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، نمحل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کره زمیی 
.موقعیت جغرافیایی آن پدیده است

موقعیت نسبی

یتعریف موقعیت جغرافیای
ی

ت جغرافیای
ع موقعی

انوا

موقعیت ریاضی یا
مطلق

اضی ای پدیده یا مکانی که می شناسیم، موقعیت ریهر 
.تبه آن پدیده متعلق اسفقطدارد که این موقعیت 

جه محل دقیق هر پدیده یا مکان، با تو
ت به طول و عرض جغرافیایی، موقعیی 

.مطلق یا ریاضی آن محل است

ای نسبت به پدیده هی قرارگیری هر مکان، محل 
سیبی  ، موقعیت نطبیعی یا انسانی پیرامون خود

.آن مکان است
از منظیور . همه  پدیده ّ ها موقعیت نسبی دارند

ن، محل قرارگییری آ موقعیت نسبی هر کشور، 
انیال  نسبت به سایر کشورها، دریاها، تنگه ها، ک

.است… وها، منابع اقتصادی 



ن
ی ایرا

ت جغرافیای
موقعی

ی موقعیت  1
ق  ریاضی یا مطل

ایران

درجه در جنیوب منطقیه معتیدل    39تا  25ایران در عرض جغرافیایی  
درجه طیول شیرقی   63تا 44نیمکره شمالی قرار گرفته و هم چنین در  

.  واقع شده است

موقعیت نسبی ایران

درایران از موقعیت نسبی ممتازی برخیوردار اسیتز زییرا    
ته مجاورت خلیج فارس و تنگه هرمز قرار گرف

.است

44 طول جغرافیایی63

25

39

ی
ض جغرافیای

عر



درکشورهواوآبتنوع-1
تولیداتنوعدرهواییوآبتنوعاین-2

تپیشرفدرنهایتوزیستمحیطکشاورزی،
.استمؤثرماکشور

درجه شمالی40تا 25کشور ما در عرض های نتایج گستردگی 







ریاضیتموقعیتقریبیحدودشناسیاستانکتابازاستفادهبای1
.کنیدمشخصباالنقشهدرراخوداستان

افزارنرمازاستفادهباامکانصورتدری2
GoogleEarthمشخصراخودمنزلومدرسهریاضیموقعیت

.نمایید



.با مراجعه به کتاب استان شناسی پاسخ را بیابید

مطلقموقعیت 
(  ریاضی)

خراسان استان 
رضوی

شمالیدقیقه 42و درجه 37

شمالیدقیقه 52و درجه 33

61
درجه و 

16
دقیقه

ی
شرق

56
درجه و 

19
دقیقه

ی
شرق



50
درجه 

6
ی

دقیقه شرق

52
ی

درجه شرق

دقیقه شمالی11درجه و 35

دقیقه شمالی9درجه و 34

قم



نقشهردراایرانجغرافیاییمختصاتشده،یادمطالببهتوجهبای1ّ
.کنیدپیدازیر

2فعیالییت



44 63

25

40



ریاضیهایتموقعیبهتوجهبا.دهیمتغییرراایرانجغرافیاییموقعیتبتوانیمکنیدفرضی1
.نیدکمقایسهیکدیگربارامواردوبررسی،حالتدوایندررا…وهواییوآبشرایطجدید،

.کنیدمقایسهایرانواقعیموقعیتبارافرضیهایموقعیتازیکیگروههردر

اگرایران درجنوب آمریکای جنوبی قیرار داشیت دارای آب وهیوای    
و درشیمال  مرطوب حارّه ای بود و بارندگی ایران خیلیی زییاد بیود   

...کشورخط استوا عبورمی کند که بسیارپرباران است و

ی اگرایران درشمال آمریکای شمالی قرار داشت دارای آب وهوا
ه طرف سرد قطبی بود وشمال کشوربسیارسرد است و با حرکت ب

.........جنوب کشور میزان دما افزایش می یابد و



ایران درجنوب غربی-1
.آسیا قراردارد

ه درجنوب ایران تنگ-2
هرمز و خلیج فیارس و  

.دریای عمان قراردارد
اییییران دربیییین -3

کشیییییییییورهای 
،عراقافغانستان،پاکستان

،ترکییییییه،جمهوری 
آذربایجان،ارمنسییتان و

.ترکمنستان قراردارد
درشییمال ایییران  -4

.دریای خزرقراردارد
ایران بیه اقییانوس   -5

.هند نزدیک است
6-..........







