


ل
ل و نق

ی حم
ع شیوه ها

ی ها و انوا
ویژگ

امروزتاگذشتهازونقلحملگسترش

ونقلحملاهمیتونقش
تعریف حمل و نقل

حمل ونقلاهمیت 

ارتباط متقابل میان حمل و نقل با جغرافیاونقلحملوجغرافیا

تعریف جغرافیای حمل ونقل
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ایونقل جادهحمل-1

ونقل ریلیحمل-2

مزایای حمل ونقل جاده ای

محدودیت ها ومشکالت  حمل ونقل جاده ای

ایراندرایجادهونقلحمل

ویژگی های  حمل ونقل ریلی

مزایای حمل ونقل ریلی

محدودیت های حمل ونقل ریلی

(تندرو)قطارهای پرسرعت

جهاندرریلیهایشبکهپراکندگی

ایراندرریلیونقلحمل



مزایای خطوط لوله

محدودیت هاومشکالت حمل ونقل لوله ای

ایراندرایلولهونقلحمل

تعریف حمل ونقل هوایی

مزایای حمل ونقل هوایی

محدودیت های حمل ونقل هوایی

ایراندرهواییونقلحمل

حمل ونقل ازطریق لوله-5

ونقل آبیحمل-3

حمل ونقل هوایی-4

اهمیت حمل ونقل دریایی

معایب ومشکالت حمل ونقل دریایی

ایراندرآبیونقلحمل

انواع کشتی ها



ینبروابطواقتصاددرمهمینقشواستامروزجهاندرانسانیهایفعالیتترینمهمازیکیونقلحمل
.داردنواحیوهامکان

بینحسطدریاوکشورهاداخلدررااقتصادیهایفعالیتانواعومردمونقل،حملی(هاسیستم)هاسامانه
بودهتنمیلیارد10.3بربالغجهاندردریاییتجارتحجممیالدی2016سالدر.دهدپیوندمیهمبهالمللی

میلیون90ازبیشواندشدهجاجابهجهاندرهواپیماتوسطمسافرنفرمیلیارد3.5حدودسالهمیندر.است
.استشدهتولیدیکسالدرتنهاخودرودستگاه

ده و  آمارها نشان می دهد در نیم قرن اخیر میزان حمل ونقل و ارتباطات در جهان شتاب چشمگیری پیدا کر
.تقاضا برای جابه جایی مسافر و بار هر روز بیشتر می شود

ارهایراهکبرخیهمچنینوونقلحملهایشیوهونقل،حملهایشبکهضرورتواهمیتبافصلایندرشما
.شویدآشنامیآنهامدیریت



ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل

3درس

جتماعیاوفردیزندگیهایفعالیتبرایانساناساسینیازهایازیکیجاییجابهوتحرک
بهنیمکاازاموریچهبرایگذشتهماهیکدرتانخانوادهاعضاییاوشماکنیدفکر.است

بهید؟اکردهالستفادهونقحملوسایلوهاشیوهکدامازونمودهآمدورفتدیگرهایمکان
شماتفادهاسموردکاالهایازیکهربگوییدوکنیدنگاهخودپیرامونکاالهایووسایلانواع

است؟رسیدهشمادستبهچگونهوشدهتولیدنزدیکودورنواحیکدامدر

است؟وابستهونقلحملبهچقدرمازندگیشمانظربه



سال پیش4000در

دردوره هخامنشیان و دولت روم

پیش ازانقالب صنعتی

دراوایل قرن نوزدهم

اوایل قرن بیستم

طی جنگ جهانی دوم
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:پیشسال4000درونقلحملتحوالت
وردندکمیاستفادهچارپایانازبارحملبرایهاانسانکهن،هایتمدننخستینزماندرقبل،سالهزارچهارازترپیش

ولتحآتشکشفهمچونچرخاختراع.بودمعمولهارودخانهدرپاروییهایقایقباونقلحملالنهرینبیندرمنطقه
.آوردپدیددورهآنانسانزندگیدربزرگی

:رومدولتوهخامنشیاندردورهنقلوحملتحوالت
ردمثالبرای.دهدمینشانمختلفزمانیهایدورهرادرآنهاگسترشوونقلحملهایشبکهوجودتاریخیمطالعات

ایهجاده.بودندشدهایجادقلمرواینمختلفدرنقاطهاییخانهچاپاروهاراههخامنشیان،دورهدرایرانقلمروپهناور
ابریشمجادهیگیرشکلوکردمیمتصلپایتختومرکزبهرانقاطهمهکهرومامپراتوریدرطوالنیوگستردهسنگفرشی

ردآنهاگسترشوهاوجودراهضرورتازهایینمونهنوردیدند،میدررااروپاغربتاآسیاشرقازهاکاروانآندرکه
.استکردهایفامهمینقشهاتمدنگسترشوتوسعهدرخودنوبهبهنیزونقلحملالبته.استبودهتاریخطی

:صنعتیازانقالبپیشتانقلوحملتحوالت
مسافتزیادزمانصرفباوکندیبهزمینیونقلحملوسایلها،قرنبرای(م،1800ــ1870)صنعتیانقالبازپیشتا

