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گلبرگ محاسن: 1. حجم وسیعی از کاالها را جابه جا می کند. 37
2. ارزان است.

معایب: 1. هزینه احداث بنادر و تجهیزات آن باالست.
 2. سرعت آن پایین است.

کشتی مسافری ـ کشتی های تفریحی گردشگری هستند که طی  38
به  دوباره  و  می دهند  گردش  آب  روی  را  مسافران  محدود  مدت 
خوبی  امکانات  و  پرهزینه اند  کشتی ها  این  ـ  بازمی گردانند  مبدأ 
از لحاظ هتل چند طبقه، رستوران، سینما، تئاتر، استخر و زمین 

بازی دارند.

استانداردهای  39 که  کانتینری  کشتی های  گسترش  و  تولید  الف. 
مشخصی از نظر اندازه داشته و موجب افزایش سرعت جابه جایی 

و تخلیه سریع تر کاالها می شوند و نیز داخل محفظه بودن کاالها 
و برچسب های روی کانتینرها که مشخصات کاال روی آن نوشته 

شده، مدیریت و انبارداری را آسان تر می کند.
ب. تولید کشتی های رو ـ رو )Ro ـ Ro( که تعداد زیادی وسایل 
نقلیه چرخدار را قادر می ساخت با بار خود به درون کشتی بروند و 
در مقصد خارج شوند و این هزینه های تخلیه و بارگیری را کاهش 
می داد. از کاربردهای مهم این کشتی ها، حمل خودروهای صادراتی 

از کشورهای سازنده به سایر کشورهاست.

الف. نفت خام از طریق لوله از چاه ها به پاالیشگاه منتقل می شود. 40
ب. انتقال فرآورده های نفتی، نفت سفید، گازوئیل و بنزین با لوله 

به مخازن و انبارهای سراسر کشور
پ. از مخازن با تانکر به جایگاه های سوخت انتقال می یابد.

  درس 4 مدیریت حمل و نقل

سؤاالت امتحاني درس چهارم

الف. عبارت درست و نادرست را مشخص و جمالت نادرست را اصالح کنید.

درست     نادرست 11 "بهبود1سرعت1حمل1و1نقل"1و1"گسترش1بنادر1و1فرودگاه1ها"1جزء1تقاضای1کیفی1حمل1و1نقل1در1جوامع1امروز1است. 

درست     نادرست 21 حجم1محموله1است1که1در1انتخاب1شیوة1حمل1و1نقل1مؤثر1است. 

درست     نادرست 31 هزینة1حمل1تجهیزات1الکترونیکی1پایین1تر1از1حمل1فّلة1غالت1است. 

درست     نادرست 41 تقاضای1حمل1و1نقل1با1جمعیت1کل1ناحیه1ارتباط1معکوس1دارد. 

درست     نادرست 51 حمل1و1نقل1مستقیمًا1از1شرایط1آب1و1هوایی1تأثیر1می1پذیرد. 

درست     نادرست 61 دسترسی1عادالنة1اغلب1اقشار1جامعه1به1وسایل1حمل1و1نقل1ضروری1است. 

درست     نادرست 71 ایران1موقعیت1ترانزیتی1و1جغرافیایی1بسیار1مناسبی1در1منطقة1غرب1آسیا1و1قفقاز1دارد. 

درست     نادرست 81 درستی1یا1نادرستی1شکل1زیر1را1با1ذکر1دلیل1مشخص1کنید. 

ب. جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

1جبران1کرد.91 . . . . . . . . . . . . . . آسودگی1پس1از1حوادث1احتمالی1حمل1و1نقل1و1نیز1خسارت1های1ناشی1از1آن1را1می1توان1ازطریق1.

1در1شهرهای1پرجمعیت1در1حال1افزایش1است.101 . . . . . . . . . . . . . . 1و1. . . . . . . . . . . . . . . فاصلة1محل1کار1و1سکونت1به1دلیل1.

