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 حمل ونقلشیوه های ها و انواع  یژگیو -درسنامه درس سوم 

 گسترش حمل و نقل از گذشته تا امروز
  است.  یو اجتماع یفرد یهاتیانسان در فعال یاساس یازهایاز ن یکی ییتحرک و جابه جا

 مردم )مسافر( بار )کاال( و اطالعات. ییحمل و نقل عبارت است از جابجا تعریف:

 بیش از چهار هزار سال پیش:

 کردندیاستفاده م انیحمل بار از چهارپا یانسان ها برا. 

 معمول بود یآب یدر رودخانه ها و کانال ها ییپارو یها قیحمل و نقل با قا نیالنهر نیدر منطقه ب. 

 آورد. دیانسان آن دوره پد یدر زندگ یاختراع چرخ همچون کشف آتش تحول بزرگ 

 
 رفت و  گرید یبه مکان ها یاز مکان یچه کار یخانواده تان در ماه گذشته برا یکه شما و اعضا دیفکر کن

  یو کاالها لی. به انواع وسادیحمل و نقل استفاده کرده ا لیها و وسا وهیآمد کرده از کدام ش

 شده بود. جادیا ییراه ها و چاپارخانه ها انفیدر دوره هخامنش رانیدر نقاط مختلف قلمرو پهناور ا 

 نمونه ای از راه ها:

متصل  تختیروم که همه نقاط را به مرکز و پا یدر امپراطور یگسترده و طوالن یسنگفرش یجاده ها -1

 .کردندیم

 .داد یم وندیبه غرب اروپا پ رانیا قیرا از طر ایکه شرق آس شم،یجاده ابر -2

  تر موجب شد که  شرفتهیپ یها یو ساختن کشت یانوردیدر در شرفتیپدر عصر اکتشافات جغرافیایی

 .دیآ دیجهان پد ینواح نیدر ا یارینوکشف شوند و تحوالت بس یهانیسرزم

   م.( 1800 - 1870پیش از انقالب صنعتی:)
 زانیو فقط م کردندیم یرا ط یطوالن یهامسافت اد،یو با صرف زمان ز یبه کند ینیحمل و نقل زم لیوسا 

 حمل کنند. توانستندیبار را م یکم

 بود. عامل حرکت مسافر و بار انیانسان و چارپا یروین ها،یدر خشک 

 ها بود. یباد محرک کشت یروین ایدر در 

 به وجود آورد. یلیو ر یدر حمل و نقل آب یاختراع موتور بخار تحول بزرگ 

 اوایل قرن نوزدهم:
 مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شدند. وهایلکوموت نینخست 

 کردند. لیکشور را به زادگاه قطار تبد نیشهرها به حرکت درآمدند و ا نیقطارها در ب 

 به نقاط نسبتا دور شد و به مرور رونق  نیسنگ یموجب حرکت آسان تر با وحمل بارها یلیحمل و نقل ر

 کرد.   دایپ اریبس
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 ترشیب هینقل لیوسا ییسنگ، سرعت و کارازغال یبعد ها با کشف و استخراج نفت و استفاده از آن به جا 

 شد.

 :ستمیقرن ب لیاوا
 د.دا رییو خارج از شهرها را تغ یشهر یانبوه خودرو چهره فضاها دیاختراع و تول 

 شهرها و روستاها ساخته  نیب عیوس یاجاده یهاو تقاطع ها در شهرها و شبکه یو فرع یاصل یهاابانیخ

 .شدند

 به وجود آمدند. لیاتومب یهارگاهیو تعم نیمانند پمپ بنز یمکان ها و مراکز خدمات راهدار 

  

 :( 3919-1945-) دوم  یجنگ جهان طی

 شد ساختهدر آلمان  تج یمایهواپ نیاول. 

