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كتاب آموزشي هنرجويان پايه دوم

پيشگفتار
آموزش یکی از مهمترین ملزومات در رفع معضللت تراف م می شا.للگر ا ر عوامت
متعگدی در ایمنی تراف م و شروز سوانح راننگ ی نقش دارنگ ولی ان سان و رفتارهای
انسانی متاثر از وی ،در ش ن سایر عوامت در ایمنی تردد نقش اساسی و مهمتری داردر
شناشراین در کنار توج ش عوامت دخ ت در ایمنی تراف م ،ضلللرورت دارد ش عامت
انسللانی و فرهنر راننگ ی توج ویژهای ششللودر شا آموزش کارشردی ش عامت انسللانی
میتوان در نگرش افراد در خ صوص نحوه راننگ ی ایمن تحول ا سا سی ش وجود آورد
و از این طریق می توان امی موثر در ارت قاء ایمنی تراف م و کاهش تصلللاد فات
راننگ ی شردا.تر
ش هم ن منظور پل س راهنمایی و راننگ ی در سللال های اخ ر ش آموزش کارشران
تراف م توج نموده و سللعی کرده اسللت شا شرنام ریزی و تگوین کتو آموز.للی و
تشللک ت ک ه های تصصللصللی شرای روه شنگی انوای واه نام راننگ ی ،تحول در
حوزه آموز.ی تمامی افراد استفاده کننگه از راه اعم از پ اده یا سواره نموده و شا تغ ر
نگرش افراد در حوزه مهنگسللی تراف م و ایمنی راه ،سللوانح راننگ ی را کاهش دهگر
این موضوی مهم در سالهای اخ ر مشهود است و آمارها حکایت از کاهش تصادفات
راننگ ی داردر
کتاب حاضر ویژه متقاض ان واه نام پای دوم راننگ ی تال ف ردیگه تا مهمترین
ن ازهای آنها را ش قوان ن و مقررات تراف م ،ایمنی راه و وسللل ل نقل تا حگ امکان
مرتفع سازدر
این کتاب در پنج ف صت ته .گه ا ستر در ف صت اول شص شی از قوان ن و مقررات
مورد ن از هنرجویان آورده .گه استر نحوه راننگ ی ایمن در فصت دوم نگا.ت .گه
ا ست و سعی .گه ا ست احت اطهای الزم و نکات ایمنی هنگام تردد در .بک معاشر
شرای هنرجویان تگوین رددر در ف صت سوم مطالو مف گی در خ صوص آ .نایی شا
خودرو و نحوه سرویس و نگ داری آن آورده .گه استر در این فصت ،ش تشریح موتور
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دیزل و تفاوتهای آن شا موتور شنزینی ،انوای س ستمهای خودرویی و نحوه سرویس و
نگ داری از قسمتهای مصتلف وس ل نقل آورده .گه استر
ک گه ای از روش های کمم کردن ش آ س و دیگه های سوانح راننگ ی در ف صت
هارم آمگه اسللت و در فصللت پنرم فرهنر راننگ ی ایمن و رفتارهای اجتماعی در
راننگ ی تگوین .گه استر
ام گ اسلللت هنرجویان شا مطالع دق ق کتاب و شکار ری قوان ن و مقررات و نکات
ایمنی هنگام راننگ ی ،شتواننگ امی موثر در ارتقاء ایمنی راننگ ی شردا.لللت و شگین
وس ل .اهگ نظم و انظباط تراف کی در .کب معاشر شا .مر
از تمامی کار.للناسللان و للاحو نظران ،مگرسلل ن ،مرش ان ،هنرجویان و سللایر
متصصصان درخواست می .ود نظرات و پ شنهادات خود را در راستای شهبود مطالو
کتاب و ا ح در اپهای شعگی ش مرکز گور واه نام راننگ ی ارسال نماینگر
در پایان از زحمات آقایان مهنگه احمگ للادقی و مهنگه مهگی ارسللنرانی ک
این مرکز را در ته و تال ف این کتاب یاری نمودنگ تشکر می رددر همچن ن از سایر
م سئول ن و کار .نا سان محترم این مرکز ک در این زم ن همکاری نمودنگ قگردانی
می.ودر
رئ س مرکز گور واه نام راننگ ی
سرهنر هویگا تزار
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فصل اول
قوانين و مقررات
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سرعت
سرعت شاال و غ رمراز از مهمترین دالیت موثر در ایراد سوانح تراف کی در کشور
میشا.گر شا افزایش سرعت ،مقگار مسافت مورد ن از شرای توقف خودرو ن ز افزایش پ گا
می کنگ ضمن اینک انرژی جنبشی ن ز ش شتر و خطر مصگوم ت نا.ی از تصادفات ن ز
ش .گت شاال می رودر شناشراین شایگ توج دا.ت مگیریت سرعت در معاشر و .بک های
تراف م از عوامت مهم افزایش ایمنی راه و کاهش سوانح تراف کی می شا.گر
شس اری از راننگ ان خطرات نا.ی از سرعت غ رایمن را تشص ص نگاده ،هم ش
سعی دارنگ شا افزایش سرعت و ش خطر انگاختن خود و سایرین ،تاخ ر نا.ی از شیشرنام
خود را جبران نماینگر
شا افزایش سرعت ،خطر تصادفات. ،گت سانح و
احتمال مصگوم تهای .گیگ در اثر تصادفات ن ز
افزایش می یاشگر
دالیت زیادی وجود دارد ک ش شتر راننگ ان تمایت دارنگ شا سرعت شاال حرکت نماینگر
 راننگ ی شا سرعت زیاد ش منظور کاهش زمان مسافرت :این مزیت شا هر شار مسافرتشا سرعت شاالتر از حگ تع ن .گه و شگون ه چ ون تصادفی تقویت می .ودر
 اعتماد ش نفس کاذب در راننگ ی :شرخی دیگر از راننگ ان مهارت راننگ ی خود رانسبت ش سایر کارشران تراف م شاالتر تصور می کننگ و راننگ ی خود را کم خطر
میداننگ و متوج افزایش خطر نا.ی از حتی  10ک ومتر سرعت ش ش از حگ مراز
ن ستنگر شایگ توج دا.ت در سرعت های شاالتر از حگ مراز ،سرعت ضرش تصادف ن ز
ش .گت افزایش می یاشگ و در نت ر ن رویی ک ش وس ل نقل و سرنش نان وارد
می.ود افزایش می یاشگر در سرعت های غ رمراز ،راننگ ان و سایر کارشران راه ،از
زمان کمتری شرای نشان دادن عکس العمت شرخوردار می شا.نگر پس هم ش سرعت
ایمن را رعایت نمای گ و سرعت را شراساه حرم و ترک و تراف م ،عوامت مح طی،
دسترسی ها (تقاطع ها) و ساکن ن مراور راه در نظر رفت و حرکت نمای گر شا رعایت
سرعت مراز و ایمن ،زمان ش شتری شرای آ اه .گن از خطرات و افزایش .انس اجتناب

از وقوی یم حادث را در اخت ار داریگر پس شا سرعت مراز و ایمن راننگ ی نمای گ.
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در راه ها و مناطقی ک م زان سلللرعت راننگ ی ش وسللل ل تاشلو یا ع یم دیگر
راهنمایی و راننگ ی مع ن نگردیگه اسلللت ،سلللرعت مراز شرای راننگ ان وسلللایت
نقل ش قرار زیر می شا.گ:
اول  :در شهر ها و مناطق مسكوني

الف  :معاشر .ریانی درج یم
 -1آزادراهها حگاقت  70و حگاکثر  125ک لومتر در ساعت
 -2شزرگراه ها حگاکثر  100ک لومتر در ساعت

ب  :معاشر .ریانی درج دو
 -1خ اشانهای .ریانی ا لی حگاکثر  60ک لومتر در ساعت
 -2خ اشانهای .ریانی فرعی حگاکثر  50ک لومتر در ساعت

پ  :معاشر محلی
در این معاشر و م گان ها حگاکثر  30ک لومتر در ساعت
دوم ـ در راه هاي بيرون شهر و مناطق غير مسكوني
الف  :آزادراهها ل حگاقت  70و حگاکثر  120ک لومتر در ساعتر
ب  :شزرگراهها ل حگاکثر  110ک لومتر در ساعتر
پ  :جاده ها ل روزها حگاکثر  95و .و ها حگاکثر  85ک لومتر در ساعتر
تبصللره -1تردد اتوشوه ،م نی شوه و انوای شارکشها ش اسللتثناء وانت ها در خ
سوم (سرعت) آزاد راههای .هری و ش ن .هری ممنوی استر

