
مدیریت حمل ونقل
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نقلوحملوتوسعهرشدهاینشانه
هافرودگاهبنادر،ها،جادهمانندونقلحملوسایلومسیرهاافزایش-الف

ونقلبیشترحملایمنیورفاهها،هزینهوزمانکاهشسرعت،بهبود-ب

پایدارنقلوحملونقلوحملمدیریتاهمیت
.داردفراوانینقشاجتماعیواقتصادیهایفعالیتدرونقلحمل

نقلوحملمدیریتتعریف
سامانهکردنبهینهمنظوربهاجراییوریزیبرنامههایفعالیتکلیهازاستعبارت

ونقلحملهای

پایدارنقلوحملتعریف
رسیدستوشودتأمینخوبیبهونقلحملبهمربوطنیازهایآندرکهونقلیحمل

وحالبرایریزیبرنامهدرزیستمحیطسالمتوهاانسانایمنیهمه،برایعادالنه
.شودگرفتهنظردرآنآینده



ایمنی

ل
ل و نق

ی حم
ت و برنامه ریز

ل مورد توجه درمدیری
عوام

(و شبکه هامسیرها )دسترسی

و حجم محموله هانوع 

و زمان انتقالسرعت 

، هزینه

تقاضا

های طبیعیویژگی 

زیستمحیط 



ی 
دسترس

(
مسیرها و شبکه ها

نقطهدوبینمسیرترینکوتاهچگونگی(
.استمستقیمخطیک

مسیرطولوهاراهاحداثهزینهبینارتباط
.استکمترآناحداثهزینهباشدترکوتاهمسیرهرچه
:هاراهخموپیچوانحرافدالیل

واسترخطازونیستمستقیمصورتبههمیشهمختلفدالیلبههامسیرراه
:زیراکندمیپیداخموپیچوانحرافکوتاه،

...وهادریاچهها،باتالقها،کوهرشتهمانندطبیعیوجودموانع-الف
درترافیکایجادازجلوگیریها،پلها،ساختمانمانندانسانیعوامل-ب

نقاطبرخی



کوهرشتهازجادهعبوربرایپیشنهادیمسیرهایترینمهم
طوالنیتونلطریقازراهترینکوتاهاحداث-الف

تونلبدونراهترینطوالنیاحداث-ب
کوتاههایتونلطریقازکوتاهنهوطوالنینهصورتبهمسیراحداث-پ



دوشهرکاتصالبرایپیشنهادیمسیرهایترینمهم
حفرتونلطریقازراهترینکوتاهاحداث-الف

تونلبدونراهترینطوالنیاحداث-ب
کوتاههایتونلطریقازکوتاهنهوطوالنینهصورتبهمسیراحداث-پ



راهاحداثهزینهمیزانباراهوخمپیچمیزانبینارتباط
ههزینکموترآسانراهاحداثباشد،کمترهاوخمپیچیاانحرافمیزانهرچه

.تراست
انحرافشاخصتعریف
ههزینکموترآسانراهاحداثباشد،کمترهاوخمپیچیاانحرافمیزانهرچه

بهراآندرصدوکردمحاسبهتوانمیرامستقیممسیرازانحرافمیزان.تراست
.شودمیگفته«انحرافشاخص»میزاناینبه.آورددست

مطلوبشاخصمفهوم
نظردصددر100کهانحرافهیچگونهبدونآهنوراهجادهیعنیمطلوبشاخص

.شودمیگرفته
انحرافشاخصمحاسبهفرمول

مکان احداثبیندو قابل مسیر طول
مکان بیندو مستقیم مسیر طول درصد شاخص انحراف= 100×



:انحرافشاخصدرموردمسئله

شاخص.کیلومتراست3دومکانبینمسیرمستقیمطولوکیلومتر2مکاندوبیناحداثمسیرقابلطول
.کنیدرامحاسبهدومکاناینانحراف

بینراهساختنبرایممکنمسیرترینکوتاهکهاستآنمعنیهبدرصد150شـاخصمثالایندربنابراین
.کندمیمربوطیکدیگربهرامکاندوآنکهاستمستقیمیمسیربرابر1/5مکان،دو

   =   ×  

   ÷ =    



:مسئله درمورد محاسبه شاخص انحراف

شاخص انحراف را برای . کیلومتر است2مسیر مستقیم یا کوتاه ترین مسیر قابل احداث بین رودبار و دستگرد  
.این مسیر حساب کنید

دومسیراینطول.استکیلومتر2دستگردورودبارمستقیموفاصله250دستگردرودبارومسیرانحرافشاخص
.کنیدحسابشهررا

500= 100÷کیلومتر5



تعریف شبکه

به شکل پایین دقت .دبه  وسیله مسیرهایی به یکدیگر پیوند داده شده ان( سیستم)تعدادی مکان های جغرافیایی که به صورت یک سامانه 
.کنید

دو بخش اصلی هرشبکه

 .مسیرها یا خطوطی که بین مکان ها قرار گرفته اندـ1

.هایا نقاطی که به  وسیله مسیرها به یکدیگر مربوط می شوندگرهـ2

:نکته

.ماتریس به آرایشی مستطیلی شکل از اعداد یا عبارات ریاضی که بصورت سطر و ستون شکل یافته گفته می شود

اهمیت تحلیل مسیرها و گره ها

.با تحلیل مسیرها و گره ها می توان قابلیت دسترسی و کارایی یک شبکه را بررسی کرد



مراحل تحلیل مسیرها ی نقشه فردوس و ماهان

.ابتدا جدولی طراحی می شود و شهرهایی که درنقشه آمده می نویسیم:مرحله ا

.با توجه به میزان فاصله شهرها که درنقشه نوشته شده جدول را کامل کنید:2مرحله

.جمع طول مسیر درمقابل ستون هرشهربنویسید:3مرحله

... نقشه منطقه فردوس و ماهان و



تحلیل جدول طول مسیرهای نقشه فردوس وماهان-ماتریس الف

تاوکیلومتر21بایدفردوستاماهانازمثالبرای.استشدهآوردهدیگرمکانبهمکانیکازرفتنبرایمسیرهاطولالفدرماتریس
بدستدیگرهایمکانبهمکانهردسترسیهایمسیرجمعسپس(.میشودگرفتهنظردرمسیرترینکوتاه).شودپیمودهکیلومتر92جعفرآباد

.آوریممی

:الفماتریسازگیرینتیجه

دسترسیاشد،بکمترشده،پیمودهمسیرهایطولمجموعدیگرهایمکانبهمکانیکازرفتنبرایهرچهالفماتریسبهتوجهبا
داداعبارامسیرطولمجموعترینکمشوردرهوفردوسهایمکانالف،ماتریسدر.استبهترهامکانسایربهمکانآن

.دارندکیلومتر549و487



:ماهانوفردوسنقشههایگرهتحلیلمراحل

.استشدهآوردهدرنقشهکهشهرهایینامنوشتنوجدولطراحی:1مرحله

شهروجوددارددودرمسیرکهشهرهاییتعدادشمارش:2مرحله

هرشهربرایهاگرهتعدادجمعوجدولتکمیل:3مرحله

تعداد نقاطی که برای رفتن از هر مکان به مکان دیگر به سر راه قرار دارد-ماتریس ب

کهنقاطیتعدادماتریسایندر
گردیمکانبهمکانهرازرفتنبرای

دادهنشاندارد،قرارراهسربه
ازرفتنبرایمثال،برای.استشده

هدرنقطهدوآبادجعفربهفردوس
ردداقرارراهسربرجعفرآبادوشور

دجعفرآبابهماهانازرفتنبرایو
وشورودرهفردوسنقطهسه

هکوتا).استراهسربرجعفرآباد
.(ودشمیگرفتهنظردرمسیرترین



بازماتریسگیرینتیجه-
بهانمکیکازرفتنبرایهرچهکهشودمیگرفتهنظردرچنینبماتریسدر

لیتقابباشد،کمترگیردمیقرارراهسربرکهنقاطیتعداددیگر،هایمکان
رفتاکمترمعنایبهبیشترنقاطتعدادزیرااست؛ترمطلوبمکانآندسترسی