لعامچارپایانوانساننیرویها،خشکیرویبر.بودندبارکمیمیزانحملبهقادروکردندمیطیراطوالنیهای
بهریلیوآبیونقلحملدربزرگیتحولبخارموتوراختراع.بودهاکشتیمحرکباددریاهانیرویدربارومسافرحرکت
.آوردوجود





:نوزدهمقرندراوایلنقلوحملتحوالت
بیندررااقطارهوشدساختهانگلستاندربخارموتورمجهزبهلوکوموتیوهاینخستیننوزدهمقرناوایلدر

بارترنآساحرکتموجبریلیونقلحمل.کردتبدیلقطارزادگاهبهراکشوراینودرآوردحرکتبهشهرها
ونفتخراجاستوکشفبابعدها.پیداکردبسیاررونقوشددورنسبتاًهایمسافتدرسنگینبارهایحملو

.شدبیشترونقلحملوسایلکارآییوسرعتسنگ،زغالباآنشدنجایگزین

:بیستمقرناوایلدرنقلوحملتحوالت
خیابان.دادتغییرراشهرهاازخارجوشهریفضاهایچهرهاتومبیل،انبوهتولیدواختراعبیستمقرناوایلدر

بهوشدندایجادروستاهاوشهرهابینوسیعجادهایهایشبکهوشهرهادرهاتقاطعوفرعیواصلیهای
.دندشپدیدار...واتومبیلهایگاهتعمیروهابنزینمانندپمپراهداریمراکزخدماتوهامکانآندنبال

:دومجهانیجنگطیدرنقلوحملتحوالت
توانجتموتور.شدساختهآلماندرجتهواپیمایاولین(م1939ــ1945)دومجهانیجنگطیدر

درریمسافربجتهواپیماهایوشودساختهبریمسافرتربزرگهواپیماهایشدموجبوداشتبیشتری
سترشگجهانسراسردرراهواییونقلحملبویینگهواپیماهایتولیدبعدها.درآیندپروازبههاآسمان
.دادند





:اخیرقرندرنیمونقلحملصنعتدرتحولوگسترشموجبعوامل
جمعیتافزایش*
ونقل،حملبرایتقاضاافزایش*

جهانیاقتصادوتجارتگسترش*
فناوریوعلمیهایپیشرفت*

:امروزدرجهانونقلحملوسایلترینمهم
باس،ایرهواپیماهایها،کشنفتوکانتینریپیکرغولهایکشتیامروزهکهطوریبه

هبراهامکانبینجاییجابهوتحرکوعمومیشخصیخودروهایانواعوتندروقطارهای
.انددادهافزایشچشمگیریطور







ونقلحملاهمیتونقش
:نقلوحملتعریف

.اطالعاتو(کاال)بار(مسافر)مردمجاییجابهازاستعبارتونقلحمل

:اقتصادیاهمیت
اقتصادینیازهایبرآوردنبرایبینالمللیسطحدرچهوکشورهاداخلدرچهنواحیهمهونیستکفاخودایناحیههیچامروزه

هایفعالیت.نندداکشورهامیاقتصادزیربناییرکنواقتصادیتوسعهکلیدراحملونقلصاحبنظران،.اندوابستهیکدیگربهخود
درمهماقتصادیفعالیتیکعنوانبهنیزگردشگری.اندوابستهحملونقلهایشبکهبهشدتبهتجارتوتوزیعوتولیداقتصادی
.داردنیازونقلحملساختهایزیربهکشورها

:اجتماعیاهمیت
هایدرفعالیتشرکتوآموزشیمراکزبهداشتی،ودرمانیمراکزبهدسترسیسکونت،وکارمحلبینجاییجابهبرایمردم

درسزاییبهاهمیتونقلحمل.دارندنیازمناسبونقلحملبهفراغتاوقاتگذرانوتفریحیاموروفرهنگیوهنریاجتماعی،
.داردمختلفنواحیبینفرهنگیتبادلومردمارتباط

:سیاسیاهمیت
تنگهبندرها،ها،کانالبهدسترسی.شودمیمحسوبکشوریکملیقدرتعواملازونقلحملپیشرفتههایشبکهووسایلداشتن

سیاسیابزاریکعنوانبهخاصمواقعدرآنهاازتوانندمیهاحکومتوبودهکشورهاسیاسیقدرتعواملازآننظایروها
.کننداستفاده

:محیطیزیستاهمیت
برایتاکنندمیتالشجوامعهمهدارد،محیطیزیستمشکالتومسائلبروزدرونقلحملهایفعالیتکهنقشیبهتوجهباامروزه

.کنندریزیبرنامهواندیشیچارهمشکالتحلونامطلوبآثاراینکاهشیاجلوگیری
کنید؟فهرسترااثراتاینازبرخیتوانیدمیآیا.گذاردمیتأثیرهواوآبزمین،رویبرونقلحمل
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ونقلحملوجغرافیا

:جغرافیابانقلوحملمیانمتقابلارتباط
مکاندادنارتباطونقلحملهدفوداردکارسروجغرافیاییفضایومکانپهنهدرجاییجابهباونقلحمل

مکان،چونمفاهیمیباواستجغرافیاییاساساًونقلحملماهیتترتیببدین.یکدیگراستبانواحیوها
محیطازهمونقلحملهایشبکههمچنین.داردکارسرونظایرآنومقصدمبدأ،مسافت،مکانی،موقعیت

