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ر حمل ونقل یکی از مهم ترین فعالیت های انسانی در جهان امروز است و نقش مهمی د
.دارداقتصاد و روابط بین مکان ها و نواحی 

ی حمل ونقل، مردم و انواع فعالیت های اقتصادی را در داخل (سیستم ها)سامانه ها 
میالدی حجم 2016در سال  . کشورها و یا در سطح بین المللی به هم پیوندمی دهد

در همین سال حدود . میلیارد تن بوده است10/3تجارت دریایی در جهان بالغ بر  
میلیون 90میلیارد نفر مسافر توسط هواپیما در جهان جابه جا شده اند و بیش از  3/5

.دستگاه خودرو تنها در یکسال تولید شده است
آمارها نشان می دهد در نیم قرن اخیر میزان حمل ونقل و ارتباطات در جهان شتاب 

.ودچشمگیری پیدا کرده و تقاضا برای جابه جایی مسافر و بار هر روز بیشتر می ش
شما در این فصل با اهمیت و ضرورت شبکه های حمل ونقل، شیوه های حمل ونقل و 

.همچنین برخی راهکارهای مدیریت آنها آشنامی شوید
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(42ص)ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل

3درس

جتماعیاوفردیزندگیهایفعالیتبرایانساناساسینیازهایازیکیجاییجابهوتحرک
بهنیمکاازاموریچهبرایگذشتهماهیکدرتانخانوادهاعضاییاوشماکنیدفکر.است

بهید؟اکردهاستفادهونقلحملوسایلوهاشیوهکدامازونمودهآمدورفتدیگرهایمکان
شماتفادهاسموردکاالهایازیکهربگوییدوکنیدنگاهخودپیرامونکاالهایووسایلانواع

است؟رسیدهشمادستبهچگونهوشدهتولیدنزدیکودورنواحیکدامدر

است؟وابستهونقلحملبهچقدرمازندگیشمانظربه
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حمل ونقل دربیش از چهار هزار سال قبل، راتوضیح دهید؟ (1
در . دها برای حمل بار از چارپایان استفاده می کردن، انسان در زمان نخستین تمدن های کهن

ی آبی هاوکانال بین النهرین حمل و نقل با قایق های پارویی در رودخانه ها زمان، در منطقه آن 
.معمول بود

.در زندگی انسان آن دوره پدید آوردتحول بزرگی آتش همچون کشفچرخ اختراع 
وضعیت حمل و نقل دردوره هخامنشیان رابنویسید؟ ( 2

لمرو قلمروپهناور ایران در دوره هخامنشیان، راه ها و چاپار خانه هایی درنقاط مختلف این قدر 
.بودندایجاد شده 

حمل و نقل دردوره دولت روم راتوضیح دهید؟ (3
تخت جاده های سنگفرشی گسترده و طوالنی در امپراتوری روم که همه نقاط را به مرکز و پای

ا را در متصل می کرد و شکل گیری جاده ابریشم که در آن کاروان ها از شرق آسیا تا غرب اروپ
.می نوردیدند

.نقش مهمی ایفا کرده استتوسعه و گسترش تمدن ها البته حمل ونقل نیز به نوبه خود در 
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رابنویسید؟عصر اکتشافات جغرافیایی، در حمل و نقل تحوالت  (4
نو کشف که سرزمین هایموجب شد در دریانوردی و ساختن کشتی های پیشرفته تر پیشرفت 

.آیدشوند و تحوالت بسیاری در این نواحی جهان پدید 
کنید؟ترین تحوالت حمل و نقل تا پیش ازانقالب صنعتی را بیان مهم (5

برای قرن ها، وسایل حمل ونقل زمینی به کندی و ( م1800ــ 1870)تا پیش از انقالب صنعتی 
.  ودندبا صرف زمان زیاد مسافت های طوالنی را طی می کردند و قادر به حمل میزان کمی بار ب

اد بر روی خشکی ها، نیروی انسان و چارپایان عامل حرکت مسافر و بار در دریاهانیروی ب
.  محرک کشتی ها بود

.وجود آوردبه آبی و ریلی تحول بزرگی در حمل ونقلموتور بخار اختراع (6
مهم ترین تحوالت  حمل و نقل دراوایل قرن نوزدهم را بنویسید؟(7

ین شهرها به ساخته شد و قطارها را در بلوکوموتیوهای مجهزبه موتور بخار در انگلستان نخستین 
آسان حمل ونقل ریلی موجب حرکت.تبدیل کردزادگاه قطار حرکت درآورد و این کشور را به

عدها با کشف ب. تر بار و حمل بارهای سنگین در مسافت های نسبتاً دور شد و رونق بسیار پیداکرد
بیشتر سرعت و کارآیی وسایل حمل ونقلو جایگزین شدن آن با زغال سنگ، استخراج نفت و 
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بنویسید؟ترین تحوالت حمل و نقل در اوایل قرن بیستم را مهم (8
خیابان های .شهری و خارج از شهرها را تغییر دادچهره فضاهای اختراع و تولید انبوه خودرو، 

تقاطع ها در شهرها و شبکه های جاده ای وسیع بین شهرها و روستاها ساخته فرعی و اصلی و 
پمپ بنزین ها و تعمیرگاه های راهداری مانند شدند و به دنبال آن، مکان ها و مراکزخدمات 

.اتومبیل به وجود آمدند
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را بیان ( م1939ــ 1945)ترین تحوالت حمل و نقل در طی جنگ جهانی دوم مهم (9
(43ص)کنید؟
موتور جت توان بیشتری داشت و موجب شد . هواپیمای جت در آلمان ساخته شداولین 

هواپیماهای بزرگ تر مسافر بری ساخته شود و هواپیماهای جت مسافربری در آسمان ها به پرواز 
.بعدها تولید هواپیماهای بویینگ حمل ونقل هوایی را در سراسر جهان گسترش دادند. درآیند

