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 ونقل حمل تیریمد
 
 
 . دی سیبنو را نقل و حمل وتوسعه رشد یها نشانه -1

   ها فرودگاه بنادر،  ها،  جاده مانند  ونقل حمل لیوسا و رهایمس شیافزا  -الف
 ونقل  شترحملیب یمنیا و رفاه  ها، نهیهز و زمان کاهش  سرعت، بهبود -ب
 
 
 . دی سیبنو را داریپا نقل و حمل و نقل و حمل  تیریمد تیاهم -2

 .دارد  یفراوان نقش یاجتماع و یاقتصاد یها تیفعال در ونقل حمل
 
 . د یسیبنو را نقل و حمل تیریمد فیتعر -3

 ونقل حمل یها سامانه کردن نهیبه منظور  به ییاجرا و یزیر برنامه یها تی فعال هیکل از است  عبارت
 
 
 . دیسیبنو را  داری پا نقل و حمل فیتعر -4

  سالمت   و  ها  انسان  یمنیا  همه،  یبرا  عادالنه  یدسترس  و  شود  نی تأم  یخوب  به  ونقل  حمل  به  مربوط  یازهاین  آن  در  که  یونقل  حمل
 . شود  گرفته نظر در  آن  ندهیآ و حال یبرا یزیر برنامه در  ستیز طیمح
 
 
 . دیسیبنو را نقل و حمل یزیر برنامه  و تیریدرمد توجه مورد عوامل -5

  و  ستیز  طی،محیعیطب  یها  یژگینه،تقاضا،ویانتقال،هز  زمان  و  سرعت   ها،   محموله  حجم  و  نوع  ،(ها  شبکه  و  رهایمس)یدسترس
 یمنیا

 
 
 است؟  جگونه نقطه دو  نیب ریمس نیتر کوتاه -6
 . است  م یمستق خط کی

 
 

           
             

 

بنام خالق هستی بخش

3 جغرافیای   ۴ درس  پاسخ  پرسش و 

رشته علوم انسانی پایه دوازدهم 

بنویسید. را  مسیر  طول  و  ها  راه  احداث  هزینه  بین  7-ارتباط 
است. کمتر  آن  احداث  هزینه  باشد  تر  کوتاه  مسیر  هرچه 
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 . دی سیبنو را ها راه  خم  و چیپ و انحراف  علل-8
 ... و ها اچهیدر ها، باتالق  ها،  کوه  رشته مانند یعیطب وجودموانع(1
 نقاط  یبرخ در کیتراف جاد ی ا از  یریجلوگ ها، پل ها،  ساختمان مانند یانسان عوامل( 2
 
 . د یسیبنو را کوه  رشته از  جاده عبور ی برا یشنهادیپ یرهایمس نیتر مهم-9
 ی طوالن تونل قیطر از  راه نیتر کوتاه احداث(1
 تونل بدون راه نیتر یطوالن احداث(2
 کوتاه   یها  تونل قیطر از  کوتاه نه و یطوالن نه  صورت به ریمس احداث(3
  

 . دیسی بنو را دوشهرک  اتصال ی برا یشنهادیپ یرهایمس نیتر مهم-10
 حفرتونل قیطر از  راه نیتر کوتاه احداث(1
 تونل بدون راه نیتر یطوالن احداث(2
 کوتاه  یها  تونل قیطر از  کوتاه نه و یطوالن نه  صورت به ریمس احداث(3
 
  

 . دیسیبنو را راه  احداث نهیهز زانیم با راه وخم چیپ زان یم نیب ارتباط-11
 . تراست  نهیهز کم و تر آسان راه  احداث  باشد،  کمتر ها وخم  چیپ ای انحراف  زانیم هرچه

 
 
 . دیسیبنو را  انحراف شاخص  فیتعر-12

  یم  را   میمستق  ر یمس  از   انحراف   زانیم.  تراست   نهیهز  کم   و   تر  آسان   راه   احداث  باشد،   کمتر  ها  وخم   چیپ  ا ی  انحراف   زانیم  هرچه
 . شود  یم گفته انحراف« شاخص» زانیم ن یا به. آورد دست  به  را آن  درصد و کرد محاسبه توان

 
 
 . دیده  حیتوض را مطلوب شاخص مفهوم-13

 .  شود یم گرفته نظر  دصددر100  که  انحراف چگونهیه بدون   آهن وراه جاده یعنی  مطلوب شاخص
 
 
 . دیسیبنو را  انحراف شاخص محاسبه فرمول-14

  
  دومکان   نیا   انحراف  شاخص.لومتراستی ک2  دومکان  نیب  میرمستقیمس  طول  و  لومتریک3  مکان  دو  نیب  احداث  رقابلیمس  طول-15

 . دی کن رامحاسبه
             

  برابر 5/1  مکان،   دو  ن یب  راه   ساختن  ی برا  ممکن  ر یمس  نیتر  کوتاه  که  است  آن   ی معن  به   درصد150  شـاخص   مثال  نیا  در  نیبنابرا
 .کند  یم مربوط گریکدی به را  مکان دو  آن که  است یمیمستق ریمس
 
 
  حساب   شهررا   دو  نیرایمس  طول.  است   لومتریک2  دستگرد   و  رودبار  م یمستق  وفاصله250دستگرد  رودبارو  ر یمس  انحراف   شاخص-16
 . دیکن
  