  یهامایساخته شود و هواپ یبزرگتر یمسافر بر یمایداشت و موجب شد هواپ یشتریموتور جت توان ب 

 .ندیدر آسمان به پرواز درآ یجت مسافربر

  افتیر جهان گسترش در سرا ییحمل و نقل هوا ،نگیبوئ یماهایهواپ دیبعدها با تول. 

 :و نقل شده است لسه عامل موجب گسترش و تحول در صنعت حم ریقرن اخ میدر ن 

 یو فناور یعلم یهاشرفتیپ -3 یگسترش تجارت و اقتصاد جهان -2 ،حمل و نقل یو تقاضا برا تیجمع شیافزا -1 

 .حمل و نقل لیوسا دیدر تول

 رو و تند یقطارها ،کریپ هنپ یبرمسافر یهامایهواپ کانتینری ونفت کش ها، کریغول پ یها یامروزه کشت

مختلف به طور  یمکان ها بینکاال را  انواعانسان و  ییجاه جاب یو عموم یشخص یانواع خودروها

 .دادند شیافزا یریچشمگ

 حمل و نقل تینقش و اهم
 :دارد تیجوامع اهم یمختلف در زندگ یحمل و نقل از جنبه ها  

  :یاقتصاد تیاهم 

  گریکدیبه شان  یداقتصا یازهایرفع ن یبرا ،یالملل نیچه در داخل کشورها و چه در سطح ب یحهمه نوا 

 .اندبستهوا

 دانندیاقتصاد کشورها م ییربنایز رکن و یتوسعه اقتصاد دیحمل و نقل را کل. 

  اندحمل و نقل وابسته یهاو تجارت به شدت به شبکه عیو توز دیتول یاقتصاد یهاتیفعال. 

 دارد ازیحمل و نقل ن یهارساختیز ها بهمهم در کشور یاقتصاد تیفعال کیبه عنوان  زین یگردشگر. 

 :یاجتماع تمیاه 

 یو آموزش یو بهداشت یبه مراکز درمان یدسترس ،محل کار و سکونت نیجا شدن به جاب یمردم برا، 

و گذران اوقات فراغت به حمل و نقل  یحیو امور تفر یو فرهنگ یهنر ،یاجتماع یهاتیشرکت در فعال

  .دارند ازیمناسب ن

 مختلف دارد ینواح نیب یدر ارتباط مردم و تبادل فرهنگ ییبسزا تیحمل و نقل اهم. 
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 :یو دفاع یاسیس تیاهم 

 دشویکشور محسوب م کی یحمل و نقل از عوامل قدرت مل شرفتهیپ یو شبکه ها لیداشتن وسا. 

 کشورهاست و  یاسیآن از عوامل قدرت س ریتنگه ها و آبراهه ها و نظا ،بندرها ،به کانال ها یدسترس

 .استفاده کنند یاسیاز آنها در مواقع خاص به عنوان ابزار س نندتوا یحکومت ها م

  نقش  ییو هوا یلیر ،یاحمل و نقل جاده ،کشور ما هیبعث عراق عل میرژ یلیهشت سال جنگ تحم یدر ط

 ند.رزمندگان داشت تیو موفق یاتیدر مناطق عمل زاتیو تجه ینظام یروهاین ییدر جابجا یمهم

  :یطیمح ستیز تیاهم 

 گذارد یم ریآب و هوا تاث ،نیحمل و نقل بر زم. 

   مشکالت    کاهش آنها و حل  اینامطلوب  راتیتاث نیاز ا یریجلوگ یکنند برا یهمه جوامع تالش م، 

 .کنند یزیرو برنامه یشیاندچاره

  و حمل و نقل ایغرافج 

 سر و کار دارد و هدف آن ارتباط دادن مکان ها  ییایجغراف یدر پهنه مکان و فضا ییجاه حمل و نقل با جاب

  .است گریکدیبه  یو نواح

 مبدا و  ،مسافت ،یمکان تیو موقع ،چون مکان یمیاست و با مفاه ییایحمل و نقل اساساً جغراف تهیما

