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  3واحد يادگيري 
  

  كنترل بارهاي ترافيكي نظارت و شايستگي
  

  
  مقدمه

شان بيش از حد مجاز است، بايد شرايط حالت عادي ندارند و ابعاد يا وزنبارهاي ترافيكي با توجه به اينكه 
  جايي و تخليه براي آنها در نظر گرفته شود.خاصي از نظر بارگيري، جابه

گيرد كه هم حد مجاز بار محوري نحوي صورت بايد عمليات بارگيري به به منظور توزيع وزن محموله مي
ها، ي راهان حداكثر تجاوز نكند. براي حفظ و نگهداري از شبكهرعايت گردد و هم وزن كل از ميز

هاي ترافيكي در صورتي كه داراي وزني فراتر از ظرفيت مجاز قانوني باشند، بايد جريمه اضافه وزن محموله
  پرداخت نمايند.

تا طبق آن  گيري شودنقليه همراه با بار بايد دقيقًا اندازههاي طول، عرض، ارتفاع و وزن وسيلهمشخصه
ها و ها، گذرگاهشده، مشخصات مسير، نحوه عبور از پل مسيري براي تردد معين شود. در مسير تعيين

  شود.ها و شرايط كلي آورده ميها با ذكر نام و كيلومتر محدوديتتونل
پروانه نقليه ترافيكي و تطبيق آن با وسيله مشخصاتراه نيز در حين حمل بار، به كنترل  مأموران پليس

  شوند.پردازند و در صورت لزوم مانع تردد ميعبور مي
  

  ايد؟آيا تا به حال پي برده
  گيرد؟نظارت و كنترل بارهاي ترافيكي چگونه صورت مي

 هايي نظير ارتفاع، عرض و وزن) چيست؟(عبور از محدوديت شرايط حمل بارهاي ترافيكي
  

 عملكرد استاندارد
ها با استفاده از ونقل بار در راهترافيكي بر اساس مقررات حمل بارهايكنترل و نظارت بر اصول حمل 

  تجهيزات كنترلي
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  كنيد چه چيزي باعث به وجود آمدن اين حوادث شده است؟به تصاوير زير نگاه كنيد. فكر مي
  

   
  

  
  دقتي در بارگيري و حملبي -1شكل 

گردد. هاي هنگفتي ميدقتي در بارگيري و حمل، موجب بروز خسارتبي ترينكوچكناگفته پيداست كه 
بارهاي ترافيكي حالت عادي ندارند بنابراين هنگام بارگيري، حمل و تخليه آنها بايد همه مسائل و 

  بيني شده و براي آن راهكار ارائه شود.ها، پيشمحدوديت
  توزين وزن كل و بار محوري

 
  هاي محوريوزيع مناسب بار بر گروهت عدم -2شكل 
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نقليه بايد فشار وارده از محموله، به طور متناسب بر روي محورها توزيع با توجه به وزن بار و نوع وسيله
ها، از نقليه باري در حين عبور از جادهشود. به منظور جلوگيري از خرابي راه ناشي از وزن وسايل

ها مخصوص توزين كاميون و تريلي بوده و انواع د. اين دستگاهگرداي استفاده ميهاي جادهباسكول
  مختلفي دارند.

  

  باسكول محوركش
تك محورها و جمع زدن آنها با رود با توزين وزن تكنقليه به كار مياين باسكول كه براي توزين وسايل

باسكول بايستي زمين  كند. الزم به يادآوري است قبل و بعد ازنقليه را محاسبه ميهم، وزن كل وسيله
  گيري) باسكول باشد.همسطح پلتفرم(صفحه وزن

  ).4و  3هاي اين باسكول داراي دو نوع ثابت و متحرك است(شكل
  

    
  باسكول محوركش ثابت -3شكل 

     
  باسكول محوركش متحرك -4شكل 

به هر مكاني را جايي و انتقال باسكول محوركش متحرك، برخالف باسكول محوركش ثابت، قابليت جابه
  دارد.

  

ونقل حاضر شده و از نزديك با با هماهنگي مدير هنرستان، به همراه هنرآموز خود در يك شركت حمل
  باسكول محوركش ثابت و متحرك و نحوه كاركرد آنها آشنا شويد.

  

1كارگاهيفعاليت
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ثابت و سيستم توزين در حال حركت، تحقيق كش هاي ديگر توزين نظير باسكول تريليدر مورد سيستم
  نموده و نتيجه را در كالس ارائه كنيد.

  
  

نقليه ترافيكي را با عنوان نقل ترافيكي بايد پيش از شروع سفر مشخصات توزين وسيلهوهاي حملشركت
اي نقل جادهوتكميل و به اداره راهداري و حمل» نقليه ترافيكي قبل از آغاز سفراظهارنامه توزين وسيله«

  تحويل دهند.
هاي محوري پس از توزين درج هاي محوري و همچنين وزن تركيب گروهدر اين اظهارنامه وزن گروه

  هاي زير مشخص است.شوند كه در شكلتقسيم مي Fتا  Aهاي محوري از شود. گروهمي

  
  اي از تقسيم گروه محوري در كاميوننمونه -5شكل 

  
  تقسيم گروه محوري در كاميون با يدكاي از نمونه -6شكل 

1كالسيفعاليت
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  اي از تقسيم گروه محوري در تريلينمونه -7شكل 

  

  
  اي از تقسيم گروه محوري در كمرشكننمونه -8شكل 

  

  
    اي از تقسيم گروه محوري در بوژينمونه -9شكل 
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  نقليه ترافيكي قبل از آغاز سفراظهارنامه توزين وسيله
 26اده مـهاي كشور و مطـابق هاي ترافيكي در راهجايي محمولهلعمل جابهدستورا 12به استناد ماده 

آمـد  واي داخلي و مقـررات ايمنـي و رفـت برداري از مؤسسات ترابري جادهنامه تأسيس و بهرهآيين
ك اره پـالمشـ........ بـا نقليه ...........................هـاي كشـور، اوزان محـوري وسـيلهوسايل ترابـري در راه

ــــه ..................................... ــــد................................ و محمول ــــه از مب ــــه .................................. أ.. ك ..... ب
ال حركـت حـ ر.......... د.............. مـورخ ....مقصد.............................. طبـق بارنامـه شـماره ..........................

  باشد:خواهد بود، به شرح زير مي
  

  : مشخصات توزين1فرم شماره 
نام 

گروه 
 محوري

وزن گروه 
  محوري(تن)

هاي تركيب گروه
  محوري

هاي وزن تركيب گروه
  محوري(تن)

A  A+B   
B  C+D   
C  D+E   
D  E+F   
E  A+B+C+D+E+F  

 وزن كل
  

F    
  

  : محل درج تأييد شركت2فرم شماره
  تأييديه مدير عامل شركت مدير فني شركتتأييديه

  نام مدير عامل شركت:  نام مسئول/ مدير فني شركت:

  تاريخ تأييد:  تاريخ تأييد:

  امضا مديرعامل و مهر شركت:  امضا و مهر مسئول/ مدير فني شركت:

 
  سفر نقليه ترافيكي قبل از آغازاظهارنامه توزين وسيله - 10شكل 
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) در كالس بحث و 9تا  5هاي (شكل نقليههاي محوري در انواع وسيلهبندي گروهمورد نحوه تقسيمدر 
  گفتگو كنيد.

  
  

شوند، متر باشد، يك گروه محوري محسوب مي 2مراكز آنها، كمتر از  نقليه كه فاصلهمحورهايي از وسايل
). با وجود اين، 12 و 11 هاييند(شكلآحساب مي هاي محوري جداگانه، بهصورت، جزء گروه در غير اين
  شوند.صورت دو گروه محوري جداگانه، در نظر گرفته ميها، به تايي در كمرشكن 4محورهاي

  

  
  متر) 2كمتر از  aگروه محوري(فاصله  3نقليه داراي وسيله -11شكل 

  

  
  متر) 2بيشتر از  aگروه محوري(فاصله  4نقليه داراي وسيله -12شكل 

  

نقل حاضر شده و پس از توزين، وبا هماهنگي مدير هنرستان، به همراه هنرآموز خود در يك شركت حمل
  نقليه ترافيكي قبل از آغاز سفر را تكميل و به هنرآموز تحويل دهيد.يك اظهارنامه توزين وسيله

  
  

هاي محوري و تركيب مجاز در گروه هاي محوري، در ادامه تعداد چرخ و ميزان وزنپس از شناخت گروه
  گردد.نقليه مشاهده ميآنها مربوط به بعضي وسايل

  
  
  

   

2كالسيفعاليت

2كارگاهيفعاليت
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  هاي محوري و تركيبي چند نمونه كاميونتعداد چرخ و ميزان وزن مجاز گروه -1جدول 
نام وسيله

  

تعداد 
  محور

هاي ميزان وزن مجاز در گروه
 محوري با تركيب آنها(تن)

تعداد چرخ در 
  هاي محوريبندي گروهنحوه تقسيم محوريهايهگرو

كد 
  وسيله

A+B B A B A  

كاميون
  

2 20  13  8  4  2  501  

كاميون
  

3  28  22  8  8  2  
  

507  

كاميون
 

3  24  16  8  6  2  
  

515  

  