.گذارندمیتأثیرجغرافیاییفضایبرهموپذیرندمیتأثیرجغرافیایی

:ونقلحملجغرافیایتعریف
زمینسطحدررااطالعاتوبارمردم،جاییجابهکهجغرافیاستدانشازایشاخهونقلحملجغرافیای

برنامهمنظوربهمحیطبرآنهااثراتوونقلحملهایشیوهوپراکندگیالگوهایبررسیبهوکندمیمطالعه
.پردازدمیایمنطقهمطلوبمدیریتوریزی

شود؟میمحسوباقتصادیجغرافیایازایشاخهونقلحملجغرافیایچرا
نقشتجاریوخدماتیوتولیدیواحدهایگزینیمکانواقتصادیهایفعالیتدرونقلحملکهآنجاییاز

.شودمیمحسوباقتصادیازجغرافیایایشاخهونقل،حملجغرافیایداردمهمی



فعـالیـت
بهتواندمیچگونههاکانالوهاتنگهکهدهیدتوضیحمثالیکباوکنیدوفکرـ1

شود؟تبدیلکشوریکبرایسیاسیابزار

.دهیدتوضیحاست؟جغرافیاییموضوعیکاساساًونقلحملچراـ2

متحولزمانیمختلفهایدورهدرراونقلحملاکتشافات،واختراعاتکدامـ3
است؟کرده



ونقلحملهایشیوه

لولهازطریقونقلحملــ5

ایجادهونقلحمل-1

ریلیونقلحمل-2

آبیونقلحمل-3

هواییونقلحمل-4
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ردموگستردهطوربههاقارهتمامدرواستجهانهایقارههمهدرونقلحملمتداولهایشیوهازیکیایجادهونقلحمل

.گیردمیقراراستفاده
:ایجادهونقلحملمزایای

.استترمناسب(کیلومتر400ازمعموالًکمتر)کوتاههایمسافتبرایونقلحملشیوهاین-1
وراهمسیردرمختلفنقاطبهدسترسینظرازراانعطافبیشترینونقلحملهایشیوهسایربهنسبتایجادهونقلحمل-2

.داردمتعددهایایستگاهدرتوقف
.شودمیاستفادهشیوهاینازاغلبنیزروستایییاافتادهدورهایمکانبهرفتنبرای-3
.استترهزینهکمشیوهایندر(هاترمینال)هاپایانهاحداث-6

:ایجادهونقلحملومشکالتهامحدودیت
.داردرامسافرکمتریتعدادجاییجابهقابلیتهاشیوهسایربهنسبتایجادهونقلحمل-1
.استریلیوآبیونقلحملازکمترهاوتریلیهاکامیونتوسطکاالحملظرفیت-5
.استزیادبسیارونقلحملشیوهایندرزیستمحیطآالیندگیوسوختمصرفمیزان-9

:ایجادهونقلدرحملجغرافیاییفضایتعییرعوامل
.ددادنتغییرراجغرافیاییفضایوشدندتبدیلآسفالتههایجادهبهخاکیهایجادهعصرخودروها،بهورودبا-1
ازشبیهاخانوادهبرخیامروزهکهطوریبهاستیافتهافزایشهموارهشخصیخودرویداشتنبرایجهانمردمتمایل-2

.دارندخودرویک





:خودروهاوهاجادهگسترشنتایج
ایامردویژهبهمسیرهابرخیدرترافیکیتراکمایجادخودروها،وهاجادهگسترشنتایجاز

شکلمحلبرایهابزرگراهوهاآزادراهساختنبیستمقرندومنیمهدر.استبودهتعطیالت
.گردیدمتداولخودروهاسرعتافزایشهمچنینوترافیکی

:(اتوبان)راهآزادتعریف
کدیگریازآنهابرگشتورفتخطوطکههستندزیادپهنایبامسیرهایی(اتوبان)هاآزادراه

محدودینقاطدرآنهاازخروجوآنهابهورودوندارندهمسطحتقاطعهیچگونهوبودهجدا
آمدورفتبرایوشوندمیساختهشهرهاازخارجدرمعموالًهاآزادراه.استپذیرامکان

.شودمیاخذعوارضآنهادرخودروها
:بزرگراهتعریف

همسطحهایتقاطعتعدادیکههستندجدابرگشتورفتخطوطبامسیرهایینیزهابزرگراه
.شوندمیساختهشهرهادروندرمعموالًهابزرگراه.دارند







بدانیـمبیشتـر
:همسطحتقاطع

ختهسازمینسطحازارتفاعیکدرکهارتباطیراهچندیادوبرخوردمحل
وههاراوسهراههاچهارمانندکندمختلرامروروعبورتواندمیوباشدشده

.شودمیاستفادهراهنماییچراغازدلیلهمینبه
:همسطحغیرتقاطع
هایراهازاینیکهروقتیاستارتباطیراهچندیادوخوردبرمحل

عبورکهیطوربهباشندشدهساختهزمینازسطحمختلفیارتفاعدرارتباطی
.نکنندمختلرایکدیگرمرورو



(تقاطع غیرهمسطح)قمتن راه ورودی از اتوبان تهران به 72میدان 



:کشورهایراهمجموعطول
هزار50ازکمترایرانهایراهمجموعطولایراناسالمیانقالبازپیشتا

.استبودهراهکیلومترهزار200ازبیشدارایایران1394سالدر.بودکیلومتر
سهودوترتیببهقبلدههیکبهنسبتکشورهایبزرگراهوهاراهآزادمیزان
.استشدهبرابر

