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پیوست های قوانین و استانداردهای 
ایمنی و تجهیزات
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پیوست 1: حدود مجاز توصیه شده برای 
نیروهای کشیدن و هل دادن

جدول ١ـ حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی 
کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

شرایط
نیروهایی که نباید 
ازآن تجاوز نمود 
)برحسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده 
١ـ تمام بدن در 

کاردخالت دارد
حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی 
دست و شانه دست ها 
کاماًل کشیده شده اند

١١ کیلوگرم نیرو
خم شدن بر روی یک مانع برای 
حرکت دادن یک شئ یا هل دادن 
یک شئ در ارتفاع باالتر از شانه

١9 کیلوگرم نیروب( زانو  زدن

یک  جابه جا  نمودن  یا  برداشتن 
و  تعمیر  هنگام  از دستگاه  قطعه 

نگهداری.
جابه جا نمودن اشیا در محیط های 
یا  تونل ها  نظیر  سربسته  کاری 

بزرگ کانال های 

١3 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته

عمودی  اهرم  یک  با  کارکردن 
در  کنترل  دستگیره های  نظیر 

ماشین آالت سنگین
برداشتن و گذاشتن سینی ها و یا 

محصول بر روی نوار نقاله
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جدول 2ـ حدود مجاز توصیه شده در خصوص 
نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

شرایط
محدوده باالیی 
نیرو )برحسب 

کیلوگرم(
مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به 
سمت پایین، در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
20 کیلوگرم نیرو

گرفتن  کنترل،  سیستم  با  کارکردن 
کنترل  یا  ایمنی  دستگیره  نظیر  قالب 
جرثقیل  یک  به کارانداختن  دستی 
گیره  سطح  برقی،  گیره های  زنجیری، 
قطری کمتر از 5 سانتی متر داشته باشد

کشیدن به سمت 
پایین تا ارتفاع 

شانه
به کارانداختن کنترل، گرفتن قالب32 کیلوگرم نیرو

کشیدن به 
سمت باال 

 )١0in(25cm
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج،
ارتفاع شانه

32 کیلوگرم نیرو
١5 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شئ با یک دست
بلند کردن در یا درپوش

فشاردادن به 
سمت پایین تا 

ارتفاع آرنج
بسته بندی کردن، باربندی، مهر و موم 29 کیلوگرم نیرو

بسته ها کردن 

فشاردادن به 
سمت باال تا 
ارتفاع شانه

20 کیلوگرم نیرو
بلند کردن یک گوشه یا انتهای شئ نظیر 
یک لوله یا تیرآهن، بلند کردن یک شئ 

تا قسمت باالی قفسه
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ردیف

ت
نوع تجهیزا

شماره استاندارد

تعداد الزم برای هر نوع وسیله نقلیه

ت
توضیحا

وسایل نقلیه عمومی مسافری
وسایل نقلیه عمومی باری

سواری 
و ون

س 
مینی بو
و 

س
میدل با

س
اتوبو

ت بار
وان

کامیون و 
ت

کامیون
لی تری

١
ک های اولیه

جعبه کم
١388 )ملی(

١
2

2
١

١
١

ــ

2

عالیم ایمنی و هشدا دهنده

گ
ث شبرن

مثل
3585 )ملی(

2
2

2
2

2
2

ت 3
جزئیات مطابق پیوس

ب
مارکر عق

E4 -007011-ECE70
ـ

ـ
ـ

ـ
2

2
ت 4

جزئیات مطابق پیوس

های  چراغ 
LED ک زن

چشم
2

2
2

2
2

2
ت 5

جزئیات مطابق پیوس

ب نما
پرچم ایمنی ش

گ(
171 )نوارهای شبرن

6494
2

2
ت 6

جزئیات مطابق پیوس

نشانگرهای جانبی
665 ١

ت 7
جزئیات مطابق پیوس

سازی  گ نمایان 
شبرن

ابعاد
EC

E-10 4
ـ

ـ
ـ

ـ
ت 8

جزئیات مطابق پیوس

ت 
سیستم های ممانع
ش گل

از پاش
650١

ـ
ـ

ـ
ت 9

جزئیات مطابق پیوس

پیوست 2
سافری

ت ایمنی وسایل نقلیه باری وم
 جدول تجهیزا
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ردیف