  هاي محوري و تركيبي چند نمونه كاميون با يدكتعداد چرخ و ميزان وزن مجاز گروه -2جدول 

نام وسيله
 

تعداد 
  محور

  ن)هاي محوري يا تركيب آنها(تميزان وزن مجاز در گروه
تعداد چرخ در 

هاي هگرو
كد   هاي محوريبندي گروهنحوه تقسيم  محوري

  وسيله
A+B+ 
C+D

C+
D

A+
BD C B  AD CBA 

كاميون
 

ك
  531 2 4 2  -  8  13  10  -   18  10  28 3با يد

ك
كاميون با يد

  

4  33  16  17  13  10  13  8 4 2 4 2 
  

503  

ك
كاميون با يد

 

5  35  18  17  22  10  13  8 8 2 4 2 505  

ك
كاميون با يد

6  38  20  18  22  14  13  8 8 4 4 2 
  

541  
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  هاي محوري و تركيبي چند نمونه تريليتعداد چرخ و ميزان وزن مجاز گروه -3جدول 
نام وسيله

  

تعداد 
  محور

تعداد چرخ در   ن)هاي محوري با تركيب آنها(تميزان وزن مجاز در گروه
هاي بندي گروهنحوه تقسيم  هاي محوريهگرو

  محوري
كد 
 +A+B  وسيله

C+D
C+
D

A+
BD C B  A D C B A  

تريلي
  

3 28  13  20   -  13  13  8  -  4  4  2  
  

602  

تريلي
 

4  34  22  20   -  22  13  8  -  8  4  2  
  

601  

تريلي
 

4  38  26  20  13  13  13  8 4  4  4  2  
  

603  

تريلي
 

5  44  22  28   -  22  22  8  -  8  8  2  
 

606  

تريلي
 

5  42  24  20   -  24  13  8  -  10  4  2  
 

632 

تريلي
  

6  44  36  20  22  22  13  8 8  8  4  2  642 

تريلي
 

6  44  30  28   -  3
0  22  8  -  12  8  2  

 
644 

تريلي
 

7  44  36  28  22  22  22  8 8  8  8  2  
 

654 

  

   

aa<2

aa>2
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  چند نمونه كمرشكن هاي محوري و تركيبيتعداد چرخ و ميزان وزن مجاز گروه -4جدول 

نام وسيله
  

تعداد 
  محور

  هاي محوريهتعداد چرخ در گرو هاي محوري با تركيب آنها(تن)ميزان وزن مجاز در گروه  
بندي نحوه تقسيم

  هاي محوريگروه
كد 
A+B+C  وسيله

+D+E+F  
E+
F C+D A+B F ED C B  A  F  E D C B A  

كمرشكن
 

4  38  -  22  20  -  -  -  22  13  8  -  -  -  8  4  2  
  

610  

كمرشكن
 

5  44  -  30  20  -  -  -  30  13  8  -  -  -  12  4  2  
  

626  

كمرشكن
 

6  54  -  36  20  -  -  22  22  13  8  -  -  8  8  4  2   627  

  

  هاي محوري و تركيبي چند نمونه بوژيتعداد چرخ و ميزان وزن مجاز گروه -5جدول 

نام وسيله
 

تعداد 
  محور

  هاي محوريهتعداد چرخ در گرو آنها(تن)هاي محوري با تركيبميزان وزن مجاز در گروه
هاي بندي گروهنحوه تقسيم

  محوري
كد 
A+B+C  وسيله

+D+E+F  E+F C+D A+B F E D C B  A  F  E D C B A  

بوژي
 

  -    -  28  -  -  -  10  22  8  -  -  -  4  8  2  625  

بوژي
 

 -  -  -  28  -  -  -  10  22  8  -  -  -  4  8  2  
  

623  

بوژي
 

 -  -  -  28  -  -  -  18  22  8  -  -  -  8  8  2  
  

630  

  
  

  گيرد.شود و توزين محورها به صورت جداگانه صورت ميوزن كل بوژي بر اساس تعداد محور آن تعيين مي
  
  

 توجه
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 و تركيبي هاي محوري(ميزان وزن مجاز گروه 5 تا 1نقليه در جداول در مورد كد يا شناسه وسايل
  نقليه) و كاربرد آن در كالس گفتگو كنيد.وسايل

  

  
چرخ در  8تن، محور زوج(12تن، محور منفرد  6چرخ، وزن محور راهنما برابر  14محوره  4در يك تريلي 

گيري شده تن با باسكول محوركش اندازه 23متر)  2يك گروه محوري با فاصله محور تا محور كمتر از 
هاي محوري با اوزان شد، با تطبيق اوزان گروهتن با 41نقليه برابر وزن كل اين وسيلهاست. در صورتي كه 

  ميزان اضافه وزن احتمالي را به دست آوريد. 1جدول 
  

محور و  4نقليه به دليل داشتن هاي محوري تريلي)، اين وسيله(ميزان وزن مجاز گروه 3مطابق جدول  پاسخ:
  باشد. يعني مطابق شكل زير سه گروه محوري دارد.مي 601بوط به كد چرخ و توضيحات داده شده، مر 14

  

  
  چرخ 14محوره  4تريلي 

  

 1داراي  Cباشد كه در محور تن مي 22و  13، 8به ترتيب  Cو  A ،Bمطابق جدول وزن مجاز محورهاي 
  باشد.تن بار محوري بيشتر از حد مجاز مي

نقليه است كه در وسيله =A+B+C+D 34و =A+B=، 20 C+D 22 هاي تركيبي وزن مجازاما در گروه
باشد، بنابراين حد مجاز فقط در گروه تركيبي مي= A+B+C 41و =18A+B=  ،23 C+Dاين مثال 

A+B  رعايت شده است و در گروهC+D ،3  تن از حد مجاز رد شده است. 7و در گروه كلي  
نقليه هاي محوري وسايلهاي گروهنقليه، وزنسايلنقل ترافيكي، قبل از اقدام به حركت ووحملهاي شركت

  نمايند.ترافيكي، تطبيق مي حامل محموله را كنترل، و با جدول مربوط به اوزان مجاز وسايل نقليه
  

  
نقل حاضر شده و پس از توزين و وبا هماهنگي مدير هنرستان، به همراه هنرآموز خود در يك شركت حمل

نقليه ترافيكي قبل از آغاز سفر، نتايج را با جدول ميزان وزن مجاز تكميل يك اظهارنامه توزين وسيله
  نقليه ترافيكي مقايسه كرده و به هنرآموز تحويل دهيد.هاي محوري وسايلگروه

  نقليه انتخابي در جدول فوق موجود باشد.تذكر: دقت كنيد وسيله
  

  

برابر  Bتن، محور  8برابر  A، وزن محور 626چرخ، داراي كد(شناسه)  18محوره  5در يك كمرشكن 
گيري شده است. در صورتي كه وزن كل تن با باسكول محوركش اندازه 22برابر  Cتن و گروه محوري 16

ي محوري با اوزان هانقليه با تطبيق اوزان گروهشد، ضمن رسم شكل وسيلهتن با 46نقليه برابر اين وسيله
  جدول مربوطه، ميزان اضافه وزن احتمالي را به دست آوريد.

3فعاليت كارگاهي

4فعاليت كالسي

 1مثال

aa<2

3فعاليت كالسي
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  رسم شكل
  
  

  
  
  
  
  

  لهأحل مس
.................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................  
  

  اضافه بار و جريمه آن
طور كه در پودمان حمل بارهاي ترافيكي مشاهده گرديد ميزان باري كه بر حسب تن و بيش از همان

هاي و ميزان باري كه بيش از ظرفيت مجاز هر يك از گروه اضافه باربر حمل شود، نقليه بارظرفيت وسايل
  نام دارد. اضافه بار محوري بر حمل شودنقليه بارمحوري وسايل
  شود.نقل ميوو شكل اصلي موجب بروز خطر و مشكل در حملاضافه بار به د

 نقليه در زمان طراحي و ساخت با توجه نقليه است. به طور كلي هر وسيلهجنبه اوليه آن ايمني وسيله
شود و كليه اجزاي محركه و ايمني آن بر همان اساس طراحي و ساخته مي ،به ميزان ظرفيت مجاز

نقليه به صورت عدم رعايت شرايط مندرج در كارت مشخصات وسيله ساخته شده است. بنابراين در
نقليه ترين آنها سيستم ترمز وسيلهگيرد. يكي از مهمنيز تحت تأثير قرار مي ءنوعي عملكرد اين اجزا

دار را در است. به عنوان مثال عملكرد يك كارگر ساختماني در زمان حمل بار توسط يك گاري چرخ
كيلوگرم باشد، كارگر  100ر قطع اگر ميزان بار قابل حمل توسط كارگر با آن چرخ نظر بگيريد. به طو

ها داشته باشد. در صورتي كه ميزان بار ها و سرباالييبايد نيروي الزم در حمل گاري را در سرازيري
يه نقلبيش از اين مقدار باشد، به طور قطع عالوه بر امكان بروز آسيب بر جسم كارگر(در مورد وسيله

يابد. يعني در صورت حمل اضافه بار، عملكرد استهالك بيشتر) امكان بروز حادثه به شدت افزايش مي
نقليه و سيستم ترمز تحت تأثير قرار گرفته و در مواقع خاص سيستم شتاب(قواي محركه) وسيله