1می1تواند1موجب1پیشرفت1اقتصادی1و1تجاری1ایران1با1سایر1کشورها1شود.111 . . . . . . . . . . . . . . 1و1. . . . . . . . . . . . . . . حمل1و1نقل1.
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ج. سواالت وصل کردنیگلبرگ

شمارة1مناسب1از1سمت1چپ1را1برای1عبارات1سمت1راست1انتخاب1کنید.121

الف. سیستم موقعیت یاب جهانی 
ب. ساعت گرینویچ

پ. اختالف طول جغرافیایی بین دو قاچ
ت. اختالف ساعت بین دو قاچ

ث. ساعت هماهنگ جهانی

بالف
1. یک ساعت
GMT .2
GPS .3
UTC .4
15°  .5

180°  .6 

چ. گزينه صحیح را انتخاب کنید.

عبارت1درست1را1انتخاب1کنید.131
1( استفاده از انرژی های نو مشکالت زیادی را ازنظر هزینه و فناوری دارد.

2( با توسعة وسایل حمل و نقل، مصرف سوخت های فسیلی افزایش یافته است.

3( انرژی حاصل از سوخت های فسیلی از انرژی  های جایگزین محسوب می شود.
4( نوع انرژی و محیط زندگی دو جنبه از مشکالت زیست محیطی حمل و نقل است.

کدام1یک1از1عبارات1زیر1در1ارتباط1با1"تاثیر1حمل1و1نقل1بر1محیط1زیست"1درست1است؟14111
1(  گازهای گلخانه ای به تغییرات آب و هوایی کمک می کند.

2( راه سازی به کاهش تنوع زیستی منجر می شود.
3(  ایجاد بنادر به کاهش تنوع زیستی منجر می شود.

4( احداث جاده، راه آهن، تونل و ورود روغن به خاک باعث آلودگی آب می شود.
4 )4  2 )3  3 )2  1 )1

از1اقدامات1ضروری1در1حفظ1ایمنی1حمل1و1نقل1محسوب1نمی1شود.151
1( وضع قوانین و مقررات مربوط به جابجایی کاال، راهنمایی و رانندگی و... .

2( تجهیزات و روش هایی که پایش و نظارت بر حمل و نقل خصوصی و عمومی را پیگیری می کند.
3(  جلوگیری از حّفاری های غیرمجاز در مجاورت خطوط لولة حمل گاز و نفت

4( کنترل چمدان  ها و مسافران با اشعه X در فرودگاه ها جزء موارد آموزشی و تقویت فرهنگ ایمنی حمل و نقل است.
1است.1611 . . . . . . . . . . . . . . "مدیریت1حمل1و1نقل"،1"پایش1امنیت1حمل1و1نقل"1بر1عهدة1.

1( وزارت نفت ـ ارتش
2( وزارت راه و شهرسازی ـ نیروی انتظامی و سپاه

3( وزارت رفاه ـ ارتش
4( وزارت نفت ـ سپاه و نیروی انتظامی

ح. به سؤاالت زير پاسخ کوتاه دهید.

عوامل1مؤثر1در1مدیریت1و1برنامه1ریزی1حمل1و1نقل1را1نام1ببرید.171

برای1هریک1از1عوامل1طبیعی1و1انسانی1مؤثر1در1انحراف1و1پیچ1و1خم1راه1ها1دو1مورد1مثال1بزنید.181

در1ارتباط1با1اشکال1»الف«1و1»ب«1به1سواالت1زیر1پاسخ1دهید.191
الف. هزینة احداث راه در کدام شکل آسانتر و کم هزینه تر است؟ چرا؟

)الفب. باتوجه به اعداد داده شده روی شکل، شاخص انحراف آن را محاسبه کنید.

)ب
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گلبرگ باتوجه1به1شکل1مقابل1سواالت1زیر1را1پاسخ1دهید.2011
الف. این شبکه از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ نام برده و هربخش را توضیح دهید.

ب. آگاهی و تحلیل بخش های مختلف این شبکه چه محاسنی دارد؟

در1هریک1از1ماتریس1های1الف1و1ب1کدام1مکان1قابلیت1دسترسی1مطلوب1تری1دارد؟1چرا؟1)هر1ماتریس،1جداگانه1بررسی1شود(2111

کوتاه1ترین1مسیر1قابل1احداث1بین1نصرآباد1و1سراب131کیلومتر1است،1شاخص1انحراف1را1برای1این1مسیر1با1توجه1مقیاس1نقشه1حساب1کنید.2211
)بچه1های1عزیز1طول1مسیر1مستقیم1بین1دو1مکان1بر1روی1نقشه1را1با1خط1کش1اندازه1گیری1کنید(1

1
100 000/

11111111111111111111111111111111 1

سواالت1زیر1را1در1ارتباط1با1شکل1مقابل1پاسخ1دهید.2311
الف. شکل مقابل به چه موضوعی اشاره دارد؟

ب.  انواع هزینه ها در برنامه ریزی حمل و نقل را با ذکر مثال بنویسید.

