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مقدمه

از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای 
فردی و اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات 
نظام آموزشی که حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد 
چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش 
معلم از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش 
دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و 
نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و 
بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از 
جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، کتاب راهنمای 
 .... و  پوستر  و  آموزشی  فیلم  آموزشی،  نرم افزارهای  هنرآموز،  معلم/  تدریس 
می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي 
هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در 
نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. در این رسانه 
سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و 
مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و 
محیطي آورده شود. همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری 
هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ 



ارزشیابی  جهت  اصلی  شاخص های  بیان  تمرین ها،  و  یادگیري  فعالیت هاي 
شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری 
هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، 
و  اجرا  فرایند  در  مهم  نکات  مطالعاتی،  منابع  ارگونومی،  و  بهداشت  ایمنی، 
و  و صالحیت هاي حرفه اي  زماني  بودجه بندي  یادگیري،  در محیط  آموزش 

تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صدر در راستای تحقق اهداف 
بسته آموزشی که با کوشش و تالش مؤلفین گران قدر تدوین و تألیف شده 

موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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اجزای بتن
هر  اهمیت  و  نقش  و  بتن  تشکیل دهنده  اجزای  با  آشنایی  قسمت هدف  این  در 
و  اهمیت  به  دارد  ضرورت  بتن،  اجزای  بحث  در  می باشد.  بتن  ساخت  در  یک 
بتن  یک  اصلی  شاکلۀ  شود.  اشاره  مصرفی  اجزای  نسبت  انتخاب صحیِح  جایگاه 
کیفیت  با  سنگ دانه ها  که  صورتی  در  بنابراین  می دهد.  تشکیل  سنگ دانه ها  را 
مناسب انتخاب نگردند به هیچ عنوان امکان ساخت یک بتن خوب و با مقاومت 
مناسب امکان پذیر نیست. در صورتی که سنگ دانه ها کیفیت مناسبی نداشته باشد 
استفاده از سیمان بیشتر، نمی تواند دستیابی به یک بتن با مقاومت و دوام خوب را 
تضمین کند. همچنین در صورتی که نسبت آب مصرفی کم انتخاب گردد امکان 
اجرای بتن به دلیل سفتی بتن تازه امکان پذیر نخواهد بود و در صورتی که میزان 
آب مصرفی زیاد انتخاب شود بتن با کاهش قابل توجه مقاومت روبه رو خواهد شد. 
انتخاب میزان سیمان مصرفی برای کسب مقاومت مطلوب با استفاده از توصیه های 
آیین نامه و همچنین با استفاده از تجربه های پیشین صورت می پذیرد. سیمان در 
انواع گوناگون با مقاومت های مختلف در بازار عرضه می گردد که انتخاب سیمان 
و  آب وهوایی  شرایط  بتنی،  اجرای  دست  در  سازۀ  به  وابسته  آن  نوع  و  مصرفی 

محیطی و زمان مدنظر جهت اجرای پروژه دارد. 
در بتن معمولی میزان حجم هوای موجود معموالً بین 0/5 الی 3 درصد است و در 
مرحله ساخت بتن سعی می کنیم که میزان هوای بتن را از طریق لرزش به حداقل 
مقدار آن برسانیم. منتهی در بعضی از موارد می توان با استفاده از مواد حباب زا هوای 
بتن را )بتن هوادار( جهت افزایش دوام در برابر ذوب و یخ عمداً تا 8 درصد افزایش داد. 

 سیمان
خود  و  است  یکدیگر  به  سنگی  دانه های  چسباندن  صرفاً  بتن  در  سیمان  نقش 
ایده آل  این رو بتن  از  باربری ندارد،  تأثیری در مقاومت و  سیمان به خودی خود 
بتنی است که وقتی در آزمایشگاه نمونه آن شکسته شود دانه های سنگی آن از 
عمدتاً  اولیه سیمان  مواد  نشود.  پاره  بتن(  )چسب  و سیمان  وسط شکسته شده 
با تغییر در عناصر تشکیل دهنده سیمان  از خاک رس و آهک تشکیل می شود و 
تولید کرد.  را  انواع مختلف سیمان  کارخانه سیمان می توان  تولید در  در مرحله 
مهم ترین انواع سیمان شامل تیپ های مختلف سیمان پرتلند می باشد که کاربرد 
آن در متن کتاب مختصراً توضیح داده شده است. از انواع دیگر سیمان می توان به 

سیمان سفید، سیمان رنگی، سیمان سرباره ای و پوزوالنی و ... اشاره کرد.  
برای  تولید می شوند  در کشور  رایج  به صورت  دو  و  تیپ یک  که سیمان  آنجا  از 
مواردی که نیاز به سیمان تیپ سه، چهار یا پنج است می توان سیمان تیپ یک 
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تیپ های  کاربرد  همان  که  کرد  استفاده  مناسب  شیمیایی  افزودنی  با  را  دو  یا 
دیگر را ایجاد می کند. به طور مثال با استفاده از سیمان تیپ یک و افزودنی های 

تسریع کننده گیرش می توان همان نقش سیمان تیپ سه را ایجاد کرد. 
سیمان به دو صورت فله ای و پاکتی عرضه می شود. در انبار کردن سیمان به صورت 
فله ای باید شرایطی فراهم شود که کف انبار )زیر سیمان( کاماًل خشک باشد، لذا 
می توان در کف مقداری شن خشک پهن کرد تا از نفوذ رطوبت به طرف باال جلوگیری 
شود. همچنین سیمان پاکتی را روی سطوح تخته ای با شکل و ابعاد مشخص بنام 
پالت انبار می کنند. سیمان پاکتی را تحت شرایط سالم می توان تا یک سال انبار کرد.

سنگ دانه ها
در این قسمت هدف آشنایی با خصوصیاتی از سنگ دانه است که برای دستیابی به 
یک بتِن با کیفیت ضروری می باشد. لذا در ارائه این مطلب توجه ویژه به بحث نوع 
سنگ دانه مناسب و سازگار با مخلوط بتنی شده است. اصوالً سنگ دانه های گرد در 
مقایسه با سنگ دانه های تیزگوشه و شکسته به سیمان مصرفی کمتری نیاز دارند. 
زیرا سطح ظاهری سنگ دانه های گرد نسبت به سنگ دانه های تیزگوشه و شکسته 
کمتر بوده و چون خمیر سیمان می بایست تمام سطح ظاهری دانه را بپوشاند، لذا این 
دانه ها به خمیر سیمان کمتر و بالتبع به سیمان کمتری نیاز دارند. از نظر مقاومت 
نهایی بتن، اصوالً سنگ دانه های شکسته و گوشه دار به دلیل ایجاد قفل و بست بهتر 
و برقراری اصطکاک بهتر بین آنها، مقاوم تر بوده و به همین دلیل توصیه می شود که 
در مواردی که مقاومت خیلی باال مورد نیاز است از سنگ دانه های شکسته استفاده 
شود. شایان ذکر است که سنگ دانه های پولکی و سوزنی به هیچ وجه برای بتن سازی 
مناسب نیستند و در اثر ایجاد تنش در بتن شکسته شده و موجب کاهش مقاومت 
بتن می شوند. از طرفی در کمتر معدنی است که سنگ دانه های پولکی و سوزنی پس 
از استفاده از سنگ شکن ایجاد نشود. بنابراین حداکثر میزان مصرف سنگ دانه های 

پولکی و سوزنی به 15 درصد وزن کل سنگ دانه ها محدود می شود.
استانداردهای معینی مطابقت  با  باید  بهینه مهندسی، سنگ دانه ها  استفاده  برای 
داشته باشند: سنگ دانه ها باید تمیز، سخت، مقاوم و عاری از مواد شیمیایی جذب 
شده باشند و دیگر مواد ریز باید در حدی باشند که بر چسبندگی خمیر سیمان 
تأثیر منفی نگذارند. استفاده از سنگ دانه های سست در ساخت مخلوط های بتنی 

به هیچ وجه مناسب نمی باشد. 
شناسایی اجزای تشکیل دهنده سنگ دانه ها به تنهایی برای پیش بینی رفتار سنگ دانه ها 
در زمان بهره برداری کافی نیست. بازرسی چشمی اغلب نقاط ضعف سنگ دانه های 
درشت را آشکار می سازد. سوابق بهره برداری در ارزیابی سنگ دانه ها ارزشمند است. در 
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صورت نبود سوابق اجرایی، سنگ دانه ها را باید پیش از استفاده در بتن آزمایش کرد. 
با استفاده از اکثر سنگ دانه های معمولی)ماسه، شن، سنگ شکسته( بتن تازه مخلوط 
شده طبیعی با جرم مخصوص 2200 تا 2400  کیلوگرم بر متر مکعب تولید می شود. 
به منظور دستیابی به ابعاد مختلف سنگ دانه ها معموالً از سنگ شکن ها استفاده می شود. 
میزان کاهش در اندازۀ ذرات سنگ دانه ها و شکل ذرات و مقدار ذرات ریز ایجاد شده 
بسته به اندازه و نوع سنگ شکن ها و مقدار تغذیه سنگ شکن متفاوت است. دو نوع اصلی 

سنگ شکن ها شامل سنگ شکن های ضربه ای و فشاری هستند. 
مختلف  انواع  رطوبتی  جمع شدگی  و  االستیسیته  مدول  تراکم پذیری،  خصوصیات 
سنگ دانه ها متفاوت است و این خصوصیات بر روی خصوصیات مشابه بتن تأثیر گذارند. 
سنگ دانه های با قابلیت جذب باالی رطوبت، در اثر خشک شدن دچار جمع شدگی 
به همراه سنگ آهک، دولومیت و  فلدسپات  زیادی می شوند. سنگ دانه های کوارتز، 
گرانیت سنگ دانه هایی با جمع شدگی پایین در نظر گرفته می شوند، این در حالی است 
که سنگ دانه های دارای ماسه سنگ، شیست رسی و سنگ لوح اغلب باعث جمع شدگی 

زیاد بتن می شوند.

مواد افزودنی بتن
معموالً از نوع شیمیایی بوده که به صورت جزئی به بتن اضافه می شوند تا بعضی از 
خواص مناسب و مطلوب را در بتن ایجاد کنند. میزان مصرف مواد افزودنی در بتن کم 
بوده و معموالً به صورت درصدی از وزن سیمان مشخص می شوند. معموالً این مواد 
ابتدا با آب بتن مخلوط شده و سپس به مخلوط شن و ماسه و سیمان اضافه می گردند.

 دانه بندی
معموالً دانه بندی سنگ دانه ها در یک محدوده مجاز توسط آیین نامه ها تعریف می شود. 
چند دلیل برای مشخص کردن محدوده دانه بندی سنگ دانه وجود دارد. این محدوده 
روی نسبت ترکیب کردن شن و ماسه و همین طور مقدار سیمان و آب مورد نیاز، کارایی، 
قابلیت پمپاژ بتن، صرفه اقتصادی، تخلخل و دوام بتن تأثیر گذارند. تغییرات دانه بندی 
به طور جدی روی یکنواختی بتن از یک پیمانه به پیمانه ای دیگر بسیار تأثیرگذار است. 
به طور کلی سنگ دانه هایی که مقدار بیش از حد کمتر و یا بیشتر از اندازه معینی از 
ذرات را ندارند و منحنی دانه بندی آنها پیوسته است، نتایج رضایت بخشی به دست 

می دهند.
پیوسته                دانه بندی  منحنی  الف(  می شوند:  تقسیم  دسته  دو  به  دانه بندی  منحنی 
ب( منحنی دانه بندی گسسته. یک منحنی دانه بندی در صورتی پیوسته محسوب 
می شود که دارای این خصوصیات باشد: 1- تمام ابعاد استاندارد در دانه ها موجود باشد.
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2- بعضی از ابعاد نسبت به سایر ابعاد به میزان چشم گیری بیشتر یا کمتر نباشد. در 
بتن سعی می شود با استفاده از منحنی دانه بندی پیوسته فضای خالی کمتری بین 
سنگ دانه ها ایجاد شود و در نتیجه مصرف خمیر سیمان کمتر خواهد شد. همچنین 
حجم بیشتری از سنگ دانه ها در مخلوط بتنی  قرار گرفته و ساختار استخوان بندی 
سنگ دانه ای در مخلوط بتنی بیشتر می شود که باعث افزایش مقاومت بتن خواهد شد.

حداکثر اندازه سنگ دانه ها نیز بایستی براساس ضوابط زیر انتخاب شود:
 حداکثر بعد دانه های شنی نباید بزرگ تر از یک پنجم حداقل بعد قالب باشد.

 حداکثر بعد دانه های شنی نباید بزرگ تر از سه چهارم فاصله آزاد بین میلگردها باشد.
دال های روی  از یک سوم ضخامت  بزرگ تر  نباید  دانه های شنی  بعد   حداکثر 

خاک و یک دوم ضخامت دال های سقفی باشد.

برای یک نوع مصالح، دانه بندی در جدول زیر مشخص گردیده است. پس از 
کامل کردن جدول دانه بندی و رسم منحنی دانه بندی در شکل زیر، منحنی 

دانه بندی را با استفاده از نرم افزار اکسل رسم نمایید.
با نحوۀ ترسیم منحنی  این فعالیت، آشنایی هنرجو  انجام  از  پاسخ: هدف 
دانه بندی توسط نرم افزار می باشد. پس از تکمیل جدول مشابه با مثال حل 

شده مقادیر زیر به دست می آید:

اندازه مش شماره الک
)mm( درصد مانده وزن مصالحالک

درصد تجمعی عبوریهر الک

1 1/237/500100

125/41122/0098/00

3/4193035/4092/60

3/812/5400071/2521/35

44/753245/7715/58

82/364578/147/44

161/192163/853/59

500/31011/801/79

2000/075571/010/78

440/78ظرف

5614100/00مجموع

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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فصل اول: تهیه طرح مخلوط بتن و آسفالت

مطابق شکل زیر، به منظور رسم نمودار در نرم افزار اکسل ابتدا ستون های 
وارد  را   )C )ستون  مصالح  وزن  و   )D )ستون  الک  مش  اندازه  به  مربوط 
نرم افزار اکسل می کنیم. پس از وارد کردن این اطالعات جمع وزن مصالح 
را با دستور SUM در پایین ستون C یادداشت می نماییم. سپس با تقسیم 
هر یک از اعداد ستون C بر مجموع به دست آمده )5614( درصد عبوری 
را محاسبه کرده و در گام آخر با تفریق درصد تجمعی از مجموع آن جدول 

کامل شده در نرم افزار اکسل به دست می آید.

 Insert  with smooth line گزینه INSERTو از تب A و D حال با انتخاب ستون
را انتخاب کرده تا نمودار رسم شود. 
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پس از رسم نمودار با انتخاب محور افقی و گزینه format axis در پنجره 
باز شده تیک logarithmic scale را فعال می کنیم تا محور افقی در حالت 
لگاریتمی رسم شود. نهایتاً نمودار زیر برای خروجی اکسل به دست می آید.

در محاسبات انجام شده مشخص شده است که میزان سنگ دانه مانده بر 
شیب  شده  رسم  نمودار  در  و  بوده  زیاد  بسیار  میلی متر   12/5 الک  روی 
تغییرات در این نمودار ما بین الک بزرگ تر و این الک بسیار زیاد است که 
این شیِب زیاد در نمودار بیانگر زیاد بودن سهم این اندازه ذرات در نمودار 

دانه بندی است. 
در تحلیل نمودار توضیح داده شود که نمودار دانه بندی مطلوب برای بتن 

نموداری است که شیب تغییرات آن تقریباً یکنواخت است.

فشاری  مقاومت  به  دستیابی  به منظور  نیاز  مورد  سیمان  به  آب  نسبت 
35 مگاپاسکال برای حالت های زیر محاسبه کرده و نتیجه به دست آمده را با 

یکدیگر مقایسه نمایید.
الف( سنگ دانه تیز گوشه
ب( سنگ دانه گردگوشه

عنوان  به   35 عدد  انتخاب  و  کتاب   )10-1( شکل  به  مراجعه  با  پاسخ: 
ترتیب  به  تیزگوشه  و  برای سنگ دانۀ گردگوشه  زیر  مقاومت مطابق شکل 
نسبت آب به سیمان 0/44 و 0/49 به دست می آید. با مقایسه اعداد به دست 
سیمان  به  آب  نسبت  با  گردگوشه  سنگ دانه  که  می گردد  مشخص  آمده 
عبارت  به  یا  می رسد.  تیزگوشه  سنگ دانه  با  یکسان  مقاومت  به  کمتری 
این  بیشتر  پتانسیل  از  تیزگوشه حاکی  نمودار سنگ دانه  بودن  باالتر  دیگر 

شکل از سنگ دانه برای 
مقاومت  به  دستیابی 
می باشد.  بتن  در  باالتر 
که  است  ذکر  به  الزم 
استفاده  ترکیبی  حالت 
گردگوشه  سنگ دانه  از 
می تواند  تیزگوشه  و 
با  بتن  به  دستیابی  به 
در  و  مناسب  مقاومت 
عین حال روانی مطلوب 

کمک کند.

پاسخ فعالیت 
کالسی

سنگ دانه تیز گوشه

سنگ دانه گرد گوشه
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فصل اول: تهیه طرح مخلوط بتن و آسفالت

طرح اختالط بتن به صورت حجمی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی در صورتی که بخواهیم یک ستون به ابعاد 30×40 سانتی متر و ارتفاع سه 

متر را بتن ریزی کنیم، وزن هر یک از مصالح مصرفی را محاسبه نمایید.

( نسبت آب به سیمان، W
C )300= عیار سیمان ، 0/50= )

کیلوگرم بر مترمکعب 2400= وزن مخصوص بتن(
پاسخ:

 
150=300×0/50= عیار سیمان ×  نسبت آب به سیمان = میزان آب مورد نیاز
 
 1950=150-300-2400= وزن آب مصرفیـ  عیار سیمانـ  وزن مخصوص
 بتن = وزن مخصوص سنگ دانه های مصرفی
 
ارتفاع ستون= حجم مساحت ستون×   = مکعب( 0/36= 0/3×0/4×3   )متر 
بتن ریزی

 
)کیلوگرم( 108=300×0/36= عیار سیمان × حجم بتن ریزی= وزن سیمان
 
 )کیلوگرم(54 =150×0/36= وزن آب در هر مترمکعب × حجم بتن ریزی= وزن
آب مصرفی
 
مصرفی× سنگ دانه های  مخصوص  وزن   =0/36×1950=  702  )کیلوگرم( 
حجم بتن ریزی= وزن سنگ دانه ها

با راهنمایی هنرآموز خود، و با استفاده از نسبت های ارائه شده در مثال قبل 
یک مخلوط بتنی را در محیط کارگاه تهیه نمایید.

پاسخ: در انجام فرایند کارگاهی تدوین شده سعی شود در صورت امکان، 
یک آزمایش اسالمپ نیز صورت پذیرد تا هنرآموزان با این آزمایش نیز آشنا 
شوند. سعی شود در ساخت مخلوط بتنی، آب به تدریج و در چند مرحله 

اضافه شود تا هنرآموز با مفهوم روانی بتن آشنایی ملموس تری پیدا کند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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اختالط بتن
امروزه مخلوط کن هاي مکانیکی متنوعي وجود دارد، اما به طور کلي مي توان آنها را 

به دو گروه تقسیم کرد:
 مخلوط کن هاي استوانه اي

 مخلوط کن هاي عمودي یا تغاري
ترتیب ریختن مصالح به داخل این نوع مخلوط کن ها بستگي به نوع مخلوط دارد، ولي 
معموالً ترتیب ریختن عبارت است از: شن، سیمان، ماسه و آب که بهتر است ابتدا 
قسمتي از آب مخلوط به مخلوط کن ریخته شود و سپس در حین اختالط مصالح، 
متر مکعب  تا 1  انواع مخلوط کن  برای  افزوده شود.  به مخلوط  به تدریج  آب  بقیه 
ظرفیت، که با سرعت صحیح کار کنند، زمان مورد نیاز برای مخلوط کردن کمی 
بیش از 1 دقیقه و حداکثر 1/5 دقیقه است. برای مخلوط کن هایی که با سرعت 
زیاد کار می کنند، زمان 30 ثانیه کفایت می کند. مدت بهینه مخلوط کردن بستگي 

به عوامل زیر دارد:
 نوع مخلوط کن

 شرایط و وضعیت مخلوط کن )از نظر وضعیت فني و ظاهري(
 سرعت دوران مخلوط کن

 مقدار یا حجم بتن
 نوع مخلوط بتن

 ترتیب و نحوه ریختن مصالح در داخل دیگ مخلوط کن
بهترین روش براي تعیین مدت مطلوب مخلوط کردن، انجام دادن آزمایش با مخلوط کن 
و بتن مورد نظر است. معموالً مخلوط هاي خشک )اسالمپ کم( نیاز به مدت اختالط 
طوالني تری دارند. در مواردي که بتن حاوي سنگ دانه هاي شکسته است نیاز به مدت 

بیشتري نسبت به سنگ دانه هاي طبیعي )گرد( براي مخلوط کردن دارد.

مراحل اندازه گیری اسالمپ بتن را مطابق با شکل شرح دهید.
پاسخ: مراحل انجام آزمایش اسالمپ به شرح زیر است:

شده  مرطوب  و  تمیز  کاماًل  باید  ناقص(  )مخروط  اسالمپ  قالب  اول:  گام 
باشد، اما نباید خیس باشد. قالب اسالمپ باید بر روی یک سطح صاف، افقی، 
غیر جاذب آب قرار داده شود، اگر چنین سطحی موجود نیست باید قالب را 

روی یک ورق فوالدی قرار داد.
با گذاشتن دو پا بر روی دو گیره قالب اسالمپ، باید قالب محکم در محل 
خود نگه داشته شود. در فاصله زمانی مورد نظر، بعد از پایان اختالط باید بتن 
الیه اول در حدود یک سوم ارتفاع داخل مخروط ریخته شود و با استفاده از 

میله تراکم 25 ضربه وارد می شود تا متراکم شود. 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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فصل اول: تهیه طرح مخلوط بتن و آسفالت

گام دوم: الیۀ دوم که تا ارتفاع دو سوم مخروط ریخته شده و با استفاده از 
25 ضربه میله تراکم متراکم می شود.

گام سوم: الیۀ سوم  تا پر شدن کامل مخروط ریخته شده و با استفاده از 
25 ضربه میله تراکم متراکم می شود. 

گام چهارم: چنانچه پس از متراکم ساختن الیه فوقانی، بتن پایین تر از لبه 
مخروط بود، مجدداً باید مقداری بتن روی آن ریخته و سطح آن را با ماله 

صاف کرد.
گام پنجم: در حالی که مخروط با استفاده از دستگیره های موجود، کاماًل 
با دست نگه داشته شده است، )پس از برداشتن پاها از پاگیره ها( و پس از 
تمیز نمودن اطراف مخروط از اضافه بتن ریخته شده روی سطح، مخروط را 
به آرامی و بدون هیچ حرکت جانبی، چرخشی و یا ضربه ای، به طور عمودی 

به سمت باال می کشیم. این عمل باید طی مدت 5 تا 10 ثانیه انجام شود.
برعکس  به صورت  را  آن  قالب می توان  بیرون کشیدن  از  گام ششم: پس 
بر روی سطح صاف و کنار مخلوط بتن قرار داد. سپس باید میله تراکم بر 
روی قالب قرار داده شود و ارتفاع بین زیر میله و باالترین نقطه مخروط بتن 

اندازه گیری شود.

طبقه بندی روانی بتن براساس آزمون اسالمپ )براساس استاندارد ملی ایران به شماره 
بتن،  با  احداث  در دست  نوع سازۀ  به  توجه  با  می باشد.  مطابق جدول 1   )3519
نوع روانِی بتن مناسب با پروژه انتخاب می شود. در شکل 12 کتاب درسی تفاوت 
بین روانی نمونه های مختلف بتنی نشان داده شده است، که از نوع سفت آن برای 
بتن ریزی سدهای حجیم و از نوع روان آن برای ساخت بتن هایی تحت عنوان بتن 
خود تراکم )SCC( استفاده می گردد. الزم به ذکر است که برای دستیابی به بتن 
روان تر بهتر است به جای افزایش میزان آب مصرفی که باعث کاهش مقاومت بتن 
می گردد از مواد روان کننده استفاده شود. در شکل 13 کتاب درسی سعی شده است 
که هنرجو با کاربرد بتن در روسازی بتنی آشنایی پیدا کند. الزم به توضیح است که 

چنانچه بالفاصله پس از برداشتن مخروط، بتن در هم فرو ریخته شود )نوع 
ریزشی( و یا از یک طرف بریزد )نوع برشی( باید آزمون را یک بار دیگر تکرار 
کرد، و در صورتی که دوباره همان نتیجه حاصل شود می توان نتیجه گرفت 
و  نیست  الزم  چسبندگی  دارای  یا  و  نبوده  خمیری  حالت  دارای  بتن  که 
باید یا از روش دیگری برای اندازه گیری کارایی استفاده نمود و یا در طرح 

اختالط و یا در ساخت بتن تجدید نظر کرد.

