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سخنی با هنرآموزان گرامی

کار  از طریق  انسان  و  است  برخوردار  تربیتی  ارزش  از  اشتغال  و  کار  اسالمی  آموزه های  به  توجه  با 
نفس    سرکش را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل داد، هویت خویش را تثبیت کرده و 
نیازهای جامعه را  به  امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی  ارتقاء وجودی خویش را مهیا و  زمینه 
فراهم می آورد. آموزش فناوری، کار و مهارت آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره وری، مشارکت 
در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد. برای رسیدن 
به این مهم، برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و دنیای آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت 
گرفته است. درس های رشته های تحصیلی شاخه فنی و حرفه ای شامل دروس آموزش عمومی، دروس 
از دروس  فنی  بازار کار است. دروس دانش  نیاز  شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی مورد 
شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس دانش فنی با هدف 
شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتة تحصیلی است که هنرجویان در پایة دهم و 
در آغاز ورود به رشتة تحصیلی خود می بایست آن را آموزش ببیند و شایستگی های الزم را در ارتباط 
با دروس عملی و ادامة تحصیل در رشتة خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایة 
دوازدهم طراحی شده است، شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاء دانش تخصصِی حرفه ای 
شده و زمینه را برای ادامة تحصیل و توسعة حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم 

می کند.
 8 کارگاه های  عملی  دروس  شده  تفکیک  تئوری  پایه  فنی  دانش  کتاب  که  است  یادآوری  به  الزم 
ساعت نیست، بلکه در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. 
در ضمن، آموزش این کتاب نیاز به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایه نهم به 
تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب دانش فنی پایه، آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و 

نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



سخني با هنرجویان عزیز

درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانِش فنی پایه در گروه خدمات و رشتة تحصیلی 
حمل و نقل برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.

در تدوین درس دانش فنی پایه، موضوعاتی مانند تاریخچة رشته، محتوا جهت ایجاد انگیزش، مشاغل 
الهام از  از نوآوری، خالقیت و  و هدف رشتة تحصیلی، نقش رشتة شما در توسعة کشور، مثال هایی 
طبیعت، اصول، مفاهیم، قوانین، نظریه، فناوری، عالئم، تعاریف کمیت ها، واحدها و یکاها، فرمول های 
فنی، تعریف دستگاه ها و وسایل کار، مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی، زبان فنی، ایمنی 
و بهداشت فردی و جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از مهارت حل مسئله در 

بستر گروه تحصیلی و برای رشتة تحصیلی در نظر گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید.

توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر رشته ها، کوشش 
الزم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



پودمان 1: کلیات و مفاهیم

1

کلیات و مفاهیم

پودمان 1
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اولین سؤالی که در این کتاب برای شما پیش می آید این است که حمل و نقل چیست؟ حمل و نقل به معنی 
جابه جایی مسافر یا بار از مبدأ به مقصد است. دسترسی انسان به کاال و خدمات از طریق شبکه جابه جایی 
)مسیرهاي حمل و نقل( و وسایل جابجا کننده )وسایل حمل و نقل( ایجاد می گردد. به طور کلي حمل و نقل در 
سراسر جهان به سه سطح درون شهري، بین شهري و بین المللي تقسیم مي شود و معموالً با یکي از شیوه هاي 

)شقوق( حمل و نقل جاده اي، هوایي، ریلي، دریایي، لوله ای و یا مجموعه اي از آنها انجام مي گیرد.

مفهوم حمل ونقل

شکل 1ـ شیوه های مختلف حمل و نقل

در این کتاب مباحث مربوط به حمل و نقل کاال و مسافر با استفاده از شیوه ی جاده ای مطرح شده است. برای 
تکمیل مهارت و دانش، آشنایی با همۀ فعالیت های مربوط به حمل و نقل مسافر و بار مورد نیاز است. بنابراین 
امور مربوط به حمل و نقل بار و کاال و همچنین خدمات مربوط به حمل و نقل مسافر نیز در این حوزه قرار 

می گیرند.
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فعالیت 
1   با دوستانتان در مورد شیوه های مختلف حمل و نقل در کالس بحث کنید؟ تعدادی از مزایا و معایب هر کالسی 1

شیوه حمل و نقلی را نوشته و در مورد پاسخ های خود گفتگو کرده و دالیل پاسخ هایتان را بگویید.

مزایا و معایب حمل و نقل دریایی
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

مزایا و معایب حمل و نقل ریلی
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

مزایا و معایب حمل و نقل هوایی
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

مزایا و معایب حمل و نقل جاده ای
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

2   آیا می دانید در هریک از شیوه های بیان شده در سؤال قبل، انواع مختلفی از ناوگان استفاده می شود؟ 
انواع مختلف ناوگان برای سفر جاده ای را مثال بزنید.

3   با کدام یک از شیوه های حمل و نقل تاکنون سفر کرده اید؟ تجربیات سفر را با دوستان خود به اشتراک 
بگذارید.
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آیا تاکنون اندیشیده اید که راه ها چرا به وجود آمدند؟ 
و  محکم  جاده هاي  اولین  آمدند؟  به وجود  چگونه 
جابه جایي  براي  آنها  ساختند.  رومي ها  را  امروزی 
استفاده  از جاده ها  افراد و حمل و نقل کاال  و  سربازان 
مي کردند و به تدریج تشکیالت مرتبي براي حمل و نقل 
بار و مسافر ایجاد کردند. در ایران طي سال هاي 400 تا 
500 قبل از میالد، شبکه اي از راه ها به وجود آمدند و 
پایتخت ایران با تمام ایالت ها ارتباط پیدا مي کرد. در 
زمان های بسیار قدیم در کشور، چاپارها )نامه برـ  پیک( 
در سراسر کشور فرامین، پیام و دستورات حکومتي را 
از نقطه اي به نقطۀ دیگر کشور مي فرستادند )شکل 2(.

در تهران قدیم نیز چندین چاپارخانه )پیک خانهـ   که 
همچنین  و  می گرفت(  انجام  آن  در  پستی  خدمات 
نامه رسانی،  بر  عالوه  که  داشت  وجود  کاروانسرا 
از این طریق  امور حمل مسافر به خارج از شهر نیز 
انجام می گرفت. اتومبیل برای اولین بار در ایران در 
بلژیک  از کشور  توسط مظفرالدین شاه  سال 1280 

آورده شد. ایران  به  و  خریداری 

تاريخچه حمل و نقل

شکل 2ـ چاپارها در دوران هخامنشی

شکل 4ـ نمایی از کاروانسرا و چاپارخانه

شکل 3ـ نمایی از اتومبیل کالسکه ای
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تاریخي  اهمیت  از  بوده که  راه هاي مهمی  از جمله  ابریشم1  جاده 
زیادي برخوردار است. همچنین به عنوان مهم ترین جاده در زمینه 
حمل و نقل کاال و مسافر و از قدیمي ترین مسیرهاي مبادلۀ کاالي 
و  یوناني  تمدن هاي  بین  و  بوده  بشري  فرهنگ  و  دانش  و  تجاري 
هزار   12 مسافت  به  چین  و  هندوستان  شرقي،  آسیاي  با  التین 
امتداد داشته  تا شهر رم  توان هوانگ چین  از روستاي  کیلومتري 

است. 
به مدت 1700 سال از اعتبار  این مسیر تا سده شانزدهم، تقریباً 
قرن  آخر  دهه هاي  در  است.  بوده  برخوردار  بازرگاني  و  تجاري 
بیستم با توسعه و تکمیل کامیون هاي بار و تجاري شدن عملیات 
حمل و نقل جاده اي، حیات جدیدي در تجارت زمیني ایجاد شد و 
بار دیگر توسعه تجارت زمیني آسیا ـ اروپا در دستور کار کشورها 
قرار گرفت. بخش عمده اي از مسیر راه ابریشم از قلمرو ایران عبور 

می کند.

Silk Road ـ1

شکل 5  ـ جاده ابریشم

1   نقشه راه ابریشم را از اینترنت پیدا کرده و در کالس در مورد آن صحبت کنید.
2   در روی نقشه، شهرهایی که راه ابریشم از آن عبور می کرد را پیدا نمایید.

3   با همکالسی های خود بررسی کنید از جادۀ ابریشم برای حمل و نقل چه کاالهایی استفاده می کردند؟
4   با مراجعه به سایت های معتبر و جست وجوی عبارت زیر می توانید اطالعاتی از سیر تحول سیستم های 

حمل و نقل تهیه کرده و در کالس برای دوستان خود ارائه دهید.
  تغییرات در سامانه های حمل و نقل شهری 

  از درشکه تا قطار های زیرزمینی

  استفاده از چهارپایان.

  کالسکه یا درشکه.

  نام ماشین دودی.

  استفاده از خط آهن برای حمل و نقل شهری.

  ورود اتومبیل به ایران. 

  فعالیت اتوبوس ها در درون شهر.

  ورود اتوبوس های دو طبقه به خیابان ها.

   احداث خطوط زیر زمینی)مترو( و اتوبوس های تندرو، دو سامانه مدرن در ناوگان حمل و نقل شهری.

فعالیت 
کالسی 2
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همواره خلقت منبع الهامی برای دانشمندان و طراحان 
موجود  کنونی  اختراعات  از  بسیاری  است.  بوده 
خداوند منان  بیکران  طبیعت  از  الهام  با  جهان  در 
شده  نقل  اینشتین1  آلبرت  از  است.  ساخته    شده 
است که »  به طبیعت با دقت نگاه کنید آنگاه جواب 
بخش های  در  یافت«.  خواهید  را  خود  پرسش هاي 
مختلف حمل ونقل نیز دانشمندان با الهام از طبیعت 
زده  تجهیزاتی  و  وسایل  طراحی  و  ساخت  به  دست 
است که در ادامه به بخشی از آنها پرداخته شده است:
قرن چهاردهم  اواخر  در  داوینچی2  لئوناردو  بار  اولین 
را  پرنده  ماشین  طرح  پرندگان  از  الهام  با  میالدی 
طراحی کرد و گام های اولین، برای پروازکردن آغاز شد.

الگوبرداری انسان از سنجاقک برای ساخت بالگرد )هلیکوپتر(

حمل ونقل و الهام از طبیعت

شکل 6ـ طراحی ماشین پرنده با الهام از پرندگان

Albert Einstein ـ1
Leonardo davinci ـ2

الگوبرداری از بال جغد برای ساخت هواپیمای بی صدا، بال جغد دارای ساختارهایی است که به این پرنده 
اجازه می دهد که بدون هیچ صدایی پرواز کند محققان از این موضوع الگوبرداری کرده و هواپیماهای بی صدا 

را تولید کرده اند.

شکل 7ـ الهام از سنجاقک برای ساخت بالگرد

شکل 8  ـ الهام از جغد برای ساخت هواپیمای بی صدا
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Tunnel Boring Machine ـ1

استفاده از الگوي کلوني مورچه ها جهت اداره ترافیک شهری و الهام از کرم خاکی در طراحی ماشین آالت 
)TBM( 1حفاری تونل

شکل 9ـ الهام از کرم خاکی برای ساخت دستگاه حفار تونل

طراحی  برای  ماهی خوار  مرغ  منقار  از  الگوبرداری  با 
قطار سریع السیر، آنها را با دماغه هایی بلند و منقار 
مانند طراحی کردند که این امر اجازه خروج با صدای 

کمتری از تونل ها را می دهند. )شکل 10(

برای ساخت  ماهی خوار  مرغ  از  الهام  شکل 10ـ 
سریع السیر قطار 

در این بخش سعی شده است اصطالحاتی را که در بخش های مختلف حمل و نقل بیشتر مورد استفاده قرار 
می گیرند به صورت اجمالی تعریف شوند. هر چند ممکن است در پودمان های دیگر با تعدادی از این تعاریف 

مواجه شوید. این اصطالحات عبارتند از:

تعریف حمل و نقل و انواع آن
   حمل و نقل: جا به جایی مسافر و کاال از هر طریق و با هر وسیله، اعم از زمینی، هوایی، دریایی و ریلی.

   حمل و نقل داخلی: مجموعه فعالیت های حمل و نقلی )کاال یا مسافر( است که مبدأ و مقصد سفر، داخل 

باشد. کشور 

تعريف اصطالحات حوزه حمل و نقل
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فعالیت های  مجموعه  بین المللی:     حمل و نقل 

حمل و نقلی است که مبدأ سفر یا مقصد آن خارج 
باشد. کشور  از 

شکل 11ـ انواع حمل و نقل

   گردشگری: مسافرت از محل زندگی به نقطه ای دیگر به منظور تفریح و سیاحت است.

شکل 12ـ گردشگری ریلی در ایران

   ترانزیت: ترانزیت به معني بخشی از جا به جایی مسافر و کاال است که مستلزم عبور از کشور ثالث باشد. به 

تعریف ساده تر ورود کاال از یکي از مرزهاي یک کشور و خروج از مرزي دیگر از همان کشور است.
   سوآپ: عموماً به کاالهایی اطالق می شود که از یکي از مرزهاي یک کشور وارد آن می شود و معادل همان 

کاال از سایر مرزهای کشور به خارج صادر می شود. به طور مثال از کشور الف واقع در شمال ایران نفت وارد 
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شده و در شهرهای شمالی ایران مصرف می شود. به همان میزان نفت ایران از بنادر جنوبی به کشور ب 
صادر شده و هزینه آن را کشور ب به کشور الف پرداخت می کند. با این راهکار، جابه جایی کاال و هزینه های 

آن کاهش می یابد.

نقش های مختلف افراد در حمل و نقل
   راننده: کسي که هدایت وسیله نقلیه موتوري را برعهده دارد.

   مسافر: تمامی افرادی که با استفاده از هر نوع وسیله نقلیه از مبدأ به مقصد خود جابه جا می شوند. براي 

این سفرها، معموالً قراردادي )بلیت( منعقد می شود.
   صاحبان بار: تمامی استفاده کنندگان از خدمات حمل و نقل که با هر نوع وسیله نقلیه بار خود را جابه جا 

می نمایند.
   پیاده: شخصي که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوري یا غیر موتوري سفر مي نماید.

   متصدیان حمل و نقل: به منظور انجام سایر وظایف مرتبط با خدمات حمل و نقل بار و مسافر، مشاغل مختلفی 

در حوزه حمل و نقل شکل گرفته است. به طور مثال متصدی صدور بلیت، متصدی انبار و... .

تعاریف مرتبط با وسیلۀ نقلیه
براي  که  و....(  دوچرخه  )گاری،  غیرموتوري  و  و...(  موتورسیکلت  )ماشین،  موتوري  وسایل  نقلیه:     وسیله 

به کار مي رود. کاال  و  انسان  جابه جایي 
تأیید مراجع معتبر برای  با  از طرف کارخانه سازنده  یا تعداد مسافری که  بار     ظرفیت وسیلۀ نقلیه: وزن 

است. شده  تعیین  وسیله نقلیه 
   وزن خالص بار: به وزن بار بدون در نظر گرفتن وزن وسیله نقلیه، وزن خالص می گویند.

   وزن ناخالص: به مجموع وزن بار و وزن وسیله نقلیه، وزن ناخالص می گویند.

   وسیله نقلیه غیرموتوری: هر نوع وسیله نقلیه ای که نیروی محرکه آن از موتور نباشد.

   وسیله نقلیه موتوری: هرنوع وسیله نقلیه قابل حرکت در راه ها که نیروی محرکه آن از موتور می باشد.

   موتور سیکلت: وسیله نقلیه ای برای حمل انسان که دارای دو یا سه چرخ با اتاقک پهلو یا بدون آن و مجهز 

به یک موتور محرکه باشد.
   ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای: به کلیه وسایل نقلیه موتوری که دارای پالک عمومی )نارنجی( بوده و 

فعالیت آنها حمل و نقل عمومی مسافر یا بار از طریق جاده )جابه جایی بین شهری( است.
   ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای مسافر: به ناوگان حمل و نقلی، عمومی گفته می شود که فعالیت آنها صرفاً 

حمل و نقل عمومی مسافر از طریق جاده است و شامل انواع اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه می  باشد.
   ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای بار: به ناوگان حمل و نقلی عمومی گفته می شود که فعالیت آنها صرفاً 

حمل و نقل بار از طریق جاده است و شامل وانت، نیسان، کامیونت، کامیون و... است.
   ملکی راننده: این عبارت به این معناست که مالکیت وسیله نقلیه صددرصد بر طبق سند رسمی مربوط 

باشد. به راننده وسیله 
   ملکی شخص دیگر: عبارت است از حالتی که مالکیت وسیله نقلیه بر طبق سند رسمی صد در صد متعلق به 

شخصیت حقیقی )یک فرد( و حقوقی )مانند یک شرکت( دیگر غیر از راننده باشد.
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   شراکتی: عبارت است از حالتی که مالکیت وسیله نقلیه بر طبق سند رسمی متعلق به چند شریک حقیقی 

یا حقوقی باشد.

انواع وسیلۀ نقلیه
تعاریف مرتبط با وسایل نقلیه در سایر کتب درسی شما ارائه می شود. به طور کلی باید بدانید که وسایل نقلیه 
عموماً به دو نوع مسافری و باری تقسیم بندی می شوند. در ادامه وسایل نقلیه مسافری و باری جاده ای معرفی 

می شوند. 
الف( مسافری: 

نفر،   15 ظرفیت  با  ون  نفر،   6 ظرفیت حداکثر  با  سواری  شامل  و  بوده  انسان  برای حمل  وسایل  نوع  این 
می شود.  نفر   27 از  بیش  ظرفیت  با  اتوبوس  و  نفر   26 تا   16 ظرفیت  با  مینی بوس 

شکل 14ـ اتوبوس

شکل 13ـ مینی بوس

قطارهای شهری مانند مترو، مونوریل و تراموا نیز ناوگان مسافری محسوب می شوند. 

شکل 15ـ انواع قطارهای شهری
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وسایل نقلیه مسافری ممکن است برقی باشند. مانند 
اتوبوس های برقی. وسایل نقلیه برقی بیشتر در شهرها 

و برای کاهش آلودگی استفاده می شوند.

شکل 16ـ اتوبوس برقی
ب( باری:

این وسایل نقلیه برای حمل بارها استفاده می شود. انواع آن شامل وانت ها با ظرفیت عموماً کمتر از 3/5 تن، 
کامیونت با ظرفیت حمل از 3/5 تن تا 6 تن و کامیون ها با ظرفیت حمل 6 تن بار و بیشتر است. کامیون ها 

انواع مختلفی مانند کفی، لبه دار، مسقف، یخچال دار، میکسر، بونکر و کمپرسی دارند. 

شکل 18-کامیون لبه دارشکل 17ـ کامیون کفی

شکل20ـ تانکرشکل 19-کامیون یخچال دار

شکل 21ـ میکسر
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اما کامیون ها از نظر ظرفیت حمل بار به طور کلی به چهار دسته زیر تقسیم می شوند. 
   کامیون سبک: انواع خودرو حمل بار که توانایی حمل محموالت با وزن ناخالص 6 تا 10 تن را داشته باشد.

   کامیون نیمه سنگین: انواع خودرو حمل بار که توانایی حمل محموالت با وزن ناخالص 10 تا 26 تن را 

باشد. داشته 
   کامیون سنگین: انواع خودرو و ادوات مربوطه است که توانایی حمل محموالت وزین با وزن ناخالص 26 

تا 40 تن را داشته باشد.
   کامیون فوق سنگین: انواع خودرو و ادوات مربوطه است که توانایی حمل محموالت وزین با وزن ناخالص 

باالی 40 تن و حجیم را داشته باشد.
دقت نمایید در صورتی که طول وسیله نقلیه ای بیش از 12/5 متر باشد به آن وسیله نقلیه طویل نیز گفته می شود. 

به جز وسایل نقلیه مسافری و باری انواع دیگری از وسایل نقلیه نیز وجود دارد. به طور نمونه:
   وسیله نقلیه امدادی: وسیله ویژه خدمات انتظامی، ترافیکی، پزشکی، آتش نشانی و امداد اضطراری آب، 

برق و گاز که به وسیله راهنمایی و رانندگی تعیین و با عالئم ویژه مشخص می شود.
   وسیله نقلیه عمرانی: وسیله نقلیه موتوری است که ویژه انجام کارهای فنی، عمرانی و مانند آن و شامل 

بلدوزر، گریدر، غلتک، اسکریپر )زمین تراش( و غیره است.

تعاریف مرتبط با حمل بار
   کاال: به تمامی محموله هایی اطالق می شود که توسط واگن، کانتینر یا سایر وسایل حمل و نقل مجاز بر 

قوانین جابه جا می شوند. طبق 
   تن: واحد سنجش وزن کاال است.

   مهار مناسب بار: با ثابت نمودن بار و جلوگیری از حرکت آن به منظور جلوگیری از حرکت و برخورد با 

انسان ها و وسایل نقلیه و همچنین جلوگیری از واژگونی وسایل نقلیه. متأسفانه در موارد متعددی دیده 
شده که در هنگام ترمزهای شدید یا مانورهای اجباری راننده، به دلیل مهار نامناسب، بار از روی بارگیر جدا 
می شود. در چنین مواردی بیشترین خطر متوجه خود راننده خواهد بود زیرا بسیار مشاهده گردیده که بار 

وارد اتاق راننده شده است.
است که  از وسیله نقلیه ای  عبارت     کانتینر)یدک(: 

در  می شود.  کشیده  موتوری  وسیلۀ نقلیه  یک  با 
آن می خوانید. درباره  کامل تری  مطالب  پودمان  3 

شکل 22ـ کانتینر

می تواند  اینکه  بر  عالوه  و  ساخته شده  بلند  الوارهای چوبی  از  که  است  پایه داری  مشبک     پالت: صفحه 

نیز توسط  از چهار جهت  بارگیری و حمل تحمل کند  را در زمان  تکان های سخت  بار و  به راحتی وزن 
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برای بسته بندی های  اغلب  بار  این سیستم بسته بندی  لیفتراک قابل جابه جاکردن می باشد.  شاخک های 
بارگیری می گردد. و  تخلیه  تسریع عملیات  و  و موجب سهولت  استفاده شده  ساده 

شکل 23ـ انواع پالت

   پک: بسته واحدی است )مانند کارتن و کیسه های کاغذی حاوی سیمان( که از چندین الیه بار مشابه یا 

متفاوت تشکیل گردیده و جهت حمل بر روی پالت قرار می گیرد. 

تعاریف مرتبط با زیرساخت های حمل و نقل
   راه: مسیرهایی که براي عبور و مرور عموم وسایل 

قرار  استفاده  مورد  موتوری  غیر  و  موتوری  نقلیه 
مي گیرد.

   خط راه آهن: ریل هاي آهني موازي ثابتي که قطارها 

)لکوموتیو و واگن ها( بر روي آن حرکت مي نمایند.

شکل 24ـ راه

شکل 25 ـ خطوط راه آهن
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   راه روستایی: راه های معموالً غیر آسفالتی )با روکش شنی( که ارتباط بین روستاها را فراهم می آورد.

   تقاطع: محدوده ای است که در آن دو یا چند مسیر 

به صورت هم سطح یا غیرهم سطح با یکدیگر تالقی 
می کنند.

شکل 26ـ نمونه هایی از راه روستایی

شکل27ـ تقاطع غیر هم سطح

   خط ویژه: مسیری است که به وسیله خط کشی با 

رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا عالئم یا موانعی 
از بقیه مسیرها مشخص گردیده و به عبور و مرور 
یک یا چند نوع وسیله نقلیه خاص اختصاص دارد.

