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اجزا سیستم هاي حمل و نقل

 هر سیستم حمل و نقل را میتوان بر اساس اجزاي تشکیل دهنده آن
.تعریف کرد

اجزا ثابت
اطع هاي تسهیالت ثابت و فیزیکی یک سیستم که میتوانند قسمتی از مسیرها، تق

.باشند... همسطح و غیر همسطح، فرودگاهها، پایانه ها و 
نمادهاي شناوري یا کنترلی

امل این نمادها ممکن است ش. واحدهایی هستند که اجزاي ثابت سیستم را طی میکنند
.یرند، باشدوسیله نقلیه یا کانتینرها که براي انتقال انسان و کاال مورد استفاده قرار میگ

اع مختلف به عنوان مثال در یک بزرگراه، خود بزرگراه جزیی از تسهیالت ثابت بوده و کلیه انو!
.وسایل نقلیه کوچک و بزرگی که از آن عبور میکنند، نهادهاي شناور به شمار میروند
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اجزا سیستم هاي حمل و نقل

آن هر سیستم حمل و نقل را میتوان بر اساس اجزاي تشکیل دهنده
)ادامه. (تعریف کرد

سیستم هاي نظارت و مدیریت
این سیستم ها براي مرتبط کردن اجزاي ثابت و نهادهاي شناور کنترلی

:بوجود آمده اند که به دودسته انسانی و غیر انسانی تقسیم میشوند
سیستم هاي نظارت انسانی

نامه آنهایی هستند که با نیروي انسانی و فعالیت روزانه براي بر
ریزي و مدیریت و تعمیر و نگهداري سر و کار دارند

 سیستم هاي نظارت غیر انسانی
اي شامل تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی و همینطور سیستم ه

.کنترل تخلف وسایل نقلیه میباشد

3



معیارهاي ارزیابی نظام حمل و نقل

فراگیري
ه از در حقیقت قابلیت دسترسی افراد و گروه هاي مختلف و همینطور استفاد

شیوه هاي مختلف حمل و نقل براي جابجایی انسان و کاال
 قابلیت انعطاف پذیري براي مقابله با شرایط مختلف

تحرك
قابلیت سیستم جمل و نقل است براي پذیرش دو معیار سرعت و ظرفیت
ا سرعت هرچه فابلیت تحرك سیستمی باالتر باشد، نهادهاي شناور بیشتر و ب

.زیادتر میتواند از آن سیستم براي حمل و نقل استفاده کنند
کارایی

شاخص اقتصادي سیستم هاست که رابطه سود و هزینه را نشان میدهد.
ارایی در کشورهاي کمتر توسعه یافته معموالً سیستم هاي حمل و نقل عمومی ک

د در زیادي ندارند ولی گسترش آنها و استفاده از تکنولوژي روز، حتی میتوان
.کوتاه مدت کارایی آن را افزایش دهد
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سیستمهاي مختلف حمل و نقل

ان سیستم هاي حمل و نقل بر اساس تسهیالتی که براي اجزا جری
ه به طور فراهم میکنند به چهار زیر سیستم اصلی تقسیم میشوند ک

متداول به این زیر سیستمها طرق یا مدهاي حمل و نقل گویند
حمل و نقل زمینی

حمل و نقلی ریلی
حمل و نقل جاده اي
حمل و نقل دریایی
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل لوله اي
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جا ده اي-سیستم هاي حمل و نقلی

سیستم حمل و نقل جاده اي
راهها داراي دو خاصیت عمده اصلی مباشند

ابجاد دسترسی به نقاط و کاربري هاي اطراف آنها
تامین حرکت براي وسایل نقلیه عبوري
زم است که براي آنکه حرکت وسایل نقلیه با سرعت بیشتري انجام گیرد، ال

و تخلیه از توقفهاي پی در پی در سیستم به منظور مسافر گیري، بارگیري
.بار کاسته شود

ه بهبود بنابراین خاصیت حرکت و دسترسی عکس هم میباشند به طوریک
.یکی، موجب افت کیفیت دیگري میگردد

ي معابر با توجه به موقعیت مکانی شان به دو گروه شهري و بین شهر
.تقسیم میگردند
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جا ده اي-سیستم هاي حمل و نقلی
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جا ده اي-سیستم هاي حمل و نقلی