نکته
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معموالً در پروژه های راه سازی با درجه اهمیت باال از دستگاه )تحت عنوان پیور( برای 
احداث روسازی بتنی استفاده می شود. برای اینکه پس از اجرای روسازی بتنی با 
دستگاه، بتن شکل خود را از دست ندهد نیاز است که بتن از نوع سفت انتخاب شود. 
حال اگر روسازی راه به وسیله قالب بندی اجرا شود می توان جهت افزایش سهولت کار 

با بتن و پمپاژ آن روانی بتن را از نوع نیمه سفت انتخاب کرد.

جدول 1- طبقه بندی روانی بتن براساس آزمایش اسالمپ

میزان اسالمپ )mm(طبقه بندی روانی

S140 10 تا

S290 50 تا

S3150 100 تا

S4160 بیشتر از

بتن ریزی

با تشکیل گروه های چند نفره در مورد شیوه صحیح اجرای هر یک از موارد 
زیر بحث نموده و روش صحیح را انتخاب نمایید.

بتن سرازیر  از محلی که  بتن  قرارگیری  فاصلۀ  توصیه می شود که  پاسخ: 
می شود حتی المقدور کم بوده و از 50 سانتی متر تجاوز نکند. ممکن است 
بیشتر  بتن،  پمپ  از  استفاده  گیرد.  پمپ صورت  دستگاه  توسط  بتن ریزی 
در مواردی توصیه می شود که بتن ریزی در ارتفاع بوده و از طرفی مشکل 
به وسیله  ستون ها  در  بتن ریزی  برای  باشد.  داشته  وجود  هم  بتن  ریختن 
پمپ بتن باید دقت کرد که با عبور دادن لوله پمپ از قالب، ارتفاع مجاز 
به  این فعالیت  بنابراین روش صحیح بتن ریزی در  بتن ریزی تنظیم گردد. 

شرح زیر است:
بتن ریزی در کف ها: روش دوم

بتن ریزی در شیب ها: روش اول
بتن ریزی در ستون ها به وسیله پمپ بتن: روش دوم

بتن ریزی در ستون ها با تعبیه روزنه: روش دوم

پاسخ فعالیت 
کالسی
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عمل آوری بتن
طول  در  باید  بتن  سازنده  که  است  مراقبتی  بتن  از  مراقبت  یا  آوردن  عمل  به 
بهتر صورت  آورد. هر چه شرایط عمل آوری  به عمل  بتن  از  اول  روز  الی 10   7
پذیرد، مقاومت کسب شده بتن پس از دوره عمل آوری بیشتر خواهد بود. بنابراین 
از انتخاب طرح اختالط مناسب یکی از عوامل اصلی در تضمین  عمل آوری پس 
به طرق  را می توان  بتن  از  مراقبت  بتن می باشد.  و کیفیت مطلوب  باال  مقاومت 
مختلف انجام داد که استفاده از هر یک از این روش ها با توجه به نوع سازه بتنی 
برای  دارد.  کارگاه  مهندس  نظر  به  بستگی  و  بوده  متفاوت  شرایط  و  امکانات  و 
سطوح تخت و افقی بهترین شرایط ایجاد یک الیۀ آب به ضخامت حداقل 5 الی 
10 سانتی متر است که از آن به عنوان روش برکه آب نیز یاد می شود. روش دیگر 
برای جاهایی که محدودیت آب وجود دارد و  ایجاد مه )آب پاشی( می باشد که 
یا سطوح غیر افقی یا غیر تخت است مناسب باشد. ضمناً بسته به درجه حرارت 
و نوع و ضخامت پوشش، باید هر چند ساعت یا هر چند روز یک بار سطوح بتن 
خیس گردد. به طور مثال در تابستان و در مناطق گرم مانند جنوب کشور برای 
مراقبت صحیح و کامل از بتن با روش آب پاشی باید هر نیم ساعت سطح بتن را 
آب پاشی کرد که امکان آن به خصوص اگر پروژه بزرگ باشد بسیار مشکل و تقریباً 
غیرممکن است که با استفاده از پوشش می توان این زمان را به 5 ساعت افزایش 
داد. الزم به ذکر است روش مرسوم استفاده از گونی برای پوشش دهی و مرطوب 
از  است  بهتر  و  نبوده  مطلوب  گونی  توسط  آب  به دلیل جذب  داشتن سطح  نگه 

پوشش پالستیکی برای مرطوب نگه داشتن سطح بتن استفاده گردد. 

 اجزای تشکیل دهنده یک مخلوط آسفالتی
ـ قیر

خاصیت  این  دارای  قیری  مواد  شامل  راه سازی  در  مصرفی  سیاه  چسباننده های 
اصلی می باشد که دانه های سنگی را به یکدیگر چسبانده و به جسم یکپارچه تبدیل 
می کند. قیر جسمی است به رنگ سیاه که از شمار زیادی هیدروکربور ساخته شده 
است. قیر را از عهد باستان در ایران می شناختند و واژه آن ممکن است ایالمی یا 
بابلی باشد. قیـر در دمای محیط، جامد و یا نیمه جامد است و بر اثر حرارت روان 
می شود. از آنجا که در ایران مواد نفتی غنی و فراوانی وجود دارد اکثر قریب به 
قالب روسازی های آسفالتی ساخته می شوند.  و در  قیر  از  استفاده  با  راه ها  اتفاق 
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قیرهای مصرفی در راه سازی چنانچه از معدن به دست آید قیر طبیعی یا معدنی و 
هرگاه از پاالیش نفت خام حاصل شود، قیر نفتی یا پاالیشگاهی نام دارد. که عمدتاً 

قیرهای پاالیشگاهی از کیفیت به مراتب باالتر برای ساخت آسفالت برخوردارند. 
قیرهای نفتی یا پاالیشگاهی از پاالیش نفت خام در برج های تقطیر به دست می آید 
و نهایتاً آنچه که در ته برج تقطیر باقی می ماند، قیر خالص نفتی است. قیرهای 
با درجه سفتی متفاوت برای مصارف مختلف راه سازی را می توان با تنظیم درجه 
حرارت و فشار داخل برج های تقطیر و نیز هوادهی تولید نمود. کربن و هیدروژن 
دو عنصر اصلی قیر به شمار می رود که درصد وزنی آنها در مولکول های قیر به 
ترتیب 85-70 و 15-10 درصد است. به طور کلی، خصوصیات قیرهای نفتی تابع 
نوع و جنس نفت خام، کمیت و کیفیت هیدروکربورهای تشکیل دهنده آن و فرایند 

پاالیش است.
در عمل، نفت خام منابع مختلف را می توان به یکی از انواع آسفالتینیک، پارافینیک 
و آسفالتینیکـ  پارافینیک )مختلط( تقسیم کرد. قیری که از نفت خام آسفالتینیک 
به دست می آید، مرغوب ترین قیر برای راه سازی است. باید توجه کرد که پارافین 
خاصیت انگمی و چسبندگی قیر را کم می کند، لذا باید از مصرف قیرهای حاوی 
ـ  آسفالتینیک  نوع  از  اغلب  ایران  نفت خام  منابع  کرد.  خودداری  زیاد  پارافین 

پارافینیک است.

انواع قیرهای نفتی مصرفی در راه سازی
1- قیرهای خالص: قیرهایی که مستقیماً در برج تقطیر در خأل پاالیشگاه به دست 
می آید و یا مختصری در جریان فرایند هوادهی قرار می گیرد قیرهای خالص نامیده 
می شود. این قیرها باید همگن و فاقد آب بوده و در دمای 176 درجه سانتی گراد 
کف نکند. قیرهای خالص در اثر حرارت به صورت مایع غلیظ و آبگون تغییر شکل 
خالص  قیرهای  دارد.  فنری  و  االستیک  حالت  کم،  حرارت  درجه  در  و  می دهد 
مصرفی در راه سازی براساس طبقه بندی درجه نفوذ تقسیم می شوند که مشخصات 

آنها در جدول صفحه بعد آورده شده است.
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جدول 2- مشخصات قیرهای خالص براساس طبقه بندی درجه نفوذ

نوع آزمایش

درجه نفوذ

300ـ150200ـ100120ـ7085ـ5060ـ40

حداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقل

 1
10 درجه نفوذ )

میلی متر(
4050607085100120150200300

درجه اشتعال 
)سانتی گراد(

232232232218176

قابلیت کشش 
در 25 درجه 

سانتی گراد 
)سانتی متر(

100100100100100

درجه خلوص 
باتری کلروراتیلن 

)درصد(
9999999999

نقطه نرمی 
قیر )درجه 
سانتی گراد(

52604956455240463540

خصوصیات پس 
از آزمایش لعاب 
نازک قیر )163 
درجه سانتی گراد 

و به مدت 5 
ساعت(:

تغییر جرم ـ 
درصد

0/80/811/31/5

نسبت درصد 
درجه نفوذ بعد از 
آزمایش به درجه 

نفوذ اولیه

5854504640

5075100100قابلیت کشش
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2- قیرهای محلول: قیرهای محلول از حل کردن قیرهای خالص در حالل های 
نفتی به دست می آید. نوع و کیفیت قیرهای محلول به کیفیت قیرهای خالص اصلی، 
اندازه مقدار حالل های نفتی در قیر محلول  نوع و مقدار حالل بستگی دارد. هر 
زیادتر باشد، روانی آن بیشتر است. معموالً درصد حالل مصرفی در قیرهای محلول 
اندودهای  برای  راه سازی  در  قیرهای محلول  تغییر می کند.  تا 50 درصد  از 20 
سطحی، نفوذی، آسفالت سطحی، آسفالت سرد کارخانه ای و یا آسفالت مخلوط در 
محل و غیره مصرف می شود. قیرهای محلول برحسب سرعت گیرش و نوع حالل 

به سه گروه اصلی زیر طبقه بندی می شوند:
 قیرهای محلول زودگیر )RC(: اگر از بنزین برای حل کردن قیر خالص استفاده 
شود، قیر محلول را زودگیر می نامند، زیرا حالل موجود در قیر در مدت کمی بعد از 

مصرف قیر محلول، زود تبخیر شده و قیر اصلی برجای می ماند.
 قیرهای محلول کندگیر )MC(: قیرهای کندگیر از حل کردن قیر خالص در 
نفت سفید تهیه می شود که سرعت تبخیر نفت از بنزین کندتر و طوالنی تر است.

 قیرهای محلول دیرگیر )SC(: قیرهای محلول دیرگیر از حل کردن قیر خالص 

هنرآموز گرامی در مورد دلیل استفاده از قیر AC 60-70 برای مناطق گرمسیر 
و قیر AC85-100  برای مناطق سردسیر بحث و تبادل نظر کنید.

نفوذ سوزن  میزان  باشد،  بیشتر  قیر  و سفتی  میزان سختی  پاسخ: هرچه 
  AC60-70 در آزمایش درجه نفوذ در درون قیر کمتر است. بنابراین قیر
ماده حساس  قیر یک  آنجا که  از  قیر AC85-100  می باشد.  از  سفت تر 
به حرارت است. در دماهای باال نیازمند سفتی بیشتر برای تحمل بارهای 
وارده می باشد. در مناطق گرمسیر که دمای هوا زیاد است بایستی از این 
نوع قیر جهت تحمل بهتر تنش ها استفاده نمود. از سوی دیگر، قیر هر چه 
دچار  دیرتر  و  داشته  بهتری  انعطاف پذیری  پایین  دماهای  در  باشد  نرم تر 
ترک خوردگی حرارتی می شود. بنابراین قیر AC85-100 که قیر نرم تری 
است در مناطق سردسیر مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که از قیر 
ترک خوردگی  احتمال  شود،  استفاده  سردسیر  مناطق  برای    AC60-70
ناشی از دمای پایین در آسفالت بسیار زیاد می گردد. همچنین استفاده از قیر 
AC85-100  در مناطق گرمسیر باعث ایجاد شیارشدگی در مسیر عبور 
چرخ ها و گود افتادگی مسیر در اثر حرارت زیاد و عدم توانایی قیر در تحمل 

تنش های ایجاد شده به دلیل سفتی کم می گردد.

پاسخ فعالیت 
کالسی
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را  قیرها  این  می آید.  به دست  سیاه،  نفت  یا  گازوئیل  مانند  نفتی،  حالل های  در 
می توان مانند قیرهای خالص، مستقیماً از تقطیر نفت خام به دست آورد. در حالت 
از  بعد  قیرها  این  کامل  گیرش  می نامند.  نیز  راه  روغن  را  دیرگیر  قیرهای  اخیر 
مصرف، مدت زمان زیادی طول می کشد. در واقع این قیرها در شرایط آب و هوای 
عادی تبخیر نمی شوند، بلکه تغییر شکل مولکولی در آنها به وجود می آید که نسبتاً 

تدریجی و طوالنی است.
ماده  یک  با  آب  و  قیر  مخلوط کردن  از  امولسیونی(:  قیرابه ها  )قیرهای   -3
امولسیون ساز، قیرابه به دست می آید. در این مخلوط قیر با ابعاد از یک تـا  10میکرون، 
در آب شناور است. آب، فاز پیوسته و قیر فاز معلق و ناپیوسته این مخلوط را تشکیل 
می دهد. قیرابه سازها )امولسیون سازها( موجب ایجاد بار الکتریکی )مثبت یا منفی( در 
سطح ذرات قیر می شود و نیروی دافعه ناشی از بار همنام، مانع به هم پیوستن ذرات 
قیر در قیرابه می شود. مقدار قیر در قیرابه ها از 55 تا 65 درصد، میزان آب از 35 تا 

45 درصد و قیرابه سازها حداکثر حدود 0/7 درصد وزنی قیرابه را تشکیل می دهد.
از قیرابه ها برای تهیه انواع مخلوط های آسفالت گرم و سرد کارخانه ای و یا مخلوط 
رویه های  لکه گیری  و  درزگیری  قیـری،  اندودهای  سطحی،  آسفالت  محل،  در 
برای  آسفالتی، تثبیت خاک و ماسه و غبار نشانی و غیره می توان استفاده کرد. 
مصرف قیرابه ها معموالً نیازی به حرارت دادن آنها نیست، لذا از نظر اقتصادی و 
ایمنی بر انواع دیگر قیرها برتری دارند. اختالط قیرابه ها با سنگ دانه های مرطوب و 
یا پخش قیرابه روی بستر مرطوب شنی و یا آسفالتی راه در عملکرد قیرابه ها تأثیر 
منفی ندارد. اما از قیرهای محلول و قیر خالص نمی توان مستقیماً برای اختالط با 

سنگ دانه های مرطوب استفاده نمود.
از نظر زیست محیطی و اقتصادی، قیرابه ها مناسب ترین و با صرفه ترین جایگزین 

برای قیرهای محلول محسوب می شوند زیرا:
 انرژی مصرفی برای گرم کردن آنها به مراتب کمتر از قیرهای محلول است.

 به جای تبخیر و تصعید حالل های نفتی موجود در قیرهای محلول و انتشار آنها 
در محیط زیست که موجب آلودگی شدید می گردد، در قیرابه ها فقط آب تبخیر 

می شود.
 هزینه حدود 50 ـ20 درصد وزنی حالل های نفتی موجود در قیرهای محلول، 
در  امولسیون ساز  ماده  هزینه  از  بیشتر  مراتب  به  انرژی  بحران  جاری  شرایط  در 

قیرابه ها می باشد.
قیرابه ها برحسب بار ذره ای ایجاد شده در سطح ذرات شناور قیر، به دو گروه اصلی 

و زیرگروه های دیگر به شرح صفحۀ بعد تقسیم می شود:
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 قیرابه های آنیونیک: با استفاده از امولسیون سازهای نوع امالح قلیایی اسیدهای 
آلی، سطح ذرات قیر دارای بار منفی می شود. این قیرابه ها را آنیونیک می نامند 
که خود به چهار نوع سریع شکن، زودشکن، کندشکن و دیرشکن تقسیم می شوند. 
آلی  ترکیبات  نوع  امولسیون سازهای  از  استفاده  با  کاتیونیک:  قیرابه های   
این  می شود.  مثبت  بار  دارای  قیر  ذرات  سطح  آمین ها،  یا  و  آمونیوم  نمک های 
قیرابه ها را کاتیونیک می نامند. قیرابه های کاتیونیک نیز به چهار نوع سریع شکن، 

زودشکن، کندشکن و دیرشکن تقسیم می شوند.
ـ اندودها

پخش یک الیه قیر با کندروانی کم و یا متوسط روی سطح شنی راه، اندود نفوذی 
و روی سطح آسفالتی یا بتنی راه، اندود سطحی نامیده می شود. برای انتخاب نوع و 
درجه قیر مناسب برای اندودهای نفوذی و سطحی بایستی به عوامل زیر توجه داشت:

الف( دمای محیط
ب( رطوبت نسبی و باد

پ( درجه حرارت سطحی که قیرپاشی می شود.
ت( بافت سطحی بستری که قیرپاشی می شود.

ث( طول زمان عمل آمدن قیر
مناسب ترین میزان پخش قیر برای اندودهای نفوذی و سطحی، مقدار قیری است 
که پس از انقضای مدت زمان الزم برای هر یک از اندودها، مواد فرار آن تصعید 
اندود نفوذی، حداقل 24  و کاماًل جذب سطح راه شده باشد که این مدت برای 
یا  بافت ریزدانه و متراکم و  آنکه  اندود نفوذی، برحسب  برای  بود.  ساعت خواهد 
بافت درشت دانه و باز داشته باشد، مقدار قیر محلول به ترتیب می تواند از 1 تا 2 
کیلوگرم بر مترمربع تغییر کند. در صورتی که از قیرابه برای سطوح آماده شده راه 
با دانه بندی باز و تخلخل زیاد استفاده شود، میزان مصرف آن برحسب مورد بین 
2/5-1/5 لیتر بر مترمربع خواهد بود. برای اندودهای سطحی، مقدار قیر محلول 
مترمربع  در  قیرابه 500-250 گرم  برای  و  مترمربع  در  حدود 400-200 گرم 
و  هوازده  قدیمی،  آسفالتی  سطوح  روی  باید  که  سطحی  اندود  میزان  می باشد. 
آسیب دیده پخش شود، برحسب مورد و با توجه به شدت میزان فرسودگی رویه 

موجود تعیین می شود.
ـ سنگ دانه ها

سنگ دانه ها از معادن سنگ کوهی یا قلوه سنگ های درشت رودخانه ای استخراج 
از  و در سنگ شکن فکی و دوار )کوبیت( شکسته می شود. مصالح بالفاصله پس 
به صورت  مجزا  قسمت های  در  و  سرندکردن(  با  )شده  دانه بندی  شکسته شدن، 
مصالح دانه درشت، دانه متوسط و دانه ریز )شامل فیلر( انبار می شود. بدیهی است 
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که مصالح سنگ کوهی نسبت به شن و ماسه و قلوه سنگ رودخانه ای، ارجحیت 
دارد. در بحث دانه بندی معموالً از دانه بندی پیوسته استفاده می شود که براساس 
نشریه روسازی راه های کشور جدول زیر مورد استفاده قرار می گیرد. در این کتاب 

دانه بندی شماره 4 برای آستر و شمارۀ 5 برای رویه در نظر گرفته شده است.

درصد وزنی رد شده از هر الک

                شماره دانه بندی

اندازه الک

1

)اساس قیری(

2
)اساس قیری 

و آستر(

3
)اساس قیری 

و آستر(

4

)آستر و رویه(

5

)رویه(

6

)رویه(
 
7

)رویه(

------------50100 میلی متر )2 اینچ(

----------100100ـ37/590 میلی متر )1/5 اینچ(

--------100100ـ90--25 میلی متر )1 اینچ(

اینچ(
 

3
4 ------100100ـ90--80   ـ1956 میلی متر )

اینچ(
 

1
2

--100100ـ90--80  ـ56--12/5 میلی متر )

3 اینچ(
8

--100100ـ90--80-56----9/5 میلی متر )

ـ  5329   ـ4/7523 میلی متر )شماره4( ـ   5935     ـ  7455ـ6544   100100ـ8580   

ـ   4928ـ4523ـ  4119ـ   2/3615 میلی متر )شماره 8( 100ـ  10095ـ   6765   ـ5832   

100ـ  8085   ـ40----------1/18 میلی متر )شماره 16(

ـ  25----------0/6 میلی متر )شماره 30( 95ـ6570   

75ـ   4045ـ237ـ217ـ  195ـ  175ـ  165ـ0/34 میلی متر )شماره 50(

0/15 میلی متر )شماره 
)100

40ـ2020ـ3----------

0/075 میلی متر )شماره 
)200

20ـ109ـ102ـ102ـ82   ـ72ـ61  ـ0

جدول 3- دانه بندی پیوسته مخلوط های آسفالت
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در صورتی که از شکستن سنگ دانه ها به مقدار کافی، )فیلر عمدتاً ردشده از الک 
200( تأمین نشود، بایستی فیلر اضافی تهیه و در کارخانه آسفالت از طریق سیلوی 
جداگانه به مصالح اضافه شود. نوع فیلر، میزان مصرف و دانه بندی آن در انواع بتن 

آسفالتی اهمیت ویژه ای دارد.

شکل کتاب، وزن مصالح الک شده یک دانه بندی آسفالتی را نشان می دهد. 
پس از تکمیل جدول دانه بندی، نمودار دانه بندی را در دو شکل محدودۀ مجاز 
دانه بندی الیۀ آستر و رویه ترسیم نموده و در مورد نمودار به دست آمده بحث 

و تبادل نظر نمایید.
پیشین،  فعالیت های  با  مشابه  مربوطه،  جدول  کامل کردن  از  پس  پاسخ: 
هنرآموز بایستی منحنی دانه بندی را وارد شکل محدودۀ دانه بندی الیۀ رویه 
و آستر نماید. مطابق با اشکال ترسیم شده مشاهده می شود دانه بندی مذکور 
قسمت  در  منحنی  این  منتهی  می گیرد.  قرار  رویه  الیۀ  مجاز  محدوده  در 
درشت دانه مقداری از محدودۀ مجاز الیۀ رویه خارج گردیده است که نشان 
از عدم امکان استفاده از آن برای این الیه دارد. بنابراین نتیجه گیری می شود 

که محدوده دانه بندی الیۀ آستر درشت دانه تر از الیۀ رویه است.