شدند؟موجب گسترش و تحول در صنعت حمل ونقل درنیم قرن اخیر کدام عوامل (10
(97خ/98ت/98ش)
نقلجمعیت و تقاضا برای حمل و افزایش (1
جهانیتجارت و اقتصاد گسترش (2
ونقلهای علمی و فناوری در تولید وسایل حمل پیشرفت (3
جابه جایی انسان و انواع کاال را بین مکان های مختلف به کدام وسایل حمل ونقل ،امروزه (11

اند؟طور چشمگیری افزایش داده 
کشتی های غول پیکر کانتینری و نفت کش ها، هواپیماهای ایرباس، قطارهای تندرو  و انواع 

خودروهای شخصی وعمومی 
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بزرگ ترین هواپیمای مسافربری
میالدی 2007جهان که در سال 

، تولید و به بازار عرضه شد
A380هواپیمای ایرباس 

متر طول 72این هواپیما، . است
دارد و فقط در فرودگاه هایی 

قادر به فرود است که باند پرواز 
کافی برای مناسب و تجهیزات 

تخلیة تعداد زیادی مسافر و بار 
این هواپیما چهار موتوره . دارند

500و دو طبقه است و می تواند 
.  جابه جا کندمسافررا 800تا 

قیمت هر فروند از این هواپیما 
.میلیون یورو است300بیش از 
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میالدی ساخته شده 2002که در سال  Class TI کشتی سوپر نفت کش
متر طول دارد و می تواند بیش از سه میلیون بشکه نفت را 380است، 

.حمل کند
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چیست؟نقلوازحملمنظور(12
.اطالعاتو(کاال)بار(مسافر)مردمجاییجابه

رابنویسید؟نقلوحملاقتصادیاهمیت(13
ینبسطحدرچهوکشورهاداخلدرچه،نواحیهمهونیستبََسندهخودایناحیههیچامروزه
رانقلوحملنظران،صاحب.اندوابستهیکدیگربهشاناقتصادینیازهایرفعبرایالمللی،

وتولیدادیاقتصهایفعالیت.دانندکشورهامیاقتصادزیربناییرکنواقتصادیتوسعهکلید
فعالیتیکانعنوبهنیزگردشگری.اندوابستهنقلوحملهایشبکهبهشدتبهتجارتوتوزیع

.داردنیازنقلوحملهایساختزیربهکشورهادرمهماقتصادی
رابنویسید؟نقلوحملاجتماعیاهمیت(14

ویبهداشتودرمانیمراکزبهدسترسیسکونت،وکارمحلبینشدنجاجابهبرایمردم
اوقاتگذرانوتفریحیاموروفرهنگیوهنریاجتماعی،هایدرفعالیتشرکتآموزشی،

ادلتبومردمارتباطدربسزاییاهمیتنقلوحمل.دارندنیازمناسبنقلوحملبهفراغت
.داردمختلفنواحیبینفرهنگی

(44ص)نقش و اهمیت حمل و نقل
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؟و نقل رابنویسیددفاعی حمل و سیاسی اهمیت(15
.  داشتن وسایل و شبکه های پیشرفته حمل و نقل از عوامل قدرت ملی یک کشور محسوب می شود

دسترسی به کانال ها، بندرها، تنگه ها و آبراهه ها و نظایر آن از عوامل قدرت سیاسی 
.  کشورهاست و حکومت ها می توانند از آنها در مواقع خاص به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنند

دفاعی حمل و نقل برای کشورمارابنویسید؟اهمیت( 16
در طی هشت سال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه کشور ما، حمل و نقل جاده ای، ریلی و 

هوایی نقش مهمی در جابه جایی نیروهای نظامی و تجهیزات در مناطق عملیاتی و موفقیت 
رزمندگان داشتند

.تأثیر می گذاردآب و هوا ، زمینو نقل بر حمل 
آیا می توانید برخی از این تأثیرات را فهرست کنید؟

( تخریب جنگل برای راهسازی-آلودگی صوتی-آلودگی هوا)
زیست محیطی حمل و نقل رابنویسید؟اهمیت(17

جوامع همه توجه به نقش فعالیت های حمل و نقل در مسائل و مشکالت زیست محیطی، امروزه با 
یا کاهش آنها و حل مشکالت، چاره تأثیرات نامطلوب تالش می کنند برای جلوگیری از این 

.اندیشی و برنامه ریزی کنند



(44ص)ونقلحملوجغرافیا
دهید؟حمل ونقل اساساً یک موضوع جغرافیایی است؟ توضیح چرا (18

اط مکان و فضای جغرافیایی سرو کار دارد و هدف آن ارتبپهنه و نقل با جابه جایی در حمل 
فاهیمی حمل و نقل اساساً جغرافیایی است و با مماهیت . دادن مکان ها و نواحی به یکدیگر است

م از های حمل و نقل هشبکه . چون مکان، موقعیت مکانی، مسافت، مبدأ و مقصد سرو کار دارد
.ی دهندهم بر فضای جغرافیایی تأثیر می گذارند و آن را تغییر مو محیط جغرافیایی تأثیر 

چیست؟ونقلحملجغرافیای(19
عهمطالزمینسطحدررااطالعاتوبارانسان،جاییجابهکهجغرافیاستدانشازایشاخه

بهیطمحبرآنهاتأثیراتونقلوحملهایشیوهوپراکندگیالگوهایبررسیبهوکندمی
.پردازدمیایمنطقهمطلوبمدیریتوریزیبرنامهمنظور

(97خ)شودمیمحسوباقتصادیجغرافیایازایشاخهونقلحملجغرافیای
شود؟میمحسوباقتصادیجغرافیایازایشاخهونقلحملجغرافیایچرا(20
وخدماتیوتولیدیواحدهایگزینیمکانواقتصادیهایفعالیتدرونقلحملکهآنجاییاز