ان بروز حادثه نقليه كاهش يافته و امكهاي مذكور عملكرد مطلوب نداشته و قدرت مانور وسيلهسيستم
  وجود دارد.
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 نمايد، موضوعي است كه كمتر مورد توجه رانندگان جنبه ديگري كه رعايت وزن مجاز را ضروري مي
ها و گيرد. دليل آن عدم تأثير مستقيم آن بر عملكرد راننده است. واقعيت آن است كه جادهقرار مي

نقليه طراحي عبور و مرور انواع وسايل كليه ابنيه فني موجود در آنها با توجه به ميزان مشخصي از
هاي تعمير و نگهداري ابنيه فني نقليه، هزينهشوند. در صورت عدم رعايت وزن مجاز توسط وسيلهمي
ها به شدت افزايش يافته و ممكن است آسيب جدي به راه وارد شود. در اين صورت در بسياري از راه

  يابد.يها به صورت تصاعدي افزايش مموارد هزينه
نقليه، كاهش توان سيستم وسيله هدايت و كنترل قابليت آن، كاهش فني ابنيه و هاراه روسازي تخريب

ها از جمله اثرات ديگر وزن غير سوخت و فرسايش الستيك مصرف نقليه، افزايشوسيله عمر ترمز، كاهش
  مجاز است.
باربري و  نقليهوسايل ترمز دليل زدگي) بهموجرويه يا  شدن فيتيله( روسازي رويه تخريب 13در شكل 

  شود.تخريب ابنيه مشاهده مي
  

      
  تخريب رويه روسازي و ابنيه فني -13شكل 

  

هاي عظيم فني و تأسيسات مربوطه به عنوان سرمايه ها، ابنيهبنابراين به منظور حفظ و صيانت از شبكه راه
داراي اوزان فراتر از ظرفيت مجاز قانوني و با توجه به اختيارات نقليه سنگين ملي در برابر عبور وسايل

قانوني، جداول ميزان خسارات وارده به راه در اثر عبور بارهاي اضافي بر ظرفيت و همچنين اضافه بار 
  گردد.نقليه براي محاسبه و دريافت خسارت از سوي وزارت راه و شهرسازي ابالغ ميمحوري وسايل
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  شود:نقليه به عنوان نمونه مشاهده ميميزان خسارت وارد به راه در اثر عبور وسايل در جداول زير
  نقليه داراي محور منفردميزان خسارت وارد به راه در اثر عبور برخي وسايل -6جدول

  محور منفرد چهار چرخ  محور منفرد دو چرخ
  كيلومتر(به ريال)خسارت در هر   وزن به تن خسارت در هر كيلومتر(به ريال) وزن به تن

8  0 13  0  
9  6900 14  4900  

10  28400 15  20300  
11  63700 16  45500  
12  113200 17  80900  

  

  نقليه داراي محور مضاعفميزان خسارت وارد شده به راه در اثر عبور برخي وسايل -7جدول

محور مضاعف چهار 
  چرخ

محور مضاعف شش چرخ 
هاي با داراي الستيك
 5/36عرض كمتر از 
  مترسانتي

محور مضاعف شش چرخ 
هاي با داراي الستيك

تر يا مساوي عرض بزرگ
  مترسانتي 5/36

محور مضاعف هشت 
  چرخ

  وزن 
  به تن

خسارت در هر 
  كيلومتر 
  به ريال

وزن به 
  تن

خسارت در هر 
  كيلومتر 
  به ريال

  وزن 
  به تن

خسارت در هر 
  كيلومتر

  به ريال 

  وزن 
  به تن

خسارت در 
  كيلومترهر 
  به ريال 

14  0 16 0 19  0 22  0  
15  3000 17 2500 20  2700 23  2200  
16  12200 18 10100 21  11400 24  9500  
17  27300 19 22700 22  27000 25  22500  
18  48500 20 40400 23  47600 26  39600  
19  75800 21 63200 24  75500 27  63000  
20  109100 22 90900 25  108000  28  90000  
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  نقليه داراي محور تريولهميزان خسارت وارد شده به راه در اثر عبور برخي وسايل -8جدول 

  محور تريوله دوازده چرخ  محور تريوله ده چرخ محور تريوله شش چرخ

خسارت در هر   وزن به تن
خسارت در هر   به تن وزن  كيلومتر به ريال

خسارت در هر   به تن وزن  كيلومتر به ريال
  كيلومتر به ريال

24  0 24 0  30  0  
25  3400 25 3100  31  2900  
26  13400 26 12300  32  11200  
27  30300 27 27700  33  25200  
28  54000 28 49500  34  45000  
29  84200 29 77200  35  70200  
30  121400 30 111300  36  101100  

  

  :8، 7، 6هاي توضيحات مربوط به جدول

  نقليه با هر مقدار اضافه بار محوري يا كلي و وارد به راه در مورد تمام انواع وسايلحداقل ميزان خسارت
  (يك ميليون) ريال منظور گردد.1000،000هر ميزان مسافت پيموده شده معادل 

 هاي محوري آنها از نقليه كه با وجود اضافه بار كل، وزن گروهخسارت وارده به راه در مورد وسايل
 كيلومتر معادل چهار هزار ريال منظور گردد. -تجاوز نكرده باشد، به ازاي هر يك تنمقادير مجاز 

 ها ممكن است هر چند سال تغيير كند و به عنوان نمونه آورده شده است.مبالغ اين جدول 
 گردد.هاي فوق به وسيله سامانه اضافه بار محاسبه ميجريمه اضافه بار مطابق جدول 
  

كيلومتر را طي  243شهر شيراز به مقصد شهر بوانات مسافت  أچرخ، از مبد 10محوره  3يك كاميون 
گيري شده است، در صورتي كه تن اندازه 22چرخ)  8تن و محور زوج( 8كند. وزن محور راهنما برابر مي

  شد، مبلغ خسارت وارد به راه را محاسبه نماييد.تن با 30نقليه برابر وزن كل اين وسيله
(محور مضاعف هشت چرخ) ميزان خسارت صفر 7(محور منفرد دو چرخ) و جدول6جدولمطابق پاسخ: 

تن اضافه وزن دارد  2تن است كه  28نقليه برابر ، وزن كل مجاز اين وسيله1 ريال است، اما مطابق جدول
لومتر كي-كه طبق توضيحات جداول فوق(ميزان خسارت وارد به راه)، خسارت اين كاميون به ازاي هر تن

  باشد.ريال مي1944000برابر  4000×2×243ريال يعني  4000مبلغ 
  

  

 2مثال
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كند. وزن محور كيلومتر از ساري به تهران را طي مي 250)، مسافت 606چرخ(كد 18محوره  5يك تريلي 
 گيري شده است. در صورتي كهتن اندازه 23محورهاي كفي  تن، و B 25تن، گروه محوري  7راهنما برابر 

  شد، مبلغ خسارت وارد به راه را محاسبه نماييد.تن با 55نقليه برابر وزن كل اين وسيله
  پاسخ: در جدول زير، مشخصات اين تريلي به شرح زير است.

  چرخ 18محور  5تريلي 

تعداد محور
  

  هاي محوري با تركيب آنها (تن)ميزان وزن مجاز در گروه
تعداد چرخ در 

  هاي محوريگروه
  هاي محوريبندي گروهتقسيمنحوه 

كد 
 نقليهوسيله

A+B+
C+D C+D  A+B  D  C  B  A D C B A

  

606  
5  44  22  28  -  22  22  8 -  8 8 2 

  ترتيب زير است:ميزان خسارت به  7و جدول  6مطابق جدول 
  خسارت محور راهنما: صفر ريال 

   22500×250= 5625000: ريال Bخسارت گروه محوري 
   2200×250= 550000: ريال Cخسارت گروه محوري 

  5625000+ 550000= 6175000مجموع خسارت برابر است با: ريال 
  

  
تن، گروه  6برابر  A، وزن محور 15، مطابق شكل 609چرخ، داراي كد  18محوره  5در يك كمرشكن 

گيري شده است. در تن با باسكول محوركش اندازه 25برابر  Cتن و گروه محوري 18برابر  Bمحوري 
شد، مبلغ خسارت وارد به راه را جهت حمل بار از تن با 49نقليه برابر صورتي كه وزن كل اين وسيله

  كيلومتر) محاسبه نماييد. 992( خرمشهر به شهركرد

  
  چرخ 18محوره  5كمرشكن 

  لهأحل مس
.................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  

  
   

5فعاليت كالسي

 3مثال
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  ارزشيابي مرحله اول
  نمره  استاندارد عملكرد  نتايج مورد انتظار شرايط آزمون مرحله رديف

1  
كنترل 

كل و وزن
 محوريبار

حضور در 
هاي شركت

نقل يا طرح وحمل
مسائل مرتبط با 
توزين و اضافه بار 

نقليه وسايل
باربري مختلف 

  همراه بار

توانايي تعيين  -
توزين هاي محوري، گروه

و محاسبه اضافه بار و 
  جريمه آن

عدم توانايي در تعيين  -
هاي محوري، توزين گروه

و محاسبه اضافه بار و 
 جريمه آن

هاي محوري، توزين تعيين گروه
و محاسبه اضافه بار و جريمه آن 

  به طور كامل انجام شود.
3  

هاي محوري، توزين تعيين گروه
 و محاسبه اضافه بار و جريمه آن

  به طور ناقص انجام شود.
2  

هاي قادر به تعيين گروه
محوري، توزين و محاسبه اضافه 

  بار و جريمه آن نباشد.
1  
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  هاي ترافيكيگيري ابعاد محمولهاندازه
  كه قسمتي از پروانه عبور بار ترافيكي است، دقت كنيد. 14به شكل 