شکل 28ـ خط ویژه اتوبوس
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   پیاده رو: قسمتي از خیابان که در امتداد آن واقع 

شده و براي عبور و مرور افراد پیاده اختصاص یافته 
است.

شکل29ـ پیاده رو

یا  راه ها  تقاطع  در  که  مسیرهایی  پیاده:     گذرگاه 

وسیله خط کشي  به  سواره رو  از  دیگري  محل  هر 
یا میخ کوبي یا سایر عالئم جهت عبور افراد پیاده 

است. شده  داده  اختصاص 

شکل30ـ گذرگاه ویژه عابر پیاده

   کوچه: راهی در مناطق مسکونی که عرض آن حداکثر 6 متر باشد.

   معابر محلی: راه هایی هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها نیازهای وسایل نقلیه و عابران پیاده، با 

اهمیت یکسان در نظر گرفته می شود و ارتباط بین کوچه ها و خیابان های شریانی فرعی را برقرار می کنند.

شکل32ـ اتصال کوچه و خیابان با معابر محلیشکل 31ـ کوچه
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   خیابان: راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت 

مردم در شهرها که عرض آن بیش از6 متر باشد.

شکل33ـ خیابان های اطراف یک میدان

   خیابان اصلی: راهی است که در برخورد مقایسه با راه دیگری، عرض سواره روی آن بیشتر است و یا با 

نصب عالئم راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت راست راه دیگر قرار دارد.
   خیابان فرعی: راهی است که در برخی برخورد با راه دیگری، عرض سواره روی آن کمتر است و یا با نصب 

عالئم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگر قرار گرفته باشد.
وسایل  مرور  و  عبور  براي  شهر  خارج  راه     جاده: 

. نقلیه
   جاده اصلي: جاده اي که در برخورد با جاده دیگر 

پهن تر است یا با نصب عالئم راهنمایي اصلي تلقي 
شود.

شکل 34ـ جاده و انشعاب فرعی از آن

منشعب  اصلي  جاده  از  که  جاده اي  فرعي:     جاده 

شده و از آن تنگ تر است یا با نصب عالئم راهنمایي 
فرعي به شمار مي رود.

شکل 35ـ جاده اصلی و انشعابات فرعی آن

   راه های شریانی درجه یک: معابري هستند که در طراحي و بهره برداري از آنها به جابه جایي نسبت به 

دسترسی ها برتري داده می شود. در این معابر دسترسی وسایل نقلیه و همچنین عابرین برای عبور از عرض 
مسیر کنترل و تنظیم می شود. 

   راه های شریانی درجه دو: معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جا به جایی و دسترسی 

وسایل نقلیه موتوری به طور همزمان توجه می شود. حرکت عابرین از عرض مسیر به صورت کنترل شده 
است. راه های شریانی درجه دو شبکه اصلی راه های شهری را تشکیل می دهند.
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نمودار 1 ـ تقسیم بندی انواع راه های شهری

راه های شهری

راه های شریانی

خیابان های محلی

راه شریانی درجه 1

راه شریانی درجه 2

خیابان های محلی اصلی

خیابان های محلی فرعی

آزاد راه

بزرگراه

راه عبوری

خیابان های شریانی اصلی

خیابان های شریانی فرعی

   بزرگراه: راهي است که حداقل داراي دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله موانع 

فیزیکي از هم جدا شده باشد و به طور معمول داراي تقاطع هاي غیرهم سطح است. بزرگراه مي تواند تعداد 
معدودي تقاطع هم سطح کنترل شده داشته باشد. 

شکل 36ـ نمونه هایی از بزرگراه

   آزادراه: آزادراه به راهي گفته مي شود که حداقل 

به  حداقل  شانه  یک  و  اتومبیل رو  خط  دو  داراي 
عرض سه متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده 
تمام  در  و  بوده  محصور  به نحوي  آن  طرف  دو  و 
طول آزادراه از هم کامالً مجزا باشد و ارتباط آنها با 
هم تنها به وسیله راه هاي فرعي که از زیر یا باالي 
آزادراه عبور کند تأمین شود و هیچ راه دیگري آن 

را قطع نکند.
شکل 37ـ آزادراه
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تردد  محل  به  )کریدور(:     راهگذر 

شیوه های  از  هریک  با  بین المللی 
ریلی،  دریایی،  جاده ای،  حمل و نقلی 
هوایی یا ترکیبی کاال و مسافر گفته 
می شود که براساس موافقت نامه های 
کشورها  بین  شده  امضا  بین المللی 

باشد.  شده  تعیین 

شکل 38ـ راهگذر بین المللی آسیا ـ اروپا

   شانه راه: بخشي از بدنه راه است که در دو طرف خط هاي عبور رفت و برگشت قرار داشته و براي توقف 

اضطراري وسایل نقلیه به کار مي رود. شانه راه به دلیل افزایش فاصله دید در پیچ ها، نصب عالئم راهنمایی 
و رانندگی، به وجود آوردن دید مناسب برای رانندگان و به وجودآوردن جایی برای انباشتن برف حاصل از 

برف روبی در راه به کارگرفته می شود.

   عالئم راه ها: هر نوع عالمت عمودی و افقی مانند تابلو، خط کشي، چراغ راهنمایی و رانندگی، نوشته و 

و  کنترل  براي  رانندگان  یا  مقامات صالحیت دار  به وسیله  که  تجهیزات هدایت کننده  و همچنین  ترسیم 
تنظیم عبور   و  مرور به کار مي رود. در نمودار زیر انواع تابلوهای مورد استفاده در راهنمایی و رانندگی مشخص 

گردیده است. 

شکل 39ـ نمونه هایی از شانه راه

تابلوها وعالئم

تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

تابلوهای بازدارنده

تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری

شکل 41ـ تابلوی هشداردهندهشکل40ـ انواع تابلوها
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شکل 42ـ تابلوی بازدارنده

محدوده پارک آزادپایان محدوده پارک آزادمنطقه محدودیت سرعتپایان منطقه محدودیت سرعتبوق زدن ممنوع

شکل 43ـ تابلوی آگاهی دهنده

   پایانه مسافربری: فضایی برای سوار و پیاده کردن 

مسافران اتوبوس های شهری و بین شهری است که 
اتوبوس مسیر برنامه ریزی شده خود را از آنجا شروع 
کرده یا در آن خاتمه می دهد. پایانه مسافربری غالباً 
به شکل یک ساختمان بزرگ همراه با امکانات رفاهی 
طراحی می شود. شرکت های مسافربری دارای دفاتر 
فروش بلیت در پایانه ها هستند و مسافران از طریق 

شکل 44ـ نمایی از یک پایانه مسافربریسکوهای مشخص سوار یا پیاده می شوند.

منظور  به  که  است  محلی  بار  پایانه  باری:     پایانه 

ساماندهی امور حمل و نقل کاال و ارائه خدمات مورد 
نیاز رانندگان وسیله نقلیه عمومی باری، مؤسسات 
و شرکت های حمل و نقل کاال و صاحبان بار احداث 

شده است.

شکل 45ـ محل تخلیه و بارگیری در یک پایانه باری 
ـ   ریلی( در بندرعباس )دریایی  

مجاز  خروجی  و  ورودی  مکان های  مرزی:     پایانه 

زمینی کشور است که سازمان های مربوطه جهت 
اعمال قوانین و مقررات و نیز انجام تشریفات قانونی 
ورود و یا خروج کاال، مسافر و وسیله نقلیه در آن 

دارند. استقرار 

شکل 46ـ پایانه مرزی و گمرک رازی
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در  که  است  مکانی  رفاهی:  ـ  خدماتی     مجتمع 

ارائه  جهت  کشور  ترانزیتی  و  اصلی  محورهای 
وسایل  و  مسافران  رانندگان،  نیاز  مورد  خدمات 
جمله  از  می شود.  احداث  متمرکز  به صورت  نقلیه 
درمانگاه،  تعمیرگاه،  به  می توان  خدمات  این 
عرضه  جایگاه های  استراحتگاه،  مسجد،  رستوران، 

نمود. اشاره  و...  پارکینگ  سوخت، 
شکل 47ـ مجتمع خدماتی ـ رفاهی

   گمرک: گمرک عبارت است از سازمان دولتی که مسئول اخذ حقوق و عوارض ورودی )واردات( و خروجی 

)صادرات( و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کاالها 
است. خروج کاال را از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه، ترخیص کاال می گویند. 

دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه حمل و نقل جاده ای کشور 

درصد رشدبعد از انقالب اسالمی قبل از انقالب اسالمی

3059طول آزاد راه ها 2401 کیلومترطول آزاد راه ها 76 کیلومتر

51677طول بزرگراه ها 18122 کیلومترطول بزرگراه ها 35 کیلومتر

3577طول راه های روستایی 110000 کیلومترطول راه های روستایی 3000 کیلومتر

45طول راه های اصلی و فرعی 68000 کیلومترطول راه های اصلی و فرعی 47000 کیلومتر

50تعداد ناوگان باری 358000 دستگاهتعداد ناوگان باری 178000 دستگاه

مجتمع های خدمات رفاهی 0 واحد
مجتمع های خدمات رفاهی 746 واحد

)احداث مجتمع های خدماتی رفاهی از سال 
1373 آغاز شده است(

-

* آمار تا سال 1397 می باشد.
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فعالیت 
1   با توجه به نوع تابلوها می توانید نمونه هایی از هریک از آنها را مثال زده یا تصویر آنها را تهیه کرده و کالسی 3

در رابطه با کاربرد آن در کالس گفتگو کنید.
2   آخرین سالنامه آماری وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری را یافته و آمار ارائه شده در مورد 
با توجه به خالصه آمار زیر،  ارائه شده را بررسی و مقایسه نمایید. به طور نمونه  از تعاریف  هریک 
تعداد مجتمع های رفاهی کشور چند برابر شده است؟ این مجتمع ها چه تأثیری در افزایش ایمنی و 

همچنین تسهیل حمل و نقل و ترانزیت در کشور دارند؟

خالصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور طی سال های 1385 الی 1394

واحد عناوین
ارقام

سال

85868788899091929394

نقاط پرحادثه رفع شده در جاده های 
5519461040106910981004590648567648تعدادکشور )نقطه، مقطع، تقاطع(

بهسازی و روکش آسفالت راه های اصلی 
863263609975112001000950005969518850115053کیلومترو شریانی کشور

عملکرد پخش آسفالت در جاده های 
293422050222402358812834107007627101441270314737هزارتنکشور

نصب عالئم اخطاری، مسیر نما و ... در 
400450436475503376126210240293هزارعددمحورهای شریانی کشور

نصب حفاظ )گاردریل، نیوجرسی و...( در 
100010001020136412581052279554964856کیلومترمحورهای شریانی کشور

اجرای خط کشی راه ها در محورهای 
52000620007030069060717435599439948850217893390692کیلومترشریانی کشور

محورهای مجهز به تردد شمار برخط 
94287324349531808952119715101786تعداددر سطح کشور

تابلوهای پیام نمای متغیر )VMS( در 
10216396136168176193195195تعدادسطح کشور

 )VSL( تابلوهای سرعت نمای متغیر
000155405474496496496496تعداددر سطح کشور

دوربین های نظارت تصویری در سطح 
002352131227437584669654تعدادکشور

دوربین های کنترل سرعت ثابت در 
82123137199186200225382201449تعدادسطح کشور

سیستم های توزین حین حرکت 
00457816181719تعداد)WIM( در سطح کشور

46494951555561636770تعدادپایانه های باری فعال در سطح کشور

پایانه های مرزی بار و مسافر فعال در 
21212122232323232323تعدادسطح کشور

پایانه های مسافری عمومی فعال در 
258258266276282289287292294293تعدادسطح کشور 

مجتمع های خدماتیـ  رفاهی و 
135172201301331404457482542603تعدادتیرپارک های فعال در سطح کشور
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آیا امکان دارد که هرکس خود برای تهیه کاالی مورد نیازش به دنبال آن برود؟ یا بدون نیاز به وسیله سفر 
کند؟ نیازهاي روزانه افراد فهرستي از کاالهاي مختلف است که هر کدام در جایی تولید شده است. اهمیت 
حمل و نقل در زندگي انسان امروزي به حدي است که تصور زندگي بدون آن ممکن نیست. امکان دسترسی 
آسان به کاال نیز خود موجب تنوع در کاالهای تولیدی و در نتیجه ایجاد رقابت می شود. وقتی شما بتوانید از 
میان چند محصول که هر کدام در کشوری تولید شده، یک محصول را انتخاب کنید، مسلماً به دنبال محصولي 
خواهید رفت که هم ارزان و هم خوب باشد. طبیعی است که برای جابه جایی آسان و راحت کاال، نیاز به 
گسترش شبکه راه هاست. احداث و گسترش راه نشانه پیشرفت یک کشور است. در گذشته نیز هرگاه راه ها 
گسترش یافته و از امنیت کافی برخوردار بود، حمل و نقل کاال بهبود می یافت و این امر خود سبب رونق کسب 
و تجارت می شد و رونق کسب و تجارت، شکوفایی اقتصاد و پیشرفت جامعه را به دنبال داشت. همچنان که 
مشاهده مي شود پیشرفت حمل و نقل در هرکشور موجب تسهیل جابه جایي مسافر و بار شده و می تواند منجر 
به گسترش روابط و تبادالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بین جوامع گردد. در صورتی که حمل و نقل در یک 
کشور دارای وضعیت مناسبی باشد، قیمت نهایی تولیدات آن کشور کاهش یافته و عالوه بر کاهش هزینه های 
ارتباطات  و  گردشگري  توسعه  موجب  همچنین  شد.  خواهد  اقتصادي تر  نیز  کاال  واردات  و  صادرات  مردم، 
فرهنگی و اجتماعی بین مردم مي شود. بنابراین حمل و نقل به دالیل زیر از اهمیت زیادي برخوردار می باشد.

   حمل و نقل از مظاهر و جلوه های تمدن و پیشرفت کشورها است.

   حمل و نقل از دیدگاه اقتصادي بین نقاط تولید، توزیع و مصرف کاالها رابطه ایجاد می کند.

   هزینه حمل و نقل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قیمت نهایي اغلب تولیدات و فعالیت های کشور مؤثر 

است.
نقاط مختلف یک کشور و  بین  باعث کاهش فاصلۀ زمانی  حمل و نقل،      پیشرفت در فناوري و تکنولوژی 

می شود. بین المللی  سطح  در  همچنین 
   کارآمد بودن سیستم حمل و نقل موجب رشد شهرها و کاهش محرومیت نقاط دور افتادۀ کشور خواهد شد.

   وحدت، یکپارچگي، ارتباط و همدلی بین مردم هر کشور به سهولت سفر بین شهرهای آن نیز بستگي دارد.

   جهانگردي، سیاحت و زیارت و روابط اجتماعي نیازمند حمل و نقل مناسب است.

   وجود شبکه هاي حملی و نقلی موجب ترویج روابط اقتصادي و فرهنگي و افزایش امنیت بین کشورها مي شود.

بازدید 
1   با هماهنگی مدیر هنرستان و هنرآموز خود از پایانه مسافربری شهر خود بازدید کنید و موارد زیر را علمی

پرسیده و در کالس با همکالسی های خود به اشتراک بگذارید.
2   چند نفر در پایانه مسافربری مشغول به کار هستند؟

3   روزانه چند اتوبوس از پایانه ها به شهرهای دیگر می روند؟
4   تعداد مسافرانی که در روز از شهر شما به شهرهای دیگر می روند چند نفر است؟

5   به انتخاب خود با یکی از کارمندان پایانه )متصدی بلیت، متصدی اتوبوس، راننده، متصدی بار و....( 
در مورد وظایفی که بر عهده دارند صحبت کنید و در مورد آن با همکالسی های خود بحث کنید.

ضرورت و اهمیت رشته حمل و نقل
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تأثیر حمل و نقل بر رشد كشور

اهمیت اقتصادی نقش حمل و نقل در زمینه های صنعت، خدمات و کشاورزی هر کشور برای همه آشکار است. 
قرار گرفتن کشور عزیزمان در شاهراه های سه قاره و پنج منطقه مهم جهان و ایجاد موقعیتی بسیار حساس 

از نظر جغرافیایی، ایران را در جایگاه ویژه بین المللی قرار داده است. 
آیا می دانستید صنعت حمل و نقل در قیمت محصوالتی که می خرید تأثیرگذار است؟ حمل و نقل مواد اولیه و 
کاال بین نقاط تولید و مصرف، بخشی از هزینه های تولید یک محصول است. بنابراین هزینۀ تمام شدۀ تولیدات 
کشورهایی که حمل و نقلی بهینه و پیشرفته دارند، کاهش یافته و عالوه بر کاهش هزینه های مردم آن کشور، 
مقولۀ صادرات از آن کشور نیز برای سایر کشورها اقتصادي تر خواهد شد. همچنین ترانزیت کاال از کشورهایی 

که حمل و نقل در آنها با سرعت باال و هزینه های کمتر انجام می پذیرد، افزایش خواهد یافت. 

امور پشتیباني حمل و نقل
امور مرتبط با بخش حمل و نقل و انبارداری )که به آن لجستیک نیز گفته می شود( یکي از فرایندهای مهم 
توسعه کشورها محسوب مي شود. به زبان دیگر لجستیک عبارت است از سازماندهي حرکت کاال یا محصول 
از زماني که تولید مي شود یا برداشت مي شود تا زماني که به دست مصرف کننده مي رسد با حداقل هزینه در 
کوتاه ترین زمان ممکن. همچنین لجستیک کلیه فرایندهاي انبارداري، بسته بندي، توزیع و حمل و نقل را در 

برمي گیرد. )شکل48(
در این شکل مراحل لجستیک از حمل کاال در محل 
تولید گرفته تا آماده سازی، بسته بندی و... نشان داده 
می شود. بهبود عملکرد در این زمینه موجب کاهش 
ارائه شده می گردد. در جهان  هزینه و زمان خدمات 
امروز، رقابت بسیار شدیدي بین فروش کاال و خدمات 
بنابراین  است.  شده  ایجاد  مختلف  تولیدکنندگان 
کاهش هزینه هاي تمام شده و همچنین افزایش اعتماد 
در تحویل گرفتن کاال، از اهمیت زیادي برخوردار است. 
به همین دلیل الگوهایی )شاخص( که برای بهبود در 
عملکرد امور پشتیبانی حمل و نقل هر کشور مورد نیاز 

است در ادامه آورده شده است که عبارتند از:

فعالیت 
1   هدف اصلي در حمل و نقل کاال چیست؟کالسی 4

2   کیفیت راه ها چه نقشي در هزینه حمل و نقل کاال و مسافر دارند؟
3   حساب کنید در سبد خانوار شما چند درصد از هزینه ها به حمل و نقل مربوط مي شود؟

4   به نظر شما هر شهروند چگونه مي تواند به کاهش هزینه هاي حمل و نقل کمک کند؟

شکل 48ـ لجستیک )مراحل تولید تا توزیع کاال(

خدمات

تأمینذخیره و انبارداری

ترابریحمل و نقل
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اثربخشي  و  )سودمندی(  کارایي  اندازه گیري  به  مربوط  شاخص  این  کاال:  ترخیص  فرایندهاي  1   کارایي 
فرایندهاي گمرکي مانند سرعت بخشیدن به کارها، سادگي و سهولت در ترخیص کاال، نبودن مشکالت و 

طوالنی بودن فرایند اداری و... می باشد. 

شکل 49ـ ترخیص کاال

2   کیفیت زیرساخت ها: این شاخص مربوط به اندازه گیري کیفیت زیرساخت هاي کشور در حمل و نقل مانند 
راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها و همچنین ارتباطات از راه دور و فناوري اطالعات است. 

شکل 50 ـ وجود زیرساخت مناسب جاده ای و ریلی

حمل و نقل،  متصدیان  خدمات  کیفیت  و  شایستگي  اندازه گیري  براي  خدمات:  کیفیت  و  3   شایستگي 
کارگزاران یا واسطه هاي گمرک از این شاخص استفاده مي شود. کیفیت خدمات به مشتري و بهینه سازي 

روابط سازمان ها با مشتریان موجب بهبود این الگو خواهد شد. 
ردیابي  و  پیگیري  توانایي  اندازه گیري  براي  شاخص  این  ارسالي:  کاالهاي  ردیابي  و  تعقیب  در  4   توانایي 
محموله ها است. امروزه شناسایي محل دقیق بارها و مسیر هر محموله تا زمان تحویل آن براي مشتریان 

بسیار ضروري است. بنابراین همۀ اجزاي زنجیرۀ محموله ها باید قابلیت ردیابي داشته باشد.
5   زمان تحویل بارها به مشتري در زمان برنامه ریزي شده یا زمان مورد انتظار: اندازه گیري به موقع زمان 
تحویل کاال با این الگو صورت مي پذیرد. یکي از عوامل مهمي که در شرایط رقابتي بازار امروز جهان باید 
از پیش تعیین شده  برنامه  با  بوده و عدم تطابق زمان تحویل  به موقع کاال  در نظر گرفته شود، تحویل 

غیرقابل قبول است.
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فعالیت 
1   در مورد روش هاي چگونگی ردیابي کاال تحقیق کالسی 5

کرده و نتایج آن را در کالس ارائه دهید و بحث 
کنید؟

2   در جدول زیر، رتبه ایران در هر یک از شاخص های لجستیک و همچنین رتبه نهایی در سال های 
2007 تا 2016 مشخص است. با کمک هنرآموز خود، این تصویر را تحلیل نموده و راهکارهای بهبود 

هر یک از شاخص ها را بررسی نمایید.