.شودمیمحسوباقتصادیازجغرافیایایشاخهدارد،مهمینقشتجاری
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تواند به ابزار سیاسی ها چگونه میها و کانالـ فکر و کنید و با یک مثال توضیح دهید که تنگه1
لل برخوردارالماقتصادبین سطح زیادی در مثالتنگه هرمز از اهمیت شود؟برای یک کشور تبدیل 

.ستاست که باعث دخالت کشورهای صنعتی شده ااست، زیرا گلوگاه حمل ونقل نفت جهان 
ه جایی حمل و نقل با جاب. ونقل اساساً یک موضوع جغرافیایی است؟ توضیح دهیدـ چرا حمل2

ه در پهنه مکان و فضای جغرافیایی سرو کار دارد و هدف آن ارتباط دادن مکان ها و نواحی ب
چون مکان، بدین ترتیب ماهیت حمل و نقل اساساً جغرافیایی است و با مفاهیمی. یکدیگر است

.  موقعیت مکانی، مسافت، مبدأ و مقصد سرو کار دارد
های مختلف زمانی متحول کرده است؟ونقل را در دورهـ کدام اختراعات و اکتشافات، حمل3

های کشتیاختراع * شوداختراع چرخ بزرگترین تحول در سیستم حمل ونقل محسوب می 
نسبت ونقل نیزبااختراع اتومبیل وهواپیما حملبیستم درقرن *نوزدهم در اوایل قرن بخاروقطار 

.به گذشته متحول گردید
أثیری بر یمن چه تو (غزه)به نظر شما تحریم حمل و نقل دریایی کشورهایی مانند فلسطین 4

،جنگ وگرسنگیایجاد بحران های اقتصادی ؟ کشورهامی گذاردزندگی روزانه مردم این 
1398قم-احمدمرادی



شوند؟دسته تقسیم می چند طور کلی، شیوه های حمل و نقل به به (21
و نقل هوایی حمل (4آبی و نقل حمل (3ریلیو نقل حمل (2ایو نقل جاده حمل (1
.و نقل از طریق لولهحمل (5

جایی بار اختصاص به جابه این شیوه ها، چهار دسته به جابه جایی مسافر و بار و یک دسته فقط از 
.دارد

1398قم-احمدمرادی



درواستجهانهایقارههمهدرونقلحملمتداولهایشیوهازیکیایجادهونقلحمل
(98ت).گیردمیقراراستفادهموردگستردهطوربههاقارهتمام

رابنویسید؟ایجادهونقلحملمزایای(22
(97خ).استترمناسب(کیلومتر400ازمعموالًکمتر)کوتاههایمسافتبرای(1
درمختلفطنقابهدسترسینظرازراانعطافبیشترینونقلحملهایشیوهسایربهنسبت(2

.داردمتعددهایایستگاهدرتوقفوراهمسیر
(97دی.)این شیوه استفاده می شوداز برای رفتن به مکان های دور افتاده یا روستایی ( 3
.استترهزینهکمشیوهایندر(هاترمینال)هاپایانهاحداث(4

کدامند؟ایجادهونقلحملومشکالتهامحدودیت(23
.داردرامسافرکمتریتعدادجاییجابهقابلیتهاشیوهسایربهنسبت(1
.استریلیوآبیونقلحملازکمترهاوتریلیهاکامیونتوسطکاالحملظرفیت(2
.ستازیادبسیارونقلحملشیوهایندرزیستمحیطآالیندگیوسوختمصرفمیزان(3



رابنویسید؟به عصر خودروها، نتایج ورود (24
سوی دادندواز های خاکی به جاده های آسفالته تبدیل شدند و فضای جغرافیایی را تغییر جاده 

است؛ به طوری افزایش بوده دیگر، تمایل مردم جهان به داشتن خودروی شخصی همواره رو به 
.که امروزه برخی خانواده ها بیش از یک خودرو دارند

(46ص)رابنویسید؟افزایش سفرها و تعداد خودروها، نتایج (25
که در برخی مسیرها به ویژه در ایام تعطیالت و در جاده هایی است تراکم ترافیکی ایجاد 

. کافی برای این افزایش را ندارندگنجایش 
نیمه دوم قرن بیستم، برای حل مشکل ترافیکی و همچنین افزایش سرعت خودروها چه در (26

(98ش)اقداماتی صورت گرفت؟
.ساختن آزادراه ها و بزرگراه ها
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بدانیمبیشتر
گریکدیازآنهابرگشتورفتخطوطکهزیادندپهنایبامسیرهایی(اتوبان)هاآزادراه
رپذیامکانمحدودینقاطدرآنهاازخروجوآنهابهورودوندارندهمسطحتقاطع،جداست

بایدآنهادرآمدورفتبرایوشوندمیساختهشهرهاازخارجدرهامعموالراهآزاد.است
.کردپرداختعوارض
طحهمستقاطعتعدادیکههستندجدابرگشتورفتخطوطبامسیرهایینیزهابزرگراه

.شوندمیساختهشهرهادروندرمعموالهابزرگراه.دارند
نزمیسطحازارتفاعیکدرکهاستارتباطیراهچندیادوبرخوردمحل:همسطحتقاطع
وورعبدراستممکنهمسطحهایتقاطعدر.هاراهسهوهاراهچهارمانندباشند؛شدهساخته

.شودمیاستفادهراهنماییچراغازآنجادرعلت،همینبهآید؛وجودبهاختاللمرور
اعارتفدرآنهاازیکهرکهاستارتباطیراهچندیادوبرخوردمحل:همسطحغیرتقاطع

.کنندینممختلرایکدیگرمروروعبورکهطوریبهاند؛شدهساختهزمینسطحازمختلفی
1398قم-احمدمرادی