ع وه شر آزاد راه ها در محت هایی ک شر حسو ضرورت شا نصو تاشلو یا ع یم
دیگر حگاقت سلللرعت ن ز مع ن ردیگه اسلللت ،راننگ ی شا سلللرعت کمتر از
حگاقت ،مراز نصواهگ شود.
راننگ ان حق نگارنگ در راه ها آن قگر شا سللرعت کم حرکت نماینگ ک شاعك کنگی
در عبور و مرور یا ناشسللامانی آن ششللونگ مگر آن ک شرای پره ز از خطر و تصللادف
ضروری شا.گ.
راننگ ان وسلللایت نقل شایگ در تقاطعهایی ک راغ راهنمایی و راننگ ی یا مأمور
راهنمایی و راننگ ی یا تاشلوی ایسللت وجود نگارد ،در سللر پ چها ،جادههای تنر و
تپ ها و ش طور کلی در محتهایی ک موانعی در مس ر حرکت آنان وجود دا.ت شا.گ
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و همچن ن هنگام شارنگ ی یا م یا کوالك
و ماننگ آنها از سرعت و س ل نقل تاحگی
ک شرحسلللو مورد شرای پره ز از خطر یا
ت صادف ضرورت دارد ،شکاهنگ و شا سرعت
مطمئن حرکت نماینگ.
راننگ ان وسلللایت نقل هنگام عبور از معاشر و ذر اههای تنر یا پر جمع ت و یا
هنگامی ک ش شللتر از  50متر مقاشت آنها دیگه نمی.للود ،شایگ آهسللت و شا سللرعت
مطمئن حرکت کننگ و در للورت احتمال وقوی حادث یا اخ ل در نظم و مزاحمت
شرای پ اد ان ،شرحسو مورد ،حرکت وس ل نقل را کنگ یا آن را متوقف سازنگ.
سبقت
یکی دیگر از عوامت موثر در ایراد تصادفات راننگ ی ،سبقت غ رمراز از سایر
خودروهای در حال حرکت می شا.گر سبقت ،پ شی رفتن و جلو افتادن از خودرویی
است ک در طول همان مس ر در حال حرکت می شا.گ اما در هر مکانی نمی توان
سبقت رفتر ا ر قصگ سبقت رفتن از وس ل نقل ای را داریگ اشتگا اطم نان پ گا
کن گ در منطق ایمن سبقت قرار داریگ و ممنوع تی شرای سبقت نگاریگر سپس شا
رو.ن نمودن راهنمای سمت پ و رعایت فا ل عرضی مناسو از وس ل نقل مورد
نظر عبور نمای گر
هم ش قبت از سبقت رفتن در مکان مراز ،مس ر رو ش رو و پشت سر خود را ش
دقت و هو .اری نگاه کن گر اطم نان پ گا کن گ ش انگازه کافی فضای خالی شگون
شرخورد شا خودروهای مس ر روشرو وجود داردر قبت از اینک سبقت شگ ریگ فا ل مناسو
شا خودروی جلویی را در نظر شگ ریگ تا شتوان گ مس ر روش رو را شا دقت شب ن گر سپس
شا راهنما زدن سبقت ایمن شگ ریگ و پس از عبور از خودرو ،مطمئن .ویگ ش او فضای
کافی دادهایگ و شا دیگن جلوی اتومب ت (دیگن راغهای جلو) و محت تماه تایرهای
آن ش زم ن در آین خود ،شا زدن راغ راهنما ش مس ر خود شر ردیگر از سبقت رفتن
دیگران جلو ری نکن گر
ا ر در راننگ ی متوج .گیگ وس ل نقل ای از عقو ش .ما نزدیم می.ود و شا
رو.ن کردن راغ های جلو یا شوق زدن قصگ سبقت رفتن از .ما را دارد شایگ ش او
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راه شگه گ حتی ا ر ن از شا.گ ش سمت راست مس ر رفت تا سبقت انرام ردر هر ز
شا جلو ری از سبقت رفتن راننگه ای ،شاعك ایراد خشم و عصبان ت او نشویگ راک
ممکن است جلو ری از سبقت رفتن وی ،شاعك افزایش عصبان ت راننگه .گه و
شسا در نهایت خطر شرخورد ایراد .ود و این موضوی منرر ش مرگ و یا جراحت .ما
و دیگران ششودر ا ر از نظر قانونی .ما ن ز مقصر نبا .گ اما از نظر .رعی و اخ قی
.ما در شروز آن سانح تراف کی موثر شوده ایگر پس هم ش ش این نکت توج کن گ و
ش راننگ انی ک قصگ پ ش رفتن از .ما را دارنگ اجازه عبور ده گ حتی ا ر شایگ ش
کنار مس ر شرویگر رعایت این موضوی س متی و آرامش را شرای .ما و دیگران ش دنبال
داردر هر ز در منطق و محگوده مگرس سبقت نگ ریگ امکان دارد جان دانش آموزی
ک قصگ عبور از خ اشان را دارد و ش دل ت وجود سایر خودروها در نقط کور .ما قرار
رفت است ش خطر ش فتگر
راننگ انی ک قصللگ سللبقت رفتن از وسللایت نقل ای را ک در جهت آنان حرکت
مینماینگ دارنگ ،در محتهای مراز و در لللورت لزوم پس از رو.لللن کردن راغ
راهنما و یا شا دادن ع مت الزم تنها از سمت پ آنها سبقت رنگ و پس از سبقت
و طی مسللافت کافی ،شار دیگر شا رو.للن کردن راغ راهنما و یا شا دادن ع مت ش
طرف راسللت راه متوج و در مسلل ر قبلی خود قرار رنگ ش نحوی ک راه وسلل ل
نقل ای ک از آن سبقت رفت .گه ش ست ن شود یا موجو ت صادف ن شودر شا وجود
این سبقت رفتن از طرف راست وس ل نقل ای ک در حال ردش ش پ میشا.گ
مراز خواهگ شود.
م س ری ک راننگه میخواهگ شرای سبقت رفتن وارد آن .ود شایگ تا فا ل دور و
مطمئنی از طرف مقاشت ،خالی از هر ون وسللل ل نقل شوده و تفاوت سلللرعت ش ن
وس ل نقل او و وس ل نقل جلویی شرای سبقت کافی شا.گ تا ش این ترت و موجو
ش خطر انگاختن خود و تراف م سمت مقاشت نشگه شا.گ.
راننگ ان و سایت نقل ای ک از آنها سبقت رفت می .ود شایگ راه را شرای و س ل
نقل ای ک در حال سبقت رفتن است شاز کننگ و شر سرعت خود ن فزاینگ.
سبقت رفتن در موارد زیر ممنوی است:
الف ل در سر پ چهای تنگ و سرشاالیی ک م گان دیگ راننگه کم است.
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ب ل از  50متر مانگه ش پ چها تا  50متر پس از آن یا در تقاطع راهها یا در تقاطع
راهآهن ،مگر آنک ش وس ل ع یم ،سبقت مراز .ناخت .گه شا.گ.
پ ل هنگامی ک رو.نایی و م گان دیگ ش هر علت کافی نبا.گ.
ت  -سبقت از وس ل نقل ای ک خود در حال سبقت رفتن است ،مگر در راهی
ک ش دل ت وجود س خ عبور یا ش شتر ،این عمت مراز شا.گ.
ث ل شرای اتوشوهها و کام ونها در معاشر .هری.
ج -از 100متر مانگه ش ورودی تونتها و پتها تا انتهای آنها ،مگر آنک ش وس ل ل
ع یم ،سبقت مراز .ناخت .گهشا.گ.
چ ل در نقاطی ک شا نصو ع یم ویژه سبقت رفتن ممنوی اع م .گه شا.گ.
ح -هنگامی ک وسلل ل نقل ای در فا للل ای نزدیم و غ ر ایمن از روشرو در حال
حرکت میشا.گ.
حق تقدم عبور
یکی دیگر از عوامت موثر در تصادفات راننگ ی عگم رعایت حق تقگم عبور است ک
راننگ ان ش عمگ یا ش سهو و سهت انگاری انرام می دهنگ و شاعك ایراد حادث تراف کی
می.ونگر شراساه شنگ  43ماده  1آی ن نام راهنمایی و راننگ ی حق تقگم عبور عبارت
است از «اولویت حق عبور وس ل نقل نسبت ش وسایت نقل دیگر یا نسبت ش پ اد ان
و شالعکس»ر هم ش در راننگ ی ذ.ت دا.ت شا .گر آرامش خود را حفظ کن گ و ش
دیگران اجازه عبور ده گر ا ر در تردیگ هست گ ک حق تقگم عبور شا .ماست و یا شا
راننگه دیگر ،در نظر دا.ت شا .گ ک امکان دارد راننگه مقاشت ا.تباه کنگر پس ش او
اجازه عبور ده گ راک در غ ر این ورت ممکن است .ما راننگه منضب د ار
آس و جبران ناپذیر ردیگر
شراساه قانون رعایت مقررات مرشوط ش حق تقگم عبور شرای هم راننگ ان و عاشرین
پ اده اجباری استر در فرهنر تراف م ،رعایت حق تقگم عبور یعنی احترام ذا.تن
ش حقوق سایرینر ش شتر مردم هنگام روشرو .گن شا یکگیگر ،ا ول اخ قی را رعایت
نموده و ش یکگیگر احترام می ذارنگ اما در هنگام راننگ ی نسبت ش رعایت حق تقگم
و احترام متقاشت شی توج هستنگر شایگ ش این نکت توج نمای م در ورت رعایت حق
تقگم عبور در راننگ ی ،در واقع ش خود احترام ذا.ت ایم و ایمنی و آرامش خود را
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فراهم نموده ایمر درخصوص حق تقگم عبور ،رعایت عاشران پ اده نسبت ش سایر
راننگ ان از اهم ت ش شتری شرخوردار استر
ا ر ش خ عاشر پ اده نزدیم می .ویگ شایگ
توقف نمای گ و اطم نان دا.ت شا .گ قبت از
حرکت ،مس ر .ما خلوت استر هنگام
رس گن ش خطوط عاشرین پ اده ،ا ر
خودرویی متوقف .گه است .ما شایگ سرعت
خود را کاهش داده و متوقف .ویگ و پس از
اطم نان از خالی .گن مس ر ،شا احت اط
ادام مس ر ده گر
راننگ ی در مس ر غ رمراز شر روی خطوط ش حادث و دردسر منرر می .ودر
حق تقدم عبور وســايل نقهيه در تقاطع ها و ميدان هايي كه هيچگونه عالمت و چراغ
راهنمايي و رانندگي وجود نداشتهباشد ،به ترتيب زير است:

الف -در تقاطع همعرض ا ر دو وسللل ل نقل ای ک روشروی یکگیگر در حرکتنگ
شصواهنگ شا هم وارد خ اشان مراور واحگی .ونگ ،حق تقگم عبور شا وس ل ای است ک
ش سمت راست ردش میکنگ.
ب -هر اه دو یا نگ وسللل ل نقل از دو یا نگ راه مصتلف ش تقاطع همعرض
شرسنگ ،حق تقگم عبور شا وس ل نقل ای است ک در طرف راست وس ل نقل دیگر
قرار دارد.
پ -هنگام ورود ش م گانها حق تقگم عبور شا وسلللایت نقل ای اسلللت ک درون
م گان در حال حرکت هستنگ.
ت -در س راه ها حق تقگم عبور شا وس ل نقل ای است ک مستق م و در سمت
و مس ر مراز حرکت میکنگ حتی ا ر عرض خ اشانی ک مس ر آن است از عرض راه
ت قی کننگه کمتر شا.گ.
در شرخورد راه ا لی شا راه فرعی ،حق تقگم عبور شا وس ل ای است ک از راه ا لی
عبور میکنگر راننگ انی ک از راه فرعی وارد راه ا لی می .ونگ ،شایگ پ ش از ورود ش
راه ا لی ،در ورت لزوم توقف نموده ،پس از رعایت حق تقگم عبور وسایت نقل ای
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ک در مسلل ر مراز خود در راه ا لللی و شا سللرعت مراز عبور میکننگ ،وارد این راه
ششونگر
رعایت مقررات ماده قبلی شرای و س ل نقل ای ک از راه خ صو ی یا .ان راه یا
اراژ یا کو یا تعم ر اه و ماننگ آنها ش معاشر عمومی وارد می.ود ن ز الزم است.
وس ل نقل ای ک در مس ر مراز در حال حرکت است شر وسایت نقل متوقفی ک
در حال .للروی حرکت ش جلو یا عقو ،ردش و یا دور زدن هسللتنگ حق تقگم عبور
دارد.
در ذر اه پ اده ک راغ راهنمایی و راننگ ی نگا.لللت شا.لللگ ،حق تقگم عبور شا
پ اد ان است.
در خ اشان یا در تقاطعی ک وسلللایت نقل روشروی یکگیگر حرکت میکننگ ،هر اه
وس ل ای شصواهگ ردش ش و کنگ حق تقگم شا وس ل نقل ای است ک مستق م و
در مسللل ر مراز عبور مینمایگر در محت توقف (پارك) کنار خ اشان حق تقگم شا
وس ل ای است ک ضمن حرکت ش عقو مشغول توقف یا پارك کردن است.
در راههایی ک م س ر حرکت و سایت نقل ش علت وجود موانع ثاشت اعم از و سایت
نقل پارك .للگه ،مصللالح سللاختمانی ،ا .ل اء ،عمل ات عمرانی ،حفاری و خراشی راه
ش ست و یا شرای عبور از م س ر مراز کافی نبا .گ ،حق تقگم عبور شا و سایت نقل ای
است ک مس ر عبور آنها شاز یا سهم عبور ش شتری را دارا میشا.گر
در راههای کوهستانی و یا راههای  .ودار شا ویژ یهای مشاش  ،راههای کوهستانی
ک در آنها عبور از کنار وسللایت نقل طرف مقاشت غ رممکن و یا مشللکت میشا.للگ،
راننگهای ک در جهت سللرازیری در حرکت اسللت شایگ ش کنار راه رفت و ش راننگهای
ک در جهت سرشاالیی در حرکت است تقگم عبور شگهگ.
در راههای م سطح ک دو طرف راه منتهی ش کوه و پرتگاه میشا .گ حق تقگم عبور
شا وسایت نقل ای است ک در طرف پرتگاه قرار دارنگ .در این ون راهها ک در کنار
آن جای توقف (پارك) یا .لللان کافی وجود دارد ش نحوی ک راننگه میتوانگ شا
اسللتفاده از آن ش کنار شرود و شا اسللتفاده از آن از عقو رفتن یکی از وسللایت نقل
جلو ری کنگ ،راننگه واقع در جهت سرشاالیی شایگ شا استفاده از آن ش راننگه واقع در
جهت سرازیری اجاره عبور دهگر نان یکی از دو وس ل ای ک میخواهنگ از کنار
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یکگیگر عبور کننگ ش منظور امکان عبور ،مربور ش عقو رفتن ششلللود ،این عمت را
شایگ وس ل ل ای ک در جهت سللرازیری قرار دارد انرام دهگ ،مگر آنک ش طور آ.للکار
انرام آن از سوی راننگه واقع در جهت سرشاالیی آسانتر شا.گ.
مسير و جهت عبور
شراساه قوان ن ،کل راننگ ان وسایت نقل شایگ هم ش و در هر حال از خ عبور
یا مس ر عبوری سمت راست راه حرکت نماینگ مگر در موارد زیر:
هنگام سبقت رفتن از وسایت نقل جلور
هنگامی ک سمت راست راه ش هر دل لی شست .گه و امکان عبور نگاریگر
هنگام ردش ش پر
هم شللل شا یگ ش ن خطوط ران نگ ی
کن گر خ عبور شصشی از سواره رو است
ک در طول مسلل ر ش عبور یم سللتون
و س ل نقل اخت صاص یافت ا ست و شا
خ کشی حگود آن مشصص می رددر
راننگ ی ش ن خطوط یعنی رعایت ایمنی
در رانگنر
عگم راننگ ی در مس ل ر و جهت عبور شاعك شی نظمی در تراف م ،ازدحام تراف م و
در نهایت تصللادفات راننگ ی می .للودر شا عبور از سللمت راسللت راه و حرکت ش ن
خطوط ترسللل م .لللگه ،راننگ ی مطمئن را تررش کن گ و ع وه شرایمنی دیگران،
س متی خود را ن ز تصم ن نمای گر تررش نشان می دهگ حرکت شرروی خ عبوری
و قرار رفتن نگ خودرو در خارج از خطوط حرکت ،شاعك ازدحام تراف م و طوالنی
.گن سفر می رددر هم ش این نکت را در نظر شگ ریگ ک راه ،یم م س ر حرکت
عمومی اسللت و ما در مسلل ر عمومی حق تصلف از قوان ن را نگاریمر پس شرای حفظ
ایمنی خود و دیگران هم شلل در مسلل ر و جهت عبور مراز راننگ ی کن گ و سللمت
راست راه را شرای حرکت انتصاب نموده و شر روی راننگ ی خود تمرکز نمای گر
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در راههایی ک خ کشی .گه ،وسایت نقل شایگ در مس ر ش ن خطوط حرکت کننگ
و از آن خارج نشللونگر در للورت ن از ش خروج و تغ ر خ حرکت ،احت اط کامت را
نموده و اشتگا شا اسللتفاده از راغ راهنما و یا شا دادن ع مت ،راننگ ان وسللایت نقل
دیگر را از قصگ خود آ اه سازنگ و سپس شا رعایت حق تقگم عبور وسایت نقل ای ک
در خطوط کناری در حرکت هسللتنگ وارد خ های عبور دیگر .للونگر در راههایی ک
خ کشی نگارنگ هر ون تغ ر مس ر حرکت ش پ و راست ممنوی است ،مگر شا
رعایت احت اط و دادن ع مت و رعایت حق تقگم عبور وسلللایت نقل هم مسللل ر و
مراورر همچن ن انحراف و تراوز و سایت نقل ش م س ر مقاشت (مصالف) ممنوی ا ست
مگر در موارد سبقت مراز و شا رعایت ضواش سبقت.
رانللللنگ ی در شصش و س راههایی ک ش و س ل خ ک شی یا ع یم دیگر ش س
شصش تقس م .گهانگ ،ش جز شرای سبقت رفتن یا ردش ش پ( ،شر حسو مورد شا
رعایت ع یم و مقررات مرشوط) ،ممنوی استر
در راههایی ک ش وسلل ل ع یم ،ماننگ خ کشللیهای یم خ ممتگ و یا دو خ
ممتگ و یا موانع ف زیکی ش دو شصش تق س م .گهانگ ،راننگ ان شایگ از شصش را ست
راه حرکت کننگ و حق نگارنگ از روی آنها شگذرنگر در شرخی از شصشهای راه ک یم
خ از دوخ ممتگ ش خ شریگه تبگیت .للگهاسللت ،راننگ انی ک در سللمت خ
شریگه در حرکتنگ مراز ش سبقت رفتن و یا ردش ش پ ،شرحسو مورد و شا توج
ش طول خ شریگه و شا رعایت مقررات شصشهای سبقت و ردش ،میشا.نگر
در راههای یم طرف راننگ ان وس ل نقل شایگ در جهت و مس ر مراز عبور کننگ
و حرکت شرخ ف مس ر تع ن .گه ش هر .کت ممنوی است.
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در م گانهایی ک ش وس ل ل ع یم ،ماننگ خ کشللی و یا موانع ف زیکی مشللصص
.گهانگ ،راننگ ان و سایت نقل شایگ از سمت را ست آنها ردش نماینگ و حرکت در
خ ف جهت تع ن .گه ممنوی است مگر آنک ش وس ل ع یم دیگر ،عبور از سمت
پ مراز اع م .ودر
در راه هایی ک عبور وسلللایت نقل کنگرو مراز اع م ردیگه ،راننگ ان این ون
و سایت نقل در هر حال شایگ از اول ن خ عبور سمت را ست یا محتهایی ک شرای
عبور آنها تع ن .گه حرکت نماینگ.
هنگامی ک و س ل نقل ای از روشروی و س ل نقل دیگری در جهت مصالف حرکت
میکنگ ،راننگه هریم از آنها شای ستی تا حگ امکان در طرف را ست خود حرکت نمایگ
و در ورت لزوم ش حا .شصش سوارهرو در جهت حرکت خود نزدیم .ودر ا ر در
انرام این عمت مانع وجود دا.ت شا.گ و یا وس ل نقل دیگری مانع حرکت او .ود،
شایگ از سللرعت خود کاسللت و در للورت لزوم توقف نمایگ تا ش وسللایت نقل جهت
مقاشت اجازه عبور دهگ.
گردش
هنگام ردش رعایت حق تقگم را انرام داده و شا توج ش سرعت ،جهت و موقع ت
وسللایت نقل ای ک در مسلل ر جلو و یا عقو .للما در حال حرکت هسللتنگ ردش
نمای گر شرای انرام ردش مناسللو و للح ح در راننگ ی ،اشتگا شا هو.ل اری سللرعت
خودروهایی را ک در حال حرکت هسللتنگ در نظر شگ ریگر ش موقع ت سللایر وسللایت
نقل ای ک در حال عبور هسللتنگ توج نمای گر سللپس از فا للل مناسللو از راغ
راهنما ا ستفاده تا سایر راننگ ان از مق صگ .ما آ اهی پ گا نماینگر سپس شا رعایت
حق تقگم عبور سایر وسایت نقل ردش نمای گر در مکان های غ رایمن ک دور زدن
شاعك ایراد سانح تراف کی می ردد ش ه چ عنوان ردش نکن گ شسا خطری در
کم ن .ما است ک شا یم سهت انگاری تصادف خطرناکی رخ می دهگر از روی خ
مم تگ ردش نکن گ و شگون ع مت دادن و راهن ما زدن دور نزن گر شرای ردش ش
پ و یا راست قوان ن را رعایت نمای گ و شا وارد .گن ش مس ر مراز اقگام ش ردش
نمای گر
قواعگ ردش در تقاطعها ش این .رح است:
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الف -شرای ردش ش راسللت شایگ شا توج ش
سرعت و جهت و موقع ت و سایت نقل ای ک
در جلو و عقو حرکت میکننگ شا فا ل کافی
و مناسللو و شا اسللتفاده از راغ راهنما و یا شا
دادن ع مت ،وارد خ عبور سلللمت راسلللت
.گه و ش طور کامت از کنار تقاطع شگذریگ.
ب -شرای ردش ش پ شایگ شا توج ش سرعت و جهت و موقع ت و سایتنقل ای
ک در جلو و عقو حرکت میکننگ از فا للل کافی و مناسللو راغ راهنما اسللتفاده
نموده و یا شا دادن ع مت وارد مس ر مراز سمت پ .گه ش طوری ک پس از ورود
ش تقاطع ،و س ل نقل در حگود مرکز تقاطع قرار رد و سپس شا رعایت حق تقگم
عبور وسللایت نقل ای ک مسللتق م و در مسلل ر و محت مراز در حرکتنگ شا حگاقت
سلللر عت ش پ ردش ن مای گ ش نحوی ک پس از ورود ش خ ا شان موردنظر در
مراورت محور وس آن خ اشان قرار ریگ.
پ -شرای ردش ش پ در راههای ش رون .هر ک منحصر ش دو خ عبور رفت و
شر شت شوده و مانع ف زیکی وس جاده وجود نگا.ت شا.گ ،راننگ ان شایگ وس ل نقل
را در .ان راه و در ورت نبودن آن ،در منتهیال سمت را ست راه متوقف نماینگر
سپس شا توج ش سرعت و جهت و موقع ت و سایت نقل ای ک ش طور م ستق م در
حال حرکت می شا.لللنگ و شا اسلللتفاده از راغ راهنما و یا شا دادن ع مت ،اقگام ش
ردش نماینگ.
در راه های یم طر ف شرای ردش ش پ ،ران نگ ان شا یگ وسللل ل نقل را ش
منتهیال طرف پ خ اشان هگایت و سپس ش پ ردش کننگ.
دور زدن در فلا ل 150متلری پ لچ ها و سرشاالیلی هلا و تونتها ک م گان دیگ
کافی ن سللت و همچن ن از روی خ پر یا ممتگ (یم خط ممتگ یا دو خط ممتگ)
ممنوی است.
ش عقو رانگن وسللل ل نقل در آزادراه ها و شزرگراه ها و ورودی و خروجی آن ها
ممنوی میشا.للگر در راههای دیگر ش هنگام ضللرورت ،شا احت اط کامت شرای پره ز از
وقوی هر ون حادث و شست .گن راه عبور وسایت دیگر ،مراز استر
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در تقاطعهایی ک شا تر س م جهتنما شر سطح آنها م س ر حرکت م شصص .گه،
راننگ ان شایگ تنها در همان جهت تر س م .گه شر سطح تقاطع ش حرکت خود ادام
دهنگر در معاشری ک شا تر س م جهتنما شر سطح آن م س ر حرکت م شصص .گه،
راننگ ان تا حگ امکان مس ل ر مشللصص .للگه شر سللطح معبر را دنبال میکننگ ،مگر
اینک ق صگ تغ ر خ یا توقف یا ردش دا .ت شا .نگ ک در این ورت شا رعایت
کامت مقررات ،از مس ر مشصص .گه خارج می.ونگ.
استفاده از چراغها
اسللتفاده للح ح و مناسللو و ش موقع از راغ های وسللایت نقل تاث ر مهمی در
افزایش ایمنی تراف م و کاهش تصللادفات راننگ ی داردر هم ش ل شایگ قبت از حرکت
راغ های خودرو اعم از جلو ،راهن ما ،ترمز ع قو و حر کت شا د نگه ع قو را کنترل
نمای گ تا سالم شا.نگر
راغ های و سایت نقل تنها شرای دیگن ن ستنگ
شلک شرای دیگه .لللگن ن ز کارشرد دارنگر هنگام
غروب و یا طلوی خور.للل گ ،قگرت ش نایی کاهش
پ گا می کنگر شا رو.لللن کردن راغ های خودرو،
ش سللایر کارشران تراف م ک از مسلل ر روش رو در
حال حرکت هسللتنگ کمم نموده تا ش شللتر قاشت
رویت شا .مر هنگام غروب قبت از اینک هوا کامت تاریم .ود راغ ها را رو.ن کن گ
و مراقو خطرات نا.للی از تردد عاشران پ اده و ح وانات در سللطح راه شا.لل گر شرای
افزایش ایمنی در .رای نامنا سو همچون هنگام شارش شرف ،شارنگ ی .گیگ ،رد و
خاك غل ظ و هنگام م نا .ی از .رای نام ساعگ آب و هوایی ،شا راغ های رو .ن
راننگ ی کن گر توج کن گ شرای جلو ری از کور .گن دیگ و رویت شهتر ،از راغهای
نور پای ن و م .للکن همزمان شا هم اسللتفاده نمای گر هنگام م رفتگی هوا ا ر دیگ
.ما کاهش پ گا کرد راننگ ی نکن گ و ش سمت را ست م س ر و در جای ایمن توقف
نمای گر راغ های سللالم و تنظ م .للگه ،نقش مهمی در ایمنی و کاهش تصللادفات
راننگ ی دارنگر هم شللل راغ های خودرو را کنترل و تم ز نمای گر از نورهای خ ره
کننگه استفاده نکن گ را ک شاعك خستگی و سردرد .گن سایر راننگ ان می .ودر
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ا ر هنگام راننگ ی شا خودرویی روشرو .گیگ ک راننگه آن از راغ نور شاال ا ستفاده
می کنگ ،سلللعی کن گ شا خاموش و رو.لللن کردن و یا تغ ر نور راغ وی را متوج
نمای گ را ک این عمت شاعك دیگ ناقص .لللما و راننگه روشرو می .لللود و موقع ت
م ساعگ شرای وقوی ت صادفات روشرو ( .اخ ش .اخ) ایراد می رددر از رو .ن کردن
راغ های پرنور و نور انگاختن ش شم سایر راننگ ان و حتی نزدیم .گن ش ش از
حگ مراز ش آنها خودداری و سللعی نمای گ تاث رات خ ر ی نور زیاد را شا انرام شللم
دوختن ش پای ن و یا سللمت راسللت مس ل ر عبور کاهش ده گر شا اسللتفاده از خطوط
سف گرنر سمت را ست م س ر ،اتومب ت را در م س ر در ست جاده قرار داده و شا دیگ
جانبی و و .شم مراقو اتومب ت های سمت پ مس ر و حرکت خود شا .گ و شا
اطم نان و دقت مناسللو حرکت خودروی خود را شا خ سللمت راسللت کنار مس ل ر
تنظ م نمای گر
راننگه وس ل ل نقل ای ک .للو در حرکت اسللت و همچن ن در هر محت یا زمان
دیگری ک ش علت نبودن نور کافی نا.لللی از اشری شودن هوا ،وجود م  ،شاران ،شرف،
عبور از تونت و ماننگ آنها دیگ کافی وجود نگارد ،شایگ راغ های وسلللایت نقل را ش
ترت بی ک فت خواهگ .گ رو.ن نمایگ.
در خ اشانها و جادههایی ک نور کافی وجود دارد شایگ تنها از راغهای جانبی جلو
و عقو و در لللورت خراشی نا هانی راغ های جانبی جلو از راغ عبور (نورپای ن)
استفاده .ود.
هنگامی ک راغها شایگ رو .ن شا .نگ ،ا ر نگ و س ل نقل مت صت ش هم حرکت
کننگ ،رو.للن کردن راغهایی ک شا توج ش محت نصللو.للان پو.لل گه می.للونگ
ضرورت نگارد ولی در هر حال راغهای جلوی و س ل اولی و راغهای عقو و س ل
آخری شایگ رو.ن شا.نگ.
راننگ ان وسلللایت نقل موتوری شایگ در جادهها از راغ راننگ ی
(نورشاال) ا ستفاده کننگ تا شتواننگ کل ا  .ا و ا .صاص را در فا ل
دور شب ننگ ،مگر در این موارد ک شایگ از راغ عبور (نور پای ن) استفاده نماینگ:
* هنگام روشرو .گن شا و س ل نقل ای ک از جهت مصالف حرکت میکنگر در این
ورت راننگه شایگ از فا ل حگاقت 150متری از راغ عبور (نورپای ن) استفاده نمایگ
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تا راننگه طرف مقاشت شتوانگ ش راحتی و شگون خطر ش راه خود ادام دهگر در ع ن
حال شرای جلو ری از تاشش خ ره کننگه نور ش شلللم راننگ ان دیگر ،میتوان شر
حسو مورد از راغهای کو م یا راغهای م .کن استفاده نمود.
* هنگ لامی ک وس لل نقل از فا ل نزدیم عقو وس ل نقل دیگری ک درحال
حرکت است عبور میکنگ ،مگر وقتی ک درحال سبقت رفتن شا.گ.
راغ های جلو وسلللایت نقل ای ک در .لللان راه ها (ش اسلللتثنای آزاد راه ها و
شزرگراهها) توقف مینماینگ شا دیگن حرکت و سایت نقل ای ک از مقاشت در حرکتنگ
شایگ خاموش .للود و شرای تشللص ص وجود و اشعاد وس ل ل نقل  ،راغهای کو م و
جانبی را رو.ن نماینگ.
ا ستفاده از راغهای شممزن و رنگارنر در و سایت نقل ممنوی ا ست ،مگر در
مواردی ک ش موجو آی ننام راهنمایی و راننگ ی مراز شا.گ.
عالئم راهنمايي و رانندگي
ع ئم تراف کی از عوامت موثر در تام ن ایمنی تردد در
.بک راهها می شا.گر ع مت ذاری در .بک راهها تنها
ش مفهوم نصو تاشلوهای راهنمایی ن ست شلک راغهای
راهنمایی ،خ کشیها ،شم رش ای ها ،دورش ن های
کنترل تراف م و سایر وسایت و تره زات تام ن کننگه
ایمنی تردد ن ز .امت ع ئم راهنمایی می شا.گر
هم ش هنگام راننگ ی شایگ ش تاشلوها و سایر ع ئم کنترل تراف م توج نمای گ و شا
نگاه ش ع ئم تراف م و استفاده ح ح از مفهوم آن ایمنی خود و سایر راننگ ان را
تضم ن نمای گر شراساه قوان ن هم راننگ ان شایگ از ع یم راهنمایی و راننگ ی تبع ت
کننگر پس .ما شایگ در ح ن تردد در .بک معاشر ش ع ئم کنترل و تنظ م عبور و
مرور اعم از راغ های راهنمایی ،خطوط ترس م .گه ،تاشلوها ،نو.ت ها و یا ماموران
پل س راهنمایی و راننگ ی توج نمای گر این نکت را شایگ هم ش مگنظر خود قرار
ده گ ک «فرمان پل س شر تمام ع یم ذکر.گه مقگم است»ر .ما راننگه منضب شایگ
ش خ کشی هایی ک در سطح راه شرای تع ن مرز حرکت وس ل نقل و ایراد نظم
در تردد کش گه .گه است توج کامت نمای گر توج ش خ کشی و رعایت تو های
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عملی آن ،ش ایمنی .ما و سایر راننگ ان کمم می کنگر ش خصوص هنگام .رای
متفاوت مح طی همچون هوای شارانی ،م آلودشودن هوا و تردد در .و شایگ ش خ -
کشی ها توج ش شتری نمای گر
توج و رعایت مفهوم تاشلوهای راهنمایی و راننگ ی ،امن ت عبور و مرور در .بک
راهها را افزایش می دهگر تاشلوهای راهنمایی ش س روه تاشلوهای اخطاری ،انتظامی،
اخباری تقس م می .ونگر
تابهوهاي اخطاري