:کشورهایآزادراهپرترددترین
آزادراهپرترددترینازقمــتهرانوقزوینــکرجــتهرانهایآزادراه

تعدادورانندگیراهنماییآمارهایطبقبر1396سالدر.هستندکشورهای
.استگذشتهمیلیون20مرزازایرانشدهپالکخودروهای

ایراندرایجادهونقلحمل



های کشورنقشه راه 





فعـالیـت



تامیانهفاصله(1+6+8+12).استکیلومتر39دوزدوزانتاآبادبستانفاصلهنقشهرویـ1
است؟کیلومترچندداشتیکمه

یمتوانمینقلوحملشیوهومسیرچندازبرویمنظرکهریزیبهآچاچیازبخواهیماگرـ2
کنیم؟استفاده

است؟نقشهاطرافازکمترهاراهتراکمنقشهمیانیبخشدرچراـ3

است؟مشاهدهقابلقطارداخلازکهداردوجودطبیعیپدیدهچهآهنخطموازاتبهـ4
نزینبپمپازتوانیممیفواصلیچهدربرویمچمنقرهبهمیانهازبخواهیمکهصورتیدرـ5

برویم؟مسجدبهنمازاقامهبرایوکنیماستفاده

باعلممکمکباسپس.کنیدمشاهدهرانقشهراهنمای.بیاوریدکالسبهراهاراهاطلسیکـ6
نقاطهبسفرمسیرهایو.کنیدپیداراخودزندگیمنطقهها،نقشهاتصالراهنمایازاستفاده

.کنیدیاداشتومشاهدهرااطرافشهرهایوروستایی



:ریلیونقلحملهایویژگی
.استجهاندرمسافروکاالحملهایشیوهمهمترینازیکیهمچنانریلیونقلحمل-1
.شودمیاستفادهکشدمیخوددنبالبهراقطارهایواگنکهلوکوموتیویوریلازانتقالبرایشیوهایندر-2
.استمناسبطوالنینسبتاًومتوسطهایمسافتبرایریلیونقلحمل-3
.کنندمیحملکانتینرییاایفلهصورتبهرا،بارقطارها-4

:ریلیونقلحملمزایای
.استمتوسطهاآندر(هاترمینال)هاپایانهاحداثهایهزینه-4
ازبیشتربسیارقطاردرمسافرانراحتیهمچنین.باالستایمنیدارایقطارباجاییجابهکلیطوربه-5

.خودروهاست
جادهازکمترطوالنیهایدرمسافتحملهزینهوکنندحملبارکامیونهادهاندازهبهتوانندمیباریقطارهای-6

.است

1ریلیونقلحملدرسوختمصرف-7

7
.تاسکمتربسیارزیستمحیطبرایآنآالیندگیواستایجادهونقلحمل

:ریلیونقلحملهایمحدودیت
.داردنیازهموارهایزمینبههاجادهبرخالفریلیخطوطاحداث-1

وهانواگخریدیاتولیدهمچنینوبلندیوپستیوموانعداراینواحیدرویژهبهآهنخطوطاحداثهایهزینه-2
.باالستلوکوموتیوها

:تاامروزگذشتهازلوکوموتیوانواع
یزلیدلوکوموتیوهایبهراخودجایتدریجبهبخاریلوکوموتیوهایامروز،بهتاگذشتهازقطارهاتولیدرونددر

.هستندتزیسمحیطباسازگارینظرازلوکوموتیوهانوعبهترین(برقی)الکتریکیلوکوموتیوهایامروزه.دادند

ی 
ل ریل

ل ونق
حم





:جهانقطارپرسرعتاولین
برایراییهاطرحژاپنوآلماناسپانیا،فرانسه،مانندکشورهابرخیبیستمقرندومنیمهدر

ووتوکیبینکهالکتریکیسرعتپرقطار.کردندآزمایشوطراحیپرسرعتقطارهایتولید
.استجهانپرسرعتقطارهایاولینازدرآمدحرکتبهم1964سالدرژاپندراوزاکا
:(پرسرعت)قطارتندروتعریف

میسرعتپرقطارباشندداشتهسرعتساعتدرکیلومتر200ازبیشکهقطارهاییبهمعموالً
.گویند
:تندروقطارهایسرعتمیزان

یجتدربهوشدهرقابتواردسرعتپرقطارهایکنندهتولیدهایدهه،کمپانیچندطیدر
ساعتدرکیلومتر300ازبیشبهساعتکیلومتردر160ازراسرعتافزایشرکورد

.اندرسانده(کیلومتردرساعت450حتی)
:تندروقطارهایعمدهتولیدکنندگان

وآلمانوفرانسهویژهبهاروپاییتندروکشورهایقطارهایعمدهتولیدکنندگانامروزه
.هستندتایوانوچینجنوبی،کرهژاپن،شرقیجنوبآسیایکشورهای

(تندرو)پرسرعتقطارهای 





دارد؟قرارقارهدرکدامریلیهایشبکهترینگسترده
گستردهاروپاقاره.استمتفاوتدنیامختلفنواحیدرآنبهدسترسیوریلیهایشبکهاحداثمیزان