دارایایران1394سالدر.بودکیلومترهزار50ازکمترایرانهایراهمجموعطولایراناسالمیانقالبازپیشتا
.استبودهراهکیلومترهزار200ازبیش

.استشدهبرابرسهودوترتیببهقبلدههیکبهنسبتکشورهایبزرگراهوهاراهآزادمیزان
کشورکدامند؟هایآزادراهپرترددترین(27

قم-تهرانوقزوین-کرج-تهران
بر طبق آمارهای راهنمایی ورانندگی تعداد خودروهای پالک شده ایران از مرز  1396در سال  

.میلیون گذشته است20

(46ص)ایراندرایجادهونقلحمل

1398قم-احمدمرادی



راه هااطلس 
.این نقشه از یک اطلس راه ها برداشته شده است. به نقشه توجه کنید

1398قم-احمدمرادی



فاصله میانه تا ( .12+8+13)کیلومتر است 33روی نقشه، فاصلة بستان آباد تا دوزدوزان ـ 1
91=10+12+11+6+6+15+12+19تیکمه داش چند کیلومتر است؟

انیم ـ اگر بخواهیم از آچاچی به نظرکهریزی برویم از چند مسیر و شیوه حمل و نقل می تو2
جاده ای وریلیاستفاده کنیم؟ 

بلندوجودکوهستان هایـ چرا در بخش میانی نقشه تراکم راه ها کمتر از اطراف نقشه است؟3
ـ به موازات خط آهن چه پدیده طبیعی وجود دارد که از داخل قطار قابل مشاهده 4

رودقراقونچایاست؟
بنزین ـ در صورتی که بخواهیم از میانه به قره چمن برویم در چه فواصلی می توانیم از پمپ5

کیلومتری 1کیلومتری مبدأودر فاصله 9درفاصله ؟ استفاده کنیم و برای اقامه نماز به مسجد برویم
.کیلومتری نمازخانه وجود دارد12قره چمن پمپ بنزین ، در فاصله 

معلم با سپس با کمک. راهنمای نقشه را مشاهده کنید.ـ یک اطلس راه ها را به کالس بیاورید6
به نقاط و مسیرهای سفر. استفاده از راهنمای اتصال نقشه ها، منطقه زندگی خود را پیدا کنید

.روستایی و شهرهای اطراف را مشاهده و یاداشت کنید
1398قم-احمدمرادی



(48ص)بنویسید؟راریلیونقلحملهایویژگی(28
وریلازانتقالبرای(2.استجهاندرمسافروکاالحملهایشیوهمهمترینازیکی(1

هایمسافتبرای(3.شودمیاستفادهکشدمیخوددنبالبهراقطارهایواگنکهلوکوموتیوی
درنیز(هاترمینال)هاپایانهاحداثهایهزینه(4(97دی).استمناسبطوالنینسبتاً ومتوسط

.شودمیبرآوردمتوسطآن
ریلی کدامند؟ونقل مزایای حمل (29

حمل قطار درمسافت های طوالنی کمتر از هزینه (2باالستجایی با قطار دارای ایمنی جابه ( 1

𝟏مصرف سوخت در حمل ونقل ریلی  (3است جاده 

𝟕
(98خ()98ت)حمل ونقل جاده ای است

.آالیندگی آن برای محیط زیست بسیار کمتر است( 4
کانتینرییاایفله؟کنندمیحملچندصورتبهرابارقطارها(30
رابنویسید؟ریلیونقلحملهایمحدودیت(31

آهن،خطوطاحداثهزینهوداردنیازهموارهایزمینهابهجادهبرخالفریلیخطوطاحداث
وموتیوهالوکوهاخریدواگنیاتولیدهمچنینوبلندی،وپستیوموانعداراینواحیدرویژهبه

.استزیاد
1398قم-احمدمرادی



قطارها، را بنویسید؟در روند تولید تحول (32
.دادنددیزلیلوکوموتیوهایبه تدریج جای خود را به بخاری لوکوموتیوهای 

ست نظر سازگاری با محیط زیبهترین نوع لوکوموتیوها از ( برقی)الکتریکیلوکوموتیوهای امروزه 
.اند

کیلومتر در ساعت 300: قطار پرسرعت، تایوان  سرعت
.(قطار در ژاپن ساخته می شودتجهیزات اصلی این )

1398قم-احمدمرادی



روندتولیداولین قطارهای پرسرعت جهان راتوضیح دهید؟(33
ی را برای طرح هایفرانسه، اسپانیا، آلمان و ژاپن در نیمه دوم قرن بیستم برخی کشورها مانند 
و و قطار پر سرعت الکتریکی که بین توکی. کردندتولید قطارهای پرسرعت طراحی و آزمایش

.استم به حرکت درآمد ،از اولین قطارهای پرسرعت جهان1964اوزاکا در ژاپن در سال 
معموالقطارپرسرعت به کدام قطارهاگفته می شود؟(34

کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشند 200بیش از  
میزان سرعت قطارهای تندروچقدراست؟(35

تدریج، اخیر وارد رقابت شده و بهدهه پر سرعت در چند تولیدکننده قطارهای شرکت های بزرگ 
کیلومتر 450حتی و )کیلومتردرساعت300از بیش به درساعت کیلومتر 160رکورد سرعت را از 

.افزایش داده اند( ساعتدر 
(98خ)تندرو هستند؟عمده قطارهایکدام کشورها تولیدکنندگان (36

و کشورهای آسیای جنوب شرقی ژاپن، کره (97دی)ویژه فرانسه و آلمان کشورهای اروپایی به
.جنوبی، چین و تایوان هستند

(49ص)پرسرعتقطارهای 

1398قم-احمدمرادی



دارد؟قرارقارهدرکدامریلیهایشبکهترینگسترده(37
اروپاقاره
رادارند؟درجهانریلیخطوطمیزانبیشتریندارایکشورهاکدام(38