این تاشلوها ش .کت مثلك متساوی االض ی شوده ،راه این تاشلوها همگی ش سمت
شاال و ش منظور اع م خطری ک پ ش روی راننگه است مورد استفاده قرار می رنگر
تابهوهاي انتظامي

این تاشلوها ش غ ر از تاشلوهای مرشوط ش حق تقگم عبور ،دایره ای .کت شوده و
حرکتهای مراز و غ رمراز و یا لزوم اجرای فق یم یا دو حرکت خاص را اع م
میکنگر
رعایت نکردن مفاد این تاشلوها ع وه شر کاهش ایمنی موجو جریم قانونی ن ز
می رددر
تاشلوهای مرشوط ش رعایت حق تقگم عبور عبارتنگ از:
تاشلو ایست ش .کت هشت ضلعی متساوی االض ی
تاشلو رعایت حق تقگم ش .کت مثلك وارون
تاشلو رعایت حق تقگم ش .کت مرشع
تابهوهاي اخباري يا آگاهي دهنده

این تاشلوها ش منظور آ اه سللاختن راننگ ان از .للرای راه و تسلله ت موجود در
اطراف آن مورد استفاده قرار می رنگر
ساير قوانين و مقررات مندرج در آيين نامه راهنمايي و رانندگي

راننگ ان کل وسایت نقل و ا.صاص اعم از پ اده یا سوار شر ح وانات و یا ا.صا ی
ک مسئول هگایت انفرادی و یا دست جمعی پ اد ان و یا ح وانات در راهها میشا.نگ
شا یگ از ع یم و مقررات مرشوط تبع ت ن مای نگ ،مگر این ک مأموران راهن مایی و
راننگ ی و پل س راه ش دالیلی رعایت نکردن آنها را در محت ،مراز اع م کننگ.
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کنترل و تنظ م عبور و مرور ممکن ا ست ش و س ل راغها یا خ ک شی یا تاشلوها،
نو.للت ها و ترسل مها ،یا مأموران راهنمایی و راننگ ی و پل س راه و یا ش هر وسل ل
دیگری ک شر حسللو مورد الزم شا.للگ ،ش عمت آیگر در هر حال فرمان پل س راهنما
ک ممکن است مغایر شا پ ام ع یم یا مقررات در محت شا.گ مقگم خواهگشود.
در دوطرف عقو و سایت نقل طویت شایگ دو عگد ع مت ن شان دهنگه و س ل نقل
طویت (مسللتط ت زرد یا سللف گ رنر ک دارای حا .ل قرمز اسللت) الصللاق ردد تا
راننگ ان وسایت نقل پشت سر را از طویت شودن آنها آ اه ردانگ.
در محتهایی ک عبور و مرور ش و س ل راغ راهنمایی و راننگ ی کنترل می .ود،
رنرهای زیر شرای مقا گی ک مع ن .گهاست ش کار میرود:
راغ سبز شرای حرکت :راننگ ان و سایت نقل ای ک شا راغ سبز روشرو می .ونگ
حق عبور یا ردش دارنگ مگر آنک ردش ش وس ل ع مت دیگری ممنوی .گهشا.گر
در هر حال وسایت نقل در حال ردش شایگ حق تقگم عبور وسایت نقل ای را ک در
مسللل ر مراز خود مسلللتق م میرونگ و حق تقگم پ اد انی را ک از ذر اه پ اده در
حرکتنگ رعایت نماینگر شا وجود این ا ر جریان تراف م در جهتی ک آن ها در حال
پ ش رفتن هسللتنگ آن نان متراکم شا.للگ ک نان وارد تقاطع ردنگ شا تغ ر و
تبگیت شعگی رنر راغ نتواننگ از آن خارج .ونگ ،راغ سبز در تقاطع ،راننگ ان را
شرای ادام حرکت مراز نصواهگ ساخت.
راغ زرد شرای احت اط :راننگ ان وسلللایت نقل ای ک شا این راغ روشرو می ردنگ
نبایگ از خ ای ست یا از تراز راغ راهنمایی و راننگ ی عبور کننگ مگر آنک آن نان
ش خ ای ست تقاطع و یا راغ راهنمایی و راننگ ی نزدیم .گه شا .نگ ک پ ش از
عبور از خ ایست یا از تراز راغ راهنمایی و راننگ ی نتواننگ ش آسانی توقف نماینگر
در هر حال در ورت ورود قبلی ش تقاطع شایگ ش حرکت خود ادام داده و شا رعایت
مقررات دیگر از تقاطع یا ذر اه عبور کننگ.
راغ قرمز شرای ای ست :راننگ ان و سایت نقل ای ک شا راغ قرمز شرخورد میکننگ
شایگ پ ش از خ ویژه ای ست ،توقف کامت نماینگ و در ورت نبودن خ ای ست در
فا ل پنج متری راغ راهنمایی و راننگ ی شای ستنگ و تا رو .ن .گن راغ سبز و
تصل تقاطع از وسایت نقل منتظر شماننگ.
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راغ شلللممزن زرد شرای عبور شا احت اط :راننگ ان وسلللایت نقل شا دیگن این
راغ از تقاطع و ذر اه پ اده شایگ شا احت اط و سرعت کم عبور نماینگ.
راغ شممزن قرمز شرای ایست و عبور :راننگ ان وسایت نقل در ورت شرخورد
شا این راغ نبایگ از خ ایسلللت و یا در لللورت نبودن خ ایسلللت از تراز راغ
راهنمایی و راننگ ی فراتر رونگ و شایگ توقف نموده و پس از اطم نان از نبودن خطر
ت صادف ،حرکت و عبور نماینگر هم ن اقگامات هنگام دیگن تاشلوی ای ست شایگ انرام
.ود.
در تقاطع هایی ک م س ر جگا ان ردش ش را ست ش و س ل جگول یا خ ک شی
تعب ن شگه ا ست ،هنگامی ک راغ راهنمایی و راننگ ی قرمز ا ست ،راننگ انی ک
ق صگ ردش ش را ست دا .ت شا .نگ در ورت ن صو تاشلوی ویژهای ک ردش ش
راسللت را مراز اع م مینمایگ ،میتواننگ از منتهی ال سللمت راسللت راه و شا رعایت
احت اط و حق تقگم عبور وسلللایت نقل و پ اد انی ک شا راغ سلللبز در حال عبور
میشا.نگ ،وارد راه مراور سمت راست .ونگ.
هگایت و کنترل تراف م از سلللوی مأموران للل ح ت دار شا فرمانهای زیر انرام
می رد:
شلنگ کردن د ست ش طور عمودی :مفهوم این حرکت شرای کل ا ستفادهکننگ ان
از راه ش معنای توج توقف خواهگ شودر اما راننگ انی ک توقف وسلللایت نقل آنها
ایمنی کافی نگارد م ستثنی ه ستنگر این ع مت ،راننگ انی را ک پ شتر وارد محوط
تقاطع .گهانگ ملزم ش توقف نمیسازد.
شلنگ کردن دسللت یا دسللتهای مأمور ش دو طرف و شطور افقی :مفهوم این حرکت
شرای کل ا ستفاده کننگ ان از راه ک جهت حرکت آنها در امتگاد جهت ن شان داده
.گه شا دست یا دستهای مأمور ح تدار میشا.گ ،ش معنای ایست خواهگشودر
ممکن است مأمور پس از دادن این ع مت دست یا دستهای خود را پای ن ش اوردر
این حرکت ن ز شرای راننگ انی ک در سلللمت جلو و عقو مأمور قراردارنگ ،ش منزل
ع مت ایست میشا.گ.
در خ اشانها و یا تقاطعهایی ک سطح آنها ش .کت .طرنری و ش رنر زرد و س اه
نقا .ی .گه ،هنگامی ک تراکم خودروها زیاد ا ست و امکان تصل ش هنگام تقاطع
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وجود نگارد ،راننگ ان شایگ پ ش از محت نقا .ی .گه متوقف .ونگ و م س ر حرکت
دیگر خودروها را شاز نگ دارنگ.
راننگ انی ک قصگ ردش ش راست یا ش پ یا توقف یا تغ ر مس ر را دارنگ شایگ
از فا للل حگودی 100متر ش محت ردش یا توقف ش وس ل ل راغ راهنما ش ترت و
زیر ع مت دهنگ:
الف -شرای ردش ش را ست ،راغ راهنمای سمت را ست و س ل نقل را رو .ن
کننگ.
ب -شرای ردش ش پ ،راغ راهنمای سمت پ را رو.ن نماینگ.
پ -شرای توقف ،راغ راهنمای سمت راست را رو.ن نماینگ.
ت -شرای تغ ر م س ر و یا تغ ر خ حرکت ،در فا ل منا سو ،راغ راهنمای
سمت راست یا پ را شر حسو مورد ،رو.ن کننگ.
راننگ ان وسللایت نقل موتوری ک راغ راهنما نگا.للت و همچن ن وسللایت نقل
غ رموتوری و موتورس کلتها و دو رخ ها شایگ شا دست ش .رح زیر ع مت شگهنگ:
الف ل شرای ردش یا تغ ر مس ر ش راست ،دست پ را ش طرف شاال نگ دارنگ.
ب ل شرای ردش یا تغ ر مس ر ش پ ،دست پ را ش طور افقی نگ دارنگ.
پ ل شرای توقف ،دست پ را ش طرف پای ن نگ دارنگ.
ت -شرای کاسلللتن سلللرعت ،دسلللت پ را ش طور افقی از شاال ش پای ن ش طور
متناوب حرکت دهنگ.
ع یم آ اه سلللازی (اخباری) و همچن ن ع یم الزم شرای سلللبقت ش .لللرح زیر
میشا.گ:
الف ل در روز شوق کوتاه.
ب ل در .و نگ شار تبگیت و تعویض نور راغ شاال و پای ن.
پ ل هنگام سبقت رفتن اعم از این ک روز شا.گ یا .و ،شرای جلو توج وسایت
نقل پشت سر ،استفاده از راغ راهنما ضروری است.
راننگ ان وسلللایت نقل ک مواد خطرناك حمت میکننگ شایگ در دو طرف و عقو
وس ل نقل تاشلویی ک روی آن کلم (خطر) شا حروف در.ت و ش دو زشان فارسی و
انگل سی و ش رنر قرمز نو.ت .گه شا.گ نصو کننگر مسئوالن .رکتها و موسسات
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حمت شار و راننگ ان وسلللایت نقل شایگ مقررات خاص حمت مواد خطرناك را رعایت
نماینگ.
هر اه وس ل نقل ای .و در کنار و ش رون سطح راه توقف نمایگ ش طوری ک کناره
وس ل ل نقل متوقف مماه شر حا .ل سللوارهرو شا.للگ و نور کافی در آن محت شرای
ت شص ص ا  .ا یا ا .صاص از فا ل 150متری وجود نگا .ت شا .گ ،راننگه یا مت صگی
وسلل ل نقل (اعم از این ک درون وسلل ل نقل شا.للگ یا ش رون آن) شایگ راغهای
راغ کو م
کو م جلو و خطر عقو وسللل ل نقل را رو.لللن نگ داردر نان
خراب .گهشا.گ راغهای شزرگ را شا نور پای ن رو.ن سازد.
 هر للاه در راههللا خراشی و نقص پ شش نینشللگه شرای وسلل ل نقل موتوری ایراد .للود،
راننگه شایگ آن را از مسللل ر عبور و مرور ش رون
شرده و در محت مناسلللبی ک موجو سلللگ راه و
مزاح مت شرای وسلللا یت نقل دیگر و پ اد ان
نبا.گ متوقف سازدر
در این مورد و در موارد دیگری ک و س ل یاد .گه قادر ش حرکت نبا .گ و انتقال
آن ش محت مناسللبی مقگور نگردد ،در للورت نبودن نور کافی در راه شایگ ش منظور
آ اه ساختن راننگ ان دیگر ،ع یم ایمنی ش ترت و زیر در محت قرار دهگ:
الف -در وس راه راغ الکتریکی و یا مشعت نورانی قرمز در فا ل های  70متری
جلو و عقو و یکی دیگر در پهلوی وسلل ل نقل از کار افتاده شگذاردر در راههایی ک
ش و س ل موانع ف زیکی م س ر رفت و شر شت و سایت نقل از هم جگا .گه ا ست
قراردادن ع یم منگرج فوق در عقو و پهلوی وسایت متوقف کافی خواهگ شود.
ب -هر اه وسلل ل نقل سللر پ چ یا تپ ای از کار ش فتگ ع یم شایگ در فا للل های
منا سبی قرار داده .ود تا راننگ ان و سایت نقل دیگر ،از فا ل 200متری متوج
خطر .ونگ.
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هر اه و س ل نقل موتوری در راهها از کار ش فتگ و ش علت کافی شودن رو .نایی
محت احت اجی ش اسللتفاده از راغ یا مشللعت نبا.للگ ،راننگه شایگ در وس ل جاده
مثلكهای .برنر متساویاالض ی دارای زم ن سف گ یا زرد شا حا .قرمز از نوی
ع مت احت اط ش اشعاد حگاقت  30سانت متر در فا ل 70متری جلو و عقو آن ش
نحوی ک قاشت دیگن شا.گ قراردهگ.