 د.مقصد سر و کار دار

  ذارند گ یم ریتاث ییایجغراف یو هم بر فضا رندیپذ یم ریتاث ییایجغراف طیحمل و نقل هم از مح یهاکهشب

 .دهندیم رییو آن را تغ

 را در  جابه جایی انسان، بار و اطالعاتجغرافیای حمل ونقل شاخه ای از دانش جغرافیاست که  :تعریف

وتاثیرات آنها  الگوهای پراکندگی و شیوهای حمل و نقلسطح زمین مطالعه می کند و به بررسی 

 می پردازد. برنامه ریزی و مدیریت مطلوب منطقه ایبرمحیط به منظور 

  فعالیت های اقتصادی و مکان گزینی واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاریاز آنجا که حمل ونقل در 

 محسوب می شود. جغرافیای اقتصادیغرافیای حمل و نقل، شاخه ای از ج نقش مهمی دارد،

 

  حمل و نقل یها وهیش
 انواع روش های حمل ونقل

حمل و نقل از  -5یی. و حمل و نقل هوا -4ی. حمل و نقل آب -3ی. لیحمل و نقل ر -2ای. جاده نقل و حمل -1

 .لوله قیطر

 .بار اختصاص دارد ییجاه فقط به جاب هدست کیمسافر و بار و  ییجاه چهار دسته به جاب ،ها وهیش نیاز ا 
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 خاص خود را دارند. یها تیو محدود ایمزا، حمل و نقل یها وهیاز ش کیهر 

  ایجاده نقل و لحم

 حمل و نقل  وهیش نیا .جهان است یمتداول حمل و نقل در همه قاره ها یها وهیاز ش یحمل و نقل جاده ا

 .مناسب تر است (لومتریک 400معموالً کمتر از )کوتاه  یمسافت ها یبرا

 ت سرع شیافزا نیو همچن یکیحل مشکل تراف یها براها و بزرگراهساختن آزاد راه ستم،یدوم قرن ب مهیدر ن

 .خودروها متداول شد.

 

 حمل و نقل جاده ای

 محدودیت ها مزایا

به نقاط  یاز نظر دسترس -1

راه و  ریمختلف در مس

 یها ستگاهیتوقف در ا

 یشتریمتعدد انعطاف ب

 یهاوهیش رینسبت به سا

 حمل و نقل دارد.

 یرفتن به مکان ها یبرا -2

مناطق  ایدور افتاده 

 نیاغلب از ا زین ییروستا

 .شودیاستفاده م وهیش

 نالیها )ترم انهیاحداث پا  -3

کم  وهیش نیها( هم در ا

 تر است. نهیهز

 یتعداد کمتر ییجابجا تیها قابل وهیش رینسبت به سا -1

 مسافر را دارد.

 لیحمل بار کمتر از وسا یبرا یلیو تر ونیکام تیظرف -2

 است. یلیو ر یحمل و نقل آب

 یهابه جاده یخاک یبا ورود به عصر خودروها، جاده ها -3

 ادند.د رییرا تغ ییایجغراف یشدند و فضا لیآسفالته تبد

 وهیدر ش ستیز طیمح یندگیمصرف سوخت و آال زانیم -4

 است. ادیز اریبس یاحمل و نقل جاده

طرح تراکم  جادیسفرها و تعداد خودروها، ا شیافزا جیاز نتا -5

در  التیتعط امیدر ا ژهیبه و رهایمس یدر برخ یکیتراف

را  شیافزا نیا یبرا یکاف شیاست که گنجا ییجاده ها

 ندارند.

 

  رانیدر ا یاقل جادهحمل ون 

 بود لومتریهزار ک 50کمتر از  رانیا یهاطول راه موعمج یاز انقالب اسالم شیتا پ.  

  راه بوده است لومتریهزار ک200بیش از یدارا رانیا 1394در سال. 