خططریقازقارهاینکشورهایبیشتربهسفرتقریباًوداردجهانهایقارهدربینراآهنخطشبکهترین
.هستندآهنراهفاقدنیزجهانازکشورهایبرخیالبته.استپذیرامکانقطاروآهن

:درجهانریلیخطوطمیزانبیشتریندارایکشورها
.دارندجهاندرراریلیخطوطمیزانبیشترینهندوچینامریکا،روسیه،متحدهایاالتکشورهای

:جهانریلیشبکهترینطوالنیوترینگسترده
بارحملبهآندرصد80کهداردجهاندرراریلیشبکهترینطوالنیوترینامریکاگستردهمتحدهایاالت

.دارداختصاص
دارد؟کشورقراردرکدام(تندرو)السیرسریعخطوطمیزانبیشترین
مسافتگوانگ ژو-پکن)جهانتندروقطارخطترینطوالنیوالسیرسریعخطوطمیزانبیشترین

راهازسفربراینفرهامیلیونساالنهنیزهندپهناوردرکشور.استچینکشوربهمتعلق(کیلومتر2298
.کنندمیاستفادهآهن

جهاندرریلیهایشبکهپراکندگی



اروپاریلیشبکهنقشه



متحدهایاالتریلیشبکهنقشه





هندریلیشبکهنقشه





یافتهافزایشایرانسراسریآهنراهخطوططولاخیردههچندودراسالمیانقالبازپس
.است

:ایرانریلیخطوطمجموع
حدودسالهمیندر.استبودهکیلومتر13437ایرانریلیخطوطمجموع1396درسال

حاضرحالدر.استجاشدهجابهقطاربامحمولهتنمیلیون35ازبیشومسافرنفرمیلیون24
.استساعتدرکیلومتر160حداکثرقطارهاسرعتونیستموجودکشوردرتندروقطار

:کشوربرقیمسیرخطتنها
.باشدمیکشوربرقیخطتنها(کیلومتر148)تبریز-مسیرجلفا
:ایراناسالمیجمهوریآهنراهشرکتاجرایدستدرهایپروژهمهمترین

طولبه)-اصفهان-قم-تهران(پرسرعتقطار)السیرسریعآهنراهاحداث*
(کیلومتر410

(کیلومتر1000طولبه)مشهد-تهرانآهنراهکردنبرقی*

ایراندرریلیونقلحمل











فعـالیـت
هاقارهبیندرراریلیونقلحملشبکهبیشتریناروپاقارهکهاستشدهموجبعواملیچهشمانظربهـ1

باشد؟داشته
چیست؟زیرکشورهایازیکهردرآهنراهنداشتندالیلیادلیلشمانظربهـ2

سومالیـکویتـنپالـقطرـلیبیـافغانستان
:دهیدپاسخهاپرسشبهآهنراهنقشهبهتوجهباـ3

همبهراشهرهاکدامخطوطاینوهستندهاخطکدامایرانسراسریآهنمسیرهایترینطوالنیـالف
(مورددو)کنند؟میمتصل

جارتتواقتصادرویتاثیریچابهارچهبندربهآناتصالوایرانشرقیجنوبمنطقهدرآهنراهاحداثـب
.داردمنطقهکشورهایباایران

ماشبهآهنراهایستگاهتریننزدیکنه،اگراست؟کردهعبورشمازندگیمحلشهرازآهنراهآیاـج
کجاست؟

:بگوییدکالسدررانتیجهوکنیدتحقیقموضوعاتایندربارهـ4
ایرانبهآنورودو«دودیماشین»-
شداحداثایراندرکهآهنیخطاولینآنمکانوزمان-



:دریاییونقلدرحملآبیمسیرهای
هاکانالوهارودخانهودائمیهایدریاچهودریاهاوهااقیانوس.داردجهاندرایگستردهپوششدریاییونقلحمل

.دهندمیتشکیلراآبیمسیرهای
:دریاییونقلحملاهمیت

اینآبیونقلحملوجودبدونوشودمیانجامهاکشتیتوسطوزنبراساسجهانیتجارتدرصد90حدودامروزه-1
.نبودممکنامروزجهاندرکاالوارداتوصادراتعظیمحجم

دربزرگوحجیمکاالهایویژهبهکاالهاجاییجابهبرایروشترینارزانوترینصرفهبهمقرونکشتیباکاالحمل-2
.استطوالنیهایمسافت
5000TEUپاناماکسکشتیوVLCCپیکرغولکشنفتکشتی

یکوکندحملبارکامیونیکبرابر9000تواندحدودمی(بشکهمیلیون2ظرفیتVLCC)پیکرغولکشنفتکشتییک
.داردحملظرفیتکامیونیکبرابر2000ازبیش(5000TEUپاناماکس)کشتی
:دریاییونقلحملومشکالتمعایب

.باالستهابسیارکشتیخریدیاساختهمچنینوبنادرتجهیزاتوهااسکلهوبنادراحداثهزینه-1
.استکمونقلحملهایهشیوسایربهنسبتکشتیسرعت-2

:مسافربریهایکشتیانواع
فواصلدرردیگمکانبهمکانیازرامسافرانوبودهپیمااقیانوسآنهاازبرخیدارندمختلفیانواعمسافربریهایکشتی