  

 
 
 . دی سیبنو را شبکه  فیتعر -17

  ن ییپا  شکل  به.اند  شده  داده وندیپ  گریکد ی  به  ییرهایمس  لهیوس   به(  ستمی س)  سامانه کی  صورت  به  که   ییایجغراف یها  مکان  یتعداد
 . د یکن دقت

 
 

        
          

بنویسید. را  هرشبکه  اصلی  بخش  دو  اند. 18-  گرفته  قرار  ها  مکان  بین  که  خطوطی  یا  مسیرها   )1
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 .شوند یم مربوط گریکدی به رهایمس  لهیوس  به  که ینقاط ایها گره( 2
 
 
 . دی سیبنو هارا گره و رهایمس لیتحل تیاهم -19
 . کرد یبررس را شبکه ک ی ییکارا و یدسترس تی قابل توان یم ها گره و رهایمس لیتحل با
 
 
 : دیده حیتوض را سیماتر-20

  
   جعفرآباد   تا  و  لومتریک21   د یبا  فردوس  تا   ماهان  از   مثال   یبرا.  است  شده  آورده   گرید  مکان  به  مکان   ک ی  از  رفتن  یبرا  رهایمس  طول
 گرید  یها  مکان  به  مکان  هر  یدسترس  یها  ریمس  جمع  سپس.(  شودیم  گرفته  نظر  در  ریمس  نیتر  کوتاه. ) شود  مودهیپ  لومتریک92

  . م یآور یم بدست
  باشد،  کمتر  شده،   مودهیپ  یرهایمس  طول  مجموع  گرید  یها  مکان  به  مکان  ک ی  از  رفتن  ی برا  هرچه  الف  س یماتر  به  توجه  با

  را  ریمس  طول  مجموع  نیتر  کم  شور  دره  و  فردوس  یها  مکان  الف،   سیماتر  در .  است   بهتر  ها  مکان   ریسا  به  مکان  آن  یدسترس
 . دارند لومتریک  549 و487  اعداد  با
 

         
 . دیده  حیتوض را سیماتر-21 
  

  یبرا  مثال،  یبرا.است  شده  داده   نشان   دارد،   قرار   راه  سر   به  گرید  مکان  به  مکان   هر  از   رفتن  ی برا  که   ی نقاط  تعداد  س یماتر  ن یا  در
  نقطه   سه  جعفرآباد  به  ماهان  از  رفتن  یبرا  و  دارد  قرار  راه  سر  بر  جعفرآباد   و  شور  دره   نقطه  دو  آباد  جعفر  به  فردوس  از  رفتن

 (. شود یم گرفته نظر در ری مس نیتر کوتاه. )  است  راه سر بر جعفرآباد و شور ودره فردوس
  راه   سر  بر  که  ینقاط  تعداد   گر،ید  یها  مکان  به  مکان  کی  از  رفتن  یبرا  هرچه  که  شود  یم  گرفته  نظر  در  نیچن  سیماتر  نیا  در

  ر یتأخ  و  وآمد  رفت  تراکم  یمعنا  به  شتریب  نقاط  تعداد  رایز  است؛  تر  مطلوب  مکان  آن  یدسترس  تیقابل  باشد،  کمتر  ردیگ  یم  قرار
  ن یتر  مطلوب11   یعنی  جدول  اعداد  نیکمتر  کسب  با  شور  دره  و  فردوس  یمکانها  ب،  سیماتر  در  ن،یبنابرا.  است  تر  شیب  یزمان

 . دارند   را یدسترس
 
 
 . دیسی بنو را شبکه  کی در  نقاط  مطلوب یدسترس یبررس تیاهم -22
 ونقل حمل یزیر برنامه-الف
 یابی  مکان درمطالعات  قرارگرفتن توجه مورد-ب
 
 
 . د یسیبنو را نقل و درحمل  محموله حجم و نوع نقش -23
  ا ی  دارو  گل،   مانند  ییها  کاال  ونقل  حمل  وهیش  مثال،   یبرا.  شود  یم  توجه  ها  محموله   حجم  و  نوع  به  ونقل  حمل   وه یش  انتخاب  در

  مانند   م یحج  و  نیسنگ  یکاالها  ونقل  حمل  وهیش  ای   و.  است  متفاوت  یکیالکترون  زاتیتجه  مانند  ییکاالها  حمل   وه یش  با  ییغذا  مواد
 است  متفاوت گرکاالهاید با  آهن و سنگ زغال

 
. 