درهوسفردومکانهایب،ماتریسدربنابراین،.استتربیشزمانیتأخیرووآمد
.دارندرادسترسیترینمطلوب11یعنیجدولاعدادکمترینکسبباشور

اهمیت بررسی دسترسی مطلوب  نقاط در یک شبکه

برنامه ریزی حمل ونقل-الف

مورد توجه قرارگرفتن درمطالعات مکان یابی-ب



:فعالیت

ب ترین و نامطلوب سپس بگویید مطلو. منطقه فرضی، ماتریس الف و ب رابرای شبکه راه ها رسم کنیدـ با توجه به نقشه1
.ترین دسترسی را کدام مکان ها دارند



جمع 
مسیربه 
کیلومتر

پشت کوشکخرم دشت
کوه

شهرکافشاریهرودبارددستگرقاسم آبادسرابدنصرآبا

شهرک64.82.73.33.1111196.77110
افشاریه95.47.414.71812.5869.44.4015
رودبار79.5310.310.116.912.410.4504.47
دستگرد96.32.7109.819.917.415.4059.46.7
قاسم آباد86.71312.312.16.52015.410.469
سراب97.11514.312.54.50217.412.4811

نصرآباد110.915.114.4804.56.521.916.912.511.1
پشت کوه80.57.16.40812.512.19.810.111.43.1

کوشک937.306.414.414.312.31010.314.73.3
خرم دشت7507.37.115.11513.42.737.44

ازترمطلوبکیلومتر64.8مسیرطولباشهرکشهردسترسیماتریساینبرطبق
دیگرنقاطبهکیلومترنسبت9.   مسیرطولبااستشهرنصرآباددسترسیدیگرشهرهاست

.تراستنامطلوب

ماتریس طول مسیرها برای رفتن از یک مکان به مکان دیگر



جمع تعداد 

نقاط 
شهرکافشاریهرودباردستگردقاسم آبادسرابدنصرآباهپشت کوکوشکخرم دشت

شهرک151112212230
افشاریه212433212103
رودبار201334321012
دستگرد241335430122
قاسم آباد162222103211
سراب203321013322
نصرآباد243310125432
پشت کوه202201223341
کوشک232023323341
خرم دشت160223221121

ماتریس تعداد نقاطی که برای رفتن از هر مکان به مکان دیگر به سر راه قرار دارد

شهرهایوتراستمطلوب  عددباشهرکشهردسترسیقابلیتماتریساینبرطبق
.باشدمیدسترسیقابلیتلحاظازنقاطتریننامطلوب4 عددبادستگردونصرآباد



.شاخص انحراف را برای این مسیر حساب کنید. کیلومتر است4ـ مسیر مستقیم یا کوتاه ترین مسیر قابل احداث بین رودبار و دستگرد  2

وکیلومتر4دستگردورودبارمستقیمفاصله

:بنابراینکیلومتراست شهردواینشدهاحداثمسیرطول
𝟓کیلومتر
   ×𝟒کیلومتر

 ÷4×   =درصد   



نقش نوع و حجم محموله درحمل و نقل

قل  برای مثال، شیوه حمل ون.حمل ونقل به نوع و حجم محموله ها توجه می شوددر انتخاب شیوه
حمل کاالهایی مانند تجهیزات  کاال هایی مانند گل، دارو یا مواد غذایی با شیوه

د زغال سنگ و  و یا شیوه حمل ونقل کاالهای سنگین و حجیم مانن.الکترونیکی متفاوت است 
.آهن با دیگرکاالها متفاوت است

ارتباط بین میزان حجم محموله با هزینه حمل و نقل

ایین تر هزینه پ( مانند غالت به صورت فله)به طورکلی، هرچه حجم محموله بیشتر باشد 
.می آید

ع 
نو

و حجم محموله ها

نقش سرعت و زمان درحمل و نقل کاال و مسافر

رای نقل و  در برنامه ریزی حمل ونقل، سرعت رسیدن مسافر یا کاال به مقصد و زمانی که ب
رحالی  برخی کاالها باید باسرعت به مقصد برسند؛ د. انتقال طی می شود، اهمیت دارد

.که برای برخی دیگر صرف زمان طوالنی مشکلی ایجاد نمی کند

ت
سرع

و
ن

زما
انتقال





ارتباط بین هزینه انرژی و هزینه حمل و نقل

.شودمیتربیشحملهزینهباشد،شودبیشترمیمصرفونقلحملشیوهیکدرکهانرژیقیمتهرچه

نقلوحملدرمدیریتتقاضانقش

عیتجمآندرکهایناحیهمثالبرای.کردتوجهتقاضانوعومیزانبهبایدونقلحملمدیریتدر
بهسبتناست،ضروریآنهابهبهداشتیوآموزشیخدماترساندنیادارندجاییجابهبهنیاززیادی

.گیرندمیقراراولویتدردارندموقتییافصلیونقلحملتقاضایکهاینواحیآن

هزینه
،

مهم ترین هزینه های مورد نیاز دربرنامه ریزی حمل و نقل دریک ناحیه

ن هاهزینه های سرمایه ای و عملیاتی برای ساختن راه ها، پایانه ها و خرید ناوگان و بازدهی آ-الف

هزینه انرژی-ب

مقایسه میزان سرمایه مورد نیازو میزان بازدهی درحمل و نقل ریلی  

ا جبران فراوانی نیاز دارد اما بازدهی آن در آینده هزینه سرمایه گذاری رحمل  ونقل ریلی به سرمایه
.می کند و مسافر و بار بیشتری حمل می شود و ترافیک ندارد

تقاضا 



نقلوحملدرمدیریتنواحیطبیعیهایویژگینقش
میرتأثیونقلحملهایسامانهمدیریتبرنواحیطبیعیهایویژگی
.گذارند

درمثالبرای.داردنقلوحملرویبرمستقیمتاثیرهواوآبمثال
جهیزاتتبرفویخبندانوهازمستانبهتوجهبااسکاندیناویکشورهای

.رودمیکاربههافرودگاهاحداثیاهاجادهسازیپاکدرخاصی
وفانتیاسونامیمانندمحیطیمخاطراتیابریدگینظرازسواحلنوع
ثاحداویاگذاردمیتاثیرهابندرگاهمدیریتواحداثبرموسمیهای
.داردفرقمسطحنواحیباماهوریتپهومرتفعنواحیدرآهنخط

ی 
ی طبیع

ی ها
ویژگ



ونقلحملازناشیمحیطیزیستمشکالت
انرژیمصرفبرونقلحملتأثیر(الف

زیستمحیطرویبرونقلحملتأثیر(ب
انرژیمصرفبرونقلحملتأثیر
بارومسافرنقلوحملبرایانرژیزیادیمیزانجهاندرروزههمه

ایهسوختمصرفموتوری،ونقلحملوسایلتوسعهبا.شودمیمصرف
تااستدهشسعیاخیردههچنددراگرچه.استیافتهافزایشبسیارفسیلی

ونقلحملبرایخورشیدیانرژیمانندنوهایانرژیهایانرژیاز
نظرازوبودهمحدودبسیارهنوزهاانرژیاینکارگیریبهاماشود،استفاده