  برابر شده است سهو  دو بیدهه قبل به ترت کیکشور نسبت به  یهاتعداد و مسافت آزادراه ها و بزرگراه. 

https://konkur.info



36 
 

  ند.کشور یها زادراهآ نیقم از پرترددتر - و تهران نیقزو  - کرج –تهران  یهاآزادراه 

  گذشته  ونیلیم 20از مرز  رانیپالک شده ا یتعداد خودروها 1396در سال  ،یو رانندگ ییراهنما هایطبق آمار

 .است

 

 یلیحمل و نقل ر

 حمل و نقل کاال و مسافر در جهان است یها وهیش نیاز مهمتر یکی یلیحمل و نقل ر.  

 یکشد استفاده م یقطار را به دنبال خود م یکه واگن ها یویو لوکوموت لیانتقال از ر یبرا ،وهیش نیدر ا 

  .شود

 دادند. امروزه  یزلید یها ویخود را به لوکوموت یجا جیبه تدر یبخار یوهایقطار، لوکوموت دیدر روند تول

 اند. ستیز طیبا مح یاز نظر سازگار وهاینوع لوکوموت نی( بهتری)برقیکیالکتر یوهایلوکوموت

 کنندیحمل م ینریکانت ای یقطارها بار را به صورت فله ا. 

 

 

 

 ریلیحمل و نقل 

 محدودیت ها مزایا

 مناسب است. یمتوسط و نسبتا طوالن یمسافت ها یبرا -1

یدر آن متوسط برآورد م زی( ننالی)ترم انهیاحداث پا نهیهز -2

 .شود

 دارد. یادیز تیبا قطار امن ییجابجا -3

 .از خودرو است شتریب اریمسافران در قطار بس یراحت -4

 .بار حمل کند ونیبه اندازه ده ها کام تواندیم یهر قطار بار -5

کمتر از جاده  یطوالن یحمل قطار در مسافت ها نهیهز -6

 است.

هفتم حمل و نقل  کی یلیمصرف سوخت در حمل و نقل ر -7

 .است یاجاده

شیوه  ازکمتر اریبس زین ستیز طیمح یآن برا یندگیآال -8

 است. حمل ونفل جاده ای

 یلیاحداث خطوط ر -1

 نیها به زمبرخالف جاده

 .دارد ازیهموار ن یها

احداث خطوط  نهیهز -2

 یدر نواح ژهیآهن، به و

 یموانع و پست یدارا

 ی زیاد است.بلند

 دیخر ای دیتول نهیهز -3

 وهایها و لکوموتواگن

 است. ادیز
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  تپرسرع یقطارها
 :یدر ساعت سرعت داشته باشند قطار پرسرعت م لومتریک 2۰۰از  شیکه ب ییقطارهامعموالً  تعریف 

 .ندیگو

 دیتول یرا برا ییهاطرح آلمان و ژاپن ا،یفرانسه، اسپانکشورها مانند  یدر برخ ستم،یدوم قرن ب مهیدرن 

 کردند. شیو آزما یپرسرعت طراح یقطارها

 یقطارها نیاولاز  ،در ژاپن به حرکت درآمد زاکاو ا ویتوک نیب ۱۹۶۴که در سال  یکیقطار پرسرعت الکتر 

  .است پرسرعت جهان

 رکورد  ج،یوارد رقابت شده و به تدر ریپرسرعت در چند دهه اخ یکننده قطارها دیبزرگ تول یشرکت ها

در ساعت(  لومتریک 450 یدر ساعت )و حت لومتریک 300از  شیدر ساعت به ب لومتریک 160سرعت را از 

 اند.داده شیافزا

  کره  ،ژاپنچون  یجنوب شرق یایآس یو کشورها آلمانو  فرانسه ژهیبه و ییاروپا یکشورها زهامرو

 .تندرو هستند یکننده عمده قطارها دیتول وانیاو ت نیچ ،یجنوب

  

  در جهان یلیر یهاشبکه یپراکندگ
 متفاوت است ایمختلف دن یآنها در نواح یو دسترس یلیر یهاشبکه احداث زانیم. 