  

  
  مشخصات بار ترافيكي -14شكل 

متر  5ترين عرض متر و بزرگ 30متر، طول كل  5نقليه و محموله برابر ارتفاع وسيله ارتفاع كل، مجموع
  باشد.مي

  

  
  نقليه و بار آن گفتگو كنيد.گيري ابعاد وسيلهدر كالس در مورد نحوه اندازه

  
  

عرض و ارتفاع در شكل گيري بيشترين گيري متر است. مثالً براي اندازهترين وسايل اندازهيكي از معمول
  متري استفاده كرد. 50متري) و براي تعيين بيشترين طول از متر فلزي  5/7توان از متر كمري(مي 15

  

  
  محموله ترافيكي -15شكل 

  شود.نمونه متر ديده مي دو 16شكل در 

6فعاليت كالسي
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  متري 50متري و متر فلزي  5/7متر كمري  -16شكل 

  دقت كنيد. 17حال به شكل 

    
  اي شكلبارهاي ترافيكي دايره -17شكل 

  شود؟گيري مياي شكل چگونه اندازهبه نظر شما بيشترين عرض و ارتفاع در بارهاي دايره
گيري مستقيم ارتفاع ميسر نيست، اما به وسيله بينيد رفتن به قسمت باالي بار و اندازهطور كه ميهمان

كه همان قطر دايره است، از جمع قطر دايره و ارتفاع ترين عرض را پيدا كرد راحتي بزرگتوان بهمتر مي
  آيد.بارگير از سطح زمين، ارتفاع كل به دست مي
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  كنون به شكل زير دقت كنيد.ا
  

  
  بارهاي ترافيكي مرتفع -18شكل 

  شود؟گيري ميچگونه اندازه 18به نظر شما بيشترين ارتفاع در بارهاي نظير شكل 
هايي ساده استفاده كرد، توان از روشممكن نيست، به صورت موردي ميگيري ارتفاع هنگامي كه اندازه

يا  30توان با يك متر اگر دسترسي به پشت بام ساختمان مجاور محموله آسان باشد، مي 18مثالً در شكل 
هاي هندسي غير مستقيم محاسبه صورت با روش گيري كرد، در غير اينمتري ارتفاع را اندازه 50
  گردد.مي

  به مثال زير توجه كنيد.

الزاويه با اندازه اضالع رضا براي پيدا كردن ارتفاع درخت مقابل خانه خود يك تكه مقوا به شكل مثلث قائم
متر از درخت بايستد،  8/8متر(مطابق شكل زير) ساخت. اگر او در فاصله سانتي 40و  30زاويه قائمه 

متر است.  60/1مثلث، نوك درخت را ببيند. فاصله چشم او از زمين تواند با نگاه كردن در امتداد وتر مي
  باشد؟ارتفاع درخت چند متر مي

  

  
  گيري ارتفاع بار غير قابل دسترسيروش اندازه

  

متر0/3

X

متر0/4متر1/6

 4مثال
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از  xآيد. طول به دست مي xمتر و  6/1مطابق شكل صفحه قبل ارتفاع درخت از حاصل جمع  پاسخ:
  شود:ها محاسبه ميرابطه تشابه مثلث

  است، پس xبه  3/0برابر با نسبت  8/8به  4/0نسبت 
/ / / / /
/ /

x
x


  

0 4 0 3 0 3 8 8 6 6
8 8 0 4  

  متر. 2/8يعني  6/6و  6/1ارتفاع درخت برابر است با مجموع 
  

توان از روش مطرح شده در مثال فوق استفاده كرد. در مورد ارتفاع بارهاي غير قابل دسترس نيز مي
ري ارتفاع است، در اين روش با آويزان كردن زنجير يا طناب(با طول گياستفاده از گاباري روش ديگر اندازه

  آيد.مشخص) از تير باالي گاباري، ارتفاع به دست مي
  

  
  هاي هنرستان را از چند روش به دست آورده و كنترل نماييد.باالترين ارتفاع كارگاه و ساختمان كالس

  
  

ونقل حضور يافته و ارتفاع چند محموله مدير هنرستان، همراه هنرآموز خود در شركت حمل با هماهنگي
  ترافيكي را به دست آوريد.

  
  

گيري ابعاد(طول، عرض و ارتفاع) استفاده از فناوري نوين هاي اندازهترين روشترين و راحتيكي از دقيق
هاي قابل دسترسي و گيريسيله در كمترين زمان و با دقت، اندازهمتر ليزري يا ديستومتر است. با اين و

  گيرد.غير قابل دسترس انجام مي
  

           
  ديستومتر و كاربرد آن

  

  ها و شرايط مسيرهاي حمل بار ترافيكيويژگي
نقل هنگامي كه ابعاد يا وزن بار از حد مجاز تجاوز كند، آن بار، مشمول رعايت ودر صنعت حمل
شود. مسير حمل بار ترافيكي با توجه به ابعاد و وزن، مشخص جايي بارهاي ترافيكي ميدستورالعمل جابه

  نشده است.بيني مسير خوبي براي عبور بار پيش 19گردد. به عنوان مثال در شكل يا ايجاد مي

4فعاليت كارگاهي

5فعاليت كارگاهي

دانيدآيا مي
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  مسير نامناسب حمل بار ترافيكي -19شكل 

هاي ي عبور نسبت به بررسي مسير عبور و محدوديتنقل ترافيكي قبل از صدور پروانهوحملهاي شركت
هاي شده كه از طريق ادارات كل و سازمانچنين اطالع از آخرين تغييرات انجاموزن و ارتفاع موجود هم

  كنند.گردد، اقدام ميها اعالم مياي استانجادهنقل وراهداري و حمل
شرايط و ضوابط مربوط به  نقل كليهوبر رعايت مقررات عمومي حملنقل ترافيكي عالوه وهاي حملشركت
(محل بارگيري) تا مقصد(محل تخليه) در پروانه عبور أهاي ترافيكي در هر سفر را از مبدنقل محمولهوحمل

  دهند.حويل ميدرج و به راننده ت
عبور براي درج توضيحات الزم درخصوص مسيرهاي طوالني  همچنين در صورتي كه فضاي فرم پروانه

نقل ترافيكي مسير حمل را به چندين قسمت تقسيم كرده و براي هر وهاي حملكافي نباشد، شركت
  كنند.عبور جداگانه صادر مي قسمت از مسير، پروانه

فيكي وابستگي زيادي به نوع بار از نظر ابعاد و وزن آن دارد تا نه تنها بار سالم به تعيين مسير حمل بار ترا
  نقليه و طبيعت نيز زياني وارد نشود.مقصد برسد بلكه به مسير(جاده، پل، تأسيسات و...)، وسايل

  

  هاي تعيين مسير و حمل بار ترافيكي مربوط به وزنمحدوديت

  
  و عدم رعايت محدوديت وزن مسير نامناسب حمل بار - 20شكل 
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نقليه را هاي محوري وسايلنقليه، اوزان گروهترافيكي قبل از اقدام به حركت وسايلنقل وحملهاي شركت
دهند. ترافيكي تطبيق مي نقلية حامل محمولةكنترل و با جدول مربوط به اوزان مجاز وسايل

جاز صورت نگرفته باشد، تحت هيچ شرايطي، مجاز اي كه بارگيري آنها مطابق اوزان محوري منقليهوسايل
  هاي كشور نيستند.به حركت و تردد در راه

اي استان، محور عبور نقل جادهوراه، در صورت تشخيص يا درخواست سازمان راهداري و حملپليس 
را در  حامل محمولة ترافيكي نقليةهاي محوري وسايلنقليه نسبت به كنترل تصادفي اوزان گروهوسيله

متر نسبت به اطراف آن، اختالف سطح نداشته باشد، اقدام سانتي 4مكاني كه سطح باسكول، بيشتر از 
  نمايد.موارد تخلف مطابق مقررات اقدام مي كرده و در صورت مشاهده

  

كنترل وزن محورها متر، هنگام سانتي 4در مورد لزوم نداشتن اختالف سطح باسكول و اطراف آن بيش از 
  گفتگو كنيد. در كالس بحث و

  
  

هايي(به داليل فني) داراي محدوديت وزن باشند، بنابراين در صورتي كه حتي در مسير ممكن است پل
رو ها عبور كند، از اين تواند از روي اين پلنقليه ترافيكي نمينقليه و بار مجاز باشد، وسيلهوزن وسيله
قبل از زمان  روز 3كم، بايست تا دست شود و ميقبيل در پروانة عبور، درج مي هايي از اينفهرست پل

راه و شهرسازي محل اطالع داده شده و مراتب عبور از كنار گذر  ها، موضوع به ادارهاز كنار گذر پل عبور
  سنگين از كنارگذرها تكميل شود.نقلية فوقها در صورتجلسه عبور وسايلپل

يت وزني در آن درج شده است را دهاي داراي محدويك پروانه عبور كه مشخصات پل قسمتي از 21شكل 
  دهد.نشان مي

  

  
  هاي داراي محدوديت وزنيقسمتي از يك پروانه عبور شامل پل -21شكل 

  

هاي داراي محدوديت داراي كنارگذر نباشند و امكان احداث آن نيز، وجود نداشته باشد، كه، پلدر صورتي 
  كنند.از مسيرهاي جايگزين استفاده مينقل وحملي هاشركت

تن باشد، از روي  96آن، بيش از  سنگين، كه مجموع وزن كشنده، بوژي و محمولههاي فوقعبور محموله
كه مجموع وزن بوژي و محموله كمتر يا متر، ممنوع است. البته در صورتي 10بيش از  هاي با دهانهپل

طرف ديگر پل، توانند با عبوردادن كشنده، به نقل ترافيكي، ميوهاي حملتن باشد، شركت 96مساوي 
)، يا بكسل 22دستگاه وينچ(شكل وسيلهكيلومتر در ساعت، به  5بوژي و محموله را، با حداكثر سرعت 

  طرف ديگر پل بكشند.به
  

7فعاليت كالسي
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  دستگاه وينچ -22شكل 

اي است كه از يك قرقره، كابل بسته شده بر روي آن به همراه قالب مربوطه و يك گيربكس وينچ وسيله
  تشكيل شده است. 