ت
نوع تجهیزا

شماره استاندارد

تعداد الزم برای هر نوع وسیله نقلیه

ت
توضیحا

وسایل نقلیه عمومی مسافری
وسایل نقلیه عمومی باری

سواری 
و ون

س 
مینی بو
و 

س
میدل با

س
اتوبو

ت بار
وان

کامیون و 
ت

کامیون
تریلی

١
ک های اولیه

جعبه کم
١388 )ملی(

١
2

2
١

١
١

ــ

2

عالیم ایمنی و هشدا دهنده

گ
ث شبرن

مثل
3585 )ملی(

2
2

2
2

2
2

ت 3
جزئیات مطابق پیوس

ب
مارکر عق

E4 -007011-ECE70
ـ

ـ
ـ

ـ
2

2
ت 4

جزئیات مطابق پیوس

چراغ های 
LED ک زن

چشم
2

2
2

2
2

2
ت 5

جزئیات مطابق پیوس

ب نما
پرچم ایمنی ش

گ(
171 )نوارهای شبرن

6494
2

2
ت 6

جزئیات مطابق پیوس

نشانگرهای جانبی
665١

ت 7
جزئیات مطابق پیوس

گ نمایان سازی 
شبرن

ابعاد
EC

E-10 4
ـ

ـ
ـ

ـ
ت 8

جزئیات مطابق پیوس

ت 
سیستم های ممانع
ش گل

از پاش
650١

ـ
ـ

ـ
ت 9

جزئیات مطابق پیوس

3
تجهیزات مهار بار

ـ
ـ

ـ
ـ

مطابق مفاد »آیین نامه نحوه 
بار  بارگیری، حمل و مهار ایمن 
نقلیه باربری جاده ای« وسایل 

ـ

4
ش نشانی

کپسول آت
9١90 )ملی( 

١ عدد 
به وزن 
حداقل 

2 kg

2 عدد به وزن حداقل 
4 kg

ص: ١ عدد به 
2/5t  ≤ وزن ناخال
2kg وزن حداقل

 ١
 :  2/5 t  ≥ ص

5t≤ وزن ناخال
2/5kg حداقل

عدد به وزن 
5  :١عدد  t  >ص

١4t  ≤ وزن ناخال
5kg به وزن حداقل

ص<  ١4t  :١عدد 
وزن ناخال

١0kgیا 
حداقل 

وزن 
به 

معادل
وزن 

هایی با  کپسول 

در صورت استفاده 
ازکپسول هایی با وزن 

ت کم یکی 
معادل باید دس

 5 kg ازکپسول ها حداقل
باشد.

5
ت و زمان

ش سرع
دستگاه سنج

6485 )ملی(
١

١
١

١
١

١
ـ

6
زنجیر چرخ

ـ
ک

حداقل دو حلقه به ازای هر محور محر
ـ

7
ک

الستی
١ـ2١69 )ملی(
2 )ملی( 2ـ١69
١ـ١093 )ملی(
2ـ١093 )ملی(

ش محوری وسیله نقلیه
مطابق آرای

ک مجاز 
حداقل آج الستی

های محور جلو چرخ 
m 3/2 و حداقل آج 

m
ک مجاز چرخ های 

الستی
ک 

ب و ید
محورهای عق

باشد. m ١/6 می 
m
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پیوست 3ـ مثلث شبرنگ

مثلث شبرنگ استاندارد ملی 3585

ف
توضیحاتمشخصه فني و حدود قابل قبولردی

قسمت های نوری مثلث اخطار نباید به آسانی جدا شود.١

2

ویژگی های مثلث )مطابق شکل( :

طول هر ضلع مثلث 50 ±500 میلی متر می باشد.

عرض نوار بازتابنده باید بین 25 تا 50 میلی متر باشد.