  نیا یکشورهاتر شیجهان دارد و سفر به ب یقاره ها انیشبکه خط آهن را در م نیتر هقاره اروپا گسترد 

 .است ریآهن و قطار امکان پذخط قیقاره از طر

 را در جهان دارند. یلیخطوط ر زانیم نیشتریو هند ب نیچ ه،یروس کا،یمتحده آمر االتیا یکشورها 

 درصد آن به  80در جهان است. که  یلیشبکه ر نیتر یو طوالن نیترگسترده یدارا کایمتحده آمر االتیا

 حمل بار اختصاص دارد.

 2298 طول به گوانجو –جهان ) پکن  یخط قطار تندرو نیتر یو طوالن ریالسعیخطوط سر زانیم نیشتریب 

 است. نی( متعلق به کشور چلومترکی

 کنند. یسفر از قطار استفاده م یها نفر برا ونیلیساالنه م زیدر کشور پهناور هند ن 

  دارندنآهن ه را زیجهان ن یاز کشورها یالبته برخ. 

  

  
  رانیدر ا یلیحمل و نقل ر

 است افتهی شیافزا رانیا یطول خطوط راه آهن سراسر ریو در چند دهه اخ یپس از انقالب اسالم. 

 در ساعت است. لومتریک 160و سرعت قطارها حداکثر  ستیدر حال حاضر قطار پرسرعت در کشور موجود ن 

 کشور است. ی( تنها خط برقلومتریک148)  زیتبر -جلفا  ریمس 

 رانیا یاسالم یآهن جمهورشرکت راه یدر دست اجرا یپروژه ها نیمهم تر: 

 (لومتریک 410اصفهان )به طول  -قم  -)قطار پرسرعت( تهران  ریالس عیاحداث راه آهن سر (1

  (.لومتریک 1000مشهد )به طول  -ن راه آهن تهران کرد یبرق (2
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  یحمل و نقل آب
 رودخانه ها و کانال ،ها اچهیدر ،اهایدر ،ها انوسیو اق .در جهان دارد یپوشش گسترده ا ییایحمل و نقل در 

 .دهندیم لیرا تشک یآب یرهایمس یها

   دهند و بدون وجود حمل و  یها انجام م یرا کشت (بر اساس وزن) یدرصد تجارت جهان 90امروز حدود

 .ستین ریکاال در جهان امروز امکان پذ میحجم عظ نیو واردات ا تصادرا ینقل آب

 انواع کشتی ها

 فله بر الف:( باربری     2         مایپ انوسیاقالف:      مسافربری (1

 ینریکانت ب:                                      کروز ب:             

 
 

 

 حمل ونقل آبی

 محدودیت ها مزایا

 نیو ارزان تر نیمقرون به صرفه تر یحمل کاال با کشت -1

 میحج یکاالها ژهیکاالها به و ییجابجا یروش ها برا

 است. یطوالن یو بزرگ در مسافت ها

بشکه (  ونیلیم 2 تیبا ظرف   VLCCنفتکش ) یکشت -2

 .بار حمل کند ونیکام کیبرابر  9000تواند حدود  یم

از  شی( ب TEU5000( پاناماکس  ینریکانت یکشت -3

 حمل دارد. تیظرف ونیکام کیبرابر  2000

 

 

 

احداث بنادر و اسکله ها  نهیهز -1

 نیبنادر و همچن زاتیو تجه

 اریبس یکشت دیخر ایساخت 

 است. ادیز

 رینسبت به سا یسرعت کشت -2

 حمل و نقل کم است. لیوسا

 

 کشتی های مسافربری           

 که کشتی های اقیانس پیما و کروز از این دسته اند. دارند یانواع مختلف یمسافربر یها یکشت 

 یدر فواصل دور م گریبه مکان د یمسافران را از مکان ها یکشت نی ا :مایپ انسیاق یها یکشت 

 برند. 