 . دی سیبنو را نقل و حمل نهیهز با محموله حجم  زان یم نیب ارتباط-24
 . دی آ یم تر نییپا نهیهز( فله صورت به غالت  مانند) باشد شتریب محموله حجم هرچه ،یطورکل به 

 
 

             
                                              

                    
  

                
                   
  

 

. دی  بنویس  مسافررا  و  کاالال  نقل  و  درحمل  زمان  و  سرعت  نقش  برخی 25-  دارد.  اهمیت  شود،  می  طی  انتقال  و  نقل  برای  که  زمانی  و 
مقصد به  کاالال  یا  مسافر  ن  دی  رس  سرعت  ونقل،  حمل  ریزی  برنامه  در 

کند. نمی  ایجاد  مشکلی  طوالالنی  زمان  صرف  دیگر  برخی  برای  که  درحالی  برسند؛  مقصد  به  باسرعت  باید  کاالالها 

. دی  بنویس  را  ناحیه  دریک  نقل  و  حمل  ریزی  دربرنامه  نیاز  مورد  های  هزینه  ترین  مهم  ها 26-  آن  بازدهی  و  ناوگان  دی  خر  و  ها   
پایانه ها،  راه  ساختن  برای  عملیاتی  و  ای  سرمایه  های  الف-هزینه 

انرژی ب-هزینه 
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 . د یسیبنو را  یلیر نقل و درحمل یبازده زانیم ازوی ن مورد هیسرما زانیم سهیمقا-27

  بار   و  مسافر  و   کند  یم  جبران  را  یگذار  هیسرما  نهیهز  ندهیآ  در  آن   یبازده  اما   دارد   ازین  یفراوان   هیسرما  به  یلیر  ونقل   حمل
 . ندارد  کیتراف و شود یم حمل یشتریب

 
 
 . دیسیبنو را نقل و حمل نهیهز و یانرژ نهیهز ن یب ارتباط -28

 . شود یم شتریب حمل نهیهز باشد، شتریشودب   یم مصرف ونقل حمل وهیش ک ی در که یانرژ متیق هرچه
 
 
 . دیده حیتوض را نقل و حمل  تیریدرمد تقاضا نقش-29
  دارند  ییجا جابه  به از ین یادیز تیجمع آن  در که  یا  هیناح مثال ی برا. کرد  توجه تقاضا  نوع و زان یم به دیبا ونقل حمل  تیریمد در
  دارند  یموقت ا ی یفصل ونقل حمل ی تقاضا که ی ا ی نواح آن  به نسبت است،   یضرور آنها  به یبهداشت و یآموزش خدمات  رساندن ای

 . رند یگ یم قرار تیاولو در
 
 
 . دیده شرح را نقل و حمل تیریدرمد   ینواح یعیطب یها یژگیو نقش -30
 . گذارند یم ریتأث ونقل حمل یها سامانه تیریمد بر ینواح یعیطب یها یژگیو
  و  خبندان ی  و  ها   زمستان  به  توجه  با   ی ناویاسکاند  یکشورها  در  مثال   یبرا.دارد  نقل  و  حمل  یرو  بر  م یمستق  ریتاث  هوا   و  آب   مثال 

 .  رود یم کار به ها  فرودگاه احداث  ا ی ها جاده یساز پاک در  یخاص زاتیتجه برف
  گذارد   یم  ریتاث  ها   بندرگاه  ت یریمد  و  احداث   بر  یموسم  یها  توفان  ا ی  یسونام  مانند  یطیمح  مخاطرات   ا ی  یدگی بر  نظر  از  سواحل  نوع

 . دارد  فرق مسطح ینواح با یماهور تپه و مرتفع ینواح در  آهن خط  احداث ایو
 
 
 . دیسیبنو را ونقل حمل از  یناش یطیمح  ستیز مشکالت -31
 ی انرژ مصرف بر ونقل حمل ریتأث( الف
 ست یز طیمح یرو بر ونقل حمل ریتأث( ب
 
 
 . د یسیبنو را یانرژ مصرف بر ونقل حمل ریتأث-32

 ، یموتور  ونقل  حمل  لیوسا  توسعه    با.  شود  یم  مصرف  بار  و  مسافر  نقل  و  حمل  یبرا  یانرژ  یادیز  زانیم  جهان  در  روزه  همه 
 نو   یها  یانرژ  یها  یانرژ  از  تا  است  شده  یسع  ریاخ  دهه  چند   در  اگرچه.  است  افتهی  شیافزا  اریبس  یلیفس  یها  سوخت  مصرف

  و  نهیهز  نظر  از  و  بوده  محدود  اریبس  هنوز  ها  یانرژ  نیا  یریکارگ  به  اما   شود،  استفاده  ونقل  حمل  ی برا  یدیخورش  یانرژ  مانند
 . دارد   یادیز یتنگناها و مسائل یفناور

 
 
 . دیسی بنو را ست یز طیبرمح نقل و حمل توسعه رات یتاث نیتر مهم -33
 ی ا گلخانه  یگازها انتشار دراثر ییوهوا آب  راتییتغ-الف
   دی اکس ی د کربن  مانند ییگازها دراثرورود  هوا یآلودگ-ب
   نفتکش یها یکشت  مانند یکشت  انواع  آمد  و رفت دراثر  ها انوسیاق و اهایدر  آب  یآلودگ-پ
 ی ساز  راه منظور به یاهیگ  پوشش بیتخر -ت
 ها  کلتیموتورس از یانبوه دراثروجود بزرگ  یمنظردرشهرها یآلودگ  مانند طیمنظردرمح یجادآلودگیا-ث
 خاک  به روغن و ینفت مواد ورود  ها، تونل ها، جاده  احداث  اثر در  خاک شیفرسا و یآلودگ-ج
 