.داردزیادیتنگناهایومسائلفناوریوهزینه

ی 
ط

ت محی
ت زیس

ال
مشک



مهم ترین تاثیرات توسعه حمل و نقل برمحیط زیست

تغییرات آب وهوایی دراثر انتشار گازهای گلخانه ای-الف

آلودگی هوا دراثرورود گازهایی مانند کربن دی اکسید  -ب

های آلودگی آب دریاها و اقیانوس ها  دراثر رفت و آمد انواع کشتی مانند  کشتی-پ
نفتکش 

راه سازیتخریب پوشش گیاهی به منظور -ت

ایجادآلودگی منظردرمحیط مانند آلودگی منظردرشهرهای بزرگ دراثروجود  -ث
انبوهی از موتورسیکلت ها

ه آلودگی و فرسایش خاک در اثر احداث جاده ها، تونل ها، ورود مواد نفتی و روغن ب-ج
خاک





مهم ترین تالش ها درمدیریت حمل و نقل

.باید تالش شود که آثار نامطلوب حمل ونقل بر روی محیط به کمترین حد ممکن برسد

ارتباط بین گسترش وسایل حمل و نقل با میزان تصادفات 

ر حمل گسترش وسایل حمل ونقل موتوری تصادفات و مرگ و میر یا زخمی شدن مسافران پدید آمد که البته این حوادث د
.ونقل جاده ای بیش از سایر شیوه ها است

مهم ترین اقدامات درجهت حفظ ایمنی درحمل و نقل

به جایی وضع قوانین و مقرراتی که موجب رعایت نکات ایمنی می شود مانند مقررات راهنمایی و رانندگی، مقررات جا-الف
...کاال و

ر کشتی ها جلیقه نجات دو کیسه هوا در خودروها یا استفاده از تجهیزات ویژه در وسایل حمل ونقل مانند کمربند ایمنی-ب
...و

دررعتسکنترلهایدوربینمانندشود،میگرفتهکاربهونقلحملبرنظارتوپایشبرایکهتجهیزاتیوهاروش-پ
...وهافرودگاهدرXاشعهبامسافرانوهاچمدانکنترلیاهاجاده

.یابدافزایشبایدایمنینکاتآموزشونقل،حملگسترشموازاتبه.ایمنیفرهنگیتقویت-ت

ازقبلافیکاستراحتغیرمجاز،سرعتوسبقتازپرهیزنظیرنکاتیرعایتوهاجادهدرصحیحرانندگیاصولمثال،برای
.شودتقویتبایدهمراهتلفنباصحبتازپرهیزحرکت،

ی
ایمن





قطارهایریلنزدیکساکنانبرایالزمهایآموزشترینمهم

ازکهودشدادهآموزشبایدکنندمیزندگیقطارهایریلنزدیکیدرکهمناطقیساکنانبه
عابرانهمشاهدازپسبالفاصلهتوانندنمیقطارهازیراکنند،خودداریهاریلرویبرتوقف
اموالهبخسارتبرعالوهکهقطارهاسمتبهاشیاپرتابخطراتهمچنینوکنندتوقفپیاده

.شودگوشزدشود،میمسافرانشدنزخمیموجبعمومی،

مهم ترین آموزش های الزم برای ساکنان نزدیک خطوط لوله حمل نفت و گاز

از  به ساکنان روستاها و مزارع مجاور خطوط لوله حمل نفت و گاز باید آموزش داده شود که
وختگی  وسحفاری های غیرمجاز دراین نواحی و دستکاری لوله ها بپرهیزند، زیرا با خطر انفجار 

.شدید روبه رو می شوند

مهم ترین پیامدهای گسترش فرهنگ بیمه درحمل و نقل

میملحدیگرجایبهجاییازکهباریواموالبیمهونقلوحملوسایلبیمهمسافران،بیمه
ادثحووقوعازپسوباشندداشتهخاطرآسودگیکهکندمیکمکگزارانبیمهبهشود،

.شودجبرانضررهاوهاخسارتازبخشیاحتمالی،





چندوجهیونقلحملتعریف

.ونقلحملمختلفشیوهچندیادوازترکیبیازاستعبارتچندمنظورهیاچندوجهیونقلحمل

وجهیچندنقلوحملازاستفادهعلت

یادوود،شاستفادهمقصدتامبدأازکاالحملشیوهیکازتنهاآنکهجایبهتاشودمیتالشهاریزیبرنامهدرامروزه
.کنندمدیریتراونقلحملهایهزینهوزمانخوبیبهریزانبرنامهتااستشدهبردهکاربهشیوهچند

باکانتینرهادرفتنگرقرارازپسوشودبردهکانتینرهامحلبهکامیونوسیلهبهکاالکهشودمیگرفتهتصمیممثالبرای
توزیعونتقلمکوچکشناورهایوهاکشتیبهآنجاازوحملمقصدبندربهکشتیباسپس.شودحملبندرسمتبهقطار
.دهدمیکاهشراونقلحملهایهزینهمؤثریطوربهچندوجهیونقلحملکهانددادهنشانمطالعات.شود

اخیردرچنددههشهریدروننقلوحملمدیریتاهمیتعلل

معیتپرجشهرهایویژهبهوانددادهجایخوددرراجهانجمعیتاکثریتشهرهاامروزهشهرنشینی،شتابانرشد-الف
.اندافزایشحالدر

.استیافتهافزایشسکونتوکارمحلبینفاصلهنشینی،حومهوشهرهاگسترشبا-ب

.استشدهشهرهامردمروزانهنیازهایتریناساسیازیکیونقلحمل-پ

هستند،گردشگریمقصدکهشهرهاییدرگردشگرانبرایمناسبونقلحملوسایلاهمیتافزایش-ت

ل
حم

ل
ونق

ی
چندوجه







وقراردادتحتوحملشيوهدوباديگر،حداقلكشوربهكشوريازكاالانتقالچندوجهينقلوحملازمنظور

.متمايزميسازدچندشيوهايومجزاحملازراحملنوعاين،مسئوليتوهمينميباشدمربوطهواحدمسئوليت

حملمتصديميپذيرد،رامسيرتمامدرحمل،مسئوليتچندوجهيحملقراردادانعقادبانمايندهاشياخودكهشخصي

:ذيلباشدحقوقيياحقيقياشخاصازيكياستممكنوميشودناميده4چندوجهي
DOORحملقرارداد،مسيرحملدرغيردرياييبخشمسئوليتهايقبولباكهكشتيرانيهايي-1 TO DOORمنعقد

5.دميكننمربوطهاستفادهكريرهايازهواييوزمينينقلوحملبخشهايدرحملبرايانجاماستبديهي.مينمايند

گرديكريرهايباتعهدموردچندوجهيحملاجرايقراردادبرايواستغيردرياييآنهاحملوسيلهكهشركتهايي-2

6.مينمايندمنعقدفرعيكشتيرانيهاقراردادهايجملهاز

راحملهزينهكاهشبالطبعكهميباشدحملدرمراحلنظموسرعت،هماهنگيايجادچندوجهينقلوحملمزاياياز

توليد،ودرتجارتصرفهجويياينآثارباشد،كاالارزشدرصد30تاميتواندحملچونهزينهوداردهمراهبه

يچندوجهحملمتصديعليهميتوانندخسارتگونهبروزهرصورتدرمشتريانديگرطرفاز.استانكارناپذير

.نماينددعویاقامه

ازوبرنامهريزيراحملمراحلدقتبيشتريباكهميسازدوادارراويچندوجهيحملمتصديمسئوليتلذا
.كندكاالاستفادهانتقالجهتمطمئنكريرهاي