ا ر وس ل نقل حامت مواد خطرناك در ساعات و .رای منگرج در مواد قبلی در
راهها از کار ش فتگ ،راننگه یا متصلللگی وسللل ل نقل شایگ در وسللل جاده راغهای
الکتریکی ش رنر قرمز شا شاتری در فا لللل های 70متری جلو و عقو و دیگری در
پهلوی وسلل ل از کار افتاده شگذاردر اسللتفاده از فانوه یا راغ یا مشللعت و هر ون
ع مت آتشزا شرای این ون وسایت نقل ممنوی است.
روی یگك و هرنوی و س ل نقل ای ک و س ل نقل دیگری آن را میک شگ شایگ یم
پر م سف گ ش اشعاد حگاقت  50سانت متری طوری ن صو .ود تا راننگ ان دیگر از
فا ل دور و از دو طرف جاده آن را شب ننگ.
توقف
شراساه آی ن نام راهنمایی و راننگ ی توقف عبارت است از ایست وس ل نقل در
زمان طوالنی و شگون حضور راننگهر
رعایت حقوق .هرونگی وظایف تمام کارشران تراف م ش ویژه راننگ ان شصش حمت
و نقت عمومی استر از این رو رعایت قوان ن و مقررات تراف م توس راننگ ان ناو ان
حمت و نقت عمومی ش س ار اهم ت دارد راک .ما م ستق م شا عام مردم در ارتباط
هسلللت گ و می توان گ شا انرام ش موقع قوان ن و مقررات و رعایت حقوق .لللهرونگی
الگوی مناسللبی شرای سللایرین شا.لل گر هم شلل در مکان های مراز توقف نمای گر شا
توقف های شی مورد و در خارج از ایسلللتگاهها شاعك ایراد سلللگ معبر و کنگی تردد
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می ردیگر .لللما راننگ ان حمت و نقت عمومی ک وظ ف جاشرایی مسلللافر را عهگه
داریگ شایگ در ایستگاههای تع ن .گه توقف نمای گر
راننگ ان تاکسلللی های خطی و ش سللل مدار هنگامی ک مسلللافر نگارنگ شایگ در
ایستگاههای تع ن .گه توقف کننگ.
کل راننگ ان و سایت نقل شرای سوار و پ ادهکردن م سافران و یا سرن ش نان خود
شایگ تنها در محتهای مراز و یا در منتهیال سمت راست سواره رو توقف نماینگر
سوار و یا پ اده کردن م سافران و سایتنقل عمومی ش ن .هری در ورت وجود
پایان مسافرشری در .هر ،تنها در پایان یاد .گه مراز استر
هر ون توقف کوتاه یا طوالنی وسایتنقل در خ های عبور یا مس ر وسایت نقل و
پ اد ان و همچن ن توقف و سایتنقل در حا  .راهها شرای عر ض و خریگ و فروش
کاال ک موجو ترمع ا .صاص و یا و سایت نقل در محت یا انحراف دیگ و یا کاهش
توج راننگ ان از راننگ ی و احتمال وقوی تصلللادف ردد ممنوی اسلللتر راننگ ان
و سایتنقل در ورت توقف ا ضطراری ک امکان انتقال و س ل نقل ش ش رون خ و
یا مس ر عبوری وجود نگا.ت شا.گ ،شایگ شا نصو ع یم ،از فا ل  70متری راننگ ان
وسایتنقل دیگر و پ اد ان را آ اه نماینگ.
ه چ راننگهای مراز ن سللت وسل ل نقل ای را ک موتور آن رو.للن اسللت حتی در
محت مراز متوقف سلللازد و خود از آن پ اده و دور رددر در معاشر .للل ودار پس از
توقف ،راننگ ان شایگ رخهای جلو وسللل ل نقل را ش سلللمت کناره راه شپ چاننگ و
سللپس شا رعایت دیگر نکات ایمنی ،موتور را خاموش و پ اده .للونگ ،مگر در راههایی
ک کناره آنها منتهی ش پرتگاه شا.گ.
راننگ ان وسایتنقل در موارد زیر شایگ ش ترت بی ک مقرر می.ود توقف نماینگ:
الف -هنگام شرخورد شا وسایت نقل امگادی ک دستگاههای آ اه سازی .ن گاری یا
دیللللگاری خودر را ش کار انگاخت شا .نگ تا حگ امکان و س ل نقل را در م س ر مراز
خود ش سمت راست راههگایت و راه را شرای آنها شاز کننگ و در ورت لزوم تا ذ.تن
وسایت نقل امگادی متوقف .ونگ.
ب -پ ش از ورود ش تقاطعی ک ع یم یا مأمور راهنمایی و راننگ ی نگارنگ ،شایگ
شایستنگ و سپس شا احت اط کامت از تقاطع شگذرنگ.
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پ -پ ش از رس ل گن ش ذر اه پ اده و در للورت حضللور یا عبور ا.للصاص شایگ
وس ل نقل خود را متوقف سازنگ و همچلن ن شا دادن ع مت رانلنگ ان پشلت سر را
ن ز ش توقف دعوت نماینگ تا پ اد ان شا آرامش عبور کننگ.
ت -هنگام شرخورد شا اتومب تهای مگاره ک شرای سوار و پ اده کردن دانشآموزان
در حال توقف میشا.نگ ،توقف نماینگ تا دانشآموزان شا ایمنی کامت از عرض راه عبور
کننگ.
ث -در ت قاطع های همسلللطح راهآهن و یا راهآهن .لللهری ،هن گامی ک ع یم
الکتریکی یا مکان کی یا پر م قرمز یا سوت قطار نزدیم .گن آن را اع م میدارد یا
دروازه عبور ش ست .گه یا در حال شاز و ش ست .گن ا ست و یا م س ر عبوری از روی
ریت متراکم شا .گ ،شایگ د ستکم در پنج متری ع مت یا دروازه توقف کامت کننگ تا
قطار شگذرد و تقاطع شرای عبور آزاد ردد.
حرکت در پو.ش وسایتنقل امگادی شرای وسایت نقل دیگر ممنوی است.
راننگ ان وسایت نقل موتوری ش ویژه اتومب تهای مگاره و وسایتنقل ک حامت
مواد خطرناك میشا .نگ ،در محت تقاطع راهآهن هر نگ ع متی وجود نگا .ت شا .گ
شا یگ ش طور کا مت توقف کن نگ و پس از اطم نان از شیخطر شودن معبر ،از ت قاطع
شگذرنگر در هر حال هنگام عبور از روی ریتها ،مراز ش تعویض دنگه نمیشا.نگ.
ایستادن یا توقف وسایتنقل در محتهای زیر ممنوی است:
الف -پ ادهرو و ذر اه پ اده.
ب -مقاشت ورودی خ اشان ها و جاده ها و کو ها یا ورودی و خروجی اتومب ت
روی ساختمانها.
پ -داخت تقاطع.
ت -در فا ل 15متری م گان یا تقاطع یا س راهها یا تقاطع راهآهن.
ث -در فا ل 15متری  .رهای آب آتشن شانی و  .رهای آب ن صو .گه در
راهها.
ج -در فا للل  15متری اطراف راغهای راهنمایی و راننگ ی و یا محتهایی ک
توقف وسایتنقل مانع دیگ ع یم راهنمایی و راننگ ی ششود.
چ -از اشتگا تا انتهای پ چها.
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ح -در فا للل ل  15متری ورودی و یا خروجی مراکز آتشنشللللانی ،پل س و
ش مارستانها و فوریتهای پز.کی.
خ -کنار وسایت نقل ای ک خود متوقف میشا.نگ (توقف دوشل )ر
د -روی پتها و درون تونتها و معاشر در ارتفای.
ذ -در خ اشانهایی ک پ ادهرو آن قاشت عبور نبوده و پ اد ان مربورنگ از شصشی از
سوارهرو عبور کننگ.
ر -در ایسلللتگاههای وسلللایت نقل همگانی و حریم آنها ک شا ع یم راهنمایی و
راننگ ی مشصص است.
ز -در محت هایی ک ع یم راهنمایی و راننگ ی ماننگ تاشلوهای توقف ممنوی و یا
ایستادن ممنوی و یا خ کشیهای .طرنری در سطح تقاطع و یا معاشر ن ز داللت شر
ممنوع ت توقف نمایگ.
ژ -در هر نقط از معاشر در حال تعم ر. ،للسللتشللو و تعویض روغن و ن ز در طول
مسللل ر های ویژه اتوشوه و دو ر خ و همچن ن در طول مسللل ر و خ های عبور
آزادراهها.
ه -در جاهایی ک د ستگاه توقف سنج (پارکومتر) ن صو .گه و یا توقف شا کارت
پارك یا انوای دیگر تره زات توقفسلللنج شا ع یم مشلللصصکننگه ،مراز میشا.لللگ،
ش علت پرداخت نکردن هزین توقف و یا نگا.لللتن کارت پارك مراز و یا پایان زمان
توقف.
تبصره -مراجع مسئول شایگ هنگام استفاده از پارکومتر ،کارت پارك و مشاش آنها و
همچن ن در محتهایی ک تاشلوهای ایستادن ممنوی ،توقف ممنوی و حمت شا جرثق ت
و ماننگ آن نصو مینماینگ ،ش وس ل تاشلو مستط ت .کلی در زیر تاشلوهای یاد .گه
زمانهای ممنوع ت توقف و حمت شا جرثق ت را اع ن کننگ.
چكيده اي از قوانين و مقررات حمل بار و مسافر
کل و سائت نقل . ،وها هنگام حرکت در جاده ها شایگ س راغ یا س م شعت
الکتریکی شا نور قرمز یا دو مثلك .لللو رنر ایمنی ک در .لللرای جوی معمولی از
فا ل  150متری قاشت دیگن شا.نگ همراه دا.ت شا.نگ تا هنگام ضرورت ،شر حسو
مورد ،از آنها استفاده نماینگر
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وسلللایت نقل ای ک مواد خطرناك حمت می کننگ ضلللمن رعایت مفاد آئ ن نام
حمت مواد خطرناك ،شایگ سللل راغ قرمز الکتریکی و دو مثلك .لللبرنر را همراه
دا .ت شا .نگر حمت فانوه شرای این ون و سایت نقل ممنوی ا ستر ش ع وه شایگ
دارای دسللتگاه پمپ آتش نشللانی آماده ش کار شا.للنگر این پمپها شایگ در محتهایی
نصو .ونگ ک هنگام ضرورت شتوان ش سرعت آنها را مورد استفاده قرار دادر
شرای جلو ری از انتشار ت و الی ،سنر ریزه و ماننگ آن نصو تره زات مناسو
الست کی ،فلزی و ماننگ آن در قسمت ش رونی آخرین محور انوای وسایت نقل ش ویژه
کام ون ،تریلر و اتوشوه الزامی استر
وسللایت نقل مسللافرشری حق نگارنگ ح وانات و شارهایی را ک شرای مسللافران ایراد
مزاح مت یا تول گ شوی نامطبوی و آلود ی می ن مای نگ و همچن ن شار هایی ک از
ت رها و یا از درون اتاق ش اطراف تراوز نمایگ حمت نماینگر
ن صو مصزن (شاك) ا ضافی ویا غ ر ا ستانگارد شرای م صرف سوخت و سایت نقل
عمومی شارشری ومسللافرشری ممنوی اسللتر همچن ن حمت مواد خطرناك در جادهها
تنها شا و سایت نقل ویژه و شا رعایت مقررات مرشوط مراز ا ستر ا .صاص حق قی و
حقوقی شایگ پ شتر اجازه این کار را از وزارت راه و تراشری دریافت نماینگر
حمت مواد سوختی خارج از مصزن (شاك) و ا ستفاده از و سایت آتش زا ماننگ اجاق
از سفری (پ م ن کی) ،شصاری و ماننگ آن در وسایت نقل ممنوی استر
موسللسللات شایگ شارهای وسللایت نقل را طوری شار ری نماینگ و محکم شبنگنگ ک
ه چ ون خطر جاشرایی یا افتادن یا ریزش کردن یا شاز .گن و یا پصش .گن در هوا
وجود نگا.للت شا.للگ و کامت ثاشت شا.للگر در هر حال راننگه ن ز مکلف اسللت پس از
حصول اطم نان از درستی شار ری و استحکام آن ،وس ل نقل را ش حرکت درآوردر
یگك یا هر نوی وس ل نقل ای ک توس وس ل نقل دیگری کش گه می .ود شایگ
شا و سایت اطم نان شص شی ک خطر شاز .گن یا س صتن یا .ک ستن نگا .ت شا .گ
طوری مت صت ردنگ ک هنگام یگك ک شی شا کاهش سرعت و س ل نقل ک شنگه،
فا ل اول حفظ رددر در هر حال هر نوی وس ل نقل ای ک کش گه می .ود شایگ
یم نفر راننگه دارای پروان مراز راننگ ی هگایت آن را ش عهگه رد تا در لللورت
وقوی خطر شتوانگ آن را شگون وقوی حادث کنترل نمایگر وسللایت نقل ای ک توسلل