 
 ست؟ یچ نقل و حمل تیریدرمد  ها تالش نیتر مهم -34
 . برسد ممکن حد نیکمتر به طیمح یرو بر ونقل حمل  نامطلوب آثار که  شود تالش  دیبا
 
 

             . دی  بنویس  را  تصادفات  میزان  با  نقل  و  حمل  وسایل  گسترش  بین  35-ارتباط 

https://konkur.info



 

  جاده  ونقل  حمل  در  حوادث   ن یا  البته  که آمد دیپد  مسافران  شدن  یزخم   ای  ریم  و  مرگ  و  تصادفات  یموتور  ونقل  حمل  لیوسا  گسترش
 . است  ها وهیش  ریسا از  شیب یا

 
 
 . دی سیبنو را نقل و درحمل یمنیا حفظ  درجهت اقدامات نیتر مهم-36
  کاال   ییجا  جابه  مقررات  ،یرانندگ  و  ییراهنما  مقررات  مانند   شود  یم  یمنیا  نکات  تیرعا  موجب  که  یمقررات  و  نیقوان  وضع-الف

 ... و
 ... و ها یکشت در  نجات قهیجل  ای خودروها در  هوا سهیک و  یمنیا کمربند مانند ونقل حمل لیوسا در  ژهیو زاتیتجه از استفاده-ب
  ها جاده در سرعت کنترل یها نیدورب مانند شود، یم گرفته کار  به ونقل حمل بر نظارت و شیپا یبرا که یزاتی تجه و ها روش-پ
 ... و ها فرودگاه درX  اشعه   با مسافران و ها  چمدان کنترل ای

 .  ابدی شیافزا  دی با یمنیا نکات  آموزش ونقل، حمل گسترش  موازات به. یمنیا یفرهنگ  تیتقو-ت
 از  قبل  یکاف  استراحت  رمجاز،ی غ  سرعت  و  سبقت  از  زیپره  رینظ  ینکات  تیرعا  و  ها  جاده  در  حیصح  یرانندگ  اصول  مثال،  یبرا

 . شود تیتقو دی با همراه تلفن با صحبت  از زیپره حرکت،
 
 
 . د یسیبنو را قطار یها لیر کینزد ساکنان  یبرا الزم  یها آموزش نیتر مهم -37
  کنند،  یخوددار ها  لیر یرو بر توقف از که شود داده آموزش دیبا کنند یم یزندگ  قطار یها لیر یکینزد در که یمناطق ساکنان به
  عالوه   که  قطارها  سمت  به  ای اش  پرتاب  خطرات  نیهمچن  و  کنند  توقف  ادهیپ  عابران  مشاهده  از  پس  بالفاصله  توانند    ینم  قطارها  رایز
 شود  گوشزد  شود، یم مسافران شدن یزخم موجب ،یعموم اموال  به خسارت بر
. 

 . د یسیبنو گازرا و نفت حمل  لوله  خطوط کی نزد ساکنان یبرا الزم یها آموزش نیتر مهم-38
  ینواح  نیدرا  رمجازیغ  یها  یحفار  از  که  شود  داده  آموزش  دیبا گاز  و  نفت  حمل  لوله  خطوط  مجاور  مزارع  و  روستاها  ساکنان  به
 . شوند یم رو روبه دیشد  یوسوختگ انفجار خطر با  رایز زند،یبپره  ها لوله یدستکار و
 
 
 . دیسیبنو را نقل و درحمل مهیب فرهنگ گسترش  یامدهایپ نیتر مهم-39 
  ی م  کمک  گزاران   مهیب  به   شود،  یم  حمل  گرید  یجا  به  ییجا  از  که   یبار  و  اموال  مه یب  و  نقل  و  حمل  لیوسا   مه یب  مسافران،  مهیب

 . شود جبران  ضررها و ها خسارت  از یبخش ،ی احتمال  حوادث وقوع از  پس و باشند داشته   خاطر یآسودگ که  کند
 
 
 . د یسیبنو را یچندوجه ونقل حمل فیتعر -40

 . ونقل حمل مختلف   وهیش چند  ای  دو از  یبیترک از  است  عبارت چندمنظوره ای یچندوجه ونقل حمل
 
 
 . دی سیبنو را یوجه چند نقل و حمل از  استفاده علت-41

  چند   ای  دو   شود،   استفاده   مقصد   تا  مبدأ  از  کاال  حمل   وه یش  کی  از  تنها   آنکه  یجا  به  تا   شود   یم  تالش   ها  یزیر  برنامه   در  امروزه
 . کنند  تیریمد را ونقل حمل یها نهیهز و زمان یخوب   به  زانیر برنامه تا است  شده برده  کار به وهیش

  قطار با نرهایکانت در گرفتن قرار از پس و شود برده نرهایکانت محل به ونیکام لهیوس   به کاال که شود یم گرفته میتصم مثال یبرا
. شود  عی توز  و   منتقل  کوچک  یشناورها  و  ها  یکشت  به  آنجا  از  و  حمل  مقصد  بندر  به  یکشت  با  سپس.  شود  حمل  بندر  سمت  به

 . دهد یم کاهش را ونقل حمل یها نهیهز یمؤثر طور به یچندوجه ونقل حمل که اند   داده  نشان مطالعات 
 
