
این رودخانه ها در غر کشور و در مرز کشور ایران و ترک ه قرار دارند .پروتکلاای در خصوص باره برداری از آ آناا
ب ن کشور ایران و ترک ه وجود دارد ،و ی همواره بر سر اجرای آناا اختالفاتی با کشورهای مقابل وجود داشته است .
رودخانه ارس
این رودخانه از کشور ترک ه سرچشمه گرفته و پس از طی 1070ک لومتر به دریای خزر می ریزد که  475ک لومتر از آن
مرز ب ن کشور ایران با ارمنستان و آذربایجان را تشک ل می دهد .حجم آورد سا انه ارس در قسمتاای مختلف رودخانه به
د ل اضافه شدن سرشاخه ها به آن متفاوت است .این مقدار در محل سد ارس طبق گزارشات موجود حدود  4/8م ل اردر
مترمکعن می باشد .باره برداری از آ رودخانه ارس به نسبت مساوی  50 -50ب ن ایران و کشورهای همسایه تقس م شده
است.

وضع ت مامترین رودخانه های خروجی از کشور(برای مطا عه)
در این بخش ن ز مامترین رودخانه های خروجی از کشور را می توان رودخانه های شمال استان خراسان ،رودخانه اترک و رودخانه های
غر کشور دانست که توض حات اجما ی پ رامون آناا در ذیل آورده م شود.
شمال استان خراسان
این رودخانه ها عمدتا به صورت متوا ی از ایران سرچشمه گرفته و با آورد سا انه حدود  120م ل ون مترمکعن از کشور خارج می شوند
حقابه ایران از آ این رودخانه ها طبق پروتکل های موجود عمدتا 50 - 50می باشد از وضع ت باره برداری از آناا در حال حاضر اطالع
دق قی وجود ندارد .
رودخانه اترک
این رودخانه از بخش اترک خارجی که از خاک ترکمنستان سرچشمه گرفته و بزرگترین شاخه آن رودخانه سمبار است و اترک داخلی که در
داخل کشور ایران جریان دارد تشک ل یافته است .این دو شاخه در محلی که نام چات تالقی کرده و پس از طی  80ک لومتر از مرز در کشور
در محلی بنام داشلی برون به طر خاک ترکمنستان تغ ر مس رداده و از طریق خاک ترکمنستان وارد دریای خزر می شود .حجم جریان
سا انه در محل چات حدود 440م ل ون مترمکعن است که 220م ل ون مترمکعن از آن سام ایران بوده و 85م ل ون مترمکعن در حال حاضر
در دست باره برداری است .
رودخانه های غر کشور
این رودخانه ها را به طور کلی می توان به دو دسته رودخانه های با آبدهی کم تا متوسط و رودخانه های با آبدهی زیاد تقس م بندی کرد.
در بخش رودخانه های با آبدهی کم تا متوسط رودخانه هائی چون قوره تو ،کنگ ر ،م مه  ،دویرج و  ...وجود دارند که عموما از ایران
سرچشمه گرفته و به صورت متوا ی میباشند .رودخانه هائی که خط مرز دو کشور را قطع می کنند متوا ی و رودخانه های در امتداد مرز دو
کشور را محاذی می گویند.
پروتکلاای موجود باره برداری از آباا اغلن به م زان  50 - 50می باشد.
در بخش رودخانه های با آبدهی زیاد رودخانه های ذا و س روان قرار دارند رودخانه های ذا و س روان مجموعا آورد متوسط سا انه
حدود  4-3م ل ارد مترمکعن را از کشور خارج کرده و ه چگونه پروتکلی جات باره برداری از آ آناا با کشور مقابل وجود ندارد.
رودخانه آستارا جای
این رودخانه از ارتباطات مشترک در کشور ایران و آذربایجان در شمال غربی ایران سرچشمه گرفته آورد سا انه أی حدود  70م ل ون
مترمکعن را جمع آوری و به دریای خزر می ریزد .این رودخانه در قسمت اعظمی از طول کوتاه خود مرز دو کشور را تشک ل می دهد و
تاکنون ن ز پروتکل رسمی در خصوص باره برداری از آ آن ب ن دو کشور منعقد نشده است.