شماره 
الک

اندازه مش 
)mm( الک

وزن مصالح
مانده روی 

هر الک
درصد مانده هر الک

درصد 
تجمعی رد 

شده

3/41900100

3/812/58888÷550×100=16%100-16=84

44/75104/5104/5÷550×100=19%84-19=65

82/36137/5137/5÷550×100=25%65-25=40

500/3137/5137/5÷550×100=25%40-25=15

2000/0755555÷550×100=10%15-10=5

%5=100×550÷27/527/5ظرف

550مجموع

پاسخ فعالیت 
کالسی
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 انواع مخلوط های آسفالتی
 آسفالت گرم: آسفالت گرم، مخلوطی است از سنگ دانه های شکسته و دانه بندی 
درجه  در  گرم  قیر  با  و  شده  داده  حرارت  آسفالت  کارخانه  در  که  فیلر  و  شده 
حمل،  راه،  در  مصرف  برای  گرم  صورت  همان  به  و  مخلوط  معین،  حرارت های 
پخش و کوبیده می شود. دوام زیاد، تولید یکنواخت، کنترل درجه حرارت و رطوبت 
مصالح و آماده شدن سریع برای عبور ترافیک، از مزایای آسفالت گرم می باشد که 
و  پایانه ها  باراندازها،  فرودگاه ها،  خیابان ها،  راه ها،  در  محدودیتی  هیچ گونه  بدون 

پارکینگ ها مورد مصرف قرار می گیرد.
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انواع آسفالت گرم مصرفی در قشرهای روسازی راه، به شرح زیر است:
در  که  است  آسفالتی  بتن  قشر  آخرین  رویه  آسفالت  )توپکا(:   آسفالت رویه 
می گیرد.  قرار  محیط  جوی  عوامل  و  ترافیک  از  وارده  بارهای  با  مستقیم  تماس 
آسفالت رویه طوری طراحی و اجرا می گردد که تحمل بارهای وارده را داشته و 
در مقابل اثرات سوء آب، یخبندان و تغییرات درجه حرارت، مقاومت کرده و دوام 
آورد. قشر رویه نسبت به قشر آستر و اساس قیری، دارای دانه بندی ریزتر، فضای 
می باشد. حداکثر  بیشتر  قیر  نتیجه مصرف  در  و  زیادتر  آن  خالی سنگ دانه های 
اندازه سنگ دانه ها در این قشر بین 9/5 تا 19 میلی متر می باشد که با توجه به بافت 

سطحی مورد نیاز و نوع ترافیک و شرایط آب و هوایی، انتخاب می شود. 
این قشر بتن آسفالتی، بین قشر رویه و قشر اساس   آسفالت آستر )بیندر(: 
قیری و در صورت عدم وجود قشر اساس قیری، بین قشر رویه و قشر اساس سنگ 
شکسته قرار می گیرد. دانه بندی آن درشت تر از آسفالت رویه و مقدار قیر آن کمتر 
میلی متر می باشد. گاهی  تا 37/5  از 19  آن  اندازه سنگ دانه های  است. حداکثر 
اوقات در شرایط ترافیک خیلی سنگین، از جمله در بنادر و اسکله ها، مشروط برآنکه 
بافت سطحی آن مشکلی ایجاد نکند، از دانه بندی های قشر بیندر با سنگ دانه های 
حداکثر اندازه 25 میلی متر که در مقابل تغییر شکل ناشی از بارهای خیلی سنگین 

و هوای گرم، حساسیت کمتری دارد، برای قشر رویه استفاده می شود.
ـ آسفالت سرد

آسفالت سرد از اختالط سنگ دانه ها با قیرهای محلول یا قیرابه ها در دمای محیط 
با  اختالط  زمان  در  متراکم می شود. سنگ دانه ها  و  دما پخش  در همین  و  تهیه 
با قیرهای محلول، در دمای محیط و یا تحت  قیرابه می تواند مرطوب باشد ولی 
اثر حرارت باید خشک شده باشد. مخلوط های آسفالت سرد که با قیرهای محلول 
درجه   95 حرارت  درجه  در  باید  گرم  آسفالت  مانند  عماًل  می شود،  تهیه  غلیظ 
سانتی گراد یا بیشتر با قیر مخلوط شده و در محدوده همین دما، پخش و متراکم 
و  زیاد حمل و سپس پخش کرد  را می توان در مسافت های  آسفالت سرد  شود. 
یا آن را در کارگاه انبار نمود و بعداً مورد استفاده قرار داد. آسفالت سرد در کلیه 
الیه های روسازی کاربرد دارد مشروط بر آنکه تمام ضوابط و معیارهای طراحی و 
محدودیت های ترافیکی مسیر رعایت شده باشد. این نوع آسفالت در قشرهای رویه، 
آستر و اساس قیری برای ترافیک سبک و متوسط و در قشر اساس قیری برای 

ترافیک سنگین و خیلی سنگین می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
با  از نوع قیرابه یا قیر محلول است معموالً  قیرهای مصرفی در آسفالت سرد که 
یا  )کارخانه ای  آسفالت سرد  نوع  واقع  در  و  قیر  و  اختالط سنگ  روش  به  توجه 
زمان  مدت  و  طراحی  عمر  منطقه،  شرایط  مصالح،  دانه بندی  محل(،  در  مخلوط 
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انتخاب  مدت(  میان  یا  و  کوتاه مدت  )فوری،  مصرف  از  قبل  آسفالت  انبارکردن 
می شود. معموالً بیشترین خاصیت چسبندگی در مخلوط های آسفالت سرد، تابع 
نوع قیر خالصی است که قیرهای محلول یا قیرابه ها با آن تهیه می شود. برای تأمین 
چسبندگی بیشتر از غلیظ ترین قیری که با توجه به شرایط ساخت و اجرا می تواند 

کارایی الزم را ایجاد کند، انتخاب می شود.
ـ حمل و نقل مواد قیری و مخلوط آسفالتی

قیرهای مورد نیاز کارگاه های آسفالتی، توسط تانکرهای حمل قیر به کارگاه وارد 
می شود. برای تخلیه قیِر این تانکرها به مخازن قیر کارگاه، نیاز به گرم کردن تحت 
شرایط خاص می باشد. قیر نباید با شعله مستقیم گرم شود، زیرا موجب سوخته 
شدن موضعی قیر و در نتیجه کاهش خواص چسبندگی آن می شود. در صورت 
لزوم برای اعمال شعله باید بین شعله و جدار تانکر، از آجر نسوز استفاده شود. برای 
انتقال قیر از مخازن به کارخانه آسفالت و یا گرم کردن قیر باید از لوله های روغن و 
یا وسایل الکتریکی استفاده شود. درجه حرارت قیرهای خالص در مخازن و لوله ها 
به گونه ای  باید  آسفالت،  کارخانه  مخلوط کن  در  با سنگ دانه ها  اختالط  هنگام  و 
تنظیم شود که درجه حرارت آسفالت با دانه بندی پیوسته که از کارخانه به کامیون 
حال  عین  در  و  ننماید  تجاوز  سانتی گراد  درجه   163 از  هیچ گاه  می شود  تخلیه 
درجه حرارت قیر نیز کمتر از 176 درجه سانتی گراد باشد. تانکرهای حمل قیر و 
همچنین مخازن قیر کارگاه باید مجهز به حرارت سنج باشد. یک حرارت سنج در 
قسمت تحتانی تانکر و دیگری در قسمت فوقانی نصب شود. در کارخانه آسفالت 
نیز باید حرارت سنج قیر نصب شود، به طوری که در هر زمان بتوان درجه حرارت 

قیر را کنترل نمود.

ساخت آسفالت
ـ اختالط در کارخانۀ آسفالت

کارخانه آسفالت باید در مسیر حمل سنگ دانه ها از معدن به محل مصرف آسفالت 
ظرفیت  نگیرد.  صورت  مضاعف  حمل  و  شده  حداقل  حمل  فاصله  تا  شود  نصب 
کارخانه آسفالت متناسب با آسفالت مورد نیاز و اهمیت پروژه تعیین می شود و باید 
در مشخصات خصوصی قید شود که از 120 تا 300 تن در ساعت متغیر خواهد 
بود. پس از آنکه سنگ دانه های شکسته در کارگاه در قسمت های مجزا انبار شدند، 
کارخانه آسفالت راه اندازی شده و مصالح دانه درشت، دانه متوسط، دانه ریز و در 
صورت لزوم ماسه طبیعی به طور جداگانه به سیلوهای سرد کارخانه تغذیه می شود. 
وضعیت دریچه سیلوهای سرد طوری تنظیم می گردد که از هر یک به نسبت معین 
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مصالح وارد کارخانه شده و پس از حرارت دیدن و سرند شدن به سیلوهای گرم 
کارخانه منتقل شود. فیلر و قیر نیز جداگانه توزین شده و به مخلوط مصالح در 
مخلوط کن اضافه می گردند. برای تهیه طرح اختالط آسفالت، از هر یک از مخازن 
گرم کارخانه آسفالت و همچنین از فیلر و قیر، یک نمونه برداشت شده و به همراه 
مشخصات فنی عمومی و خصوصی و دانه بندی کارگاهی پیشنهادی پیمانکار، به 

آزمایشگاه مورد تأیید ارسال می گردد.
فیلر موجود در مصالح سنگی آسفالتی باید توسط دستگاه غبارگیر کارخانه آسفالت 
از مصالح جدا شده و در سیلوی فیلر ذخیره و سپس به مقدار مورد نیاز به مصالح 
اضافه شود. مدت زمان اختالط سنگ دانه ها، قیر و فیلر بستگی به مدل و ظرفیت 
در  معموالً  دارد.  سنگ دانه ها  قیری  پوشش  و  دانه بندی  و  مصالح  نوع  کارخانه، 
دستورالعمل کارخانه سازنده، مدت زمان اختالط تعیین می شود. از آسفالت های 
اساس قیری، آستر و رویه تهیه شده در کارخانه آسفالت باید حداقل روزانه 2 نمونه 
و در صورتی که تولید زیاد باشد، از هر 350 تن آسفالت، یک نمونه از کامیون 
حامل آسفالت و یا آسفالت سطح راه قبل از کوبیده شدن برداشته و مورد آزمایش 

قرار گیرد.
ـ حمل آسفالت

می گیرد.  انجام  کامیون  به وسیله  پخش  محل  تا  کارخانه  محل  از  آسفالت  حمل 
جدار داخلی کامیون و سطوحی که با آسفالت تماس دارد باید کاماًل تمیز و عاری 
از هرگونه مواد خارجی باشد. به منظور پیشگیری از چسبیدن آسفالت به کف و 
دیواره های اطاق کامیون، بایستی قبل از ریختن آسفالت، اطاق کامیون را در محل 
با آب آهک  شست وشو داده و تمیز نمود. شست وشو با هر نوع روغن و گازوئیل 
ممنوع می باشد. هرگاه در مدت زمان حمل آسفالت، درجه حرارت آسفالت بیش 
برزنت  با  بایستی  آسفالت  کامیون های حامل  افت کند،  از 10 درجه سانتی گراد 
پوشیده شود تا سطح آسفالت سرد نشده و خاصیت و یکنواختی خود را از دست 
با کامیون  ندهد. حداکثر زمان حمل آسفالت، 45 دقیقه و حداکثر فاصله حمل 
70 کیلومتر می باشد. افزایش زمان و درجه حرارت زیاد آسفالت در جریان حمل، 
موجب می گردد که مقداری از قیر مخلوط آسفالتی در کف کامیون جمع شده و 
آسفالت باالی کامیون، کم قیر و آسفالت کف کامیون، پرقیر شود. این جدایی قیر 
موجب می شود که در قسمت کم قیر، طول عمر آسفالت کوتاه و در قسمت پرقیر، 

قیرزدگی ایجاد شود.
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ـ پخش و تراکم آسفالت
آسفالت حمل شده از کارخانه در محل مصرف در فینیشر تخلیه می شود. فینیشر، 
مخلوط آسفالتی را در عرض و ضخامتی که در مشخصات تعیین شده است و با 
فینیشر  توسط  پخش شده  آسفالت  می کند. ضخامت  پخش  معین  عرضی  شیب 
با توجه به وضع دانه بندی و میزان کوبیدگی محاسبه می شود. ضخامت آسفالت 
پخش شده معموالً بین 1/20 تا 1/25 برابر ضخامت آسفالت کوبیده شده می باشد. 
این ضخامت به طور مرتب توسط تکنسین های ناظر محل پخش، اندازه گیری و در 
فرم های مخصوص ثبت می گردد. ضخامت آسفالت کوبیده شده نیز اندازه گیری و 
با مشخصات، تطبیق داده می شود. ضخامت هر الیه کوبیده شده آسفالت، 2 تا 3 
برابر حداکثر اندازه سنگ دانه می باشد و بیش از آن، با توجه به شرایط اجرائی و نوع 
غلتک ها تعیین می شود. در روکش های آسفالتی و برای تصحیح ناهمواری سطوح 
آسفالت موجود و قدیمی و همچنین در نوسازی آزادراه ها و بزرگراه ها و راه های 
و دستگاه  فینیشر  اطوی  استفاده شود.  اتوماتیک  تمام  فینیشر  از  بایستی  اصلی، 
گرم کننده و ارتعاش دهنده آن باید به سهولت قابل تنظیم باشد، به طوری که قادر 

باشد الیه آسفالت را با مشخصات مذکور پخش نماید.
پس از پخش آسفالت به وسیله فینیشر، اطوی اولیه قشر پخش شده، توسط فینیشر 
و اطوی ثانویه، توسط غلتک چرخ فلزی )ترجیحاً دو چرخ دو محور( انجام می شود. 
چرخ یا محور دارای نیروی محرکه غلتک اطو بایستی به سمت فینیشر باشد که 
از جمع شدن آسفالت کوبیده نشده جلوی غلتک در موقع حرکت به طرف فینیشر، 
جلوگیری گردد. کوبیدن نهایی قشر آسفالتی توسط دو غلتک چرخ الستیکی با 
وزن مناسب )بسته به نوع دانه بندی و ضخامت قشر پخش شده آسفالت( تا حصول 
تراکم الزم انجام می شود. میزان تراکم برای قشرهای اساس آسفالتی، آستر و رویه 
یا 92  )توپکا( حداقل 97 درصد وزن مخصوص نمونه های آزمایشگاهی مارشال، 
درصد وزن مخصوص نظری آسفالت می باشد. وزن غلتک ها بایستی قابل تنظیم 
باشد. غلتک های چرخ الستیکی برای حصول تراکم کافی و تنظیم بافت سطحی 

آسفالت، مناسب تر از غلتک های چرخ فلزی می باشد.
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نحوه ارزشیابی پودمان
ارزشیابی دراین درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر )از 
5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استانداردهای 

عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد.

جدول ارزشیابی پودمان )تهیه طرح مخلوط بتن و آسفالت(

عنوان 
پودمان 

فصل

تکالیف 
عملکردی 

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد 
)کیفیت(

استاندارد )شاخص ها، نتایج 
نمرهداوری، نمره دهی(

تهیه 
مخلوط های 

بتن و 
آسفالت

تهیه مخلوط
 بتن

تهیه طرح 
اختالط 

آسفالت و بتن 
براساس نشریه 
234 و روش 
ملی طرح 
مخلوط بتن

باالتر از حد 
انتظار

نمودار  تحلیل  توانایی  1ـ 
دانه بندی

دانه بندی  نمودار  ترسیم  2ـ 
استفاده  با  و  دستی  به صورت 

از نرم افزار
سیمان  و  قیر  نوع  تعیین  3ـ 

مناسب
به  آب  نسبت  تعیین  4ـ 

سیمان بتن
و  تولید  مراحل  تعیین  5  ـ 

اجرای مخلوط آسفالتی

3

تهیه مخلوط 
آسفالت

در حد 
انتظار 
)کسب 

شایستگی(

1ـ تعیین نمودار دانه بندی 
دانه بندی  نمودار  ترسیم  2ـ 

به صورت دستی
به  آب  نسبت  تعیین  3ـ 

سیمان بتن

2

پایین تر از 
حد انتظار 
)عدم احراز 
شایستگی(

1ـ شناخت انواع قیر و سیمان 
و  سنگ دانه  انواع  شناخت  2ـ 

دسته بندی آن
1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات1، 2 یا 3 است

نمره پودمان از 20
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فصل دوم: فناوری پایدارسازی بار

فصل  دوم

فناوری پایدارسازی بار
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جدول بودجه بندی

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

1

تعیین یراق آالت
 مهار بار

تجهیزات 
مهار

30انواع بندها

2

10انواع قیدها

ضربه گیر و الیه های 
10افزاینده اصطکاک

3

20انواع کشنده ها

تخته سر و تیغه محافظ و 
10پوشش بار

سیستم 4
مهاربار

20روش های مهار بار

مبانی طراحی 
40سیستم های مهار بار

10آزمون

تجهیزات مهار و نحوه استفاده از آنها

در خصوص شرایط بندها هنگام استفاده در کالس بحث و گفت وگو کنید.
پاسخ: طبق تعریف، بندها، ترکیبی از ابزار ایمنی هستند که اجزای بار را به 
یکدیگر و به محل های اتصال وسیله نقلیه پیوند می دهند. در ادامه مواردی 
از شرایط بندها ارائه شده و مابقی از طریق جست وجوی اینترنتی و بحث در 

کالس مشخص می شود:
به  بتواند  کامیون  راننده  که  شوند  نگهداری  و  ساخت  طراحی،  طوری   

راحتی از آنها استفاده کند، یعنی حین حرکت باز یا شل نشوند.
 تمام قسمت های بند، سالم و کارآمد باشد.

 در میانة بند، گره خوردگی یا پیچشی وجود نداشته باشد.

پاسخ فعالیت 
کالسی
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فصل دوم: فناوری پایدارسازی بار

بارهای سنگین در کالس  از طناب ها برای مهار  در خصوص عدم استفاده 
بحث و گفت وگو کنید.

پاسخ: همان گونه که در متن کتاب درسی نیز اشاره شد، از طناب جهت 
مهار محموالت سنگین نمی توان استفاده کرد. به دلیل مقاومت کم طناب ها، 
وقتی طناب ها  زیرا عمدتاً  نمی شود  توصیه  بارها  بستن  آنها در  از  استفاده 
به  افزایش می یابد و  آنها  تحت کشش زیاد و پیوسته قرار می گیرند طول 
مرور زمان شل شده و روی بار جابه جا می شوند. بنابراین تعداد زیاد طناب 
باشد. همچنین طناب های  داشته  زنجیر  با  مشابه  عملکردی  نمی تواند  نیز 
مقاومت  از  ترکیبی  طناب های  به  نسبت  نیز  طبیعی  الیاف  از  شده  تهیه 
بارهای  مهار  برای  می توان  تنها  طناب ها  از  بنابراین  برخوردارند.  کمتری 

سبک استفاده نمود. 

در خصوص اینکه چرا باید شعاع انحنای گوشه بار از ضخامت زنجیر بیشتر 
باشد در کالس بحث و گفت وگو کنید.

کلمه » کمتر« در صورت فعالیت باید به » بیشتر« تغییر یابد.
پاسخ: هر حلقه زنجیر در زمانی که تحت کشش نیست می تواند نسبت به 
حلقه قبل و بعد از خود آزادانه حرکت کند. اگر گوشه بار دارای زاویه 90 
درجه باشد )فاقد هرگونه انحنا در لبه بار(، اختالف 90 درجه ای راستای دو 
حلقه زنجیر در محل گوشه بار باعث می شود که هنگام کشیدن زنجیر، حلقه 
پایین تر به لبه بار گیر کند. در این شرایط زنجیر از محل کشنده زنجیر تا 
لبه بار کشیده می شود و از لبه بار به بعد زنجیر شل باقی می ماند. زمانی که 
وسیله نقلیه در حال حرکت است و بار حرکت کوچکی می کند دانه زنجیر 

جدا شده و باعث می شود کل زنجیر شل گردد.

در خصوص علت عدم استفاده از تسمه های فوالی روی سطوح غیر لغزنده در 
کالس بحث و گفت وگو کنید.

پاسخ: همان طور که می دانید تسمه های غیر فوالدی مانند تسمه های بافته 
یا پالستیکی نسبت به تسمه های فوالدی مقاومت و استحکام کمتری دارند. 
بنابراین زمانی که از تسمه های غیرفوالدی روی سطوح غیر لغزنده استفاده 
می شود، این سطوح می تواند باعث آسیب به تسمه های غیر فوالدی شده و 
بعد از مدتی باعث کرکین شدن و یا پارگی آنها شود. همچنین تسمه های 
فوالدی اگر زنگ زده نیز باشند چسبندگی و اصطکاک بیشتری با سطوح 

غیرلغزنده ایجاد می کنند.

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی
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در خصوص جنس انواع قیدها در شرایط به کارگیری آن در کالس بحث و 
گفت وگو کنید.

پاسخ: قیدها از نظر جنس انواع مختلفی دارند که در حمل بار از دو نوع 
مقاومت  دلیل  به  فلزی  قیدهای  می گردد.  استفاده  بیشتر  چوبی  و  فلزی 
باال برای مهار بارهای سنگین و فوق سنگین استفاده می شود. در خصوص 
دلیل سختی  به  قیدها  این  که  بود  مراقب  باید  فلزی  قیدهای  به کارگیری 
باال به بار صدمه وارد نکند. همچنین قیدهای فلزی باید ابتدا خود توسط 
بند، پیچ یا جوش روی کفی محکم گردند و بعد بار به آنها تکیه داده شود. 
قیدهای چوبی توان تحمل فشارهای سنگین را ندارند و عمدتاً برای بارهای 
سنگین مورد استفاده قرار نمی گیرند. زیرا امکان دارد زیر فشار زیاد شکسته 
یا له شوند. قیدها اصطکاک مناسبی با کف بارگیرهای چوبی دارند و به بار 

صدمه وارد نمی کنند.

درخصوص روش های افزایش اصطکاک بین بار و بارگیر در کالس بحث و 
گفت وگو کنید.

پاسخ: اصطکاک به عواملی چون نیروی عمودی، شرایط سطح های تماس 
از نظر زبری و جنس سطح های تماس بستگی دارد. برای مهار بارهای بدون 
چرخ نیاز است تا اصطکاک بین بار و بارگیر افزایش یابد. در این خصوص 
غیر از وزن خود بار می توان با بستن بند روی بار و ایجاد نیروی عمودی رو 

به پایین، اصطکاک را افزایش داد.
زبری سطح بار و بارگیر نیز از جمله عواملی است که باعث ایجاد اصطکاک بیشتر 
می شود. بارگیرهایی که دارای سطوح غیر هموار هستند زبری باالتری دارند. برای 

مثال استفاده از بارگیرهایی 
آج دار  ورق  با  آنها  کف  که 
دارای  است  شده  پوشانده 
اصطکاک بیشتری هستند 

)شکل مقابل(. 

ورق آج دار: جنس دو سطح در میزان اصطکاک دو جسم تأثیر مستقیم 
دارد و تعیین کننده ضریب اصطکاک است. این مهم در کتاب درسی کاماًل 

توضیح داده شده است.

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی
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فصل دوم: فناوری پایدارسازی بار

در خصوص علت عدم توانایی چادر به عنوان ابزار مهار بار در کالس بحث 
و گفت وگو کنید.

پاسخ: چادر، حفاظی است که از یک سو بار را در برابر شرایط آب و هوایی 
محافظت می کند و از سوی دیگر از سقوط و پخش بار جلوگیری می نماید. 
پوشش بار می تواند شامل چادر و توری باشد. بر اساس ماده 36 آیین نامه 
مهار بار، چادرها نباید به تنهایی به عنوان ابزار مهار بار مورد استفاده قرار 
گیرند، مگر اینکه بدین منظور طراحی و ساخته شده باشند. از این رو برزنت ها 
و چادرهای کناری، به هیچ وجه نباید به تنهایی به عنوان مهار به کار روند. 
دلیل اصلی این مهم آن است که چادرها قابلیت حرکت و انعطاف دارند و 
بارگیر می شود.  از  بار  زدگی  بیرون  و  چادر  باعث حرکت  آنها  به  بار  فشار 
بنابراین بار باید داخل بارگیر و با استفاده از سایر ابزار، مهار گردد و چادر به 

عنوان ابزار ثانویه مهار مورد استفاده قرار گیرد. 
استفاده از چادر برای مهار بارهای سبکی که کاماًل درون وسیله نقلیه پک 
شده اند، مناسب است، ولی در مورد بارهایی که احتمال جابه جایی آنها روی 
عرشه وجود دارد، باید تمهیدات خاصی در استفاده از چادر اندیشید. در مورد 
حمل ونقل بارهای فله ای واحد مانند مصالح و زباله های ساختمانی، وسایل 
منزل، بطری، قوطی و موارد مشابه که احتمال پراکنده شدن آنها وجود دارد، 
چادر به عنوان ابزار ثانویه مهار بار به کار می رود، مشروط برآنکه چادر پاره یا 

سوراخ نباشد و بار نیز به آن صدمه نزند و آن را پاره نکند.

در  و چرخ دار  تخت  بارهای  در  آن  زاویه  و  بند  عملکرد  نحوه  در خصوص 
کالس بحث و گفت وگو کنید.

پاسخ: در بارهای تخت مقدار زاویه بند نسبت مستقیم با میزان نیروی قائم 
وارد به بار دارد، به طوری که هر چه زاویه بند افزایش یابد و به 90 درجه 
نزدیک تر می شود درصد تأثیر زاویه بند نیز افزایش می یابد. برای مثال در 
بار منتقل  به  زاویه 90 درجه، 100 درصد نیروی کشش بند به طور قائم 
می شود و در زاویه 15 درجه تنها 25 درصد نیروی کشش بند در راستای 

قائم به بار نیرو وارد می کند.
در بارهای چرخ دار به دلیل آنکه مؤلفه افقی نیروی کشش بند باعث مهار حرکت 
بار می گردد از این رو مقدار زاویه بند نسبت عکس با میزان نیروی افقی وارد 
به بار دارد. به طوری که هر چه زاویه بند افزایش یابد و به 90 درجه نزدیک تر 
می شود درصد تأثیر زاویه بند نیز کاهش می یابد. برای مثال در زاویه 25 درجه، 
90 درصد نیروی کشش بند به طور افقی به بار منتقل می شود و در زاویه 60 
درجه تنها 50 درصد نیروی کشش بند در راستای افق به بار نیرو وارد می کند.

