
 

 

Bài 3 trang 141 SGK Địa lí 10 

Đề bài: 

Chứng minh rằng các điều kiện kinh tế - xã hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và 

phân bố các ngành giao thông vận tải. 

Lời giải: 

- Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân có ý nghĩa quyết định đối với sự phát 

triển và phân bố, cũng như sự hoạt động của ngành giao thông vận tải. 

   + Trước hết, các ngành kinh tế khác là khách hàng của ngành giao thông vận tải. Tình hình 

phân bố các cơ sở công nghiệp, trình độ phát triển kinh tế của các vùng, quan hệ kinh tế giữa 

nơi sản xuất và nơi tiêu thụ quy định mật độ mạng lưới giao thông vận tải, các loại hình vận 

tải, hướng và cường độ của các luồng vận chuyển. 

Ví dụ: Sự phát triển các trung tâm công nghiệp lớn và sự tập trung hóa lãnh thổ sản xuất công 

nghiệp sẽ làm tăng nhu cầu vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu và sản phẩm, làm mở rộng 

vùng cung cấp nguyên, nhiên liệu và vùng tiêu thụ sản phẩm. Như vậy, phát triển các trung 

tâm công nghiệp lớn và sự tập trung hóa lãnh thổ công nghiệp sẽ làm tăng khối lượng hàng 

hóa vận chuyển và luân chuyển, làm tăng cự li vận chuyển. 

   + Sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí vận tải, công nghiệp xây dụng cho phép duy 

trì và tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật của ngành giao thông vận tải. 

- Phân bố dân cư, đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn và các chùm đô thị có ảnh hưởng 

sâu sắc tới vận tải hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô. 
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