کروزهایکشتیمانند.برنددورمی
:کروزهایکشتیهایویژگی
دوبارهودهندمیگردشآبرویرامسافرانمحدودمدتطیکههستندگردشگریتفریحیهایکشتیکروزهایکشتی

هستندطبقهندچهتلیکمانندکروزهایکشتیبرخی.استپرهزینهمعموالکروزهایکشتیباسفر.گردانندمیبازمبدأبه
.دارندآننظایروبازیزمینواستخرتئاتر،سینما،رستوران،و

ل 
ل ونق

حم
ی 

دریای



هایازنوعینفتکشتانکریانفتکشکشتی شدهطراحیفلهصورتبهنفتنقلوحملبرایکهاستتجاریکشتی
های.است هایتانکروخامنفتتانکر:دارندوجودنوعدودرنفتکشکشتی مقادیرامخنفتتانکرهای.نفتیفرآورده
هابهآناستخراجنقطهازراخامنفتاززیادی هایتانکر.میکنندمنتقل���شگاه کلیرطوبهکهنفتیفرآورده
هایجابهجاییبرایهستند،کوچکتربسیار طراحیکنندهمصرفبازارهایبهنزدیکنقاطتاپ����ازنفتیفراورده
.شدهاند

هایشاملکههستندخامنفتنفتکشهایبزرگترینسوپرتانکرها باپیکرکوهنفتکشهایوغولپیکرهانفتکش
های تن۳۲۰،۰۰۰تاتن۱۶۰،۰۰۰ازآنظرفیتکهبزرگینفتکشبه.میشوندتن۱۶۰،۰۰۰ازبیشظرفیت

نفتکش»استتن۳۲۰،۰۰۰ازبیشآنهاظرفیتکهبزرگبسیارنفتکشهایبهو(VLCC)«غولپیکرنفتکش»
هااین.میشودگفته(ULCC)«کوهپیکر رانفت(مکعبمتر۳۲۰،۰۰۰)بشکه۲،۰۰۰،۰۰۰تامیتوانندکشتی
.کنندجابهجا

هاازدستهایبه .میشودگفته(Panamax)پاناماگذرباشدمناسبپاناماکانالازگذشتنبرایابعادشانکهکشتی
هایبرایقبولمورداندازهبزرگترینبیانگرپاناماگذراندازه گونهنایطول.استپاناماکانالازعبورکنندهکشتی

ها هاگونهاینمتوسطظرفیت.استمتر۳۲حداکثرآنهاعرضومتر۲۷۵حداکثرکشتی ۶۵۰۰۰dwtحدودکشتی
هاازدستهآنبه.است Post:انگلیسیبه)پاناماناگذرنیستمناسبپاناماکانالازگذربرایابعادشانکهکشتی

Panamax)میگویند.

.باشدمیTEUیكمعادلفوت۲۰كانتینرهر



گذردو کشنی پاناما 
PANAMAX





سوپرتانکر 
AbQaiq









:کانتینریوبرفلههایکشتی
کاالهاییرایببرفلههایکشتیاز.هستندبریبارهایکشتیانواعمهمترینکانتینریوبرفلههایکشتی
یاخازنمدرفلهصورتبهموادوشودمیاستفاده...وغالتوپتروشیمیموادوموادمعدنیوگازونفتمانند

.شودمیگذاشتهکشتیتانکرهای
:میالدی1970دههازدریاییونقلحملمهمتحوالت

:خشیدبسرعتشیوهایندرراکاالجاییجابهظرفیتدریاییونقلحملدرمهمتحولدومیالدی1970دههاز
Roll-on/roll-off)رو-روهایکشتیتولید-1 SHIP)خودبارباساختمیقادرراخودروزیادیتعدادکه

ازیکی.اددمیکاهشرابارگیریوتخلیههایهزینهوشوندخارجمقصددروبروندکشتیدرونبهمسافرویا
.استکشورهاسایربهسازندهکشورهایازصادراتیخودروهایحملهاکشتیاینمهمکاربردهای

.برکانتینرهایکشتیگسترشوتولید-2
:کانتینرهااهمیت

ترسریعهتخلیوجاییجابهسرعتافزایشموجبدارنداندازهنظرازمشخصیاستانداردهایکهکانتینرها-1
میتوقفبارگیریوتخلیهبرایبندردررازیادیزمانهاکشتیکانتینرها،تولیدازقبل.شوندکاالهامی

.کردند
میوجبمشده،نوشتهکاالهامشخصاتآنهادرکهکانتینرهارویهایبرچسبوکاالهابودنمحفظهداخل-2

.شودترنآساهامحمولهداریانباروشودمدیریت



Roll-on/roll-off SHIP



هایبارگنجیکشتییاکانتینریکشتی اص��درکهیباشدم(کانتینر)بارگنجآنهابارتمامکههستندباربریکشتی
های.میشودنامیدهکانتینریزیشنیابارگنجنقلوحملآن،فنی چندگانهیستگاهااصلیابزارعموماکانتینریکشتی

هااینبارهای.میباشندتجارتی رهایعموماکشتی حملظرفیت.میباشندفوت۴۰×۸و۲۰×۸استانداردکانتین
.رسدمیهمکانتینر۱۹۰۰۰هزارنوزدهتابرکانتینرهایکشتیبرخی