 
 . دیسیبنو ررایاخ درچنددهه یشهر درون نقل و حمل ت یریمد  تیاهم علل-42
  حال  در  تیپرجمع یشهرها  ژهیو به  و اند  داده  ی جا خود  در  را  جهان ت یجمع  تیاکثر شهرها امروزه  ،ینیشهرنش شتابان  رشد -الف
 . اند شیافزا
 . است  افتهی شیافزا سکونت و کار  محل نیب فاصله ،ینینش   حومه و شهرها گسترش  با-ب
 . است شده  شهرها  مردم روزانه یازهاین نیتر   یاساس از یکی ونقل حمل-پ
 هستند،  یگردشگر مقصد که ییشهرها  در گردشگران   یبرا مناسب ونقل حمل لیوسا تیاهم  شیافزا -ت
 
 

بنویسید.             را  بزرگ  درشهرهای  شهری  درون  ونقل  حمل  مدیریت  اهمیت   -43
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 . اند شیافزا  حال در  تیپرجمع یشهرها ژهیو به و  اند داده  ی جا خود در را  جهان تی جمع تیاکثر شهرها امروزه(1
 . است  افتهی شیافزا سکونت  و کار محل ن یب فاصله ،ینینش حومه و شهرها گسترش  با( 2
 . است شهرها مردم  روزانه یازهاین نیتر یاساس از یکی ونقل حمل(3
 
 
 . دیسیبنو را یشهر ونقل حمل مشکالت -44
 . کنند یسپر خودروها کند حرکت ای توقف حالت  در را یادیز زمان  مدت مردم شود  یم موجب که  کیتراف-الف
 . است  بزرگ یشهرها در یمهم مشکل که فشارخون و استرس  و یخستگ  سردرد، ،یتنفس یها یماریب ش یافزا و هوا یآلودگ-ب
 فرسوده یخودروها و ها کلتیموتورس و خودروها ی سروصدا از یناش منظر یآلودگ و یصوت یآلودگ-پ
 ل یاتومب کردن پارک یبرا وقت اتالف و نگیپارک کمبود مشکل-ت
 ی شهر یعموم  ونقل حمل ناوگان ریتعم و د یخر و ها بزرگراه احداث نهیهز باالبودن  -ث
 
 
 . دی سیبنو را کیتراف کیپ فیتعر-45

  در   عابران  و  هینقل  لیوسا  حضور  زانیم  آن  در  که  شود  یم  گفته  روز  شبانه   از  یساعات  به(  کیتراف  کیپ)  کیتراف  اوج  ساعت-
 . رسد  یم خود اوج  به شهر یها ابانیخ
 
 
 ست؟ یچ یشهر ونقل حمل بهبود راهکار نیتر مهم -46

   یعموم ونقل حمل گسترش
 
 
 . دیسیبنو را یعموم ونقل حمل سامانه  فیتعر-47

 مشترک   و  یجمع  صورت  به  یشهر  درون  یسفرها  و  نکنند  سفر  هستند  آن  مالک  که  ییخودرو  با  مسافران  آن  در   که  ی ا  سامانه
 . اند داشته برعهده را یعموم ونقل حمل فهیوظ ها   بوس ینی م و ها اتوبوس ها،  یتاکس شهرها در  گذشته از  البته.  شود  انجام

 
 
 . دی سیبنو ررایاخ دهه  درچند یشهر درون یعموم نقل و بهبودحمل درجهت  شده انجام   اقدامات نیتر مهم -48
  ی شهر  مسافران  از  ی ادیز  حجم   و  دارد  یکمتر  ی ندگیآال  ونقل  حمل نوع  ن یا.  مترو  مانند   ،یلیر  یشهر  درون   ونقل  حمل  گسترش-الف
 .  ندارد کیتراف و کند یم جا جابه را
 (BRT) تندرو اتوبوس یرهایمس جاد یا-ب
 . دارند یطوالن اری بس سابقه که یبرق یها اتوبوس از  استفاده-پ 
   یسوار دوچرخه  گسترش-ت 

 نهیهز حداقل با ونقل  حمل لیوسا به یاجتماع طبقات  و اقشار همه عادالنه یدسترس-ث
 رو،  ادهیپ یرهایمس جاد یا و یرو ادهیپ جیترو-ج 
 ، یدیبریه یخودروها از استفاده  قیتشو -چ 
 (کیتراف طرح) یشخص یخودروها آمد  و رفت ی برا ممنوعه یها محدوده نییتع -خ 
 یطبقات یها نگ یپارک جاد یا  -د 

 
 
 . دیده  ست؟شرحیچ(BRT) تندرو اتوبوس -49

  ی رهایمس  جادیا با  روش  نیا در. است  شده  اجرا  ای دن  یشهرها  در یالدیم  1990  سال   از   که (BRT)  تندرو  اتوبوس یرهایمس  جاد یا
 . ابدی  یم شیافزا یشهر درون یها اتوبوس  سرعت آن،  رینظا و ژهیو
 
 
 . دی سیبنو را یبرق ی ها اتوبوس یایمزا-50

 . است   ادیز ها آن موتور عمر و ندارند هوا یندگیآال  ها اتوبوس نیا
 
 

      
         