20072010201220142016سال

150155155166160تعداد کل کشورها

63106126133110کارایی فرایندهای ترخیص کاال

66861009772کیفیت زیرساخت های لجستیکی

6612111512488سهولت در ارسال محموله های بین المللی

7869878382شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک

توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای 
اساسی

125110108123111

10685138141116تحویل به موقع کاال

7810311211496شاخص عملکرد لجستیک

3   با توجه به آمار نامه های حمل و نقلی که با کمک هنرآموز خود یافته اید، عوامل مؤثر در بهبود وضعیت 
لجستیکی کشور را لیست نمایید. به طور نمونه تعیین نمایید افزایش طول آزادراه ها، بزرگراه ها و سایر 

زیرساخت ها بر کدام یک از شاخص های لجستیکی تأثیر می گذارد. 
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خالصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور طی سال های 1385 الی 1394

واحد ارقامعناوین
سال

85868788899091929394

راه های تحت حوزه 
استحفاظی وزارت )بدون راه 

روستایی(
72611724537422075040779647983081661856238589386166کیلومتر

1429160616291770195720532185220324012401کیلومترآزادراه ها

5468618075169061106691165212969141551448815462کیلومتربزرگراه ها

21788215792140220794212762205221224216282488623879کیلومترراه های اصلی

252662526633601346333463334633ــــــــکیلومترراه های شریانی

240332424524443ــــــــــــــکیلومترراه های ترانزیتی

راه های روستایی )آسفالت 
106638117645120902126263129074129534132008128395ــــکیلومترو شوسه(

طول کل راه های بین شهری 
دارای روشنایی در سطح 

کشور
1921227525393070326434943659385441564474کیلومتر

طول آزادراه های دارای 
279356366442453486516523538542کیلومترروشنایی

طول بزرگ راه های دارای 
966106511521630177619041998210022672530کیلومترروشنایی

تونل های در حال بهره برداری 
170183186216256284286297302317تعداددر جاده های کشور

60646782124132133142142154کیلومترطول کل تونل های موجود

طول تونل های دارای 
505353616290101113119128کیلومترروشنایی

پل های درحال بهره برداری در 
342350ــــ110291316328329343هزاردستگاهجاده های کشور

303845707479105110118155دستگاهکل پل های دارای روشنایی

راهدار خانه های فعال موجود در 
421430438450475625649665696696تعدادسطح کشور

ماشین آالت و تجهیزات 
1384814226148111379314527ــــــــــدستگاهراهداری موجود در سطح کشور
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حمل و نقل بین المللی و ترانزیت
وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و لزوم کاهش این وابستگی از جمله مهم ترین 
ترانزیت کاال، می تواند یکی  و  بین المللی  است. حمل و نقل  برنامه ریزان کشور  و  نظر مسئوالن  اهداف مورد 

از منابع مهم کسب درآمد برای کشورمان، محسوب 
شود. هنگامی که یک کاال از گمرک کشور وارد و از 
داخل کشور عبور و از گمرک دیگری خارج می شود، 
سایر  و  جاده ای  عوارض  گمرکی،  عوارض  طریق  از 
کشور  برای  را  توجهی  قابل  درآمدهای  پرداخت ها، 
تجاری  ارتباطات  افزایش  همچنین  می نماید.  ایجاد 
به خصوص در سطح بین المللی باعث انتقال فرهنگ 
و آیین هر کشور به کشورهای دیگر خواهد بود که 
این امر برای کشور عزیزمان و انتقال فرهنگ ایرانی ـ 

اسالمی بسیار مهم و ارزشمند خواهد بود.
شکل51 ـ گمرک بندر شهید رجایی ـ بندرعباس

شکل52ـ راهگذرهای بین المللی عبوری از ایران

مزيت ايران برای ترانزيت
در خشکی  محصور  کشور   11 میان  در  قرارگرفتن  ایران  منطقه ای  و  اقتصادی  تجاری،  مزیت های  از  یکی 
می باشد که این امر باعث ایجاد محوریت تجاری و ترانزیتی کاال، انرژی و حمل و نقل است. موقعیت جغرافیایی 
ایران به شکلی است که از شمال با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه، از غرب با کشورهای عراق، ترکیه، 
لبنان و اروپا، از جنوب با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اقیانوس هند و دریای عمان و از شرق با کشورهای 
افغانستان، پاکستان، هند و چین ارتباط جادهای دارد. می توانید در نقشۀ زیر، نحوۀ ارتباط کشورهایی مانند 

چین و هند با اروپا و همچنین کشورهای شمال ایران با اقیانوس ها از طریق ایران را مشاهده نمایید. 
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استفاده از حمل و نقل ترکیبی برای ترانزیت
وجود  و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  منطقه ای  و  کشور  هر  در  شد،  ذکر  نیز  این  از  پیش  که  همان گونه 
کرد: خالصه  زیر  به صورت  می توان  را  مختلف  کاالهای  حمل و نقل  امکان  عملیاتی،  اقتصادی  ظرفیت های 

1   روش آبی با استفاده از کشتی.
2   روش جاده ای با به کارگیری کامیون ها.

3   روش حمل و نقل ریلی با کمک قطار.
4   روش هوایی با استفاده از هواپیما.

5   روش لوله ای که مخصوص حمل گاز، فله ای یا فله های جامدی است که پس از ترکیب با آب به صورت 
روان در لوله جابه جا می شوند.

هر یک از این روش ها دارای امتیازات و ویژگی هایی است. شما می توانید با کمک هنرآموز خود و تحقیقاتی 
که انجام می دهید، دالیل و مستنداتی برای جدول زیر آورده و با این امتیازات و ویژگی ها آشنا شوید. 

روش 
حمل و نقل

امکان حمل از 
مبدأ تا مقصد

سرعت 
سرمایه گذاری هزینه حملمتوسط حمل

اولیه مورد نیاز
ظرفیت یک 

یادداشت ناوگان

پایینپایینباالباالوجود داردجاده ای

باالمتوسطمتوسط تا باالمتوسط تا باالوجود نداردریلی

پایینباالبسیار باالبسیار باالوجود نداردهوایی

بسیار باالباالپایینپایینوجود نداردآبی

ویژگی هایی مانند هزینه حمل، سرعت و همچنین ظرفیت آنها، استفاده از انواع مختلف این روش ها را برای 
حمل کاالهای مختلف ضروری می نماید. به طور مثال در حال حاضر عمدۀ حمل و نقل بین المللی به دلیل 
هزینه حمل پایین، از طریق آبی انجام می شود. از طرفی به جز روش حمل و نقل جاده ای تقریباً امکان حمل 
هیچ کاالیی در سرتاسر مسیر با استفاده از یک روش حمل وجود ندارد. زیرا امکان احداث بندر، فرودگاه یا 
ریل گذاری از درب محل تولید کاال در یک کشور تا درب فروشگاه یا انبار محل توزیع آن در کشور یا قاره دیگر 
وجود ندارد. بنابراین راه حل اصلی، به کارگیری ترکیبی از روش های مختلف حمل و نقل در فرایند جا به جایی 

کاال در تجارت درون سرزمینی یا بین المللی است.
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برخی مزایای رویکرد حمل و نقل ترکیبی )چندوجهی( عبارت اند از:
   کاهش هزینه تمام شده حمل و نقل.

   به کارگیری متناسب ظرفیت های روش های مختلف.

   افزایش رقابت بین ارائه دهندگان خدمات حمل و نقلی در شیوه های مختلف و افزایش سطح کیفیت خدمات، 

انعطاف پذیری و قابلیت اعتماد و کاهش قیمت ها.
   استفاده بهینه از زیرساخت های حمل و نقلی موجود کشورها.

فعالیت 
1   مهم ترین کاالهاي صادراتي و وارداتي کشور را نام ببرید؟کالسی 6

2   از یکي از فروشندگان محل در مورد 
میزان تأثیر هزینۀ حمل و نقل کاالها 
پرس وجو  آنها  تمام شده  قیمت  در 
نتایج را در کالس به بحث  کنید و 

بگذارید. 

از ایران به دیگر کشور ها صادر می شود، برای  ایران وارد شده یا  3   بارهایی که از کشور های دیگر به 
حمل و نقل چه مراحلی را باید طی کند؟ )می توانید با مراجعه به سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران 

نکات مفیدی در این خصوص به دست آورید.(
4   هریک از هنرجویان یکی از مباحث بیان شده در این فصل را انتخاب نموده و با مراجعه به سایت 
وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان ها و شرکت های زیرمجموعۀ آن )مانند سازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده ای(، یک گزارش تحقیقی راجع به آن موضوع ارائه دهد.
5    با مراجعه به سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران نقش و وظایف گمرک و برخی مقررات مربوطه 
را بیان نموده و تحقیق کنید که گمرک های کشور کدام اند و چه کاالهایی از آنجا وارد و یا صادر 

می گردد؟
6   تحقیق نمایید بیشتر صادرات و واردات کشور شامل چه محصوالتی می باشد و از کدام مسیرها وارد 

کشور یا از کشور خارج می گردند؟
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تکالیف عملکردی عنوان پودمان
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 1: 
کلیات و 
مفاهیم

1ـ ارزیابی نقش لجستیک در 
توسعه اقتصاد کشور

لجستیک  اهمیت  تحلیل  2ـ 
کشور توسعه  در 

مقایسه تحلیلی عملکرد 
لجستیک در گذشته و 
حال )مطالعه موردی( 
براساس شاخص های 

نظری

باالتر از حد 
انتظار

تهیه گزارش ارزیابی 
با استفاده از جداول 

مقایسه ای شاخص های 
لجستیک

3

در حد انتظار
تهیه جدول مقایسه ای 

از شاخص های 
لجستیک

2

پایین تر از 
1اشاره به شاخص هاحد انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

ـ نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 1 ، 2 یا 3 است. 
ـ زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی پودمان حداقل نمره شایستگی 2 را اخذ کند. 

ـ حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 
ـ نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمان ها، شایستگی را کسب نماید.

ارزشیابی پايانی
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شناخت حمل و نقل

پودمان 2
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مشخصات و ويژگي ها

مختلف  شیوه های  دارای  حمل و نقل 
در  می باشد.  دريايي  و  هوايي  زمینی، 
حمل و نقل  حمل ونقل،  شیوه های  میان 
لذا  و  بوده  گران قیمت  نسبتاً  هوايي 
براي مسافرت هاي سريع يا مسافت هاي 
قرار  مدنظر  خاص  بارهاي  و  طوالني 
مي گیرد. حمل و نقل دريايي نیز، به وجود 
اقیانوس(  )دريا،  آبی  مسیرهای  يا  دريا 
در  حمل و نقل  بنابراين  دارد.  وابستگی 
داخل کشورها غالباً به صورت جاده ای يا 

مي گیرد.  انجام  ريلی 

شکل 1ـ حمل ونقل دریایی، هوایی، زمینی

حمل و نقل جاده اي و حمل و نقل ريلي از زيرمجموعه های حمل و نقل زمینی هستند. البته اين دو شیوه را نبايد 
رقیب هم در نظر گرفت. بلکه مکمل يکديگر هستند و نقش آنها بنا به ويژگي هاي هر يك تعريف مي گردد. 
مزاياي حمل و نقل ريلی ايمني بسیار باال، کاهش در مصرف سوخت و آلودگی، راحتي بیشتر، هزينۀ پايین تر 
و امکان جابه جايي انبوه مسافر و کاال مي باشد. بنابراين برای حمل و نقل انبوه بار و مسافر در مسیرهای اصلي، 

راه آهن مدنظر قرار مي گیرد. )شکل 2(

اما حمل  ونقل ريلی مابین ايستگاه هايی خاص در طول مسیر انجام می شود و قطار نمی تواند در هر مکانی که 
بخواهد توقف داشته باشد. اما حمل و نقل جاده ای متفاوت است. يعنی امکان حمل ونقل مسافر و يا تحويل 
گرفتن بار از محل مبدأ و تحويل دادن آن در محل مقصد بار فراهم است. بنابراين از شیوه حمل و نقل جاده ای 
استفاده  ريلی  و  هوايی  دريايی،  جمله  از  حمل و نقل  شیوه های  ديگر  تکمیل کنندۀ  به عنوان  مواقع  اکثر  در 
می شود. سیستم حمل و نقل جاده ای به عنوان در دسترس ترين و انعطاف پذيرترين شیوۀ حمل و نقلی می باشد. 

شکل 2ـ حمل ونقل ریلی
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به عبارتی در هر مکانی از درون شهرها، بین شهرها و روستاها و از محل تولیدات صنعتی و معدنی تا محل 
مصرف آنها، استفاده از خدمات اين شیوه، امکان پذير بوده و امکان استفاده از حمل و نقل جاده ای از ساير 

شیوه ها بیشتر است. 

فعالیت 
1   تجربیات خود از سفر با قطار را با همکالسی هايتان کالسی 1

در میان بگذاريد، از کدام ايستگاه سوار شده ايد، 
از چه شهرهايی عبور کرديد و در کدام ايستگاه 

پیاده شده ايد؟

2   تجربه سفرهای هوايی خود را با دوستان خود 
به اشتراک بگذاريد؟

مهم ترين  بندر می باشد؟  دارای چند  ما  3   کشور 
آنها کدام اند؟ چرا؟

با توجه به ظرفیت تناژ )وزن بار قابل حمل( پايین ناوگان حمل ونقل جاده ای در مقايسه با ساير شیوه ها، 
معموالً برای بارهای خرد )غیر عمده( و به ويژه در فواصل کوتاه بین مبدأ و مقصد بار، از اين شیوه حمل و نقل 
جابه جايی  می تواند  شیوه ها،  ديگر  با  حمل و نقلی  شیوۀ  اين  ترکیب  طوالنی  فواصل  در  می گردد.  استفاده 
سريع تر و يا ارزان تر را به همراه داشته باشد. بنابراين حمل و نقل جاده ای نقش جابه جايی بار بین مبدأ و مقصد 

بار و پايانه ها ی ترکیبی را بر عهده دارد.

بازدید 
را علمی زير  اطالعات  کنید.  بازديد  خود  شهر  فرودگاه  از  هنرستان  مسئولین  هماهنگی  با  امکان  در صورت 

جمع آوری کرده و در مورد آنها در کالس بحث کنید.

اطالعات مورد نیاز
1   چه شغل هايی در فرودگاه مشغول به فعالیت می باشند؟

2   از چه وسايل نقلیه ای در فرودگاه استفاده می گردد؟
3   چه میزان بار و مسافر از فرودگاه ماهیانه و سالیانه جابه جا می شوند؟
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در کشور ما متولي بخش حمل و نقل درون شهري )داخل شهر( وزارت کشور و شهرداري ها بوده و در سطح 
بین شهري و بین المللي )خارج کشور( وزارت راه و شهرسازي اين امور را به عهده دارند. هر کدام از بخش های 
تابعه  از سازمان هاي  يکی  نظر  زير  بهره برداري،  و  زيرساخت  در  تفاوت  به  دلیل  نیز  برون شهری  حمل و نقل 

وزارت راه و شهرسازی به صورت مجزا و با قوانین مربوط به آن می باشد.

جدول 1ـ سازمان های مرتبط با شیوه های مختلف حمل ونقل

حمل و نقل جاده ای زير نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاونت ساخت و 
نگهداری راه های روستايی

حمل و نقل ريلي زير نظر راه آهن جمهوري اسالمي ايران

حمل و نقل هوايي زير نظر سازمان هواپیمايي کشوري

حمل و نقل دريايي زير نظر سازمان بنادر و دريانوردی

معرفی نهادهاي مرتبط و آشنايي با وظايف آنها

فعالیت 
1   سازمان های زير مجموعه وزارت راه و شهرسازی را نام ببريد و در مورد مسئولیت های هر کدام در کالسی 2

کالس بحث و گفت وگو نمايید.
2   کدام سازمان شهرداری در بخش های حمل ونقل فعالیت دارند؟

3   در مورد مسئولیت های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در کالس صحبت کنید.

در اين میان وظیفه مطالعات و ساخت آزادراه ها و بزرگراه ها با شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل 
کشور و وظیفه بهره برداری و نگهداری با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد. در شکل صفحه بعد، 
نحوۀ تقسیم وظايف و حوزۀ مسئولیت در بخش حمل و نقل جاده ای در معاونت ها و سازمان های زير مجموعۀ 

وزارت راه و شهرسازی نشان داده شده است. 
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همچنین ساير نهادهايی که مرتبط با امور حمل ونقل می باشند نیز به شرح ذيل آورده شده است که به اختصار 
با آنها آشنا خواهید شد:

   ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور: اين ستاد مسئول اعمال مديريت 

برنامه ريزي الزم براي اجراي کامل قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت 
مصرف سوخت است.

   سازمان امداد و نجات هالل احمر: ارائه خدمات امدادي در هنگام بروز حوادث 

ارائه  از کشور،  و خارج  داخل  در  غیره  و  و سیل  زلزله  مثل  و سوانح طبیعي 
و.... می باشد. اولیه در حوادث غیرمترقبه به وسیلۀ امدادگران  کمك هاي 

مرکز  اين  کار  )اورژانس(:  پزشکي  فوریت هاي  و  حوادث  مدیریت     مرکز 

رسیدگی به موارد فوريت های پزشکی و ارائه خدمات به مصدومین و بیماران 
می باشد. اورژانسی 

   کمیسیون حمل و نقل: ترانزيت و گمرک اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

نمودار 1ـ ساختار دولت در سامانه حمل و نقل جاده ای

وزارت راه و شهرسازی

نگهداری و بهره برداریساخت و توسعه

معاونت راه 
روستایی

ادارات کل راه 
و شهرسازی 
استان ها

شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای 

حمل ونقل

معاونت راه 
روستایی

ادارات کل راه 
و شهرسازی 
استان ها

سازمان راهداری 
و حمل ونقل 
جاده ای

اتاق بازرگانی صنایع معادن و 
کشاورزی ایران
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   پلیس راهور: )پلیس راهنمايی و رانندگی ايران که در اختصار راهور نیز خوانده 

می شود(، وظیفه کنترل ترافیك در راه های شهری و برون شهری را بر عهده دارد 
و يکی از زيرمجموعه های نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران است. پلیس راه 
واحدهايي از راهنمايي و رانندگي نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران است 
که وظیفه نظارت و کنترل بر اجراي قوانین و مقررات راهنمايي و رانندگي در 

جاده هاي کشور دارند. 

   بیمه مرکزی: نقش اين سازمان مرتبط با زيان ها و خسارت های پس از حادثه 

است.

   سازمان حفاظت محیط زیست: از جمله وظايف اين سازمان طراحی و تدوين 

ضوابط کنترل آالينده های محیط زيست )مانند وسايل نقلیه( است. با وجود آنکه 
فیزيکی  امر جابه جايی  در  پیشرفت های موجود در حمل و نقل سبب سهولت 
می شود، لیکن بسیاری از هزينه های زيست محیطی حاصل از حمل و نقل ناديده 
گرفته می شود. با توجه به موارد بسیار زياد تأثیر حمل و نقل بر آلودگی محیط، 

نقش سازمان حفاظت محیط زيست به خوبی آشکار می باشد.

   شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران: شرکت ملی پااليش و 

پخش فرآورده های نفتی ايران يکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت می باشد. 
تأمین  حمل و نقل،  بخش  در  شرکت  اين  محوله  وظايف  مهم ترين  جمله  از 

سوخت روزانه همه  وسايل نقلیه موتوری سبك و سنگین است.

قالب  در  شرکت  اين  اصلی  فعالیت های  بهینه سازی مصرف سوخت:     شرکت 

بهینه سازی مصرف سوخت در سیستم ها و وسايل حمل و نقل، کمك به رشد 
انرژی در صنايع سازنده  لحاظ مصرف  از  بهبود کیفیت محصوالت  و  فناوری 
تجهیزات مصرف کننده سوخت، توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی در سطوح 
مختلف جامعه از طريق نشر کتب، مجالت و مقاالت، تدوين برنامه های الزم در 
رسانه های گروهی، آگاه سازی و آموزش عمومی و همچنین ايجاد سیستم های 

تشويقی در جهت ارتقای فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی است.

شرکت ملی نفت ايران
شرکت بهينه سازی مصرف سوخت
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وضعيت موجود حمل ونقل بار و مسافر به زبان آمار

از داده ها را مطالعه  از رياضی است که راه های جمع آوری، خالصه سازی و نتیجه گیری  آمار رشته وسیعی 
می کند. در اين بخش برای آشنايی شما با نحوه ارائه آماری اطالعات )نمودار و جدول( در بخش حمل و نقل، 

به بررسی چند آمار کلی دربارۀ بخش های مختلف حمل و نقل بار و مسافر در کشور پرداخته شده است.
مختلف  بین شیوه های  در  در کشور  مسافر  و  بار  )میزان( حمل ونقل  بار و مسافر: سهم     سهم حمل ونقل 

حمل و نقل )جادهای، هوايی، ريلی و دريايی( در سال 1393 بررسی شده که در نمودارهای 2و3 نشان داده 
است. شده 

   بیشترین حجم تردد و عبور: بیشترين تعداد عبور و مرور کامیون هاي حامل بار ترانزيتی که در سال 1394 

توسط دستگاه های تردد شمار )وسیله ای برای شمارش تعداد خودروهای عبوری( ثبت شده در جدول زير 
آمده است.

جدول2ـ بیشترین حجم تردد کامیون حامل بارترانزیتی برحسب مبدأ )بارگیري( ـ مقصد )تخلیه(، سال 94

وزن )تن(تعدادمقصدمبدأ
1475063880461امارات )تخلیه در بنادر(عراق

469211106722افغانستانامارات )بارگیری از بنادر(

49066874522ترکمنستانترکیه

   بیشترین حجم مسیرهای پر تردد: بیشترين حجم مسیرهاي پر تردد کاال در سال 1394 به شرح زير است.

جدول3ـ مسیرهاي پر تردد جابه جایی کاال در سال 1394

وزن )تن(مرز خروجمرز ورود
2501459بندر امامپرويزخان
761227بندر امامباشماق
591618لطف آبادبازرگان

نمودار 2ـ سهم حمل ونقل مسافر

ریلی

دریایی

هوایی

جاده ای

%9/5

73/04%

%6/57
%10/89

نمودار 3ـ سهم حمل و نقل بار

هوایی

دریایی

ریلی

جاده ای

%13/38%9/19%6/43

71%
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ارزشمندی  از اطالعات  ترانزيت ورود کاال يکی  برای     فعال ترین مرزهاي کشور: اطالعات مرزهاي کشور 

است که برای ارتقاء دادن به سطح سرويس دهی مورد نیاز و حائز اهمیت است. فعال ترين مرزهاي کشور 
در ترانزيت ورود کاال در سال 1394 در جدول 4 آورده شده است.

جدول 4ـ فعال ترین مرزهاي کشور در ترانزیت ورود کاال در سال 1394

میزان )تن(درصدنام مرزردیف
29/33201113بندرعباس1
23/32533926پرويزخان2
11/491249775بازرگان3
10/11104385باشماق4
56612794سرخس5
4/8526071لطف آباد6
3/2348457تمرچین7
2/4262485بندر انزلی8
1/8191247بیله سوار9

1/7189847جلفا10
6/4699122ساير مرزها11

10010919222جمع کل

مشاغل مختلفی در حوزه حمل ونقل وجود دارند که 
اين بخش  هرکدام دارای کارهای متفاوتی است. در 
به شرح حال تعدادی از اين مشاغل پرداخته می شود.
فردی  مسافري:  شرکت هاي  بلیت  صدور  متصدي 
است که در شرکت ها و پايانه های مسافری برون شهری 
و  مسافران  به  پاسخ گويی  وظايف  متصدی  به عنوان 
صدور  وسیله نقلیه،  راننده  مدارک  کنترل  رانندگان، 
بلیت و انواع صدور صورت وضعیت و رسیدگی به امور 

وسیله نقلیه را به عهده دارد.

   متصدي انبار توشه مسافر: فردی است که در شرکت ها و پايانه های مسافربری مسئولیت دريافت توشه و 

کنترل توشه مسافران بر اساس دستورالعمل ها، ثبت و صدور رسید توشه، نگهداری و تحويل توشه را به 
عهده دارد.

مشاغل رشته و توصيف هاي شغلي و وظايف آنها

شکل 3ـ متصدی فروش بلیت 
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برون شهری  و...( مسافربری  قطار، هواپیما  )اتوبوس،  پايانه های  و  فردی است که در شرکت ها     مهماندار: 

مسئولیت هدايت و پاسخ گويی به مسافران در طول سفر، کنترل تجهیزات رفاهی، پذيرايی از مسافران و 
کمك به آنها در شرايط اضطراری و امدادرسانی را به عهده دارد.

شکل4ـ مهماندار

   کارمند خدمات ویژه مسافري: فردی است که به عنوان متصدی به افراد دارای معلولیت براساس قوانین 

حمايت از معلوالن و با استفاده از تجهیزات مناسب، وظیفه کمك رسانی به آنها را همراه با رعايت نکات 
ايمنی در وسايل نقلیه عمومی به عهده دارد.

   مأمور گشت و کنترل خطوط مسافري: اين فرد مسئول نظارت بر عملکرد خطوط حمل ونقل درون شهری 

از طريق نظارت بر رفت وآمد اتوبوس ها در خطوط درون شهری مطابق با جدول زمان بندی، بررسی کمبودها 
و مشکالت خط و گزارش به مسئوالن پايانه خطوط است.