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی
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حدود وظایف و مسئولیت ها و تخلفات
حدود وظایف و مسئولیت ها

 حدود وظایف و مسئولیت های شرکت های متصدی حمل ونقل
را  زیر  موارد  بار  مهار  و  بارگیری، حمل  باید حین  مؤسسه حمل ونقل  یا  شرکت 

رعایت کند:
الف( آگاهی کامل از نوع بار و نحوة بارگیری و تخلیه آن؛

ب( توجه به توصیه های فرستنده بار در رابطه با نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار؛
ج( تأمین تجهیزات الزم؛

د( انجام عملیات بارگیری و مهاربندی بار؛
هـ( ارائه اطالعات الزم به راننده برای حمل ایمن بار؛

و( مستندسازی روش مهار شامل:
 توصیف نوع بار و سیستم بسته بندی؛ 

 توصیف روش مهاربندی شامل نوع تجهیزات، اندازه و سایر ویژگی های آنها؛
 ارائه تصویر از نوع بار و سیستم مهار؛

 مندرج نمودن توصیه های ایمنی و فنی در صورت بروز مشکالت و سوانح احتمالی؛
 حدود وظایف و مسئولیت های راننده

راننده باید حین بارگیری، حمل و مهار بار موارد زیر را رعایت کند:
الف( راننده باید دقیقاً از نوع بار، نحوة بارگیری و کنترل مهاربندی آن آگاه باشد.

ب( راننده و کمک راننده باید در زمان بارگیری در محل امنی مستقر شوند.
ج( پیش از تخلیه بار و پس از هر توقف یا ترمز ناگهانی، راننده باید تمام اتصاالت 
و مهار بار را بازبینی کرده و از ایمنی آن اطمینان حاصل کند. درصورتی که هنگام 
تخلیه بار و باز کردن قید و اتصاالت، بار در شرایط نامناسبی باشد )مثاًل منحرف 
شده یا صدمه دیده باشد و یا اینکه قیدها و تجهیزات مهار جابه جا شده باشد(، 
و  حمل ونقل  مؤسسه  یا  شرکت  بین  هماهنگی  انجام  برای  است  موظف  راننده 

گیرنده بار مراتب را به شرکت یا مؤسسه حمل ونقل اطالع دهد.
د( راننده باید به طور متناوب بعد از طی حداکثر 80 کیلومتر از مسیر بار، سیستم 
مهار آن را مورد بازبینی قرار داده و در صورت لزوم مجدداً سیستم مهار بار را تنظیم 

کند و از عدم انحراف بار در مسیر باقی مانده مطمئن شود.
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 حدود وظایف و مسئولیت های فرستنده بار
فرستنده بار باید در محل بارگیری نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف( مشخص نمودن آدرس صحیح گیرنده بار؛
ب( تعیین مشخصات، وزن و محتوای بار؛

ج( کنترل صحت بسته بندی )در صورت وجود بسته بندی(. خسارات ناشی از عیوب 
بسته بندی به عهده فرستنده بار است.

 حدود وظایف و مسئولیت های گیرنده بار
تخلیه بار، رعایت مسائل ایمنی و فنی و مسئولیت بروز خسارات احتمالی در زمان 

تخلیه بار همگی بر عهده گیرنده بار می باشد. 
 تخلفات

 در صورت عدم رعایت ضوابط این آیین نامه با تخلفات به شرح زیر برخورد خواهد 
شد:

الف( در صورت تخلف شرکت یا مؤسسه حمل ونقل از مفاد این آیین نامه، بر اساس 
فعالیت و تعطیلی مؤسسات  پروانه  لغو  بار و مسافر و مدت  آیین نامه حمل  مفاد 

حمل ونقل جاده ای، با شرکت یا مؤسسه حمل ونقل رفتار خواهد شد.
ب( در صورت تخلف راننده از مفاد این آیین نامه بر اساس ماده 6 قانون اصالح 
از  استفاده  به  جاده ای  ترابری  مؤسسات  و  شرکت ها  الزام  قانون  مواد  از  پاره ای 
موضوع  جرائم  جدول  همچنین  و   1368 سال  مصوب  بارنامه  و  وضعیت  صورت 
مصوبه 45728/ت 27283 مورخ 82/8/14 هیئت محترم وزیران، با راننده رفتار 

خواهد شد.
ج( در صورت تخلف فرستنده یا گیرنده بار از وظایف مشخص شده در این آیین نامه، 
موضوع از طریق مراجع ذی صالح توسط ذی نفع مورد پیگرد قانونی قرار خواهد 

گرفت.
 مجموعه سیستم مهار باری که در آیین نامه پیش بینی شده، حداقل امکانات مورد 
نیاز برای مهار بار می باشد؛ در صورتی که فرستندگان بار و شرکت یا مؤسسه های 
حمل ونقل مایل باشند می توانند در جهت تقویت سیستم مهار اقدامات الزم را به 

عمل آورند.
 این آیین نامه به مقررات حمل ونقل بار در راه ها، آیین نامه حمل ونقل جاده ای 
کشور  راه های  در  ترافیکی  محموالت  جابه جایی  دستورالعمل  و  خطرناک  مواد 
نمی پردازد و در صورت وجود مواد قانونی مشابه، رعایت مقررات یاد شده ارجحیت 

دارد. 
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جدول بودجه بندی واحد شایستگی2ـ ارزیابی وضعیت ایمنی وسایل نقلیه

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان)ساعت(

عملینظری

1

ارزیابی وضعیت 
ایمنی وسیله 

نقلیه
2

1/5مقاومت غلتشی تایر

غلتشی  مقاومت  مورد  در  کالسی  فعالیت 
در جاده های  تایر  اصطکاک  و ضریب  تایر 

مختلف
1

1/5تایرهای وسایل نقلیه حمل بار و مسافر

فعالیت کالسی در مورد مشخصه های تایرهای 
1وسایل نقلیه حمل بار و مسافر

2

و  بار  حمل  وسایل نقلیه  چراغ های  نور 
1مسافر

چراغ های  نور  مورد  در  کالسی  فعالیت 
1وسایل نقلیه حمل بار و مسافر

1آینه های وسایل نقلیه حمل بار و مسافر

فعالیت کالسی در مورد آینه های وسایل نقلیه 
1حمل بار و مسافر

3

دود وسایل نقلیه جاده ای و میزان تأثیرگذاری 
1در آلودگی محیط زیست

و  روش ها  درخصوص  کالسی  فعالیت 
سیستم های نوین کاهش آالینده های ناوگان 

حمل ونقل جاده ای
1

1تجهیزات ایمنی استاندارد وسایل نقلیه جاده ای

ایمنی  تجهیزات  مورد  در  کالسی  فعالیت 
استاندارد وسایل نقلیه جاده ای حمل بار و 

مسافر
1

130جمع
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بررسی مقاومت کششی وسایل نقلیه در جاده های مختلف
 مقاومت غلتشی تایر

هنرآموز با طرح این سؤال از هنرجویان که اگر به دنبال بهترین تایر برای وسیله نقلیه 
باشید به چه فاکتورهایی توجه می کنید؟ مطمئناً هنرجویان عوامل متعددی مانند 
برند، تاریخ تولید و... عنوان می کنند و احتماالً عبارت »مقاومت غلتشی تایر« را 
نشنیده اند. هنرآموز خطاب به هنرجویان: امروز با فاکتور جدیدی آشنا می شوید و 
احتماالً از اینکه بدانید این واژه و معنایش چقدر می تواند روی تصمیم گیری برای 
خرید تایر تأثیر بگذارد، شگفت زده خواهید شد. ما در اینجا به مفهوم این عبارت، 

و تأثیرش روی مصرف سوخت وسیله نقلیه خواهیم پرداخت. 
سپس با ارائه تصویر شماره یک کتاب درسی مفهوم مقاومت غلتشی را به شرح 

زیر بیان کند:
مقاومت غلتشی تایر چیست؟

موتور  از  انرژی  حقیقت  در  می شود،  داده  فشار  وسیله نقلیه  گاز  پدال  که  زمانی 
تایرها  نتیجه،  در  می شوند.  منتقل  چرخ ها  به  سیستم هایش  بقیة  و  وسیله نقلیه 
می چرخند و گشتاوری که ایجاد می شود، وسیله نقلیه را به جلو می راند. برای اینکه 
این کار انجام شود، وسیله نقلیه باید بر عواملی که جلوی حرکتش را می گیرند غلبه 

کند. یکی از مهم ترین این عوامل مقاومت غلتشی تایر است.
مقاومت غلتشی تایر مقدار انرژی ای است که وسیله نقلیه نیاز دارد تا به تایرها بدهد 
و آنها هم به حرکت شان با سرعت ثابتی ادامه یا افزایش دهند. این انرژی، در اصل 
 ،hysteresis نیرویی است که الزم است تا تایر به چرخشش ادامه دهد پسماند یا
یکی از اصلی ترین فاکتورهایی است که روی مقاومت غلتشی اثر می گذارد. پسماند، 
همان انرژی ای است که تایر با چرخش روی زمین مصرف می کند. وسیله نقلیه باید 

بر این انرژی غلبه کند؛ غلبه ای که با مصرف سوخت اضافه اتفاق می افتد.
آیا می توان از مقاومت غلتشی جلوگیری کرد؟

تا زمانی که تایر وسیله نقلیه با زمین تماس داشته باشد، مقاومت غلتشی هم وجود 
خواهد داشت. نمی توان از این مقاومت جلوگیری کرد؛ ولی می توان آن را به حداقل 
رساند. از آنجایی که پسماند دلیِل اصلی مقاومت غلتشی است، می توان فرمول مواد 
تایر را از نظر مهندسی به صورتی طراحی کرد که در برابر حرارت مقاومت بیشتری 
را  تایرهایی  چنین  کند.  مصرف  کمتری  انرژی  حالت شان  تغییر  و  باشند  داشته 

به طور کلی با نام تایرهای با مقاومت غلتشی کم می شناسند.
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آیا این کارها می تواند مقاومت غلتشی تایر را تا حد زیادی کاهش دهد؟
برای رانندگانی که به کم کردن مصرف سوخت وسیله نقلیه شان عالقه دارند، تایری 
با مقاومت غلتشی کم می تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد. چرا که این 
معمولی  تایرهای  به  نسبت  وسیله نقلیه  تا مصرف سوخت  باعث می شوند  تایرها، 
است،  داده  انجام  متحده  ایاالت  انرژِی  ادارة  که  تحقیقی  اساس  بر  شود.  کمتر 
مقاومت غلتشِی کم می تواند باعث شود که مصرف سوخت تا 10 درصد کاهش 
پیدا کند. البته اکثر رانندگان مصرف سوخت شان را تا 3 درصد کم می کنند. به نظر 
می رسد که این عدد کوچک باشد. ولی با گذشت زمان، مقدار سوخت صرفه جویی 

شده عدد بزرگ و قابل توجهی خواهد بود. 
آیا تایرهای با مقاومت غلتشی کم، هزینۀ خاصی هم دارند؟

برای اینکه مقاومت غلتشی بهبود داده شود، سازنده باید عمق آج را کاهش دهد. 
این موضوع باعث می شود که دواِم آج کم شود و زودتر ساییده شود. برای غلبه بر 
این مشکل و اینکه مقاومت غلتشی هم بهبود پیدا کند، باید تکنولوژی جدیدی 
معرفی شود که دوام تایر هم کاهش پیدا نکند که برای این امر باید هزینه ویژه 
مقاومت  محاسبه  روش  درسی  کتاب  مطالب  به  توجه  با  ادامه  در  کند.  پرداخت 
غلتشی را تشریح کرده و با توجه به جدول 1 ضریب مقاومت غلتشی مربوط به 
جاده های ارائه شده در کتاب درسی میزان مقاومت غلتشی تایر را در جاده های 

مختلف توضیح دهید.
 ضریب اصطکاک کششی

برای درک اصطکاک کششی، هنرآموز با بیان مفاهیم اصطکاک که هنرجویان در 
کتاب علوم سال های قبل خوانده اند به مزایا و معایب اصطکاک اشاره می کند و با 
طرح سؤال »آیا اصطکاک بین تایر و جاده مفید است یا مضر؟« نظر هنرجویان را 

جلب نموده و عالوه بر مطالب کتاب درسی به موارد زیر اشاره می کند:
کاهش اصطکاک و لغزنده شدن سطح جاده ها یکی از عواملی است که احتمال وقوع 
تصادفات را افزایش می دهد. اصوالً لغزش زمانی اتفاق می افتد که ضریب اصطکاک 
بین الستیک و سطح راه برای حفظ چسبندگی بین این دو کافی نباشد. با افزایش 
مسئله سرخوردگی  در  اساسی  عامل  دو  که  ترافیک  و حجم  وسیله نقلیه  سرعت 
هستند، این موضوع اهمیت زیادی پیدا کرده است. اصطکاک راه با تغییر عوامل 
متعددی از جمله مشخصات سطح آسفالت، مشخصات الستیک، درجه رطوبت راه 

و شرایط عملکردی وسیله نقلیه تغییر می کند.
هر چه سطح رویه جاده با سطح الستیک وسیله نقلیه، اصطکاک بیشتری داشته باشد 
به هدایت وسیله نقلیه و ایست به هنگام آن، کمک کرده و از روی دادن تصادف ناشی 

از لغزش پیشگیری می شود.
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تایر 
تایر وسایل نقلیه جاده ای به اختصار  از  ارائه تصویری  با  برای درک بهتر هنرآموز 
مطالبی به شرح زیر در خصوص اهمیت تایر در ایمنی وسیله نقلیه بیان می شود:

»تایر« ها در کنترل وسیله نقلیه دارای نقش اساسی و مهمی هستند و این عضو 
محسوب  قدرت  انتقال  سیستم  از  گردنده  عضو  آخرین  عنوان  به  وسیله نقلیه  از 
می شود. حال برای آنکه میزان اهمیت »تایر« در وسیله نقلیه بهتر مشخص شود 

یک مثال در زیر آورده می شود:
که  زمانی  حال  می کند  عمل  پیوسته  هم  به  سیستم  یک  عنوان  به  انسان  بدن 
به  برابر وزن خودتان  نیروی معادل چند  راه می روید و هر قدمی که برمی دارید 
پاهایتان وارد می کنید. البته پزشکان معتقدند که این نیرو به صورت یکسان روی 
تمامی پا وارد نمی شود. براساس مطالعات پزشکی شما چه الغر باشید چه چاق 
موقع دویدن یا راه رفتن بیشترین فشار را روی قسمتی از پا وارد می کنید که مثل 
یک ضربه گیر وزن شما را تحمل می کند و مانع از آسیب رسیدن به استخوان ها 

می شود.
جالب است بدانید همین نظریه را مهندسان مکانیک در مورد الستیک وسیله نقلیه 
دارند. براساس مطالعات صنعتی ترکیب باد و الستیک در وسیله نقلیه مشابه استخوان 
و گوشت پاشنه پا است. به این ترتیب که تنها 5 درصد وزن وسیله نقلیه روی الستیک 

درخصوص میزان مقاومت غلتشی تایرهای وسایل نقلیه در جاده های آسفالت، 
جاده های  روی سطوح  بر  آنها  اصطکاک  همچنین ضریب  و  خاکی  و  شنی 

مختلف بحث شود.
پاسخ: با عنایت به مطالب ذکر شده در کتاب درسی در خصوص مقاومت 
جاده  سطح  چه  هر  مختلف،  جاده های  در  وسایل نقلیه  تایرهای  غلتشی 
صاف و سخت باشد میزان مقاومت غلتشی تایرکاهش می یابد و بالعکس در 
جاده های ناهموار و سست میزان مقاومت غلتشی تایر افزایش می یابد. که این 
موضوع در جدول شماره یک کتاب درسی نشان داده شده است. همچنین 
ضریب اصطکاک بین تایر و جاده به هر دو عامل مشخصات تایر بستگی دارد، 
که هر چه میزان آج تایر بیشتر باشد ضریب اصطکاک کاهش می یابد و به 
کیفیت سطح جاده که هرچه سطح جاده صاف باشد مانند جاده های برفی 
ضریب اصطکاک کم و در جاده ای شنی مانند ضریب اصطکاک بین تایر و 
جاده افزایش می یابد. که این موضوع )ضریب اصطکاک کششی برای شرایط 

مختلف جاده( در جدول شماره 2 کتاب درسی نشان داده شده است.

پاسخ فعالیت 
کالسی
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وارد شده و 95 درصد دیگر را باد درون الستیک تحمل می کند. به همین دلیل 
کارشناسان فنی خودرو از الستیک به عنوان پاشنه آشیل وسیله نقلیه یاد می کنند. 
آنها توصیه می کنند همان طورکه به سالمتی پاهایتان فکر می کنید برای حفظ ایمنی 

ماشین و البته خودتان به فکر سالمتی » پای« وسیله نقلیه هم باشید.
پس از آن با توجه به شکل های 3 و 4 کتاب درسی تفاوت تایرهای رادیال و بایاس 

توضیح داده شود.

نقش گل یا طرح آج
هنرآموز ابتدا مطالب زیر را به عنوان مقدمه در خصوص آج تایر بیان کند:

با توجه به مطالب ارائه شده در مورد مقاومت غلتشی و ضریب اصطکاک کششی، 
تایر آج الستیک به دلیل تماس مستقیم با سطح آسفالت، نقش مهمی در بازدهی 
و عملکرد الستیک وسیله نقلیه ایفا می کند، با توجه به شرایط جاده ای و جغرافیایی 

مورد استفاده، تایرها با آج های مختلف بازدهی متفاوتی دارند.
برای افزایش کارایی رویه تایر، عالوه بر استفاده از مواد تشکیل دهندة خاص، که ضامن 
حفظ کیفیت محصول می باشد، تولید کنندگان معتبر جهانی این رویه را با طرح هایی 
خاص و با کارایی مشخص شیاردار می سازند. این نوع طرح و شیار را آج تایر می نامند. 
طرح گل، عالوه بر زیبا کردن ظاهر الستیک، در کارکرد بهینه آن از نظر چنگ زنی بهتر، 
ترمزگیری مناسب در شرایط مختلف بارانی و برفی و ...، راندن آب در سطح جاده به 
طرفین مسیر حرکت تایر و همچنین خنک کردن تایر بسیار موثر است. در ادامه با ارائه 
تصاویر کتاب درسی در مورد آج های مختلف تایر، کاربرد هر یک از آج ها را توضیح دهد.

شاخص بار
 اندازه نویسی تایرها

مندرج  مشخصات  و  اعداد  عالئم،  مفاهیم  درسی  کتاب   11 شماره  ارائه شکل  با 
بار و جدول نوع  تایرها توضیح داده شود. در صفحة بعد جدول شاخص  بر روی 
کاربرد تایر برای مناطق آب و هوایی مختلف نشان داده شده است که با توجه به 

مشخصات تایر موارد استفاده از جداول صفحه بعد نیز توضیح داده شود. 
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 جدول2ـ کاربرد تایر برای مناطق آب و جدول1ـ شاخص بار
هوایی مختلف

Symbol Area

A Hot Area

B Normal Area

C Cold Area

 فشار باد تایر در مواقع خاص
ابتدا به اهمیت تنظیم فشار باد تایر و خطرات ناشی از عدم تنظیم باد تایر به شرح 

زیر اشاره شود: 
فشار باد تایرهای خودرو باید به میزان توصیه شده توسط سازنده خودرو باد شود. 
رانندگی،  مختلف  و شرایط  وزن  نیروی  برابر  در  را  تایر  قدرت  مناسب،  باد  فشار 
مانند ترمز کردن، شتاب گرفتن و... بیشتر می کند. بهترین وضعیت تایر، با فشار 

باد مناسب مهیا می شود.
اگر فشار باد خیلی زیاد باشد، معایب زیر ظاهر می شود: 

 باریک شدن سطح تماس تایر و جاده، کاهش قابلیت های تایر و پایداری آن؛  1
 سلب آرامش و راحتی در رانندگی؛  2

 ساییده شدن بیش از حد قسمت میانی؛  3
و  تایر  میانی  به الیه های  از جاده  وارده  نیرو های  قابلیت جذب  رفتن  بین  از    4

افزایش آسیب پذیری آنها؛ 
 تمایل زیاد به جدا شدن الیه های تایر در زمان گرم شدن تایر، به دلیل تجمع  5

نیرو ها در مرکز آج ها. 
اگر فشار باد کم باشد، معایب زیر ظاهر می شود: 

 زیاد شدن مصرف سوخت به دلیل افزایش سطح تماس تایر با جاده؛  1
 سفت شدن یا انحراف فرمان به یک سمت در هنگام کم  باد بودن چرخ های جلو ؛ 2

 ساییده شدن سریع تر و بیشتر قسمت بیرونی آج ها؛  3
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 بروز خطر جدی با باالرفتن بیش از اندازه دمای تایر در زمان حرکت به دلیل  4
تغییر شکل زیاد در ناحیه تماس تایر با جاده و افزایش احتمال جداشدن الیه ها.

و در ادامه بر اساس متن کتاب درسی میزان باد تایر در شرایط خاص و اشکاالت 
ناشی از عدم تنظیم سیستم فرمان و جلوبندی وسیله نقلیه تایر توضیح داده شود.

از روی کاالنما )کاتالوگ( تایرهای وسایل نقلیه جاده ای در خصوص مفاهیم 
اعداد و مشخصات مندرج بر روی تایرهایی با اندازه و آج های مختلف بحث 

نمایید.  
پاسخ: با توجه به متن کتاب درسی و شکل شماره 11 کتاب درسی می توان 
مفاهیم عالئم، اعداد و مشخصات مندرج بر روی کلیه تایرها را توضیح داد.

پاسخ فعالیت 
کالسی

سیستم نور خودرو
هنرآموز به عنوان مقدمه با طرح این سؤال نظر هنرجویان را جلب کند:

چراغ های  نام  به  چراغ ها  از  نوعی  به  مجهز  جدید  خودروهای  از  بعضی  چرا 
روشنایی در روز هستند؟

قسمت  در  کوچکی  چراغ های   ،Daylight همان  یا  روز  در  روشنایی  چراغ های 
جلوی خودروها هستند که به محض شروع به کار پیشرانه خودرو روشن می شوند 

و تا خاموش شدن آن روشن می مانند.
Daylight به منظور مطلع کردن عابران پیاده و خودروهای دیگر، از وجود خودرو 
شما در خیابان یا جاده است. این چراغ ها معموالً از نوع » زنون« هستند تا بتوانند 

با داشتن نور زیاد، توجه عابران و رانندگان دیگر را جلب کنند.
برای اولین بار این چراغ ها در سال 1970 میالدی در کشورهای شمالی کره زمین مانند 
نروژ و کانادا، که معموالً هوای برفی و مه گرفته دارند و همچنین نور کافی در روز وجود 
ندارد، بسیار رواج یافت. این چراغ ها کمک می کرد که در روز، هنگامی که هوا برفی و مه 

گرفته است و یا نور کافی وجود ندارد، خودروها به راحتی تشخیص داده شوند.
استفاده کردن از این چراغ ها در روز برای جلب توجه عابران پیاده و یا راننده های 
عبوری می باشد نه خود راننده خودرو!! اگر به این مسئله توجه کنیم متوجه اهمیت 

این چراغ ها می شویم.
اگر در خیابان های شهر به ماشین هایی که از این نوع چراغ ها استفاده می کنند 
توجه کرده باشید حتماً متوجه شده اید که چگونه توجه شما را به خود جلب می کند 
و این همان چیزی است که طراح های این نوع چراغ ها دنبالش هستند یعنی جلب 
توجه عابر پیاده و راننده های دیگر به خودروی در حال عبور و رعایت کردن مسائل 
ایمنی و فاصله با خودروی مورد نظر. البته روشن بودن اجباری چراغ ها از دهه های 



41

فصل دوم: فناوری پایدارسازی بار

مورد  و جلو  راهنما  نور چراغ های: عقب،  رنگ  انتخاب  با دالیل  ارتباط  در 
استفاده در وسایل نقلیه بحث شود.