 دسته تقسیم 5معابر شهري در بیشتر استانداردها و کشورها به
میشوند

شبکه راه هاي شریانی یا اصلی
رسی در خاصیت دست. وظیفه آنها تامین حرکت و جابجایی سریع و کوتاه میباشد

.یاددر معابر شهري سفرهاي طوالنی باید به این گروه اختصاص. آنها ناچیز است
جمع و پخش کننده هاي منطقه اي

در هدف اصلی از ایجاد این گروه از معابر، توزیع ترافیک شبکه راههاي شریانی
والً معم. ناحیه هاي شهري و یا انتقال ترافیک به شبکه راههاي اصلی می باشد
.سفرهایی که طول متوسطی دارند به کمک اینگونه معابر انجام میشود
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جا ده اي-سیستم هاي حمل و نقلی

 دسته تقسیم میشوند 5معابر شهري در بیشتر استاندارها و کشورها به
)ادامه(
جمع و پخش کننده هاي اصلی

ر این معابر از درون محله هاي شهري عبور میکند و وظیفه آنها ایجاد ارتباط میان معاب
.دسترسی و معابر جمع و پخش کننده هاي منطقه اي است

راه هاي دسترسی
سیار در این گروه از معابر خاصیت حرکت ب. دسترسی به تمام کاربري ها را ممکن میسازد

.کم، خاصیت دسترسی در بیشترین حد خود قرار دارد
راه هاي پیاده

در مسیرهاي پیاده امکان تردد اتومبیل ها به جز در مواقع ضروري مانند امداد رسانی
این معابر براي این طراحی شده است که افراد جمعه بتوانند در آرامش و . وجود ندارد

.امنیت به خرید و غیره بپردازند
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جا ده اي-سیستم هاي حمل و نقلی

نماي کلی معابر شهري و رابطه تحرك و دسترسی در آنها
10



ریلی-نقلیسیستم هاي حمل و 

سیستم حمل و نقل ریلی
 حمل و نقل ریلی در میان سایر مدهاي حمل و نقلی پس از مد دریایی

دگی داراي صرفه اقتصادي باالتر به ویژه در مورد بار و نیز با عوارض و آلو
بنابراین براي بیشتر جابجایی هاي. هاي زیست محیطی کمتر است

.خشکی در مسیرهاي طوالنی این مد ترجیح داده میشود
ا گرانتر زیرساختهاي سیستم حمل و نقل ریلی به نسبت دیگر سیستم ه

.است که شامل موارد زیر می باشد
واگن ها
ریل ها و زیرسازي ها و روسازي مسیر ریلی
پایانه ها و ایستگاه ها
تجهیزات کنترلی و جانبی

11



ریلی-نقلیسیستم هاي حمل و 

سیستم هاي ریلی را به دسته هاي زیر طبقه بندي میکنند
راه آهن برون شهري

براي جابجایی مسافر و کاال در مسیرهاي دور و متوسط کاربرد دارد.
 نقش مهمی دارد) براي قطارهاي مسافري(سرعت، ایمنی و آسایش در مسافت هاي زیاد
راه آهن درون شهري

تنها براي جابجایی مسافران درون شهري و ترابري همگانی به کار میرود.
هري با داراي شتاب حرکتی زیاد کند شونده و تند شونده مناسب براي مسیرهاي کوتاه ش

.ایستگاههاي زیاد و داراي طراحی درخور براي حرکت و سرویس دهی در شهر میباشد
در شماري گونه ها داراي مسیر مشترك با خودروهاي خیابانی و حرکت طبق قانونهاي

.رانندگی شهري میباشد
فرکانس حرکتی نسبتاً زیاد دارد.
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ریلی-نقلیسیستم هاي حمل و 

گونه هاي راه آهن درون شهري
تراموا

وتور شامل یک تا چهار واگن که در مسیري مشترك با ترافیک خیابانی بوده و به کمک م
.برقی حرکت میکند و مشمول مقررات رانندگی عادي شهري میشود

راه آهن سبک
رف نسل جدید ترامواها با تکنولوژي جدید و راحتی و سرعت و ایمنی باالتر در ضمن مص

کمتر انرژي
تندرو

براي جابجایی با سرعت باالي شهري و حومه طراحی شده اند و داراي مسیرهاي مشترك و
.نامشترك با دیگر مدهاي جاده اي هستند