عرض حاشیه واقع در بین لبه خارجی مثلث و نوار بازتابنده نباید بیشتر 
از 5 میلی متر باشد.

طول اضالع مثلث مرکزی که باز است حداقل باید 70 میلی متر باشد.

متر  میلی   300 از  نباید  مثلث  پایین  ضلع  و  پایه  سطح  بین  فاصله 
نماید. تجاوز 

نوار بازتابنده مي تواند یکپارچه یا چند پارچه باشد. رنگ نگهدارنده نوار 
چند پارچه که نمایان است باید قرمز باشد.

قسمت های بازتابنده باید از ماده قرمز رنگ یکنواخت ساخته شود.

500± 50

50-25

  ³ 50

R=١5 ± 5

r ≥ 20

r ≥ 5

  ³ 70

h 
≥ 

60
0

فضای خالی

لبه هایی که لزومًا قرمز رنگ 
هستند حداکثر 5 میلی متر

ین
زم

ع 
تفا

ار

قسمت فلورسنت قرمز رنگ 
3١5cm2 ³  مساحت کل

قسمت منعکس کننده 
نور قرمز رنگ
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پیوست4ـ بازتابندها )مارکرها(

E4 ـ0070١١ ـECE70 مارکر عقب

ف
توضیحاتمشخصه فني و حدود قابل قبولردی

١

مشخصه های عمومی :

اجزای مارکر عقب نباید قبل برچیده شدن باشد.                    

مارکر عقب باید دارای یک اتصال پایه دار و با دوام با انتهای 
وسیله نقلیه باشد.به طور مثال توسط پیچ، پرچ یا چسب

تمیز  قابل  آسانی  به  باید  عقب  نمای  شب  خارجی  سطح 
تمیز کردن  از  ناصافی که  نتیجه هیچ گونه  باشد.در  کردن 

باشد. نداشته  وجود  می کند  جلوگیری  خارجی  سطح 

جهت و نحوه نصب بر روی وسایل نقلیه باربري، مطابق شکل

2

مشخصه های ابعادی :

پهنا مارکر :

بر روی کامیون و تراکتور ١0mm ± ١40  )مطابق شکل(.

برای تریلرها و نیمه تریلرها 355 200±
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گزردميباشد.
گسفيدنشانهرن

گقرمزورن
گسياهنشانهرن

*درفرمهايسياهوسفيد،رن

ت شکل »ج«(
ت جزئیا

ق یکي از اشکال ١، 2 یا 3 با رعای
ب مارکرها در کامیون ها و تریلي ها با طول کمتر از ١3 متر )مطاب

ط نص
ف( شرای

شکل ال

شکل ١
شکل2

شکل 3
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گزردميباشد.
گسفيدنشانهرن

گقرمزورن
گسياهنشانهرن

*درفرمهايسياهوسفيد،رن

ت شکل »ج«(
ت جزئیا

ق یکي از اشکال 4، 5 یا 6 با رعای
ش از ١3 متر )مطاب

ب مارکرها در کامیون ها و تریلي ها با طول بی
ط نص

ب( شرای
شکل 

شکل 4
شکل5

شکل 6
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شکل پ( جزئیات مارکرهاي قابل نصب در عقب وسایل نقلیه

شکل 2

شکل ١

شکل 3

شکل 5

شکل 4

شکل 6
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پیوست5

LED مشخصات چراغ هاي چشمك زن
 ـ قطر حباب چراغ باید حداقل ١80 میلي متر باشد.

 ـ باطري این چراغ ها باید داراي طول عمر مفید حداقل 600 ساعت براي حالت چشمک زن و 
باشد. پیوسته روشن  براي حالت  200 ساعت 

 ـ حباب این چراغ ها باید دوطرفه باشد.
 ـ تعداد 60 فالش در هر دقیقه را دارا باشد.

 ـ شدت نور چراغ هاي چشمک زن حداقل باید ١2cd باشد.
 ـ چراغ باید قابلیت ایستایي در روي سطح صاف را داشته باشد.