انواع مرزهای س اسی

مرزهای خشکی

مرزهای هوایی

مرزهای آبی

با استفاده از نقشه جنو غربی آس ا و نمودار زیر ،چه نکته مامی توجه شما را به خطوط مرزی ایران جلن می
کند؟

طول مرزهای دریایی ایران که شامل مرزهای دریایی،رودخانه ای و،دریاچه ای و باتالق می شود کمی ب ش تر
از مرزهای خشکی است.

اهم ت مرزهای هوایی و راه
های هوایی

اهم ت مرزهای دریایی و راه
های آبی

یکی دیگر از مرزهایی که امکان دسترسی به سیایر
کشورهای جاان را امکان پذیر می سازد ،راه هیای
هوایی است که از طریق آن ،ارتباط با سایر نقیاط
جاان فراهم می شود.
تعدادی از کشورها به علیت مجیاورت بیا درییا و
دریاچه ها ،امکان دسترسی به خطوط دریایی هیم
دارند.کشور ما از جمله کشیورهایی اسیت کیه از
طریق راه های آبی با کشورهای جاان در ارتبیاط
است .راه های آبی ،امکان روابط بازرگانی ب شتری
را فراهم می کند.
دسترسی به آ های آزاد برای هر کشوری ،عالوه
بر امکان ارتباط با سایر نقاط جاان ،دسیت ابی بیه
منابع غذایی ومنابع معدنی و سوخت های فس لی را
ن ز فراهم می کند.

فعالیت های دریانوردی درخلیج
فارس و دریای عمان

تنگه هرمز
تنگه هرمیز ،آبراهیه
هال ی شکلی است کیه
آ های آزاد اق انوس
هند و دریای عمیان را
به خل ج فارس متصیل
می کند .این تنگه بیه
سییبن اینکییه دروازه
خروجی نفیت خلی ج
فارس است ،مام ترین
آبراهییه راهبییردی و
یکییی ازگییذرگاهاای
یان
یم جای
یاری مای
تجی
است.

تنگه هرمز آبراهی است ب ن استان هرمزگان ایران و استان مسندم عمان که دریای عمان را به خل ج فارس میپ وندد .این
گذرگاه یکی از راهبردیترین مس رهای ب نا مللی کشت رانی در جاان به شمار میآید.
طول این آبراه  158ک لومترو عرض ان از بندرعباس تا راس شوریط در عمان ب ن  56تا  180ک لومتر میباشد.
ژرفای تنگه هرمز از خل ج فارس ب شتر است و به د ل ش ن تند کف آن از قسمت شمال به جنو متغ ر است ،به طوری که نزدیکی
جزیره الرک ،در حدود  36متر و در ساحل جنوبی و در نزدیکی شبه جزیره مسندم به ب ش از  100متر میرسد .در حا ی که
حداکثر عمق آ در خل ج فارس  90متر است .قوس آن ،رو به شمال و به طر درون فالت ایران قرار دارد و در نت جه ب شترین
خط ساحلی آن در راستای کرانههای ایران قرار گرفتهاست.
تنگه هرمز دوم ن تنگه ب نا مللی شلوغ دن است .هر روز حدود  17م ل ون بشکه نفت خام (برآورد  )2006که معادل  40درصد
کل نفت حمل شده توسط نفتکشها و نزدی به  25درصد کل عرضه جاانی نفت است.

مرزهای آبی شمال کشورباعث ارتباط دریایی وتجاری ایران بیا کشیورهای روس ه،آذربایجان،ترکمنسیتان و
قزاقستان می شود و.......
ومرزهای آبی جنو ایران برای ایران بس ارمام وح اتی است و کشورما را به آ های آزاد جاان متصل میی
کند و........

نمونه سوال

-1موقع ت جغراف ایی را تعریف کن د.
-2انواع موقع ت جغراف ایی را نام ببرید.
-3موقع ت مطلق یا ریاضی چ ست؟
-4موقع ت نسبی را تعریف کن د.
-5تفاوت موقع ت مطلق با موقع ت نسبی چ ست.
-6موقع ت ریاضی ایران را توض ح ده د.
-7اهم ت موقع ت نسبی ایران را شرح ده د.
-8دالیل اهم ت منطقه خل ج فارس و تنگه هرمزرا بنویس د.
-9مرزس اسی را تعریف کن د.
-10انواع مرزهای س اسی رانام ببرید.
-10اهم ت راه های آبی را بنویس د.
-11اهم ت راه های هوایی را بنویس د.

هم شه پ روزباش د
محسن یوسفی
09127543391