ت؟برخورداراسممتازینسبیموقعیتازایرانچرا

ممتازینسبیموقعیتازایران
مجاورتدرزیرااستزبرخوردار

رفتهگقرارهرمزتنگهوفارسخلیج
.است



س و تنگه هرمز
ج فار

طقه خلی
ت  من

اهمی
اهمییت  ارزش و نقش ارتباطی بین سه قاره افریقا، اروپا وآسیا که در گذشیته 

، اهمیت حلقه ای از زنجیره حمل و نقل کاال و نفتداشته و اکنون نیز به عنوان 
.خود را حفظ کرده است

درصید  66، ذخایر با ارزشی دارد، زیرا حیدود   بزرگترین منبع انرژی جهان
.درصد ذخایر گاز طبیعی را در خود جای داده است28ذخایر نفت جهان و  

ه درآمدها و دالرهای ناشی از صدور و فروش نفت خام، منطقه خلیج فارس را ب
بیازار  در آورده اسیت و ایین   کانون های ثروتمند جهان صورت یکی از 

و ، آن را به کانون توجه صیادر کننیدگان کاالهیای صینعتی    بزرگ مصرف
.غیرصنعتی تبدیل کرده است

ب مرکیز و قلی  این منطقه، ارزش فرهنگی و سیاسی دارد زیراخلیج فارس در 
.قرار داردناحیه جغرافیایی و سیاسی جهان اسالم



خلیج فارس

ایران



استخراج نفت درحلیج فارس



بازار خریدوفروش کاال درمنطقه



مکه قلب جهان اسالم



ور ایران عوامل طبیعی و انسانی، وضع خاصی برای کش. ایران از کشورهای مهم در منطقه خلیج فارس است
قیه  به اطالعات داده شده توجه کنید تا موقعیت و ویژگی هیای ایین کشیور را در منط   . پدید آورده است

.بشناسید



عراقافغانسانترکیهعربستان
امارات 
متحده 
عربی

کویت

ترکیهایران
امارات 
متحده 
عربی

عربستانعراق

کویتایرانعراق
امارات 
متحده 
عربی

بحرین



ه تنگه هرمزکدام دریاهارا ب
هم متصل می کند؟

تنگه هرمز، آبراهه هاللیی 
شکلی است کیه آب هیای   

دریایواقیانوس هند آزاد
خلییج فیارس  را به عمان

.متصل می کند
چرا تنگیه هرمیز یکیی از    
گذرگاه های تجاری جهان 

است؟
ه این تنگه به سیبب اینکی  

دروازه خروجی نفت خلیج 
، مهیم تیرین   فارس اسیت 

آبراهه راهبیردی و یکیی   
ازگذرگاههای تجاری مهیم  

.جهان است

تنگه هرمز



:عماندریایاهمیت
اعیدفهایقابلیتباسواحلوجودوهنداقیانوسبهدسترسیآزاد،هایآببهمجاورتواسطهبه

.داردایرانبرایبسیاریاهمیتنظامیواقتصادینظرازمناسب

:خزردریایاهمیت
جهانخاویاراز90%تأمینگاز،ونفتمنابعواسطهبهخشکیدرمحصورآبیپهنهترینبزرگ