هندوچینامریکا،روسیه،متحدهایاالت
(98ت)درکجاست؟جهانریلیشبکهترینطوالنیوترینگسترده(39

.دارداختصاصبارحملبهآندرصد80امریکاکهمتحدهایاالت
ارد؟کشورقرار دسریع السیر و طوالنی ترین خط قطار تندرو جهان درکدام بیشترین خطوط(40

.استچینکشوربهمتعلقکیلومتر2298مسافتگوانگچو-پکن
.کنندمیاستفادهآهنراهازسفربراینفرهامیلیونساالنهنیزهندپهناوردرکشور

(49ص)جهاندرریلیهایشبکهپراکندگی

1398قم-احمدمرادی
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کیلومتر در 160در حال حاضر، قطار پرسرعت در کشور موجود نیست و سرعت قطارها حداکثر 
.ساعت است

تنها مسیرخط برقی کشوردرکجاست؟(41
(  کیلومتر148) تبریز-مسیرجلفا 

ایران کدامند؟آهن جمهوری اسالمیهای در دست اجرای شرکت راهمهمترین پروژه(42
(کیلومتر410به طول  )-اصفهان -قم -تهران ( قطار پرسرعت)احداث راه آهن سریع السیر *
(کیلومتر1000به طول  )مشهد -برقی کردن راه آهن تهران *

(50ص)ایراندرریلیونقلحمل

1398قم-احمدمرادی
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دررایلیرونقلحملشبکهبیشتریناروپاقارهکهاستشدهموجبعواملیچهشمانظربهـ1
بودن،سرمایهصرفهبه،مقرونجمعیتباالیبیشتر،تراکمریلیسابقهباشد؟داشتههاقارهبین

آوریفنهاودولتگذاری
چیست؟زیرکشورهایازیکهردرآهنراهنداشتندالیلیادلیلشمانظربهـ2

لتمرکزشهرهادرساح:لیبی کوهستان،جنگ وتوسعه پایین :افغانستان 
پایینوتوسعه کوهستان :نپال درساحل                             وسعت کم وتمرکزجمعیت :قطر 

بیابان،فقر،جنگ:سومالیبیابان وتمرکزجمعیت درساحل دریا :کویت 
:دهیدپاسخهاپرسشبهآهنراهنقشهبهتوجهباـ3

کدامخطوطاینوهستندهاخطکدامایرانسراسریآهنمسیرهایترینطوالنی-الف
شورکشرقآهنراهکشورریلیخطترینطوالنی(مورددو)کنند؟میمتصلهمبهراشهرها

رضویانخراساستانکاشمردرتایزداستاندربافقریلیمسیردرامتدادریلیخطاین.است
.داردپوششتحتراجنوبیخراساناستاندروطبس

1398قم-احمدمرادی



احداث راه آهن در منطقه جنوب شرقی ایران و اتصال آن به بندر چابهارچه تاثیری روی -ب 
مشهد، راه نجات -زاهدان-راه آهن چابهاراقتصاد و تجارت ایران با کشورهای منطقه دارد؟ 

.شرق کشور خوانده می شودوزمینه سازتوسعه سریعترایران ،افغانستان وکل منطقه  است
آیا راه آهن از شهر محل زندگی شما عبور کرده است؟ اگر نه، نزدیک ترین ایستگاه راه آهن به شما -پ 

آهن سراسریراه -بله کجاست؟
کاهش تصادفات دارد؟توسعة خط آهن و حمل و نقل ریلی کشور ما چه پیامدهای مثبتی -ت  

...جاده ای،توسعه متوازن کشور،آلودگی کمتر،کاهش هزینه تولید کاالهاو
:ـ درباره این موضوعات تحقیق کنید و نتیجه را در کالس بگویید4

.  داشتبودکه دوایستگاه اصل نخستین تراموای تهران در ایران  و ورود آن به « ماشین دودی»-
ونقطه ( فعلیمیدان قیام وپارک کوثر ) بودنقطه آغاز این خط نزدیک خیابان دروازه خراسان 

بود که از دودی علت این نام گذاری . زیارتگاه شاه عبدالعظیم درشهر ری بودپایانی جلوی 
.خارج می شدقطار دودکش 

تا سراسری ازجنوب آهن خط . اولین خط آهنی که درایران احداث شد و زمان و مکان احداث آن-
کلنگ . وصل می کرد( ترکمنبندر ) شاهرا به بندر ( خمینیامام ) داشت که بندر شاهپورشمال ایران امتداد 

. ساخت راه آهن سراسری ایران به پایان رسید شمسی پروژه 1317زده شدودر توسط آلمان ها 1306ساخت در
1398قم-احمدمرادی



دارد؟جهاندرایگستردهپوششنقلوحملکدام(43
دریایی

دهند؟میتشکیلراآبیهامسیرهایمکانکدام(44
هاکانالوهارودخانهها،دریاچهدریاها،ها،اقیانوس

رابنویسید؟دریاییونقلحملاهمیت(45
وجودبدونودهندمیانجامهاکشتیرا(وزنبراساس)جهانیتجارتدرصد90حدودامروزه

پذیرامکان(98ش)امروزجهاندرکاالعظیمحجماینوارداتوصادراتآبینقلوحمل
بهکاالهاجاییجابهبرایروشترینارزانوترینصرفهبهمقرونکشتیباکاالحمل.نیست
(97دی).استطوالنیهایمسافتدربزرگوحجیمکاالهایویژه

برابر یک 9000می تواندحدود  ( میلیون بشکه2ظرفیت  VLCC) یک کشتی نفت کش غول پیکر 
برابر یک کامیون 2000بیش از  (5000TEUپاناماکس  )کانتینری کامیون بار حمل کند و یک کشتی 