   نگهبان پایانه: فردی است که مسئولیت حفاظت از اموال و امنیت مسافران را با همکاری ارگان های مربوطه 

از تجهیزات حفاظتی براساس دستورالعمل های ابالغ شده وظايف عمومی و  با استفاده  به عهده داشته و 
اختصاصی خود را متناسب با نوع پايانه و موقعیت آن انجام می دهد.

شکل 5 ـ نگهبان

   متصدی ایمنی و آتش سوزی: فردی است که وظیفه پیشگیری از وقوع آتش سوزی در پايانه را به عهده 

دارد و هنگام وقوع آتش سوزی در پايانه افراد را از آتش دور کرده و تا رسیدن مأموران آتش نشانی با رعايت 
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نکات ايمنی و با استفاده از تجهیزات اطفای حريق را انجام داده و نکات فنی و موارد ضروری را به مأموران 
آتش نشانی گزارش می دهد.

اندازی، فعال کردن و غیرفعال     متصدي سیستم هاي امنیتی پایانه: فردی است که توانايی استفاده، راه 

کردن سیستم های حفاظتی و مونیتورينگ در پايانه ها را دارد و می تواند نسبت به وقوع حوادث در پايانه ها 
در زمان الزم واکنش نشان بدهد و اطالعات مورد نیاز را ثبت کرده و در اختیار متخصصان قرار دهد. 

کاال،  دريافت  وظايف  که  است  فردی  پایانه:  انبار     متصدي 

چیدمان کاال، ثبت و صدور حواله کاال، نگهداری، تهیه گزارش ها 
و مستندسازی و تحويل کاال را براساس مقررات انجام می دهد.
فرم های  جمع آوری  مسئول  فرد  اين  پایانه:  تدارکات     متصدی 

نیازسنجی از بخش های مختلف يك پايانه، شرکت و يا سازمان 
است و می تواند اولويت ها، نیازها و خدمات را براساس فرم های 
نیازسنجی تعیین کند و با استفاده از فرم های استعالم بها و نظر 
متخصصان خبره در مناقصه ها، تجهیزات و خدمات مورد نیاز را 

تأمین کرده و اعتبار، کیفیت و سالمت آنها را کنترل کند.
   متصدی حمل بار: فردی است که وظايف پذيرش بار، صدور اسناد حمل، محاسبه کرايه حمل، بارگیری و 

چیدمان بار، حمل و تخلیه بارهای عادی را به عهده دارد.
  متصدی آرشیو اسناد: فردی است که بتواند سازمان دهی و طبقه بندی اسناد را براساس نوع و اهمیت آن   

انجام دهد، به درخواست مراجعین پاسخ دهد، اسناد را تفکیك کرده و به افراد يا واحدهای مربوطه تحويل 
دهد و انواع گزارش های آماری را تهیه کند.

  متصدی تهیه بارنامه: فردی است که وظايف صدور بارنامه با استفاده از نرم افزار و هم به صورت دستی،   

مستندسازی و تجزيه و تحلیل گزارش ها، محاسبه عوارض بارنامه، واريز عوارض بارنامه، تکمیل درخواست 
بارنامه، مراحل دريافت بارنامه از پايانه و بانك را براساس قوانین و مقررات مربوطه انجام دهد.

  متصدی امور حمل و نقل: فردی است که بتواند بررسی و ارزيابی فضا و تجهیزات شرکت های حمل ونقل   

و آژانس های کرايه اتومبیل را انجام دهد، تجزيه و تحلیل وضع موجود را انجام داده، نیازها و کمبودها را 
تعیین کند، گزارش عملکرد روزانه تهیه کرده و خدماتی مانند اتومبیل کرايه، باری درون شهری و مسافری 

درون شهری را ارائه کند.
  نصاب عالئم راه ها: فردی است که بتواند جانمايی عالئم در محور راه ها انجام دهد، تجهیزات و مصالح مورد   

نیاز را برآورد کند و عالئم را براساس قوانین و مقررات نصب نمايد.
  نصاب تجهیزات ایمنی: فردی است که وظايف برآورد مصالح و تجهیزات برای نصب انواع سرعت گیرها و   

ضربه گیرها، آماده سازی سطوح براساس نوع و عملیات نصب آنها را بر عهده دارد.
  متصدي حمل بار فاسد شدني: فردی است که وظايف پذيرش بار، صدور اسناد حمل، محاسبه کرايه حمل،   

بارگیری و چیدمان بار، حمل و تخلیه بارهای فاسد شدنی را به عهده دارد.
  متصدي حمل ونقل بین المللی: فردی است که بتواند وظايف تعیین شیوه های حمل ونقل در حین فرايند   

حمل، تدوين برنامه زمان حمل، تعیین مسیرهای حمل و انتخاب مسیرهای بهینه، تنظیم قراردادهای تجاری، 
تبادل اسناد و مدارک حمل کاال، کنترل موقعیت محموالت در زمان حمل و حمل کاال را انجام دهد.

شکل 6 ـ متصدی انبار
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  متصدي سرویس، تعمیر و نگهداري ناوگان جاده ای: وظايف اين فرد کنترل سرويس سیستم های موتور،   

ابزارهای  از  استفاده  با  بدنه  و  شاسی  سیستم  فرمان  و  ترمز  هیدرولیك،  سیستم  قدرت،  انتقال  سیستم 
تکمیل چك لیست ها و صدور مجوز حرکت است. تست  کیفیت، 

  بازرس فني وسیله نقلیه: فردی است که بتواند وظايف کنترل مدارک و انطباق آن با وسیله نقلیه، کنترل   

مراحل سرويس نگهداری و پنچرگیری سريع الستیك ها در خودروهای تجاری، بازديد الستیك محورها، 
کنترل و تعويض المپ های هشداری و روشنايی، کنترل و عملکرد نشان دهنده ها، برف پاک کن، شیشه شور، 
سیستم گرمايش و سرمايش، باطری، بوق، کنترل مايع ترمز، نشتی هوا در سیستم ترمز و مايع هیدرولیك 
تکمیل  و  ساده  سرويس های  بادی،  دستی  و  روغنی  بادی  روغنی،  ترمز  سیستم  عملکرد  کنترل  فرمان، 

چك لیست ها و سیستم ترمز بادی در فرايند بکسل، صدور مجوز حرکت را انجام دهد.
  متصدي کنترل ایمني بارگیري و بارچیني )مهار بار(: فردی است که بتواند وظايف تعیین نوع بسته بندی ها،   

انطباق نوع بسته بندی با آيین نامه، کنترل سالمت تجهیزات مهار بار، مهار انواع بارها، تکمیل چك لیست 
کنترل مهار بار مطابق با آيین نامه را انجام دهد.

  متصدي بارگیري و بارچیني مواد خطرناك: فردی است که بتواند وظايف تعیین عالئم و کدهاي شناسايي   

مواد خطرناک، تعیین وسیله حمل مواد خطرناک و نصب عالئم روي وسیله حمل مطابق با ضوابط آيین نامه 
بارهای خطرناک، انجام عملیات بارگیري و تخلیه مواد خطرناک مطابق با آيین نامه، تکمیل فرم ها و صدور 

اسناد حمل را انجام دهد.
  متصدي امدادرساني: فردی است که می تواند با استفاده از روش های مختلف اطالعات مورد نیاز را دريافت   

کند و براساس آنها شرايط را پیش بینی کرده، با استفاده از تجهیزات و امکانات امدادی محیط را ايمن کند، 
عملیات امداد رسانی و پاک سازی راه را انجام دهد و همچنین در مواقع ضروری عملیات اسکان اضطراری 

را اجرا نمايد.
  متصدي تعمیر و روسازي راه ها: شاغل در اين شغل فردي است که توانايي درزگیري و لکه گیري راه ها براساس   

استانداردهاي فني و عمومي و آيین نامه روسازي راه ها را با استفاده از تجهیزات و مواد مصرفي دارد. 
انواع  دارد  را  اين شغل  که  فردي  گاردریل:    نصاب   

گاردريل ها را مي شناسد، توانايي به کارگیري سیستم 
گاردريل براساس شرايط فیزيکي و هندسي منطقه 
برآورد  اجرايي،  نقشه هاي  خواندن  قابلیت  دارد،  را 
اجراي  و  گاردريل  نصب  براي  تجهیزات  و  مصالح 
و  راه ها  ايمني  استاندارد  براساس  نصب  عملیات 

دارد. را  راهداري  سازمان  ابالغیه هاي 
  متصدي پایدارسازي ترانشه ها: صاحب اين شغل   

ديوارهاي  مانند  مختلف  روش های  با  مي تواند 
شیرواني هاي  يا  ترانشه ها  پايدارسازي  در  سعي  بتن پاشي  و  توري  از  استفاده  و  سنگ چیني  گابیوني، 
خاکي اطراف راه براي جلوگیري از ريزش يا سقوط مصالح خاکي يا سنگي به درون محور راه ها براساس 

باشد. داشته  را  راهداري  و  راه سازي  عمومي  فني  مشخصات  استانداردهاي 

شکل 7ـ نصب گاردریل کنار راه 



42

شکل 10ـ دیوارهاي گابیوني کنار راه شکل9ـ ترانشه )شیرواني هاي خاکي شکل8  ـ سنگ چیني اطراف راه
اطراف راه(

  متصدي مسافربري بین المللي: که به آن کارگزار مسافربري هم مي گويند، اين فرد با در اختیار گذاردن   

وسیله حمل ونقل مناسب، زمان جابه جايي مشخص، تشريفات جانبي بین راهي و هزينه توافق شده، مسافر/ 
مسافران را از مبدأ توافقي به مقصد توافق شده مي رساند.

نوع  تعیین  بارمحوري،  تعیین  و  توزين  مانند  وظايفي  اين شغل  صاحب  بارهاي ترافیکي:    متصدي حمل   

و  هشداردهنده ها  ايمني،  عالئم  نصب  بار،  اضافه  جريمه  محاسبه  حمل،  اسناد  صدور  ترافیکي،  بارهاي 
دارد.  به عهده  بارترافیکي  حمل  ويژه  شرکت هاي  در  را  نقلیه  وسیله  روي  تجهیزات 

  متصدي کنترل بار ترافیکي: اين فرد مي تواند کنترل هايي نظیر وسیله نقلیه متناسب با نوع بار، کنترل بار   

محوري و ظرفیت مجاز، کنترل تجهیزات مهار بار، کنترل شرايط ايمني عبور از کنار گذرها، اسکورت ها، 
عالئم ايمني و هشداردهنده ها، تخلیه ايمن بار و کنترل سالمت بار با استفاده از چك لیست قبل از تخلیه 

بار را انجام دهد. 

فعالیت 
را کالسی 3 از میزان کشته های کشور  1   تصادفات جاده ای سهم زيادی 

توسط  تصادفات  از  جلوگیری  راهکارهای  می دهند،  تشکیل 
پلیس که به ذهن شما می رسد را ذکر نمايید.

2   در خصوص وظايف دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیك سازمان 
دهیاری و شهرداری های وزارت کشور تحقیق کنید.

3   سازمان های حمل ونقل و ترافیك، اتوبوس رانی، تاکسیرانی، بار 
و مسافر شهرداری ها نیز با حمل ونقل در ارتباط می باشند. در 

خصوص نقش آنها در کالس گفت وگو کنید.
با آن،  مواد  انتقال  و  لوله(  توسط  و...  گاز  نفت،  مانند  موادی  لوله ای )حمل  4   در خصوص حمل ونقل 

تحقیق کنید.
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تکالیف عملکردی عنوان پودمان
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 2: 
شناخت 
حمل و نقل

حوزه  مشاغل  تحلیل  1ـ 
حمل و نقل زمینی )جاده ای(

2ـ تحلیل میزان تأثیرگذاری 
مشاغل حوزه حمل و نقل

تجزيه و تحلیل ارتباط 
مشاغل و هم پوشانی آنها 
براساس سطح عملکرد 

مشاغل

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب شغل متناسب 
با سطح مهارت و 

توانمندی
3

2تحلیل ارتباط مشاغلدر حد انتظار

پايین تر از 
1تهیه جدول مشاغلحد انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

ـ نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 1 ، 2 یا 3 است. 
ـ زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی پودمان حداقل نمره شایستگی 2 را اخذ کند. 

ـ حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 
ـ نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمان ها، شایستگی را کسب نماید.

ارزشيابی پايانی
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انبارداری  و  راه  روسازی  راه سازی،  بخش  در سه  با حمل و نقل  مرتبط  تجهیزات  معرفي  به  پودمان  این  در 
مي شود. پرداخته 

تجهيزات حمل و نقل

تجهيزات و ماشين آالت راه سازی

از تمامی دستگاه هایی که برای اجرا و تکمیل عملیات عمرانی راه الزم  ماشین آالت راه سازی عبارت است 
می باشد. البته الزم به ذکر است که شامل دستگاه هایی که در کار باقی می مانند، نمی شود. در اینجا به توضیح 

و تشریح این ماشین آالت پرداخته شده است.
لودر

لودرها به طور وسیعي در عملیات راه سازی و ساختمانی به منظور حمل خاك و سنگ، بارگیري کامیون ها، 
خاك برداري، حفاري و گاهي مسطح نمودن مسیر به کار گرفته مي شوند. لودرها همواره به همراه ماشین هاي 
انتقال دهنده مانند کامیون ها مورد استفاده قرار می گیرند. لودرها در دو نوع چرخ زنجیری و چرخ الستیکی 

موجود می باشند.

شکل 1ـ لودر چرخ الستیکی و چرخ زنجیری

بولدوزر
بولدوزر از دو قسمت اصلی شامل تراکتور و تیغه تشکیل شده است، که تیغه توسط یك سیستم متصل کننده 
به بخـش تراکتور اتصال پیدا کرده است. در عملیات خاکي )عملیات خاکی به منظور پاك کردن مسیر راه از 

درختان، ریشه ها و... تا به عمق 30 سانتی متر و کندن و 
آماده کردن خاك در مسیر پروژه به وسیله ماشین آالت 
راه سازی انجام می شود( باالترین مسافتي که می توان 
خاك را توسط بولدوزر حمل نمود 100 متر می باشد. 
انجام عملیات خاکبرداري، گودبرداري و حفر، برداشتن 
مواد  و  بوته ها  از  آن  پاکسازي  و  خاك  سطحي  الیه 
زاید، ایجاد راه هاي موقتي در کوهستان، کندن زمین و 

پرکردن گودال از جمله کارهای بولدوزر می باشد.
شکل 2ـ بولدوزر
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شکل 5ـ قسمت های مختلف بیل مکانیکی

سیلندر بازوی جام

سیلندر باالبرنده تیراصلی

جام

سیلندر جام

گریدر
راه،  تنظیم شیب سطح  براي پخش خاك،  گریدر  از 
ایجاد شانه هاي دو طرف راه، مخلوط کردن انواع خاك 
می شود.  استفاده  برف روبی  و  آسفالت  پخش  هم،  با 
گریدر قادر است خاك را به کنار مسیر حرکت خود 
جابه جا نماید و این امر با تغییر زاویه تیغه گریدر میسر 
مي شود. به منظور شکل دادن به جاده و عملیات ترمیم 
و نگهداري جاده ها معموالً زاویه تیغه گریدر با امتداد 
عمود بر امتداد حرکت حدود 25 تا 30 درجه تنظیم 

می گردد.
یکی از رایج ترین موارد استفاده از گریدر پخش کردن مواد خاکي در سطح زمین می باشد. البته باید دقت 
داشت که ظرفیت گریدر بستگی به قدرت موتور و همچنین ارتفاع تیغه خواهد داشت. باید توجه داشت هرچه 
جنس خاك و جنس سطح زمین کارگاه که گریدر روی آن کار می کند سخت تر باشد بازده گریدر کمتر شده 

و امکان کاربرد آن نیز تعدیل مي یابد.

بیل مکانیکی
انواع خاك ها  بیل هاي مکانیکي مي توانند  قرار مي گیرند.  استفاده  براي گودبرداري مورد  بیل هاي مکانیکي 
به جز صخره سنگ ها را حفر نمایند. بیل مکانیکی می تواند عالوه بر حفاري، مواد حاصله از حفاری را در داخل 
وسایل حمل مواد مانند کامیون ها بار نماید. به عالوه می تواند کانال هاي متوسط و کوچك را با توجه به اندازه 

جام )پاکت حفاری( خود حفر نماید.
بیل های مکانیکی به دو نوع چرخ الستیکی و چرخ  زنجیری موجود می باشند. بهتر است از بیل هاي چرخ 
الستیکي براي حفاري در خاك هاي مرطوب و نرم و در سایر خاك ها از بیل چرخ زنجیري استفاده شود. 
جام های بیل مکانیکی با عرض هاي متفاوت وجود دارند و همچنین جام ها متناسب با عرضشان، عمقشان نیز 

تغییر مي کند.

شکل 3ـ گریدر

شکل 4ـ بیل مکانیکی چرخ زنجیری

تیر اصلی

کابین راننده

چرخ ها
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بکهولودر )لودر کج بیل(
بکهولودر ماشیني ترکیبي است که شامل یك لودر در جلو و یك بیل در عقب مي باشد. اندازه این ماشین 
این  از  مي رود.  به کار  کم  عملیات  با حجم  کارها  انجام  براي  و  مي باشد  کوچك تر  مکانیکي  بیل  و  لودر  از 

کارگاه،  در  موانع  برداشتن  برای  معموالً  ماشین 
خاکبرداری های سبك و بارگیری کامیون های حمل 

می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  خاك 
بکهولودرها )لودر کج بیل( بیشتر در خاك هاي نرم و 
زمین هایي با سختي متوسط به کار مي روند. کارایی این 
ماشین در برابر خاك هاي سنگي و درشت دانه به شدت 
کاهش مي یابد و همچنین باعث آسیب دیدن ماشین، 

به خصوص از بین رفتن تیغه هاي بیل ها مي شود.

اسکریپر
کندن،  براي  که  هستند  ماشین آالتی  اسکریپرها 
بارگیري، حمل، تخلیه، پخش و تراکم اولیه مواد  خاکي 
به کار مي روند. این دستگاه ها به عنوان یکي از بهترین 
می شوند.  شناخته  حمل  و  بارگیري  ماشین هاي 
اسکریپرها قادرند مسافت 500 متر تا 5 کیلومتر را 
براي حمل خاك طي کنند. از اسکریپر مي توان براي 
داراي  خاك هاي  به جز  خاك ها  تمام  انتقال  و  برش 

استفاده کرد. قلوه سنگ 

ریپر)شیار زن(
سالیان سال است که از ریپرها براي شکافتن سنگ ها 
کردن  سست  برای  ریپرها  از  است.  شده  استفاده 
زمین هاي سخت و سنگي، کندن سطح آسفالت هاي 
کهنه، آماده کردن منطقه براي کار اسکریپر و گریدر، 
شکستن رویه هاي بتني و دال هاي بتني و پاك کردن 

زمین و کندن ریشه هاي درختان استفاده می شود.

دامپر)فرغون موتوری(
دامپرها یکي از تجهیزات حمل مصالح در کارگاه ها در مقیاس کوچك و در مسافت هاي محدود هستند. شیوه 
کار دامپرها شباهت زیادي با روش قدیمي استفاده از فرغون دارد، با این تفاوت که نیروي محرکه آنها به جاي 
عامل انساني توسط موتور تأمین می گردد. دامپرها امروزه در ظرفیت هاي مختلفي تا 9 تن ساخته مي شوند و 
موتور آنها نیز همانند بقیه وسایل نقلیه از نوع دیزلي مي باشد. این ماشین ها مي توانند در زمین هاي ناهموار 

شکل 6ـ بکهولودر

شکل 7ـ اسکریپر

شکل 8ـ ریپر
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مي شود  داده  ترجیح  ولي  باشند،  داشته  کارایي  نیز 
براي استهالك کمتر همواره مسیر رفت و آمد دامپر 

با کیفیت مناسب وجود داشته باشد .

شکل 9ـ دامپر

ماشین آالتی که برای عملیات روسازی راه مورد استفاده قرار می گیرند در این بخش مورد بررسی قرار گرفته اند. 
این ماشین آالت شامل غلتك ها، آسفالت تراش، تریمر، فینیشر و ماشین قیرپاش می باشند.

غلتک
فشار  و  وزن  نوع،  برحسب  غلتك ها  مي شود،  استفاده  خاك ها  کوبیدن  و  کردن  متراکم  براي  غلتك ها  از 
تماس شان بر زمین مشخص مي شوند. میزان سرعت غلتك ها نیز به قدرت و نوع غلتك بستگي دارد. غلتك ها 

براساس نحوه کوبیدن خاك به چند دسته تقسیم مي شوند که عبارت اند از:
   غلتك هاي چرخ الستیکي

   غلتك هاي چرخ فوالدي

   غلتك هاي پاچه بزي

   غلتك هاي لرزنده

   تخماق هاي دستي

خاك هاي  کوبیدن  براي  رو  این  از  و  مي کنند  متراکم  دادن  ورز  با  را  خاك ها  الستیکي  چرخ  غلتك هاي 
ماسه اي، رس ها، الي ها و یا مخلوطي از آنها بسیار مناسب هستند. غلتك هاي چرخ فوالدي براي کوبیدن و 

مناسب مي باشند. و سنگ شکسته  ماسه  و  نظیر شن  دانه اي  متراکم کردن خاك هاي 

تجهيزات و ماشين آالت روسازی راه

شکل 11ـ غلتک چرخ فوالدیشکل 10ـ غلتک چرخ الستیکی
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کوبیدن  و  کردن  متراکم  براي  پاچه بزي  غلتك هاي 
خاك هاي چسبنده نظیر رس، رس الي دار و رس ماسه دار 
استفاده مي شود. غلتك هاي لرزنده عمل مرتعش کردن 
انجام مي دهند.  آنها  دانه هاي خاك را ضمن کوبیدن 
تخماق ها نیز مانند صفحات و کفشك هاي لرزنده براي 
کوبیدن خاك در محل هایي که نمي توان از غلتك های 

بزرگ تر استفاده کرد به کار مي رود.

فینیشر
فینیشر ماشیني است که براي پخش آسفالت، به صورت کاماًل صاف و یکدست، روي سطح راه به کار مي رود. 
روش کار این ماشین به این صورت است که مخلوط آماده شده آسفالت به آن تحویل داده مي شود و ماشین 
آن را به صورت نواري با پهنا و ضخامت از قبل تعیین شده روي سطح پخش کرده و مسیر را براي عبور غلتك 

آماده مي نماید.

شکل 12ـ غلتک پاچه بزی

شکل 13ـ فینیشر چرخ الستیکی

شکل 14ـ فینیشر چرخ زنجیری

جاده ها،  اتوبان ها،  خیابان ها،  ساخت  در  فینیشر  از 
پارکینگ ها، باند فرودگاه استفاده می گردد. فینیشرها 
داراي دو نوع چرخ الستیکي و چرخ زنجیري مي باشند.
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تریمر
مهم ترین کاربرد این دستگاه کندن الیه هاي آسفالتي 
پوشش  ترمیم  براي  تریمرها  از  است.  بتني  یا  و 
آسفالتي و یا بتني جاده ها استفاده مي شود. همچنین 
این ماشین قادر است پس از ترمیم کردن مسیر پیش 
روی خود پس مانده هاي کنار شانة راه را جمع آوری 
نماید. این دستگاه همچنین توانایي شیب دادن به راه 

و تثبیت خاك را نیز دارد.