ترافيكي، از جمله وسايلي نظير بلدوزر، لودر، گريدر، بيل مكانيكي و مانند آن باشد، كه  چنانچه محموله
هستند و پل داراي محدوديت كمتر از وزن كل ها داراي توان حركتي مناسب در عبور از كنارگذر پل

نقل ترافيكي مجاز هستند تا محموله را بدون واردشدن آسيب و صدمه وهاي حملنقليه باشد، شركتوسيله
نقليه بدون محموله از روي پل دوباره بار را روي به تأسيسات راه از كنار پل عبور داده و پس از عبور وسيله

  .نقليه قرار دهندوسيله
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  سنگين از كنارگذرهانقليه فوقصورتجلسه عبور وسايل
  

  نقليه و پروانه عبورمشخصات كلي وسيله -الف
  

    گذاري و سريال: محل شماره  شماره پالك:   نقليه:نوع وسيله
  تعداد چرخ:  تعداد محور:

  

    وزن كل(تن):  وزن محموله(تن):  نوع محموله:
  عرض(متر):                    كل(متر):                 طول 

  

  مبدأ:                                                                       مقصد:
  

  ونقل ترافيكي:شماره و تاريخ پروانه عبور:                                         نام و كد شركت حمل
  
  هاي واقع در مسيروضعيت عبور از كنارگذر محدوديت -ب
  

  
  

  از كنارگذر نقليه فوق سنگينوسايل نمونه صورتجلسه عبور -23شكل 

  رديف

  نام و امضاء نوع و مشخصات محدوديت
نماينده اداره كل 
راه و شهرسازي 

 استان

  نام و امضاء
آهن نماينده راه

  اييا برق منطقه
  (بر حسب مورد)

  تاريخ  موقعيت  محور  نام
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  هاپل شده صورتجلسه عبور از كنارگذر نمونه تكميل -24شكل 
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هاي دو نفره تقسيم شويد. يك نفر به دهد. به گروههايي از يك پروانه عبور را نشان ميشكل زير قسمت
نقل، مشخصات و وعنوان نماينده اداره راه و شهرسازي و يك نفر به عنوان نماينده شركت حمل

  استخراج كرده و براي آنها صورتجلسه عبور از كنارگذر صادر نماييد.ها را هاي پلموقعيت
  

  

  
  هايي از يك پروانه عبورقسمت

  

  

  
  عبور محموله ترافيكي از كنارگذر -25شكل 

6فعاليت كارگاهي
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  هاي تعيين مسير و حمل بار ترافيكي مربوط به ارتفاعمحدوديت

  
  عدم توجه به محدوديت ارتفاعي -26شكل 

هاي ارتفاع، در كنند كه كلية محدوديتنحوي تعيين ميترافيكي مسير حمل را بهنقل وحملهاي شركت
عبور ذكر شده و  نقليه و محموله باشند، در پروانههايي كه داراي ارتفاع مجاز كمتر از ارتفاع وسيلهمسير

از  ضرورت عبور از كنارگذر نيز قيد گردد. در صورت عدم وجود كنارگذر يا عدم امكان احداث آن،
  شود.مسيرهاي جايگزين ديگر استفاده مي

هاي سطح، و تقاطعهاي غير همهاي مربوط به تقاطعها، پلهاي ارتفاع، شامل تونلبخشي از محدوديت
اي كشور موجود يا از طريق جادهنقل وحملها)، كه در سايت اينترنتي سازمان راهداري و آهن(گذرگاهراه

شود، در دسترس هستند ولي براي بخشي ها اعالم مياي استانجادهنقل وحملهاي راهداري و سازمان
هاي ارتفاعي كه در هاي عابر پياده، يا محدوديترساني، پلهاي آبهاي ارتفاع نظير لولهديگر از محدوديت

ترافيكي موظف نقل وحمل) و در سايت فوق موجود نيست، شركت 19گيرند(شكل محدودة شهري قرار مي
  قبل از اقدام به تعيين مسير يا صدور پروانة عبور نسبت به بررسي دقيق مسير حمل اقدام نمايد.است 

ترافيكي در طول مسير نقل وحملهاي متر باشد، شركت 6نقليه و محموله بيش از چنانچه ارتفاع وسيله
مسير يا در صورت لزوم قطع  اي اطالع داده و با موافقت آنها نسبت به ادامهمراتب را به ادارات برق منطقه

  كنند.هاي برق كه با جاده تالقي دارند، اقدام ميو وصل مجدد هادي
روز  3ترافيكي حداقل نقل وحملهاي ها باشد، شركتهاي ارتفاع مربوط به تونلكه محدوديت در صورتي

شده نده و در زمان اعالم راه و شهرسازي محل رسا ها، به اطالع ادارهقبل از زمان عبور از كنارگذر تونل
  كند.نقليه از كنارگذر تونل نظارت ميترافيكي در محل حاضر و بر عبور وسيلهنقل وحملشركت  نماينده

هاي آهن باشد، شركتهاي راهنقليه و محموله، بيش از ارتفاع مجاز در گذرگاهكه ارتفاع وسيلهدر صورتي 
آهن زمان عبور از روي ريل مجاور گذرگاه مراتب را به شركت راهروز قبل از  3ترافيكي حداقل نقل وحمل

آهن منطقه، از روي ريل مجاور گذرگاه، عبور منطقه اطالع داده سپس با هماهنگي نمايندگي شركت راه
  نمايند.مي
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ترافيكي نقل وحملشده، توسط شركت ساعت پس از زمان اعالم 24آهن منطقه حداكثر ظرف شركت راه
هاي آهن، نسبت به اعزام نماينده براي نظارت بر عبور محموله از گذرگاههاي راهور از گذرگاهبراي عب

  كند.آهن اقدام ميراه
 عهده آهن داراي محدوديت ارتفاع نيز، برهاي راهها و گذرگاهمسئوليت احداث كنارگذر، در مورد تونل

احداث ، در نقلوحملهاي ازي، نيز با شركتترافيكي است، و ادارات كل راه و شهرسنقل وحملشركت 
  كنند.سيسات و ابنية فني راه، صدمه وارد نيايد، همكاري مينحوي كه به تأكنارگذر، به 
دليل داشتن ارتفاع كمتر از حد مجاز، روي يكديگر قرار گرفته باشد، ارتفاع كل كه محموله، به در صورتي

  ر تجاوز كند.مت 5/4، تحت هيچ شرايطي، نبايد از آن
  

  
  بارگيري غير مجاز -27شكل 

باشد؟ در صورت در پروانه عبور ارائه شده در فعاليت كارگاهي، آيا نياز به هماهنگي با اداره برق منطقه مي
  نياز صورتجلسه را تنظيم نماييد.

  
  

است؟ در مورد نحوه صحيح بارگيري در كالس ، غير مجاز تشخيص داده شده 27چرا بارگيري در شكل 
  گفتگو كرده و راهكار ارائه دهيد.

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  
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  هاي تعيين مسير و حمل بار ترافيكي مربوط به عرضمحدوديت

  
  بار ترافيكي عريض -28شكل 

عنوان گيري و بيشترين عرض به نحو مناسب اندازهترافيكي، پس از بارگيري بايد به  ميزان عرض محموله
  شود.عرض درنظر گرفته 

داراي بارگير كفي، ممنوع  نقليهمتر با وسايل 5هاي ترافيكي، با عرض بيش از بارگيري و حمل محموله
هايي وجود داشته باشد، محموله بايد با در نظر گرفتن وزن است. چنانچه ضرورت حمل چنين محموله

  توسط كمرشكن مناسب حمل شود.
راه، يك دستگاه خودرو متر باشد، به تشخيص پليس  6تا  4نقليه، بين كه عرض كل وسايلدر صورتي 

نقليه با عرض بين مقادير فوق خطرآفرين هايي كه تردد وسايلنقليه را در مكانتواند وسيلهراه ميپليس 
  است، همراهي كند.