رخورداربباالیینسبیموقعیتازمیانهآسیایکشورهاینفریمیلیون300مصرفبازاربهدسترسیو
.است



این.دمی پیوندفارسخلیجبهراعماندریایکهعمانمسندماستانوایرانهرمزگاناستانبیناستآبراهیهرمزتنگه
.می آیدشماربهجهاندرکشتیرانیبین المللیمسیرهایراهبردی ترینازیکیگذرگاه

.می باشدکیلومتر180تا56بینعماندرشوریطراستابندرعباسازانعرضکیلومترو158آبراهاینطول
نزدیکیکهطوریبهاست،متغیرجنوببهشمالقسمتازآنکفتندشیبدلیلبهواستبیشترفارسخلیجازهرمزتنگهژرفای
کهحالیدر.می رسدمتر100ازبیشبهمسندمجزیرهشبهنزدیکیدروجنوبیساحلدرومتر36حدوددرالرک،جزیره

نبیشترینتیجهدروداردقرارایرانفالتدرونطرفبهوشمالبهروآن،قوس.استمتر90فارسخلیجدرآبعمقحداکثر
.گرفته استقرارایرانکرانه هایراستایدرآنساحلیخط
درصد40معادلکه(2006برآورد)خامنفتبشکهمیلیون17حدودروزهر.دنیاستشلوغبین المللیتنگهدومینهرمزتنگه
.استنفتجهانیعرضهکلدرصد25بهنزدیکونفت کش هاتوسطشدهحملنفتکل









ن
ی ایرا

ی سیاس
مرزها

کیلیومتر، میرز   8731ایران کشور وسیعی است که حیدود   
مشترک سیاسیی بیا همسیایگانش دارد و جیزو کشیورهای      

اییران بیا   .کشیور همسیایه اسیت   15پرهمسایه است و بیا   
.کشورمرزخشکی دارد7

ِ

مرز مهمترین عامل تشخیص و جدایی هیر کشیور از کشیور    
دهد سرزمین یک کشیور تیا کجیا    همسایه است و نشان می

.امتداد دارد
یتعریف مرز سیاس

طول مرزهای سیاسی  
انوتعداد همسایگان ایر





همیمنکتۀچه،زیرنموداروآسیاغربیجنوبنقشۀازاستفادهبا

کند؟میجلبایرانمرزیخطوطبهراشماتوجه

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



کیلومتر6031:مرزهای خشکی ایران با کشورهای همسایه
کیلومتر1609: عراق-1
کیلومتر1206: ترکمنستان-2
کیلومتر945:افغانستان-3
کیلومتر978: پاکستان-4
کیلومتر767: جمهوری آذربایجان-5
کیلومتر486: ترکیه-6
کیلومتر40: ارمنستان-7

کیلومتر2700:طول مرز آبی ایران
کیلومتر657طول مرزهای ایران دردریای خزر

قزاقستان،-9روسیه،-8کشورهای 
کیلومتر1259طول مرزهای ایران درخلیج فارس

کویت-13بحرین-12قطر-11عربستان،-10کشورهای 
عمان-15امارات متحده عربی-14

کیلومتر784طول مرزهای ایران دردریای عمان
کیلومتر8731جمع محیط ایران 



(مطالعهبرای)ایرانمرزیرودهای
ومتعددآبیمرزهایدارایهمجوارکشورهایباایراناسالمیجمهوریکشور

راکشورمشترکمرزاز(کیلومتر1918)درصد22بهنزدیک.باشندمیمتنوعی
حدودکشورمرزهایکل).دهندمیتشکیلبزرگوکوچکرودخانه26

4137ودریائیآنازکیلومتر2700مقداراینازکهاستکیلومتر8755
بهارسخانهروبهمربوطایرودخانهمرزبرزگترین.(میباشدخشکینیزکیلومتر

بهدریرجرودخانهبهمربوطایرودخانهمرزکوچکترینوکیلومتر475طول
هاتن.می باشدعراقباایرانمشترکمرزازقسمتیوکیلومتر5/2تنهاطول