پاسخ: با توجه به متن کتاب درسی و جدول زیر پاسخ این فعالیت به شرح 
زیر بیان می گردد:

هر  که  دارند  وجود  خودرو  جلو  چراغ  رنگ های  برای  زیادی  طیف های 
کدام دارای ویژگی خاص هستند و در مواردی خاص کاربرد دارند. گرمای 
طیف های نوری توسط واحدی به نام »کلوین« سنجیده می شود. هر چه قدر 

عدد آن افزایش پیدا کند، رنگ نور سردتر می شود.

نور زرد )3000 کلوین(
در  که  می شود  تولید  هالوژنی  المپ های  توسط  معموالً  نور  از  جنس  این 
نور زرد هستند  دارای  استفاده می شود. چراغ هایی که  خودروهای قدیمی 

معموالً برای شرایط آب وهوایی بد مانند مه استفاده می شود.
چراغ های مه شکن معموالً از همین جنس از چراغ ها هستند.

نور سفید خالص )5000 کلوین(
نور سفید با 5000 کلوین کاماًل شبیه به نور خورشید است و بهترین نور 
ممکن برای استفاده در چراغ جلوی خودروها است. این نور بهترین میدان 

پاسخ فعالیت 
کالسی

قبل در کشورهایی همچون سوئد اجرا می گردیده است و علت آن مه آلود بودن 
بیشتر مناطق این کشورها در بیشتر روزهای سال می باشد، البته در این کشورها 
به  جلو  چراغ های  نمی گردید  استفاده   LED چراغ های  از  قبل  سال های  در  که 
محض روشن شدن خودرو به صورت خودکار روشن می شد. تحقیقات نشان داده 
است که استفاده از چراغ های روشنایی در روز می تواند تصادف هایی که به علت 

عدم توجه راننده ها به خودروهای عبوری می باشد را تا حد زیادی کاهش دهد.
در ادامه با توجه به متن کتاب درسی کاربرد هر یک از چراغ های وسیله نقلیه و 

رنگ مورد استفاده در هر یک از چراغ ها توضیح داده شود.
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به نظر شما چرا در آینه های بغل وسایل نقلیه، اشیا از آنچه به نظر می رسد 
به ما نزدیک تر هستند؟

آینه های اتومبیل به دو دسته تقسیم می شوند: آینه داخلی در واقع شامل 
یک آینه تخت کوچک و صاف است که دید کامل از اتفاقات عقب اتومبیل 
می دهد. تصویر این نوع آینه ها به صورت کامل تخت است و از این رو راننده 
خیلی راحت و سریع می تواند نسبت به مشاهده خود قضاوت و تصمیم گیری 
رو  این  از  و  دارند  منحنی  بیشتر حالت  بغل  آینه های  بغل:  آینه های  کند. 
بهتر  کنترل  منظور  به  کوچک تر  اندازه های  با  البته  بیشتری  موقعیت های 
پیرامون و کنار اتومبیل نشان می دهند. تنظیم آینه های بغل باید به صورتی 
باشد که حداکثر دید را از جاده و اتومبیل داشته باشد. استفاده از آینه بغل:

  باعث کنترل بیشتر نسبت به محیط پیرامون راننده می شود.
 در هنگام پارک دوبل کردن یا زمانی که اتومبیل در کنار جوی قرار دارد، 

بیشترین کاربرد را دارد.

پاسخ فعالیت 
کالسی

دید را در اختیار راننده می گذارد و ترکیبی از نور آبی و زرد است.
نور سفید کریستالی )6000 کلوین(

تفاوت که  این  با  به سفید خالص است،  شبیه  تقریباً  نور سفید کریستالی 
مایه ای از آبی رنگ دارد. به دلیل بیشتر بودن درصد نور آبی، این چراغ ها تا 

حدی موجب کاهش نور چراغ های خودرو می شوند.
نور آبی روشن )8000 کلوین(

هر نوری که بیش تر از 6000 کلوین باشد، استاندارد محسوب نمی شود و 
معموالً کسانی که از چنین چراغ هایی استفاده می کنند، اکثراً برای زیبایی 

و دیده شدن است.
در  اما  می شد  استفاده  خودروها  در  سال ها  رشته ای  و  هالوژنی  چراغ های 
محصوالت جدید، خودروسازان از چراغ های LED و زنون استفاده می کنند.

آینه های خودرو
ابتدا مقدمه ای در مورد اهمیت آینه در وسایل نقلیه بیان شود سپس با توجه به 
مطالب کتاب درسی در خصوص انواع آینه، کاربرد هر کدام از آنها در وسایل نقلیه 

و روش تنظیم آینه ها توضیح داده شود.
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دود وسـایل نقلیه جـاده ای  و میزان
 تأثیرگذاری در آلودگی محیط زیست

محیط زیست  آلودگی  از  ناشی  خطرات  در خصوص  زیر  شرح  به  مقدمه ای  ابتدا 
توسط موتورهای دیزلی بیان شود:

دیدگاه سنتی در خصوص موتورهای دیزلی، آالیندگی زیاد به همراه دوده است. با 
افزایش تولید موتورهای دیزلی و نقش غیر قابل انکار آنها در صنایع و نیز تشکیل 
و تشکیل کنوانسیون های  برگزاری همایش ها  سازمان های محافظ محیط زیست، 
از  خارج  موتور  تولید  اجازة  عدم  و  سخت گیرانه  قوانین  اعمال  و  محیط زیست 
محدوده استاندارد، به موازات پیشرفت روزافزون تکنولوژی، سبب کاهش چشمگیر 

آالیندگی موتورهای دیزلی سنگین گردیده است.
استاندارد آالیندگی خودروهای دیزل چیست؟

به طور کلی رعایت استانداردها تأثیر زیادی بر مقادیر آالینده های خطرناک خودرو 
و متعاقب آن بر سالمتی عموم مردم، بیماری های تنفسی، مخصوصاً در کودکان به 
اکسیدهای  خانواده  را  دیزلی  آالینده های سوخت های  عمده  داشت.  دنبال خواهد 
گوگرد )SOx(، اکسیدهای ازت )NOx(، ذرات معلق )PM( تشکیل می دهند. ذرات 
معلقی که از موتورهای دیزلی خارج می شوند به DPM یا Disel PM شناخته شده 
یا  )BenzoPyrenes( در دوده  بنزوپیرن ها  است که حامل عناصر سرطان زا مثل 
کربن سیاه و یا Soot و یا Soot Particles و دارای قطری در محدوده 1/0 میکرومتر 

یا 100 نانومتر می باشند.
تأثیرهای  و  عواقب  به  توجه  با  را  سخت گیرانه ای  استانداردهای  جهان  کشورهای 
تازگی شناخته شده اند را معرفی کرده اند، مثاًل غلظت  به  این ذرات که  خطرناک 
میانگین روزانه ذرات معلق کمتر از 10 میکرون )10PM( و کمتر از 5/2 میکرون 
)PM 5/2( که به ترتیب در استرالیا µg/m 350 و µg/m 325 و در اتحادیه اروپا برای 
 ،75 µg/m 100 و µg/m 350، در هنگ کنگ به ترتیب µg/m 10 استاندارد PM
در ژاپن µg/m 100 و µg/m 35 و در آمریکا µg/m 150و µg/m 35 تعیین شده اند.
سازمان بهداشت جهانی ذرات معلق اشاره شده در فوق را تحت عنوان » سرطان زایی های 
گروه Group1Carcinogens( »1( و به عنوان کشنده ترین نوع آالینده ها معرفی 
کرده است که قادرند تا اعماق ریه و شش ها نفوذ کرده و وارد جریان خون شوند و 
در DNA خون افراد اختالل ایجاد کنند و باعث بروز سکته های قلبی و مرگ و میر 

زودرس شوند.
کاهش  مهم  روش  دو  درسی  کتاب   29 و   28 شماره  شکل های  ارائه  با  سپس 
 :SCRآالینده های موتورهای دیزلی: 1ـ سیستم کاتالیست کاهش دهنده آالیندگی
 DPFمعلق ذرات  جداسازی  فیلتر  2ـ   )Selective  Catalatic  Reduction(

)Diesel Particulate Filter( توضیح داده شود.
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در خصوص روش ها و سیستم های نوین کاهش آالینده های ناوگان حمل ونقل 
جاده ای بحث شود.

پاسخ: عالوه بر دو روش معرفی شده در کتاب درسی، روش های متعددی 
برای کاهش آالینده های موتورهای دیزلی معرفی شده که به سه مورد آنها که 

توسط محققین داخلی در دانشگاه های کشور انجام شده اشاره می گردد:
مکمل های  از  استفاده  همچنین  و  تجدیدپذیر  سوخت های  از  استفاده  1ـ 
پیشرفته سوخت دو رویکرد مهم جهت کاهش آلودگی هوا بوده که »در طرح 
محققین دانشگاه محقق اردبیلی یک ترکیب سه تایی متشکل از بیودیزل، آب 
و نانو ذرات اکسید سریم مورد آزمون عملکردی و آالیندگی قرار گرفته است 

که نتایج بسیار رضایت بخش بوده است«.
احتراق سوخت حاوی نانوذرات اکسید سریم موجب کاهش قابل توجه گازهای 
آالینده می گردد از دیدگاه ساز و کار، حضور نانوذرات سریم اکسید در ترکیب 
سوخت موجب کاهش تشکیل رسوبات ترکیبات کربنی بر روی جداره سیلندر 
شده که این موضوع کاهش اصطکاک بین قطعات متحرک را در پی دارد. 
همچنین سریم اکسید یک عملکرد کاتالیستی نیز خواهد داشت؛ این عملکرد 
موجب کاهش تأخیر در اشتعال می شود. بنابراین احتراق به صورت کامل تری 

انجام خواهد شد و گازهای آالینده کاهش می یابد.
در تحقیق حاضر نقش هم زمان آب و نانوذرات سریم اکسید در ترکیب سوختی 
دیزل/بیودیزل مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور سوخت دیزل/بیودیزل 
حاوی درصدهای مختلف وزنی 3، 5 و 7 درصد آب و همچنین ppm 90 نانوذرات 
سریم اکسید تهیه شده و عملکرد آن هم از منظر بازدهی و هم از منظر آالیندگی 

مورد مطالعه قرار گرفته است.
 90 ppm براساس نتایج به دست آمده، ترکیب سوختی حاوی 3% درصد آب و
در  آالیندگی  لحاظ  از  هم  و  بازدهی  لحاظ  از  هم  اکسید  سریم  نانوذرات 

بهینه ترین شرایط قرار دارد.
2ـ با استفاده از ترکیب چندین روش به طور هم زمان آالینده های اکسیدهای 
ازت، مونواکسیدکربن، ذرات دوده و هیدروکربن های نسوخته را از زیر سطح 
استاندارد اروپایی یورو » صفر« تا سطح استاندارد یورو » یک« کاهش داده شود. 
افزایش فشار پاشش سوخت، اصالحAFR و نیز زمان تزریق سوخت، تزریق 
سوخت به همراه هوا، استفاده از سوخت با گوگرد کم، باز خورانی گازهای 
اگزوز، یونیزه کردن سوخت و استفاده از تله ذرات، روش هایی هستند که در 
این مقاله که توسط محققین دانشگاه تبریز انجام شده از آنها استفاده شده 
است. نهایتاً با استفاده از روش های فوق الذکر سطح آالینده ها در موتور مزبور 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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انجمن  نتایج به دست آمده توسط  در حدود استانداردEuro1 قرار گرفت و 
تحقیق صنعت موتور انگلستان )MIRA( تأیید گردیده است.

3ـ افزایش فشار پاشش سوخت، اصالح نسبت سوخت و هوا و نیز زمان تزریق 
سوخت، مخلوط نمودن مقداری هوا با سوخت قبل از پاشش سوخت به داخل 
محفظه احتراق، استفاده از سوخت کیفیت باال )گوگرد کم(، بازخورانی گازهای 
اگزوز، یونیزه کردن سوخت، استفاده از تله ذرات، که با اعمال روش های فوق 
نهایتاً سطح آالیندگی موتور دیزلی OM 355 تولیدی شرکت ایدم که در شرایط 
پایه حتی استاندارد آالیندگی Euro را نیز ارضا نمی کرد با استفاده از روش های 
فوق الذکر سطح آالینده ها در موتور مذکور در حدود استانداردEuro1 قرار گرفت 
که نتایج به دست آمده طبق استاندارد )ECE R49 )2000 در ایران تست 
گردید و نتایج به دست آمده در ایران مورد تأیید آن مرکز قرار گرفته است. این 

طرح توسط محققین شرکت موتورسازان تبریز انجام شده است.

تجهیزات ایمنی استاندارد وسایل نقلیه جاده ای
ابتدا مقدمه ای به شرح زیر در مورد تجهیزات ایمنی استاندارد وسایل نقلیه جاده ای 

بیان شود:
در هنگام طراحی وسیله نقلیه باید موارد زیر به عنوان تجهیزات ایمنی وسیله نقلیه 

در نظرگرفته شود.
 استفاده از قطعاتی که به عنوان تجهیزات ایمنی غیرفعال نامیده می شوند و  1
در جهت افزایش ایمنی خودروها به خصوص بعد از وقوع تصادف )در مرحله دوم 
نیز  نگهدارنده  عنوان سیستم های  به  قطعات  این  می باشند.  مؤثر  بسیار  تصادف( 
خودرو  سرنشینان  به  شدید  آسیب دیدگی های  آمدن  به وجود  از  و  بوده  معروف 

جلوگیری می کنند. این قطعات شامل موارد زیر می باشند:
 کمربندهای ایمنی و کیسه های هوا

 سطوح الیه دار )مانند داشبورد(
 شیشه های ایمنی

 وسایل جذب انرژی )مانند ستون فرمان(
 نواحی مچاله شونده 14 در قسمت های جلو و عقب خودرو 

 طراحی نواحی داخلی خودرو به گونه ای که ضربه وارده به سرنشین را کاهش 
دهد )مرحله دوم تصادف(

 طراحی سطوح جلویی خودرو به گونه ای که ضربه وارده به عابرین پیاده هنگام 
تصادف به حداقل ممکن برسد.

نواحی از خودرو که به منظور حداکثر تحمل ضربه جهت کاهش شدت جراحت ناشی 
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استاندارد وسایل نقلیه جاده ای  ایمنی  تفاوت و تشابه تجهیزات  در خصوص 
حمل بار و وسایل نقلیه جاده ای حمل مسافر بحث شود.

پاسخ: با توجه به توضیحات ارائه شده در مقدمه این بخش و متن کتاب 
اغلب تجهیزات ایمنی برای هر دو وسایل نقلیه جاده ای حمل بار و وسایل نقلیه 

جاده ای حمل مسافر مشترک هستند.

پاسخ فعالیت 
کالسی

از تصادف بایستی در طراحی در نظر گرفته شود عبارت است از:
 استفاده از کیسه های هوای پیشرفته در نواحی مختلف خودرو به هنگام برخورد 

از پهلو و واژگون شدن
 محافظت از سرنشین در قسمت های پائینی داخل خودرو هنگام برخورد از جلو

 استحکام سقف
 بهبود سیستم های صندلی، پشت سری 

 بهبود قفل های در)جلوگیری از باز شدن در(
 بهبود شیشه های ایمنی )از نظر دید و ضربه پذیری(

 بی نقص بودن سیستم سوخت رسانی
 برخی از وسایل که ایمنی فعال نامیده می شوند در وسیله نقلیه قدرت کنترل  2
راننده را در وضعیت خطرناک افزایش داده و قبل از وقوع تصادف از اهمیت ویژه  ای 
بروز سوانح و تصادفات جلوگیری  از  ایمنی  این سیستم های  برخوردار می باشند. 
کرده و امنیت خودرو در جاده ها را تأمین می کند. مهم ترین تجهیزات فوق عبارت 

است از:
 تایرهای بهینه شده

 سیستم های ترمز ضد قفل 
 سیستم های کنترل کشانش 

در ادامه با توجه به تصاویر ارائه شده در کتاب تجهیزات ایمنی استاندارد وسایل نقلیه 
جاده ای توضیح داده شود.

روش ارزشیابی شایستگی ایمنی حمل بار 
هنرآموز کاتالوگ ویژگی های ایمنی حداقل دو شرکت سازنده وسیله نقلیه جاده ای 
را به هنرجو ارائه کند. در صورتی که هنرجو قادر باشد فاکتورهای ایمنی که در 
کتاب درسی توضیح داده شده نظیر: ایمنی تایرها، نور چراغ ها، آینه ها، آالیندگی 
هم  با  کامل  به طور  را  شرکت  دو  هر  استاندارد  ایمنی  تجهیزات  و  محیط زیست 
مقایسه و مزایا و معایب هرکدام را نسبت به دیگری بیان نماید در حد باالتر از 
انتظار و در صورتی که تنها قادر به شناسایی ویژگی های ایمنی یک شرکت باشد در 
حد انتظار و چنانچه حدود 50 درصد از ویژگی های ایمنی وسیله نقلیه یک شرکت 

را شناسایی نماید امتیاز پایین تر از انتظار را کسب می کند.
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نحوه ارزشیابی پودمان
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر 
)از 5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات1، 2 یا 3( با توجه به استانداردهای 

عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد.

جدول ارزشیابی پودمان )فناوری پایدارسازی بار(

عنوان پودمان
فصل

تکالیف 
عملکردی 

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد 
)کیفیت(

نتایج
استاندارد 

)شاخص ها، 
داوری، نمره دهی(

نمره

فناوری 
پایدارسازی بار

تعیین یراق آالت 
مهار بار

طراحی سیستم 
مهاربار براساس 
آیین نامه مهاربار 

با استفاده 
از محاسبات 
و ارزیابی 

کیفیت ایمنی 
وسیله نقلیه 
براساس 

استانداردهای 
کارخانه سازنده 

با استفاده 
از جداول و 
دستورالعمل ها

باالتر از حد 
انتظار

1ـ طراحی یک 
سیستم مهاربار 

عمودی با در نظر 
گرفتن موانع حرکت 

بار
2ـ مقایسه کیفیت 
ایمنی یک وسیله 

نقلیه مشابه با 
برندهای مختلف 
)از نظر رعایت 

استانداردهای مربوطه 
و مشتریان(

3

ارزیابی وضعیت 
ایمنی وسیله 

نقلیه

در حد 
انتظار 
)کسب 
شایستگی(

1ـ طراحی یک 
سیستم مهاربار 

عمودی بدون موانع 
حرکت

2ـ محاسبه کیفیت 
ایمنی یک وسیله 
نقلیه با برند خاص 

)از نظر رعایت 
استانداردهای 

کارخانه سازنده(

2

پایین تر 
ازحد انتظار 
)عدم احراز 
شایستگی(

1ـ تعیین یراق آالت 
مهار بار بدون ظرفیت 

باربری
2ـ محاسبه کیفیت 
ایمنی وسیله نقلیه 

با برند خاص با توان 
بررسی 50 درصد از 
اجزای وسیله نقلیه

1

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 1، 2 یا 3 است

نمره پودمان از 20
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فصل  سوم

محاسبات ترافیکی در حمل ونقل
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پارامترهای جریان ترافیک
ـ حجم ترافیک

همان طور که در متن کتاب درسی بیان شد یکی از روش های جمع آوری اطالعات 
دیگر  روش های  از  است.  مغناطیسی  شناساگرهای  از  استفاده  وسایل نقلیه  حجم 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف( شناساگرهای بادی: با استفاده از تغییرات فشار باد وسایل نقلیه را تشخیص 
در  و  است  وابسته  ترافیکی  شرایط  و  دما  هوا،  و  آب  به  آن  کارایی  می دهند. 

سرعت های پایین وسایل نقلیه دارای کارایی پایینی است.

به  مکانیکی  انرژی  تبدیل  با  سنسورها  این  پیزوالکتریک:  سنسورهای  ب( 
انرژی الکتریکی وسایل نقلیه عبوری را تشخیص می دهد. این سنسورها به وضعیت 
آب وهوایی حساس نبوده و عالوه بر شمارش ترافیک، وسایل نقلیه را دسته بندی و 

وزن آنها را در حین حرکت تعیین می کند.

شکل 1ـ شناساگرهای بادی

شکل 2ـ سنسور پیزوالکتریک
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شکل 3ـ سنسورهای مادون قرمز

به دو دسته فعال و منفعل تقسیم  این سنسورها  ـ سنسورهای مادون قرمز: 
می شود. سنسورهای فعال، با ارسال چندین پرتوی مادون قرمز، موقعیت، سرعت 
و گروه وسایل نقلیه را تشخیص می دهد. عملکرد آن می تواند به واسطه مه برای 

قابلیت دید کمتر از 6 متر یا بارش سنگین برف تحت تأثیر قرار گیرد.
می شود.  داده  تشخیص  وسایل نقلیه  از  شده  ساطع  انرژی  منفعل  سنسورهای  در 
منفعل  سنسورهای  می کنند.  اندازه گیری  را  سرعت  منفعل  چندگانه  حسگرهای 
ممکن است حساسیت نسبت به وسایل نقلیه برای زمانی که بارش سنگین باران و 

برف وجود دارد را کاهش دهد.

ـ رادارهای ماکروویو: رادارهای ماکروویو با ارسال سیگنال های الکترومغناطیس 
تشخیص  را  آنها  اینجا(  در  )وسایل نقلیه  نظر  مورد  اشیا  از  آن  پژواک  دریافت  و 
می دهند. به طور معمول نسبت به وضعیت های شدید آب و هوایی حساس نمی باشد 

و قابلیت اندازه گیری سرعت به صورت مستقیم را دارا می باشند.

شکل 4ـ رادارهای ماکروویو، نحوه نصب و چگونگی کارکرد آنها
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ـ سنسورهای آلتراسونیک: موج های صوتی ارسال و با اندازه گیری زمان برگشت 
می شود.  داده  تشخیص  وسایل نقلیه  آلتراسونیک  سنسورهای  در  دستگاه  به  موج 
این سنسورها در باالی خط عبور نصب می شوند. این سنسورها قابلیت تشخیص 
وسایل نقلیه با ارتفاع بیش از حد مجاز را دارا می باشند. شرایط محیطی مانند تغییرات 

دما یا آشفتگی شدید هوایی می تواند بر عملکرد تأثیر بگذارد.

شکل 5  ـ سنسورهای آلتراسونیک

توسط  شده  ایجاد  صدای  یا  آکوستیکی  انرژی  آکوستیک:  سنسورهای  ـ 
وسایل نقلیه اندازه گیری می شود. این سنسورها در امتداد محور راه نصب می شوند. 
دقت  است  ممکن  پایین  دماهای  اما  نمی باشند  حساس  بارش  به  سنسورها  این 

شمارش وسایل نقلیه را تحت تأثیر قرار دهد.

شکل 6ـ سنسورهای آکوستیک

ـ دوربین های نظارت تصویری )با استفاده از پردازش تصاویر(: در این روش با 
استفاده از روش های پردازش تصاویر، وسایل نقلیه تشخیص داده می شوند و بسته به 
نوع روش مورد استفاده قابلیت تعیین سرعت و دسته وسیله نقلیه نیز امکان پذیر است.
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شکل 7ـ تشخیص وسایل نقلیه با استفاده از روش پردازش تصویر

اینترنتی  جست وجوی  جهت  کالسی  فعالیت  می تواند  هنرآموز  لزوم  صورت  در 
هنرجویان برای معرفی روش های شرح داده شده در باال ارائه نماید.

در فایل اکسل با عنوان Traffic1.xlsx اطالعات ثبت شده برای هر وسیله نقلیه 
توسط تردد شمار برای یکی از راه های کشور از ساعت 8 الی 9 صبح ثبت 
شده است که نمونه ای از آن در شکل زیر نشان داده شده است. با توجه به این 
اطالعات حجم ترافیک را در بازه های خواسته شده در جدول زیر تعیین کنید.
زمانی  بازه های  از  یک  هر  در  ترافیک  حجم  آوردن  به دست  برای  پاسخ: 
تعداد  بایستی   ،)8:00 ـ   8:15 اول  زمانی  بازه  مثال  )به عنوان  موردنظر 
این  برای  شود.  شمرده  است  زمانی  بازه  این  در  آنها  زمان  که  سلول هایی 
منظور دو راه پیشنهادی ارائه می شود، در راه اول پس از انتخاب سلول های 
با  می توان   ،15:00 زمان  از  قبل  سلول  آخرین  تا   00:00 زمان  دو  بین 
مشاهده نوار پایین موجود در اکسل تعداد سلول های انتخاب شده که همان 

حجم ترافیک در این بازه است را به دست آورد )به شکل زیر توجه شود(. 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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روش دوم با استفاده از تابع count می باشد، در سلول خالی بعد از نوشتن 
تابع، محدوده سلول ها را مشخص می کنیم که نتیجه حاصل شمارش تعداد 

خانه هاست )مطابق شکل زیر(.