راه آهن سنگین
که معموالً داراي مسیرهاي جدا و یا زیرزمینی و با شمار واگنهاي باال هستند.
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ریلی-سیستم هاي حمل و نقلی

راه آهن ها از دیدگاه گونه ریل به سه دسته تقسیم میشوند
رو زمینی
زیر زمینی
 هوایی(آویزان(
راه آهن ها از دید نیروي رانش به چهار گونه تقسیم میشوند

الکتریک
دیزل الکتریک
بخار
گازي الکتریک
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ریلی-سیستم هاي حمل و نقلی

بخش هاي سیستم ریلی
انتقال دهنده وزن قطار به ریلها و شامل چرخها و محورها : بوژي ها

.میباشند
ا استدر برگیرنده اتاق واگن و پخش گسترده وزن واگن به بوژي ه: شاسی.
جاي قرارگیري مسافرها و بار میباشد: اتاق
التیسیستم هاي کشنده، ترمز، تعلیق و کنترل و سیستم هاي تسهی
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ریلی-سیستم هاي حمل و نقلی
یکی از برتري هاي مهم قطار بویژه در حمل و نقل شهري، کاهش فاصله میان

.و افزایش گنجایش جابجایی مسافر و بار است) واگنها(وسیله هاي نقلیه 
شمار این واگنها به عوامل زیر بستگی دارد

درازاي سکوها و خطوط ایستگاهی و خطوط مانور و سبقت
نوع و توان سیستم کشنده و مهار ضربه در واگنها
 نوع و توان ترمز
سرعت مجاز حرکت قطارها نیز به دالیل زیر محدود میگردد

مدل ساخت وسیله نقلیه
نوع و درازاي قطار
وضعیت ترمزها
 قوس ها و شیب هاي طولی) دورهاي(بربلندي (وضعیت مسیر(
شرایط بهره برداري و اولیت هاي حرکت قطارها

طار شیب عرضی است که براي چیرگی بر نیروي گریز از مرکز در پیچ ها در مسیر ق: دور*
.نمایددور باید تا حد ممکن کشش رو به بیرون نیروي گریز از مرکز را جبران. بوجود می آورند
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ریلی-سیستم هاي حمل و نقلی

مسیر قطار از دو بخش عمده زیرسازي و روسازي تشکیل شده و نیروي
ان به وزن قطار مرحله به مرحله به سطوح پهن تر منتقل می شود تا در پای

.خاك بستر وارد گردد

زیر سازي
ا شامل خاکبرداري و خاکریزي و کامپکت کردن ت

یباشدرسیدن به تراکم مناسب براي بستر مسیر م
روسازي

 تهشامل سنگدانه هاي درشت شکس: الیه باالست
 از نوع چوبی و بتنی و فوالدي براي : تراورس

انتقال وزن ریل و قطار به باالست
ده مسیردهنده به حرکت قطار و منتقل کنن: ریل

وزن قطار از چرخها به تراورس ها
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ریلی-سیستم هاي حمل و نقلی

پهناي خط راه آهن
ز نظر بنا به کارکرد انواع مختلف راه آهن و نیازهاي گوناگون حمل و نقلی ا

مقدار بار، وزن قطار، ماکزیمم سرعت و ابعاد قطار در طول عمر خدمت 
این. قطارها از آغاز تاکنون، عرض خط هاي راه آهن نیز متفاوت بوده است

:اختالف ها در سه دسته زیر طبقه بندي میشوند
 میلیمتر، عرض معمول در بسیاري کشورها1435: استاندارد
 ره که در بعضی کشورها براي تحمل بار محوري بیشتر و پا1435بیش از : پهن

.میلیمتر نیز استفاده میشود1700اي از مزایا تا 
 معموالً کاربردهاي استثنایی در معدن ها و کارخانجات1435کمتر از : باریک ،
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ریلی-سیستم هاي حمل و نقلی

 1600کیلومتر مسیر یک خطه و در حدود 8200راه آهن در ایران داراي نزدیک به
ان را کیلومتر مسیر دوخطه است که در پنج بخش اصلی راه آهن شهرهاي درونی ایر