کشورباکیلومتر86طولبهروداروندایرانکشتیرانیقابلمرزیرودخانه
.باشدمیعراق



(مطالعهبرای)کشوربهورودیهایرودخانهمهمترینوضعیت
یسار،ارسوشرقدرهریرودهیرمندوهایرودخانهتوانمیراکشوربهورودیهایرودخانهمهمترینخالصهطوربه

.شدخواهندپرداختهآنهابهذیلدرکهدانستغربدرسوقرهسوو
هیرمندرودخانه

طیازپسوگرفتهسرچشمهکابلغربکوههایازمکعبمترمیلیارد5/8حدودساالنهتقریبیآوردباهیرمندرودخانه
800حدودباثانیهدرمترمکعب26حدودهیرمندرودخانهآبازایرانسهمحاضرحالدرشودمیواردکیلومتر1050

.استسالدرمترمکعبمیلیون
هریرودرودخانه

توافقآخرینطبقکهباشدمیجاریمترمکعبمیلیارد1/2حدودسالیانهمتوسطدبیباکشورشرقدرهریرودرودخانه
میلیون150حدودهریرودرودخانهازآبفعلیبرداشتمیزان.داردراآب%50ازاستفادهحقایرانکشورشده،انجام

افتدریازپسدهدمیتشکیلراترکمنستانوایرانمشترکمرزازکیلومتر112حدودکهرودخانهاینواستمترمکعب
نشدهرشگزاتاکنونآناهمیتیکهدلیلبهشایدنقطهاینازخروجیآبمیزان.شودمیخارجایرانازرودکشفشاخه
.آیدحساببهکشورخروجیآبازدرصدیبعنوانتواندمیمقداراینرسدمینظربهولیکناست

سوقرهوسوساریهایرودخانه
آنهاآبازبرداریبهرهخصوصدرپروتکلهای.دارندقرارترکیهوایرانکشورمرزدروکشورغربدرهارودخانهاین
.ستاداشتهوجودمقابلکشورهایبااختالفاتیآنهااجرایسربرهموارهولیدارد،وجودترکیهوایرانکشوربین

ارسرودخانه
آنازکیلومتر475کهریزدمیخزردریایبهکیلومتر1070طیازپسوگرفتهسرچشمهترکیهکشورازرودخانهاین
بهرودخانهمختلفقسمتهایدرارسسالیانهآوردحجم.دهدمیتشکیلراآذربایجانوارمنستانباایرانکشوربینمرز

میلیاردر4/8حدودموجودگزارشاتطبقارسسدمحلدرمقداراین.استمتفاوتآنبههاسرشاخهشدناضافهدلیل
شدهتقسیمهمسایهکشورهایوایرانبین50-50مساوینسبتبهارسرودخانهآبازبرداریبهره.باشدمیمترمکعب

.است



(مطالعهبرای)کشورازخروجیهایرودخانهمهمترینوضعیت

هایرودخانهواترکرودخانهخراسان،استانشمالهایرودخانهتوانمیراکشورازخروجیهایرودخانهمهمتریننیزبخشایندر
.میشودآوردهذیلدرآنهاپیراموناجمالیتوضیحاتکهدانستکشورغرب

خراساناستانشمال
شوندمیخارجکشورازمترمکعبمیلیون120حدودسالیانهآوردباوگرفتهسرچشمهایرانازمتوالیصورتبهعمدتاهارودخانهاین

اطالعحاضرحالدرآنهاازبرداریبهرهوضعیتازباشدمی50-50عمدتاموجودهایپروتکلطبقهارودخانهاینآبازایرانحقابه
.نداردوجوددقیقی

اترکرودخانه
درکهخلیدااترکواستسمباررودخانهآنشاخهبزرگترینوگرفتهسرچشمهترکمنستانخاکازکهخارجیاترکبخشازرودخانهاین