حملونقلچندوجهي



فعـالیـت

.کنیدفهرستکند؟میتحمیلجامعهبهرامعنویومادیهایهزینهچهایجادهتصادفاتشمانظربه(ـالف1

چونمالیضررهایروحیضررهایازجداحادثهویاتصادفهردر.میدهدتشکیلرازیادیبسیاررقمتصادفاتازناشیضررهای
حمیلتویخانوادهیارانندهبهتعمیراتورنگصافکاری،هزینههایخودرومورددروودیهدفنوکفنهزینههایوبیمارستانیهزینههای
خسارتیرانندگیتصادفاتکهاستاینگویای۱۳۹۵سالدرایرانمجلسمالیبراورد.بودخواهدزیادیمبالغارقاماینسالدر.میشود
.میآوردباربهایراندرداخلیناخالصتولیددرصد۷معادل

جبراننییعمادیضررهای.معنوییاباشدمادیمیتواندضررهااین.تصادفاتازناشیزیانهایوضررجبرانیعنیتصادفاتحقوقیآثار
روحینظرازکهایشانشدنزندانیورانندهبازداشتیعنیمعنویضررهای.استبیمارستانیهزینههاییاخودروتصادفازناشیهزینههای

.میرساندخانوادهاشورانندهخودبههائیلطمه



.بنویسیدراشودانجامبایدتصادفاتاینوقوعازجلوگیریدرکهاقداماتیترینمهم(ب

درکشوراستانداردخودروهایتولید-الف

کشورسطحدرتماممناسبواستانداردهایراهساخت-ب

درجامعهترافیکفرهنگبرردنوباالجامعهافرادبهرانندگیوراهنماییقوانینآموزش-پ

رانندگیوراهنماییمتخلفینبرایسختقوانینوضع-ت

رانندگیساعت2ازبعداستراحتوتوقف-ث

مسافرتازقبلخودروبررسی-ج

....ووشهرهاهادرجادهرانندگیتخلفاتثبتهایدوربیننصب-چ



ادهاستفونقلحملبهبوطمرهایبیمهکدامازتاکنونتانخانوادهاعضایوشماــ2
است؟بودهمبلغیچهبیمههرخسارتپرداختسقفاید؟کرده

این.دبسازیوکنیدطراحیایجادهببهالفمکانازاندخواستهشماازکنیدفرضــ3
.نداریدرادرختانوجنگلیمنطقهازعبورحقوبگذردمربعهرداخلازبایدجاده

رنگآنراهنمایبهتوجهبارانقشهابتدا.بسازیدرامسیرترینهزینهکمبایدهمچنین
شمارهریکهبرایوکنیدطراحیمسیرچندسپس.شودترفهمقابلچیزتاهمهکنیدآمیزی

.استکداممسیرترینهزینهوکمبهترینبگوییدبعد.بگذارید
هایمسیرتوانیدمیآموزاندانششما.استشدهپیشنهادمسیر فعالیتدراین
.کنیدرسمنقشهدراینرادیگری





3جاده2جاده1جادههاهزینه
4600.000.0004200.000.00تومانمیلیون200مربعهرازعبور

0
3200.000.000

03000.000.000تومانمیلیون600ماهورتپهمنطقهمربعهردرسازیجاده
00تومانمیلیون800باتالقیمنطقهمربعهردرسازیجاده
0700.000.000تومانمیلیون700مسکونیمناطقازعبور

200.000.000تومانمیلیون200جادهعبوربرایقدیمیپلبازسازی
0500.000.000500.000.000تومانمیلیون500رودخانهیادریاچهرویجدیدپلیکساختن

4800.000.0004700.000.00هاهزینهجمع
0

7400.000.000

بهکمتریآسیبوداشتهکمتریهزینهوتراستمناسب و درجادهشدهبینیمسیرپیشهاهزینهمحاسبهبهتوجهبا
بهزیادیآسیبدریاچهوماهوریتپهاراضیازعبورباوداردبیشتریهزینه مسیرجاده.کندمیواردزیستمحیط
.کندمیواردزیستمحیط



ل 
ل ونق

ت حم
مدیری

ی
شهر

ونقل درون شهری درشهرهای بزرگحمل اهمیت مدیریت 

ویژهبهوانددادهجایخوددرراجهانجمعیتاکثریتشهرهاامروزه-1
.اندافزایشحالدرپرجمعیتشهرهای

یافتهزایشافسکونتوکارمحلبینفاصله،نشینیحومهوشهرهاگسترشبا-2
.است

.استشهرهامردمروزانهنیازهایتریناساسیازیکیونقلحمل-3



شهریونقلحملمشکالت

کندحرکتیاتوقفحالتدررازیادیزمانمدتمردمشودمیموجبکهترافیک-الف
.کنندسپریخودروها

مشکلکهفشارخونواسترسوخستگیسردرد،تنفسی،هایبیماریافزایشوهواآلودگی-ب
.استبزرگشهرهایدرمهمی

هایخودرووهاموتورسیکلتوخودروهاسروصدایازناشیمنظرآلودگیوصوتیآلودگی-پ
فرسوده

اتومبیلکردنپارکبرایوقتاتالفوپارکینگکمبودمشکل-ت

شهریعمومیونقلحملناوگانتعمیروخریدوهابزرگراهاحداثهزینهباالبودن-ث

ترافیکپیکتعریف

حضورزانمیآندرکهشودمیگفتهروزشبانهازساعاتیبه(ترافیکپیک)ترافیکاوجساعت-
.رسدمیخوداوجبهشهرهایخیاباندرعابرانونقلیهوسایل

ت
ال

مشک
ل

حم
ل

ونق
ی

شهر





شهریونقلحملبهبودراهکارترینمهم
عمومیونقلحملگسترش

عمومیونقلحملسامانهتعریف
نکنندرسفهستندآنمالککهخودروییبامسافرانآندرکهایسامانه

ازالبته.شودانجاممشترکوجمعیصورتبهشهریدرونسفرهایو
ملحوظیفههابوسمینیوهااتوبوسها،تاکسیشهرهادرگذشته

.اندداشتهبرعهدهراعمومیونقل

راهکار
بهبود

ل
حم

ل
ونق

ی
شهر



اخیردههدرچندشهریدرونعمومینقلوبهبودحملدرجهتشدهانجاماقداماتترینمهم

حجموداردکمتریآالیندگیونقلحملنوعاین.مترومانندریلی،شهریدرونونقلحملگسترش-الف
.نداردترافیکومیکندجاجابهراشهریمسافراناززیادی

(BRT)تندرواتوبوسمسیرهایایجاد-ب

.دارندطوالنیبسیارسابقهکهبرقیهایاتوبوسازاستفاده-پ

سواریدوچرخهگسترش-ت

هزینهحداقلباونقلحملوسایلبهاجتماعیطبقاتواقشارهمهعادالنهدسترسی-ث

،روپیادهمسیرهایایجادورویپیادهترویج-ج

،هیبریدیخودروهایازاستفادهتشویق-چ

(ترافیکطرح)شخصیخودروهایآمدورفتبرایممنوعههایمحدودهتعیین-خ

طبقاتیهایپارکینگایجاد-د



(BRT)تندرواتوبوسمسیرهای

باروشایندر.استشدهاجرادنیاشهرهایدرمیالدی1990سالازکه(BRT)تندرواتوبوسمسیرهایایجاد
.یابدمیافزایششهریدرونهایاتوبوسسرعتآن،نظایروویژهمسیرهایایجاد

:برقییهااتوبوسمزایای

.استزیادهاآنموتورعمروندارندهواآالیندگیهااتوبوساین

برقیهایاتوبوسعیب

.استبرهزینهآن،برایرسانیبرقشبکهگسترش

شهریدروننقلودرحملازدوچرخهاستفادهرواجمزایای

.استشهرهادرمسافتکیلومتر5تاسفرهایبرایمناسبایوسیلهدوچرخه،-الف

.داردافرادسالمتیدرمهمینقشعالوهبهنداردآالیندگیدوچرخه-ب

شهریدرونسفرهایدردوچرخهازاستفادهدرزمینهمهمکشورهای

سوئدوآلماندانمارک،هلند،



دوچرخهازاستفادهفرهنگدرزمینهایرانمهمشهرهای

میاندوآبوُبنابکاشان،یزد،اصفهان،

میاندوآبوبنابدرشهرهایدوچرخهازاستفادهفرهنگوضعیت

در بُناب و میاندوآب اغلب خانواده ها دوچرخه دارند و بسیاری از مردم با دوچرخه به 
.سرکار می روند و همایش های دوچرخه سواری در این شهرها برگزار می شود