ماشین قیرپاش
از این ماشین براي قیرپاشي روی سطح راه استفاده می شود. این ماشین مجهز به دستگاه تولید حرارت برای 
راننده  نیز دارد.  راننده یك مسئول عملیات  بر  عالوه  گرم نگه داشتن قیر می باشد. ماشین قیرپاش معموالً 
مسئول هدایت وسیله نقلیه و مسئول عملیات، وظیفه رسیدگي به عملیات فني مربوط به قیرپاشي سطح 

جاده را بر عهده دارد )شکل 16(. 
به طور کلی وظیفه ماشین قیرپاش ایجاد یك سطح مناسب قیري در جاده ها پیش از ریختن آسفالت مي باشد. 

همچنین از این ماشین در بعضی مواقع براي لکه گیري سطح و مراقبت هاي نوسازي استفاده مي شود.

شکل 15ـ تریمر

شکل 16ـ نمونه های ماشین قیرپاش

ماشین برش آسفالت
از این وسیله براي برش سطح آسفالت خیابان ها، جاده ها به منظور انجام عملیات خاص و یا ترمیم آسفالت 
استفاده مي شود. مزیت برش قبل از کندن آسفالت آن است که آسفالت سطح کناري منطقه برش موردنظر 
دست نخورده باقي مي ماند. اما در غیر این صورت آسفالت کنار منطقه موردنظر در حین کندن آسیب مي بیند. 
به عالوه اینکه کندن آسفالت کامل بسیار مشکل تر است و نیاز به صرف نیرو و وقت بیشتري دارد. همچنین از 
این ماشین برای کندن سطوح کوچك از آسفالت نیز استفاده می شود. این وسیله در سه نوع اتصالی )به صورت 

یك قطعه مجزا و قابل نصب(، دستی و ماشینی مورد استفاده قرار می گیرد )شکل های 17 و 18(.
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شکل 18ـ دستگاه برش آسفالت ماشینیشکل 17ـ دستگاه برش آسفالت دستی

فعالیت 
1   با کمك هنرآموز خود مشخص نمایید کدام غلتك برای خاك های ذکر شده زیر مورد استفاده قرار کالسی 1

می گیرد؟
  ماسه، رس، الي، مخلوط رس و الي و ماسه

  رس، رس ماسه دار، رس الي دار

  شن و ماسه ـ سنگ شکسته

ماشین  از  استفاده  موارد  2   تمامی 
برای  و  نموده  تحقیق  را  گریدر 
توضیح  خود  هم شاگردی های 

دهید.
3   بخش های مختلف ماشین بولدوزر 
را در شکل رو به رو تشریح نمایید.



پودمان 3: تجهیزات و کاربردها

53

تخلیه  را  آن  از  به خارج  نقلیه  وسایل  از  بارها  انتقال  و  بارگیری  را  نقلیه  وسایل  درون  به  بارها  جا به جایی 
می نامند. تخلیه و  بارگیری ممکن است در مبدأ مقصد یا از وسیله ای به وسیلة نقلیة دیگر باشد. نوع، ظرفیت 
و کارایی تجهیزات تخلیه ـ بارگیری بار در کاهش قیمت و افزایش سرعت حمل و نقل بار، بسیار تأثیرگذار 

از مهم ترین تجهیزات تخلیه بارگیری می باشند. و...  باالبرها  است. جرثقیل ها، 

جرثقیل
وسیله ای است که بار را در راستای قائم با ترکیب شش جهت حرکتی جابه جا می کند. به طور کلی جرثقیل 
برای جابه جایی بارها مورد استفاده قرار می گیرد. اما جرثقیل ها انواع گوناگونی دارند و برای کارهای مختلف 
از جرثقیل های مختلف استفاده می شود. بیشترین موارد استفاده از جرثقیل در ساخت پروژه های عمرانی و 

صنعتی )انبارها، کارخانه ها و…( است.
از جرثقیل معموالً در انواع سقفی، ماشینی، دستی، برجی )پایه ثابت( و قالبی استفاده می شوند.

   جرثقیل ماشینی: این نوع جرثقیل ها برروی زمین به 

دوصورت ثابت )نصب جك( و کارگاهی )متحرك با 
بار( عمل می کند و برای جا به جایی بارها در کارگاه ها 

مورد استفاده قرار می گیرد.

   جرثقیل سقفی: از این نوع جرثقیل در سالن های صنعتی و تولیدی و یا سایر خطوط )انبار، تعمیرگاه و ...( 

در ارتفاع و برای جابه جایی و حمل کاال استفاده می شود. عموماً به دوشکل جرثقیل سقفی تك پل و جفت 
پل مورد استفاده قرار می گیرند.

تجهيزات و ماشين آالت تخليه و  بارگيری

شکل 19ـ نمایی از جرثقیل ماشینی

شکل 21ـ نمایی از جرثقیل سقفی )تک پل( شکل 20ـ جرثقیل سقفی
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   جرثقیل برجی )پایه ثابت(: این نوع جرثقیل معموالً در ساختمان های مرتفع مورد استفاده قرار می گیرد. 

اغلب  جابه جا می کند.  را  اجسام سنگین  که  است  برج سازی  نوعی جرثقیل  کرین(  )تاور  برجی  جرثقیل 
تاورکرین جسم سنگین را تا ارتفاع معینی باال برده و سپس اقدام به جابه جایی آن در شعاع های گوناگون 

می کند. این جرثقیل به سه دسته ثابت، متحرك و باالرونده تقسیم می شود.

مهار جلو

کابین اپراتور

مهار عقب

وزنه های تعادلی

دکل

افزایش دهنده ارتفاع

قالب

شکل 23ـ نمایی از جرثقیل برجی)پایه ثابت(شکل 22ـ اجزای جرثقیل برجی )پایه ثابت( 

   جرثقیل های   دستی: جرثقیل های     دستی برای انبارهای   کوچك و 

مکان هایی که امکان استفاده از برق وجود ندارد، مناسب می باشد. 
انسانی می تواند  نیروی  با کمك  و  اشغال فضای کم  با  این وسیله 
اوزان مختلف را که انسان به تنهایی قادر به جابه جایی آن نیست را 
به راحتی و بدون دخالت برق و فقط با نیروی انسانی جابه جا کند.

شکل 24ـ جرثقیل دستی
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فعالیت 
1   مشاهدات خود را درخصوص نحوه کار کردن جرثقیل برجی کالسی 2

)تاور کرین( بنویسید. 
جرثقیل دستی  از  خود  وسایل  جابه جایی  برای  تاکنون  2   آیا 
استفاده کردید؟ اگر جواب مثبت است نحوه کار آنها را توضیح 

دهید؟
جدول  در  را  آنها  و  کنید  دسته بندي  را  جرثقیل ها  3   تفاوت 
بنویسید. از نظر شما کدام یك کاربرد بیشتري دارد. دالیل 

نمایید. ذکر  را  خود 

ریچتراک
ریچتراك به ماشینی گفته می شود که قابلیت بارگذاری و باربرداری 
از داخل قفسه را داراست و دارای ارتفاع باالبری مختلفی می باشد 
که ارتفاع آن از 4500 میلی متر تا 13000 میلی متر قابل تغییر 

می باشد.

شکل 26ـ انواع چرخ دستی

شکل 25ـ ریچتراک

چرخ دستی
از چرخ )گاری( دستی برای حمل و جابه جایی بار در کارخانه و کارگاه ها استفاده می گردد. همچنین وجود 

گاری در انبارها ضروری است و یکی از پرکاربردترین تجهیزات برای جابه جایی های کوچك می باشد.
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استکر
با  ایجاد قفسه های مرتفع  به  نیاز  انبار و همچنین  به دلیل کم بودن فضای راهروهای مابین قفسه ها درون 

استفاده می شود. استکرها  از  انبار  از فضای  بهینه  استفاده  باریك جهت  راهروهای 
استکرها شامل انواع زیر می باشند:

   استکر تک ستونه   استکر دو ستونه جهت بارگیری اقالم سنگین

   استکرهای نیمه اتوماتیک جهت خرده برداری و انتقال قطعات کوچک

   استکر با فورک هاي چرخشي

   ماشین های اتوماتیک حمل و جابه جایی

ماشین هایی که توسط کامپیوتر برنامه ریزی می شوند و به طور خودکار عملیات انتقال کاال را در کارخانجات و 
یا کارگاه ها انجام می دهند. این نوع تجهیزات به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

لیزر:  خطوط  توسط  شونده  هدایت     ماشین های 

ماشین های حملی که به وسیله خطوط لیزر زمینی 
هدایت می شوند. این تجهیزات لیزر را به عنوان یك 

هدایتگر دنبال می کنند. )شکل 28(

شکل 27ـ انواع استکر

شکل 28ـ ماشین اتوماتیک هدایت شونده با لیزر
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شکل 29ـ مراحل حرکت ماشین اتوماتیک بر روی ریل

   ماشین های هدایت شونده توسط ریل: کارایی این نوع بسیار ساده تر و مشخص شده تر است. مسیر حرکت 

بر روی ریل های تعبیه شده در سطح کارخانه یا کارگاه است و برنامه ریزی ماشین در مکان های مشخص 
برای کارهای معین انجام شده است.

بازدید 
با هماهنگی مدیر هنرستان از یك کارخانه بازدید کنید و جدول زیر را در هنگام بازدید تکمیل نمایید. علمی

ردیف اول برای نمونه پر شده است.

کاربرد دستگاهنوع دستگاهموجود است
برای بلند کردن لوله بتنیتلسکوپی 10 تنجرثقیل ماشینی
جرثقیل دستی

جرثقیل سقفی

لیفتراك

گاری

نوار نقاله

استکر

ترازو

تجهيزات توزین

یکی از مهم ترین اقدامات در هنگام جابه جایی بار، اندازه گیری وزن بار حمل شده است. جهت محاسبه مقدار 
استفاده  ترازو  یا  باسکول  از  منظور  به همین  می باشد  کاال ها  توزین  به  نیاز  انبار  از  و خروجی  ورودی  اقالم 
می شود. کالیبره بودن )استانداردسازی دستگاه جهت اطمینان از دقت( باسکول و ترازو امری بسیار مهم است.

خطای دستگاه های توزین می تواند یکی از موارد زیر باشد:
1   تراز نبودن سطح محل نصب باسکول

2   محکم نبودن پایه قرارگیری 
3   وزش باد مستقیم به طرف دستگاه

4   از کالیبره خارج شدن )مثاًل باسکول انبار می بایست 
در هر دوره 6 ماه کالیبره شود.( 

5   قرار نگرفتن کامل کاال روی دستگاه
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شکل 32ـ باسکول کفه ایشکل 31ـ باسکول غلتکیشکل 30ـ باسکول الکترونیک

شده  ایجاد  تجهیزات  مهم ترین  از  )بارگنج(  کانتینر 
در رابطه با حمل و نقل بار، در چند قرن اخیر است. 
اهمیت کانتینر به علت پیچیدگی یا فناوری آن نیست؛ 

بلکه به دلیل مزایای حاصل از آن است. 

کانتينر1

1ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی »بارگنج« را به عنوان معادل فارسی »کانتینر« تصویب نموده است.

شکل 33ـ کانتینر

حال این سؤال پیش می آید که کانتینر یا بارگنج چیست؟ کانتینر به وسیله حملی که مشخصات زیر را داشته 
باشد، گفته می شود:

   ظرفي که براي نگهداري کاال طراحي شده و تماماً یا قسمتي از آن محصور باشد.

   ماهیت دائمي داشته و در نتیجه به اندازه کافي محکم باشد تا بتواند به طور مکرر مورد استفاده قرار گیرد.

توسط  کاال  جابه جایي  که  شده  طراحي     به نحوي 

بارگیري  و  تخلیه  بدون  را  مختلف  وسایل نقلیه 
مي سازد. میسر  راه  بین  در  مجدد 

   جهت سهولت در تخلیه و بارگیري کاال و جابه جایي 

شده  طراحي  حمل  مختلف  شیوه های  در  سریع 
باشد. 

   به نحوي طراحي شده که پر و خالي کردن آن و نیز 

از یك وسیله حمل به وسیله حمل  جابه جایي آن 
دیگر به سادگي صورت پذیرد.

شکل 34ـ کانتینر   حجم داخلي آن یك مترمکعب یا بیشتر باشد.
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کانتینرها به دلیل حمل و نقل سریع و راحت این قابلیت 
را دارد که در هرکجای این جهان به خاطر اندازه های 
استانداردش مورد استفاده قرار گیرد. ساختار مخصوص 
کانتینر، وسایل نقلیة کانتینری و تجهیزات مربوط به 
و  سریع  را  آن  جابه جایی  کانتینر،  بارگیری  و  تخلیه 
آسان می کند. کانتینر ها به دو دسته کانتینر های 20 

فوتی و 40 فوتی تقسیم بندی می شوند.
تقسیم(  قابل  غیر  واحد  یك  )به عنوان  هرکانتینری 
دارای یك کد شناسایی واحد1 و یك کد نوع و اندازه 
است که قابلیت مدیریت حمل ونقل را فعال و ممکن 
می سازد. همچنین این کد شناسایی ضمانت می دهد 

که یك شرکت مجاز دارنده بار، کانتینر را حمل می کند و صحت آن کد در پایانه مبدأ به صورت رایانه ای، 
مشخص می شود. مدیریت رایانه ای باعث می شود که زمان های انتظار به شدت کاهش یابد و مکان کانتینر در 

هر زمانی مشخص شود.

شکل 35ـ شماره گذاری )کد شناسایی( روی کانتینرها

فعالیت 
1   به نظر شما شماره گذاری کانتینرها چه مزایایی دارد؟ کالسی 3

2   در خصوص تجهیزات و ماشین آالت بارگیری و جابه جایی که در انبارها مورد استفاده قرار می گیرند 
با همکالسی های خود گفتگو نمایید. آیا می توانند خطرناك باشند؟ آیا مزیت استفاده آنها بیشتر از 
خطرات آنها است؟ چگونه باید از خطراتی که حین جابه جایی بار در کارگاه به وجود می آید اطالع 

پیدا کرد؟

فناوري های هوشمند 

استفاده  با  زمینه حمل ونقل  در  کاربردي  برنامه هاي  براي   )ITS2( هوشمند حمل ونقل  سامانه هاي  اصطالح 
از فناوري هاي نوین، با هدف استفاده بیشتر از زیرساخت هاي حمل ونقل و وسایل نقلیه و به منظور بهبود 

استفاده مي شود. و جابه جایي  ترافیك  مدیریت 
نرم افزاری،  تکنولوژی های  تخصص ها،  و  امکانات  ابزارها،  از  مجموعه اي  به  هوشمند  حمل ونقل   سامانه هاي 
سخت افزاری، و مخابراتی اطالق می شود که هدف از تشکیل آنها، تأمین خدمات نوآورانه مرتبط با انواع روش هاي 
و  مرتبط تر  سالم تر،  مطلع تر،  که  مي دهد  اجازه  کاربران  به  سامانه  این  است.  ترافیك  مدیریت  و  حمل ونقل 
هوشمندانه تر از شبکه هاي حمل ونقل استفاده کنند. نمونه هایی از سامانه های هوشمند در ادامه معرفی می شود.

1ـ کد شناسایی هر واحد شامل اطالعات جزئی تری از کانتینر می باشد که در اینجا از توضیح دقیق این کد شناسایی صرف نظر می شود.
Intelligent Transportation Systems ـ2
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سامانۀ جامع اطالع رسانی 141 
 )www.141. ir( 141 در ایران وبگاه و نرم افزار سامانه جامع اطالع رساني
یکی از سامانه های مدیریت ترافیك جاده ای و راه می باشد. مرکز   مدیریت 
از  راه هاي کشور واقع در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي پس 
ساعات  تمامي  در  جوي  شرایط  و  ترافیك  وضعیت  از  اطالع  کسب 
شبانه روز از طریق تجهیزات هوشمند موجود مانند تردد شمارها، سامانه 
و  تجزیه  به  و...  شناسه گري  و  نظارتي  دوربین هاي  بلوتوث،  تشخیص 
تحلیل اطالعات حاصله می پردازد. اطالعات آخرین وضعیت جوي محور، 
آخرین وضعیت ترافیکي در محورهاي مورد درخواست کاربر، بهترین و 
مناسب ترین مسیر براي تردد و سفر بین یك مبدأ و مقصد انتخابي، اعالم 
زمان سفر در برخي از محورهاي مهم کشور، محدودیت هاي ترافیکي 
براي رانندگان وسایل نقلیه سنگین و سبك، کارگاه هاي جاده اي درحال 
برگزاري، مسیرهاي مسدود، موقعیت مکاني امکانات بین راهي شامل: 
مسجد،  بنزین،  پمپ  خودرو،  فني  امداد  رفاهي،  مجتمع هاي خدمات 
پایگاه هاي اورژانس و مراکز درماني و مراکز اقامتي رسمي، راهدارخانه ها 

در این سامانه در دسترس می باشد. 
همچنین امکان ارسال گزارش همراه با عکس و یا فیلم از وضعیت جاده و یا سایر مشکالتي که کاربران در سطح 

جاده ها مشاهده مي کنند از طریق سایت و نرم افزار کاربردي 141 فراهم شده است.

شکل36ـ نمایی از نرم افزار سامانه جامع 
اطالع رساني 141 

تجهيزات کنترل و نظارت

به منظور کنترل عبور و مرور و همچنین ثبت تخلفات توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، شهرداری ها در داخل شهرها 
و وزارت راه وشهرسازی در خارج از شهرها، اقدام به تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات کنترل و نظارت می نمایند. در 
حمل ونقل از تجهیزات عکس برداری، فیلم برداری و سامانه های ماهواره ای و ردیاب استفاده می شود. عکس برداری 

منظور  به  فیلم برداری  و 
از  یك خودرو  عبور  ثبت 
ثبت  یا  معین  مکان  یك 
سرعت  مانند  مشخصاتی 

آن استفاده می شود. 

شکل37ـ نمای دوربین های نظارتی 
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برای  ردیاب  و  ماهواره ای  سامانه های 
تعیین موقعیت ناوگان بوده که از طریق 
سایر  و  حمل ونقل  شرکت  پلیس،  آن 
افراد الزم، می توانند اطالعات مورد نیاز 
خود از ناوگان درحال سفر در جاده را 

به صورت دقیق، اخذ کنند. 

شکل 38ـ دستگاه جی پی اس )ردیاب ماهواره ای(

سيستم های حمل و نقل هوشمند

سامانه های هوشمند حمل و نقل که ذیل فناوری های هوشمند قرار می گیرد، دانشي میان رشته اي بوده و شامل 
اطالعات،  فناوري  و  ارتباطات  رادیویي،  و سیستم هاي  الکترونیك، مهندسي مخابرات  علومي چون مهندسي 
مهندسي کامپیوتر و انفورماتیك، برنامه ریزي حمل و نقل، مهندسي سازه، مهندسي راه و مهندسي ترافیك و مانند 
آن می باشد. استفاده از سیستم های هوشمند در حمل ونقل داراي مزایاي بسیاري مانند کنترل و ارزیابي عملکرد، 
کاهش زمان و ارتقاي کیفیت و بهره وري فعالیت ها، افزایش ایمني، بهینه سازی ناوگان، مدیریت منابع انسانی و 
کاهش هزینه ها خواهد شد. سیستم های حمل و نقل هوشمند برای مقاصد مختلفی به کار گرفته می شود که در 

ادامه به بخشی از آنها اشاره شده است: 
باربري،  سامانه هاي  بخش هاي  مهم ترین  از  یکي     ثبت سفارش: 

بخش سفارش ها است که در آن اطالعات بار، حمل کننده، راننده، 
فعالیت هایي  امروزه  می شود.  ثبت  حمل و نقل  پایانه  و  شرکت 
به طور  وضعیت  صورت  و  بارنامه  صدور  روزانه  امور  انجام  مانند 
الکترونیك انجام می شود تا هم مدیریت حجم وسیعي از اطالعات 

ساده تر شده و هم هزینه هاي ناشي از آنها حداقل گردد.
بزرگ  در شهرهاي  ارکان حمل و نقل  از  یکي  بهینه:     مسیریابي 

بتوانند  باید  وسایل نقلیه  است.  مسیریابي  جهان،  پرجمعیت  و 
سبك  و  مسافتي  نظر  از  را  مسیر  بهترین  روز  از  ساعت  هر  در 
بودن ترافیك، براي رسیدن به مقصد پیدا کنند. براي حل این 
الکترونیکي بسیاري  این هدف، سامانه هاي  به  مسئله و رسیدن 
که اطالعات ترافیکي را درون خود جاي داده اند به وجود آمده و 

هستند. پیشرفت  و  استفاده  درحال 

شکل 39ـ مسیریاب هوشمند ـ ارائه 
بهترین    مسیر
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   ثبت تخلفات: براي کاهش خطرات ناشي از رانندگي 

نیاز به روش هایي براي کاهش تخلفات رانندگي است. 
متخلفان  جریمه  به  مي توان  روش ها  این  جمله  از 
با  افراد،  سوابق  در  تخلفات  این  ثبت  اما  کرد.  اشاره 
به  نیاز  شهرها،  در  نقلیه  وسایل  زیاد  به تعداد  توجه 
پایگاه داده اي جامع از رانندگان، اتومبیل ها و تخلفات 

آنها دارد.

   رهگیري محموله ها: با استفاده از سامانه هاي هوشمند و مکان یابي جغرافیایي، مي توان رهگیري به هنگام 

وسایل نقلیه را انجام داده و آخرین مکان و فرایند حمل ونقل آن در مسیرها را بررسی نمود.
   کارت هوشمند: براي نظارت بر افراد و فعالیت هایي مانند ثبت اطالعات افراد و شناسایي آنها جهت صدور 

مجوزها نیاز به بستري براي ثبت اطالعات است. یکي از روش هاي ذخیره سازي هویت و اطالعات افراد، 
استفاده از کارت هاي هوشمند است.

   اعمال محدودیت: محدودیت سرعت به طور عمده براي بهبود ایمني جاده ها است. اما برخي محدودیت ها 

آلودگي  کاهش  و  خطرناك  یا  خاص  کاالهاي  حمل ونقل  بر  نظارت  ترافیك،  جریان  بهبود  به منظور  نیز 
وسایل نقلیه خواهد بود. برای اعمال این محدودیت ها، امکان استفاده از سامانه هاي هوشمند اطالع رساني 

یا نظارتي وجود دارد. 
   خدمات پرداخت الکترونیک: در بسیاري از موارد، بحث پول هاي خرد و کوچك مورد نیاز براي عوارض 

یا دریافت هزینه های حمل ونقل مي توانند باعث ناراحتي براي شرکت ها، راننده ها و یا گیرنده پول باشد. 
درصورتي که در حالت پرداخت الکترونیکي، این مورد وجود نخواهد داشت. 