کشوردرمرزازکیلومتر80طیازپسوکردهتالقیچاتنامکهمحلیدرشاخهدواین.استیافتهتشکیلداردجریانایرانکشورداخل
جریانجمح.شودمیخزردریایواردترکمنستانخاکطریقازومسیردادهتغییرترکمنستانخاکطرفبهبرونداشلیبناممحلیدر

حاضرحالدرمترمکعبمیلیون85وبودهایرانسهمآنازمترمکعبمیلیون220کهاستمترمکعبمیلیون440حدودچاتمحلدرسالیانه
.استبرداریبهرهدستدر

کشورغربهایرودخانه
.کرددیبنتقسیمزیادآبدهیباهایرودخانهومتوسطتاکمآبدهیباهایرودخانهدستهدوبهتوانمیکلیطوربهراهارودخانهاین
ایرانازعموماکهدارندوجود...ودویرج،میمهکنگیر،تو،قورهچونهائیرودخانهمتوسطتاکمآبدهیباهایرودخانهبخشدر

دومرزدادامتدرهایرودخانهومتوالیکنندمیقطعراکشوردومرزخطکههائیرودخانه.می باشندمتوالیصورتبهوگرفتهسرچشمه
.گویندمیمحاذیراکشور

.باشدمی50-50میزانبهاغلبآبهاازبرداریبهرهموجودپروتکلهای
سالیانهمتوسطآوردمجموعاسیروانوذابهایرودخانهدارندقرارسیروانوذابهایرودخانهزیادآبدهیباهایرودخانهبخشدر

.ردنداوجودمقابلکشورباآنهاآبازبرداریبهرهجهتپروتکلیهیچگونهوکردهخارجکشورازرامترمکعبمیلیارد4-3حدود
جایآستارارودخانه

میلیون70حدودأیسالیانهآوردگرفتهسرچشمهایرانغربیشمالدرآذربایجانوایرانکشوردرمشترکارتباطاتازرودخانهاین
ودهدمیتشکیلراکشوردومرزخودکوتاهطولازاعظمیقسمتدررودخانهاین.ریزدمیخزردریایبهوآوریجمعرامترمکعب

.استنشدهمنعقدکشوردوبینآنآبازبرداریبهرهخصوصدررسمیپروتکلنیزتاکنون



ی
ی سیاس

ع مرزها
انوا

مرزهای خشکی

مرزهای هوایی

مرزهای آبی



سیایر  امکان دسترسی بهیکی دیگر از مرزهایی که 
، راه هیای  کشورهای جهان را امکان پذیر می سازد

اط ارتباط با سایر نقی هوایی است که از طریق آن، 
.فراهم می شودجهان 

اهمیت مرزهای هوایی و راه 
های هوایی

تعدادی از کشورها به علیت مجیاورت بیا درییا و     
دریاچه ها، امکان دسترسی به خطوط دریایی هیم 

کشور ما از جمله کشیورهایی اسیت کیه از    .دارند
طریق راه های آبی با کشورهای جهان در ارتبیاط 

. است
ری را بیشتراه های آبی، امکان روابط بازرگانی-1

.فراهم می کند
و دستیابی به منیابع غیذایی ومنیابع معیدنی    -2

.را نیز فراهم می کندسوخت های فسیلی

اهمیت مرزهای دریایی  و راه 
های آبی



درفعالیت های دریانوردی 
فارس و دریای عمانخلیج 

جابه جایی کاال در اسکله شهید رجایی4شکل 



وجودبهماکشوربرایهاییمزیتچهایرانجنوبوشمالآبیمرزهایی1
.کنیدارائهکالسدرراآننتایجو،وگوگفتیکدیگربااست؟آورده

کشورهایباایرانوتجاریدریاییارتباطکشورباعثشمالآبیمرزهای
.......وشودمیقزاقستانوروسیه،آذربایجان،ترکمنستان

بهراکشورماواستوحیاتیبسیارمهمایرانبرایایرانجنوبآبیومرزهای
........وکندمیمتصلجهانآزادهایآب