مهم ترین عوامل افزایش استفاده از دوچرخه درحمل و نقل درون شهری

سواری،دوچرخهویژهمسیرهایایجاد-الف

آننظایرودوچرخهامنهایپارکینگاحداث-ب





مونوریل نیمه تمام قم





شرکتراهآهنشهری»مترویتهرانبهمجموعهقطارهایشهریتهرانوهمچنين
اينقطارهادرششخطاصلیدرحالترددهستند.گفتهمیشود«تهرانوحومه









پلیس شهری نیویورکخودروی هیبریدی متعلق به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9


سامانهاتوبوستندروتهران

نامباکهتهرانتندرواتوبوسسامانه

بیآرتی
bus rapid transit

دستاينازاتوبوسسامانه نخستينازيکی

کهسامانهاين1خط.استايراندر

شرقدرپارستهرانچهارراهحدفاصل

تهرانغربدرآزادیميدانتاتهران

گرديدهراهاندازی13۸6مرداددرمیباشد
.شدکاملتدريجبهسپسو



نقلوحملوسيلهنوعیبرقیاتوبوس

ازراخودنيازموردانرژیکهاستعمومی

یباالدرکهالکتريکیجريانحاملسيمهای

دو.دمیکنتهيهکشيدهشدهاست،خيابانسطح

مدارتااستالزمقطبدونتيجهدروسيم

نوعايناساسیتفاوت.شودکاملالکتريکی

ستاايندرنقليهوسايلسايربااتوبوسها،

تعيينقبلازاتوبوسهاحرکتمسيرکه

سيرمازنمیتواندنقليهوسيلهاينومیشوند

برقیاتوبوسهای.شودخارجمشخصشده

وحملابزارکارآمدترينوکمهزينهتريناز

ايجادزيادیآلودگیکههستندشهرینقل
انندنمیرسآسيبزيستمحيطبهونمیکنند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86








فعـالیـت

.ــ با جست وجو در اینترنت پرترافیک ترین شهرهای جهان را پیدا کنید و در کالس معرفی کنید1

دنیاپرترافیکشهرهایبندیرتبه

سالدرساعت64.8حدودمتوسططوربهشلوغشهرایندررانندگان.استیافتهاختصاصفلوریدادرمیامیشهربهجدولایندهمرتبهگرفتهصورتهایبررسیبراساس
.برندمیسربهترافیکدررا

.گذرانندمیترافیکدرسالهردرراساعت6۵.۳حدودآنرانندگانکهباشدمیپاریسشهربهمتعلقهابررسیایننهمجایگاه

آندررانندگانکهاندتهگرفتعلقانگلستانلندنوجورجیاایالتازآتالنتاشهرهایبهترتیببهنیزجهانشهرهایترینپرترافیکجدولدرهفتموهشتمهایرتبههمچنین
.کنندمیسپریشهریترافیکدرراسالدرساعت۷۳.4و۷0.8ترتیببهها

.استگرفتهجایجدولششمرتبهدروداردسالهردرترافیکساعت۷۷.2میانگینبانیزبرزیلدرسائوپائولوتوریستیشهراستگفتنی

اینتیجهچنیننیستورداربرخخوبیمترویسیستمدارایازشهریبرایجایگاهاینالبته.استگرفتهتعلقکلمبیادربوگوتاشهربهجهانشهرترینپرترافیکپنجمرتبه
رویمتسیستمیکاستقراراینکهخوبخبراماگذرانندمیشهراینهایخیابانترافیکدرراساعت۷۹.8حدودسالههرشهرایندررانندگان.بودنخواهدکنندهغافلگیر
.گردداندازیراهشهرایندر2022سالازجدید

ساعت8۹.4ودحدمداومتغییراتوبرانگیزچالشهایجادهباشهراینرانندگان.استدادهاختصاصخودبهراجدولاینچهارمجایگاهکالیفرنیادرفرانسیسکوسانشهر
.کنندمیسپریترافیکدرراسالدر

هستندتضاددرسوارهجمعیتبامداومکهایپیادهعابرجمعیتونفرمیلیون8.6بربالغجمعیتیبانیویورکشهر.استگرفتهجایلیستاینسومرتبهدرنیزنیویورکشهر
.گذرانندمیترافیکدرراسالدرساعت8۹.4حدود

.برندمیسربهترافیکدرراساعت۹۱.4حدودروسیهشهرترینپرجمعیتدررانندگان.داردتعلقمسکوبهجهانشهرترینپرترافیکدومرتبه

مترادفکترافیکلمهاصلدر.استشدهشناختهدنیاشهرترینترافیکپروترینشلوغعنوانبهسالدرترافیکساعت۱04.۱باکالیفرنیادرآنجلسلسشهرآخردرو
مقصدبهرسیدنبرایراتریبیشسفرزماندرصد۵0حدودآنشلوغمسیرهایدررانندگانکهاستمتحدهایاالتدرشهرتنهاآنجلسلس.استآنجلسلسدرزندگی

.گیرندمینظردر



ــ برای گسترش حمل ونقل دوچرخه ای در شهر های کشور چه تدابیری باید اندیشید؟2

احداثکارخانهدوچرخهدرکشوروتولیدانبوهدوچرخه

ونندکاستفادهدوجرخهازکنندمیسعیمردموشودمینهادینهدرکشورسواریدوچرخهفرهنگکاراینبا
هاخانمودشدادهاجازهبایدالبته.کنندنمیمسخرهشوندمیدوچرخهسوارراکهکسانی،افرادازبعضیدیگر
خودرومانندهاییکارخانهاحداثنظرمبه.کننداستفادهشهردرسطحمخصوصدرمسیرهایدوچرخهازهم

بهاگرولیکردندنابودکشوررازیستمحیطوشدهدرکشورخودرروازاستفادهافزایشموجبفوالدوسازی
بااین،شدمیساختهسازیدوچرخههایکارخانهآننظایروآهنذوبوسازیخودروهایکارخانهجای
همودشنمیایجادترافیکودرشهرهاهواآلودگیمانندمشکالتیوشدمیحفظکشورزیستمحیطهمکار

.شدمیحفظزمینایرانمردمروحیوجسمیسالمتوضعیت

دهــ برای بهبودحمل ونقل شهر محل سکونت خود چه پیشنهادهایی دارید؟ همفکری کنید و سپس پیشنهادات راجمع بندی نمو3

.و روی برگه ای بنویسید و با کمک معلم برای شورای شهر خود بفرستید

.باهمفکرییکدیگراینفعالیتراانجامدهید

ــ یک گروه تحقیق، به مدت یک هفته تعداد خودروهایی را که در یکی از خیابان های اصلی یک شهر فرضی عبور کردند شمارش4

مشما با توجه به اعداد جدول، نمودار تردد در خیابان را رس. و سپس میانگین عبور هفتگی را در هر ساعت در جدول یادداشت کردند