. دی  بنویس  را  برقی  های  اتوبوس  51-عیب 
است. بر  هزینه  آن،  برای  رسانی  برق  شبکه  گسترش 
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 . دیسیبنو را  یشهر درون نقل و درحمل ازدوچرخه  استفاده رواج یایمزا-52
 . است  شهرها در مسافت لومتریک5  تا یسفرها یبرا مناسب  یا  لهیوس دوچرخه، -الف
 . دارد  افراد  یسالمت در یمهم نقش عالوه  به ندارد یندگیآال دوچرخه -ب
 
 
 .  دیببر نام  را یشهر درون یسفرها در  دوچرخه از  استفاده نهیدرزم مهم یکشورها-53
 سوئد  و آلمان   دانمارک، هلند،   
 
 
 . د یببر نام  را دوچرخه از  استفاده فرهنگ نهیدرزم  رانیا مهم یشهرها -54

 اندوآب یم و بناب ُکاشان،  زد،ی اصفهان،
 
 
 . د یده حیتوض را اندوآبیم و بناب یدرشهرها دوچرخه  از استفاده  فرهنگ تیوضع-55
  دوچرخه  یها  شیهما  و  روند  یم  سرکار  به  دوچرخه  با  مردم  از  یاریبس  و  دارند  دوچرخه  ها  خانواده  اغلب  اندوآبیم  و  بُناب  در

 . شود یم برگزار شهرها ن یا در یسوار
 
 
 . دیسیبنو را یشهر درون نقل و درحمل دوچرخه  از استفاده  شیافزا عوامل نیتر مهم-56
   ، یسوار دوچرخه ژهیو یرهایمس جاد ی ا-الف
 آن  ر ینظا و دوچرخه امن  یها نگیپارک احداث-ب
 
 
 .  دیده حیتوض رایلیر و یآب ونقل حمل ژهیو به ونقل حمل توسعه   نهیزم در  کشورما تیاهم -57

 . دارد قفقاز و ا یآس یغرب جنوب منطقه در یمناسب اریبس یتیترانز و ییایجغراف تیموقع رانیا کشور
 
 
 . د یببر باشد؟نام یم ها نهاد کدام  درکشورمابرعهده نقل و حمل تیریمد نحوه-58
 یشهرساز و راه وزارت تابعه یها  شرکت و ها سازمان   برعهده  یلیر و یا  جاده ،یآب ونقل حمل ت یریمد-الف
 . است نفت وزارت تابع یها شرکت  برعهده زین گاز و ینفت یفراوردهها ونقل حمل- ب
 . هاست یشهردار عهده بر زین یشهر نقل و حمل تیریمد -پ
 
 
 است؟   درکشورماکدام  رهایمس و آهن راه  یها ستگاهیا  و ها فرودگاه ها،  جاده در  را نقل و حمل یمنیا و ت یامن شیپا مسئول-59
 ران یا یاسالم  انقالب پاسداران سپاه -پ رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین -ب ناجا،  راهور سی پل-الف

 
 
 . دیسیبنو را  یمحل ساعت مشکالت -60

 خروج   و  ورود  ساعت  اختالف  ،  طوالني  هاي  مسافت  در  رانيیكشت  نیهمچن  و  ليیر  شبكه  و  قطارها  توسعه  ،با  نوزدهم  قرن  در-
  متحده   االتیا  مانند  صنعتي  كشورهاي  در  ژهیو  به  و  آورد  دیپد  اديیز  ها  سردرگمي  و  آشفتگي  مقصد  و  مبدا  در  قطارها  و  ها  كشتي

 .  شد لیتبد مهم  مشكل كی به  محلي وقت ای ساعت  اختالف   كا،یآمر
 
 
 . د یده شد؟شرح  انجام   یاقدامات  چه یمحل وقت ا ی ساعت اختالف مشکل یبرا -61
  كند  مي  عبور لندن  چینویگر  رصدخانه از  كه  چینویگر النهار نصف كه  شد  موافقت المللي   نیب  شیهما ك ی در  الديیم1884  سال  در
  قاچ ا ی زماني منطقه24  به  نیزم كره الدي یم1911  سال در بعدها.  شود انتخاب يیایجغراف طول ريیگ  اندازه  براي مبدا  عنوان به

 . دیگرد  میتقس ساعتي
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 . دی کن فی تعر را روز شبانه -62
 . ند یگو یم روز  شبانه كی آن  به كه كشد مي طول  ساعت24 آن كامل دور كی و است چرخش حال در خود هاي قطب محور حول نیزم كره
 
 
 . دیسیبنو را یمحل ساعت  یجا به  استاندارد  ای یرسم ساعت  از  استفاده علل -63

  باز زمان  و اقتصادي هاي تیفعال و نقل و حمل لیوسا حركت برنامه در اختالالتي ، محلي ساعت ای واقعي زمان
 .آورد مي دی پد بزرگ یها كشور داخل در.... و عیصنا و ادارات شدن بسته و
 
 
 .دیده است؟شرح شده   میتقس یساعت قاچ 24 به نیزم کره چگونه-64
 قاچ  هر . كرد  م یتقس قاچ24  به را نیزم كرة توان مي پس . كشد مي طول ساعت24  آن چرخش دور كی و است  درجه360  نیزم كرة طیمح