موران أترافيكي موظف هستند تا در مسير، مراتب را به منقل وحملهاي بنابراين در اين شرايط شركت
طور كتبي نقليه، به راه را در خصوص لزوم يا عدم لزوم همراهي با وسيلهراه اطالع داده و نظر پليس پليس 

  دريافت دارند.
 نقليه متعلق به پليسمتر باشد يكي از وسايل 6نقليه بيش از ترافيكي وسيله كه عرض محمولهدر صورتي 
طول مسير همراهي كرده و در صورت لزوم نسبت به هدايت  ترافيكي را در نقليه حامل محمولهراه، وسيله

ونقل ترافيكي، حملهاي نمايد. بنابراين شركتنقليه و توقف احتمالي آنها اقدام ميترافيك ساير وسايل
  عمل آورند.راه محل به هاي الزم را با پليس موظف هستند تا در طول مسير هماهنگي

گيرد، م در آنها صورت نميئصورت داراه بههايي كه نظارت پليس روستايي و راههاي هاي فرعي، راهدر راه
م ئديده را با تمامي تجهيزات و عالهاي آموزشترافيكي، موظف است تا يكي از اسكورتنقل وحملشركت 

موران أنقليه، اقدام كند كه البته مكار گمارده، و نسبت به هدايت ديگر وسايل مناسب به هشداردهنده
ترافيكي نيز نقل وحملتوانند در صورت لزوم،  فعاليت اسكورت را بر عهده گيرند و شركت راه مي پليس

  باشد.موظف به همكاري مي
نقليه دركنار هم قرار دليل داشتن عرض كمتر از عرض بارگير وسيله ترافيكي به كه محمولهدر صورتي 

  نقليه، بيرون بماند.غل وسيلهگرفته باشد، تحت هيچ شرايطي نبايد از ب
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  به تصاوير زير دقت كنيد.

  
  متر) 5/11سازي پااليشگاه اصفهان(برج فرآيندي، بيشترين قطر حمل تجهيزات پااليشگاهي جهت پروژه بنزين

  
  متر) 8ر سازي پااليشگاه اصفهان(برج فرآيندي، بيشترين قطحمل تجهيزات پااليشگاهي جهت پروژه بنزين

  
  متر) 90/3حمل بار ترافيكي(بيشترين عرض 

  نقليه پليس جهت هدايت نياز دارد؟ چرا؟كدام محموله به حضور وسيله
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  
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  هاي تعيين مسير و حمل بار ترافيكي مربوط به طولمحدوديت

  
  محموله ترافيكي طويل -29شكل 

اي باشد نقل جادهوبارگيرهاي موجود در حملكه طول محموله غير قابل تفكيك بيش از طول در صورتي 
هاي نحوي كه قسمت انتهايي بارگير، داراي سيستممحموله بايد توسط بارگيري منفصل حمل شود، به

  نقليه باشد.كنترل ترمز و روشنايي وابسته به سيستم وسيله
متر  5ها متر و در تريلي 3ها ننقليه در كاميوگي بار از مركز آخرين محور وسايلماندحداكثر ميزان بيرون

اي كه نقليهباشد. وسايلمتر مي 50/1نقليهآمدگي بار، از مركز اولين محور وسيلهاست. حداكثر ميزان جلو
  هاي كشور را ندارند.تردد در راه گي يا جلوآمدگي بار آنها، بيش از اين باشد، اجازهماندميزان بيرون

  

  
  ماندگي بار از عقب و جلوآمدگي بار از جلو انواع تريلييين شده بيرونحداكثر ميزان تع - 30شكل 

ها موظف هستند تا هنگام عبور متر باشد، اسكورت 40نقليه، بيش از چنانچه طول محموله و وسيله
 نقليه حامل محمولهنقليه نمايند تا وسيلهها اقدام به توقف ساير وسايلها يا تونلنقليه در پيچوسيله

نقليه، در صورت گونه از وسايل رافيكي بتواند از محور وسط پيچ يا تونل عبور كند. محورهاي عقب اينت
  گردان باشند. بودن، بايد داراي صفحه منفصل
با  نقليهشده، اين مقررات را براي وسايلتواند در مسيرهاي از قبل تعيينصورت تشخيص مي راه درپليس 

  يز اعمال كند.متر ن 40تا  30طول بين 
اي با نقليهعبور براي وسايلنقل ترافيكي، موظف هستند تا قبل از اقدام به صدور پروانهوهاي حملشركت

با  نقليهمتر، نسبت به بررسي مسير اقدام كرده و محل تمام نقاطي كه تردد وسايل 30طول كل بيش از 
هاي الزم براي منظور كنترلخص كنند و بهآميز است را مشطول فوق براي ديگر وسايل نقليه مخاطره

  نقليه قرار دهند.اعزامي همراه وسيله نقليه، در اختيار راننده يا نمايندههدايت ديگر وسايل
سر هم قرار نقليه، پشت دليل داشتن طول كمتر از طول بارگير وسيله هايي، بهكه محموله در صورتي

  نقليه، بيرون بمانند.توانند از عقب وسيلهگرفته باشند، تحت هيچ شرايطي، نمي

L < 5mL< 1/5m
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كنند هايي نظير كمباين، بلدوزر، سايدبوم و فينيشر را حمل مينقل ترافيكي كه محمولهوهاي حملشركت
كن را نيز گذار و آسفالت پخشدروكن، تيغه، لوله مثل ييهامحموله توانند قطعات جداشدهشرطي مي به

كردن آنها و رعايت وزن مجاز و توزين بار از عقب و بغل بارگير نيز بيرون نباشند  كه ضمن باز حمل كنند
نقليه ديگري صورت بايد قطعات جداشده را با وسيله متر بيشتر نباشد. در غير اين 5/4و ارتفاع كل از 

  حمل كنند.
  

  

  به تصاوير زير دقت كنيد.

  
  متر) 5/11سازي پااليشگاه اصفهان(برج فرآيندي، بيشترين قطر پااليشگاهي براي پروژه بنزينحمل تجهيزات 

  
  متر) 21سازي پااليشگاه اصفهان(برج فرآيندي، طول كل حمل تجهيزات پااليشگاهي براي پروژه بنزين

قدام به توقف ساير ها اها يا تونلنقليه در پيچها هنگام عبور وسيلهدر كدام محموله نياز است اسكورت
  نقليه نمايند؟ چرا؟وسايل

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................  
  

11فعاليت كالسي
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  ترافيكي زمان حركت وسايل نقليه
  دقت كنيد: 31به محموله ترافيكي در شكل 

  

  
  محموله ترافيكي -31شكل 

چه حوادثي ممكن است اتفاق بيفتد؟ ممكن است نقليه در شب تردد كند، به نظر شما اگر اين وسيله
نقليه ترافيكي به اين وسيله برخورد نقليه ديگر، به دليل محدوديت ديد در شب و سرعت كم وسيلهوسايل

ترافيكي از نيم  نقليهناپذيري رخ دهد. به همين دليل ساعات مجاز حركت وسايلكرده و حوادث جبران
نقليه به راحتي متوجه ساعت قبل از غروب آفتاب است تا ساير وسايل ساعت بعد از طلوع آفتاب تا نيم

تردد بار ترافيكي گردند. همچنين برنامه زماني سفر بايستي به نحوي تنظيم گردد كه توقف در زمان 
  گاه مشخص، صورت گيرد.مناسب و در توقف

  

هاي ترافيكي را دانلود كرده و جايي محولهلعمل جابهدستورا rmto.ir.wwwبا مراجعه به درگاه اينترنتي 
  توانند در هنگام شب تردد كنند.ها ميمشخص كنيد در چه شرايطي، اين گونه محموله

  
  

باشد. ترافيكي ممكن نمي جايي محمولههاي خاص ممنوعيت تردد دارند و جابهمناسبتبعضي مسيرها در 
هاي اي به شركتنقل جادهومذكور، در سايت اينترنتي سازمان راهداري و حمل البته فهرست محورهاي

  گردد.نقل ترافيكي اعالم ميوحمل
  

7فعاليت كارگاهي

دانيدآيا مي
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  ارزشيابي مرحله دوم
 نمره  استاندارد عملكرد  نتايج مورد انتظار  شرايط آزمون  مرحله  رديف

1  
كنترل ابعاد 

هاي محموله
  ترافيكي

حضور در 
هاي شركت
نقل وحمل
يا در  ترافيكي

كارگاه با وجود 
 نقليهوسيله

  بارگيري شده

گيري توانايي اندازه -
هاي ابعاد محموله

ترافيكي و مواجهه با 
  هاي مسيرمحدوديت

عدم توانايي در  -
گيري ابعاد اندازه

هاي ترافيكي و محموله
هاي مواجهه با محدوديت

 مسير

هاي گيري ابعاد محمولهاندازه
ترافيكي و مواجهه با 

هاي مسير به طور محدوديت
  كامل انجام شود.

3  

هاي گيري ابعاد محمولهاندازه
ترافيكي و مواجهه با 

  هاي مسيرمحدوديت
 به طور ناقص انجام شود.