 ـ چراغ باید قابلیت آویز را داشته باشد.
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پیوست6ـ شب نماها

ـ   شب نماـ ویژگي ها و روش آزمون    استاندارد ملي ایران به شماره6494 ـ١١889 خودرو

توضیحاتحدود قابل قبولمرجعمشخصه فنيردیف

١
مشخصات نصب 

شب نما
استاندارد ١١889

زمین  سطح  به  نسبت  ارتفاع: 
و  میلی متر   250 حداقل 

میلی متر  900 حداکثر 
 ١500 تا  می تواند  ارتفاع  که 

یابد. افزایش  میلی متر 
روشنایی  سطح  نقطه  پهنا: 
نباید بیش از 400 میلی متر از 
خارجی ترین لبه خودرو فاصله 

باشد. داشته 
لبه ها داخلی شب نما نباید کمتر 
فاصله داشته  از 600 میلی متر 
خودرو  کلی  پهنای  باشد.اگر 
است  میلی متر  از ١300  کمتر 
 400 تا  می تواند  فاصله  این 

یابد. کاهش  میلی متر 

2 عدداستاندارد ١١889تعداد شب نما 2

بند 4 استاندارد مشخصات ویژه2
6494

مشخصات ظاهري 3
و ابعاد

مطابق با استانداردفصل 3
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١١889 چراغ هاي نشانگرـ ویژگي ها و روش آزمون    استاندارد ملي ایران به شماره665١ـ 

ف
توضیحاتحدود قابل قبولمرجعمشخصه فنيردی

١
ویژگي کلي 
چراغ هاي 

نشانگر جانبي

فصل 3 ـ
  بند 2

شود  ساخته  و  طراحي  نحوي  به  باید 
که در کارکرد عادي علي رغم نوسانات، 

باشد. داشته  مطلوبي  عملکرد 

تعداد2
بند 5  ـ١١ 
استاندارد 
١١889

با طول بیش از6 متر  برای خودروهای 
هر  در  تعداد  حداقل  و  است  اجباری 
وضعیت  به  مربوط  الزامات  باید  طرف 

نماید  رعایت  را  طولی 

موقعیت نصب3
بند 5ـ١١ 
استاندارد 
١١889

حداقل  زمین  سطح  باالی  از   : ارتفاع 
250 میلی متر و حداکثر ١500میلی متر
در  جانبی  نشانگر  یک  حداقل  طول: 
شود. نصب  خودرو  میانی  سوم  یک 

نباید  جانبی  نشانگر  چراغ  نزدیک ترین 
فاصله  خودرو  جلو  از  متر   3 از  بیش 

باشد. داشته 
جانبی  نشانگر  چراغ  دو  میان  فاصله 
مجاور از هم نباید از 3 متر بیشتر باشد 
که با توجه به ساختار خودرو تا 4 متر 

است. قبول  قابل  نیز 
جانبی  نشانگر  چراغ  عقب ترین  فاصله 
با انتهای خودرو نباید بیش از یک متر 

باشد.
از  بیش  طولشان  که  خودروهایی  برای 
نباشد کافی است که چراغ های  6 متر 
در  یا  اوّل  سوم  یک  در  جانبی  نشانگر 

شود. نصب  خودرو  انتهایی  سوم  یک 

پیوست7ـ نشانگرهای جانبی
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چراغ هاي نشانگر جانبی

چراغ هاي عقب
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پیوست8

مشخصات و نحوة نصب شبرنگ نمایان سازي ابعاد

 ـ مشخصات شبرنگ 
 ـ شبرنگ بایستي داراي استاندارد ١04 ـECE باشد. 

 ـ شبرنگ باید داراي عرض 5 سانتي متر باشد. 
رنگ شبرنگ ها در عقب قرمز و در سایر نقاط زرد و یا سفید باشد.

نحوه نصب 
 ـ شبرنگ ها بایستي در قسمت پایین  در ارتفاع حداقل 50 سانتي متر

 و حداکثر ١50 سانتي متر از سطح زمین نصب گردد. 

