
 

 

Câu hỏi thảo luận trang 139 SGK Địa lí 10 

Câu 1 

Em hãy kể một số loại phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc, của vùng băng giá 

gần Cực Bắc. 

Trả lời: 

- Ở vùng hoang mạc: lạc đà (thô sơ) và các phương, tiện hiện đại (ô tô, trực thăng,.,). 

- Ở vùng băng giá gần Cực Bắc: xe quệt (thô sơ) và các phương tiện hiện đại (tàu phá băng 

nguyên tử, trực thăng...). 

Câu 2: 

Theo em, thì mạng lưới sông ngòi đày đặc của nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến ngành 

giao thông vận tải? 

Trả lời: 

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi cho ngành vận tải đường sông (chính vì thế ở nước 

ta vân tải đường sông có khối lượng vận chuyển hàng hóa đứng thứ hai sau đường bộ). 

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc không thuận lợi cho vận tải đường ô tô và đường sắt, đòi hỏi 

phải làm nhiều cầu, phà... và dễ gây tắc nghẽn giao thông trong mùa lũ. Điều này rất rõ đối 

với các tuyến đường chạy theo hướng Bắc - Năm (quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất). 

Câu 3: 

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao 

thông vận tải như thế nào? 

Trả lời: 

- Ở hoang mạc không có điều kiện phát triển ngành vận tải đường sông và đuờng sắt. 

- Vận tải bằng ô tô ở hoang mạc cũng trở ngại do cát bay, bão cát sa mạc. Phương tiện vận tải 

phải có thiết kế đặc biệt để chống lại cái nóng dữ dội và để tránh ăn mòn do cát bay. 

- Vận tải bằng trực thăng ở hoang mạc có ưu việt. 

- Vận tải bằng gia súc (lạc đà) là phổ biển. 
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