 . دارد پهنا یقوس درجه15  یساعت
  

 . دیسیبنو  را یزمان منطقه فیتعر -65
 .   دارد مركزي النهار نصف كی و است ساعت كی ای قاچ  كی زماني منطقه هر
 . باشند داشته كسانيی ساعت اند گرفته قرار قاچ كی داخل كه يیها النهار  نصف همه كه است  شده توافق نیچن
 
 
 اند؟  کدام چینویگر النهار  نصف جلوتراز یساعت یها قاچ-66
 . اند گرفته قرار مبدا النهار نصف شرق در كه يیها قاچ
 
 
   اند؟   کدام چینویگر  النهار نصف  تراز عقب یساعت یها قاچ  -67
 . دارند قرار چینویگر ساعت  غرب در كه يیها قاچ
 
 
 . د یسیبنو را کشورها ساعت  نییتع روش-68

   به نسبت رانیا رسمي ساعت مثال براي . است شده نیمع چینویگر بندي زمان به توجه با كشورها از كی هر ساعت
 . است+(  5:30 ) هند بمبئي و( -4 ) كانادا جان سنت رسمي ساعت  و است+( 3:30) النهاري نصف تفاضل به توجه با چینویگر بندي زمان 

 
 
 . دی کن فیتعر را گردان  روز خط-الف -69
 .دیده  افتد؟شرح یم اتفاق  خیدرتار  یرییتغ چه زمان  خط عبوراز با-ب

  النهارمبدا نصف امتداد در كه  است اي  درجه180  النهار نصف 
   جهت در و شرقي درجه180  به شرق جهت در گردان روز خط تا چینویالنهارگر نصف از . است گرفته قرار نیزم كره سوي آن در

 ا یآس  شرق به  کایامر ازغرب  خط نیا از عبور هنگام . است شده میتقس غربي درجه180  به غرب
 ایآس  به  کایامر)    به  ای آس) کایآمر  غرب  به  ایآس  ازشرق عبور هنگام  عكس  بر و گردد اضافه میتقو روزبه كی دی با( 

 . كرد  كم میتقو روزاز كی دیبا( کایامر
 
 
 ست؟ یچ درجه180النهار نصف  به  نسبت روزگردان  خط نقاط  از یدربعض  انحراف وجود علت-70
 یارهیجز یهاگروه و یاسیس یواحدها یبرخ یزمان میتقس از تا شودیم منحرف درجه180 مدار از ینقاط در زمان یالملل نیب خط

 . شود یریجلوگ
 
 
          

                          
  

           
                                               

                       

. دی  بنویس  را  ساعتی  های  قاچ  با  زمین  محیط  . 71-ارتباط  کند  مي  عبور  دی  خورش  جلوي  از  جغرافیایي  طول  از  رجه  د1   ۵ ساعت  هر   
در و  است  رجه  د3   6۰ زمین  کرة  محیط 

. دی  بنویس  را  زمان  و  جغرافیایی  طول  بین  متقابل  ارتباط  مي 72-  بگیرد  Bقرار  النهار  نصف  فراز  بر  بعد  ساعت  یک  و  باشد  گرفته   
Aقرار النهار  فرازنصف  بر  12ظهر  ساعت  در  دی  خورش  اگر 

اختالالف طریق  از  توان  مي  بنابراین   . دارند  جغرافیایي  طول  اختالالف  رجه  د1   ۵ و  زمان  اختالالف  ساعت  Bیک  Aو  نقطه  بگوییم   
توانیم
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 ییایجغراف  طول  ن یب  یعنی .کرد محاسبه  را   مختلف   مناطق    زمان  ي،ی ایجغراف طول  ق یطر  از و  مکان   ي یایجغراف  طول  مکان،   دو  یزمان
 . دارد   وجود متقابل اتباط وزمان

 
 
 غرب  در  هم  زیتبر  و   است  یشرق  درجه۵1   تهران  يیایجغراف  طول.   است  قهیدق2۰  حدود  زیتبر  و  تهران  شهر  دو  زماني  اختالف-73

 ؟  است  چقدر زیتبر يیایجغراف طول. است  شده واقع تهران
  
   
  
  

 . است یشرق درجه46 زیشهرتبر ییایجغراف طول
 
 
 . دیکن  حساب را دوشهر ن یا زماني اختالف.  است درجه19  ب  و الف دوشهر يیایجغراف طول اختالف  -74

  
  

 . است قهیدق76نقطه دو  ساعت اختالف
 
 
 

                  
        
          
         

  
   

 
                      

                     
    

  
 

                                        
                 

  
                   

  
 

                                    
            

  
                                      

       
  

 
       

 
                                              

  
 

       

است؟ چند  ساعت  غربی  رجه  د4   5 و  شرقی  رجه  د6   0 جغرافیایی  درطول  15باشد  النهارگرینویچ  درنصف  اگرساعت  کنید: 75-  توجه   
نکته این  به  مسئله  حل  برای 

بنابراین: زمانی(  1ساعت  با  برابراست  جغرافیایی  طول  درجه   15 )هر 
کرد: حل  را  مسئله  تناسب  طریق  از  توان  می 

شرقی: رجه  د6  جغرافیایی0  درطول 
را 19=415+=15÷60  4 عدد  دارد  قرار  گرینویچ  شرق  در  چون  و  است  4ساعت  النهارگرینویچ  نصف  با  شرقی  60درجه   