در قسمت پایین وسیله نقلیه شبرنگ بایستي تمام پهناي وسیله نقلیه را پوشش دهد. 

حداقل 50 سانتي متر

حداکثر ١50 سانتي متر
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اتاق  باید کامل یا حداقل به صورت شکل        در گوشه هاي باالي   ـ در قسمت هاي فوقاني 
گردد.  نصب  طرف  هر  از  سانتي متر   30 حداقل  طول  به  ه  وسیله  نقلی

حداکثر فاصله شبرنگ از لبه هاي اتاق در قسمت هاي باالي کف اتاق نباید بیشتر از 40 سانتي متر 
باشد.

حداکثر40 سانتي متر

حداکثر40 سانتي متر حداکثر40 سانتي متر

 30 حداقل 
سانتي متر
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پیوست9ـ خودروـ سیستم هاي ممانعت از پاشش گل

استاندارد ملي ایران به شماره 650١

توضیحات مشخصه  کیفي و حدود  قابل  قبول

١ـ١ـ گلگیرها باید مناطق نزدیک به باال، جلو و پشت الستیک یا الستیک ها 
را به طریقه زیر بپوشانند: 

 )d( در حالت محورهاي منفرد یا محورهاي چندتایي که در آن فاصله
مابین الستیک ها روي محورهاي مجاور، از 300 میلي متر تجاوز مي کند، 
لبه پاییني کناره بیروني، باید با فواصل و شعاع هاي زیر که نسبت به  مرکز 

چرخ اندازه گرفته مي شود قرار گیرد )شکل2(.
الف( محورهاي مجهز شده چرخ هاي هدایت شونده یا خودگردان

RV  ³١/5R)30ºدر c از لبه جلو )به سمت جلوي وسیله نقلیه( )نوک
به لبه عقب )به سمت عقب وسیله نقلیه( )نوک A در ١00 میلي متر(

ب( محورهاي مجهز  به چرخ هاي هدایت نشونده
    )20º در c از لبه جلو )نوک          

RV  ³١/25R          
به لبه عقب )نوک A در ١00 میلي متر(

که در آن R شعاع الستیکي است که در وسیله نقلیه نصب شده، و 
فاصله Rv که به عنوان شعاعي که لبه پایین کناره خارجي قرار گرفته 

تعریف مي شود.

١ـ2ـ در حالت محورهاي چندتایي که فاصله )d(  مابین  الستیک ها 
روي محورهاي مجاور از 300 میلي متر تجاوز نمي کند، لبه هاي خارجي 
قرار گرفته در فضاي بین محورها نباید در فاصله بیان شده در بند ١ـ١ 
از ١50  که  یابد  امتداد  پایین  به سمت  اي  گونه  به  باید  و  گیرد  قرار 
به  یا  نشود،  بیشتر  ها  مرکز چرخ  از  عبوري  افقي  باالي خط  میلي متر 
اندازه اي که فاصله افقي بین لبه هاي پاییني از 60 میلي متر تجاوز نکند 

الف( )شکل4ـ 

الاقل جهت  که   )١ )شکل    )q( کلي  عرض  داراي  باید  گلگیر  ١ـ3ـ 
پوشاندن تمام پهناي الستیک)b( یا تمام پهناي دو الستیک )t( )براي 
حالت چرخ هاي دوقلو(کافي باشد،استفاده از این مقادیر میانگین براي 
باید   )t(و  )b( ابعاد  بوسیله سازنده مشخص مي شود.  الستیک/ چرخ، 
دیواره  روي  غیره   و  محافظ  نوار  شیار،  عالمت،  گونه  هر  باستثناي 

اندازه گرفته شوند. الستیک در ارتفاع توپي 

١ـ4ـ سمت جلوي قطعه عقب گلگیر باید به وسیله کاهش پاشش مجهز 
شود. این ماده باید داخل گلگیر را به اندازه ارتفاع معیني شده به وسیله 
خط مستقیمي که از مرکز چرخ مي گذرد و زاویه حداقل 30 درجه را با 

افق تشکیل مي دهد )شکل3( بپوشاند.
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١ـ5ـ اگر گلگیرها از چندین جزء ساخته شده باشند، به هنگام نصب، 
نباید داراي روزنه اي باشد که اجازه پاشش به بیرون را در زمان حرکت 

وسیله نقلیه بدهد.