موانع1طبیعی1در1مدیریت1حمل1و1نقل1هریک1از1نواحی1زیر1را1بنویسید.241
الف.  نواحی مرتفع
ب. نواحی ساحلی

پ. کشورهای اسکاندیناوی

در1ارتباط1با1بهبود1حمل1و1نقل1شهری1سواالت1زیر1را1پاسخ1دهید.251
الف. مهم ترین راه کار برای بهبود حمل و نقل شهری چیست؟

ب. سامانة حمل و نقل عمومی را تعریف کنید.
پ. مزایای استفاده از حمل و نقل ریلی را بنویسید.

ت. مهم ترین اقدام جهت افزایش سرعت اتوبوس های درون شهری کدام است؟
ث. مزایای اتوبوس های برقی را بنویسید.
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در1ارتباط1با1گسترش1دوچرخه1سواری1پاسخ1دهید.261گلبرگ
الف. کشورهایی که بیشترین سهم را در دوچرخه سواری دارند.

ب. شهرهای دوچرخه سوار ایران کدامند؟
پ. همایش های دوچرخه سواری در کدام شهرهای ایران اجرا می شود؟

ت. راه کارهای ضروری در گسترش دوچرخه سواری کدامند؟
اگر1اذان1صبح1در1تهران15:301باشد،1موقع1اذان1صبح1در1کدام1یک1از1شهرهای1زاهدان1و1اهواز11زودتر1است1و1در1کدام1یک1دیرتر؟1چرا؟271

مسافران1پرواز1هواپیمایی1مشهد1به1نجف1باید1ساعت1خود1را1جلو1ببرند؟1یا1به1عقب؟1چرا؟281

برای1رفتن1از1تهران1به1اندونزی1ساعت1را1جلو1می1کشید1یا1عقب؟1چرا؟291

1است.1اختالف1ساعت1این1دو1شهر1را1حساب1کنید.301 60° 1B11وA1اختالف1طول1جغرافیایی1دو1شهر

باتوجه1به1شکل1زیر1به1سواالت1پاسخ1دهید.3111
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الف. اگر ساعت بر روی نصف النهار مبدأ 15 باشد، در نقطة C ساعت چند است؟
ب. نقاط A و B چقدر اختالف ساعت و اختالف طول جغرافیایی دارند؟

پ. اختالف ساعت دو نقطة D و B را محاسبه کنید.

خ. به سواالت زير پاسخ کامل دهید.

اصطالحات1زیر1را1تعریف1کنید.321
الف.  مدیریت حمل و نقل

ب. حمل و نقل پایدار
پ.  شبکه

مزایای1حمل1و1نقل1چندوجهی1رابنویسید.331

مهم1ترین1مشکالت1حمل1و1نقل1در1شهرهای1بزرگ1را1بنویسید.341

پاسخ

نادرست ـ گسترش بنادر و فرودگاه ها جزء تقاضای کّمی است. 1

نادرست ـ حجم و نوع محموله 2

نادرست ـ باالتر از حمل فلّه ای غالت است. 3

نادرست ـ مستقیم است. 4

درست 5

نادرست ـ برای همة اقشار جامعه ضروری است. 6

نادرست ـ در منطقة آسیای جنوب غربی و قفقاز 7

نادرست ـ  جهت چرخش زمین از غرب به شرق است. 8

بیمه 9

گسترش شهرها ـ حومه نشینی 10

آبی ـ ریلی 11

الف. 3         ب. 2          پ. 5         ت. 1          ث. 4 12

گزینه »1« 13

گزینه »3«ـ  موارد 1 و 2 درست و عبارات سوم و چهارم نادرستند. 14

گزینه »4«  15

گزینه »2« 16

دسترسی ـ نوع و حجم محموله ها ـ سرعت و زمان انتقال ـ هزینه  17
ـ تقاضا ـ ویژگی های طبیعی ـ محیط زیست ـ ایمنی