آموزشي هنرجويان پايه دوم

29

جرثق ت شا جگا کردن محور یا محورهایی از زم ن ک ش گه می .ود از .رط دا .تن
راننگه مستثنی هستنگر
وسلللایت نقل شارشری پس از شار ری شایگ توزین .لللونگ و راننگه شر توزین را تا
مقصگ همراه دا.ت شا.گر راننگ ان شایگ ش دستور ماموران ح تدار ،وس ل نقل
را شرای توزین روی شاسکول شبرنگر هر اه ضمن توزین معلوم .ود ک ش ش از ظرف ت
مقررت شار ری .للگه اسللت شار اضللافی تصل می .للودر در این للورت مسللئول ت
انبارکردن و حفظ آن ش عهگه مالم و راننگه ا ستر ادام م س ر و س ل نقل متصلف،
مشروط ش پرداخت خسارت ش وزارت راه و تراشری و یا .هرداری استر
روی یگك و هرنوی وس ل ل نقل ای ک وس ل ل نقل دیگری آن را می کشللگ شایگ
یم پر م سف گ ش اشعاد حگاقت  50سانت متری طوری ن صو .ود تا راننگ ان دیگر
از فا ل دور و از دو طرف جاده آن را شب ننگر
سوار کردن ش ش از ظرف ت مراز تع ن .گه در و س ل نقل و همچن ن ذا .تن
شار یا ا  .ا دیگر در ق سمت جلو یا عقو آن اعم از درون یا ش رون ک مانع دیگ راننگه
ردد ممنوی استر
راننگ ان تاکسی ها و وسایت نقل مسافرشری شایگ موارد زیر را رعایت نماینگ:
الف -سوار کردن مسافر شا دا.تن مسافر قبلی در تاکسی های تلفنی ،شی س م و یا
موسسات و یا .رکتهای تاکسی رانی درشست ممنوی استر
ب -راننگ ان تاکسللی ها موظفنگ پس از سللوار .للگن مسللافر و هنگام .للروی ش
حرکت ،تاکسیمتر را ش کار انگازنگر در ورت نگا.تن یا خراشی تاکسیمتر ،حق کار
کردن نگارنگ مگر در نقاطی ک .هرداری ن صو تاک سی متر را ضروری اع م نکرده
شا.گر
پ -راننگ ان وسللایت نقل عمومی دیگر ک درشسللت کرای داده می .للونگ ،نبایگ
شگون رضایت کرای کننگه .صص دیگری را سوار کننگر
ت -خودداری از شردن مسافر شرای وسایت نقل عمومی و همچن ن نرسانگن مسافر
ش مق صگ ممنوی ا ست مگر اینک شرا ساه ضواش مرشوط خارج از خگمت ( سرویس)
شا.گر
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ث -راننگ ان وسلللایت نقل عمومی و کمم راننگ ان آنها نبایگ شا مسلللافران شا
خشونت و شی احترامی رفتار نماینگر
سللوار کردن ا.للصاص آلوده ش کثافات در وسللائت نقل عمومی مسللافرشری مراز
ن ستر
درهای و سایت نقل در حال حرکت شایگ کامت ش ست شا .گ و شاز کردن آنها پ ش از
توقف کامت مراز ن ستر
ا ستفاده از تایرهای فر سوده و غ ر ا ستانگارد در و سایت نقل ممنوی ا ستر هنگام
شرف و یصبنگان و ش طور کلی در ورت اع م مقامات مرتب و یا ماموران راهنمایی
و راننگ ی و یا پل س راه ،راننگ ی شا وسلل ل نقل ای ک رخهای آن ش زنر ر و یا
تایر یخ .کن مرهز نبا.گ ،ممنوی استر
رانگن وس ل نقل ای ک ش ش از ظرف ت منگرج در کارت مشصصات ،شار یا مسافر
رفت ممنوی استر
سوار .گن و سوار کردن ا.صاص روی ت ر یا رکاب سایر قسمت های ش رونی
وسایت نقل ممنوی استر
ه چکس حق نگارد و س ل نقل ای را ک متعلق ش او ن ست یا راننگه آن نمیشا .گ
شگون اجازه کسی ک آن را در اخت ار دارد از محت خود حرکت دهگ یا شا آن راننگ ی
کنگ مگر مأموران انتظامی شا رعایت قوان ن و مقررات و در ار وب وظائف قانونیر
ه چکس حق نگارد ش .صصی ک واه نام راننگ ی نگارد اجازه راننگ ی شا وس ل
نقل خود را شگهگر شا متصلف شراشر مقررات ک فری رفتار خواهگ .گر
ه چکس حق نگارد و س ل نقل ای را ک طبق نظر کار .ناه راهنمایی و راننگ ی
و یا پل س راه دارای ع و و نقص فنی شوده یا وسلللا یت ایمنی کا مت مقرر در این
آئ ننام را نگا.ت شا.گ ،در راهها شرانگر
گور مروز جاشرایی مسافر در .هرها و حوم آنها شا .هرداری محت می شا.گر
حمت م سافر شا و سایت نقل شارشری ممنوی ا ستر همچن ن حمت م سافر شا و سایت
نقل ای ک دارای پ ك .ص صی شوده و پ شتر مروز الزم شرای جاشرایی م سافر از
وزارت راه و تراشری و یا .للهرداری دریافت ننموده شا.للنگ ،ممنوی می شا.للگ مگر در
.رای اضطراری و شا اجازه پل س راه و یا راهنمایی و راننگ یر
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ریصتن  .ش  ،شطری ،م خ ،س م ،حلبی ،مایعات لزج ،نصال های ساختمانی و زشال ،
مصالح ساختمانی. ،ستشوی وسایت نقل  ،ایراد موانع و ش طور کلی هر عملی ک
شاعك سگ راه و ایراد خطر و انحراف وسائت نقل از مس ر حرکت شا.گ شر روی راهها،
.لللان جاده ها و حریم قانونی آنها ممنوی اسلللتر همچن ن ریصتن هر ون زشال ،
ضایعات و ا .اء ،آب دهان و ماننگ آن از درون خودرو ش وس ل راننگه و یا سرنش نان
ممنوی استر
راننگ ی م نی شوه ش ش از هشت ساعت در یم .بان روز شرای هر راننگه ممنوی
استر .رکت ها و مؤسسات حمت و نقت مسافر شایگ شرای مسافرت هایی ک مستلزم
ش ش از هشت ساعت راننگ ی شا سرعت مراز در یم .بان روز است راننگه کمکی
پ ش ش نی نماینگر
حمت مواد محترق و منفرره ،جنازه ،اح شام ،مواد فا سگ .گنی و ا  .ائی ک مصت
آسللایش مسللافران یا منافی نظافت و شهگا.للت عمومی می شا.للگ ،شا وسللای نقل
مسافرشری ممنوی استر
کل وسللایت نقل شاری و مسللافری شایگ مرهز ش دو عگد مثلك .للبرنر و راغ
شممزن شا .گ ،تا در موقع خراب .گن و س ل نقل  ،آن را در جلو و عقو و س ل
نقل قرار دهنگر
در مواردی ک محمول و س ل نقل ش ش از یم متر عقوتر از راغهای عقو قرار
رد ،شایگ در انتهای شار ع وه شر پر م قرمز ک مقطع آن  50×50سللانتیمتر خواهگ
شود ،راغ های شلللممزن مصصلللوص تعب ردد ش طوری ک انتهای شار شرای
راننگ ان وسلللایت نقل عقبی کامت قاشت رویت و مشلللصص شا.لللگر ش رون مانگ ی
محمول نبایگ شاعك مصفی .گن راغهای عقو ششودر
کل وسلللایت نقل شاری و مسلللافری عمومی شایگ دارای کارت معاین فنی معتبر
شا.نگر
کل وسایت نقل شاری و مسافری شایگ ش دستگاه ثبت سرعت و زمان (تاخو راف)
شگون نقص فنی و مطاشق شا اسللتانگارد تعریف .للگه توسلل سللازمان حمت و نقت و
پایان های کشور مرهز .ونگر
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کل وسایت نقل شاری و مسافری شایگ در فصول سرما ک احتمال شرف و یصبنگان
وجود دارد و یا شر ح سو اع م مامورین وزارت راه و تراشری یا راهنمایی و راننگ ی ش
تعگاد الزم ،زنر ر رخ ش همراه دا.ت شا.نگ تا در موقع الزم از آنها استفاده نماینگر
تایرهای و سایت نقل شایگ ا ستانگارد و متنا سو شا نوی و س ل نقل شا .گ ش نحوی
ک شتواننگ وزن کت وس ل نقل تحمت کننگر
استفاده از تایر های شا سایز شزرگتر یا کو متر از آن ک در کارت .ناسایی خودرو
درج .گه ممنوی استر
تایرهای وسایت نقل شایگ سالم و فاقگ هر ون پار ی یا آس و دیگ ی شا.گر
ایراد هر ون شرش در تایر های وسللل ل نقل ش منظور افزایش تعگاد یا عمق
 .ارها ممنوی می شا.گر
وسایت نقل تحت ه چ .رایطی مراز ش استفاده از تایرهای توپر نمی شا.نگر
کل و سایت نقل شایگ ش س ستم ترمز پایی و ترمز د ستی شگون ه چ ون نقص
فنی مرهز شا.نگر
کل وسللایت نقل شاری و مسللافری شایگ ش شرف پاك کن جهت تم ز کردن شاران،
شرف و موارد م شاش از  .ش جلو مرهز شا .نگر این شرف پاك کن شایگ هم ش آماده
شوده و شتوانگ ش مقگار کافی از سطح دیگ جلو و طرف ن را شرای راننگه تم ز نگ داردر
کل و سایت نقل دارای رادیاتور ،شایگ در ف صول سرما ش شصاری هایی ک از طریق
حرکت آب رم ،تول گ رما می نماینگ ،مرهز شا.نگر
وسایت نقل مسافری شایگ مرهز ش حگاقت س خروجی از س ستم رمایش شا.نگ
و دمای داخلی و س ل نقل مو وف شایگ دارای محگوده منا سبی ( حگود  22درج
سانتی راد) از نقط نظر آسایش و راحتی مسافرین شا.گر
استفاده از هر ون وس ل رمازا غ ر از شصاری وس ل نقل ممنوی استر
یم وسللل ل نقل در ه چ موردی نبایگ راغ ها و منعکس کننگه های نور قرمز یا
ا  .ائی ک رنر قرمز منعکس می کننگ در جلو ن صو نماینگر شناشراین نور راغ های
جلو شایگ زرد یا سف گ شا.گر
ا ستفاده از هر ون پروژکتور و راغ هایی شا .گت نور زیاد در جلوی و س ل نقل
ممنوی می شا.گر
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یم وسلل ل نقل در ه چ موردی نبایگ راغ ها و منعکس کننگه های نور زرد یا
سف گ و یا ا  .ایی ک رنر سف گ یا رنر سف گ یا زرد را منعکس می کننگ در عقو
نصو نماینگر نور راغ ها شایگ قرمز شا.گر
هر و س ل نقل شاری و م سافری شرای مطلع نمودن افراد پ اده و سایرین از نزدیم
.گن وس ل نقل  ،شایگ ش س ستم تول گ امواج وتی (شوق) مرهز شا.گر
ن صو شوق آژیری و یا هر نوی و س ل تول گ گا ک تگاعی گای آژیری می نمایگ،
ممنوی استر
و سایت نقل شایگ طوری شار ری .ونگ ک ه چ ون خطر افتادن یا ک کردن یا
پصش .گن محمول در هوا وجود نگا.ت شا.گر
حفاظ شار وسایت نقل شایگ طوری شست .ود ک از هر طرف حگاقت  20سانتی متر
از اتاق شار وس ل نقل را پو.انگه شا.گر
راننگ ان وسللایت نقل شارشری فق مراز ش اسللتفاده از خ عبوری سللمت راسللت
(مراور .ان ) اتوشان هستنگ مگر در حالتی ک ن از ش سبقت دا.ت شا.نگ ک در این
حالت می شایستی از خ عبوری دوم یا وس شرای این منظور استفاده کننگر
راننگ ان وسللایت نقل شارشری شایگ پس از سللبقت ش خ عبوری سللمت راسللت
شاز شت و ش مس ر خود ادام دهنگر
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مفهوم رنگ ها در عالئم عبور و مرور
رنر ها در ع ئم عبور و مرور معنا و مفهوم خا ی دارنگ ،ک در زیر ش طور
ش آن ها ا.اره .گه است:
خ
رنگ قرمز  :منع كننده يا ايست
رنگ سبز :حركات مجاز ،راهنماي مسير در بزرگراه ها و اماكن مذهبي
رنگ آبي :راهنماي خدمات ،حركات مجاز ،عالئم اخباري و
راهنماي مسير در آزاد راه ها
رنگ زرد :هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام
«عمهيات ساختماني» و يا « تعمير و نگهداري»
رنگ نارنجي :راهنما براي مناطق اداري و آموزشي و خدماتي
رنگ قهوه اي :راهنما براي مناطق تفريحي و فرهنگي و گردشگري
رنگ سياه و سفيد :عالمت دستوري و راهنماي مسير در ساير راه ها
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مفهوم شكل ها در عالئم عبور و مرور
هشت گوشه :تنها براي تابهوهاي ايست( توقف)
مستطيل افقي :اغهب براي تابهوهاي راهنما و هشدار براي خطرات ناشي از
تعمير و نگهداري