2  

گيري ابعاد قادر به اندازه
هاي ترافيكي و مواجهه محموله

  هاي مسير نباشد.با محدوديت
1  

  
 
 
  

  نظارت و تخلفات

  
  كنترل پليس -32شكل 

اي در هر استان بر حمل بارهاي ترافيكي نظارت نقل جادهوراه يا سازمان راهداري و حملمأموران پليس 
نقليه كه متوجه تخلفي در حمل بار ترافيكي شوند، ضمن متوقف كردن وسيلهاي دارند و در صورتي ويژه

. سرعت، پروانه عبور، عالئم و تجهيزات كننددر پاركينگ مناسب، مراتب را براي پيگيري گزارش مي
  هشداردهنده از جمله موارد نظارت مأموران است.
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  سرعت حمل بار ترافيكي

  
  تابلوهاي سرعت مجاز -33شكل 

  

  گردد:شرح زير تعيين ميهاي آن بهترافيكي و اسكورت حامل محموله نقليهسرعت مجاز وسايل
متر برابر  30تا  20كيلومتر در ساعت، بين  60متر برابر  20ل كل تا نقليه با طوالف) سرعت مجاز وسايل

  كيلومتر در ساعت است. 40متر برابر  30كيلومتر در ساعت و بيش از  45
متر برابر  4تا  3كيلومتر در ساعت، بين  60متر برابر  3تا  60/2نقليه با عرض بين ب) سرعت مجاز وسايل

  كيلومتر در ساعت است. 40متر برابر  4كيلومتر در ساعت و بيش از  45
 45متر برابر  6تا  5كيلومتر در ساعت، بين  60متر برابر  5تا  50/4نقليه با ارتفاع ج) سرعت مجاز وسايل

  كيلومتر در ساعت است. 40متر برابر  6كيلومتر در ساعت و بيش از 
تن  96تا  62كيلومتر در ساعت، بين  60تن برابر  62تا  40نقليه، با وزن كل بين د) سرعت مجاز وسايل

  كيلومتر در ساعت است. 30تن برابر  96كيلومتر در ساعت و بيش از  45برابر 
اين ماده، » الف تا د«نقليه، برابر با حداقل مقداري است كه با توجه به بندهاي البته سرعت مجاز وسايل

رعايت مقررات مربوط به سرعت ايمن و تابلوهاي محدوديت سرعت  ،وجود اين گردد. باتعيين مي
  ها الزامي است.شده در جادهنصب

اي شكل به قطر نقليه را با تابلويي دايرهنقل ترافيكي ميزان حداكثر سرعت مجاز وسايلوهاي حملشركت
كه در سمت چپ و عقب متر سانتي 3قرمز به عرض  مشكي و حاشيه متر با رنگ سفيد و نوشتهسانتي 25

  رسانند.گان ميترافيكي نصب شده باشد، به اطالع ديگر رانند نقليه حامل محمولهوسيله
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  دهد. حداكثر سرعت مجاز را مشخص نماييد.شكل زير قسمتي از پروانه عبور را نشان مي 
  

  
  قسمتي از يك پروانه عبور

.................................... حداكثر سرعت(با ذكـر دليـل): ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................  

  

  

  هاي زير حداكثر سرعت مجاز را مشخص نماييد.با توجه به مشخصات درج شده در شكل
  

  
  محموله ترافيكي

  ........................................................................................................................................حداكثر سرعت(با ذكر دليل):   
  ..............................................................................................................................................................................................  

  

  
  محموله ترافيكي

.................................... حداكثر سرعت(با ذكـر دليـل): ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................  

12فعاليت كالسي
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، مجاز نيست. نقليه حامل بار، ممنوع اعالم شدههايي كه براي تردد وسايلترافيكي در راه نقليهتردد وسايل
اي، يا جاده نقلوحملاي ذكرشده(به تشخيص سازمان راهداري و هكه مسير ديگري، غير از راهدر صورتي 

توانند با ترافيكي، مي نقلوحملهاي راه استان محل عبور) وجود نداشته باشد، شركترييس قرارگاه پليس 
ها، يا بخشي از آنها، با رعايت موارد ايمني تردد نموده و در گونه راهراه استان، در اينهماهنگي پليس 

  ولين خروجي ممكن، از آنها خارج شوند.ا
  

  
  

  ونقل ترافيكيامتياز منفي تخلفات در حمل
هاي كشور، دفتر ايمني و ترافيك، ضمن بررسي جايي محموالت ترافيكي در راهمطابق دستورالعمل جابه

جايي جابههاي عبور يا رعايت مفاد آن در هنگام نقل ترافيكي، در صدور پروانهوهاي حملعملكرد شركت
اي استان، نقل جادهوراه، و سازمان راهداري و حملهاي ارسالي پليس ترافيكي، بر اساس گزارش محموله

بايد براساس جدول امتياز منفي تخلفات در در صورت بروز تخلف، پس از احتساب امتياز منفي، مي
  نحو زير اقدام نمايد:نقل ترافيكي، به وحمل

مدت دو ماه، مجاز به صدور شود، آن شركت به  20مجموع امتياز منفي حداقل ـ در صورتي كه 1
  هاي ترافيكي نخواهد بود.عبور، براي محمولهپروانه

مدت شش ماه، مجاز به صدور شود، آن شركت به  35ـ در صورتي كه مجموع امتياز منفي حداقل 2
ماه بر اساس  تا سه انه فعاليت شركت به مدت يكهاي ترافيكي نخواهد بود و پروعبور، براي محمولهپروانه

  تصميم كميسيون، موقتاً لغو خواهد شد.
 مدت يك سال، مجاز به صدور پروانهشود، آن شركت به  50ـ در صورتي كه مجموع امتياز منفي حداقل 3

سال بر اساس  كماه تا ي كت به مدت سههاي ترافيكي نخواهد بود و پروانه فعاليت شرعبور، براي محموله
  تصميم كميسيون، موقتاً لغو خواهد شد.

سال،  شود، پروانه فعاليت شركت به مدت بيش از يك 70ـ در صورتي كه مجموع امتياز منفي حداقل 4
  موقتاً و يا بر اساس تصميم كميسيون به طور دائم لغو خواهد شد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانيدآيا مي
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  گردد.ها مالحظه ميدر جدول زير امتياز منفي برخي تخلف
  ونقل ترافيكيامتياز منفي برخي تخلفات در حمل -9جدول

  شرح تخلف  رديف
ماده(دستورالعمل 

هاي جايي محمولهجابه
  هاي كشور)ترافيكي در راه

امتياز 
 مالحظات منفي

جايي عدم صدور پروانه عبور در هنگام جابه  1
    20  1 هاي ترافيكيمحموله

نقليه و اوزان وسيلهعدم تكميل يا درج صحيح ابعاد و   2
    10  6 محموله در پروانه عبور

    10 9 نقليهعدم درج صحيح ساعات مجاز حركت وسيله  3

تخلف   2  9  نقليه در ساعات غيرمجازحركت وسيله  4
  راننده

حركت در مسيري غير از مسير تعيين شده يا   5
    15  30و  14، 9 انتخاب مسير غلط

    10 19-21 تجهيزات هشداردهندهعدم تأمين و به كارگيري  6

نقليه و يا هاي جلوي وسيلهروشن نكردن چراغ  7
تخلف   2  22 اسكورت

  راننده

عدم رعايت سرعت مجاز در حين حركت   8
تخلف   2  27 نقليه ترافيكيوسيله

  راننده

هاي ماندگي بار در صورت بارگيري محمولهبيرون  9
    10  44 پشت سر هم

10  
كمباين، تيغه بلدوزر، آسفالت  ،حمل دروكن

كن فينيشر يا دكل سايدبوم به صورت غير پخش
 مجاز

45  20    

  

نقليه ترافيكي از تجهيزات هشداردهنده استفاده نكرده و در ساعت غيرمجاز اقدام به تردد نموده يك وسيله
است؟ دفتر ايمني و ترافيك چه جرائمي نقليه مرتكب چند امتياز منفي شده است. مجموعاً اين وسيله

  گيرد؟نقليه در نظر مينقل مربوط به اين وسيلهوبراي شركت حمل
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................  
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  ترافيكي بارهاي عبور پروانه كنترل
نحو زير ترافيكي نمايد، به  ام به حمل محمولهنقل بدون صدور پروانة عبور، اقدوحمل كه شركتدر صورتي 
  گردد:اقدام مي

 عبور صادرمسير، پروانة ونقل ترافيكي باشد، براي ادامهحملچه شركت متخلف داراي مجوز الف) چنان
  گيرد.شود، ولي تخلف انجام شده مطابق مقررات مورد رسيدگي قرار ميمي

نقل ترافيكي نباشد، موضوع در ونقل ، داراي مجوز حملوحمل كه شركت، يا مؤسسهب) در صورتي 
 دائمصورت تكرار، به لغو  فعاليت و در سال، به لغو موقت پروانهماه تا يك كمسيون مطرح شده و از يك 

  شود.پروانة فعاليت، محكوم مي
ترافيكي  جايي محمولهبه جابه ، اقدامعبور پروانةنقليه ترافيكي بدون داشتن بارنامه و كه وسايل در صورتي

نقل ترافيكي ومسير توسط يك شركت حمل نقليه در پاركينگ مناسب، متوقف شده و ادامهنمايند، وسيله
  پذير خواهد بود.عبور، و رعايت مقررات امكان ديگر، با صدور بارنامه، و پروانه

 بار عبور نحوه كنترل به اقدام صادره،عبور پروانة در شده هاي اعمالمحدوديت رعايت بر نظارت براي
  گردد.ترافيكي مي

 پروانه مندرجات با محموله وزن تطبيق براي گرفت تحويل راعبور پروانة ونقل ،حملشركت  اينكه از بعد
 وزن و تنظيم كرده را توزين عمليات صورتجلسه بايد شركت شود. نماينده انجام عمليات توزين بايد عبور،

  نمايد. ثبت آن در را محورها از كدام هر
 صورت در داده، و تطبيقعبور پروانة مندرجات با نقليه راوسيله و محموله اوزان و نقل ابعادوحمل شركت

 بايد گيرد. شركتمي صورت شركت توسط عبور پروانه با محموله تطبيق جهت الزم اقدامات عدم تطبيق،
  كند. ارسال نقل استانوحمل كل اداره براي را شده تهيه صورتجلسه