2ـ١ـ پهناي باران گیر باید الزامات براي )q( در بند)ج( ١ـ١ را برآورده 
است،که در چنین  باران گیر در داخل گلگیر  کند، مگردر موردي که 

حالتي پهناي آن باید الاقل با آج تماس الستیک برابر باشد.

2ـ2ـ اصوالً جهت باران گیر باید عمودي باشد.  حداکثر ارتفاع لبه پاییني 
نباید از 200 میلي متر بیشتر شود )شکل 3( این فاصله در حالت آخرین 
لبه  فاصله شعاعي  آن،  افزایش مي یابد که در  تا 300 میلي متر  محور 
پاییني کناره خارجي، Rv، از ابعاد شعاع الستیک هاي نصب شده روي 

چرخ هاي محور، متجاوز نمي شود.

2ـ3ـ باران گیر نباید بیش از 300 میلي متر )که به صورت افقي اندازه گیري 
مي شود( از لبه عقبي الستیک فاصله داشته باشد.

2ـ4ـ در حالت محورهاي چندتایي که فاصله )d(  بین الستیک هاي 
رخ  چ مجموعه  تنها  است،  میلي متر   250 از  کمتر  مجاور  هاي  محور

باران گیر مجهز شوند. در زماني که فاصله )d( بین  باید به  هاي عقب 
این  از 250 میلي متر است،  در  بیشتر  الستیک هاي محورهاي مجاور 

باران گیر پشت هر چرخ، )شکل4ـ ب(، قرار گیرد. باید یک  یط  شرا

2ـ6ـ وجود شکاف هایي که امکان پاشش به بیرون را فراهم کنند، بین 
لبه عقب پاییني گلگیر و باران گیرها مجاز نیست.

3ـ کناره بیروني
عبارت است از عضوي که تقریباً در داخل یک صفحة عمودي که با صفحة 
طولي وسیلة نقلیه موازي مي باشد قرارداشته، و ممکن است قسمتي از 

گلگیر یا بدنة وسیله نقلیه باشد.
3ـ١ـ١ـ در حالت چرخ هاي هدایت نشونده، فاصله ) e ( بین صفحة 
طولي مماس بر دیواره بیروني الستیک، صرف نظر از تحدب الستیک در 
نزدیک زمین و لبه داخلي کناره باید از 75 میلي متر متجاوز نشود مگر 
اینکه شعاع لبه داخلي کناره،مساوي یا کمتر از ١ باشد، که درچنین 

حالتي نباید از ١00 میلي متر تجاوز نماید.)شکل١(

3ـ١ـ2ـ عمق کنارة خارجي در همه نقاط پشت خط عمودي عبور کننده 
از مرکز چرخ، نباید کمتر از 45 میلي متر امتداد داشته باشد. ممکن است 

عمق کناره ها در جلوي این خط به تدریج کاهش پیدا نماید.

3ـ2ـ در هنگام حرکت وسیله نقلیه هیچ گونه سوراخ ها و گشودگي هایي 
که قادر به پاشش به بیرون هستند نباید در کناره هاي خارجي یا مابین 

کناره هاي خارجي و قسمت هاي دیگر گلگیر موجود باشند.
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شکل ١ـ پهناي گلگیر و موقعیت لبه کناري آن

شکل 2ـ ابعاد گلگیر و کناره هاي بیروني
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شکل 3ـ موقعیت نصب گلگیر و باران گیر

شکل 4ـ ب ـ موقعیت سیستم هاي ممانعت از پاشش  براي محورهاي چندتایي

شکل4ـ الف ـ ابعاد گلگیر و کناره  بیروني براي محورهاي فر مان پذیر و ثابت