مثهث متساوي االضالع(نشسته روي يك راس) :فقط براي رعايت
حق تقدم
مستطيل قائم :اغهب براي تابهوهاي دستوري و خدمات

مستطيل پرچمي :اغهب براي عالئم راهنما

لوزي(مربع نشسته روي يك راس) :شروع و پايان حق تقدم مسير
پنچ گوشه با نقطه راس فوقاني :عالئم هشدار براي
مدرسه و دبيرستان
دايره :عالمت دستوري ،بازدارنده
مثهث متساوي االضالع(نشسته روي قاعده) :عالمت هشدار دهنده
براي خطر
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مفهوم خطكشيها
خ کشللی راهها شرای منظم نمودن حرکت وسللایت نقل  ،آ اه سللاختن ،اخطار و
هگایت اسللتفاده کننگ ان از .للبک معاشر انرام و ش دو للورت خ کشللی طولی و
عر ضی در سطح راه تق س م می .ودر خطوط طولی در امتگاد طول راه ک ش گه می
.لللونگ و مهمترین آنها خ ممتگ ،خ ممتگ دوشل  ،خ مقطع یا شریگه شریگه ،خ
مقطع و ممتگ ترک بی ،خطوط ها.ور ،خ زیگزاگ و خطوط پارك می شا.گر
خط طولي ممتد :راننگ ان وسللایت نقل نبایگ ش ه چ وج از روی این خطوط عبور
نماینگر این خطوط اغلو در حا .راه ها و در وس راههای دو طرف ش کار میرونگر
اهی دو خ ممتگ در کنار هم کش گه می .ونگ ک ش معنای تاک گ ش شتر استر

خط مقطع يا بريده بريده :از خ کشلللی مقطع شرای تفک م ذر اهها شرای هگایت
وسایت نقل استفاده می .ودر عمت سبقت ،ردش ،تغ ر خ حرکت و دور زدن از
روی این خطوط (شا رعایت احت اط) شگون ا.کال می شا.گر

خط ممتد و مقطع تركيبي :راننگ انی ک در سلللمت خ پر (ممتگ) قرار دارنگ ،حق
عبور از روی آن را نگارنگ اما راننگ انی ک در سمت خ مقطع ه ستنگ می تواننگ از
روی آن عبور کننگر
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خطوط ها شور :خطوط ها .ور (هماننگ آنچ در .کت زیر ن شان داده .گه ا ست)،
نشان دهنگه وجود موانع در راه ها میشا.نگ و شایگ ش نحوی کش گه .ونگ ک تراف م
را از کنار مانع عبور دهنگر

خطوط زيگزاگ :رنر این خطوط زرد و ش ورت زیگزاگ در حا .راههای متصت
ش پ اده رو کش گه می .ود و عبور کردن و ایستادن روی آنها ممنوی استر
خطوط پارك :س نوی خطوط پارك شرای توقف و سایت نقل در جگاول کنار خ اشان
وجود دارد ک عبارتنگ از افقی ،مورب و عمودیر نمایی از این خطوط در .کت ن شان
داده .گه استر
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خطوط پارك افقی

خطوط پارك مورب
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خطوط پارك عمودی

خط ك شي عر ضي :ش خ ک شیهایی ک در عرض .بک راهها طراحی می ردنگ،
خطوط عر ضی می وینگر مهمترین آنها عبارتنگ از  -1خ ک شی عاشر پ اده  -2خ
ممتگ ایست  -3خطوط توقف منقطع
خط كشــي عبور پياده :خطوط عاشر پ اده در
ورودی ت قاطع یا در محلی مع ن از راه ها
شرای اسلللتفاده عاشر پ اده و عبور از عرض راه
کش گه می .ودر

خط ممتد ايســت :راننگ ان شایگ قبت از خ ممتگ ایسلللت ک اغلو در تقاطعها
کش گه می .ود توقف کامت نماینگر
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خطوط توقف منقطع :راننگ ان شا مشلللاهگه این خطوط
شایگ از سرعت خود کاست و شا رعایت احت اط و حق تقگم
عبور وارد راه ا لی .ونگر در ورت لزوم راننگ ان شایگ
توقف کامت نماینگر

آموزشي هنرجويان پايه دوم

41

خطوط شطرنجي :این خطوط ش .کت .طرنری و اغلو ش رنر زرد و س اه در
تقاطعها تر س م می .ونگ و کارشرد آنها مرشوط ش زمانی ا ست ک تراکم خودروها
در یم تقاطع زیاد شوده و امکان تصل وجود نگا.للت شا.للگر در ن ن .للرایطی
عبور از روی این خطوط ممنوی اسللت و راننگ ان شایگ قبت از خطوط .للطرنری
توقف کرده ،مس ر حرکت خودروهای دیگر را شاز نگ دارنگر
فهشها :از فلشهای جهت نما شر روی سطح راهها شرای راهنمایی راننگ ان استفاده
می .لللود و تبع ت از آنها الزامی اسلللتر ش
عنوان م ثال ،فلش تکی در خ عبور پای نی
در .للکت روشرو ش راننگ ان هشللگار می دهگ
رفا در ورت انرام ردش ش پ در
ک
جلوتر در آن خ عبور قرار رنگر
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خطوط ا ضطرار :حرکت کردن از روی خطوط ها.للور در حا .ل راهها ک اغلو در
کناره .بک معاشر ،آزادراهها ،شزرگراهها و تونتها کش گه می .ونگ و مصصوص عبور
اضطراری وسایت نقل امگادی می شا.گ ممنوی استر

انواع تابهوهاي راهنمايي و رانندگي
 -1تابهوهاي بازدارنده يا انتظامي :این تاشلوهای ش شللتر ش .للکت دایره شا نوار
حا  .ای قرمز رنر م شصص می ردنگ و نوی ممنوع ت را ن شان می دهنگر شرخی
از تاشلوها همچون «تاشلوی ایسلللت»« ،حق تقگم عبور شا .لللما»« ،خ اشان ا للللی»،
«مس ر کام ون حامت مواد خطرناك»« ،رعایت حق تقگم» و ررر دایروی .کت ن ستنگ
ولی در هم ن روه قرار دارنگر
 -2تابهوهاي هشداردهنده يا اخطاري :این تاشلوها ش شتر ش .کت مثلك شا نوار
حا .ی قرمز رنر و زم ن سف گ طراحی می .ونگ و نوعی خطر را هشگار میدهنگر
 -3تابهوهاي آگاهي دهنده يا اخباري :تاشلوهایی هسللتنگ ک حاوی تو لل ای
عمومی شوده ،در رنگهای سف گ ،سبز ،قهوه ای ،زرد ،آشی و ش .کلهای مثلك ،دایره،
مستط ت ،مرشع و ررر طراحی می ردنگر این تاشلوها ش دو دست زیر تقس م می .ونگر
الفر آ اهی دهنگه دسللتوری :تبع ت از این تاشلوها الزامی و در للورت عگم توج
راننگ ان مرتکو خ ف و نقض قانون می ردنگر
بر آ اهی دهنگه غ ر دسللتوری :این تاشلوها راننگ ان را شرای دسللترسللی ش مسل ر
مورد ن از و سایر ن ازهای تراف کی راهنمایی می نماینگر

آموزشي هنرجويان پايه دوم

تابهوهاي اخطاري

پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی  .و سر شاالیی
ده در گ
(اول ن پ چ ش راست) (اول ن پ چ ش پ)

 .و سرازیری
ده در گ

پچش

پ

سرشاالیی خطرناك

سرازیری خطرناك

پ چ ش راست

جهت وزش شاد
.گیگ از پ

جهت وزش
شاد .گیگ از راست

راه از راست
شاریم می .ود

راه از پ
شاریم می .ود

ال

شرآمگ ی

دست انگاز

خطر سقوط در آب

پت متحرك

جاده شاریم می
.ود
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تابهوهاي اخطاري

ریزش سنر

پرتاب سنر

راه لغزنگه

.ان خطرناك

ذر اه عاشر پ اده

عبور عاشر پ اده

عبور عاشر پ اده

ریزش سنر

ذر اه عاشر پ اده

عبور دو رخ سوار

عبور اطفال

عبور اطفال

عبور ح وانات وحشی عبور ح وانات اهلی عبور ح وانات اهلی عبور دو رخ سوار

راغ راهنما

کار ران مشغول
کارنگ

عبورح واناتوحشی

تقاطع
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تابهوهاي اخطاري

تقاطع

تقاطع

تقاطع

تقاطع

تقاطع

تقاطع

تقاطع

ورود ش راه ا لی
از پ

تقاطع

ورود ش راه ا لی از
راست

ورود ش راه ا لی
از پ

تقاطع فرعی و
ا لی

ش تاشلو ایست نزدیم ش تاشلو رعایت حق ورود ش راه ا لی
از راست
تقگم نزدیم می.ویگ
می .ویگ

تقاطع راه آهن
شا راهبنگ
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تابهوهاي اخطاري

تراکم تراف م

جاده دوطرف

م گان

خطر

تقاطع راه آهن
شگون راهبنگ

تقاطع شا راه آهن

تقاطع شا
راه آهن دو خط

تقاطع مس ر
قطار .هری

تقاطعجادهوراهآهن
در  200متری

تقاطع جاده و راه
تقاطع جاده و راه
آهن شا راهبنگ
تقاطع جاده و راه
آهن شگون راهبنگ
نصو در 300
آهن در  300متری
نصو در  300متری
متری

پرواز هواپ ما
در ارتفای کم

پرواز هواپ ما
در ارتفای کم

تقاطع جاده و راه
آهن در  100متری
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تابهوهاي انتظامي

ایست

ایست

رعایت حق تقگم

حق تقگم عبور شا
.ما

حق تقگم عبور شا
وس ل نقل مقاشت پایان خ اشان ا لی
است

خ اشان ا لی

عبور موتورس کلت
ممنوی

ورود از هر دو طرف
عبور سواری ممنوی
ممنوی

ورود ممنوی

عبور کام ون یگك
دار ممنوی

عبور کام ون ممنوی

عبور موتور ازی
ممنوی

عبور دو رخ
ممنوی
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تابهوهاي انتظامي

عبور اری ممنوی

عبور خودرو شا یگك
ممنوی

عبور پ اده ممنوی

عبور رخ دستی
ممنوی

عبور وسائ نقل
شا محمول خطرناك
ممنوی

عبور کل وسای
نقل ممنوی

عبور وسای نقل
موتوری ممنوی

عبور خودروی
کشاورزی ممنوی

عبور شا عرض ش ش
از2متر ممنوی

عبور وسائ نقل شا
عبور شا ارتفای ش ش از
عبور شا شار ش ش از 2
وزن ش ش از  5تن
 3/5متر ممنوی
تن شر هر محور ممنوی
ممنوی

عبور کام ون شا طول
ش ش از 10مترممنوی

ردش ش راست
ممنوی

ردش ش
ممنوی

پ

رعایت فا ل کمتر
از 70مترممنوی

آموزشي هنرجويان پايه دوم

تابهوهاي انتظامي

دور زدن ممنوی

سرعت ش ش از50
ک لومتر شر ساعت
ممنوی

سبقت شرای
کام ون ممنوی

سبقت ممنوی

شوق زدن ممنوی

پایان تمام
محگودیتها

ایست
شازرسی( مرك)

ایست
شازرسی( مرك)

پایان محگودیت
سرعت
( 40ک لومتر)

توقف ممنوی

ایستادن ممنوی

توقف در روزهای
فرد هفت ممنوی

پایان سبقت ممنوی
پایان سبقت ممنوی
شرای کام ون

پایان منطق توقف
ممنوی

منطق توقف
ممنوی
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تابهوهاي انتظامي

فق عبور مستق م
مراز

فق

ردش ش
مراز

فق عبور راست
مراز

پ

فق ردش ش
راست مراز

فق عبور ش
مراز

پ

توقف در روزهای
زوج هفت ممنوی

عبور مستق م و
عبور مستق م و
ردش ش پ مراز ردش ش راست مراز

عبور از هر دو سمت
مراز

جهت عبور در
م گان

عبور از سمت
راست مراز

عبور از سمت پ
مراز

حگاقت سرعت 30
ک لومتر

فق عبور اسو سوار

فق عبور پ اده

فق عبور دو رخ
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تابهوهاي انتظامي