نتایج حاصل مطابق جدول زیر به دست می آید.

حجم ترافیک )وسایل نقلیه(دوره زمانی

8:15312 ـ8:00

4:30319ـ8:15

9:00841ـ8:30

1472مجموع
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محورهای  برای  ترافیک  حجم  راه ها  مدیریت  مرکز  سایت  به  مراجعه  با 
خواسته شده را در تاریخ مورد نظر به دست آورید.

پاسخ:

حجم ترافیک نام محوراستانتاریخ
روزانه

حجم ترافیک در 
بازه زمانی

 17:00 تا 18:00
5203442جیرفت ـ ماهانکرمان1396/01/01
8805602ماهان ـ جیرفتکرمان1396/01/01

5173236بندرعباس ـ دشت امامهرمزگان1395/06/15
4399254دشت امام ـ بندرعباسهرمزگان1395/06/15

متوسط حجم ترافیک روزانه

از  یکی  برای  را   AADT مقدار  راه ها  مدیریت  مرکز  سایت  به  مراجعه  با 
محورهای استان خود برای سال 1396 به دست آورید.

پاسخ: برای محور جیرفت ـ ماهان و مسیر برگشت ماهان ـ جیرفت، حجم 
وسایل نقلیه را برای هر ماه از سال با جمع کردن حجم وسایل نقلیه روزانه 

مطابق جدول زیر به دست آورید.

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی
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با دانلود آمار تردد روزانه برای ماه های مختلف با جمع مقادیر ستون » تعداد 
برآورد شده« حجم ترافیک ماهیانه به دست می آید. دلیل استفاده از تعداد 
برآورد شده این است که ممکن است تردد شمار در ساعاتی غیرفعال باشد 

که مقدار عبور در این بازه برآورد شده است.

حجم ماهیانه )محور جیرفت ـ ماه
ماهان(

حجم ماهیانه )محور ماهان ـ 
جیرفت(

253103244821فروردین

244940232703اردیبهشت

217448206250خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر 

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

مجموع

AADT
مجموع

_______
365

مجموع
_______

365

برای سه ماه نخست سال این مقادیر به عنوان راهنما استخراج و در جدول 
فوق ارائه شده اند، پس از استخراج تمامی حجم های ماهانه با جمع کردن آنها 

و تقسیم نمودن بر عدد 365 مقدار AADT حاصل می شود.

==
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 آهنگ جریان ترافیک

در فعالیت کالسی اول، حجم ترافیک وسایل نقلیه به دست آمد، ضمن نوشتن 
مجدد این حجم ها در جدول زیر، آهنگ جریان ترافیک را برای هر یک از 

دوره های زمانی ذکر شده به دست آورید.
پاسخ: با توجه به دوره زمانی متناسب با هر حجم ترافیک، آهنگ جریان 

مطابق زیر به دست می آید.  

: : veh / hr×− → = =312 608 00 8 15 1248
15

v  

: : veh / hr×− → = =319 608 15 8 30 1276
15

v  

: : veh / hr×− → = =841 608 30 9 00 1682
30

v  

حجم ترافیک )وسایل دوره زمانی
نقلیه(

آهنگ جریان ترافیک )وسیله 
نقلیه در ساعت(

8:153121248ـ8:00

8:303191276ـ8:15

9:008411682ـ8:30

1472مجموع

پاسخ فعالیت 
کالسی

 آهنگ جریان معادل سواری
در کتاب درسی بیان گردید که در صورتی که قطعه آزادراه یا بزرگراه شرایط قطعه 
عمومی را داشته باشد از جدول 1 کتاب درسی استفاده می گردد. در صورتی که 
شرایط قطعه عمومی برقرار نباشد، میزان ضریب هم سنگ وسایل نقلیه سواری به 
شیب قطعه و درصد وسایل نقلیه سنگین بستگی دارد. این مقادیر برای آزادراه در 

جدول1 و برای بزرگراه در جدول2 نشان داده شده است.
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جدول 1ـ ضریب هم سنگ کامیون و اتوبوس )ET( در قطعه سرباالیی آزادراه

جدول 2ـ ضریب هم سنگ کامیون و اتوبوس )ET( در قطعه سرباالیی بزرگراه
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 سرعت

را  ترافیک  درصد  اینکه 15  فرض  با  فعالیت کالسی چهارم صفحة93،  در 
کامیون و اتوبوس تشکیل دهد، آهنگ جریان معادل را با استفاده از ضرایب 
جدول 1 با فرض اینکه راه در یک منطقه تپه ماهور قرار دارد و قطعه عمومی 

از بزرگراه است، به دست آورید.
را   fHV ضریب  بایستی  ابتدا  معادل  جریان  آهنگ  محاسبه  برای  پاسخ: 
محاسبه نمود که در زیر با توجه به اینکه درصد وسایل نقلیه سنگین برابر 
PT = 0/15( 0/15( و ضریب هم سنگ با توجه به مقادیر جدول 1 کتاب 

درسی برابر با ET = 2/5( 2/5( می باشد. 

HV
T T

f /
P (E ) / ( / )

= = =
+ − + −

1 1 0 816
1 1 1 0 15 2 5 1

برای  است.  شده  محاسبه  زیر  در  نمونه  به عنوان  اول  زمانی  دوره  برای 
دوره های زمانی دیگر مقادیر محاسبه شده در جدول زیر آورده شده است. 

HV

v /f /= = =1248 1528 80 816v

حجم ترافیکدوره زمانی
 )وسایل نقلیه(

آهنگ جریان ترافیک 
)وسیله نقلیه در ساعت 

)veh/h

آهنگ جریان معادل 
سواری 

)pc/h سواری در ساعت(

8:1531212481528/8  ـ8:00

ـ  8:15   8:3031912761563/1

9:0084116822060/4ـ8:30

در فایل اکسل با عنوان Traffic2.xlsx عالوه بر اطالعات مربوط به فعالیت 
بود،  شمار  تردد  روی  از  وسایل نقلیه  عبور  زمان   اطالعات  که  اول  کالسی 
اطالعات مربوط به سرعت نقطه ای هر یک از وسایل عبوری نیز وجود دارد. 
سرعت متوسط زمانی و سرعت متوسط مکانی را برای وسایل نقلیه در بازه 

زمانی 8:00 تا 9:00 به دست آورید.
برابر  زمانی  متوسط  بیان شد سرعت  متن درس  در  که  همان طور  پاسخ: 
تابع  از  استفاده  با  بنابراین  نقطه ای،  سرعت های  حسابی  میانگین  با  است 

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی
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محاسبه  زیر  شکل  مطابق  نقطه ای،  سرعت های  میانگین   AVERAGE)(
با  برابر  که  می شود 
زمانی  متوسط  سرعت 
نوشتن  از  پس  است. 
محدوده  انتخاب  و  تابع 
و  مدنظر  سرعت های 
کلیک  فشردن  انتها  در 
مورد  مقدار   Enter
می شود  محاسبه  نظر 
 Vt=72/5 km/hr که 

می شود.

 VAR.P)( برای به دست آوردن واریانس سرعت های متوسط زمانی از تابع
استفاده شود. )به شکل زیر دقت شود(

اکسل  سلول های  از  یکی  در   t
s t

t
V V

V
σ

= −
2

فرمول  نوشتن  با  انتها  در 
مقدار سرعت متوسط مکانی به دست می آید.

 
Vs = 67/34  km/hr
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دسته بندی جریان ترافیکی

با بحث و هم فکری با سایر هنرجویان بیان کنید تسهیالت حمل و نقلی زیر 
دارای کدام نوع از جریان )منقطع یا غیرمنقطع( می باشند.

پاسخ:

نوع جریان )منقطع یا غیر منقطع(تسهیالت حمل و نقلی

غیرمنقطعآزادراه

غیرمنقطعبزرگراه

غیرمنقطعجاده های دو خطه

منقطعخیابان های چراغ دار

منقطعخیابان های بدون چراغ با تابلوی توقف

منقطعپیاده روها

منقطعمسیرهای عبور دوچرخه

باید توجه داشت که این طبقه بندی تقریبی می باشد. باید توجه داشت که 
آزادراه تحت شرایط خالص ترین شکل جریان و راه های چندخطه و دوخطه 
با جریانی تقریباً غیرمنقطع عمل می کنند، به ویژه در قطعات طوالنی بین 
نقاط انقطاع ثابت، مانند قطعاتی که فاصله چراغ های راهنمایی در آنها بیش 
عمومی،  نقل  و  و جریان حمل  دوچرخه ها  پیاده،  عابران  است.  مایل   2 از 
جریان  شرایط  چند  هر  می شوند.  گرفته  نظر  در  منقطع  عنوان  به  عموماً 

غیرمنقطع می تواند اتفاق بیفتد.

پاسخ فعالیت 
کالسی
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سایر تعاریف دیگر مرتبط با سرعت
ـ سرعت عملکردی

در نقطه ای از مسیر سرعت 20 وسیله نقلیه در شرایط جریان آزاد برداشت 
شده است که به شرح جدول زیر است. سرعت عملکردی برای این مکان از 

راه را به دست آورید.
از  سپس  و  انتخاب  را  سرعت ها  به  مربوط  ستون  اکسل  در  ابتدا  پاسخ: 
 sort گزینه   ،sort & filter قسمت  از   Editing پنل   ،Home سربرگ 
smallest to largest را کلیک نمایید )در شکل زیر نشان داده شده است(.

بزرگ مرتب می شوند. سپس در  به  از کوچک  مقادیر سرعت  این عمل  با 
ستون B به ترتیب از 1 تا انتها )در این مثال 492( سلول ها مقدار می گیرند. 
در ستون C مقادیر هر یک از سلول های ستون B را بر مجموع داده ها )در 
اینجا 492( تقسیم نمایید. در انتها ستون C را نسبت به A ترسیم نمایید.

با توجه به نمودار یا با بررسی ستون C مقدار سرعت عملکردی تقریباً برابر 
با 97 کیلومتر بر ساعت به دست می آید.

پاسخ فعالیت 
کالسی
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سطح خدمت دهی
استفاده از روابط توسعه داده شده برای سطح خدمت دهی راه دارای کاربردهای مختلفی 

است که در زیر به آنها اشاره شده است. 
ـ تحلیل های عملکردی: همه شرایط راه و ترافیک برای تسهیالت موجود مشخص 
می شود یا برای تسهیالت آینده پیش بینی می شود. در این شرایط سطح خدمت دهی 
کنونی یا مورد انتظار تعیین می شود. در کتاب درسی نیز چنین تحلیلی تنها ارائه شده 

است و هدف تعیین سطح خدمت دهی تسهیالت موجود می باشد.
ـ تحلیل های طراحی: حجم تقاضای پیش بینی شده )حجمی از وسایل نقلیه که انتظار 
می رود با ساخت تسهیالت از آن استفاده کنند( مورد استفاده قرار می گیرد و پارامترهای 
کلیدی طراحی )به عنوان مثال عرض راه، عرض ناحیه عاری از مانع( مشخص شده است. 

تعداد خطوط مورد نیاز برای سطح خدمت دهی که مورد انتظار است تعیین می شود.
ـ برنامه ریزی اولیه: سناریو اولیه مانند حالت تحلیل های طراحی است به جز اینکه تحلیل ها 
در مراحل اولیه توسعه انجام می گیرد. در این حالت ورودی ها شامل مقادیر پیش فرض 

آیین نامه می باشد و حجم تقاضا معموالً به عنوان AADT در نظر گرفته می شود.
ـ نرخ جریان خدمت دهی و حجم خدمت دهی: نرخ جریان خدمت دهی و حجم 
خدمت دهی یا حجم خدمت دهی روزانه یا هر سه برای هر سطح خدمت  دهی برای 
تسهیالت موجود یا آینده تخمین زده می شود. همه شرایط راه و ترافیکی برای این نوع 

از تحلیل باید مشخص شده باشند. 
در انجام این تحلیل ها در ابتدا باید سرعت جریان آزاد تعیین شود. در کتاب درسی تنها به 
مفهوم سرعت جریان آزاد و نحوه اندازه گیری آن برای یک راه موجود پرداخته شده است. 
در کتاب ظرفیت بزرگراه ها )HCM( روابطی برای تخمین سرعت جریان آزاد ارائه شده 
است که برای تسهیالت مورد نظر در ابتدا یک سرعت جریان آزاد مبنا در نظر می گیرد 
سپس بر حسب شرایط هندسی مقدار آن کاهش می یابد. رابطه تعیین سرعت جریان 

آزاد برای آزاد راه مطابق رابطه زیر است.
FFS = 75/4 - fLW - fLC - 3/22TRD0/84  

در این رابطه سرعت جریان آزاد مبنا برابر با 75/4 مایل بر ساعت در نظر گرفته می شود، 
در این رابطه fLW اصالح برای عرض راه )مایل بر ساعت(، fLC اصالح برای فاصله بدون 
مانع در سمت راست راه )مایل بر ساعت( و TRD برابر با چگالی کلی رمپ ها )تعداد 

رمپ ها بر مایل( می باشد.

برای آزادراه گرمسارـ  قم با توجه به آمار ترافیک سال 1396، سطح خدمت دهی 
این آزادراه در قطعه  عمومی که در منطقه تپه ماهور قرار دارد را به دست آورید. 
تعداد خطوط این آزادراه 3 خط در هر جهت می باشد. فرض شود که مقدار 
ضریب ساعت اوج برابر با 0/91 و رانندگان آشنا به مسیر باشند و سرعت 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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نحوه ارزشیابی پودمان
ارزشیابی دراین درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر )از 
5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استانداردهای 

عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد.
جدول ارزشیابی پودمان )محاسبات ترافیکی در حمل و نقل(

عنوان 
پودمان 
فصل

تکالیف 
عملکردی 

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد 
)کیفیت(

استاندارد )شاخص ها، نتایج 
نمرهداوری، نمره دهی(

محاسبات 
ترافیکی 

در 
حمل و نقل

برآورد 
پارامترهای 

ترافیکی

HCM آیین نامه

باالتر از حد 
انتظار

ترافیک  حجم  متوسط  تعیین 
تعیین  سال،  در  روزانه  
تعیین  معادل،  جریان  نرخ 
زمانی،  و  مکانی  سرعت های 
تحلیل روابط بین نرخ، سرعت و 

چگالی، تعیین مسیر بهینه

3

تعیین مسیر 
بهینه

در حد 
انتظار 
)کسب 

شایستگی(

ترافیک  حجم  متوسط  تعیین 
نرخ  تعیین  سال،  در  روزانه 
سرعت  تعیین  معادل،  جریان 

مکانی، تعیین مسیر بهینه

2

پایین تر 
ازحد انتظار 
)عدم احراز 
شایستگی(

ترافیک  حجم  متوسط  تعیین 
جریان  نرخ  و  سال  در  روزانه 

معادل
1

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 1، 2 یا 3 است

نمره پودمان از 20

جریان آزاد در این قطعه برابر با 120 کیلومتر بر ساعت باشد.
پاسخ: برای انجام این فعالیت ابتدا حجم ترافیک ساعتی برای ماه های مختلف 
را برای دو مسیر رفت و برگشت استخراج کنید سپس مقدار حداکثر آن را ابتدا 
برای هر ماه و در نهایت برای کل سال در خروجی های اکسل با استفاده از تابع 
)(MAX به دست آورید. پس از آن درصد وسایل نقلیه سنگین که حجم وسایل 
کالس های 3، 4 و 5 به حجم کل می باشد، را به دست آورید. سپس نرخ جریان 
اصالح شده محاسبه گردد و در نهایت سطح خدمت دهی از نمودار نرخ جریانـ  

سرعت که برای آزادراه ها در کتاب درسی ارائه شده است به دست آورید. 
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مقدمه
به منظور  اینکه  و  شود  بررسی  حمل ونقل  به  نیاز  ضرورت  است  الزم  مقدمه  در 
استفاده از امکانات در نقاط مختلف دنیا الزم است محصوالت مختلف به مکان های 
متفاوت حمل شود تا همگان بتوانند از این امکانات استفاده کنند. همچنین اثر این 
جابه جایی بر قیمت تمام شده کاال مورد بحث قرار گیرد. بهتر است برای آشنایی 
هنرجویان با مبحث لجستیک و حمل ونقل ابتدا با سؤاالتی در مورد میزان آشنایی 
هنرجویان با حمل ونقل و نقش آن در جامعه و تأثیر آن بر قیمت تمام شده کاال 
پرسیده و در کالس بحث شود تا ذهن آنها با موضوع آشنا شود و ضرورت یادگیری 

مطالب پیشرو برایشان روشن شود.
به طور خالصه لجستیک به معنای تمام فعالیت های مربوط به حمل ونقل کاال از 

جایی به جای دیگر است که در ادامه با جزئیات به آن پرداخته می شود.

فعالیت های لجستیکی
بهتر است در این قسمت به تعریف کلمه لجستیک )زنجیره تأمین( و تاریخچه آن 
نام  یا به  نام و  با همین  پرداخته شود. این کلمه ریشه یونانی داشته ولی امروزه 

زنجیره تأمین1 در ایران به کار می رود. 
زنجیره تأمین به معنای تمام فعالیت هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
تهیه کنندگان،  تولید کنندگان،  باشد؛ شامل  مشتری  نیاز  کردن  برآورده  به  منجر 
حمل کنندگان، عمده فروش ها و خرده فروش ها. برای هر کارخانه، زنجیره تأمین 
تولید  جمله  از  می کند  برآورده  را  مشتری  نیاز  که  است  عملیاتی  تمام  شامل 
محصول، بازاریابی، اطالع رسانی، مدیریت پخش، توزیع، امور مالی و خدمت رسانی 

به مشتری.
قیمت  بین  اختالف  از  است  عبارت  تأمین  زنجیره  برای  آمده  به دست  منفعت 
این محصول  تا  می کند  تأمین خرج  زنجیره  که  هزینه ای  و  تولید شده  محصول 

به دست مشتری برسد.
از شرکت های  مثال هایی  آن،  اهداف  و  لجستیک  تعریف  از  پس  می شود  توصیه 
لجستیکی در ایران و وظایف آنها به طور خالصه برای هنرجویان آورده شود. مثل 
شرکت های فعال در حوزه کاالهای دیجیتال که درخواست ها را به صورت اینترنتی 
دریافت کرده و اقالم مورد نیاز مردم را از تولیدکننده یا شرکت فروشنده دریافت 
کرده در محل انبار خود نگهداری می کند و با استفاده از سرویس های حمل در 

مقصد به دست مشتریان می رساند.

Supply chain ـ1
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سهم حمل ونقل در فعالیت های لجستیکی
در این بخش الزم است اهمیت حمل ونقل در زنجیره تأمین مشخص شود. همان طور 
که در کتاب گفته شده است بخش اصلی این زنجیره، حمل ونقل می باشد و بدون 
آن محصول موردنیاز به مقصد نخواهد رسید. بهتر است انواع روش های حمل ونقل 
مانند  شیوه ای  تک  روش های  شوند.  تشریح  شیوه ای  چند  یا  تک  قبیل  از  کاال 
حمل ونقل یک کاال از مبدأ تولید به مقصد توسط یک شیوه حمل ونقلی از قبیل 
ریل یا کامیون یا هر وسیله نقلیه دیگر است. در موارد دیگر چند شیوه حمل ونقلی 
مانند کامیون، ریل، کشتی یا هوایی با هم در انتقال کاال از نقطه تولید به مقصد 

نقش دارند که به حمل ونقل چند شیوه ای معروف است. 

لزوم استفاده از شرکت های لجستیکی
ممکن است عده ای به این موضوع فکر کنند که چه نیازی به شرکت لجستیکی 
وجود دارد در صورتی که هر شرکت فروشنده و یا هر کارخانه تولید کننده خودش 

محصول خود را به مقصد بفرستد؟!
مشتریان،  به دست  محصوالت  رساندن  عالوه بر  که  شود  توجه  نکته  این  به  باید 
مشتریان  لذا  می باشد  لجستیکی  شرکت های  عهده  به  نیز  اطالع رسانی  وظیفه 
شده  آشنا  آنها  مشخصات  و  مختلف  محصوالت  با  می توانند  بیشتری  سهولت  با 
انجام  عمده  به طور  لجستیکی  که شرکت های  آنجا  از  همچنین  کنند.  انتخاب  و 
فعالیت های حمل ونقل به کل کشور را بر عهده دارند، می توانند با هماهنگی بین 
شرکت های مختلف با هزینه کمتری عملیات انتقال را انجام دهند. برای مثال در 
صورتی که سه شرکت مختلف تولید کننده بخواهند تعدادی از محصوالت خود را 
به شهر اصفهان برسانند یک شرکت لجستیکی با هماهنگی بین آنها محصوالت را 
با هم تحویل گرفته و با یک بار رفتن به اصفهان محصوالت را به مقصد می رساند؛ 
محصول  بود  مجبور  کارخانه  هر  لجستیکی،  شرکت  نبود  صورت  در  درحالی که 
خود را جداگانه بفرستد. در این حالت استفاده از یک شرکت لجستیکی می تواند 
هزینه حمل ونقل را کاهش دهد. همچنین شرکت های لجستیکی انبار مخصوص 
خود را دارند که وظیفه باراندازی و بارگیری محصول و انبار محصول را به عهده 
دارند. از آنجا که بین باراندازی یک شیوه حمل ونقلی و بارگیری توسط شیوه دیگر 
حمل ونقلی ممکن است زمانی وجود داشته باشد و یا نیاز به بررسی هویت کاال 
در محل وجود داشته باشد نیاز به انبار می باشد که شرکت لجستیک انبار را تهیه 
کرده از این رو شرایط حمل ونقل چند شیوه ای مهیا می شود. تصور کنید شرکتی 
نیاز داشته باشد محصول کشاورزی خود را به مقصد برساند. اگر برای حمل ونقل 
اقتصادی نیاز به استفاده از چند شیوه حمل ونقل باشد مثاًل حمل از محل برداشت 
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با کامیون به بندر و حمل با کشتی به بندر مقصد و در انتها حمل با کامیون به 
محل مقصد برای مصرف، در این حاالت حتماً نیاز به انبار برای امکان استفاده از 

توان حمل ونقل چند شیوه ای احساس می شود. 

به نظر شما در شرایطی که مهران از تصمیم خرید خود منصرف شد مقصر 
کیست؟

پاسخ: نبود شرایط مناسب خرید و دریافت برای مهران باعث شد او از خرید 
خود منصرف شود.

در این ماجرا چه کسانی متضرر شدند؟
پاسخ: شرکت فروشنده که نتوانست محصول خود را بفروشد و مهران که به 

دوچرخه ای که می خواست نرسید.
به نظر شما آیا بهتر نبود شرکت تولید کننده دوچرخه گزینه دیگری جهت 

ارسال دوچرخه پیشنهاد می نمود؟
بود  ارائه شده  ارسال دوچرخه  بهتری جهت  گزینه  که  در صورتی  پاسخ: 
مثال  برای  کند.  خریداری  را  خود  نظر  مورد  دوچرخه  می توانست  مهران 
بوده  ارتباط  در  نیز  فروشنده  دیگر  شرکت های  با  لجستیکی  شرکت  اگر 
فروشنده ای نزدیک تر به مقصد وجود داشت هزینه حمل و زمان آن کاهش 
بود  این شرکت لجستیکی گسترده تر  اگر  یا  و  قابل خرید می شد.  و  یافته 
تا  ارائه دهد  با قیمت مناسب تر  را  بتواند خدمات حمل ونقل  باعث می شد 

قابل استفاده باشد.

پاسخ فعالیت 
کالسی

ـ اهمیت مسائل لجستیکی
بهتر است برای درک بهتر مطلب تدریس این قسمت با یک مثال و سؤال هایی در 
این زمینه شروع شود. می توان ادامه همان مثال دوچرخه مهران را آورده و این 
با  و  بر عهده گیرد  را  اگر شرکت لجستیکی وظیفه حمل  موضوع بحث شود که 
قیمت ارزان تر محصول را به مقصد برساند بهتر است و یا اگر تولید کننده بخواهد 
با هزینه خود این پست را انجام دهد؟ کدام برای تولیدکننده و مصرف کننده به 

صرفه تر است؟
در این قسمت اهمیت وجود یک شرکت لجستیکی با خدمات مناسب مورد بحث 
قرار می گیرد. یک شرکت لجستیکی )که به آن شرکت طرف سوم نیز گفته می شود 
را  شرکت ها  دیگر  محصوالت  تنها  و  نیستند  مصرف کننده  یا  و  تولید کننده  زیرا 
بسیار  تولید کننده ها  برای  به دست مصرف کننده می رسانند.(  و  انبار  جمع آوری، 
باصرفه تر است که برای ارسال کاالی خود به مقصد با این گونه شرکت ها همکاری 
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نمایند، زیرا این کار باعث کاهش هزینه های آنها می شود و یک شرکت طرف سوم 
می تواند با هزینه کمتر همان ارسال به مقصد را برایشان انجام دهد. مزایای کار با 

شرکت های طرف سوم با جزئیات در ادامه نام برده شده است.