.به هم و به نقاط پنج گانه مرزي کشور پیوند میدهد
 شامل تهران، قم، اراك، اهواز، خرم شهر و بندر امام خمینی در خلیج فارس: ناحیه جنوب
شامل تهران، سمنان، شاهرود، مشهد و سرخس و اتصال به راه آهن : ناحیه شمال شرق

ترکمنستان
شامل تهران، کرج، قزوین، زنجان، میانه، تبریز که در جلفا به راه آهن : ناحیه شمال غرب

.به راه آهن ترکیه اتصال می یابد) سلماس(آذربایجان و در رازي 
شامل تهران، قم، کاشان، اصفهان، یزد، کرمان و بندرعباس در خلیج فارس: ناحیه جنوب شرق
شامل تهران، گرمسار، قائم شهر، ساري، بندرترکمن و گرگان: ناحیه شمال

تمدیریت و برنامه ریزي کلی و زیرساختی راه آهن در ایران با وزارت راه و ترابري اس  .
راه آهن جمهوري اسالمی ایران شرکتی است که رییس آن معاون وزیر راه و ترابري 

.میباشد
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ریلی-سیستم هاي حمل و نقلی
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هوایی-نقلیسیستم هاي حمل و 

ترابري هوایی
ماهاي بخش عمده دیگري از سیستم هاي حمل و نقلی است که گستره وسیعی از هواپی

بسیار کوچک تک نفره تا هواپیماهاي پهن پیکر قاره نورد و از گونه هاي مختلف
ازه ها، هواپیماهاي مسافربر و کاالبر و نظامی و تشریفاتی و نیز هلیکوپترهاي با اند

.توانهاي باربري و سرویس دهی گوناگون را در بر می گیرد
ویژگی اصلی خدمات ترابري هوایی سرعت زیاد آن است.
ه میزان دسترسی آن محدود است ولی این موضوع با توجه به طول سفرهاي هوایی ک

.معموالً زیاد می باشد، اهمیت چندانی ندارد
االیی ظرفیت هر هواپیما در حد متوسط است ولی به علت سرعت بسیار زیاد، بهره وري ب

.دارد
ی به هزینه هاي سرمایه اي و بهره برداري سیستم هاي هوایی تجاري بسیار باالست ول

.علت بهره وري زیاد، میانگین هزینه به ازاي هر مسافر در حد متوسط است
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

 ادامه(ترابري هوایی(
تها بر خالف سیستم هاي زمینی نیازي به مسیر و آماده سازي و زیر ساخ

ندارد
 مانند سیستم هاي دریایی نیز محدود به آبهاي بین المللی و درون

کشوري نیست
و زیرساخت اصلی حمل و نقل هوایی به جز وسایل نقلیه آن، فرودگاهها

.تاسیسات و تجهیزات آن میباشد
 اگرچه مهندسان و برنامه ریزان حمل و نقلی مسوولیتی مستقیم در

ر طراحی هواپیما ندارند، ولی ویژگیهاي آن تاثیر اصلی و قابل توجه د
.طراحی فرودگاهها میگذارد
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

فرودگاه ها داراي طبقه بندي زیر میباشند
فرودگاه هاي خدمات تجاري

فرودگاههایی هستند که مسوولیت ارائه خدمات مسافر و بار را به عهده داشته و داراي
پرواز یا بیشتر براي مسافرین در سال میباشند2500

 تقسیم )  پرواز10000تا 2500بین ( و فرعی) پرواز10000بیش از (به دو دسته اصلی
.میشوند

فرودگاه هاي اضطراري یا کمکی
ند فرودگاه هایی هستند که براي هوانوردي عمومی در نواحی شهرهاي بزرگ ایجاد میشو

.و هدف از ایجاد آنها کاهش تراکم در فرودگاه هاي مراکز بزرگ است
فرودگاه هاي هوانوردي عمومی

 کیلو 5670فرودگاه هایی هستند که بیشتر هواپیماهاي یک موتوره و یا دو موتوره با وزن
.و یا کمتر را می پذیرند و براي سفرهاي شخصی، تعلیمی و تجاري به کار میروند
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

مجموعه بخش هاي هوایی فرودگاه عبارتند از
 باند پرواز(Run way) :ر یک محوطه مستطیلی در سطح فرودگاه میباشد که ب

و برخاست (Approach)یا تقرب (Landing)روي آن عملیات نشست 
(Take off)هواپیما انجام میشود.