جغرافیایی طول  ساعت  اختالالف 
باشد. 19می  شرقی  رجه  د6   0 جغرافیایی  طول  ساعت  کنیم.بنابراین  می  جمع  باشد  می  گرینویچ  ساعت  15که  عدد  با 

غربی رجه  د4   5 جغرافیایی  درطول 

3را 12=153-=15÷45 عدد  دارد  قرار  گرینویچ  غرب  در  چون  و  است  3ساعت  النهارگرینویچ  نصف  با  غربی  45درجه   
جغرافیایی طول  ساعت  اختالالف 

باشد. 12می  غربی  رجه  د4   5 جغرافیایی  طول  ساعت  کنیم.بنابراین  می  کم  باشد  می  گرینویچ  ساعت  15که  ازعدد 

است؟ چند  ساعت  گرینویچ  النهار  نصف  در  15باشد  ساعت  دارد  قرار  غربی  رجه  د7   5 جغرافیایی  درطول  که  اگردرشهرالف   -76

5را 20=515+=15÷75 عدد  دارد  قرار  شهرالف  درشرق  گرینویچ  چون  و  است  5ساعت  النهارگرینویچ  نصف  با  شهرالف   
جغرافیایی طول  ساعت  اختالالف 

. دی  کن  زیرتوجه  شکل  باشد.به  20می  شهرالف  ساعت  کنیم.بنابراین  می  15جمع  باعدد 

ساعت 11باشد  ساعت  ب  درشهر  اگر  دارد.  قرار  غربی  درجه  در45  ب  شهر  و  شرقی  رجه  د1   5 جغرافیایی  درطول  شهرالف   -7
است؟ چند  گرینویچ  و  الف  درشهر 

است. 3=15÷45 گرینویچ3ساعت  با  شهرالف  ساعت  اختالالف 
ساعت 14=113+ بنابراین  کنیم  می  جمع   3 عدد  با  را  باشد  می  شهرب  ساعت  که  11را  عدد  دارد  قرار  ب  شهر  درشرق   

گرینویچ چون 
باشد. گرینویچ14می 

است. 1=15÷15 1ساعت  گرینویچ  با  شهرالف  ساعت  اختالالف 
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15=14+1 
  ساعت  نیبنابرا.میکن  یم  جمع  دهد   یم  نشان  را  چینویگر  ساعت  که 14  باعدد  را   1  عدد  قراردارد   چینویگر  درشرق  شهرالف  چون

 . باشد یم15 شهرالف
  

 ست؟ یچ یجهان یابی  تیموقع سامانه -78
  طور به که است ماهواره24از متشکل GPS( Global Positioning System ) )اس یپ یج ای یجهان یابی تیموقع سامانه
 .  فرستند یم نیزم به را اطالعات یحاو یها گنالیس و زنند یم دور را نیزم قیدق مدار کی در یروز شبانه

 
 
 . دیسیبنو  را GPS یبردها کار نیتر مهم -79
   ییایجغراف عرض  و طول    تیموقع نییتع -الف
 نظر  مورد یها مکان ارتفاع  محاسبه-ب
 : مانند یمختلف امور  در GPS از استفاده-پ
 یبردار نقشه* 
 ی عمران یها طرح  *
 ی کوهنورد  *
  , لیس و زلزله  مانند مختلف حوادث در نجات و امداد  اتیعمل  *
  کیتراف کنترل  یابی رد *
 
 
 
 . دی سیبنو را همراه تلفن هوشمند یها یگوش یبررو(GPS)یجهان ابی تیموقع ستمی س  یها تیقابل نیتر مهم -80
  آنها نام و ها کوچه و ها ابانیخ و ها مکان و ها شهر   نقشه به یدسترس -الف
  یشنهادیپ ریمس چند شینما و کاربر توسط  مقصد و مبدا کردن وارد-ب

  ..و یعموم  نقل و حمل لیوسا  با , ادهیپ صورت به رهایمس مسافت و زمان نیتخم, افزار نرم توسط
  ها مکان   ییایجغراف عرض و طول شینما -پ
  ها مکان ییهوا و آب تیوضع شینما -ت
 ییمایراهپ ریمس یگذار عالمت امکان, کاربر حرکت ریمس در  مقصد تا و مبدا از فاصله یا لحظه شینما -ث
 ها  ساختمان و ها یناهموار و عوارض با و یبعد سه صورت به ها مکان و شهرها نقشه شینما-ج
  قبله و   ییایجغراف یها جهت شینما-چ
   راه ریمس در..کنترل یها نیدورب و سیپل ستگاهی ا , نیبنز پمپ ,  ها  رستوران افتنی و شینما-خ
 ی کیتراف یهشدارها ای ریمس در خطا اعالم و  یر یتصو و یصوت  صورت  به   حرکت موقع در کاربر تیهدا-د
  ...  گریکدی افتنی  یبرا افراد یمکان تیموقع گذاشتن اشتراک به-ذ
 ن یال  - آف استفاده و  ندارد وجود  نت نتریا به یدسترس که یزمان یبرا ها نقشه رهیذخ امکان -ر
 
 
 

 
 دموفق وپپیروز باشی

 پایگذار 
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