.دهیدنشانمنطقهدررا(پیک)ترافیکاوجساعاتو



(ساعت)زمان19181716151413121110987
خودروتعداد76726848354442343040487079

.دیده می شود19صبح و 7با توجه به نموداررسم شده اوج ترافیک ساعت 



ریلیوآبیونقلحملویژهبهونقلحملتوسعهزمینهدرکشورمااهمیت

.داردقفقازوآسیاغربیجنوبمنطقهدرمناسبیبسیارترانزیتیوجغرافیاییموقعیتایرانکشور

درکشورمانقلوحملمدیریتنحوه

شهرسازیوراهوزارتتابعههایشرکتوهاسازمانبرعهدهریلیوایجادهآبی،ونقلحملمدیریت-الف

.استنفتوزارتتابعهایشرکتبرعهدهنیزگازونفتیفراوردههایونقلحمل-ب

.هاستشهرداریعهدهبرنیزشهرینقلوحملمدیریت-پ

درکشورمامسیرهاوآهنراههایایستگاهوهافرودگاهها،جادهدررانقلوحملایمنیوامنیتپایشمسئول

ایراناسالمیانقالبپاسدارانسپاه-پایراناسالمیجمهوریانتظامینیروی-بناجا،راهورپلیس-الف

در کشور ماحمل ونقل مدیریت 





فعـالیـت

حرکتعدادتوزمانازونمودهواردرامقصدومبداکلیک،مسافریقطارگزینهرویوشویدواردایراناسالمیجمهوریآهنراهشرکتنتیاینترپایگاهبهـ1
.کنیدمشاهدهنقشهرویرامسیرهربینهایایستگاهوشویدمطلعقطارها

:کنیدزیرمراجعهآدرسبه

http://www.rai.ir/

.دشویمطلعنظرتانموردمسیرهایترافیکوهواشناسیوضعیتآخرینازوکنیدتلفنایجادهنقلوحملرسانیاطالعسامانه(141)شمارهبهـ2

:بهآدرسزیرمراجعهکنید

http://www.141.ir

وط به ایمنی در خطوط کلیک کنید و فیلم های انیمیشن مرب« چند رسانه ای»ـ به پایگاه اینتر نتی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران مراجعه و روی گزینه 3
.لوله را مشاهده و یا در کالس نمایش دهید

:کنیدزیرمراجعهآدرسبه

www.ioptc.ir

ازتعدادیمعلمراهنماییودرخواستطبقوکنیدکلیکآمارگزینهرویومراجعهدریانوردیوبنادرسازماننتیاینترپایگاهبهـ4

.دهیدارائهکالسدرواستخراجرا(بنادردرشدهبارگیرییاتخلیهاقالممثالبرای)نظرمورداطالعاتآمارو

:کنیدزیرمراجعهآدرسبه

https://www.pmo.ir/



:مفیدهایسایت

pmo.irدریانوردیوبنادرسازمان

ioptc.irایراننفتمخابراتونفتلولهخطوطشرکت

rai.irایراناسالمیجمهوریآهنراهشرکت

ir.141راههایمدیریتمرکز

rmto.irایجادهنقلوحملوراهداریسازمان

airport.irایرانهواییناوبریوهافرودگاهشرکت





2فنون ومهارت های جغرافیایی

محلیساعتمشکالت

ختالفا،طوالنیهایمسافتدرکشتیرانیهمچنینوریلیشبکهوقطارهاتوسعه،بانوزدهمقرندر-
هبوآوردپدیدزیادیهاسردرگمیوآشفتگیمقصدومبدادرقطارهاوهاکشتیخروجوورودساعت

تبدیلمهملمشکیکبهمحلیوقتیاساعتاختالفآمریکا،متحدهایاالتمانندصنعتیکشورهایدرویژه
.شد

محلیوقتیاساعتاختالفمشکلبرایحلراه

خانهرصدازکهگرینویچالنهارنصفکهشدموافقتالمللیبینهمایشیکدرمیالدی1884سالدر
سالدرعدهاب.شودانتخابجغرافیاییطولگیریاندازهبرایمبداعنوانبهکندمیعبورلندنگرینویچ

.گردیدتقسیمساعتیقاچیازمانیمنطقه24بهزمینکرهمیالدی1911

تعریف شبانه روز

آنبهکهکشدمیطولساعت24آنکاملدوریکواستچرخشحالدرخودهایقطبمحورحولزمینکره
روزشبانهیک



جهت حرکت جرخشی زمین

شرقبهغرب

ساعتاختالفباآنارتباطوزمینچرخشیگردشتفسیرشکل

و گیردمیقرارخورشیدمقابلدرB   نقطهسپسوA  نقطهروابتدابهشکل رودر
.رسدمیفرازودترجاآندرظهروکنندمیمشاهدهزودترراخورشیدطلوعA  نقطهساکنان

که طوریبهداردوجودزمانیاختالفهموارهزمینکرهمختلفهایالنهارنصفرویبرواقعهایمکانهمةبینترتیببدین
.استمتفاوت،دارندقرارالنهار قرار ندارند متفاوت نصفیک درکهکشوریکداخلمجاورشهردوواقعیزمان

.استمتفاوتمختلفشهرهایدرمغربوظهر،صبحاذانیعنیشرعیاوقاتکهایدشدهمتوجهایرانمختلفشهرهایبهسفرهنگامحتما



محلیساعتجایبهاستانداردیارسمیساعتازاستفادهعلل

بازانزمواقتصادیهایفعالیتونقلوحملوسایلحرکتبرنامهدراختالالتی،محلیساعتیاواقعیزمان
.آوردمیپدیدبزرگهایکشورداخلدر....وصنایعواداراتشدنبستهو

ساعتیهایقاچبهزمینکرهتقسیم

24بهرازمینکرةتوانمیپس.کشدمیطولساعت24آنچرخشدوریکواستدرجه360زمینکرةمحیط
.داردپهناقوسیدرجه15ساعتیقاچهر.کردتقسیمقاچ



:زمانیمنطقهتعریف

.داردمرکزیالنهارنصفیکواستساعتیکیاقاچیکزمانیمنطقههر

.باشندهداشتیکسانیساعتاندگرفتهقرارقاچیکداخلکههاییالنهارنصفهمهکهاستشدهتوافقچنین

گرینویچالنهارنصفجلوترازساعتیهایقاچ

.اندگرفتهقرارمبداالنهارنصفشرقدرکههاییقاچ

گرینویچالنهارنصفترازعقبساعتیهایقاچ

.دارندقرارگرینویچساعتغربدرکههاییقاچ

کشورهاساعتتعیینروش

بهنسبتایرانرسمیساعتمثالبرای.استشدهمعینگرینویچبندیزمانبهتوجهباکشورهاازیکهرساعت
واست(+3:30)النهارینصفتفاضلبهتوجهباگرینویچبندیزمان

.است(+5:30)هندبمبئیو(-4)کاناداجانسنترسمیساعت



جهانیهماهنگساعت

UTC)جهانیهماهنگساعت کهاستساعتاختالفتعیینبرایعلمیخاصاستانداردیک(
ساعتتوانمیوشودمینظرصرفاختالفاینازولیدارداختالفگرینویچباثانیه0/9

.گرفتنظردرهمزمانتقریباUTCجهانیساعتباراGMTگرینویچ

بهساعتیکهاساعتتابستانیساعتاعمالباسالنخستماهه6درچونایرانکشوردر
نظردر(04:30)+سالاولماهه6درگرینویچبهنسبتاختالفمیزان،شودمیکشیدهجلو

.شودمیگرفته

رسمیساعتیکوهستندزمانهمکشورمرزهایدروننواحیهمهکشورهاازبرخیدر
مریکاآماننداندشدهگستردهزیادیجغرافیاییهایطولدرکهپهناورکشورهایدردارند

.داردوجودرسمیساعتچندواندونزیمکزیک،کانادا،،روسیه



(زمانالمللیبینخط(گردانروزخط

النهارمبدانصفامتداددرکهاستایدرجه180النهارنصف
جهتدروشرقیدرجه180بهشرقجهتدرگردانروزخطتاالنهارگرینویچنصفاز.استگرفتهقرارزمینکرهسویآندر