:درکشوردریاییونقلحملتوسعهعوامل
نعمتازعماندریایوفارسخلیجخزر،درایهایکرانهدرشدنواقعسبببهایران
درشتیکمزایایازمندیبهرهالبته.برخورداراستدریاییونقلحملبهدسترسیبزرگ

وعهتوسوساختنبهبلکهشودنمیمحدوددریابهداشتندسترسیبهفقطتجارت
.استوابستهتجهیزبنادر

:درکشوردریاییونقلحملتقاضایوضعیت
هبرواخیردههچنددرماکشوردربندریخدماتعرضهودریاییونقلحملتقاضای
.استبودهافزایش

ساسی،اکاالهاینفتی،هایفرآوردهشاملکاالتخلیهوگیریبارعملکرد1396سالدر
ازبیشکشوربنادرکلدر...وومنسوجاتآالتماشینمعدنی،وساختمانیفلزی،

شورکمسافریبنادربهمسافرنفرمیلیون18حدودآنبرعالوه.استبودهتنمیلیون156
.اندشدهخارجووارد

:کشورمسافریبنادرپرترددترین
خرمشهروچارک(بندرعباس،)حقانیشهیدبنادرقشم،

ل
حم

ل
ونق

ی
آب

در
ن

ایرا









فعـالیـت
کدامند؟جنوبوشمالسواحلدرایرانبنادرترینفعالنقشهبهتوجهباـ1

داشتههمیانآسیایباتجارتدرمهمینقشتواندمیوبودهاقیانوسیایرانربندکدامـ2
باشد؟

است؟کدامایرانکانتینریربندمهمترین(الفـ3
.دهیدتوضیحراکانتینریحملمزایای(ب

دربهتوجهباوکنیدمراجعهimrh.irنشانیبهایراندریاییاطالعاتبانکپایگاهبهـ4
.کنیدارائهکالسدرواستخراج...ودریاییونقلحملدررااطالعاتیمعلمخواست



:هواییونقلحملتعریف
.استآسماندرپروازطریقازباروانسانجاییجابههواییونقلحمل

:هواییونقلحملمزایای
.استمناسبزماندرجوییصرفهوطوالنیهایمسافتبرایوبودهونقلحملهایشیوهترینسریع-1
.نیستآنراهبرسرموانعوهاناهمواریونداردنیازمسیراحداثبههواییونقلحمل-2
.داردباالییبسیارامنیتهواییونقلحمل-3

:هواییونقلحملهایمحدودیت
.داردیازنهنگفتگذاریسرمایهبههواپیماهاخریدوتولیدهمچنینوآنبهبوطمرتجهیزاتوهافرودگاهاحداث-1
.استبیشتربسیارونقلحملهایشیوهسایربهنسبتهواپیماهادرسوختمصرف-2
.استونقلحملهایشیوهسایرازترگرانهواپیماباسفر-3

:هواپیماکاربردهایترینمهم
دادهویلتحمقصدبهسریعبایدکهشدنیفاسدموادیاوارزشمندحجم،کموسبککاالهایحملهواپیمابرایاز-1

.آننظایروغذاییمواددارو،گل،الکترونیکی،مانندتجهیزاتشودمیاستفادهشوند
.کشاورزیمزارعسمپاشییاوانسانیوطبیعیسوانحوتصادفاتماننداضطراریموارددراستفاده-2

:هواییونقلحملامنیت
حالاینبا.استاندکبسیارپروازهاتعدادبهنسبتآنسوانحوداردباالییبسیارامنیتهواییونقلحملکلیطوربه

.داردنیاززیادمراقبتودقتبهآنایمنیکنترل
:هواییونقلدرحملوتحولتغییرعامل

باریاحملبرایبیشترباظرفیتوتربزرگهواپیماهایساختنبرایتولیدکنندهکشورهایبینرقابتاخیردههچنددر
.استشدههواییونقلحملدرتحولوتغییرموجبمسافر،

ی 
ل هوای

ل ونق
حم







جاجابهمسافرانمجموعوفرودگاه54ازبیشکشورهایفرودگاهتعدادکل1394سالدر
سالهمیندر.استبودهنفرمیلیون28ازبیشوخارجیداخلیهایپروازطریقازشده

.استشدهجاجابههواپیمابابارهزارتن86/4

ایراندرهواییونقلحمل





 حدود و���� وراست ومهمترینفرودگاهکش  ترین مهرآبادبزرگ جابجامیشوند۱۳فرودگاه آن در .میلیوننفر



 مهرشهربافاصله ودرمنطقه ایران هیدرشمالغربیشهرکرج، فرودگا و مجموعه پیام بینالمللی وفرودگاه اقتصادی هر۳۵منطقهویژه یازش کیلومتر
.است



چیست؟ایلولهونقلحمل
.دشومیارسالدیگرمکانبهمکانیازلولهازطریقگازهاومایعاتیعنیسیاالتمعموالای،لولهونقلحملدر