 آب  یرو یهستند که مسافران  را مدت محدود یگردشگر یحیتفر یها یکشت :کروز یها یکشت

 است. نهیکروز معموالً پرهز یها ی. سفر با کشتگردانندیدهند و دوباره به مبدا بازم یگردش م

 یزبا نیتئاتر، استخر، زم نما،یچند طبقه اند و رستوران، س یکروز مانند هتل ها یها یکشت یبرخ 

 آن دارند. ریو نظا

 کشتی های باربری            

 هستند ینریبر و کانت فله یها یکشت ،ها یکشتاین انواع  نیمهم تر. 
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  و  یمیمواد پتروش ،یمانند نفت و گاز و مواد معدن ییکاالها ییجاه جاب یفله بر برا یها یاز کشت

 ند.دهیقرار م یکشت یتانکرها ای مخازن در فله صورت به را مواد. این شود یغالت استفاده م

   نیکاال را در ا ییجابجا تیظرف ییایدو تحول مهم در حمل و نقل در یالدیم 1970از دهه 

 :دیسرعت بخش وهیش

 یدار م چرخ هینقل لهیوس یادیتعداد ز :(  RO- RO) رو _ رو یهایکشت دیتول یکشت دیتول  (1

 را کاهش یریو بارگ هیتخل نهیامر از هز نیا .دنتوانند با بار به درون آن بروند و در مقصد خارج شو

  .دهد یم

 ریسازنده به سا یاز کشورها یصادرات یها حمل خودروها یکشت نیمهم ا یاز کاربردها یکی

 .کشورهاست

 در بندر یادیها زمان ز یکشت نرها،یکانت دیقبل ازتول :نربریکانت یهایو گسترش کشت دیتول (2

 یمشخص یکه از نظر اندازه استاندارد ها نرهای. کانتکردندیتوقف م یریو بارگ هیتخل یها برا

قرار گرفتن کاالها در محفظه  نی. همچندهندیم شیکاال را افزا هیو تخل ییدارند، سرعت جابجا

 یو انباردار تیریمد نرهایکانت یکاالها در رو تبا مشخصا ییهاخاص و وجود برچسب یها

  کند. یمعموله ها را آسان تر م

  

  رانیدر ا یحمل و نقل آب 
 به  یعمان از نعمت بزرگ دسترس یایفارس و در جیخل ،خزر یایدر یشدن در کرانه ها واقع به سبب رانیا

 یدر تجارت فقط به دسترس یحمل و نقل آب یایاز مزا یالبته بهره مند .برخوردار است ییایحمل و نقل در

 .ا بسته استوبنادر  زیشود بلکه به ساختن و توسعه و تجه یمحدود نم ایبه در

 بوده است شیرو به افزا ریدر کشور ما در چند دهه اخ یو عرضه خدمات بندر ییایحمل و نقل در یضاتقا. 

 و  یساختمان ی،فلز یفاساس یکاالها ی،نفت یهاکاال شامل فرآورده هیو تخل یریعملکرد بارگ 1396 درسال

 .تن بوده است ونیلیم 156از  شیدر کل بنادر کشور ب... آالت و منسوجات و نیماش ی،معدن

  یربنادر مساف نیتراند و پرترددکشور وارد و از آنجا خارج شده یمسافر نفر مسافر به بنادر ونیلیم 18حدود 

 .اندبوده خرمشهرو  چارک (،بندرعباس) یحقان دیشه ،بنادر قشم بیبه ترت
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 ییحمل و نقل هوا

 پرواز در آسمان است قیانسان و بار از طر ییجاه حمل و نقل جاب. 