.حمل داردظرفیت

(52ص)آبیحمل و نقل 

1398قم-احمدمرادی



دریایی رابنویسید؟ونقل معایب ومشکالت حمل (46
کشتی ها بسیار زیاد یاخرید بنادر و اسکله ها و تجهیزات بنادر و همچنین ساخت هزینه احداث 

. همچنین، سرعت کشتی نسبت به سایر وسایل حمل و نقل کم است. است
.هستندمسافربریو یا باربریها یا کشتی 

کدامند؟کشتی های مسافربری انواع مختلف (47
.  برنددورمی هستند و مسافران را از مکانی به مکان دیگر در فواصل اقیانوس پیما برخی از آنها 

هستند که مسافران را مدت محدودی ( 98خ)گردشگریکشتی های کروز کشتی های تفریحی 
سفر با کشتی های کروز معموالً . باز می گردانندبه مبدأ روی آب گردش می دهند و دوباره 

، تئاتر، ، سینمابرخی کشتی های کروز مانند هتل های چند طبقه اند و رستوران. پرهزینه است
.استخر، زمین بازی و نظایر آن دارند

متر از برج ایفل بلند تر 50بزرگترین کشتی تفریحی دنیا که 
. است، سفر آزمایشی خود را از فرانسه شروع می کند

.توازن دریاها نام دارد  Harmony of the seas .1398قم-احمدمرادی



(98خ()53ص)کدامند؟ترین انواع کشتی های باربری مهم (48
.  مهم ترین انواع کشتی های باربری هستندفله بر و کانتینری کشتی های 

؟می شوداستفاده کشتی های فله بر شان از کدام کاالها  برای جابه جایی ( 49
ن مواد را به ای. و مواد معدنی، مواد پتروشیمی و غالت استفاده می شودوگاز مانند نفت کاالهایی 

.صورت فله در مخازن یا تانکرهای کشتی قرار می دهند
ین میالدی دو تحول مهم در حمل و نقل دریایی ظرفیت جابه جایی کاال را در ا1970از دهه (50

بخشیده کدامند؟شیوه سرعت 
(Roll-on/roll-off SHIP)رو -نخست،تولید کشتی های رو 

.تحول، تولید و گسترش کشتی های کانتینر بر بوددومین 
رابنویسید؟رو -کشتی های رو اهمیت تولید (51

.شوندچرخ دار می توانند با بار به درون آن بروند و در مقصد خارجوسیله نقلیه تعداد زیادی 
یکی از کاربردهای مهم این کشتی ها حمل. تخلیه و بارگیری را کاهش می دهدامرهزینه 

.کشورهاستبه سایر خودروهای صادراتی از کشورهای سازنده 

1398قم-احمدمرادی



اهمیت کشتی کانتینری رابنویسید؟(52
.  ندمی کردبارگیری توقف قبل از تولید کانتینرها، کشتی ها زمان زیادی در بندرها برای تخلیه و 

کاالها را تخلیه سرعت جابه جایی و کانتینرها که از نظر اندازه استانداردهای مشخصی دارند، 
قرار گرفتن کاالها در محفظه های خاص و وجود برچسب هایی با همچنین . افزایش می دهند

.ها را آسان تر می کندداری محموله مشخصات کاالها در روی کانتینرها مدیریت و انبار 



درکشورکدامند؟دریاییونقلحملتوسعهعوامل(53
رگ از نعمت بزواقع شدن در کرانه های دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان ایران به سبب 

بی در البته بهره مندی از مزایای حمل ونقل آ. دسترسی به حمل و نقل دریایی برخورداراست
وابسته نادر ساختن و توسعه و تجهیزبتجارت فقط به دسترسی به دریا محدود نمی شود بلکه به 

ه در کشور ما در چند دهه اخیر رو بتقاضای حمل و نقل دریایی و عرضه خدمات بندری . است
.افزایش بوده است

ی، عملکرد بار گیری و تخلیه کاال شامل فرآورده های نفتی، کاالهای اساسی، فلز1396در سال  
میلیون تن بوده 156در کل بنادر کشور بیش از  ... ساختمانی و معدنی، ماشین آالت ومنسوجات و 

میلیون نفر مسافر به بنادر مسافری کشور وارد و خارج شده 18عالوه بر آن حدود  . است
(54ص.)اند

ببرید؟نامترتیببهمسافریبنادرپرترددترین(54
خرمشهروچارَک،(بندرعباس)حقانیشهیدبنادرقشم،

(53ص)ایراندرآبیونقلحمل

1398قم-احمدمرادی



1398قم-احمدمرادی
(تنهزار : واحد )1396میزان تخلیه و بارگیری کاال در بنادر فعال تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی 



3داقل ؟ از هریک حبا توجه به نقشه فعال ترین بنادر ایران در سواحل شمال و جنوب کدامند-1
اول (عباس بندر) درجنوب ،بندر شهید رجایی . نام ببریدوبارگیری مورد بر حسب میزان تخلیه 

شور به بنادرفعال  شمال ک. است و بندر امام خمینی وبندر قشم در رتبه های بعدی قرار دارند
.ترتیب  امیرآباد، انزلی ونوشهرمی باشند

اشته کدام بندرایران اقیانوسی بوده و می تواند نقش مهمی در تجارت با آسیای میانه د-2
چابهاربندر ؟ باشد

(  بندر عباس)رجاییشهید ؟ ایران کدام استبندرکانتینریمهمترین ( الف-3
می سرعت جابه جایی و تخلیه کاالها را افزایش. مزایای حمل کانتینری را توضیح دهید( ب

همچنین قرار گرفتن کاالها در محفظه های خاص و وجود برچسب هایی با مشخصات. دهند
.کاالها در روی کانتینرها مدیریت و انبار داری محموله ها را آسان تر می کند