سؤال: برای فهم بهتر نقش و اهمیت کلیدی شرکت هاي لجستیکي طرف 
سوم یا به اختصار )3pl( ها در توسعه یک کشور، با تحقیق در اینترنت هزینه 
و عملکرد زمانی این نوع از شرکت ها در بسته بندی، ارسال به بندر جهت 
ایران و چین بررسی و مقایسه  بارگیری و صادرات به دیگر کشورها را در 

کنید.
کنید:  استفاده  زیر  واژه های  کلید  از  اینترنت  در  جست وجو  برای  پاسخ: 

هزینه های یک شرکت لجستیکی
ـ هزینه ها شامل هزینه مجموعه خدمات حمل، تخلیه و بارگیری و ترخیص 
کاال در ایران و کشور مقصد می باشد که صاحب کاال بدون نیاز به هرگونه 
اقدامی کاالی خود را درب انبار در ایران تحویل داده و در انبار مورد نظر خود 
در کشور مقصد تحویل می گیرد. یکی از خدمات مرتبط با فرآیند لجستیک 
تشریفات گمرکی در مبدأ و مقصد می باشد. الزم است شرکت لجستیکی با 
ایجاد دفاتر کاری در مرزهای مشترک ایران و کشور مقصد، مرز مشترک دو 
کشور، مبادی هوایی و بنادر کشور مقصد، عالوه بر انجام کلیه فرایند گمرک 
صادراتی برای کاالهای صادراتی از ایران، کلیه عملیات ترخیص واردات کاال 
در کشور مقصد را نیز پوشش دهد. با توجه به اینکه هرگونه صادرات کاال 
راحتی شرکت  به منظور  است  بهتر  رو  این  از  می باشد  اسناد  ارائه  نیازمند 
جهت  الزم  گواهی  و  مستندات  کلیه  خود  تجارب  به  توجه  با  لجستیکی 
صادرات کاال از ایران و واردات کاال به کشور مقصد را ارائه نماید. همچنین با 
در نظر گرفتن انبارهایی در کشور مقصد قابلیت انبارش کاالهای مختلف را 

در شرایط مختلف دارا باشد.

پاسخ فعالیت 
کالسی

ـ نحوه انتخاب شرکت طرف سوم مناسب
با توجه به هدف و محصول مورد نیاز و مبدأ و مقصد موردنظر، شرکت طرف سوم را 
می توان انتخاب کرد. ممکن است این انتخاب توسط شرکت فروشنده قبالً صورت 
گرفته باشد و خریدار تنها با پرداخت و بدون اینکه بخواهد شرکت طرف سوم را 
انتخاب کند به محصول موردنیاز خود برسد. در این حالت از دید شرکت فروشنده 
مشخصات و خدمات شرکت طرف سوم اهمیت پیدا می کند و او باید بهترین را 

انتخاب کند.
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تجارت  عرصه  در  موفق  شرکت های  از  یکی  سایت  به  رفتن  با  سؤال: 
الکترونیک در ایران که از شرکت های PL 3 معتبر به عنوان همکار لجستیکی 
برای ارسال محموله های خریداری شده به دست مشتریانش استفاده می کند، 
تخمین بزنید به ازای هر فروش به شما چه میزان عاید شرکت شده و چه 

مقدار سهم شرکت لجستیکی طرف سوم خواهد بود؟
در  فعال  داخلی  معتبر  شرکت  با  شرکت ها  از  بسیاری  مثال  برای  پاسخ: 
عرصه پخش کاالهای دیجیتال در ارتباط هستند، برای خرید کاالیی مثل 
با قیمت 4.000.000 تومان حدود 100.000 تومان  رایانه قابل حمل، 
سهم این شرکت خواهد شد. سود شرکت فروشنده نیز بستگی به این دارد 
که این کاال را به چه قیمتی وارد کرده و یا به چه قیمتی تولید کرده است و 
با چند درصد سود آن را می فروشد که در این مورد خاص حدود 20 درصد 

تخمین زده می شود.
بر قیمت های شرکت  تأثیری  ببینید وزن و سایز محصوالت چه  همچنین 

طرف سوم خواهند گذاشت؟
پاسخ: در صورت بازدید از سایت شرکت های لجستیکی مشخص است که 

وزن و اندازه محصوالت برای ارسال در قیمت حمل تأثیرگذار است.
برای مثال در یک شرکت طرف سوم داخلی حداقل هزینه ارسال در سال 
مبلغ 191.840  کیلوگرم  تا 2  زمینی محموله های 0  ارسال  برای   1397

ریال می باشد. 
می توانید وزن های دیگر را امتحان کنید و ببینید چقدر تأثیر دارد.

سیاست این شرکت برای کاهش هزینه های حمل ونقل کاال از انبار به دست 
مشتری چه بوده است؟

اغلب شهرها  امکانات گسترده خود در  از  استفاده  با  این شرکت ها  پاسخ: 
مقصد  به  آن  ارسال  و  کار  محل  یا  منزل  درب  از  محموله  دریافت  امکان 
در کوتاه ترین مدت با امکانات زمیني ـ هوایی و سریع را فراهم نموده اند. 
ایمنی و سهولت در جبران خسارات احتمالی حین  ایجاد  همچنین جهت 
بیمه ای و صدور  با شرکت های  به عقد قرارداد  این شرکت ها نسبت  حمل 
بروز حادثه  نموده اند و در صورت  اقدام  بارنامه  با صدور  بیمه نامه هم زمان 
برای محموله، نسبت به پیگیری خسارت اقدام خواهند نمود. این شرکت ها با 
ایجاد شبکه وسیعی از شعب خود در سراسر ایران و با استفاده از مدرن ترین 
تجهیزات ارتباطی و به کارگیری افراد مجرب سعی بر امانتداری در مراحل 

خدمت دهی به مردم نموده اند که راز موفقیت آنها در این حوزه است.
در این راستا می توانید از دانش آموزان بخواهید نمونه های دیگر در کالس 

مطرح کنند.

پاسخ فعالیت 
کالسی
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با جست وجو در اینترنت و بحث آزاد در کالس به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
آیا می توانید شرکت های معروف لجستیکی دیگری را در دنیا معرفی کنید؟

پاسخ:
ـ شرکت آمازون در سال 1995 میالدی به عنوان فروشگاه آنالین کتاب آغاز 
به کار کرده است و در حال حاضر اقدام به فروش محصوالت نو و دست دوم 
نموده است درآمد این شرکت در سال 2016 میالدی بالغ بر 137 میلیارد 

دالر بوده است.
ـ شرکت بین المللی رابینسون )C.H. Robinson Worldwide( با 14000 

کارمند.
به نظر شما راز موفقیت آنها چه بوده است؟

پاسخ:
شده  باعث  که  متمادی  سال های  طی  در  ضمانت  با  و  عالی  خدمات  ـ 
شرکت های مختلفی کاالی خود را به آنان سپرده و از ارسال محصوالت خود 

به صورت سالم و با کیفیت به مقصد اطمینان داشته باشند.
اگر شما بخواهید چنین شرکت پرسودی را تأسیس کنید چالش های پیش 

روی شما چه خواهد بود؟
چالش ها: 

ـ تغییر مکرر قوانین
ـ مفقود شدن یا ناقص شدن اجناس و جریمه های مرتبط با این موضوع

ـ تأخیرات پیش آمده به دلیل مشکالت مختلف شامل، قوانین دست و پاگیر، 
حوادث غیر مترقبه و ...

ـ شرکت های پیشرو و بازار به شدت رقابتی
ـ بیمه های دریایی

فرصت ها:
ـ سود بسیار باال

IT ـ استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک و
حوزه  در  جدید  فرصت های  ایجاد  و  شدن  جهانی  افزون  روز  گسترش  ـ 

صادرات و واردات
ـ فعالیت حوزه صنعت پخش بسیار گسترده و پیچیده است و مستقیماً با 
اقالم و کاالهای سالمت محور سر و کار دارد که تأثیر مستقیمی بر سالمت 
تغذیه جامعه دارد. در حال حاضر 100 درصد داروی کشور و 70 درصد 
پخش  توسط شرکت های  و...  شوینده ها  بهداشتی،  و  آرایشی  غذایی،  مواد 
در سرتاسر ایران توزیع می شود. در شرایطی که از یک سو تولیدکنندگان 
در تکاپوی تأمین نقدینگی و سودآوری برای بقا و رشد کسب وکار خود هستند 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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و از سوی دیگر مصرف کنندگان با چالش حفظ قدرت خرید دست و پنجه نرم 
می کنند، ارتقای کارایی صنعت پخش به عنوان حلقه واسط بین تولیدکننده و 
مصرف کننده که سهم مهمی از قیمت تمام شده را به خود اختصاص می دهد، 
اهمیت بسزایی دارد. به عبارت دیگر، کاهش هزینه های مبادله در صنعت پخش 
می تواند کاهش قیمت تمام شده، افزایش حاشیه سود برای تولیدکننده و کاهش 
قیمت خرید برای مصرف کننده را به ارمغان آورد؛ به خصوص در شرایط فعلی که 
رکود بر بسیاری از صنایع کشور سایه انداخته است. این در حالی است که در حال 
حاضر، سهم صنعت پخش از قیمت تمام شده محصوالت گاهی به مرز 50 درصد 
می رسد. ارتقای کارایی عملیاتی صنعت پخش منوط به عوامل مختلفی است که 
اهم آنها عبارت است از: استفاده از فناوری روز برای مدیریت تأمین، لجستیک 
و حمل ونقل، بازطراحی فرایندها و سیستم های عملیاتی، آموزش نیروی انسانی 
و توانمندسازی آنان به فناوری های روز و بهره برداری مناسب از منابع مالی و 
اقتصادی. توجه به این عوامل می تواند موجب افزایش بهره وری و درنتیجه کاهش 
هزینه مبادله شود. ضعف آمار و نبود اطالعات کافی از فعالیت های مربوط به هر 
یک از حلقه های مختلف زنجیره ارزش از تولید به مصرف موجب می شود تحلیل 
بهره وری در صنعت پخش و توزیع نیز به سختی انجام گیرد. با این حال، آنچه 
در شبکه توزیع کاال در یک کشور دارای اهمیت است، انتقال کاالها با صرف 
کمترین هزینه و زمان، همراه با رعایت استانداردهای الزم برای حفظ سالمت 
کاالها و در نهایت رعایت بیشتر حقوق مصرف کنندگان است. شبکه توزیع کاال 
در ایران با مشکالت و چالش های متنوع و متعددی روبه رو است. تعدد بیش از 
اندازه واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی سنتی، تعدد واحدهای صنفی فاقد 
پروانه کسب، سهم برجسته بخش غیر سازمان یافته نسبت به سازمان یافته شبکه 
توزیع و فروش، عدم بهره مندی از ابزارها و روش های نوین توزیع کاال و عدم 
رغبت کافی بخش خصوصی و خارجی به سرمایه گذاری در شبکه توزیع مدرن از 

مهم ترین چالش های صنعت پخش در ایران است.
ـ از سوی دیگر، در دنیای امروز یکی از استراتژی های اثربخش توسعه صنایع، 
شبکه سازی و ایجاد همکاری های استراتژیک است. در چنین فضایی، همکاری 
بین تولیدکنندگان، شرکت های پخش و خرده فروشی ها می تواند مزیت رقابتی 
ارزشمندی را برای هر سه ضلع این مثلث پدید آورد. این همکاری می تواند هم 
در سطح منابع و هم در سطح فرایندها صورت پذیرد. به عنوان مثال در صورتی 
که نظام تولیدکننده، نظام تأمین و توزیع شرکت پخش، و نظام سفارش گذاری 
به صورت  استراتژیک  قالب همکاری  و مدیریت موجودی خرده فروشی ها در 
یکپارچه مدیریت شود، هم افزایی بین منابع و فرایندهای آنها به حداکثر خواهد 
رسید. اجرای چنین نظام یکپارچه ای خود مستلزم عواملی است که پیشتر برای 
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ارتقای کارایی عملیاتی صنعت پخش بیان شد، بخصوص استفاده از فناوری روز، 
بازطراحی فرایندها و آموزش نیروی انسانی. از این رو به نظر می رسد بازسازی 
بدنه فرسوده نظام توزیع کشور نه تنها برای افزایش کارایی این نظام ضروری 
است، بلکه یکی از الزامات شکل گیری همکاری های استراتژیک، به عنوان یکی از 

استراتژی های مؤثر برای رشد کسب و کارها در آینده این صنعت است.
ـ نمونه موفقی از تحوالت در صنایع که هم موجب افزایش بهره وری شده و هم 
همکاری استراتژیک بین تولیدکنندگان، شرکت های پخش و خرده فروشی ها را 
در پی داشته است، در خرده فروشی های بزرگ آنالین قابل مشاهده است. جایی 
که شرکت خرده فروشی به اتکای یکپارچگی بین سیستم فروش، ارسال کاال و 
مدیریت موجودی خود، تقاضای مشتریان را به سرعت و با کمترین هزینه پاسخ 
می دهد. از طرف دیگر، اتصال بین نظام های فوق و نظام های عملیاتی شرکت های 
پخش و تولیدکنندگان، از یکسو امکان سفارش گذاری و تأمین به موقع کاال را 
برای خرده فروشی فراهم می کند و از سوی دیگر تقاضای مؤثر منجر به فروش 
این،  بر  عالوه   می کند.  تضمین  تولیدکنندگان  و  پخش  شرکت های  برای  را 
تولیدکنندگان و شرکت های پخش امکان دریافت اطالعات دقیق از ویژگی های 

فروش خود شامل زمان، محل و مقدار فروش خود را به دست می آورند.
ـ این نمونه از همکاری استراتژیک که البته به واسطه برخورداری از فناوری روز 
امکان پذیر می گردد همزمان قیمت تمام شده فروش را کاهش داده و کیفیت 
فروش را افزایش می دهد. به گونه ای که رابطه ای برد ـ برد بین همه ذی نفعان 
این تراکنش شکل می گیرد. با این وصف باید امیدوار بود شرایط حاکم بر اقتصاد 
کشور که همه ذی نفعان از مشتریان گرفته تا صاحبان کسب و کار را نسبت به 
هزینه به شدت حساس کرده است، فرصتی باشد برای بازسازی صنایع کشور 
بخصوص صنعت پخش و توزیع. این بازسازی ممکن نخواهد بود، مگر با تغییر 
قواعد حاکم بر صنایع، توسعه همکاری های تجاری و دگرگون کردن مدل کسب 

و کار آنها به اتکای فناوری روز.

با استفاده از اینترنت به سایت یکی از شرکت های لجستیکی در ایران بروید 
و هزینه حمل موارد مختلف را به دست آورید.

پاسخ: به علت تغییر قیمت ها، قیمت ثابتی برای حمل مواد وجود ندارد و 
در  البته  قیمت گذاری صورت می گیرد.  آن دوره  قوانین  بر اساس  زمان  هر 
متفاوتی  قیمت  و حجمشان  وزن  به  توجه  با  مختلف  مواد  زمانی  دوره  هر 
الزامات خاص  دارند همچنین اگر در دسته مواد خطرناک قرار بگیرند نیز 
خود در حمل را تحمیل می کنند که باعث افزایش قیمت می شوند. به عالوه 
بعضی از کاالها جزء کاالهای حساس می باشند که در این مورد نیز قیمت 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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با توجه به مطالب فوق، هزینه مالیات هر مورد از کاالهای زیر را با توجه به 
قیمت هرکدام به دست آورید:

1ـ اگر محموله مورد نظر حمل مواد سوختی به ارزش 20 میلیون تومان 
باشد و شرکت سوخت حق الزحمه راننده را یک میلیون تومان در نظر بگیرد:

پاسخ: طبق اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض 
بین المللی  حمل ونقل  شرکت های  درآمدهای  از  بخش  آن  برای  مالیات  و 
مربوط به حمل کاالهای صادراتی و نیز ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، 

اگر محموله صادراتی باشد، معاف از پرداخت عوارض و مالیات است.
اگر درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی یا حمل ونقل کاالهای وارداتی باشد 

مشمول عوارض و مالیات است.
طبق دستورالعمل نحوه تنظیم و صدور بارنامه مورخ 81/7/9 از طرف سازمان 
حمل ونقل و پایانه های کشور، مقرر شد هنگامی که قراردادی بین شرکت 
حمل ونقلی و مالک کاال برای حمل ونقل منعقد می گردد. شرکت حمل ونقل 
مبلغ کرایه حمل ونقل که قاعدتاً بر اساس تن کیلومتر حساب می شود را به 
همراه حق پایانه که مثالً %3 است را از صاحب کاال دریافت می کند. که این 
مبلغ مبنای پرداخت مالیات قرار می گیرد. در ماده 104 پیشین سازمان امور 
مالیاتی کشور، مبنای پرداخت مالیات %5 بوده که در قانون جدید این مقدار 

حذف شده است و لذا در این حالت مالیات پرداختی صفر است.
توضیح بیشتر: در مورد بارنامه، شرکت حمل ونقل موظف است از مبلغی که 
به عنوان کرایه حمل ونقل گرفته است مثالً %4 را به عنوان کمیسیون خود 
بردارد، %4 را به عنوان بیمه کم کند و بقیه را به راننده به عنوان دستمزد 

حمل کاال تحویل دهد. 
مثال درج شده در بخشنامه مذکور را در بخش زیر مشاهده کنید:

2ـ به عنوان مثال نحوه تکمیل اطالعات مربوط به کرایه و سایر عوارض با 
کرایه فرضی 1.000.000 ریال و کمیسیون %2 به شرح زیر می باشد:

مبلغ کرایه حمل: /1/000/000  مبلغ پیش کرایه: /200/000  باقیمانده 

پاسخ فعالیت 
کالسی

مفاهیم اقتصادی مرتبط با حمل ونقل
مطالب الزم در این زمینه به طور کامل در کتاب آورده شده است. بهتر است برای 

هر قسمت مثال کوتاهی هنگام تدریس آورده شود.

حمل متفاوتی دارند. با جست وجوی کلمه »  شرکت لجستیکی« می توان به 
خدمات و نحوه قیمت گذاری برخی شرکت ها دسترسی پیدا کرد.
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کرایه )پس کرایه( /800/000
کمیسیون دریافتی : /20/000 حق بیمه : /20/000 حق پایانه : /30/000

1.000.000 ریال
30.000 + ریال حق پایانه
________________

 1.030.000
مبلغ کل پرداختی توسط صاحب کاال

در سؤال فوق که مبلغ دریافتی راننده یک میلیون تومان بوده است داریم:
%4 مبلغ کرایه دریافتی راننده به عنوان کمیسیون شرکت +%4 مبلغ کرایه 
دریافتی راننده به عنوان حق بیمه + مبلغ کرایه )دریافتی راننده( = مبلغ 

کرایه حمل ونقل درج شده در قرارداد فی مابین شرکت و کارفرما
= مبلغ کرایه حمل ونقل درج شده در قرارداد فی مابین شرکت و کارفرما  
A  = 40.000+40.000+1.000.000= 1.080.000تومان   
B =A + 1.080.000= سهم پایانه+...  
)B( مبلغ کرایه حمل ونقل درج شده در قرارداد = مبلغ دریافتی از کارفرما )A( 

فی مابین شرکت و کارفرما + سهم پایانه 
  تومان1.112.000= )1.080.000 (%3 +1.080.000= مبلغ دریافتی از
کارفرما

پس درآمد شرکت حمل ونقلی فقط 40.000 تومان بوده که بعد از کسر 
هزینه های عملیاتی شرکت سود خالص حساب می شود. بعد از محاسبه سود 

خالص 25 درصد آن به عنوان مالیات عملکرد به دارایی پرداخت می شود.
از مبلغ خالص دریافتی راننده )1.000.000 تومان( نیز می بایست %9 آن 
یعنی 90.000 تومان از طرف شرکت حمل ونقلی کسر شود و به حساب 

مالیات بر ارزش افزوده ریخته شود. 
3ـ اگر بسته پستی به ارزش یک میلیون ریال به هزینه پستی 196160 

ریال توسط یک شرکت حمل ونقلی به مقصد برده شود:  
پاسخ: به محموله های پستی فقط مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد که از 
فرستنده کاال اخذ می شود که در داخل هزینه پستی )196160 ریال( نهفته است.

البته شرکت پست با قراردادی که با شرکت حمل ونقلی منعقد می کند این 
با شرکت حمل ونقلی  قرارداد شده  به مبلغ  را جابه جا می کند که  بسته ها 

طبق قسمت اول سؤال مالیات تعلق می گیرد.
هزینه پستی شامل: هزینه حمل ونقل که شرکت حمل ونقلی دریافت می کند 

+ کمیسیون پست + بیمه + مالیات بر ارزش افزوده + خدمات دیگر
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4ـ اگر یک محموله طی قراردادی فی مابین شرکت و راننده به ارزش ده 
میلیون ریال به مقصد حمل شود: 

پاسخ: طبق ماده 104 پیشین سازمان امور مالیاتی کشور، مبنای پرداخت 
مالیات %5 بوده که در قانون جدید این مقدار حذف شده است و لذا در این 

حالت مالیات پرداختی صفر است.

تعیین درآمدها در حمل ونقل

در دو حالت زیر مبلغ حق بیمه را محاسبه کنید؟
بارنامه به ارزش 10 میلیون ریال منتقل  با  1ـ شرکت حمل ونقل باری را 

می کند:
پاسخ: با توجه به حق بیمه پیمان های شهری و بین شهری که در کتاب 
بدان اشاره شده است حق بیمه متعلق به بارنامه %5 مبلغ مندرج در بارنامه 
است. از این رو اگر مبلغ مندرج در بارنامه 10 میلیون ریال باشد مبلغ بیمه 

آن 500.000 ریال محاسبه می گردد.
2ـ شرکت حمل ونقل باری را با انعقاد قرارداد بین کارفرما و خود به ارزش 

10 میلیون ریال منتقل می کند:
با توجه به حق قانون بیمه پیمان های شهری و بین شهری که در  پاسخ: 
کتاب بدان اشاره شده است حق بیمه ارائه خدمات مکانیزه حمل ونقل در 
قرارداد  کل  مبلغ  درصد    7___

9 همراه  به  قرارداد  مبلغ   7% قرارداد  قالب 
به عنوان بیمه بیکاری و در مجموع 7.7778 درصد از مبلغ مندرج در قرارداد 

است. از این رو:
___7 = حق بیمه 7 درصد

ریال 700.000=10.000.000× 100

___7 درصد
9 _____7 = حق بیمه بیکاری

9×100 ریال 77.777=10.000.000× 
ریال 777.777 = کل حق بیمه

با جست وجو در اینترنت و منابع اطالعاتی معتبر، دیگر روش های مختلف 
قیمت گذاری بر حمل ونقل کاال را بررسی کنید. این روش ها بر چه اساسی 

پایه ریزی شده اند.
یا توافقی تعیین می شوند  بر دو نوع تن کیلومتری  پاسخ: عموماً روش ها 
و مبلغ توافق تابع عرضه و تقاضا، موقعیت جغرافیایی محل تحویل، شرایط 
اقتصادی جامعه، پر یا نیمه پر بودن وسیله نقلیه در حالت حمل خرده بار، 

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی



77

فصل چهارم: تحلیل اقتصاد در حمل ونقل

فرایند حمل ونقل،  انتظار در  وزن و حجم محموله، سرعت تحویل و زمان 
تعداد راننده مورد نیاز در طول سفر، کیفیت مسیرهای عبوری، عوارض بین 

راهی و ... است.