 یبرا ترشیب تیبزرگتر با ظرف یها مایساختن هواپ یکننده برا دیتول یکشورها نیرقابت ب ریدر چند دهه اخ 

 شده است. ییدر حمل و نقل هوا یادیو تحوالت ز راتییمسافر، موجب تغ ایحمل بار 
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 حمل ونقل هوایی

 محدودیت ها مزایا

حمل و نقل به  یها وهیش نیتر عیاز سر -1

و  یطوالن یمسافت ها یو برا دیآیحساب م

 در زمان مناسب است. ییجوصرفه

ها و  یندارد و ناهموار ازین ریبه احداث مس -2

 .ستیموانع بر سر راه آن ن

سبک، و کم حجم و  یحمل کاال ها یبرا -3

به  عیسر دیکه با یفاسدشدن ایارزشمند 

. مانند شودیمقصد برسند، استفاده م

 .ییگل، دارو و مواد غذا ،یکیالکترون زاتیتجه

مانند تصادفات و سوانح  یموارد اضطراردر  -4

مزارع  یسمپاش ایو  یو انسان یعیطب

 کاربرد دارد. یکشاورز

دارد و سوانح آن نسبت به  یادیز اریبس تیامن -5

  اندک است. اریتعداد پروازها بس

 

مربوط به  زاتیاحداث فرودگاه ها و تجه -1

به  مایهواپ دیو خر دیتول نیآن و همچن

 دارد. ازیهنگفت ن یگذار هیسرما

آن به دقت و مراقبت  یمنیکنترل ا -2

 دارد. ازین یادیز

 رینسبت به سا مایمصرف سوخت هواپ -3

فر و س شتریب اریحمل و نقل بس لیوسا

 به آن گران تر است.

 

  رانیدر ا ییحمل و نقل هوا
  قیفرودگاه و مجموع مسافران جابجا شده از طر 54از  شیکشور ب یتعداد کل فرودگاهها 1394در سال 

 .نفر بوده است ونیلیم 28از  شیب یو خارج یداخل یپروازها

  4/86  جابجا شده است مایبا هواپ 1394در سال هزار تن بار. 

   فرودگاه استسه کشور مربوط به  یها مایواپدرصد نشست و برخاست ه 60حدود. 

 .دیتوجه کن ریبه نمودار ز 
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  خطوط لوله قیحمل و نقل از طر

 شود یفرستاده م گریبه مکان د یخطوط لوله از مکان قیاز طر ،و گازها عاتیما یعنی االتیس. 

  است که در  یمیتروشگاز و مواد پ ی،نفت های فرآورده و خام نفت ین روش، انتقالمهم ا یاز کاربردها یکی

  .ردیگ یکشورها صورت م نیب ایکشور  کیداخل 

 و  نیزم یاز رو ایکار گذاشته شوند  نیزم رین است در زعمدتاً از فوالد ساخته شده اند و ممک ینفت یهالوله

  .عبور کنند ایبستر در یحت ای

 با فشار به درون  ینفت یهاردهنفت خام و فرآو ی،عیگاز طب .پمپاژ وجود دارد یستگاههایها الوله بر سر راه

 .شوند یلوله ها رانده م

  ار افت فشار قر ایفشار شکن  یهاستگاهیا ی،مانند گاز شهر ییفراورده ها عیتوز یهامکان یبرخ یکیدر نزد

 ند.ده یم

 لوله ها به  یخوردگ یچون صدمات، نشت مواد و حت یهوشمند، موارد زاتیتجه یریامروزه با به کارگ

 شود. یها اعالم م ستگاهیسرعت به ا

  خط لوله در سراسر جهان وجود داشته است. لومتریک ونیلیم 5/3از  شیب یالدیم 2014در سال 

 

 حمل و نقل ار طریق خطوط لوله

 محدودیت ها مزایا

به طور  عاتیاز ما یمیانتقال حجم عظ -1

مقرون به  اریاست که بس یشبانه روز

 صرفه است.