خواستدربهتوجهباوکنیدمراجعهimrh.irنشانیبهایراندریاییاطالعاتبانکپایگاهبه-4
.کنیدارائهکالسدرواستخراج...ودریاییونقلحملدررااطالعاتیمعلم
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حمل ونقل هوایی چیست؟(55
جابه جایی انسان و بار از طریق پرواز درآسمان 

(98ت)مزایای حمل ونقل هوایی کدامند؟(56
فه های طوالنی و صربرای مسافت از سریع ترین شیوه های حمل و نقل به حساب می آید و 

حمل و نقل هوایی به احداث مسیر نیاز ندارد و ناهمواری ها و . جویی در زمان مناسب است
نیستآن سرراه موانع بر 

محدودیت هاومعایب حمل ونقل هوایی رابنویسید؟(57
ایه احداث فرودگاه ها و تجهیزات مر بوط به آن و همچنین تولید و خرید هواپیماها به سرم(1

.  گذاری هنگفت نیاز دارد
.مصرف سوخت در هواپیماها نسبت به سایر شیوه های حمل ونقل بسیار بیشتر است(2
(98ش.)کنترل ایمنی آن به دقت و مراقبت زیاد نیاز دارد( 3
.گران تر استو نقل بسیار بیشتر و سفر آنوسایل حمل مصرف سوخت هواپیما نسبت به سایر ( 4

(98ت)شیوه حمل ونقل سرمایه گذاری هنگفت وفراوان نیازدارد؟ کدام (58
ونقل هوایی حمل 
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چندکاربردمهم هواپیمارابنویسید؟(59
(97خ)ازهواپیمادرحمل ونقل چه کاالهایی استفاده می شود؟

از هواپیما برای حمل کاالهای سبک ،کم حجم و ارزشمند یا مواد فاسد شدنی که باید سریع به 
حمل و . الکترونیکی، گل، دارو، و مواد غذاییمانندتجهیزات مقصد برسند، استفاده می شود؛ 

و یا سم پاشی وانسانی نقل هوایی همچنین در موارد اضطراری مانند تصادفات و سوانح طبیعی 
.مزارع کشاورزی کاربرد دارد

هوایی درچه سطحی است؟حمل ونقل امنیت طور کلی  به (60
ونقل هوایی امنیت بسیار باالیی دارد و سوانح آن نسبت به تعداد پروازها بسیار اندک حمل 
. با این حال کنترل ایمنی آن به دقت و مراقبت زیاد نیاز دارد.است

هوایی چیست؟وتحول درحمل ونقل علت ایجادتغییر (61
رقابت بین کشورهای تولید کننده برای ساختن هواپیماهای بزرگ تر و دهه اخیر در چند 

مسافربیشتر برای حمل باریا باظرفیت 
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جا شده فرودگاه و مجموع مسافران جابه54تعدادکل فرودگاه های کشور بیش از  1394در سال  
در همین سال . میلیون نفر بوده است28از طریق پرواز های داخلی وخارجی بیش از  

.  هزارتن بار با هواپیما جابه جا شده است86/4
ر توجه است به نمودار زیسه فرودگاه نشست و برخاست هواپیماهای کشور مربوط به % 60حدود 

.کنید

(56ص)ایراندرهواییونقلحمل

باری ایران که چادر و دارو برای مناطق زلزله زده747هواپیمای بویینگ 
.بارگیری کرده است 
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مهمترین فرودگاه مهرآباد 
.استکشور فرودگاه 1398قم-احمدمرادی



شامل کدام کاالهامی شود؟ایونقل لوله حمل (62
.ه می شودبه مکان دیگر فرستادلوله ازمکانی معموال سیاالت، یعنی مایعات و گازها، از طریق 

ای چیست؟از کاربردهای مهم حمل لوله یکی (63
ور یا بین که در داخل یک کشپتروشیمی است انتقال نفت خام و فراورده های نفتی، گاز و مواد 

.کشورها صورت می گیرد
جنس لوله ها و محل نصب لوله هارابنویسید؟(64

وند و یا از عمدتا از فوالد و پالستیک ساخته شده اند و ممکن است در زیر زمین کار گذاشته ش
.روی زمین یا حتی بستر دریا عبور کنند

بالوله رابنویسید؟انتقال گاز مایع یا نفت روش (65
له ها رانده گاز مایع یا نفت با فشار به درون لو. ها ایستگاه های پمپاژ وجود داردبر سر راه لوله 

هری، در نزدیکی برخی مکان های توزیع فرآورده هایی مانند شبکه و توزیع گاز ش. می شود
.قرارمی دهندایستگاه های فشار شکن یا افت فشار 

(57ص)ایحمل ونقل لوله 
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مزایای انتقال باخطوط لوله کدامند؟(66
.روزی است که بسیار مقرون به صرفه استطورشبانه انتقال حجم عظیمی از مایعات به 

.به محیط زیست آسیب می رساندکمتر 
ای رابنویسید؟حمل ونقل لوله معایب ومشکالت (67

.و تعمیر لوله ها و ایستگاه های واسطه ای به سرمایه گذاری فراوان نیاز دارداحداث (1
خطوط لوله از نظر حوادث غیر مترقبه مانند زلزله یا جنگ به مراقبت زیاد نیاز دارد زیرا می ( 2

.تواند باعث انفجار و آتش سوزی شود
می شود؟افزایش ایمنی درخطوط لوله چه اقداماتی انجام امروزه برای (68
. کارگیری تجهیزات هوشمند صدمات، نشت مواد و حتی خوردگی لوله ها سریعاً اعالم می شودبه 
.میلیون کیلومتر خط لوله درسراسر جهان و جود داشته است3/5میالدی بیش از  2014سال  در 

کیلومترکه گاز سیبری3000عملیات احداث خط لولة گاز آلتایی به طول 
.این عملیات درحال اتمام است. روسیه را به چین منتقل می کند 1398قم-احمدمرادی