 باند خزش(Taxi Way) :واز جهت ایجاد ارتباط و یک راه دسترسی بین باند پر
رواز و فضاي ترمینال و آشیانه هواپیماها و نیز حداقل کردن زمان اشغال باند پ

.ایجاد می شود
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

مجموعه بخش هاي هوایی فرودگاه عبارتند از
 محوطه انتظار(Warm up, Run up) : محل آماده و گرم شدن هواپیما براي

.عملیات برخاست می باشد
 آشیانه(Apron) :ه جهت سرویس دهی به هواپیما و بارگیري و بار اندازي و پیاد

یانه میتواند به جز آشیانه مسافري شامل آش. و سوار کردن مسافر ایجاد میشود
و آشیانه  (parking apron)، آشیانه پارکینگ(Cargo)ترمینال باري

.نیز باشد(Maintenance Apron)تعمیرات 
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

مجموعه بخش هاي زمینی فرودگاه عبارتند از
وده و جهت اتصال ترمینال به آشیانه هواپیما ب: بخش مرتبط با ناحیه پروازي

ز سالن به شامل تسهیالت امنیتی، سالن پرواز یا انتظار، تجهیزات انتقال مسافر ا
.داخل هواپیما و بالعکس و سایر فضاهاي خدماتی می باشد

بخش پردازش و ارائه خدمات مسافري، کنترل بلیط و صدور کارت پرواز
مینی بخش ارتباطی و دسترسی، جهت انتقال مسافران از سیستم حمل و نقل ز

شهري به بخش پردازش و ارائه خدمات مسافري ترمینال و بالعکس
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

عوامل موثر بر برنامه ریزي و طراحی فرودگاه ها
وزن هواپیما

ذار به طور مستقیم در طراحی روسازي باند، تاکسی وي ها و پایانه ها و طول باند اثر گ
.است

ریا و طول باند تابعی است از وزن هواپیما و پارامترهایی نظیر ارتفاع فرودگاه از سطح د
نوع هواپیما

برخاستانواع هواپیماها از نظر وزن
 سبک(L) : کیلوگرم7000هواپیماهاي با وزن برخاست کمتر از
 متوسط(M) : 136000کیلوگرم و کمتر از 7000هواپیماهاي با وزن برخاست بیشتر از

کیلوگرم
 سنگین(H) : کیلوگرم136000هواپیماهاي با وزن برخاست بیشتر از
 هواپیماهاي فوق سنگین(Super Heavy) : هواپیمايA380 560000با وزن برخاست

کیلوگرم
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

 ادامه(عوامل موثر بر برنامه ریزي و طراحی فرودگاه ها(
دهانه بالها و ارتفاع هواپیما

سی دهانه بالها به طور معمول با وزن هواپیما مرتبط است و در تعیین پهناي باند و تاک
.  وي ها اثر گذار است

 فوت طراحی 150فوت و براي هواپیماهاي بزرگ 50براي هواپیماهاي کوچک عرض باند
تا 50فوت براي فرودگاههاي کوچک و 40تا 20پهناي تاکسی وي ها نیز از . میشود

.فوت براي فرودگاه هاي بزرگ تغییر میکند100
ی بلنداي هواپیما نیز در طراحی نوع تسهیالت پایانه ها و راه هاي ارتباطی آنها موثر م

.باشد
گنجایش بار و مسافر هواپیما

ر در جمع با وزن هواپیما و بنزین، وزن کلی هواپیما را مشخص میکند که عامل مهمی د
.طراحی ضخامت روسازي باند و تاکسی وي ها است

در طراحی سالن ها و ظرفیت هاي مسافري فرودگاه تاثیر گذار است.
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

 ادامه(عوامل موثر بر برنامه ریزي و طراحی فرودگاه ها(
عوامل موثر در انتخاب محل فرودگاه

 ر گذار بر درازاي باند تاثی(پارامترهاي جغرافیایی و آب و هوایی مانند ارتفاع از سطح دریا
)است