شوند؟میمحسوباستراتژیکومهمهایآبراهه،هاتنگهچرای2

.کندمیفراهمرابیشتریبازرگانیروابطامکان-1
جهاننقاطسایرباارتباطامکان-2
وغذاییمنابعبهدستیابی-3
فسیلیهایسوختومعدنیمنابع-4



.موقعیت جغرافیایی را تعریف کنید-1
.انواع موقعیت جغرافیایی را نام ببرید-2
موقعیت مطلق یا ریاضی چیست؟-3
.موقعیت نسبی را تعریف کنید-4
.تفاوت موقعیت مطلق با موقعیت نسبی چیست-5
.موقعیت ریاضی ایران را توضیح دهید-6
.اهمیت موقعیت نسبی ایران را شرح دهید-7
.یددالیل اهمیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمزرا بنویس-8
.مرزسیاسی را تعریف کنید-9

.انواع مرزهای سیاسی رانام ببرید-10
.اهمیت راه های آبی را بنویسید-10
.اهمیت راه های هوایی را بنویسید-11

نمونه سوال



؟استپدیدهآن............موقعیتزمین،کرۀسطحدرپدیدههرگرفتنقرارمحل-1
مطلق)دجغرافیایی)جنسبی)بریاضی)الف

باشند؟میمنطبقایرانهایجهتکدامبرترتیببهشرقیدرجه44وشمالیدرجه25مدار-2
غربوشمال)دشرقوجنوب)جغربوجنوب)بشرقوشمال)الف

ایم؟کردهبیانراآنموقعیتکدامداردقرارآسیاغربیجنوبدرایرانگوییممیوقتی-3
مطلق)دجغرافیایی)جنسبی)بریاضی)الف

اهمیتنیزاکنونداشتهوجودگذشتهدرکهفارسخلیجمنطقهوایراناهمیتدالیلازیککدام-4
است؟کردهحفظخودرا

خامنفتفروشوصدورازناشیدالرهایودرآمدها)الف
سیاسیوفرهنگیارزش)ب
ارزشباذخایروجهانانرژیمنبعترینبزرگ)ج
آسیاواروپاافریقا،قارۀسهبینارتباطینقشوارزش)د

باشد؟نمیمنطقههایکشوربیندرایراناهمیتبیانگرزیرویژگیکدام-5
استمنطقهوسیعکشوردومین)بداردراجمعیتبیشترین)الف

باشدیممنطقهدرنفتکنندهتولیدسومین)دداردراپذیریگردشگربیشترین)ج



است؟صحیحایرانمرزهایطولمورددرگزینهکدام-6
.استباتالقوایدریاچهوایرودخانه،دریایی،آبیمرزهایمجموعازبیشخشکیمرزهای)الف

.استخشکیهایمرزازبیشدریاییمرزهای)ب
.استخشکیمرزهایازبیشباتالقوایدریاچهوایرودخانهدریایی،-آبیمرزهایمجموع)ج
.استدریاییمرزهایازبیشایخانهرودمرزهای)د

:ازعبارتندطولترتیببهایرانمرزهایانواع-7
هدریاجای،رودخانهدریایی،خشکی،)بباتالقوایدریاجهای،رودخانهخشکی،دریایی،)الف
باتالقوای
دریاجه،دریایی،ایرودخانهخشکی،)دباتالقوایدریاجهخشکی،ای،رودخانهدریایی،)ج

باتالقوای

است؟جهانمهمتجاریهایگذرگاهازیکیوراهبردیآبراهۀترینمهم،فارسخلیجچرا-8
کندمیمتصلعماندریایبهرافارسخلیج)باستفارسخلیجنفتخروجیدروازۀ)الف

رارقآندرایرانجزیرهترینبزگقشمجزیره)دکنندمیترددآناززیادیهایکشتی)ج
دارد



mailto:m.yousefi1348@gmail.com



