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فصل 4: کمیت ها در حمل و نقل

فصل 4

کمیتهادرحملونقل
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1ـ4ـ کمیت های مورد استفاده در حمل     ونقل
در این فصل قبل از شروع توضیحات ابتدا به آشنایی با کمیت، تبدیل واحدها و جداول مرتبط با آنها پرداخته 

شده است که در جدول زیر مشاهده می کنید:

جدول1ـ4ـکمیتهایمورداستفادهدرحملونقل

تعریفواحدردیف

واحدطول

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

هر هزار متر برابر یک کیلومتر می باشد.کیلومتر2

واحد اندازه گیری طول برابر با حدود 2/54 سانتی متراینچ3

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 استیارد6

واحدوزن

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.مثقال 9

برابر 453/56 گرم است.پوند 10

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

واحدسرعت

جابه جایی سرعت می گویند. سرعت12 شدن  طی  زمان  به  جابه جایی  نسبت  به 
بر  کیلومتر  آن  رایج ترین  که  دارد  وجود  متفاوتی  واحدهای  سرعت  در 

ساعت)Km/h(  است.

کیلومتر بر 13
ساعت

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

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

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

واحدجابهجایی

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

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

واحدهزینه

میانگین کرایه 18
ـ  کیلومتر  هر تن 

طی شده

متوسط کرایه پرداخت شده به ازای یک تن کاال در یک کیلومتر طی شده 
می باشد.

میانگین کرایه19
هر نفر- کیلومتر 

طی شده

متوسط کرایه پرداخت شده به ازای یک نفر مسافر در یک کیلومتر طی شده 
می باشد.

2ـ4ـ ابعاد و اندازه
ابعاد و اندازه وسایل نقلیه در نحوه و شیوه حمل و نقل بسیار حائز اهمیت می باشد. 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 مهمترین دالیلي که الزم است تا 

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

ادامۀجدول1ـ4
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 کاهش سرعت تردد در مسیر،
 کاهش قابلیت سبقت دیگر وسایل نقلیه،

 کاهش قابلیت کنترل و هدایت وسیله نقلیه،
 مشکل عبور و اشغال باند مخالف در قوس ها )پیچ ها(

شکل1ـ4ـمشکالتوسایلنقلیهطویل

شکل٢ـ4ـحداکثرارتفاعمجازوسایلنقلیهحملبار

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، 
و  بارگیري  نحوه  مورد  در  نیز  دیگري  آیین نامه هاي 
دیواره هاي  ارتفاع  به  نسبت  بارگیري  مجاز  ارتفاع 

بارگیر نیز وجود دارد.

حداکثر4/5متر
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حداکثر عرض مجاز انواع وسایل نقلیه حمل بار و کاال 
برابر 2/6 متر می باشد

شکل4ـ4ـحداکثرطولمجازوسایلنقلیهحملبار

حداکثر16/5متر

شکل٣ـ4ـحداکثرعرضمجازوسایلنقلیهحملبار

حداکثر٢/6متر

حداکثر10متر

حداکثر1٢متر

همچنین حداکثر طول مجاز برای کامیون دو محوره 
متر،  برابر 12  بار  با  متر، سه محوره  برابر 10  بار  با 
تریلی با بار 16/5 متر و کامیون با یدک برابر 18/35 

متر می باشد.
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ارتفاع( به راحتي  اندازه گیري  با روش هاي خاص  بار )در صورت عدم آشنایي  نقلیه به همراه  ارتفاع وسیله 
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 

شکل5ـ4ـبرخوردکامیونباتونلبهدلیلافزایشارتفاع

 احتمال برخورد با تجهیزات نصب شده در ارتفاع کم در راه 
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 کاهش قابلیت کنترل و هدایت وسیله نقلیه 
 کاهش سرعت تردد

 کاهش میدان دید سایر وسایل نقلیه

شکل6ـ4ـبرخوردکامیونباپلوتجهیزاتپل
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بارگیري بیش از ارتفاع و عرض مجاز موجب کاهش شدید سرعت وسیله نقلیه به خصوص در قوس ها، و کاهش 
قابلیت کنترل و تعادل وسیلۀ نقلیه است. 

شکل٧ـ4ـکاهشدیدبرایوسایلنقلیهدرجاده
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3ـ4ـ قوانین و مقررات مربوط به وزن

فعالیت
با واحد متر را بنویسید؟ ) سانتی متر، کالسی1 از موارد زیر  1 جدولی تهیه نمایید و در آن رابطه هر کدام 

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

در نظر گرفته شود؟

با  باری  نقلیه  وسایل  برخورد  عدم  منظور  به   ٣
بدنه تونل ها معموالً چه تمهیداتی در نظر گرفته 
این خصوص  با هم کالسی های خود در  می شود؟ 

بحث و گفت وگو نمایید.

از  وزن  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت  عدم 
مهم ترین تخلفاتي است که بیشترین سهم را در بروز 
داده  اختصاص  خود  به  راه ها  به  صدمه  و  خسارات 
است. به دلیل ماهیت تأثیرگذاري این نوع تخلف بر 
کل مسیر رفت و آمد و هزینه هاي تعمیر و نگهداري 
در  موضوع  این  به  بیشتري  حساسیت  عموماً  راه ها، 

دیگر  و  ایران  در  پلیس  نظارت  و  کنترل  بخش هاي 
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 به صورت تن   

شکل٨ـ4ـحملبارهایغیرمتعارف
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بیان ميشود.
 وزنمجاز: حداکثر وزن مجاز کامیون با بار برای 
کامیون های دو محوره از 19 تن و برای کامیون های 

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

بار محوری می نامند. 