دهید؟توضیحایراندرلولهخطوططریقازنقلوحمل(69
بهبادانآپاالیشگاهازرانفتیهایفراوردهکه،سراسریلولهخطاحداثبرایگامنخستین

درهموارهلولهخطوطزمان،آنازوشدبرداشته1336سالدررساند،میتهرانیعنیمرکز
شودیممنتقلپاالیشگاهبههاچاهازلولهخطوطتوسطخامنفت.استبودهگسترشحال

سراسرنبارهایاومخازنبهلولهبابنزینوگازوئیل،،سفیدنفتنظیرنفتیهایفراوردهسپس
کارساسا.شوندمیحملسوختهایجایگاهبهتانکربانیزمخازنازوشوندمیکشورمنتقل

بیشاشتنداختیاردرباایرانامروزه.استلولهخطوطازاستفادهنیزکشوررسانیگازشبکه
(قویفشار)اصلیلولهخطوطکیلومتر38000حدودونفتلولهکیلومترخط14000از

.دارداوپکعضوکشورهایمیاندرراوگازنفتلولهخطوطترینطوالنیگاز

(57ص)ایراندرلولهخطوططریقازنقلوحمل
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(58ص)توضیح دهید؟طبیعی را گاز تجارت جهانی، جایگاه کشورمان در عرصه (70
ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان صادر می کند و برنامه به کشورهای طریق خطوط لوله از 

لوله ایجاد خطوط کشور ماقابلیت . صدور گاز به کشورهای همسایه و دوردست داردنیزبرای هایی 
ه انتقال گاز از ترکمنستان ب. را داراستکشوردیگر ترانزیت برای ارسال فراورده ها از کشوری به 

. ایران منبع درآمد برای کشور ما محسوب می شودلوله در افغانستان از طریق خطوط 
انتقال گاز بین کدام کشورهااز طریق خطوط لوله در ایران منبع درآمد برای کشور ما ( 71

ترکمنستان به افغانستان( 97دی)محسوب می شود؟
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هایهفرآوردمصرفوتوزیعدرمشکالتیچهبانبودکشوردرگازونفتلولهخطوطاگر(1
رآوردهفقیمت،باالرفتنانتقالهزینهافزایش.دهیدتوضیحشدیم؟میروروبهوگازنفتی

انتقالسرعتوکاهشانتقالامنیت،کاهشزیستبیشترمحیطها،آلودگی
ردراایراندرشدهجاجابهبارومیزانمسافرانتعداددرس،اینارقاموآماربهتوجهبا(2

باحملافرمستعدادبیشترین.کنیدمقایسهآبیوهواییای،جادهریلی،ونقلحملشیوهچهار
اند،دهشجابجاایجادهونقلحملبوسیلهبارمیزانبیشترینواندشدهجابجاایجادهونقل

هواییونقلحملازطریقبارمیزانوکمترینآبیونقلحملطریقازمسافرتعدادوکمترین
.اندشدهجابجا

ودخهایازیافتهاستفادهباوکنیدطراحیزیرجدولمشابهجدولیA4کاغذبرگیکروی(3
هاستونداخلرابارومسافرونقلحملهایشیوهانواعهایمحدودیتومزایادرسایندر

.دهیدتوضیح
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متوسطپایینباال

مناسب کاالی 
کم حجم 
واباارزش

حمل 
کاالهای
سنگین

تنوع حمل 
کاال

ومسافر در
تعداد باال

تنوع وتعدادکاال 
محدودمحدودوتعداد 
مسافر

زیاد
کم 

تامتوسط

کم
اگر دقت ومراقبت
کافی انجام شود ،

کم است

در صورتی که
مراقبت نشود 

زیاد

کوتاه طوالنی

دارد ندارد

زیادمتوسطکمزیادصرفهبه مقرون

کم



نام گرفته است؟( روز ملی حمل ونقل)آذر ماه 26چرا روز  : کنیدتحقیق ( 4
حدود یکصد کشتی حامل کاال در بنادر جنوبی کشور 1361آذرماه سال 26روز در 

از اتمام ذخیره کاالهای اساسی در کشور بحران ناشی در انتظار تخلیه بودند وبروز 
را برای نگرانی هایی بیمه های جنگی ونیز وتهدید کشتی های منتظر از سوی عراق 

پیامی تاریخی کامیون داران در (ره)خمینیحضرت امام . مسئولین فراهم آورده بود
ری تخلیه هرچه سریع تر کشتی ها فراخواندندوصحنه کم نظیمشارکت در کشور را به 

.از فداکاری وایثار وتالش شبانه روزی به ثبت رسید
آذر به 26از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور 1376پانزده سال بعد ودرسال 

.عنوان روز حمل ونقل شناخته شد
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شیوه های حمل ونقل تنها به حمل باراختصاص دارد؟کدام مورد دربین ( 72
ریلی( آبی                       د(جلوله ای                         (بجاده ای                   (الف
کدام شیوه حمل ونقل، سرعت کمتری دارد؟(73
ریلی( دآبی   (جلوله ای                          ( جاده ای                   ب(الف
دارد؟کدام شیوه حمل ونقل، کنترل ایمنی آن به دقت و مراقبت زیاد نیاز ( 74
ریلی( آبی                       د(جهوایی (بجاده ای                   (الف
است؟شیوه حمل ونقل،  برای مسافت های متوسط و نسبتاً طوالنی مناسب کدام (75
ریلی( دآبی                       (هوایی                         ج(جاده ای                   ب(الف
شود؟می استفاده شیوه حمل ونقل، برای رفتن به مکان های دور افتاده یا روستایی کدام (76
ریلی( آبی                       د(هوایی                         ج(بجاده ای                   (الف
گیرد؟تمام قاره ها به طور گسترده مورد استفاده قرار می ونقل،در شیوه حمل کدام (77
ریلی( آبی                       د(هوایی                         ج(بجاده ای                   (الف
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