شرقبهازغربخطاینازعبورهنگام.استشدهتقسیمغربیدرجه180بهغرب

.کردکمتقویمروزازیکباید(امریکابهآسیا)غرببهازشرقعبورهنگامعکسبروگردداضافهتقویمروزبهیکباید(آسیابهامریکا)

درجه180النهارنصفبهنسبتروزگردانخطنقاطازدربعضیانحرافوجودعلت

درجه منحرف می شود تا از تقسیم زمانی برخی واحدهای سیاسی و گروه های جزیره ای180خط بین المللی زمان در نقاطی از مدار 
.جلوگیری شود

ساعتیهایقاچبازمینمحیطارتباط

.کندمیعبورخورشیدجلویازجغرافیاییطولازدرجه15ساعتهردرواستدرجه360زمینکرةمحیط

:کنیدنگاهشکلبه







زمانوجغرافیاییطولبینمتقابلارتباط

توانیممیبگیردقرارBالنهارنصففرازبربعدساعتیکوباشدگرفتهقرارAالنهارفرازنصفبرظهر12ساعتدرخورشیداگر
دوزمانیاختالفطریقازتوانمیبنابراین.دارندجغرافیاییطولاختالفدرجه15وزماناختالفساعتیکBوAنقطهبگوییم
اتباطوزمانیجغرافیایطولبینیعنی.کردمحاسبهرامختلفمناطقزمانجغرافیایی،طولطریقازومکانجغرافیاییطولمکان،
.داردوجودمتقابل

:ساعتاختالفدرمورد1مسئله

تهرانغربدرهمتبریزواستشرقیدرجه51تهرانجغرافیاییطول.استدقیقه20حدودتبریزوتهرانشهردوزمانیاختالف
؟استچقدرتبریزجغرافیاییطول.استشدهواقع

ابمساویجغرافیاییطولدرجههر
زمانیدقیقه4

لهمسئتناسبطریقازتوانیممی
.کردراحل

رجهد 1

𝒙

زمانی دقیقه 4

20دقیقه

.درجه شرقی است46طول جغرافیایی شهرتبریز 

20×1÷4=5 51-5=46



:ساعتاختالفدرمورد2مسئله
اینزمانیاختالف.استدرجه19بوالفدوشهرجغرافیاییطولاختالف
.کنیدحسابرادوشهر

رجهد 1

19

زمانی دقیقه 4

𝒙 19×4=76

: بنابراین( دقیقه زمانی4درجه طول جغرافیایی برابراست با 1هر  )

.دقیقه است76اختالف ساعت دو نقطه



:ساعتاختالفدرمورد3مسئله

ساعتغربیدرجه45وشرقیدرجه60جغرافیاییدرطولباشد15النهارگرینویچدرنصفاگرساعت
است؟چند

:کنیدتوجهنکتهاینبهمسئلهحلبرای

:بنابراین(زمانیساعت بابرابراستجغرافیاییطولدرجه  هر)

:کردحلرامسئلهتناسبطریقازتوانمی

:شرقیدرجه 6جغرافیاییدرطول

رجهد 15

60درجه

تعسا 1

𝒙

 9=  +4=  ÷6 
ساعت4النهارگرینویچنصفباشرقیدرجه 6جغرافیاییطولساعتاختالف
گرینویچساعتکه  عددبارا4عددداردقرارگرینویچشرقدرچونواست
می9 شرقیدرجه 6جغرافیاییطولساعتبنابراین.کنیممیجمعباشدمی

.باشد

غربیدرجه 4جغرافیاییدرطول

رجهد 15

45درجه

تعسا 1

𝒙

۱2=۳-۱۵=۱۵÷4۵
ساعت النهارگرینویچنصفباغربیدرجه 4جغرافیاییطولساعتاختالف
گرینویچساعتکه  ازعددرا عددداردقرارگرینویچغربدرچونواست
می  غربیدرجه 4جغرافیاییطولساعتبنابراین.کنیممیکمباشدمی

.باشد



:ساعتاختالفدرمورد4مسئله

ساعتداردقرارغربیدرجه75جغرافیاییدرطولکهاگردرشهرالف
است؟چندساعتگرینویچالنهارنصفدرباشد15

رجهد 15

75درجه

تعسا 1

𝒙

20=15+5=15÷75
ساعت5النهارگرینویچنصفباشهرالفجغرافیاییطولساعتاختالف

جمع15باعددرا5عددداردقرارشهرالفدرشرقگرینویچچونواست
.کنیدزیرتوجهشکلبه.باشدمی20شهرالفساعتبنابراین.کنیممی



:ساعتاختالفدرمورد5مسئله

درشهراگر.داردقرارغربیدرجه45دربشهروشرقیدرجه15جغرافیاییدرطولشهرالف
است؟چندگرینویچوالفدرشهرساعتباشد11ساعتب

رجهد 15

45درجه

1ساعت

𝒙

3=15÷45

.استساعت3گرینویچباشهرالفساعتاختالف

14=3+11

جمع3عددباراباشدمیشهربساعتکهرا11عددداردقراربشهردرشرقگرینویچچون
.باشدمی14گرینویچساعتبنابراینکنیممی

1=15÷15

.استساعت1گرینویچباشهرالفساعتاختالف

15=14+1

دهدمینشانراگرینویچساعتکه14باعددرا1عددقرارداردگرینویچدرشرقشهرالفچون
.باشدمی15شهرالفساعتبنابراین.کنیممیجمع







فعـالیـت
:دهیدپاسخجغرافیاییکرهیانقشهازاستفادهباـ1

؟چرا؟عقبیاببرندجلوراخودساعتبایدنجفبهکرمانهواپیماییپروازمسافرانـ
؟چقدر؟عقبیاکشیدمیجلوراخودساعتدهلی،بهتهرانازرفتنبرایـ
روزدریتغییرچه؛گذردمیگردانروزخطازوکندمیسفرآالسکابهازتوکیوفردیـ
دهد؟میرخاوتقویمو
درجه۵نصفالنهاررویلیسبونشهروشرقیدرجه3۵نصفالنهاررویمسکوشهرـ2

است؟چندساعتلیسبوندرباشدظهرازبعد6ساعتمسکودراگراست،شدهواقعغربی

راشهردواینزمانیاختالف.استدرجه19بوالفدوشهرجغرافیاییطولاختالفـ3
.کنیدحساب



جهانییابیموقعیتسامانه

طوربهکهاستماهواره24ازمتشکلGPS( Global Positioning System )) اسپیجییاجهانییابیموقعیتسامانه

.فرستندمیزمینبهرااطالعاتحاویهایسیگنالوزنندمیدوررازمیندقیقمداریکدرروزیشبانه

GPSسامانهپیشینه

توسطکهاسپیجیسامانه
السازاماشدتولیدنظامیمقاصدجهتبهابتدااستگرفتهقرارفضادروطراحیامریکامتحدهایاالت
.استگرقتهقرارجهانمردمعموماختیاردررایگانطوربهسامانهاینازبخشیبعدبهمیالدی1980



Global:انگليسیبه(جیپیاسياجهانیموقعيتيابیسامانه  Positioning System) ماهواره24ازمنظومهای(GPSاختصارینمادبا)

اينبه.میداردنگاهصحيحمسيردرراماهوارههانيزکوچکیراکتهای.داردقرارماهواره4مدارهردرومیزنددوررازمينکهاست
اين.میسازدامکانپذيرمتر100تا10بينآنهاجغرافيايیموقعيتشناسايیجهت.میشودگفتهنيز(NAVSTAR(نوستارماهوارهها

توسطجغرافيايی،ارتفاعوعرضوطولعنوانبهکهمیکننداستفادهاطالعاتپخشبرایسادهایرياضیمحاسباتازماهوارهها