با بحث آزاد در کالس خود پیرامون جانمایی های اشتباه در زنجیره تولید 
محصوالت مختلف که در استان یا شهر خود تولید می شوند اضافه هزینه 

حمل ونقل را حساب کنید.
ـ برای مثال یکی از موارد جانمایی اشتباه در شمال کشور است که کارخانه 
تولید آب میوه در ارومیه می باشد در حالی که محصوالتی مثل پرتقال در 
شهرهای شمالی کشور کاشته شده و برداشت می شوند و برای رسیدن به 
کارخانه الزم است مسافت بسیاری را طی کنند و همین امر موجب خراب 
شدن بسیاری از میوه ها قبل از رسیدن به مقصد می شود و همچنین هزینه 

تمام شده تولید آب میوه را افزایش می دهد.
با توجه به اینکه کاهش هزینه حمل تا چه اندازه می تواند به کاهش هزینه 

تمام شده کمک کند راه حل شما برای حل مشکل چیست؟
و  موجود  محصوالت  شهر،  هر  در  کارخانه  راه اندازی  از  قبل  است  الزم  ـ 
امکانات و مواد اولیه موجود در آن شهر مورد بررسی قرار گرفته و هر کارخانه 
در صورتی مجوز کار در شهر را پیدا کند که میزان حمل مواد اولیه به آن 
حداقل باشد و یا اگر میزان مصرف محصول تولیدی کارخانه در شهری به 
اندازه ای زیاد است که حمل مواد اولیه به آنجا توجیه می شود کارخانه در 

محل مصرف زیاد احداث شود.

پاسخ فعالیت 
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تأثیر حمل ونقل بر قیمت تمام شده کاال

نحوه ارزشیابی پایانی 
و  شود  تفکیک  مسئله  حل  و  تشریحی  بخش  دو  به  ارزشیابی  می شود  پیشنهاد 

براساس جدول ارزشیابی انجام گیرد. 
زنجیره  مفهوم  لجستیک،  مفهوم  مانند  باشد  نظر  مد  مفاهیم  تشریحی  در بخش 
تعریف شرکت های طرف  تعریف شرکت لجستیکی چالش ها و فرصت ها،  تأمین، 

سوم و ....
در بخش مسئله نیز می توان نحوه محاسبه مالیات شامل مالیات تکلیفی، عملکرد 
و ارزش افزوده آزمون شود و یا میزان بیمه حمل ونقل کاال مورد پرسش قرار گیرد.
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نحوه ارزشیابی پودمان
ارزشیابی دراین درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر )از 
5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استانداردهای 

عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد.

جدول ارزشیابی پودمان )تحلیل اقتصاد در حمل و نقل(

عنوان 
پودمان 
فصل

تکالیف 
عملکردی 

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد 
)کیفیت(

استاندارد )شاخص ها، نتایج 
نمرهداوری، نمره دهی(

تحلیل 
اقتصاد در 
حمل  و نقل

تعیین هزینه های 
عملیاتی و 

تعیین، برآورد درآمدها
و محاسبه 
هزینه های 

عملیاتی پروژه 
حمل با استفاده 

از نرم افزار 
و براساس 

دستورالعمل ها 
و ضوابط مالی 

مورد تأیید وزارت 
امور اقتصادی و 

دارایی

باالتر از حد 
انتظار

1ـ تعیین هزینه های 
عملیاتی پروژه به صورت 

دقیق
2ـ محاسبه هزینه های 
پیش بینی نشده پروژه و 
اعمال آن در هزینه های 

تمام شده، 
3ـ توجه به هزینه های 

اداری و ستادی
4ـ برآورد و محاسبه 

تقریبی میزان درآمد از 
پروژه

3

تحلیل اثرات 
اقتصادی

در حد 
انتظار 
)کسب 

شایستگی(

1ـ تعیین هزینه های 
عملیاتی پروژه با حداقل 

مغایرت
2ـ محاسبه سایر هزینه های 
احتمالی و پیش بینی نشده
3ـ برآورد و محاسبه نسبی 

میزان درآمد از پروژه

2

پایین تر 
ازحد انتظار 
)عدم احراز 
شایستگی(

1ـ تعیین هزینه های عملیاتی 
1پروژه با حداقل مغایرت

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 1، 2 یا 3 است

نمره پودمان از 20
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فصل  پنجم

کسب اطالعات فنی
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زبان انگلیسی برای هنرآموزان رشته حمل ونقل

»  انگلیسی برای حمل ونقل«1 دربرگیرنده واژه ها، اصطالحات، عبارات و ساختارهایی 
کاربردی است که در عرصه حمل ونقل اعم از زمینی )درون شهری ـ برون شهری(، 
هوایی و دریایی به کار می رود. یادگیری و تسلط بر این مفاهیم و ساختارها می تواند 
این  در  بنابراین  نماید.  آماده  فضاهایی  درچنین  فعاالنه  مشارکت  برای  را  افراد 
درس نامه، در قالب ده بخش کوتاه، مهم ترین مفاهیم کاربردی در قالب تمرین ها و 
تصاویری متنوع ارائه شده است. یادآوری این نکته سودمند است که عالوه بر پاسخ 

به تمرین ها، پیشنهادهایی در خصوص نحوه آموزش نیز ارائه شده است.
1ـ انواع/ اشکال حمل و نقل

از هنرآموز خواسته شده  اول  این بخش دربرگیرنده سه تمرین است. در تمرین 
تا معنای فارسی چهار شکل یا نوع اصلی حمل ونقل را در جدول در مقابل واژه 
انگلیسی آن بنویسد. بهتر است برای حل این تمرین از هنرآموزان خواسته شود 
تا به تصویر صفحه نخست مراجعه نمایند و به کمک آن، این تمرین را بر اساس 

تصویر حل نمایند. 
پاسخ این تمرین به ترتیب عبارت است از:

الف( حمل ونقل زمینی/ جاده ای

انگلیسی  در  دومی  و  آمریکایی  انگلیسی  در  اولی  کاربرد   :English for Transportation/ Transport 1ـ 
بریتانیایی است.

شکل 1ـ حمل و نقل
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ب( حمل ونقل ریلی
ج( حمل ونقل دریایی
د( حمل ونقل هوایی

همچنین هنرآموز می تواند از هنرجو بخواهد برای تمرین بیشتر متناسب با تصویر 
صفحه یک، واژه های انگلیسی مناسب را در کنار تصویر قرار دهد. 

در تمرین دوم، از هنرجو خواسته شده تا ابتدا متن را بخواند و به سه سؤال آن 
پاسخ دهد. توجه نماییم که کلمات جدید و عمدتاً مرتبط با صنعت حمل ونقل با 

رنگ سبز مشخص شده اند که معانی آنها عبارت است از:

shipmentحمل/ ارسال

costهزینه

urgencyفوریت

goodsکاال

cargoمحموله/ بار

freightبار/ محموله

دقت داشته باشیم که هدف از ارائه این متن به هیچ وجه ترجمه دقیق آن نیست. 
تنها کافی است تا به حدی از درک متن برسد که بتواند به سؤاالت پاسخ بدهد.

درخصوص سؤال دوم متن بر اساس خط دوم و سوم عوامل موردنظر در تعیین یا 
انتخاب شکل حمل ونقل عبارت است از:

cost/ urgency of the shipment/ value of the goods/ size / weight ـ
واژه  دو  بار(   =(  load واژه   برای  تا  هنرجو خواسته شده  از  هم  تمرین سوم  در 
هم معنا در متن بیابد که با توجه به معانی ارائه شده برای واژه های تخصصی، دو 
واژه پایانی متن یعنی  freight /cargo پاسخ این سؤال می باشد. فراموش نکنیم 
که یکی از معانی shipment نیز محموله و بار است که در این متن در معنای اولیه 

آن یعنی ارسال یا حمل کاربرد دارد. 
اشکال حمل ونقل بر اساس تصویر به آزمون گذاشته شده  در تمرین سوم مجدداً 
اروپا« کوتاه ترین  از آسیا به  انتقال کاال  با عنوان »  زمان تقریبی  است. در تصویر 
خود  به  را  قیمت  باالترین  البته  که  است  هوایی  حمل ونقل  برای  ممکن  زمان 
اختصاص داده است. این نسبت در ادامه برای حمل ونقل ریلی و دریایی می باشد. 
شایسته است هنرجویان عالمت اختصاری واحدهای مطرح پولی همچون دالر )$(،        
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یورو )€(، پوند)£( و ... را بدانند. 
آنها  درک  و  تصویر  پایین  خواندن سه جمله  با  باید  هنرجو  تمرین  این  در  حال 
دریابد که این اطالعات با کدام یک از اشکال حمل ونقل همخوانی دارد. پاسخ این 

سه جمله عبارت است از:
air transportation
water transportation
railway transportation

پیش از حل تمرین مناسب است تا هنرجو با معانی واژه های زیر آشنا شود:
  )کاال=(goods ـ
  )حجیم=(bulky ـ
  )فاصله=(distance ـ

2ـ وسایل حمل ونقل
هنرجو  از  است،  یافته  اختصاص  حمل ونقل  وسایل  معرفی  به  که  بخش  این  در 
خواسته شده تا تصاویر را با واژه هایی که نشان دهنده این وسایل حمل ونقل است 
مطابقت دهد. توجه نماییم که تعداد تصاویر 12 و تعداد واژه ها هفت مورد است. 

معانی واژه های ارائه شده عبارت است از:

trainقطار

carriageواگن

truckکامیون

shipکشتی

planeهواپیما

bikeدوچرخه

speedboatقایق موتوری

در تمرین دوم در کنار هر تصویر نام وسیله نیز ذکر شده است. هنرجو الزم است 
ضمن یادگیری هر یک از این موارد بر اساس معنا و عملکرد و ... هر یک از این 
مفاهیم، جمالت دو ستون را به یکدیگر متصل نماید تا جمله ای کامل حاصل آید. 

پیش از حل این تمرین معانی این واژه ها با هنرآموزان مرور گردد. 
lift )= بلندکردن( / materials  )= مواد( / port )= بندر( / airmail )= پست 
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هوایی( / lorry )= کامیون(/ driver’s fault )= خطای راننده(
پاسخ این پرسش نیز بدین نحو می باشد:

 1  b
 2  c
 3  a
 4  d
 5  e

3ـ واژه ها و عبارات مفید و کاربردی در ایستگاه قطار و مترو
این بخش دربرگیرنده دو تمرین است. در تمرین اول، شش واژه مرتبط با موضوع 
ارائه شده است که از هنرجو خواسته شده تا ابتدا آنها را با تعریف مناسب مطابقت 

دهد و سپس معنای آن را به فارسی در جدول بنویسد.

c1باجه فروش بلیت

a2مسافر

d3سفر یکسره/ بدون تغییر قطار

f4تعویض قطار

b5سکو

e6واگن قطار

با  آمده  میانی  ستون  تعاریف  در  که  واژه ها  این  معانی  تمرین  این  حل  از  پیش 
هنرجویان مرور گردد. 

station )= ایستگاه قطار( / get on )= سوار شدن( / get off )= پیاده شدن( / 
ticket )= بلیت(

حال در تمرین دوم از هنرجویان خواسته شده تا چهار جمله را با شش کلمه پر 
کنند. پاسخ این سؤاالت بدین شرح است:

1  platform
2  passenger
3  carriage
4  ticket office
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4ـ بلیت
این بخش که به معرفی اطالعات بر روی بلیت اختصاص یافته شامل سه تمرین 
است. در تمرین نخست، بر اساس تصویر بلیت هنرجویان باید اطالعات بر روی آنها 

را توضیح دهند. این اطالعات دربرگیرنده این موارد است:

classنوع قطار

ticket typeنوع بلیت )یکسره/ دوسره(

adult/ childبزرگسال/ خردسال

start dateتاریخ شروع اعتبار

numberشماره بلیت

fromمبدأ

toمقصد

valid untilتاریخ اعتبار

priceقیمت

routeمسیر

حال بر اساس اطالعات باال هنرجو باید به این سه سؤال پاسخ دهد:
1 £20:قیمت بلیت 
2 Boston :مقصد 
3 way ـ One :نوع بلیت 

حال در تمرین سوم از هنرجو خواسته شده تا به طور خیالی اطالعات سفر خود با 
هواپیما را از تهران به اصفهان بر روی بلیت پر کند.

توجه داشته باشیم که قسمت سمت راست، بلیت هواپیما )air ticket( و قسمت 
سمت چپ، کارت سوار شدن هواپیما )boarding card/ pass( است.

5  ـ درخواست آدرس/ پاسخ 
آنها  به  پاسخ  نحوه  و  آدرس  درباره  پرسشی  مهم ترین صورت های  بخش  این  در 
به طور مجزا آمده است. برای آموزش این بخش بهتر است ضمن مرور هر یک و 

درک مفهوم آن، از مثال هایی عینی و آشنا استفاده نماییم. 
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در مرحله نخست هنرآموز می تواند با هنرجویان به تمرین این مکالمه بپردازد و در 
ادامه هنرجویان با یکدیگر این موارد را تمرین نمایند. 

در قسمت دوم نیز رایج ترین شیوه های پاسخ به آن پرسش ها در قالب ساختارهایی 
کلیشه ای و پرکاربرد آمده است. از این نمونه ها می توان در پاسخ به سؤاالت قبلی 

استفاده نمود. 
اما تمرین ارائه شده در این بخش که به دنبال مطابقت تصاویر با جمالت است از 

چپ به راست با این موارد هماهنگ است:
1  Go along the street/ Go straight ahead. 
2  Go across the bridge.
3  Cross the street.

6  ـ تابلوها
این بخش در تمرین  تابلوها نقش مهمی در صنعت حمل ونقل و سفر دارند. در 

نخست به کارکرد هر یک متناسب با رنگ آن پرداخته شده است. 
پاسخ تمرین به این نحو قابل ارائه است:
information :ـ تابلوهای زرد و مشکی

direction :ـ تابلوهای آبی و سفید
highways :ـ تابلوهای سفید و سبز

در تمرین دوم از هنرجو خواسته شده تا بر اساس مفهوم هر جمله گزینه مرتبط را 
که به رنگ، شکل و یا کارکرد هر تابلو اشاره دارد، انتخاب نماید. پاسخ بدین نحو 

قابل ارائه است:
1  red
2  blue
3  triangular
4  Direction
5  blue
6  green
7  red

برای آموزش این بخش پیشنهاد می شود ابتدا تعدادی از عالئم و تابلوها در اشکال 
و رنگ های مختلف در معرض دید هنرجویان قرار گیرد و با تکیه به دانش قبلی به 

نوعی جمع بندی اولیه برسند. سپس به حل تمرین بپردازند. 
الزم است هنرجو معانی این واژه ها را بداند:

مستطیل(/   =(  rectangular  / هشدار(   =(  warning دایره(/   =(  circle
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triangular )= مثلث(/motorway )= بزرگراه(/ primary route )= جاده اصلی(/ 
primary route  ـ  non )=جاده فرعی(/local route )= مسیر محلی( 

در تمرین سوم از هنرجو خواسته شده تا 9 عبارت باال را با 9 تصویر پایین مطابقت 
دهد. در تدریس این بخش پیشنهاد می شود ابتدا بدون توجه به عبارات و صرفاً بر 
پایه تصاویر، هنرجویان نظر خود را در مورد هر یک از تابلوها بدهند و سپس به 

سراغ جمالت بروند.
از آنجا که در جمالت و عبارات باال شاهد وجود واژه هایی تخصصی هستیم آموزش 

این واژه ها ضروری است:
 تراموا :tram ـ
سه راه :junction   ـT ـ
 وسیله نقلیه :vehicle ـ
 بن بست :dead end ـ

به  تابلو  نوزده  بین المللی  تابلوهای  با  هنرجویان  آشنایی  با هدف  بعد،  تمرین  در 
همراه توضیحات آن آمده است. همان گونه که در باالی تصویر آمده، این تابلوها 
جهت ارائه اطالعات می باشند. از این رو، شکل همه آنها مستطیل و رنگ آنها آبی 

و سفید و یا سفید و سیاه است. 
در انجام این تمرین آموزش این واژه ها مدنظر قرار گیرد:

Entrance )= ورودی(/ parking zone )= محل پارک/ پارکینگ(/ 
congestion)= ترافیک(/restriction )= محدودیت( /

 prohibition )= ممنوعیت(/ lane )= مسیر/ راه( / ...............
7ـ رفت و آمد

در تمرین اول متناسب با تصویر که نمایانگر یک چهارراه و وسایل حمل ونقل است 
از هنرجو خواسته شده تا کلمه مناسب را انتخاب نماید. در حل این تمرین تنها 

یک گزینه معنادار بوده که در تصویر هم مشخص است.
پاسخ مناسب و معنای هر عبارت بدین نحو است:

traffic lightچراغ راهنما

speed cameraدوربین کنترل سرعت

petrol stationپمپ بنزین

pedestrian crossingمحل عبور عابر پیاده

road signتابلو کنار خیابان

traffic jamازدحام/ ترافیک
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حال در ادامه هنرجو باید با استفاده از عبارات صفحۀ قبل جمالت این تمرین را 
کامل نماید. جواب این تمرین بدین نحو قابل ارائه است:

1  light
2  sign
3  crossing
4  cameras
5  station

8  ـ عالئم اختصاری آدرس ها و جهت ها
با توجه به نقش مهم عالئم اختصاری در صنعت حمل ونقل در تمرین اول مهم ترین 
عالئم اختصاری به همراه صورت کامل آنها آمده است. ابتدا هنرجو باید آنها را با 

هم منطبق و سپس معنای آنها را در فارسی بنویسد:

StreetStخیابان

RoadRdجاده/ راه

AvenueAveبزرگراه

LaneLnکوچه

DriveDrخیابان/ راه ماشین رو

PlacePlکوی/ گذر

BoulevardBlvdبولوار

CircleCrمیدان

HighwayHwyبزرگراه

ParkwayPkyپارک راه/ بولوار

)آمریکا( بزرگراه عوارضی/ )بریتانیا( محل اخذ 
عوارض

TurnpikeTpk

NumberNoپالک/ شماره
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تمرین بعدی همانند تمرین اول است با این تفاوت که به مکان ها و جهت ها اشاره 
دارد. پاسخ این تمرین بدین نحو قابل ارائه است:

NorthNشمالSouthSجنوب

NorthwestNWشمال غربیRural routeRRجاده روستایی

SouthwestSWجنوب غربیSchoolSchمدرسه

LakeLkدریاچهLibraryLibکتابخانه

WestWغربIslandIslجزیره

EastEشرقHospitalHospبیمارستان

MountainMtکوهProvinceProvاستان

در تمرین سوم نیز از هنرجو خواسته شده تا آدرس های ارائه شده را به فارسی 
نحوه  فارسی،  برخالف  که  دریابد  باید  آدرس ها  این  مشاهده  با  هنرجو  بنویسد. 
آدرس دهی در انگلیسی از جز به کل است که در برگردان آن به فارسی باید از کل 

به جز نوشته شود.
برای تمرین بیشتر از هنرجویان بخواهید آدرس منزل، مدرسه و ... را به انگلیسی 

بنویسند.
9ـ بارنامه

شرکت  سوی  از  که  می شود  شناخته  سندی  به عنوان  ساده  زبان  به  که  بارنامه 
حمل ونقل صادر می گردد، بیانگر آن است که کاالیی مشخص در محلی مشخص 
در  سند  این  می شود.  داده  تحویل  مشتری  به  مشخص  مقصدی  به  ارسال  برای 

حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی کاربرد دارد.
حال در تمرین نخست هنرجو باید با دیدن تصویر فرم خام ابتدا نام آن در فارسی 
را بگوید و در تمرین بعدی به ارائه معادل برای هشت کلمه موجود در فرم مبادرت 

ورزد.
این تمرین بدین نحو قابل ارائه است:

carrierشرکت حمل ونقلpick up dateتاریخ بارگیری

signatureامضاtermsشرایط

quantityکمیتorderسفارش

consignerفرستندهconsigneeگیرنده
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در تمرین بعدی، هنرجو با استفاده از معادل های فارسی صفحۀ قبل باید کل بارنامه 
را به فارسی تبدیل نماید. 

ارائه  را  فارسی  بارنامه  از  نمونه ای  تمرین  این  در حل  هنرآموز  پیشنهاد می شود 
نماید تا شباهت ها و تفاوت های احتمالی نمونه فارسی و انگلیسی مشخص گردد.

10ـ لجستیک )پشتیبانی/ تدارکات/ سازماندهی(
لجستیک که به عنوان تدارکات و پشتیبانی نیز شناخته می شود، آخرین بخش این 
درس نامه را به خود اختصاص داده است. در تدریس این بخش، توجه به تصویر 

تمرین اول می تواند فضای مناسبی برای ارائه درس فراهم آورد. 
در این تمرین از هنرجو خواسته شده تا ابتدا معانی این پانزده واژه کلیدی در بحث 
لجستیک را به فارسی بنویسد. برخی از آنها در همین درس نامه کاربرد داشته و 

برخی  جدید هستند. معنای این پانزده واژه بدین نحو قابل ارائه است:

destinationمقصد

supply chainزنجیره تأمین

productمحصول/ کاال

retailخرده فروشی

manufacturingتولید

cargoمحموله

deliveryتحویل

shipmentارسال

freightبار

distributionتوزیع

customerمشتری

managementمدیریت

inventoryفهرست

landingبارانداز

originمنشأ/ مبدأ

در تمرین دوم از هنرجو خواسته شده تا به منظور مواجهه با متنی درباره لجستیک، 
ابتدا معنای شش واژه جدید را با استفاده از فرهنگ لغت بیابد و سپس به سراغ 
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خواندن و درک مطلب متن برود. معنای این شش واژه بدین نحو قابل ارائه است:

consumptionمصرف

requirementمقتضیات/ نیاز

integrationادغام

warehousingانبارداری

handlingهزینه نگهداری/ جابه جایی

securityامنیت

در تمرین سوم هنرجو باید بر اساس متن تعیین نماید که کدام جمله درست و کدام 
جمله غلط است. از آنجا که در دو تمرین قبل، هنرجو با همه واژه های متن آشنا 
شده است، مشکلی در درک آن نخواهد داشت. مجدداً تأکید می گردد که در این 
بخش نیازی به ترجمه متن وجود ندارد. پاسخ این سؤال بدین نحو قابل ارائه است:
1  T
2  F
3  F

در تمرین چهارم نیز سه صورت مرتبط با این کلمه آمده است که هنرجو باید ابتدا 
بر اساس پسوند آن تشخیص دهد که کدامیک اسم،  بیابد، سپس  را  تعریف آن 
صفت، قید یا فعل است. در پایان نیز معنای آن را بنویسد. پاسخ این بخش بدین 

نحو قابل ارائه است:

Adjblogisticلجستیکی/ تدارکاتی

Advclogisticallyاز نظر لجستیکی/ به لحاظ پشتیبانی

Nalogisticianمتخصص امور لجستیکی

ic /ical /( به عنوان یک نکته کاربردی می توان فهرستی از پسوندهای صفت ساز
 )ly( و قیدساز )ize/ fy( فعل ساز ،)ness /ship /ian /ion( اسم ساز ،)al /ous

ارائه کرد.
در تمرین آخر نیز با استفاده از این سه کلمه، سه جمله زیر آن باید تکمیل گردد. 

پاسخ آن بدین نحو است:
1  logistically

2  logistic

3  logistician
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نحوه ارزشیابی پودمان
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر 
)از 5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات1، 2 یا 3( با توجه به استانداردهای 

عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد.
جدول ارزشیابی پودمان )کسب اطالعات فنی(

عنوان 
پودمان
 فصل

تکالیف 
عملکردی 

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد 
)کیفیت(

استاندارد )شاخص ها، نتایح
نمرهداوری، نمره دهی(

کسب 
اطالعات 

فنی

کاربرد مفاهیم و 
اصطالحات فنی 

در محیط کار

کاربرد مفاهیم 
و اصطالحات 
فنی به زبان 

اصلی در 
محیط کار 
براساس 

دستورالعمل ها، 
آیین نامه ها 
و راهنماهای 

مصوب 
در حوزه 
حمل ونقل

باالتر از حد 
انتظار

1ـ نوشتن مفاهیم 
و اصطالحات فنی و 

تخصصی فایل های صوتی 
و تصویری

2ـ ترجمه مفاهیم 
و اصطالحات فنی و 

تخصصی )راهنماها و 
دستورالعمل ها(

3

در حد 
انتظار 
)کسب 

شایستگی(

ـ ترجمه اصطالحات فنی 
و تخصصی )راهنماها 
و دستورالعمل ها( در 

محیط کار
2

پایین تر 
ازحد انتظار 
)عدم احراز 
شایستگی(

ـ درک مفاهیم و 
اصطالحات فنی در 

1محیط کار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 1، 2 یا 3 است

نمره پودمان از 20
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