 که بر سوي جایگیري باندها نقش دارند(شدت و سوي وزش بادهاي منطقه(
 در بکارگیري سیستمهاي ناوبري و ایمنی فرودگاه نقش دارند(وضعیت بارشها(
کاربري زمینهاي پیرامون
در دسترس بودن زمین براي گسترش فرودگاه
وضعیت پرندگان در محل
صرفه هاي اقتصادي
تاثیر فرودگاه هاي دیگر
ارتباط فرودگاه به شهر
در دسترس بودن خدمات شهري
موانع طبیعی و مصنوعی پیرامون فرودگاه
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

 ادامه(عوامل موثر بر برنامه ریزي و طراحی فرودگاه ها(
شماي کلی فرودگاه

می باشد) ها(محور اصلی طرح فرودگاه، جایگذاري و کارگذاري باند.
یسات و پس از جانمایی باند که بیشتر وابسته به پارامتر باد است، بقیه تاس

ی ساختمانهاي فرودگاه که باید در نزدیکی باندها سرویس دهی کنند جانمای
.میشوند
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

 ادامه(عوامل موثر بر برنامه ریزي و طراحی فرودگاه ها(
طراحی باند

طراحی روسازي باند و پهنا و درازاي آن بستگی به وزن و اندازه و نوع هواپیماهاي مورد
.نظر جهت نشست و برخاست بر روي آن دارد

برخاست تعداد باندهاي یک فرودگاه نیز بر اساس گنجایش یک باند و تقاضاي نشست و
می به طور معمول گنجایش یک باند در شرایط ناوبري چش. مورد نظر مشخص می گردد

(Visual Flight Rule) 45 هواپیما و براي ناوبري پرواز دستگاهی 100تا
(Instrument Flight Rule)40 هواپیما در ساعت می باشد50تا.

ا داشته سمت قرارگیري باند در سویی است که کمترین اثر بادهاي جانبی را بر هواپیماه
اس جهت و مقدار وزش بادهاي مختلف در ناحیه مورد نظر براي طراحی باند بر اس. باشیم

به آمار دریافت شده از ایستگاههاي هواشناسی به فرم گلباد تدوین و مرتب میشود و
.کمک گلباد، جهت باند یا باندهاي فرودگاه تعیین می گردد
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

 ادامه(عوامل موثر بر برنامه ریزي و طراحی فرودگاه ها(
 ادامه(طراحی باند(
 در خانه هاي گلباد درصد و شدت باد نسبت به کل زمان سال در جهت

دایره هاي موازي نشانگر سرعت باد . هاي ثبت شده نوشته میشود
.میباشند

ا، بر اساس توصیه کارخاه سازنده هواپیم
سرعت باد کناري تحمل پذیر هواپیماي
طرح مشخص شده و دو خط مماس به 

دایره سرعت مذکور ترسیم شده و 
چرخانده میشود تا مجموع درصدهاي 

.برسد95درون دو خط موازي به 
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

 ادامه(عوامل موثر بر برنامه ریزي و طراحی فرودگاه ها(
شیوه هاي قرارگیري هواپیماها در کنار ترمینال

ران بسته به شکل هاي مختلف طراحی سالن ترمینال و نحوه ورود و خروج مساف
بار و کاال که تا حدود زیادي متاثر از حجم و گنجایش الزم براي تخلیه مسافر و

است، طراحی میشود
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

 ادامه(عوامل موثر بر برنامه ریزي و طراحی فرودگاه ها(
شیوه هاي قرارگیري هواپیماها در کنار ترمینال
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هوایی-سیستم هاي حمل و نقلی

هلیکوپترها
ترابري سالیان بسیار پژوهش ها و پیشرفت هایی براي ساخت پونه هایی از

اده بماند هوایی که بتواند شناور باشد یا به گفته دیگر هنگام پرواز ایست
.انجام گرفته است

ده ترین این گونه از وسایل روتورکرافت نام دارند که هلیکوپتر شناخته ش
.آنها است

اه سفر و ترابري با سرعت باال و توان رسیدن تقریباً مستقیم به پایانگ
ه هزین...) مانند سفرهاي پلیس، اورژانس، آتش نشانی و(اهمیت سفرها 

نسبتاً باالي آن را توجیه میکند
ه به فضاهایی که روي زمین، آب، سازه هاي ساختمانی یا تاسیساتی ک

.دگوینبراي نشست و برخاست هلیکوپترها به کار میروند هلیپرت 
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دریایی-سیستم هاي حمل و نقلی