.شدهاندترجمهزمينگيرندههای

اينازدريافتیاتاطالعمیتوانمنابعاينبهدسترسیباچهاگرمیکند،عملاينترنتياتلفنگيرندههایبهوابستگیبدونجیپیاسسيستم

کاربرانرایبموقعيتيابیزمينهدرحياتیتوانايیهایمیتواندجیپیاسسيستم.کردترکاربردیوترمناسبراموقعيتيابیسيستم

.کندفراهمجهانسراسردرعادیکاربرانيامدنینظامی،

دفاعوزارت.شدشروعپيشين،موقعيتيابیسيستمهایمحدوديتهایبرغلبهبرایمتحده،اياالتتوسطو1۹۷3سالدرجیپیاسپروژه

وزارتعهدهبرسيستماينپشتيبانیوتوسعهوطراحی.میبردکاربهراماهواره24پيشفرضشکلبهکهدادتوسعهراسيستمیآمريکا

.استمتحدهاياالتدفاع

اخذخدماتاينبابتبهايیهيچگونهواستفادهاست،قابلدنياتمامدروشبانهروزدرساعت24بهصورتشرايطتمامدرجیپیاس

.میفرستندزمينبهرااطالعاتحاویسيگنالهایومیگردندزميندوردقيقمداريکدرباردوروزهرجیپیاس،ماهوارههای.نمیشود

بامزمانهتقريبا کهآنهاستمهمترينگلوناسروسیسيستم.هستندطراحیيااستفادهحالدرکهدارندوجودنيزمشابهیسيستمهای

دررامشابهیسيستمهایيکهرنيزچينوهنداروپا،اتحاديه.رسيدهاستکاملبهرهبرداریبه200۸سالازامايافتهتکاملجیپیاس
.دارندتوسعهدست





جهاندراسپیجیمشابههایسامانه

.تاسشدهتولیدیاوستاطراحیحالدرجهاندراسپیجیمشابههایسامانه
بهتعلقمکهرااسپیجیفناوریبهخودوابستگیکنندمیتالشکشورهابرخی
اینخاصشرایطوحوادثیاجنگزماندرزیرادهندکاهشامریکاستکشور
زمینههمیندر.کندقطعیامحدودراسامانهرقیبکشورهایبرایتواندمیکشور

یدهرسبرداریبهرهبهکهکردهطراحیرا"گلوناس"اختصاصیسامانهروسیه
نزمیمداردروپرتابفضابهراگالیلئوسامانهماهواره18نیزاروپااتحادیه.است
طرحانجامحالنیزدرهندوچین.باشدمیتکمیلحالدرکهاستدادهقرار

.هستندمشابههایسامانهبرایهایی



حالدر)جیانایاسGNSS(استجهانیناوبریماهوارهایسامانهگاليلئو

و)ایاسآESA(اروپافضايیسازمانو)ایيوEU(اروپااتحاديهتوسطساختهشدن

)جیاسآGSA(يااروپايی،جیانایاسجهانی؛ناوبریماهوارهایاروپايیسامانه

عملياتمرکزدوباهمراهچک،جمهوریدرپراگدرآنمرکزیبخشهایکه.است

اين.ستشدهاايجادايتاليادرفوچينووآلماندرمونيخنزديکهوفناوبرفافنزمينی،

نامگذاریاليلهگگاليلئوايتاليايیمشهورستارهشناسنامبهيورويیميلياردپنجپروژه 
.شدهاست



استراديويیموجهایمبنایبرماهوارهایناوبریسامانهيکجهانی،ناوبریماهوارهایسامانه

ومکملمهگلوناس،.میکندفعاليتروسيهدولتبرایروسيهفضای-هوادفاعینيرویبوسيلهکه

هاتنومیباشد)اسپیجی(آمريکامتحدهاياالتجهانیموقعيتيابسامانهبرایجايگزينیهم
مقايسهاستقابلاسپیجیبادقتوپوششلحاظازکهمیباشدناوبریجايگزينسامانه

ماهوارهایسامانهازبخشیعنوانبهوشدهطراحیماهوارهجديدترين(Глонасс-К:روسیزبانبه(کا-گلوناس

توسعهرشتنفایماهوارهاطالعاتیسامانهبوسيلهکهباشدمیگلوناسروسیراديويیموجهایبرمبتنیناوبری

ماهوارهبهنسبتاساسیپيشرفتيکماهوارهاين.شدپرتابفضابه2011فوريه26درباراولينوشدهداده
.استباالتردقتو)سال10(بيشترعمرطولدارایکهمیشودمحسوبام-گلوناسدومنسلهای





GPSبردهایکارترینمهم

جغرافیاییعرضوطولموقعیتتعیین-الف
نظرموردهایمکانارتفاعمحاسبه-ب
:مانندمختلفیاموردرGPSازاستفاده-پ
بردارینقشه*
عمرانیهایطرح*
کوهنوردی*
,سیلوزلزلهمانندمختلفحوادثدرنجاتوامدادعملیات*
ترافیککنترلیابیرد*





GPSجهانییابموقعیتسیستمکاربردترینمهم

میتفادهاسآنازجهانمردمکهاستیابیمسیراسپیجییاجهانییابموقعیتسامانهمهمبردهایکارازیکی*
.کنند

برروی گوشی های  هوشمندGPSنصب گیرندهای 
نصبهمراهتلفنهوشمندهایگوشیبررویاسپیجیهایگیرندهامروزه
.استگردیده

شبکهبهاسپیجیتبلتیاوگوشی(location)مکانگزینهکردنفعالبا
دتوانمیوکندمیدریافترااطالعاتوشودمیمتصلاسپیچیایماهواره
هایبرنامهمختلفیهایشرکتمبنابرهمین.دهدتشخیصراکاربرمکانیموقعیت

هایقابلیتکنندمیسعیوهریکاندکردهتولیدرامتنوعی(apps)افزارینرم
باانکاربروبیاورندوجودبهاسپیجیازدراستفادهکاربرانبرایبیشتری

هامکانهنقشدرزمینهگوناگونیوگستردهخدماتازهابرنامهایننصبودانلود
.شوندمندبهرهمسیرهاو



همراهتلفنهوشمندهایگوشیبرروی(GPS)جهانییابموقعیتسیستمهایقابلیتترینمهم

آنهاناموهاکوچهوهاخیابانوهامکانوهاشهرنقشهبهدسترسی-الف

پیشنهادیمسیرچندنمایشوکاربرتوسطمقصدومبداکردنوارد-ب
..وعمومینقلوحملوسایلبا,پیادهصورتبهمسیرهامسافتوزمانتخمین,افزارنرمتوسط

هامکانجغرافیاییعرضوطولنمایش-پ

هامکانهواییوآبوضعیتنمایش-ت

اییراهپیممسیرگذاریعالمتامکان,کاربرحرکتمسیردرمقصدتاومبداازفاصلهایلحظهنمایش-ث

هاساختمانوهاناهمواریوعوارضباوبعدیسهصورتبههامکانوشهرهانقشهنمایش-ج

قبلهوجغرافیاییهایجهتنمایش-چ

راهمسیردر..کنترلهایدوربینوپلیسایستگاه,بنزینپمپ,هارستورانیافتنونمایش-خ

ترافیکیهشدارهاییامسیردرخطااعالموتصویریوصوتیصورتبهحرکتموقعدرکاربرهدایت-د

...یکدیگریافتنبرایافرادمکانیموقعیتگذاشتناشتراکبه-ذ

الین-آفاستفادهووجود ندارد نتاینتربهدسترسیکهزمانیبرایهانقشهذخیرهامکان-ر













پیروز باشید
محسن یوسفی

09127۵43391



:شماره حساب

0104632102006
:شماره کارت

6037997281300377

m.yousefi1348@gmail.com
@qomgeo

mailto:m.yousefi1348@gmail.com