شکل 40ـ نرم افزار دوربین ثبت تخلف

شکل 41ـ پرداخت الکترونیک در تاکسی و اتوبوس
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   سیستم های اطالع رسانی به مشتریان: از قبیل معرفی برنامه های فروش محصوالت و خدمات مسافرتی، 

غیره صورت  و  ناوگان  ویژگی های  و  نوع  تعیین  مشتریان،  برای  روزانه  برگشت  و  رفت  بلیت های  فروش 
در  به صورت های مختلف  را  اطالعات  کامل، می توان  و  یکپارچه  اطالعاتی  زیرساخت  داشتن  با  می گیرد. 
اختیار مشتریان قرار داد و شرکت ها و دست اندرکاران می توانند از وضعیت آگاه باشند و به گزارش های 
و  کند  تهیه  بلیت  انجام دهد.  را  برنامه ریزی سفر خود  منزل  از  نیز می تواند  مسافر  یابند.  دلخواه دست 
به  بلیت  خرید  کردن  اینترنتی  دهد.  انجام  را  بعدی  مقاصد  تا  خود  مسیر  ادامه  برای  الزم  برنامه ریزی 

است. تبدیل شده  مراجعه حضوری،  به جای شیوه  بلیت  تهیه  برای  آسان  و  جایگزینی مطمئن 

فعالیت 
داشته کالسی 4 پیشرفت صنعت حمل و نقل می تواند  در  تأثیری  فناوری های هوشمند چه  نبود  نظر شما  1   به 

باشد؟
2   از نظر شما آیا تجهیزات حمل و نقل و جابه جایی هوشمند در کارگاه ها و کارخانه ها می توانند جای 

حمل و نقل کاال توسط انسان را بگیرند؟ نظر خود را با دلیل ذکر نمایید.
3   اجزای مختلف نشان داده شده ماشین 
قیرپاش )ماشینی که براي قیر پاشي 
روی سطح راه استفاده می شود( را در 

شکل رو به رو مشخص نمایید؟

تصویری  نظارت  دوربین های  4   وجود 
تونل ها  )تقاطع ها،  خیابان ها  در 
و...( به کدام سازمان و ارگان کمك 
چه  دوربین ها  این  وجود  می کند؟ 
از جامعه را می تواند رفع  مشکالتی 

نماید؟

5   اگر در کارخانه ای باسکول مورد استفاده کالیبره )دقیق( نباشد ممکن است چه مشکالتی برای کارخانه 
پیش بیاید؟
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تکالیف عملکردیعنوان پودمان
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 3: 
تجهیزات و 

کاربردها

1ـ ارزیابی تأثیر به کارگیری تجهیزات 
و فناوری های هوشمند حمل و نقل در 

ایمنی فرد

2ـ تحلیل تأثیر به کارگیری تجهیزات 
و فناوری های هوشمند حمل و نقل در 

سیستم حمل و نقل

ارزیابی تجهیزات و 
فناوری های هوشمند 
حمل و نقل براساس 

عملکردشان در 
کاهش خطرات و 

افزایش ایمنی

باالتر از حد 
انتظار

تهیه گزارش ارزیابی 
تأثیر فناوری های 

هوشمند و تجهیزات 
حمل و نقل در 
افزایش ایمنی فرد

3

در حد 
انتظار

ارزیابی تأثیر 
فناوری های هوشمند و 
تجهیزات حمل  و نقل 
در افزایش ایمنی فرد

2

پایین تر از 
حد انتظار

معرفی سیستم های 
1هوشمند

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20

ـ نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 1 ، 2 یا 3 است. 
ـ زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی پودمان حداقل نمره شایستگی 2 را اخذ کند. 

ـ حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 
ـ نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمان ها، شایستگی را کسب نماید.

ارزشيابی پایانی
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کمیت ها در حمل و نقل

پودمان 4



66

آنها  با  مرتبط  و جداول  واحدها  تبدیل  با کمیت،  آشنایی  به  ابتدا  توضیحات  از شروع  قبل  پودمان  این  در 
می کنید: مشاهده  زیر  در جدول  که  است  شده  پرداخته 

جدول1ـ کمیت های مورد استفاده در حمل و نقل

تعریفواحدردیف

واحد طول

یکای طول است و برابر با 100 سانتی متر. لغت متر از یک واژه یونانی به متر1
معنی اندازه گیری آمده است.

هر هزار متر برابر یک کیلومتر می باشد.کیلومتر2

واحد اندازه گیری طول برابر با حدود 2/54 سانتی متر می باشد.اینچ3

واحد اندازه گیری طول برابر 12 اینچ و معادل 30/48 سانتی متر می باشد.فوت4

هر مایل برابر 1/6 کیلومتر است.مایل5

هر یارد برابر 91/44 سانتی متر است.یارد6

واحد وزن

یکایی برای اندازه گیری جرم در دستگاه متریک است.گرم7

یکای جرم در سیستم متریک است که برابر با هزارگرم می باشد.کیلوگرم8

برابر 4/7 گرم است.مثقال9

برابر 453/56 گرم است.پوند10

برابر 1000 کیلوگرم است که معموالً واحد سنجش وزن کاال در تن11
جابه جایی کاالست.

واحد سرعت

سرعت12
به نسبت جابه جایی به زمان طی شدن جابه جایی سرعت می گویند. در سرعت 
 )Km/h(واحدهای متفاوتی وجود دارد که رایج ترین آن کیلومتر بر ساعت

است.

یکی از واحدهای اندازه گیری سرعت در سامانه استاندارد بین المللی یکاها کیلومتر بر ساعت13
است که بیانگر شمار کیلومترهای پیموده شده در یک ساعت می باشد.

معادل 3/6 کیلومتر بر ساعت است.متر بر ثانیه14

کمیت های مورد استفاده در حمل ونقل
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تعریفواحدردیف

معادل 1/6 کیلومتر بر ساعت است.مایل بر ساعت15

واحد جابه جایی

تنـ  کیلومتر واحد سنجش جابه جایی کاالست که بیانگر حمل یک تن کاال تن ـ کیلومتر16
در یک کیلومتر می باشد.

نفر ـ کیلومتر واحد سنجش جا به جایی مسافر است بیانگر جابه جایی یک نفر ـ کیلومتر17
نفر مسافر در یک کیلومتر می باشد.

واحد هزینه

ـ کیلومتر طی شده18 متوسط کرایه پرداخت شده به ازای یک تن کاال در یک کیلومتر طی شده میانگین کرایه هر تن 
می باشد.

متوسط کرایه پرداخت شده به ازای یک نفر مسافر در یک کیلومتر طی شده میانگین کرایه هر نفر ـ کیلومتر طی شده19
می باشد.

ابعاد و اندازه وسایل نقلیه در نحوه و شیوه حمل و نقل بسیار حائز اهمیت است. منظور از ابعاد طول، عرض و 
ارتفاع وسایل نقلیه با بار می باشد. منظور از طول وسیله نقلیه، فاصله بین ابتدایي ترین قسمت وسیله   نقلیه یا 

بار، تا انتهایي ترین قسمت وسیله  نقلیه یا بار در امتداد طولي وسیله   نقلیه مي باشد. 
حداکثر طول مجاز برای وسایل نقلیه مختلف، متفاوت است اما برخي از مهم ترین دالیلي که الزم است تا 

محدودیت هاي طولي براي انواع وسایل نقلیه اعمال شود، عبارت اند از:
  کاهش میدان دید سایر رانندگان،  

  کاهش سرعت تردد در مسیر،  

سبقت  قابلیت    کاهش   

نقلیه، وسایل  دیگر 
کنترل  قابلیت    کاهش   

و هدایت وسیله نقلیه،
اشغال  و  عبور    مشکل   

باند مخالف در قوس ها 
)پیچ ها(.

ابعاد و اندازه

شکل1ـ مشکالت وسایل نقلیه طویل



68

منظور از ارتفاع وسیله نقلیه با بار، فاصله شاقولي یا عمود بر سطح افقي از سطح جاده تا باالترین نقطه بار یا 
بارگیر مي باشد. حداکثر ارتفاع مجاز انواع وسایل نقلیه باربري براي انواع وسایل نقلیه طبق آیین نامه حداکثر 4/5 
متر تعیین شده است. البته در برخي از راه هاي کشور این محدودیت ممکن است کاهش یا افزایش یابد. الزم به 
ذکر است عالوه بر این مقررات، آیین نامه هاي دیگري نیز در مورد نحوه بارگیري و ارتفاع مجاز بارگیري نسبت به 

ارتفاع دیواره هاي بارگیر نیز وجود دارد.

شکل2ـ حداکثر ارتفاع مجاز وسایل نقلیه حمل بار 

حداکثر عرض مجاز انواع وسایل نقلیه حمل بار و کاال برابر 2/6 متر می باشد.
همچنین حداکثر طول مجاز برای کامیون دو محوره با بار برابر 10  متر، سه محوره با بار برابر 12 متر، تریلی 

با بار 16/5 متر و کامیون با یدک برابر 18/35 متر می باشد.

حداکثر 4/5 متر

حداکثر 2/6 متر

شکل 3ـ حداکثر عرض مجاز وسایل نقلیه 
حمل بار

حداکثر 1٠ متر

حداکثر 12 متر

حداکثر 16/5 متر

شکل 4ـ حداکثر طول مجاز وسایل نقلیه حمل بار
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ارتفاع وسیله نقلیه به همراه بار )در صورت عدم آشنایي با روش هاي خاص اندازه گیري ارتفاع( به راحتي قابل 
اندازه گیري نبوده و به همین دلیل ممکن است مورد توجه دقیق قرار نگرفته و متعاقب آن در مسیر، مخاطراتي را 
براي بار، وسیله نقلیه و ابنیه فني در جاده به همراه داشته باشد. به برخي از این خطرات در ادامه اشاره شده است.
اولین موضوعي که در رعایت ارتفاع مجاز، به نظر مي رسد، امکان برخورد باالترین قسمت وسیله نقلیه یا بار با 
مستحدثات و ابنیه راه از قبیل: تونل، پل عابر پیاده، تابلوهاي دروازه اي و تیرهاي زیر تونل ها مي باشد. به عالوه، 
مشکالت تعادل وسیله نقلیه به خصوص در قوس ها و در سرعت هاي باال از موضوعات بسیار قابل توجه است. 

در ادامه برخي از این مشکالت مورد بررسي قرار مي گیرد. 

  مشکل برخورد در زمان عبور از تونل ها   

شکل 6 ـ نمونه هایی از برخورد کامیون با پل و تجهیزات پل

شکل 5 ـ برخورد کامیون با تونل به دلیل افزایش ارتفاع بار

  احتمال برخورد با تجهیزات نصب شده در ارتفاع کم در راه   

  کاهش قابلیت کنترل و هدایت وسیله نقلیه   

  کاهش سرعت تردد  

  کاهش میدان دید سایر وسایل نقلیه  
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شکل 7ـ نمونه هایی از کاهش دید برای وسایل نقلیه در جاده

بارگیري بیش از ارتفاع و عرض مجاز موجب کاهش شدید سرعت وسیله نقلیه به خصوص در قوس ها و کاهش 
قابلیت کنترل و تعادل وسیله نقلیه است. 

شکل 8  ـ حمل بارهای غیر متعارف

فعالیت 
1   جدولی تهیه نمایید و در آن رابطه هر کدام از موارد زیر با واحد متر را بنویسید. )سانتی متر، میلی متر، کالسی 1

میکرومتر، آنگستروم(
2   تحقیق کنید در صورت نیاز به حمل باری با ارتفاع بیش از حد مجاز )4/5 متر( چه تمهیداتی باید 

در نظر گرفته شود؟
3   به منظور عدم برخورد وسایل نقلیه باری با بدنه تونل ها معموالً 
چه تمهیداتی در نظر گرفته می شود؟ با هم کالسی های خود 

در این خصوص بحث و گفت وگو نمایید.
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عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزن از مهم ترین تخلفاتي است که بیشترین سهم را در بروز خسارات و 
صدمه به راه ها به خود اختصاص داده است. به دلیل ماهیت تأثیرگذاري این نوع تخلف بر کل مسیر رفت و آمد 
و هزینه هاي تعمیر و نگهداري راه ها، عموماً حساسیت بیشتري به این موضوع در بخش هاي کنترل و نظارت 
پلیس در ایران و دیگر کشورها معطوف شده است. قوانین و مقررات مربوط به وزن وسایل نقلیه شامل دو 

بخش وزن محوري و وزن کل وسیله نقلیه با بار مي شود. تعاریف مرتبط با این بخش عبارت اند از:
  تناژ: واحد سنجش وزن است که بهصورت تن بیان مي شود.  

  وزن مجاز: حداکثر وزن مجاز کامیون با بار برای کامیون های دو محوره نباید از 19 تن و برای کامیون های   

سه محوره از 26 تن تجاوز نماید.
  بار محوری: فشار یا نیروی وزن وارده از سوی هر یک از محورهای وسایل نقلیه بر سطح راه را بار محوری   

می نامند. 
  اضافه بار: باري است که بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه موتوري حمل شود.  

  توزین بار: برای اندازه گیری وزن وسایل نقلیه باری در حین عبور از جاده ها به منظور جلوگیری از خرابی،   

از باسکول های جاده ای استفاده می گردد. این دستگاه مخصوص توزین کامیون و تریلی ها بوده و دارای دو 
نوع ثابت و متحرک می باشد.

قوانین و مقررات مربوط به وزن

شکل 9ـ باسکول توزین کامیون

بازدید 
پاسگاه علمی به  هنرستان،  مسئولین  هماهنگی  با 

پلیس  راه شهر خود بروید و در خصوص نحوه توزین 
کامیون ها و تریلی ها و نوع جرائمی که برای اضافه 
بررسی  و  تحقیق  می شود  گرفته  نظر  در  آنها  بار 

نمایید.
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در ادامه مطالب برای درک بهتر موضوع به دالیل وضع محدودیت هاي مربوط به وزن با جزئیات بیشتري 
است.  پرداخته شده 

دالیل محدودیت هاي مربوط به وزن:
بار غیر مجاز )تناژ بیشتر از حد مجاز( می تواند موجب 
گردد.  جاده ای  حمل و نقل  در  مشکل  و  خطر  بروز 
و  طراحي  زمان  در  وسیله نقلیه  هر  کلي  به صورت 
و  طراحي  مجاز،  ظرفیت  میزان  به  توجه  با  ساخت 
آن  ایمني  و  محرکه  اجزاي  کلیه  و  مي شود  ساخته 
صورت  در  بنابراین  می گردد.  تولید  اساس  همان  بر 
مشخصات  کارت  در  مندرج  شرایط  رعایت  عدم 
وسیله نقلیه، به نوعي عملکرد این اجزا نیز تحت تـأثیر 
سیستم  اجزا،  این  مهم ترین  از  یکي  مي گیرد.  قرار 
یک  عملکرد  مثال  به عنوان  است؛  وسیله نقلیه  ترمز 
کارگر ساختماني در زمان حمل بار توسط یک گاري 
چرخ دار را در نظر بگیرید. به طور قطع، اگر میزان بار 
کیلوگرم  آن چرخ، 100  با  کارگر  توسط  قابل حمل 
را  گاري  در حمل  نیروي الزم  باید  کارگر  آن  باشد، 
در سرازیري ها و سرباالیي ها داشته باشد. در صورتي 
قطع  به طور  باشد،  مقدار  این  از  بیش  بار  میزان  که 
عالوه بر امکان بروز آسیب بر جسم کارگر )در مورد 
به  بروز حادثه  امکان  بیشتر(  استهالک  نقلیه  وسیله 
شدت افزایش مي یابد؛ یعني در صورت حمل اضافه 
بار، عملکرد سیستم شتاب )قواي محرکه( خودرو و 
سیستم ترمز تحت تأثیر قرار گرفته و در مواقع خاص 
سیستم هاي مذکور عملکرد مطلوب نداشته و قدرت 
مانور وسیله نقلیه کاهش یافته و امکان بروز حادثه 

دارد. وجود 
انواع  عبور و مرور  از  مشخصي  میزان  به  توجه  با  آنها  در  موجود  و....(  تونل  )پل،  فني  ابنیه  کلیه  و  جاده ها 
و  تعمیر  هزینه هاي  وسیله نقلیه  توسط  مجاز  وزن  رعایت  عدم  صورت  در  مي شوند.  طراحي  وسایل  نقلیه، 
نگهداري ابنیه فني راه ها به شدت افزایش یافته و ممکن است آسیب جدي به سازه ابنیه فني راه وارد شود. 
در این صورت در بسیاري از موارد، هزینه ها به صورت تصاعدي افزایش مي یابد. در ادامه، برخي از اثرات وجود 

وزن غیر مجاز مطرح شده است که عبارت اند از:

شکل 1٠ـ واژگونی کامیون به دلیل بار زیاد

شکل 11ـ عدم تعادل و انحراف کامیون در جاده به دلیل بار 
زیاد
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  تخریب روسازي راه   

شکل 12ـ نمونه هایی از خرابی های روسازی ناشی از ترمز یا وزن زیاد وسایل نقلیه سنگین

  کاهش قابلیت کنترل و هدایت وسیله نقلیه  

  کاهش توان سیستم ترمز  

  کاهش عمر وسیله نقلیه  

  افزایش مصرف سوخت  

  فرسایش زود هنگام الستیك ها  

شکل 13ـ فرسایش الستیك ها بر اثر وزن غیرمجاز بار
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در این بخش به تعریف و چگونگی محاسبات وزن بار پرداخته شده است:
  حداکثر وزن مجاز: مجموع وزن وسیله نقلیه و میزان حداکثر بار مجاز آن را حداکثر وزن مجاز وسیله نقلیه   

می گویند. 
  وزن ناخالص مجاز: به حداکثر وزن مجازي که مقررات حمل و نقل بار در راه ها تعیین مي کند، وزن ناخالص   

مجاز می گویند. 

محاسبات وزن

فعالیت 
بار غیرمجاز دالیل دیگری که می تواند باعث فرسایش الستیک وسایل نقلیه باری کالسی 2 1   به غیر از حمل 

گردد را ذکر نمایید.
2   آییننامۀ نحوۀ بارگیری، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیۀ باربری جاده ای را از اینترنت دانلود کنید 

و گزارشی مختصر از آن تهیه نمایید.
وسایل  زیاد  وزن  که  مشکالتی  خصوص  3   در 
می تواند  جاده  روسازی  برای  باری  حمل و نقل 
پیش بیاورد تحقیق کرده و گزارشی تهیه نمایید.

وزن وسیله نقلیه بدون بار + وزن بار وزن ناخالص

  ظرفیت اسمي وسیله نقلیه: وزن ناخالص تعیین شده از سوي کارخانه سازنده و حداکثر وزن مجاز کامیون   

با بار را ظرفیت اسمي وسیله نقلیه گویند. 
  ظرفیت اسمي محور: ظرفیت اسمي محور از سوي کارخانه سازنده مشخص مي شود اما در نهایت ظرفیت   

مجاز هر محور تابعي است از مقررات حمل بار.
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تکالیف عملکردی عنوان پودمان
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 4: 
کمیت ها 

درحمل و نقل

ارزیابی محدودیت های حمل  1ـ 
بار غیرمجاز

2ـ ارزیابی تأثیر حمل بار غیرمجاز 
بر ابنیه راه

تحلیل محدودیت های حمل 
بارهای غیرمجاز شاخص های 

محدودیت حمل بار و 
ارزیابی تأثیر حمل بار 

غیرمجاز بر ابنیه راه

باالتر از حد 
انتظار

تهیه جدول 
شاخص های 

محدودیت حمل 
بارهای غیرمجاز و 

تحلیل آن

3

در حد انتظار

تهیه جدول 
شاخص های 

محدودیت حمل 
بارهای غیرمجاز

2

پایین تر از 
حد انتظار

تعیین 
محدودیت های 
حمل بار غیرمجاز

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 2٠

ـ نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 1 ، 2 یا 3 است. 
ـ زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی پودمان حداقل نمره شایستگی 2 را اخذ کند. 

ـ حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 2٠ است. 
ـ نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمان ها، شایستگی را کسب نماید.

ارزشیابی پایانی
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ضوابط کار در حمل و نقل

پودمان 5
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پیشرفت حمل و نقل، زندگی را برای انسان آسان کرده است. جا به جایی سریع، انبوه و آسان مسافر و بار یکی 
استانداردهای فنی  و  ایمنی  با رعایت ضوابط  این پیشرفت چنانچه  اما  این پیشرفت است؛  از دستاوردهای 
نباشد، می تواند مشکالت زیادی را به وجود آورد. خسارات جانی و مالی فراوان و افزایش آلودگی هوا ـ به ویژه 

در شهرهای بزرگ ـ تنها بخشی از این مشکالت است.
برای آنکه مشکالت حمل و نقل را کاهش دهیم، ناچار به تدوین قوانین و مقرراتی هستیم که اجرای تمام و 
کمال آنها، ایمنی در حمل و نقل را افزایش می دهد. انسان نیز به عنوان بهره بردار حمل و نقل در به وجود آمدن 

حمل و نقلی ایمن و کاستن از تصادفات و حوادث زیان بار، نقش بسزایی دارد.
در این فصل ضمن آشنایی با برخی از قوانین و مقررات حمل و نقل بار و مسافر و برقراری ارتباط مؤثر در 

ایمنی در راه و روش های کاهش آلودگی هوا آشنا می شویم. با  مشاغل حمل و نقلی، 

مقدمه

قوانین و مقررات حمل و نقل

آیا مي دانید قانون چیست؟ آیین نامه ها براي چه تهیه مي شوند؟ و دستورالعمل ها چه کاربردي دارند؟ براي 
تعریف این واژه یك مثال ساده مي زنیم: 

فرض کنید در هنرستان شما به عنوان یك جامعه کوچك، هیچ قانون و مقرراتي وجود نداشته باشد. هنرجویان 
هر ساعتي دلشان خواست بیایند و هرساعتي خواستند بروند، هنرآموزان هم هرجور دلشان خواست و هرچه 
را دوست داشتند درس بدهند. معلوم است که چه اتفاقي مي افتد. هیچ کس هیچ چیزي یاد نخواهد گرفت. 
پس قانون و مقررات براي نظم بخشیدن به جامعه و افزایش کارایي آن است، چه این جامعه کوچك باشد و 
چه بزرگ، هیچ جامعه اي بدون قوانین و مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها نمي تواند به وظایف خود عمل کند 
و دیر یا زود از هم مي پاشد. حال با توجه به اهمیت و ضرورت قوانین و مقررات به تعریف هرکدام مي پردازیم. 
  قانون: مقرراتي است که توسط نمایندگان مردم و در مجلس شوراي اسالمي تصویب مي شود. رعایت قانون   

در  است، همه  مردم الزم  براي همه 
برابر قانون مساوي هستند و هر چقدر 
افراد جامعه قانون مدار باشند انسجام 
بهتر  کارها  و  است  بیشتر  جامعه 
شامل  معموالً  قانون  مي شود.  انجام 
دستورات کلي است و عمل  نکردن به 
آن مجازات دارد. مانند قانون   »  ایمني 
اصلي ترین  که  راه آهن«  و  راه ها 
بیان  را  راه  ایمني  به  مربوط  مقررات 

است.  شکل 1ـ تصويب قوانين در صحن مجلس شوراي اسالمي توسط نمايندگان کرده 
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  آيين نامه: مقرراتي است که توسط دولت تصویب مي شود و به تشریح و توضیح قانون باالدستي مي پردازد و   

در مقایسه با قانون از اعتبار کمتري برخوردار است. مانند » آیین نامه اجرایي قانون جلوگیري از آلودگي  هوا« 
که در آن راه هاي مقابله با آلودگي هوا و وظایف سازمان ها و نهادها را تعیین کرده است. یا آیین نامه اجرایي 
نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فني خودرو و یا آیین نامه راهنمایي و رانندگي که مقررات، تابلوها و 

عالئم مربوط به رانندگي را مشخص کرده است.