:ایلولهونقلحملکاربرد
یکلداخدرکهاستموادپتروشیمیوگازنفتی،هایفرآوردهوخامنفتانتقالایلولهحملمهمکاربردهایازیکی
.دهندمیراانجامانتقالکشورهابینیاکشور
:هالولهنصبمحلوهالولهجنس
یازمینرویزایاوشوندگذاشتهکارزمینزیردراستممکنواندشدهساختهپالستیکوفوالدازعمدتانفتیهایلوله
.کنندعبوردریابسترحتی
:هادرمسیرلولههاایستگاهترینمهم
برخیدیکینزدر.شودمیراندههالولهدرونبهفشاربانفتیامایعگاز.داردوجودپمپاژهایایستگاههالولهراهسربر

.دهندقرارمیفشارافتیاشکنفشارهایایستگاهشهری،گازتوزیعوشبکهمانندهاییفرآوردهتوزیعهایمکان
:لولهخطوطمزایای

.استصرفهبهمقرونبسیارکهاستروزیطورشبانهبهمایعاتازعظیمیحجمانتقال-1
.رساندمیآسیبزیستمحیطبهکمترلولهطریقموادازانتقال-2

:ایلولهونقلحملهاومشکالتمحدودیت
.داردنیازفراوانگذاریسرمایهبهایواسطههایایستگاهوهالولهتعمیرواحداث-1
آتشوفجارانباعثتواندمیزیراداردنیاززیادمراقبتبهجنگیازلزلهمانندمترقبهغیرحوادثنظرازلولهخطوط-2

.شودسوزی
.شودمیاعالمسریعاًهالولهخوردگیحتیوموادنشتصدمات،هوشمندتجهیزاتکارگیریبهباامروزهالبته

.استداشتهجودوجهاندرسراسرلولهخطکیلومترمیلیون3/5ازبیشمیالدی2014سالدر

ی
ل لوله ا

ل ونق
حم





رکتحطریقازافرادوسیلهایندر.استجهاندرنقلوحملجدیدوسیلهنامهایپرلوپ
سیمغناطیقدرتباهاکپسول.شوندمیجابجابزرگوثابتهایلولهدرهاییکپسول

ا،هوازهالولهبودنخالیدلیلبه.کنندمیحرکتساعتدرکیلومتر۱۲۲۰سرعتبا
.شودمیانجاماصطکاکحداقلباهاکپسولحرکت

ازمجموعهایعظیم،پروژهایندر
ها خواهندقرارلولههاییدرونکپسول
هاداخلکهداشت یافت�����آن
عدمجهتبهحالتایندر.میشود
راشییکمیتواناصطکاک،هرگونه

بهساعتبرکیلومتر۱۲۲۰سرعتتا
.درآوردحرکت



مرکزبهسلیمانمسجدازرانفتیهایفرآوردهکهسراسریلولهخطاحداثدرگامنخستین
حالدرلولهخطوطتاکنونزمانآنازوشدبرداشته1336سالدررساندمیتهرانیعنی

.استبودهگسترش
نفتیهایفرآوردهوسپسشودمیمنتقلپاالیشگاهبههاچاهازلولهخطوطتوسطخامنفت
ازشودومیتقلمنکشورسراسرانبارهایومخازنبهلولهبابنزینگازوئیل،سفید،نفتنظیر

.شودمیمنتقلسوختهایجایگاهبهتانکربامخازناین
دربانایراامروزه.استلولهخطوطازاستفادهبرمبتنینیزکشوردرگازرسانیشبکه

لولهخطوطکیلومتر36000حدودونفتلولهکیلومترخط14000ازبیشداشتناختیار
.دارداوپکعضوکشورهایدرراوگازنفتلولهخطوطترینگازطوالنیاصلی

ایراندرایلولهونقلحمل



بدانیـمبیشتـر
:کنیدمقایسه

یقطرازکشوردرنفتیهایفرآوردهوخامنفتلیترمیلیارد123ازبیش1396سالدر
.استشدهمنتقللولهخط
اگرواشتیمدنیازنفتکشتانکرهزارچندبهمیزاناینانتقالبراینبودلولهخطوطاگر
چونیمتعددمشکالتباگرفتمیصورتایجادهونقلحملباشیوهانتقالازحجماین

طیمحیهایآلودگیوای،جادهتصادفاتترافیک،تانکرها،توسطزیادسوختمصرف
.بودیمروروبههاجاییجابهازناشی



فعـالیـت
هایدهفرآورمصرفوتوزیعدرمشکالتیچهبانبودکشوردرگازونفتلولهخطوطاگرـ1

.دهیدتوضیحشدیم؟میروروبهوگازنفتی

ردراایراندرشدهجاجابهبارومیزانمسافرانتعداددرس،اینارقاموآماربهتوجهباـ2
.کنیدمقایسهآبیوهواییای،جادهریلی،ونقلحملشیوهچهار

ودخهایازیافتهاستفادهباوکنیدطراحیزیرجدولمشابهجدولیA4کاغذبرگیکرویـ3
هاستونداخلرابارومسافرونقلحملهایشیوهانواعهایمحدودیتومزایادرسایندر

.دهیدتوضیح

است؟گرفتهنامونقلحململیروزماهآذر26روزچراکنیدتحقیقـ4







پیروز باشید
محسن یوسفی

09127543391



:شماره حساب

0104632102006
:شماره کارت

6037997281300377

m.yousefi1348@gmail.com
@qomgeo

mailto:m.yousefi1348@gmail.com

