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 سرزمین ما: دومفصل 

 (2ها و حمل و نقل )راه :9 درس یدرسنامه
 

 

 

 

 

 

  باشندحمل بار یا مخصوص مسافربری قطارها ممکن است. 

 گویند.میراهبر قطار یا لوکوموتیوران کند، به کسی که قطار را هدایت می 

 طار را هدایت می کنندنی چندین راهبر قالدر مسیرهای طو در مسیرهای کوتاه، دو راهبر و. 

با مرکز سیم ی بیشبکهبرای تعیین مسیر از طریق هدایت قطار را به عنده دارد. او راهبر قطار راهبر قطار: وظایف 

 تواند ناگهانی و در همان لحظه قطار را متوقّف کند.قطار باشد، راهبر نمی زیرا اگر مانعی بر سر راه در تماس است.

رود و بعد به طور کامل توقّف میجلو میمتر  1000تا  800کشد، قطار می حتّی پس از اینکه راهبر ترمز را نکته:

 .کند

 دهدرا هم انجام میها الکاجایی ، کار جابهمسافرانوه بر حمل الراه آهن ایران ع. 

 

 .شودتمام میتر ارزانحمل بارهای سنگین با قطار باربری، 

 .کندجا میرا حمل و جابه التری کامقدار بیشمیون اقطار در مقایسه با ک

 

 

 کند.حرکت میکندتر مثل خودرو و کامیون ای وسایل حمل و نقل جادهبه نسبت  در داخل کشور ما()قطار

  .شهرها ایستگاه قطار نداریم یی نقاط کشور کشیده نشده و در همهبه همهآهن خط 

 

 راه آهن :و نقل زمینیحمل 

 *  : مزایا
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  شودمربوط میی دریای خزر در کنارهو بندر امیرآباد بندر ترکمن سراسری ایران به راه آهن. 

  مربوط  ی خلیج فارسبندرعبّاس و بندر امام خمینی در کناره شهر،ماه بندرهای خرّمشهر،راه آهن سراسری ایران به

 .شودمی

  رسندهای ذوب آهن میبه کارخانهقطار ی به وسیلهچادرمَلو و بافق معدن های سنگ آهن. 

 هایی به سایرالاند و از این طریق کامتّصل ترکیهمثل  های کشورهای همسایهای ما به راهی جادّههااه آهن و راهر 

 .شودکشور ما میصادر یا وارد کشورها 

 

 

 کشور ما از شمال و جنوب به دریا راه دارد و ما می توانیم از راه دریا با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنیم. 

 

 

 .استبسیار ارزان حمل و نقل با کشتی و از راه دریا 

 .اند، بسیار مناسبهای سنگینالحمل کاکشتی ها برای 

 

 

 .کنندحرکت می آهستهخیلی 

 .دسترسی ندارندریا ی کشورها به دهمه

 گویندمیکاپیتان یا ناخدا کند، به کسی که کشتی را هدایت می. 

تواند کشتی را از مسیرهای مشخّص شده روی نقشه هدایت کند. او همچنین مدیریت افرادی میناخدا ناخدا: وظایف 

 .کنند، به عهده داردکه در کشتی کار می را

جات ن شرایطی مثل توفان بتواند با آرامش، کشتی و سرنشینان آن را ای قوی داشته باشد تا درناخدا باید روحیه نکته:

 .دهد

 کشتی :دریاییو نقل حمل 

 *  : مزایا

1 

2 

1 
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  : معایب *
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 و  یابیو از وسایلی همچون قطب نما و اسطرالب برای جهت در گذشته پیدا کردن مسیرها کار چندان آسانی نبود

یاب ی موقعیتسامانهو  رایانهامروزه با استفاده از . اما شداستفاده میها در دریاها و اقیانوستعیین موقعیت کشتی 

 .ها را در دریا پیدا کنیمی آنو فاصله توانیم مسیرهابه راحتی می "جی پی اس"یا  جهانی

 ی نواحی و کشورها برای رفع نیازهای خود به هم وابسته اندامروزه همه. 

 شوندهایی وارد کشور میالگردد و کاها به کشورهای دیگر صادر میالدر کشور ما نیز بعضی موادّ اولیه و کا. 

 ست کشاورزی، قالی، خشکبار، پتروشیمی، گاز، نفت، مالمحصوکشور ما عبارتند از: صادرات رخی ب  

  ت، دارو، کاغذالوسایل برقی، ماشین آکشور ما عبارتند از: واردات برخی  

  صورت می گیردی کشتی بندرها و به وسیلهکشور ما از طریق صادرات و واردات بخش عمده ی. 

 

کنند یا بار خود را می بارگیریو توقّف ها در آنجا بندر جایی در کنار دریاست که کشتی

 .(باراندازی)تخلیه می کنند

 

 

 

نی الطو هایزیرا سرعت زیادی دارد و مسافت، های سبک، بسیار مناسب استالهواپیما برای حمل مسافر و کا

 .کندرا در مدّت کمی طی می

 

 .ی مسافرت با آن زیاد استولی هزینه

  به عهده دارندکمک خلبان و خلبان هدایت هواپیما را. 

  داردی خلبانی گواهی نامهرا گذرانده است و های آموزشی خاصّی دورهخلبان. 

 یکند، از شرایط آب و هوایخلبان قبل از پرواز، مقدار سوخت هواپیما و سیستم ایمنی آن را بررسی میخلبان: وظایف 

 هدایت هواپیما را به عهده دارد.. او دهدشود و با هماهنگی برج مراقبت، پرواز را انجام میمسیر خود آگاه می

 بندر: مفهوم  *

 هواپیما :هواییو نقل حمل 

 *  : یتمز
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  : عیب *

1 



 

4 

 

 توانیم به بعضی از شهرهای داخل یا خارج از کشور سفر کنیمبا هواپیما می. 

 شودها انجام میی از این فرودگاهبعضی از شهرها فرودگاه بین المللی دارند و پروازهای خارج. 