 و راه كل اداره نماينده بايد باشد داشته را آهنراه ها وپل كنارگذر از عبور نقليه قصدوسيله صورتي كه در
 طي را موارد نمايد و درج پروانه پشت در را عبور شرح و كرده پيدا حضور محل استان در شهرسازي
  كند. ارسال استان نقلوحمل كل اداره به ايصورتجلسه

 و با محمولهعبور پروانةمندرجات  كنترل از پس و نقليه بايدوسيله عبور مسير در راه پليس هايپاسگاه
  كنند. مهر آن را و نمايند درج آن در را عبور ساعت آنها، صحت از اطمينان نقليه ووسيله

 دريافتي راهاي پروانه نيز دهد. پاسگاه تحويل راعبور پروانة مسير، پاسگاه آخرين در بايد شركت، نماينده
  كند.مي ارسال استان راه پليس براي

بررسي،  از پس نيز آنها كه كند ارسال استان راه پليس براي را تحويليعبور پروانة اين بايد پاسگاه آخرين
 نقلوحمل كل فرستند. ادارهمي نقل استانوحمل كل اداره به گرفته صورت تخلفات ذكر با راعبور پروانة
 به با متخلفان برخورد و بررسي براي گرفته صورت تخلفات همراه را هاي دريافتيپروانه اين بايد استان
  كند. ارسال ترافيك و ايمني دفتر
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جايي هاي اجرايي دستورالعمل جابهتواند بخشي از فعاليتاي كشور، مينقل جادهوسازمان راهداري و حمل
نقل فوق وهاي حملجز مقررات مربوط به نظارت و تخلفات را به انجمن شركت هاي ترافيكي، بهحمولهم

  سنگين و ترافيكي، واگذار و بر فعاليت آنها نظارت كند.
  

  نماييد.نقل ترافيكي، اقدام به كنترل پروانه عبور ترافيكي(توزين و مقايسه) وبا حضور در يك شركت حمل
  
  

  كنترل عالئم و تجهيزات مورد نياز حمل بار ترافيكي
نقل ترافيكي مشاهده گرديد، عدم تأمين و به وطور كه در قسمت امتياز منفي تخلفات در حملهمان

امتياز منفي است و ضرورت دارد اين تجهيزات همراه  10كارگيري تجهيزات هشداردهنده، شامل 
  اسكورت باشد.نقليه ترافيكي و وسيله

برگ صفحه بعد استفاده جهت كنترل وسايل و تجهيزات هشداردهنده در حمل محموالت ترافيكي از نمون
  شود.مي

  
در كارگاه پس از نصب عالئم و تجهيزات ايمني و هشداردهنده روي بارگير و يك اسكورت، گواهي كنترل 

  كنيد.وسايل و تجهيزات هشداردهنده را كامل 
  
  

نقل ترافيكي، وسايل و تجهيزات هشداردهنده يك محموله ترافيكي و وبا حضور در شركت حمل
  (هاي) آن را كنترل نماييد.اسكورت

  
  

   

9فعاليت كارگاهي

دانيدآيا مي

9فعاليت كارگاهي

10فعاليت كارگاهي
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  گواهي كنترل وسايل و تجهيزات هشداردهنده در حمل محموالت ترافيكي يك و دو اسكورت
  

هاي ترافيكي يك و دو هشدار دهنده در حمل محموله(( گواهي كنترل وسايل و تجهيزات 
  اسكورت))

  
لوازم و تجهيزات  ………………مورخ  ……………گردد، در ساعت بدين وسيله گواهي مي

 در حضور راننده لوازم و تريلر كمرشكن 14/2811/64ترافيكي مربوط به دستورالعمل شماره 

 به شماره گواهينامه …………………………محور آقاي  ………………
كنترل و ضمن توجيه راننده در مورد رعايت موارد ذكر شده در برگ ترافيك و  ………………

ل يل و تجهيزات هشدار دهنده يك نسخه از دستورالعمل نحوه استفاده از وسايدستورالعمل استفاده از وسا
  و تجهيزات هشداردهنده جهت اطالع و رعايت آن به راننده تحويل گرديد.

  

  اه كاميون ترافيك معمولي.ل و تجهيزات همريالف: وسا
  زن الكتريكي از نوع آذرخش.چهار عدد چراغ چشمك  -1
  عدد. ………عدد يا تابلو سه وجهي   ……………رنگي مثلث شب  -2
  عدد. 2گوِه   -3
  هاي اوليه درماني يك عدد.جعبه كمك  -4
  كيلويي يك عدد. 6نشاني كپسول آتش -5
  

  باشد.يراننده داراي لباس شبرنگ مي باشد/ نم
  هال و تجهيزات اسكورت يا اسكورتيب : وسا

  .……و يك دستگاه خودرو به شماره  ………………يك دستگاه خودرو سواري شماره  -1
  عدد چراغ گردان به رنگ زرد كه در وسط سقف نصب شده است. …………… -2
  عدد تابلو كه روي آن كلمه احتياط/ محموله ترافيكي نوشته شده است. ………… -3
رنگ كه سمت چپ ستون وسط خودرو/ خودروها عدد با دو خط شب ……………پرچم قرمز  -4

  نصب شده است.
  عدد. …………………زن از نوع آذرخش چراغ چشمك -5
  عدد. ……………هاي اوليه جعبه كمك -6
  عدد. ……………نشاني داراي اعتبار مصرف كپسول آتش -7
  

  مشخصات و امضا نماينده شركت                            نام و امضا و اثر انگشت راننده                  
  اسكورت گواهي كنترل وسايل و تجهيزات هشداردهنده در حمل محموالت تريلي يك و دو -34شكل 
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  ارزشيابي مرحله سوم
 نمره  استاندارد عملكرد  نتايج مورد انتظار شرايط آزمون مرحله رديف

1  
كنترل 
حين 
  حمل

حضور در 
هاي شركت
نقل وحمل

ترافيكي يا در 
كارگاه با وجود 

نقليه وسيله
  بارگيري شده

توانايي كنترل پروانه  -
عبور، محاسبه سرعت 

مجاز و كنترل 
تجهيزات ايمني، 

عالئم هشداردهنده و 
ها و شرايط اسكورت

  ايمني مسيرها
عدم توانايي در  -

كنترل پروانه عبور، 
محاسبه سرعت مجاز 

زات و كنترل تجهي
ايمني، عالئم 

هشداردهنده و 
ها و شرايط اسكورت
 ايمني

كنترل پروانه عبور، محاسبه سرعت 
مجاز و كنترل تجهيزات ايمني، عالئم 

ها و شرايط هشداردهنده و اسكورت
ايمني مسيرها به طور كامل انجام 

  شود.

3  

كنترل پروانه عبور، محاسبه سرعت 
عالئم مجاز و كنترل تجهيزات ايمني، 

ها و شرايط هشداردهنده و اسكورت
به طور ناقص انجام  ايمني مسيرها

  شود.

2  

قادر به كنترل پروانه عبور، محاسبه 
سرعت مجاز و كنترل تجهيزات ايمني، 

ها و عالئم هشداردهنده و اسكورت
  شرايط ايمني مسيرها نباشد.

1  
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  كنترل بارهاي ترافيكي نظارت و  ارزشيابي شايستگي
 شرح كار:

 كنترل وزن كل و بار محوري  
 هاي ترافيكيكنترل ابعاد محموله  
 ه و اردهندكنترل ضمن حمل(كنترل پروانه عبور، محاسبه سرعت مجاز و كنترل تجهيزات ايمني، عالئم هشد

 ها و شرايط ايمني مسيرها)اسكورت
 استاندارد عملكرد:

هاي جايي محمولهو كنترل ضمن حمل بر اساس دستورالعمل جابهكنترل توزين و اضافه بار، ابعاد محموالت ترافيكي 
 هاي كشورترافيكي در راه

 ها:شاخص
يين شده ط تعشراي ـ تجهيزات موجود ـ هاي كشورهاي ترافيكي در راهجايي محمولهدستورالعمل جابه ـ كتاب درسي

  توسط هنرآموز
 شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

  ين ادر غير  كتبي: هنرستان، محل آزمون عملي: در صورت امكان برگزاري در كارگاه هنرستان ومحل آزمون
  ونقل بار ترافيكيصورت در شركت حمل

 مدت آزمون: به ازاي هر هنرجو سه ساعت  
 هاي دو نفرهاخذ آزمون: به صورت انفرادي و در بعضي موارد گروه  

  متري 50تر منقليه ترافيكي بارگيري شده همراه با پروانه عبور، باسكول محوركش، وسيلهابزار و تجهيزات:
 معيار شايستگي:

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از   مرحله كار رديف
    2  كنترل وزن كل و بار محوري  1
    1  كنترل ابعاد محموالت ترافيكي  2
    2  كنترل ضمن حمل  3

  محيطي و نگرش:ايمني، بهداشت، توجهات زيستهاي غير فني، شايستگي
  پاسخگويي و ارائه واكنش مناسب -1
  كار را با رعايت اصول اخالقي احترام انجام دهد.-2
  رعايت آداب اجتماعي-3
 نجاماگيرد و وظايف خود را به موقع مسئوليت انجام كار را بر عهده مي -4

  دهد.
  كارهاي انجام شده را مستند كند. -5

2    

  *  ميانگين نمرات

  است. 2* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي،



  

  