لوله کمتر به  قیانتقال مواد از طر -2

 رساند. یم بیآس ستیز طیمح

 یها ستگاهیلوله ها و ا ریاحداث و تعم -1

فراوان  یگذار هیبه سرما یواسطه ا

 دارد. ازین

 رمترقبهیخطوط لوله از نظر حوادث غ -2

 یادیجنگ به مراقبت ز ایمانند زلزله 

ممکن است باعث  رایدارند. ز ازین

 شوند. یسوزانفجار و آتش
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 نرایخطوط لوله در ا قیحمل و نقل از طر
 یعنیآبادان به مرکز  شگاهیرا از پاال ینفت یهاکه فرآورده ،یاحداث خط لوله سراسر نخستین گام برای 

 .خطوط لوله همواره در حال گسترش بوده است ،برداشته شد از آن زمان 1336در سال  ،رساند یتهران م

  نفت  رینظ ینفت یهاسپس فرآورده .شودیممنتقل  هاشگاهیپاالچاه ها به خطوط لوله از  قینفت خام از طر

با تانکر به  زینخازن از م شوندیسراسر کشور منتقل م یبا لوله به مخازن و انبارها نیو بنز وییلگاز ،دیسف

 .شوند یسوخت حمل م های گاهیجا

  از  داشتن بیش . امروزه ایران با در اختیاراستفاده از خطوط لوله است زیکشور ن یاساس کار شبکه گازرسان

 نیتر یگاز طوالن (یفشار قو) یصلخطوط لوله ا لومتریک 38 000لوله نفت و حدودکیلومترخط 14000

 .عضو اوپک دارد یکشورها انیخطوط لوله نفت و گاز را در م

  جانیآذربا ،عراق ،هیترک یخطوط لوله به کشورها قیرا از طر یعیکشور ما گاز طب ،یدر عرصه تجارت جهان 

 یورهاا کشی هیهمسا یکشورها گریصدور گاز به د یبرا زین هایی نامه. و برکند یو ارمنستان صادر م

 .دوردست دارد

 یراب .را داراست گریبه کشور د یها از کشورارسال فرآورده یبرا تیخطوط لوله ترانز جادیا تیکشور ما قابل 

کشور  یبرا یمنبع درآمد تواندیم رانیخطوط لوله در ا قیانتقال گاز ترکمنستان به افغانستان از طر ،مثال

 .ما محسوب شود

 : ۳سواالت درس 

 در حمل ونقل ........و.........بوجود آورد. یاختراع موتور بخار تحول بزرگ-1

 جت در.......... ساخته شد. یمایهواپ نیاول-2

 آورد. دیانسان آن دوره پد یدرزندگ یکدام اختراع همچون آتش تحول بزرگ-3

 باعث گسترش وتحول در صنعت حمل ونقل شده است؟ یچه عوامل-4

 .دیسیحمل ونقل را بنو یاجتماع تیاهم-5

 شوند؟ یم میحمل ونقل به چند دسته تقس یها وهیش-6

 تر است؟ لومترمناسبیک 400مسافت کوتاه تر از یحمل ونقل برا وهیکدام ش-7

 یید( هوا                یج( جاده ا              یب( آب              یلیالف( ر   

 .دیتندرو رانام ببر یکنندگان عمده قطارها دیتول-8

حمل  وهیکدام ش میحج یکاالها ژهیکاال بو ییجا به جا یروش برا نیوارزان تر نیمقرون به صرفه تر-9

 باشد؟ یونقل م

 .دیرا نام ببر یباربر یها یانواع مهم کشت-10

 .دیکشور را نام ببر یبنادر مسافر نیپرترددتر-11

 شود؟ یاستفاده م ییحمل چه کاالها یبرا مایازهواپ-12

 باشد؟ یحمل ونقل فقط مخصوص حمل بار م یها وهیاز ش کیکدام -13

 ید(لوله ا               یج( آب             یلیب( ر             ییالف( هوا     
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