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

 توزینبار: به منظور 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 
و  بوده  تریلی ها  و  کامیون  توزین  مخصوص  دستگاه 

دارای دو نوع ثابت و متحرک می باشد.

شکل9ـ4ـباسکولتوزینکامیون
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شکل11ـ4ـعدمتعادلوانحرافکامیوندرجادهبهدلیلبارزیاد

شکل10ـ4ـواژگونیکامیونبدلیلبارزیاد

بازدید
با هماهنگی مسئولین هنرستان ، به پاسگاه پلیس راه شهر خود بروید وعلمی1

در خصوص نحوه توزین کامیون ها و تریلی ها و نوع جرائمی که برای 
اضافه بار آنها در نظر گرفته می شود تحقیق و بررسی نمایید.

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

1ـ٣ـ4ـدالیلمحدودیتهايمربوطبهوزن: 
می تواند  مجاز(  حد  از  بیشتر  )تناژ  مجاز  غیر  بار 
موجب بروز خطر و مشکل در حمل و نقل جاده ای 
زمان  در  نقلیه  وسیله  هر  کلي  صورت  به  گردد. 
طراحي و ساخت با توجه به میزان ظرفیت مجاز، 
طراحي و ساخته مي شود و کلیه اجزاي محرکه و 
ایمني آن بر همان اساس تولید می گردد. بنابراین 
کارت  در  مندرج  شرایط  رعایت  عدم  صورت  در 
مشخصات وسیله نقلیه به نوعي عملکرد این اجزا 
نیز تحت تأثیر قرار مي گیرد. یکي از مهم ترین این 
اجزا سیستم ترمز وسیله نقلیه است. به عنوان مثال 
بار  عملکرد یک کارگر ساختماني در زمان حمل 
به  بگیرید.  نظر  در  را  چرخ دار  گاري  یک  توسط 
طور قطع، اگر میزان بار قابل حمل توسط کارگر 
باید  کارگر  آن  باشد،  کیلوگرم  آن چرخ، 100  با 
و  سرازیري ها  در  را  گاري  حمل  در  الزم  نیروي 
سرباالیي ها داشته باشد. در صورتي که میزان بار 
بر  عالوه  قطع  طور  به  باشد،  مقدار  این  از  بیش 
امکان بروز آسیب بر جسم کارگر )در مورد وسیله 
نقلیه استهالک بیشتر( امکان بروز حادثه به شدت 
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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 وجود دارد.
جاده ها و کلیه ابنیه فني )پل، تونل و ....( موجود در آنها با توجه به میزان مشخصي از عبور و مرور انواع وسایل 
نقلیه، طراحي مي شوند. در صورت عدم رعایت وزن مجاز توسط وسیله نقلیه هزینه هاي تعمیر و 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:
 تخریب روسازي راه 

شکل1٢ـ4ـنمونههاییازخرابیهایروسازیناشیازترمزیاوزنزیادوسایلنقلیهسنگین
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 کاهش قابلیت کنترل و هدایت وسیله نقلیه
 کاهش توان سیستم ترمز
 کاهش عمر وسیله نقلیه
 افزایش مصرف سوخت

 فرسایش زود هنگام الستیک ها

4ـ4ـ محاسبات وزن

شکل1٣ـ4ـمقایسهفرسایشالستیکهادراثروزنغیرمجازبار

در این بخش به تعریف و چگونگی محاسبات وزن بار پرداخته شده است:
 حداکثروزنمجاز: مجموع وزن وسیله نقلیه و میزان حداکثر بار مجاز آن را حداکثر وزن مجاز وسیله نقلیه 

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

ناخالص مجاز می گویند. 
وزن وسیله نقلیه بدون بار + وزن بار= وزن ناخالص

 ظرفیتاسميوسیلهنقلیه: وزن ناخالص تعیین شده از سوي کارخانه سازنده و حداکثر وزن مجاز 
کامیون با بار را ظرفیت اسمي وسیله نقلیه گویند.

نهایت  در  اما  مي شود  سازنده مشخص  کارخانه  از سوي  محور  اسمي  ظرفیت  : اسميمحور ظرفیت  
ظرفیت مجاز هر محور تابعي است از مقررات حمل بار.
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ارزشیابی

1  به غیر از حمل بار غیر مجاز دالیل دیگری که می تواند باعث فرسایش الستیک وسایل نقلیه باری گردد 
را ذکر نمایید.

٢  مشکالتی که حمل بار غیر مجاز )بار حجیم( می تواند ایجاد بکند را با ذکر نحوه ایجاد آن، بنویسید.
٣  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.
4 در خصوص مشکالتی که وزن زیاد وسایل حمل و نقل باری برای روسازی جاده می تواند پیش بیاورد 

تحقیق کرده و گزارشی تهیه نمایید.

5  در صورت امکان و هماهنگی والدین خود، با یکی از رانندگان کامیون که در محل شما زندگی می کند 
صحبت کنید و در خصوص بارهایی که با کامیون خود حمل می کند و حداکثر وزنی که تاکنون حمل کرده 

است گزارشی تهیه نمایید.