خ داده از اوایل سده بیستم، توسعه به نسبت سریعی در انواع کشتی ها ر
.است

مل و با رشد حمل و نقل هوایی و زمینی در زمینه جابجایی مسافر، نقش ح
فرهاي نقل دریایی به دلیل سرعت کم آن، محدود به سفرهاي تفریحی و س

.مسافت هاي نزدیک و آبراههاي شهري شده است
طرق با توجه به سرعت کم سیستم حمل و نقل آبی در مقایسه با سایر

حجم حمل و نقلی، جابجایی بیشتر براي کاال بخصوص براي کاالهاي با
.زیاد انجام میگیرد

یستم جابجایی کاال به وسیله سیستم حمل و نقل آبی در صورتی که س
ي آن حمل و نقل در خشکی قابل دسترسی باشد منوط به صرفه اقتصاد

.است
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دریایی-سیستم هاي حمل و نقلی

گونه هاي حمل و نقل دریایی از دید بار
مسافري

 مانند کشتیهاي کوچک کرایه اي در آبراهه هاي شهري و کشتیهاي
تفریحی

باري
 براي حمل بارهاي مایع مانند نفت و مواد شیمیایی : تانکرها
براي حمل کانتینر، چوب و اجناس دیگر: کشتیهاي بار خشک
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دریایی-سیستم هاي حمل و نقلی

تعاریف
بندر

تواند محدوده آبی را گویند که به طور مناسبی از تاثیر طوفانها در امان بوده و ب
محلی براي پناه دادن به کشتیها و فراهم نمودن امکانات تدارکاتی آنها جهت

. انتقال بار و مسافر باشد
طبیعی، نیمه طبیعی و: انواع بندر بر اساس طبیعت ساختاري عبارتند از

مصنوعی
سبتاً در بنادر مصنوعی با ایجاد موج شکن هایی با اشکال مختلف محدوده آبی ن

.آرام و مناسبی را که از طوفان در امان باشد، ایجاد مینمایند
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دریایی-سیستم هاي حمل و نقلی

 ادامه(تعاریف(
اسکله

ارتباط بین حمل و نقل دریایی و زمینی میباشد.
زات و بایستی امکانات پهلوگیري، تخلیه و بارگیري، انبار کاال و سایر تجهی

.تسهیالت فراهم باشد
ردانتقال کاال و مسافر در اسکله از سه طریق جاده، شناور و ریلی انجام میگی.
ی گروه بندي اسکله از نظر جانمایی شامل اسکله هاي موازي ساحل و زاویه دار م

.باشد
الح نکات مهم در طراحی اسکله ها شامل عمق و شیب ساحل، نوع بافت بستر، ام

موجود در آب، کشتیهایی که پهلو خواهند گرفت و جریان آب در کنار ساحل 
.میباشند
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خط لوله-سیستم هاي حمل و نقلی

وجه به دسته بندي و تعیین زیرگروه هاي این زیرسیستم معموالً با ت
.محصولی که از این طریق حمل می گردد، صورت میپذیرد

و(خامنفتازاستعبارتشونده،حملکاالهايازاصلینوعدو
طبیعیگازو)آنشدهتصفیهمحصوالت

قبلیايهسیستمزیربهنسبتايلولهخطوطسیستمزیرکلیطوربه
اینکهاستآندلیلبهتفاوتاین.میباشداساسیتفاوتداراي

راايهنقلیوسیلهوبودهمناسبکاالنقلوحملبرايفقطزیرسیستم
درکهاستايمادههمانزیرسیستمایندرشناورنهاد.نمیگیردبکارنیز

.میگرددحملونمودهحرکتلولهداخل
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تحقیق 

اتموضوعازیکینفره،سهحداکثرهايگروهصورتبهدانشجویان
.دنمایناقدامآنهامورددرتحقیقانجامبهنسبتوانتخابرازیر

درکالسدرارائهجهتپاورپوینتصورتبهبایستیفوقتحقیق
.شودانجاممقررموعد
 انتخاب یک سیستم حمل و نقلی به همراه اجزا آن و شرح مشخصات

فیزیکی و فنی آنها
 سیستم هايITSو معماري سیستم هاي هوشمند
یادهخصوصیات عملکردي خودرو و نیز خصوصیات رفتاري راننده و عابرپ
تاریخچه ، انواع و مقایسه آنها: اسکله ها
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