شکل 2ـ عالئم و تابلوهای راهنمايی و رانندگی

ورود ممنوعورود از هردوطرف ممنوععبور سواری ممنوععبور موتور سيکلت ممنوع

  دستورالعمل: مقرراتي که توسط وزارت خانه یا یك سازمان دولتي تهیه مي شود و جنبه کاربردي دارد و به آن   

ضوابط هم مي گویند و از لحاظ اهمیت بعد از آیین نامه است. مانند » دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهري« 
که در آن ضوابط و مقررات مربوط به ماده 14 را به تفضیل و با جزئیات شرح داده است و یا » دستورالعمل 

جابه جایي محموالت ترافیکي« که شامل مقررات مربوط به جابه جایي و حمل بارهاي ترافیکي است.
ساختار سلسله مراتبي قوانین، آیین نامه و دستورالعمل هاي به ترتیب زیر است: 

قوانين

آيين نامه

دستورالعمل ها

شکل 3ـ ساختار سلسله مراتبی

طبقه بندی های  که  است  خاصی  مقررات  و  قوانین  دارای  دیگر  موضوعات  از  بسیاری  مانند  نیز  حمل و نقل 
است:  زیر  به شرح  این طبقه بندی ها  از  یکی  دارد،  آن وجود  از  مختلفی 

قوانين و مقررات حمل و نقل

رانندگانناوگانشرکت ها و مؤسساتمراجع نظارتی

نمودار 1ـ طبقه بندی قوانين و مقررات حمل و نقل
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1   قوانين مربوط به رانندگان: شرایط و صالحیت ها و الزاماتی که یك راننده وسایل نقلیه باری و مسافری 
باید دارا باشد را مشخص می کند؛ مانند: دستورالعمل های آموزشی رانندگان یا دستورالعمل های کنترل 

ساعات کاری، استفاده از کارت هوشمند و کارت سالمت رانندگان. 
2   قوانين مربوط به ناوگان: شرایط ناوگان )وسایل نقلیه( را در هنگام تردد به ویژه در هنگام حمل ونقل مسافر 
یا بار مشخص می کند؛ یعنی وسیله نقلیه باید چه ویژگی هایی برای حمل بار یا مسافر داشته باشد؛ مانند 
الزامات استفاده از عالئم هشداردهنده در وسایل نقلیه باربري، دارا بودن گواهی معتبر معاینه فنی؛ استفاده 

از تجهیزات ایمني وسایل نقلیه؛ استفاده از عالئم هشداردهنده در وسایل نقلیه باري. 
شرکت های  که  ویژگی هایی  و  شرایط  بخش  این  در  قوانین  مؤسسات:  و  شرکت ها  به  مربوط  3   قوانين 
حمل و نقل باری و مسافری باید داشته باشند و وظایف آنان را مشخص می کنند. مانند قانون الزام شرکت ها 
و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه و اصالحیه آن، نحوۀ صدور و 

تمدید پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل؛ تعیین شرایط مدیرعامل و مدیران فني شرکت حمل و نقل. 
4   قوانين مربوط به مراجع نظارتی: انواع قوانین نظارتی مربوط به عملکرد رانندگان، سرنشینان وسایل   نقلیه، 
قانون  این  مشمول  مؤسسات(  و  )شرکت ها  حمل و نقل  حوزه  در  فعاالن  و  زمینی  حمل و نقل  متصدیان 
می شود. مانند قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي که از مصادیق آن رسیدگي به انواع جرائم رانندگان، 

ضوابط تردد و توقف خودروها در معابر است.

فعاليت 
در جدول زیر، تعیین نمایید هرکدام از دستورالعمل ها و قوانین در کدام یك از تقسیم بندی های مطرح کالسی 1

شده در باال قرار می گیرند.
تعدادی از دستورالعمل ها و قوانين در زمينۀ حمل ونقل

نوع طبقه دستورالعمل ها و قوانين

قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي

آیین نامه اجرایي نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فني خودرو
دستورالعمل اجرایي استاندارد فني و نحوه استفاده از تجهیزات ایمني در وسایل نقلیه

آیین نامه نحوه بارگیري، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربري جاده اي
ضوابط تهیه، تنظیم و استفاده از بارنامه جاده اي

دستورالعمل آموزشی رانندگان حرفه ای حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک
دستورالعمل های کنترل ساعت کار مجاز رانندگان حمل ونقل باري کشور و رعایت ساعات کار رانندگان 

اتوبوس و جلوگیري از ارائه سرویس به رانندگان داراي خستگي و فرسودگي هاي جسمي
 

دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت )کارت هوشمند( رانندگان حمل و نقل بار و مسافر 
برون شهري و روستایي

 

 آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت هاي حمل و نقل بین شهري کاال
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نوع طبقه دستورالعمل ها و قوانين

 ضوابط تأسیس و بهره برداري از شرکت هاي حمل و نقل بین شهري مسافر

 شرایط و ضوابط به کارگیري مدیران فني شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده اي
 ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت هاي امداد خودرو در جاده هاي کشور

 آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت ها و مؤسسات مسافربري بین المللي جاده اي
 ضوابط تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتي جاده اي

شروع مجدد فعالیت شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلي کاال و شعب آنها که به مدت بیش از یك سال 
غیرفعال بوده اند.

 

ایمنی در حمل و نقل 

ایمنی در لغت به معنی مصونیت، ایمن بودن، امن و 
ایمنی در حمل و نقل  امان، سالمت و حفاظت است. 
از  آنها،  به کارگیری  با  که  است  روش هایی  شامل 
صدمات وارده به کاربران )سواره ها، پیاده ها(، وسایل 
و تجهیزات حمل و نقل پیشگیری و حفاظت می شود.

شکل 4ـ ايمني پياده ها با استفاده از تابلوها

مبحث ایمنی به علت ارتباط با جان انسان ها از اولویت خاصی برخوردار می باشد زیرا جان انسان مورد احترام 
است. از آنجا که انسان موجودي آسیب پذیر است رشد و توسعه حمل و نقل نیز باید در راستای ایمنی بیشتر 
انسان ها و وسایل نقلیه باشد. از رایج ترین خطراتي که در حمل و نقل ایمني افراد را تهدید مي کند، خطر مربوط 
به تصادف با وسایل نقلیه است. ما تقریباً مجبور هستیم براي رفع نیازهاي خود در شهر و یا بیرون از شهر 
رفت و آمد کنیم و از وسایل نقلیه عمومي یا شخصي استفاده نماییم. بنابراین اولین خطري که ممکن است 
ما را تهدید کند تصادف با وسایل نقلیه است. هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومي و شخصي )دوچرخه، 
موتورسیکلت، خودروي سواري(، حتي هنگام پیاده روي و عبور از خیابان، خطر تصادف، جان افراد را تهدید 
مي کند. بنابراین ایمني و استفاده از روش هایي که بتواند خطرات احتمالي در حمل و نقل را کاهش دهد، بسیار 
مهم است. در ارتباط با ایمني در حمل و نقل مفاهیمي مانند حادثه، خطر، تصادف ترافیکي، شدت تصادف، نرخ 

تصادف وجود دارد که در اینجا تعریف مي شوند: 
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منجر  مي تواند  که  شرایطي    خطر:   

شرایط  این  شود.  رخداد  یا  به سانحه 
برمي گیرد. در  را  حادثه  از  قبل 

شکل 5ـ اشکال خطر 

فعاليت 
فهرستي از خطراتي که پیرامون شما وجود دارد تهیه کنید. در فهرست تهیه شده، آیا خودتان عامل خطر کالسی 2

هستید یا محیط اطراف؟

فعاليت 
در هنرستان شما احتمال وقوع چه حوادثي وجود دارد؟ کالسی 3

  حادثه: اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیرمرگبار همراه   

است.

شکل 6ـ نمونه هايی از حوادث کارگاهی

با  نقلیه  وسیله  یك  برخورد  ترافيکی:    تصادف   

وسیله نقلیه دیگر یا حیوان، انسان، اشیاء یا خروج 
وسیله نقلیه از جاده و یا واژگون شدن آن که منجر 

به جرح، فوت و خسارت گردد.

شکل 7ـ نمونه ای از تصادف ترافيکی 
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فعاليت 
به نظر شما چه عواملي موجب تصادف ترافیکي در راه ها مي شوند؟کالسی 4

فعاليت 
در مورد نرخ تصادف در کشور چین تحقیق کرده، آن را با ایران مقایسه کنید و نتایج آن را در کالس کالسی 5

ارائه دهید. 

فعاليت 
1   شدت تصادف به چه عواملي بستگي دارد؟ تعدادي از آنها را نام ببرید. کالسی 6

2   به نظر شما آیا تأثیر هر یك از عواملي که نام بردید در شدت تصادف یکسان است؟

  نرخ تصادفات: فرض کنید تعداد وسایل نقلیه کشور )الف( با کشور )ب( برابر است. اگر تعداد تصادفات کشور   

)الف( به ازای هر صدهزار نفر جمعیت، دو برابر کشور )ب( باشد، نرخ تصادفات این کشور نیز دو برابر کشور 
)ب( است.

  شدت تصادفات:   

شکل 8ـ مقايسه دو نمونه از شدت تصادف های ترافيکی 

به  منجر  ترافیکي  تصادف  است؟ چرا؟ گاهي  بیشتر  در کدام یك  تصادف  کنید، شدت  نگاه  فوق  تصاویر  به 
جراحت مي شود که جراحت نیز در بعضي مواقع منجر به فوت مي شود و گاهي منجر به خسارت مالي مي شود، 
بدون اینکه فردي در آن صدمه دیده باشد. میزان خسارت، جراحت مصدومان و تعداد فوت شدگان، شدت 

تصادف را مشخص مي کنند. 

در کشورهای توسعه یافته، استفاده از فناوری های جدید، آمار تصادفات و تلفات را تا حد زیادی کاهش داده 
از اصلی ترین عوامل مرگ ومیر  رانندگی  از تصادفات  ناشی  تلفات  ایران هنوز  است ولی متأسفانه در کشور 

می شود.  محسوب 
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همانطور که نمودار باال نشان مي دهد عوامل سواری و وانت، عابرین پیاده، موتورسیکلت ها، کامیون ها و وسایل 
مسافربری عمومی به ترتیب بیشترین نقش را در شکل گیری تصادفات جانی راه  های برون شهری استان تهران 
در سال 1390 داشته اند.  از نکات مهم نمودار، سهم حدود 20 درصدی عابرین پیاده در این تصادفات است 

که لزوم توجه ویژه به این گروه را بیش از پیش مشخص مي کند.

فعاليت 
1   راهکارهایي براي کاهش تصادفات درخصوص هریك از عوامل مورد مطالعه در نمودار فوق ارائه دهید. کالسی 7

2   همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، تلفات ناشي از حوادث رانندگي، بیشتر مربوط به دوره 
سني 30 تا 49 سال است. در این سن عموماً افراد )به ویژه مردها(، مسئولیت تأمین مالی خانواده را 
برعهده دارند. تحلیل کنید که کشته، زخمی یا معلول شدن آنها چه تأثیری بر خانواده هایشان خواهد 

داشت؟

مسافربری عمومی

نمودار 2ـ نسبت عوامل شکل گيری تصادفات

نسبت عوامل شکل گيری تصادفات فوتی و جرحی در راه های برون شهری استان تهران 
سال 1390 )درصد(

عابر پيادهکاميونموتور سيکلتسواری و وانت

4% 19%

13%

14%

50%

10 سال و کمتر؛ 1618

11 تا 17 سال؛ 944

18 تا 29 سال 4937

50 سال به باال؛ 5234

30 تا 39 سال؛ 5254

نمودار 3ـ طيف سنی تلفات حوادث رانندگی سال 1392
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در میان کشورهای جهان، ایران از جمله کشورهایی است که آمار تصادفات جاده ای باالیی دارد. طی سال 
سوانح  از  ناشی  کشته شدگان  آمار  و  شده  گزارش  مورد   101161 کشور  جاده ای  تصادفات  تعداد   1394
رانندگی در همین سال حدود 16584 نفر و آمار مصدومین ناشی از این سوانح 31307 نفر بوده است که 
بسیار نگران کننده است. این وضعیت زمانی نگران کننده تر می شود که بدانیم حدود 15 درصد از هزینه های 

بهداشت و درمان کشور صرف تصادفات جاده ای می شود. 
با رعایت نکات و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان و عابران، بی شك آمار اینگونه حوادث 
کاهش خواهد یافت. در حوزۀ حمل ونقل جاده ای در ایران بیش از 30 شغل و بالغ بر یك میلیون نفر شاغل 
وجود دارد. بنابراین درصورتی که این تعداد افراد از آموزش های الزم و کافی برخوردار شوند، تأثیر قابل توجهی 

و  زیست محیطی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  شرایط  بهبود  در 
ارتباط  به دلیل  رانندگی  در  ایمنی  داشت.  خواهند  کشور  سالمت 
عمومی  وسایل حمل ونقل  برای  انسان،  قابل توجهی  تعداد  با جان 

بسیار مهم تر است.
عوامل  تفکیك  به  ایمنی  در  مؤثر  عوامل  از  نمونه هایی  ادامه  در 
انسانی، عوامل مربوط به ناوگان و عوامل مربوط به راه و محیط آن 

می شود. بیان 

شکل 9ـ عوامل کلی مؤثر در ايمنی حمل ونقل

عوامل ایمنی مربوط به انسان 

شامل  انسان  به  مربوط  ایمني  عوامل  حمل و نقل،  حوزه  در 
کاربران  توسط  مقررات  و  قوانین  از  پیروي  و  ایمني  نکات  رعایت 
حمل و نقل)پیاده ها، سواره ها( است. از طرفي آموزش نکات ایمني 
به منظور حفظ سالمت پیاده ها به کاهش آمار تصادفات نیز کمك 
مي کند. به طور مثال آموزش عابرین به همراه داشتن اجسام رنگ 
روشن یا استفاده از لباس هاي رنگ روشن هنگام عبور در تاریکي 
شب به ایمني و حفاظت آنها کمك مي کند و یا آموزش استفاده از 
تجهیزات ایمني برای رانندگی ایمن بسیار مؤثر است. نکات ایمني 
منابع  مطالعه  نیازمند  آنها  یادگیری  که  دارد  وجود  زیادی  بسیار 

است. عملی  تمرین های  و  تکمیلی 
شکل 10ـ نمونه ای از آموزش نکات ايمنی 
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  عوامل ايمنی مربوط به ناوگان و بار  

عالوه بر رعایت دقت در رانندگی، استفاده از خودروی سالم و همچنین بارگیری مناسب نیز جهت افزایش 
ایمنی، ضروری است. در این قسمت، نکات مربوط به بازرسی خودرو در مراکز معاینه فنی و نگهداری خودرو، 
توسط راننده، جهت سالم نگهداشتن آن مرور می شوند. سپس نکاتی در مورد بارگیری مناسب و نکات ایمنی 

مربوط به بارها نیز بیان خواهد شد. 
نبودن  )صاف  الستیك ها  و  چرخ ها  فرمان،  ترمزها،  چراغ ها،  نیز  رانندگی  هربار  از  قبل  باید  است  بدیهی 
و  پاک کن ها  برف  ایمنی،  کمربندهای  اگزوز،  سیستم  ماشین،  روغن  یدکی(،  الستیك  وجود  و  الستیك ها 
شیشه  شورها، شیشه های جلو و عقب، پنجره ها، چراغ های جلو و عقب و راهنما، آینه ها و ... مورد آزمایش 
قرار گیرد. حصول اطمینان از سالمت تجهیزات به خصوص برای اتوبوس و مینی بوس به دلیل جابه جایی تعداد 

باالی مسافر بسیار حائز اهمیت است.

  معاينه فنی خودرو  

بررسی و تأیید رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای مربوط به وسیله نقلیه در مراکز مجاز مربوطه را معاینه 
فنی می گویند. رانندگی با وسیله نقلیه ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، ممنوع است. دارندگان 
وسایل نقلیه مکلف اند وسیله نقلیه خود را برای انجام معاینه فنی در مراکز فنی مجاز تعیین شده حاضر و 
پس از کسب شرایط الزم، برگ یا برچسب معاینه دریافت نمایند. این گواهی که مدت اعتبار آن و مشخصات 
بر روی  یا  و  باالی سمت راست شیشه جلو  بر سطح درونی قسمت  باید  نقلیه در آن درج می شود  وسیله 
پالک وسیله نقلیه، نصب یا قرار داده شود، به نحوی که برای کنترل مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه 

قابل دیدن باشد. 
فني  معاینه  مراکز  به  مراجعه  به  ملزم  سه ماهه  فواصل  در  باربري  و  مسافربري  عمومي  نقلیه  وسایل  انواع 
هستند، مسئولیت انجام معاینات فني خودروها در سطح کشور بر عهده وزارت کشور و به تبع آن شهرداري ها 
و همچنین وزارت راه وشهرسازی و به تبع آن سازمان راهداری است. برخی مراحل انجام معاینه فنی خودرو 

عبارت است از:
  بازدید ظاهری و تشخیص اصالت خودرو   

  تشخیص عیوب ظاهری   

  کلیه تست های مکانیزه مربوط به خودرو )تست گازهای خروجی از اگزوز، تست میزان شدت نور چراغ های   

جلو و...(
درصورت قبول شدن خودرو در تست های مکانیزه، کار معاینه به اتمام رسیده است. اما درصورت داشتن عیب، 

خودرو پس از رفع عیوب باید دوباره با همراه داشتن مدارک به مرکز مراجعه نماید. 
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شکل 11ـ مرکز مکانيزه معاينه فنی خودروهای سنگين

بازديد 
با هماهنگی مدیر و مسئولین هنرستان از نزدیك ترین علمی

مرکز معاینه فنی خودرو به مدرسه خود بازدید کنید 
و گزارشی در خصوص فرایند انجام کار این مراکز و 

نحوه انجام معاینه فنی خودرو ها تهیه نمایید.

فعاليت 
با استفاده از تحقیقات اینترنتی، تشریح نمایید که نتایج مطلوب حاصل از معاینه فنی خودروها چیست؟کالسی 8

نکات ایمنی مربوط به بار وسایل نقلیه

مهار مناسب بار، ثابت نمودن بار و جلوگیری از حرکت آن به منظور جلوگیری از حرکت و برخورد با انسان ها 
و وسایل نقلیه و همچنین جلوگیری از واژگونی وسایل نقلیه بسیار ضروری است. متأسفانه در موارد متعددی 
دیده شده که در هنگام ترمز های شدید یا مانور های اجباری راننده، به دلیل مهار نامناسب، بار از روی بارگیر 
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جدا می شود. در چنین مواردی بیشترین خطر متوجه خود راننده خواهد بود زیرا بسیار مشاهده گردیده که 
بار وارد اتاق راننده شده است.

سنگین بودن وسیله نقلیه به علت حمل بار اضافه )اضافه تناژ(، یکي از علل تصادفات است که مي تواند زمینه ساز 
روي قسمت هاي  لحظه اي  تأثیر  با  مواردي  در  است  اضافه بار ممکن  نقلیه شود.  وسیله  در  فني  نقص  بروز 
بر  مازاد  بارگیري  باعث تصادف شود.  موتور  و  ترمز  فرمان،  فنرها،  قبیل چرخ،  از  نقلیه  مختلف یك وسیله 
آنها  اتصاالت  نقلیه و  باعث می شود، عمر مفید قطعات قسمت هاي مختلف وسیله  ظرفیت به صورت مداوم 
زودتر از موعد استاندارد به پایان برسد که در نتیجه باعث بروز نقص در قطعه شده و عامل وقوع تصادف یا 
با  آسیب مي شوند. نکته قابل تأمل این است که بارگیري مازاد بر ظرفیت وسیله نقلیه )اضافه تناژ( معموالً 

آگاهي راننده صورت مي گیرد. بنابراین قطعاً راننده ها باید از پذیرش آن ممانعت نمایند.
رعایت اصول ایمنی در حمل ونقل بارهای خطرناک شامل هر نوع مواد رادیو اکتیو، منفجره، محترقه، مایعات 

و جامدات آتش زا یا سمی و یا اسیدی، گاز های فشرده، زباله ویژه و فاضالب و مانند آن نیز ضروری است.

شکل 12ـ واژگوني تانکر حمل سوخت به علت عدم رعايت 
نکات ايمني

شکل 13ـ واژگوني کاميون به علت حمل بار اضافه

ایمنی راه و محیط آن

عالوه بر انسان ها و خودروهایشان، ایمنی زیرساخت های 
حمل ونقل نیز بسیار حیاتی است. به طور نمونه هفت 
بخشی که در ایمنی زیرساخت مطرح می شوند عبارت اند 

از:
با  راه  ایمن  مانند طراحی  راه و حريم آن:    ايمنی   

سایر  با  تقاطع  سرعت،  محدودیت های  به  توجه 
راه ها همچون راه آهن و ایمنی در راه های دسترسی 

اماکن مجاور. و  تأسیسات  به 

شکل 14ـ تقاطع همسطح جاده و ريل
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ایمن  پل ها  در  تقسیم می شود.  دیوار حائل  و  تونل  پل،  به 3 قسمت  این بخش خود  ابنيه فنی:    ايمنی   

نگهداشتن پل به ویژه در یخبندان و در تونل ها خرابی خودروها، تصادف، تهویه، روشنایی و آتش سوزی 
آثار  کاهش  و  پربرف  و  کوهستانی  مناطق  در  حائل  دیوارهای  نقش  همچنین  است.  اهمیت  حائز  بسیار 

نادیده گرفت. نباید  را  باد  نامطلوب 
ابزار کنترل ترافیك و    عالئم و تجهيزات ايمنی راه: عالئم افقی، عمودی و چراغ های راهنمایی به عنوان   

به منظور حرکت منظم و قابل پیش بینی ترافیك و در نتیجه فراهم شدن ایمنی راه، مورد استفاده قرار 
ایمنی می گردد.  افزایش  و  باعث کاهش تصادف  انتظامی، اخطارها و راهنمایی ها  می گیرد. عالئم 

انتقال  رانندگان  به  پیامی  خود  و شکل  اندازه  رنگ،  با  عالئم،  این 
می دهند که با رعایت آنها آمادگی و فرصت الزم برای واکنش راننده 
و در نتیجه ایمنی بیشتر فراهم می گردد. عالئم افقی، عبارت است 
از خط کشی ها و عالئم و نوشته هایی که روی سطح راه اجرا شده و 
قرار می گیرد. این عالئم با رنگ ها و کیفیت های مختلف اجرا می شود. 
با افزودن ذرات شیشه بهتر دیده شدن آنها، به ویژه در شب، افزایش 
می یابد. عالئم عمودی، کنار راه و یا باالی مسیر عبور نصب می شود.

استفاده از تجهیزات ایمنی در راه ها می تواند باعث کاهش تلفات جاده ای گردد. سرعت کاه و سرعت گیرها، 
جداکننده مسیر، حفاظ جاده و...، تابلوهای پیام متغیر، تابلوهای محدودیت سرعت و ... از جمله تجهیزات 

مورد استفاده برای افزایش ایمنی در جاده ها می باشند.

  تأسيسات ايمنی راه: این بخش شامل روشنایی و   

یخ زدایی مسیر  تقاطع ها،  روشنایی  تونل ها،  تهویه 
در فصول سرد و... است.

شکل 15ـ عالئم ايمنی راه

شکل 17ـ نمايی از تابلوهای محدوديت سرعت شکل 16ـ نمايی از تابلوهای پيام متغير

شکل 18ـ تهويه های هوای نصب شده در تونل
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فعاليت 
برای شرایط کالسی 9 الزامات  تأمین  مهندسی،  آموزش،  را می توان  ایمنی  بهبود  راهکارهای  مهم ترین  از  برخی 

اضطرار و اعمال جرائم سخت گیرانه در برابر تخلفات دانست. در جدول زیر مثال هایی برای هریك از این 
راهکارها ارائه نمایید. 

مثال ها و نمونه هاراهبرد و تصاوير مرتبط با آن

ش
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آم

1ـ 
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ
8ـ
9ـ

سی
ند
مه

1ـ 
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3ـ
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5ـ
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3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
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8ـ
9ـ



پودمان 5: ضوابط کار در حمل و نقل

91

شهري که در آن زندگي مي کنیم، محیط زیست ماست، رفت و آمد زیاد وسایل نقلیه به محیط زیست آسیب 
مي رساند. آلودگي هوا از مهم ترین زیان هاي ترافیك بوده و به خصوص در شهرهاي بزرگ یکی از نگرانی های 
جدی زیست محیطی و سالمت انسان ها است. درکشورهاي توسعه یافته و همچنین درحال توسعه سهم بخش 
حمل و نقل از تولید گازهاي گلخانه ای به سرعت رو به افزایش است و درحال حاضر بیش از 70 درصد آلودگي 
هوا مربوط به حمل و نقل می باشد به خصوص در جاهایی که از سوخت گازوئیل استفاده می کنند. این مسئله 
باعث شده تا تدابیر شدید و دقیقي در مورد استانداردهای آلوده کنندگی خودروها در سراسر جهان اتخاذ شود 
و انگیزه ای برای تحقیق درباره جایگزینی سوخت های نامناسب و فناوری های دارای آلودگی کمتر ایجاد گردد.
سهمي  با  گلخانه اي  گازهاي  تولید  در  ایران  رتبه  انرژي،  بین المللي  مؤسسه  گزارش  آخرین  براساس  اما 
دو  درصدي، از ردیف دهم در سال 2010 به ردیف هفتم در سال 2014 صعود کرده است. به این ترتیب 
ایران در بین ده کشور عمده تولیدکننده گازهای گلخانه ای می باشد. در سال 1990 تولید گازهای گلخانه ای 
در ایران 175 میلیون تن گزارش شده که در سال 2010 این میزان تا حدود 520 میلیون تن افزایش یافت. 
اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند که 90 درصد آنان در کشورهای  سالیانه 3 میلیون نفر در 
توسعه  یافته هستند. در بعضی کشورها تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خود را از دست می دهند 
حادتری  وضعیت  از  تهران  در  به خصوص  و  ایران  در  شرایط  این  است!  رانندگی  سوانح  قربانیان  از  بیشتر 
برخوردار است. هوای پایتخت کشورمان به مرحله ای از آلودگی رسیده که عالوه بر اساتید و متخصصان داخلی 

و اندیشمندان و صاحب نظران خارجی، مراکز و نهادهای بین المللی را نیز به واکنش واداشته است.

راهکارهای کاهش آلودگی هوا
برای کاهش آلودگی هوا نیز راهکارهای زیادی مدنظر قرار گرفته است که از جمله آنها می توان به موارد زیر 

اشاره نمود:
  کاهش ترددهای غیر ضروری وسایل نقلیه با مدیریت بیشتر،   

  تولید خودروهاي باکیفیت؛   

  فعالیت هایي مانند نوسازي ناوگان در حال تردد؛  

  بهبود سوخت مصرفي و استفاده از سوخت هاي پاک؛  

  کنترل میزان آالینده هاي تولیدي توسط خودروها در قالب معاینات   

فني وسایل نقلیه؛
  توسعه سیستم حمل و نقل همگانی  

امروزه در همه جهان سیستم حمل ونقل عمومی به ویژه سیستم های ریلی، به عنوان حمل ونقل پاک شناخته 
با توجه  این سیستم نسبت به خودروهای شخصی، مصرف سوخت و آلودگی کمتری داشته و  شده است. 
انبوهی مسافر، موجب کاهش ترافیك نیز می شوند. به همین دلیل درحال حاضر، شهرهای  به حمل تعداد 

کاهش آلودگی هوا
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خود  حداکثر  به  این سیستم ها  از  استفاده  که  می نمایند  اقدام  و  برنامه ریزی  به گونه ای  جهان  توسعه یافته 
رسیده و امکان ایجاد فرصت های رشد آینده شهر نیز در آنها دیده شود. شرایط مطلوب سرویس های خدماتی 
مانند وجود ایستگاه های قابل دسترس، پایانه های حمل ونقل و قیمت مناسب، موجب تمایل بیشتر مردم به 
استفاده از حمل ونقل عمومی می شود. در کشور ما، حمل ونقل عمومی می تواند بخش مهمی از راهکار بهبود 

چالش های اقتصاد، انرژی و محیط  زیست باشد.
مترو نیز به عنوان پاک ترین، سالم ترین، سریع ترین، ایمن ترین و به طور کلی کارآمدترین شبکه حمل ونقل 
شهری، نقش مهمي در حل مسائل اقتصادی و محیط زیستی ناشی از معضل ترافیك دارد. مترو از مزایای 
بسیاری چون کاهش زمان و هزینه در سفرهای درون شهری، سهولت در جابه جایی، کاهش آلودگی هوا و 
با سرعت  با مرکز  ارتباط حومه  و  انجام سفرهای درون شهری  امکان  است.  برخوردار  انرژی  کاهش مصرف 
مناسب، تردد دقیق و ایمن با فناوری باال، کاهش آلوده کننده های زیست محیطی، ایجاد و گسترش فرهنگ 
بهینه سازی  آسوده،  و  آرام  اجتماعی  فضای  ایجاد  زندگی،  در  وقت  باالی  ارزش  به  توجه  با  انضباط  و  نظم 

حمل ونقل شهری و کاهش تصادفات رانندگی از جمله مزیت های  مترو است.

ارتباط یعني یك روند مداوم از تبادل اطالعات، عقاید و تجربیات که میان افراد و گروه ها براي رسیدن به درک 
مشترک و تفاهم رخ مي دهد. ارتباط میان رانندگان، متصدیان، مسافران و مدیران در عرصه حمل ونقل بسیار 

مهم و حائز اهمیت می باشد. در ادامه به بخشی از این ارتباطات اشاره شده است.

حقوق مسافر و مشتری
حقوق مسافر مجموعه ای از سیاست ها، دستورالعمل ها، استانداردها، ضوابط و مقرراتی است که الگوی رفتاری 
شرکت ها و دست اندرکاران امور را تدوین می کند و هدف آن تضمین حقوق مادی و معنوی و رعایت شأن 
و منزلت مسافران می باشد. همچنین درخصوص حمل ونقل کاال و بار و نحوه تحویل دادن و گرفتن بار نیز 

به خصوص برای متصدیان امور ضوابط مشخصی وجود دارد که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
یکی از مواردی که در خصوص متصدیان پذیرش در پایانه های مسافری و باری مهم و حائز اهمیت می باشد 
نحوه برخورد آنها با مسافران و مشتریان است. مواردی که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد به شرح 

زیر است:
1   برخورداري از اخالق خوش و رأفت اسالمی هنگام پاسخگویي. 

2   رعایت دقت در شنیدن، پاسخ دادن صحیح، با حوصله و به طور مؤدبانه.

فعاليت 
ناوگان حمل و نقل کالسی 10 آینده جایگزین  بهترین وسایل  نقلیه حمل و نقل عمومي که در ده سال  به نظر شما 

عمومي درون شهري و برون شهري موجود مي شود، چه ویژگي هایي خواهد داشت؟ تحقیق کنید و نتایج 
آن را در کالس ارائه دهید.

ارتباط مؤثر در مشاغل حمل و نقلی
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فعاليت 
هر تصویر نشان دهنده یك الگوی رفتاری در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است. به عنوان شهروند کالسی 11

فعال و مسئولیت پذیر، در مورد علل بروز هر یك از رفتارهای مورد مشاهده و پیامدهای ناشی از آن در 
حمل و نقل عمومی با هم کالسی ها و هدایت هنرآموز تحلیل نمایید. 

به عنوان یك متصدی حمل و نقل، کدام یك از ارزش های اخالق اسالمی را می توانید برای رفاه حال سالمندان، 
افراد دارای معلولیت و کودکان در حمل و نقل عمومی درنظر بگیرید؟ 

3   پرهیز از عصبانیت و رفتار خشن. 
4   داشتن پوششی موّقر و آراسته و ظاهری مرتب و خوش بو.

5   راهنمایی درست درصورتی که مسافر اطالعات درستی در دست ندارد.
6   سعی در ایجاد آرامش برای مسافران مضطرب. 

7   کمك به مسافران سالمند و افراد دارای معلولیت.
8   بیان درخواست به صورت روشن و واضح. 

9   اعالم درست جزئیات سفر و همچنین ارسال کاال.
10   درخواست محترمانه و بدون پرخاشگری از مسافران.

11   پرهیز از عجله و رعایت حقوق. 
12   الزام مسافران به رعایت نوبت در صف. 

13   حفظ آرامش درصورت وجود تنش و درگیری.

تمامی موارد بیان شده در باال می تواند فضایی سالم، آرام و به دور از درگیری را برای مسافران و متصدیان به 
ارمغان آورد. پس بهتر است با انجام موارد فوق به ارتقای رابطه بین مسافران و متصدیان امور کمك نماییم.

شيوه های جلب رضايت مسافران و صاحبان کاال
در همه کارها از جمله کسب وکار حمل ونقل کاال و مسافر، رضایت مشتری همواره به عنوان هدف اصلی موردنظر 

است. رضایت مشتری از طرق مختلف تأمین می شود. برخی راهکارهای جلب رضایت مشتریان عبارت اند از:
  ارائه سرویس خوب و مناسب  

  دسترسی آسان و بدون مشکل برای خرید بلیت  
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  کاهش زمان سفر  

  ایجاد تسهیالت مناسب و ارزان  

  دسترسی سریع به پایانه ها و ایستگاه ها  

  کیفیت تسهیالت و خدمات  

  حرکت به موقع و زمانبندی مناسب  

  حرکت بدون تأخیر  

  آرامش و راحتی  

  ایجاد فضای مناسب و چشم نواز در پایانه ها و فضای   

ناوگان حمل و نقل
  وجود فضای کافی برای مسافران به اندازه ظرفیت   

وسیله
  احساس ایمنی و امنیت مناسب جانی و مالی  

  و همچنین وجود تکنولوژی های نوین  

شکل 20ـ رضايت مسافران

شکل 19

مسافران  به  بلیت  ارائه  بخش  در  حمل ونقل  مختلف  شیوه های  گریبان گیر  همیشه  که  مشکالتی  از  یکی 
می باشد، عدم امکان ارائه بلیت به همه متقاضیان است که همیشه موجبات نارضایتی مسافران را به همراه 
دارد. همچنین در بخش جابه جایی کاال نیز مشکالتی در قسمت های پذیرش و تحویل کاال به متقاضی و 
صاحبان بار وجود دارد. عالوه بر رضایت مشتری از تهیه بلیت موارد زیر نیز بسیار مهم و ضروری هستند:

  رضایت از بهداشت ایستگاه ها  

  رضایت از راحتي در زمان انتظار در ایستگاه  

  رضایت از نظارت و بهداشت داخل وسیله نقلیه  

  رضایت از راحتي در زمان سفر  

  رضایت از هزینه سفر با وسیله نقلیه مورد نظر  

  رضایت از انجام وظیفه و برخورد مأمورین، مهمان داران و رانندگان  
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ارتباط بين متصديان حمل ونقل و مديران 
در سطوح مدیریتی در هر سازمانی، اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل مؤثر بر ارتباطات، راه های بهبود 
ارتباطات، در رفع موانع ارتباطی و توجه به مراودات انسانی مطرح است. بیشتر وقت مدیران به ارتباط رو  در  رو 
یا تلفنی با زیردستان، همکاران یا مشتریان می گذرد و گاهی زمانی که مدیران تنها هستند ممکن است به 
بنابراین، یکی  آنها به یك محیط کاری پرتنش تبدیل شود.  با مسائل حاد، خلوت  ارتباطات ذهنی  واسطه 
از روابطی که در افزایش بازدهی کارکنان در محیط کار بسیار مؤثر است نحوه ارتباط بین مدیر و کارکنان 
زیردست می باشد. ارتباط کارکنان، فرایندی مداوم و پیوسته بوده و مستلزم وجود مهارت در ارسال و دریافت 

پیام و گفتار بین مدیر و کارکنان است.
هر مدیر برای اینکه بتواند ارتباط خوب کاری با کارمندان خود برقرار نماید باید بتواند ارتباط کالمي درست 
از زیر ذره بین گذاشتن کارکنان بپرهیزد، در کارمندان و  از رفتارهای غیر رسمی پرهیز کند،  باشد،  داشته 
زیردستان خود ایجاد انگیزه نماید، از تشویق و تنبیه به موقع استفاده نماید، با کارکنان خود صادق باشد و به 
کارکنان خود فرصت صحبت کردن بدهد. تمامی موارد ذکر شده باعث افزایش انگیزه کارکنان و ایجاد رابطه 

صمیمی کاری در محل کار می شود.
از طرف دیگر رابطه بین کارکنان و متصدیان امر نیز با مدیران حائز اهمیت است. برای ایجاد ارتباطی سالم 
و درست همیشه هر دو طرف باید مواردی را رعایت کنند. مواردی که متصدیان و کارکنان باید رعایت کنند 

عبارت است از:
1   وضع ظاهری مناسب و تمیز
2   گفتار صادقانه و بدون دروغ

3   پرهیز از ایجاد آشوب و پرخاشگری 
4   انجام درست و به موقع کارها و وظایف محوله

5   رفتار مناسب با دیگر همکاران 
6   حضور به موقع در محل کار

7   و ...

ارتباط بين مردم و رانندگان
رفتار شخصی  و  فرهنگ  با  رابطه مستقیم   )... و  تاکسی  مینی بوس،  )اتوبوس،  رانندگان  و  مردم  بین  رابطه 
وجود  معناداری  رابطه   افراد  رانندگی  رفتارهای  و  مختلف  شخصیتی  رفتارهای  میان  همچنین  دارد.  افراد 
دارد به این معنی که با شناخت ویژگی های شخصیتی هر فرد، رفتار غالب او در رانندگی قابل پیش بینی 
است. در عین حال آموزش های صحیح رفتاری برای رانندگان می تواند در نحوه برخورد آنها با مردم بسیار 
تأثیرگذار باشد. بد اخالقی و تندخویی برخی رانندگان اتوبوس، تاکسی و مسافران از آسیب های اجتماعی و 
فرهنگی به شمار می آید و چنانچه برای رفع این ناهنجاری ها راهکاری ارائه نشود، مشکالت جبران ناپذیری 

داشت. درپی  خواهد  را 
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پس الجرم دانستن چگونگی رفتار صحیح برای یك راننده واجب و ضروری است. برخی مواردی که یك راننده 
از آغاز تا پایان روزکاري باید مدنظر قرار دهد به شرح زیر می باشد:

1   دارا بودن روی خوش و گشاده در برخورد با مردم
2   رعایت انصاف در گرفتن کرایه

3   محاسبه کردن کرایه بر اساس مسیر
4   پاسخگویي صحیح به مسافر بدون بد خلقی

5   رعایت ایمنی مسافر هنگام سوار و پیاده کردن
6   رانندگی صحیح و درست و به دور از تخلف
7   تمیز بودن وسیله نقلیه برای راحتی مسافر

8   جلوگیری از ایجاد درگیری با مسافر
مسافر و راننده هر دو در ایجاد یك سفر راحت و ایمن به یك میزان سهیم هستند. عالوه بر اینکه راننده باید 
رفتار درست و قانونمندی داشته باشد، مسافر نیز باید نکاتي را رعایت نماید. گفتار درست و صریح، دادن 
آدرس درست، حفظ آرامش درصورت وجود ترافیك، گرما و آلودگی های صوتی، نریختن آشغال در وسیله 
نقلیه، عدم تخریب وسیله نقلیه )پاره کردن صندلی، شکستن شیشه و ...( و جلوگیری از پرخاشگری می تواند 

در مدت سفر باعث آسایش و راحتی سفر گردد.
برای  و  است  احترام  قابل  و  مردم  تأیید  مورد  به عنوان یك حرفه  رانندگی  دنیا،  توسعه یافته  در کشورهای 
گرفتن گواهینامه رانندگی و تأیید صالحیت، فرد باید دوره های متفاوتی را بگذراند. یکی از معضالت جامعه 
امروز کشورهای درحال توسعه این است که مردم، مسافرکشی را به صورت شخصی و پس از اتمام کار روزانه 
به صورت سرخود و بدون مجوزهای الزم از سازمان های ذیربط انجام می دهند که این امر به افزایش شکایات، 

بی اعتمادی و نارضایتی از این شغل  دامن زده است.

شکل 21ـ عصبانيت در رانندگی
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فعاليت 
1   در خصوص 5 مورد از رایج ترین تخلفات راهنمایی و رانندگی وسایل نقلیه با میزان مبلغ جریمه آن کالسی 12

در کالس بحث و گفت وگو کنید. چرا این تخلفات بیشتر صورت می پذیرد؟
2   خودروهای فرسوده چه آسیب هایی برای جامعه 
با  موضوع  این  درباره  می کنند؟  ایجاد  مردم  و 

هم کالسی های خود گفت وگو کنید.

3   به نظر شما عوامل مؤثر بر شدت حوادث در تصادفات کامیون ها چیست؟ در این خصوص اطالعاتی 
جمع آوری کرده و در کالس ارائه کنید.

4   آمار ارائه شده در شکل زیر را با راهنمایی هنرآموز خود تحلیل نمایید. چند درصد حوادث منجر به 
تلفات رانندگی هر سال، در ایام نوروز اتفاق می افتد؟ چه راهکارهایی برای کاهش تصادفات و تلفات 

در ایام تعطیالت عید وجود دارد؟

به  زیانبار،  پیامدهای  به  توجه  با  هوا  5   آلودگی 
زیست محیطی  معضالت  ملموس ترین  از  یکی 
در دنیا و ایران تبدیل شده است. خودرو ها یکی 
از رایج ترین دالیل ایجاد آلودگی هوا هستند. از 
نظر شما چه راهکارهایی برای رفع این مشکل 
وجود دارد؟ در این خصوص با هدایت هنرآموز 

خود در کالس بحث و گفت وگو کنید.

آمار تلفات حوادث رانندگی نوروز سال های 1390 تا 1394

968

سال 1390سال 1391سال 1392سال 1393سال 1394

1084
12271141

1318
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ارزشیابی پایانی

تکاليف عملکردی عنوان پودمان
)واحدهای يادگيری(

استاندارد عملکرد
)کيفيت(

نتايج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 5: 
ضوابط کار در 
حمل و نقل

1ـ ارزیابی مخاطرات شغلی حمل و نقل 
زمینی

مقررات  و  قوانین  تأثیر  ارزیابی  2ـ 
حمل و نقل و اصول ایمنی در کاهش 

شغلی مخاطرات 

ارزیابی و تعیین حوادث 
و مخاطرات شغلی 
حمل و نقل براساس 
قوانین و مقررات و 

اصول ایمنی موجود در 
کتاب

باالتر از حد 
انتظار

تعیین حوادث 
و مخاطرات 

شغلی حمل و نقل 
براساس قوانین 
و مقررات کتاب 
و تعیین خألهای 
قانونی براساس 

حوادث و 
مخاطرات

3

در حد انتظار

تعیین حوادث 
و مخاطرات 

شغلی حمل و نقل 
براساس قوانین و 

مقررات کتاب

2

پایین تر از 
حد انتظار

تعیین حوادث 
و مخاطرات 
حمل و نقل

1

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان

نمره پودمان از 20

ـ نمره شايستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 1 ، 2 يا 3 است. 
ـ زمانی هنرجو شايستگی کسب می کند که در ارزشيابی پودمان حداقل نمره شايستگی 2 را اخذ کند. 

ـ حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 
ـ نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کليه پودمان ها، شايستگی را کسب نمايد.
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1   برنامه درسی دانش فنی پایه رشته حمل و نقل، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار و دانش 
.1394

وزارت  کار،  بهداشت  و  فنی  حفاظت  تعلیمات  و  تحقیقات  مرکز  لیفتراک،  ماشین های  ایمنی  2   آیین نامه 
اجتماعی، 1387. رفاه  و  کار  تعاون، 

3   آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابه جا کردن مواد و اشیا در کارگاه ها، مرکز تحقیقات و تعلیمات 
حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1383.

4   آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، 1390.

5   آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، 1389.

6   آیین نامه ایمنی راه ها نشریه. )1ـ7( 267
7   آیین نامه راهنمایی و رانندگی )1384(.

8   باقری، سید رامتین )1394(. روسازی راه، انتشارات پوران پژوهش، چاپ چهارم، 1394.
9   برآبادی، سید محمود )1393(. فرهنگ ترافیك برای کودکان و نوجوانان؛ با همکاری سازمان حمل و نقل 

و ترافیك شهر تهران. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم، 1393.
10   دفتر تحقیقات و سیاست های بخش های تولیدی )1395(. بررسی ایمنی راه ها و تصادفات جاده ای در 

سال 1394.
11   سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. »شرایط و ضوابط ارائه خدمات در حمل و نقل مسافر برون مرزی«، 

.1379
12   صفارزاده، رضائي ارجرودي )1382(. راهکارهای مؤثر جهت کارایي مدیریت کیفیت خدمات در راستاي 

رضایتمندي مشتریان در بخش حمل ونقل کشور. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت.
سازمان  شهری،  برون  عمومی  نقلیه  وسایل  فنی  معاینه  مجاز  مراکز  فعالیت  و  تأسیس  نحوه  و  13   ضوابط 

ترافیك، 1384. ایمنی  دفتر  جاده ای  حمل و نقل  و  راهداری 
14   ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کاال، سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای،1390.
ـ    جنوب، مرکز پژوهش های  15   قانون موافقت نامه بین دولتی راجع به کریدور )داالن( حمل و نقل بین المللی شمال    

مجلس شورای اسالمی، 1380.
16   کتاب جامع آماری حمل و نقل و شهرسازی کشور، وزارت راه و شهرسازی، 1393.

نظارت  برنامه ریزي و  اجرایی، معاونت  نظام فنی  17   معرفي ماشین آالت عمراني، نشریه شماره 446، دفتر 
.1388 رئیس جمهور،  راهبردي 

18   معین الدینی، حبیبیان )1394(. بررسی عوامل مؤثر بر شدت جراحت حادثه دیدگان در تصادفات کامیون ها. 
پانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل.

فهرست منابع
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19   مقررات ملي ساختمان ایران مبحث دوازدهم ایمني و حفاظت کار در حین اجرا، دفتر امور مقررات ملي 
.1388 ساختمان، 

20  وزارت کشورـ وزارت راه و ترابری )1390(. قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی. شماره42/861.
http://rahvar120.ir 21   تارنمای پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسالمی ایران

http://news.police.ir 22  تارنمای خبری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
http://traffic.tehran.ir 23   معاونت حمل ونقل و ترافیك شهرداری تهران

)www.pmo.ir( 24   تارنمای سازمان بنادر و دریانوردی
)www.irica.gov.ir( 25   تارنمای گمرک جمهوری اسالمی ایران

)www.rmto.ir( 26   تارنمای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
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