پایان حگاقت سرعت
 30ک لومتر

مس ر کام ون حامت
کاالی خطرناك

مس ر کام ون
حامت کاالی
خطرناك

عبور فق شا زنر ر
رخ

فق عبور دو رخ و
پ اده

فق عبور دو رخ
و پ اده

فق عبور دو رخ
و پ اده

مس ر کام ون
حامت کاالی
خطرناك

حگاکثر سرعت در
خطهای عبور

حگاقت سرعت در
خ عبور

حگاقت سرعت در
خطهای عبور

فق عبور دو رخ
و پ اده

خ اشان یمطرف

راه یمطرف

خ ویژه عبور

خ ویژه عبور

پ ش انتصاب مس ر
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تابهوهاي اخباري

ورود ش .هر

اشتگای منطق
مسکونی

پایان آزاد راه

آزاد راه

اشتگای .هر

اشتگای منطق
مسکونی

پایان .هر

پایان منطق
مسکونی

پایان .هر

پایان منطق
مسکونی

محگوده توقف ممنوی
در ساعات مع ن

پایان محگوده
توقف ممنوی

پایان محگوده
توقف ممنوی در
ساعات مع ن

محگوده توقف
ممنوی
در طول .بان روز

منطق
محگودیت سرعت

پایان منطق
محگودیت سرعت
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تابهوهاي اخباري

پایان محگوده پارك
آزاد

محگوده پارك آزاد

تونت

پایان تونت

ذر اه پ اده

ذر اه پ اده

ذر اه پ اده

ذر اه پ اده

پارك سوار

پارك سوار

پارك سوار

پارک نر

ش مارستان

ایستگاه قطار
.هری

ایستگاه اتوشوه
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تابهوهاي اخباري

تلفن عمومی

تعم ر اه

پست امگادی

پست امگادی

ایصان

غذاخوری

هتت

جایگاه سوخت

استرحتگاه (کاروان)

استراحتگاه ( ادر)

.رویمحت پ اده
روی

تفرجگاه

دستشویی

مهمانسرا

استراحتگاه

شست شودن یکی از
خطوط عبور

کاهش خطوط
عبور

افزاش خطوط عبور

افزیش خطوط عبور
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تابهوهاي اخباري

سمت راست شن شست خ عبور شرای ریز سرعت تو

.گه

شن شست

خروجی از آزاد راه
.گه
مس ر تو
 100متر
شرای وسایت سنگ ن

خروجی از آزاد راه
 200متر

خروجی از آزاد راه
 300متر

زیر ذر یا رو ذر

زیر ذر یا رو ذر

زیر ذر یا رو ذر

زیر ذر یا رو ذر

پارک نر مصصوص
افراد معلول
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تابهوهاي راهنماي مسير

راهنمای مس ر

راهنمای مس ر

پارك سوار

استراحتگاه ( ادر)
مهمانسرا  500متر
 500متر

پارك سوار

راهنمای مس ر

محگودیت سرعت در
کشور همسای

شاز یا شست شودن جاده کوهستانی

راهنمای مس ر

راهنمای مس ر

راهنمای مس ر

راهنمای مس ر

راهنمای مس ر
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تابهوهاي مكمل

طول محگوده خطر فا ل از محت نصو تاشلو تا طول ممنوع ت شا
طول ممنوع ت شا
.روی قسمت خطر محگودیت پارک نر
محگودیت پارک نر

اختصاص ع ئم انتظامی ش
روه خا ی از وسایت نقل

اختصاص ع ئم انتظامی ش
روه خا ی از وسایت نقل

تقاطع فرعی یا ا لی
در مواقع شرف و
در قوه
یصبنگان جاده لغزنگه
است

طول ممنوع ت شا اختصاص ع ئم انتظامی
محگودیت پارک نر ش روه خا ی از وسایت
نقل

تقاطع فرعی یا
ا لی در قوه
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تابهوهاي محهي

هگایت مس ر شا جگاکننگه

هگایت مس ر شا جگاکننگه

.روی جگا کننگه

پایان جگاکننگه

نظارت شا دورش ن
پل س

مگرس

جریان همگرا

جریان همگرا

حا .و جهت نما ش راست حا .و جهت نما ش پ حا .نمای راست
(تکی)
(تکی)

حا .و جهت نما ش پ ( روهی)

حا .و جهت نما ش راست ( روهی)

حا .نمای پ

حا .نمای
دوطرف

آموزشي هنرجويان پايه دوم

برچسبها

راننگه نا.نوا

خودرو طویت

راننگه معلول

خودرو طویت
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فصل دوم
رانندگي ايمن
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مقدمه
شصشی از حوادث راننگ ی ش دل ت نواقص فنی موجود در خودرو و رعایت نکردن
نکات ایمنی رخ میدهگر حت عملکرد قسمتهای مصتلف خودرو و رعایت نکات
ایمنی می توانگ سبو کاهش شم ر این دست از سوانح رددر در این شصش مواردی
مطرح می.ود ک می توانگ سبو افزایش ایمنی در راننگ ی و در نت ر کاهش
تصادفات و سوانح مرتب شا.گر
ايمني تردد در خودروهاي عمومي
برای اطم نان از حت عملکرد خودرو در طول سفر و تضم ن ایمنی الزم است
همواره نکات فنی را رعایت نمای گر این نکات و احت اطها .امت موارد قبت از سفر و
در طول راننگ ی شوده و ایمنی سفر را تام ن خواهگ نمودر همچن ن شرای عملکرد
مناسو خودرو شایگ شازدیگهای الزم را ش عمت آوریگر هنگام شازدیگ شایگ مواردی را
رعایت نمای گ تا س مت .ما ش مصاطره ن فتگ.
پ ش از سفر از همراه دا.تن مگارك الزم
شرای راننگ ی از قب ت واه نام  ،کارت .ناسایی
وس ل نقل  ،ش م نام و سایر مگارك مورد ن از
اطم نان حا ت نمای گر

شرای راننگ ی ایمن الزم است قبت از رو.ن
کردن خودرو موارد زیر را کنترل کن گ:
 تم ز شودن  .ش های خودرو و آین ها کنترل سطح مایع خنم کننگه موتور کنترل سطح روغن موتور -کنترل سطح مایع منبع  .ش .و
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 کنترل م زان شاد تایرها کنترل عملکرد ترمز دستی کنترل عملکرد ترمز کنترل تسم های موتور از لحاظ م زانسفتی و پوس گ ی
 کنترل سطح روغن ترمز و فرمان کنترل م زان سوخت کنترل سطح آب و اس گ شاتری کنترل م زان سفتی پ چ ها و مهره ها کنترل تره زات زمستانی همچون زنر ر رخ در فصول سرد سال شررسی همراه دا.تن وسایت ضروری و ایمنی همچون جعب کممهای اول ،کپسول آتش نشانی و مثلك احت اط

بازديد و بازرسي از وسيهه نقهيه
ش یاد دا.ت شا .گ اول ن مرحل قبت از راننگ ی شا وس ل نقل  ،شازدیگ و شازرسی
قسمتهای مصتلف آن می شا.گر ا ر در یم خ اشان پارك کرده ایگ و در اطراف آن
مشغول شازدیگ و شازرسی هست گ شایگ رو ش جهت تراف م شا .گ و از وس ل نقل زیاد
فا ل نگ ریگر همچن ن شرخی از موارد الزم است در طول سفر هم مورد شازش نی قرار
ردر

آموزشي هنرجويان پايه دوم

بازديد مسير سيستم باد
مس ر شاد را مورد شازش نی قرار ده گ تا از
س مت کامت آن مطمئن .ویگر  .لنرها،
لول ها و اتصاالت شایگ شگون هر ون شریگ ی،
ترك و سای گ ی شا.گر شرای این کار می توان
گای شاد توج کرد تا ترك احتمالی
ش
.ناسایی .ودر
بازديد كابل و سيمهاي برق و
اتصاالت باتري
مس ر س مهای شرق را شایگ مورد
شازش نی قرارداد تا جایی از س مها د ار
خراشی یا سوختگی نشگه شا.گر در ورت
شرخورد شا س م سوخت شایگ موارد ش طور
کامت شررسی رددر شایگ توج کن گ س م-
های شرق نبایگ در هم و پ چ گه .گه شا.نگ
و یا ش ن دو اهرم و یا پره قرار رفت شا.نگ
و یا ش دور قسمتی از قطعات وس ل پ چ گه
.گه شا.گر اتصاالت شاتری ن ز شایستی محکم
و ش درستی انرام .گه شا.گر
از سالم شودن شاتری خودرو اطم نان
حا ت نمای گر
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بازديد كالچ و دسته دنده
حت عملکرد ک ج و موقع ت قرار رفتن دنگه
را شا دست دنگه شررسی کن گر قبت از استارت زدن ،پگال
ک چ را فشار ده گ و استارت شزن گ و تا زمانی ک موتور
.روی ش کارکردن عادی نکرد ک چ را رها نکن گر سپس
ک ج و زمان در ر .گن آن را آزمایش کن گر
مخزن سوخت
مصزن سوخت را شررسی نمای گ تا ه چ ون نشتی و یا ریزش مواد سوختی در
اطراف آن نبا.گر م زان سوخت را ن ز قبت از حرکت شایگ مورد توج قرار دادر
بوق
از حت عملکرد شوق الکتریکی و یا شادی اطم نان حا ت کن گر
تجهيزات
کنترل کن گ ک جم و جعب آ ار را از خودرو خارج نکرده شا .گ و از حت
عملکرد جم اطم نان دا.ت شا .گر ضروری است تره زات ایمنی و اضطراری نظ ر
رو.نایی الکتریکی ،س مثلك .ورنر و نورتاب و کپسول آتش نشانی سالم و آماده
ش کار همراه دا.ت شا .گر
بررسي ميزان روغن و روغن ريزي موتور
م زان روغن موتور را شررسی نمای گ ر اطراف شگن موتور و زیر موتور و روی زم ن را
هنگام توقف کنترل کن گ ک روغن ریزی وجود نگا.ت شا.گر

آموزشي هنرجويان پايه دوم
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چراغها
هم راغهای وس ل نقل اعم از راغ های خطر ،عقو ،راهنما ،جلو (نور
پائ ن و نورشاال) را رو.ن و کنترل نمائ گر همچن ن  .ش راغها شایگ تم ز شا.نگر

شيشه و آينه ها
 .ش ها و آین ها را شررسی نمای گ تا شگون ترك و .کستگی و یا خراشی شا.گر
همچن ن  .ش ها و آین ها شایگ تم ز شوده و آین ها ش طور ح ح تنظ م .گه شا.گ
تا کمترین م زان نقط کور را دا.ت شا .گر
تايرها
کنترل کن گ ک عمق  .ارهای تایر رخهای جلو  4م لی متر و عمق  .ارهای
تایر سایر رخها  2م لی متر شا.گر ه چ ون خراشی ،شریگ ی و فرسود ی در سطح
و دیواره تایرها وجود نگا.ت شا.گر تایرها نخ نما نشگه و والفهای تایر سالم شوده و
م زان شاد مناسبی دا.ت شا.نگر توج نمای گ ک تنظ م شودن شاد تایر در مصرف
م زان سوخت ،فرمان پذیری ،توقف مناسو در زمان ترمز و حرکت ایمن تاث ر
زیادی داردر
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برف پاك كن
الست م و ت غ شرف پاك کن شایگ سالم شوده و شرف پاك کن ها ش درستی عمت
کننگر
ترمز دستي
از حت عملکرد ترمز دستی اطم نان حا ت کن گر ترمز دستی شایگ قادر شا.گ
وس ل نقل را ش هر ورتی ک شار ری .گه شا.گ در  .و  16در گ سرشاالیی و
سرازیری در حال توقف نگ داردر
تنظيم صندلي
قبت از حرکت نگلی خود را ش ون ای
تنظ م کن گ ک تسل کامت شر پگالها و فرمان
و دنگه را دا.ت شا .گر

بازديد در طول سفر
دستگاههای نشان دهنگه و آمپرها و موتور را ش
ع وه شر آن ش مسائت زیر دقت نمای گ:

ورت متناوب کنترل نمائ گ و

 درج فشارشاد ،ا ر وس ل نقل دارای ترمز شادی استر
 درج حرارتر
 درج فشار روغنر
ا ر دیگیگ و یا .ن گیگ و یا شو کردیگ و یا احساه کردیگ ک ممکن است
حادث آفرین شا.گ آن را کنترل کن گر

زی

ساير احتياط هاي الزم و نكات ايمني
ل هنگام رو.ن کردن موتور ،پگال از را فشار نگه گ ،فر ت ده گ تا موتور رم
.گه و سپس دور موتور را ش تگریج افزایش ده گ در غ ر این ورت احتمال آس و
دیگن موتور وجود خواهگ دا.تر در دوره آب شنگی این مورد را در نظر دا.ت شا .گر
ل شگون فشار دادن ش پگال از و افزایش دور موتور ،موتور را خاموش نمای گر
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ل در دوره آب شنگی ،در ورت امکان در جادههای اف و هموار از خودرو استفاده
نمای گ و از وارد آوردن فشار زیاد ش آن خودداری نمای گر
ل شرای اجتناب از قرار رفتن دور موتور در محگودهی شس ار پای ن ش ویژه در
سرشاالییها ،ش موقع دنگه را تعویض نمای گر
ل فشار روغن و درج آب موتور را مرتو کنترل نمای گر ا ر ش ورت غ ر طب عی
رم می.ود موارد را شررسی نمای گر
ل در دوره آب شنگی قبت از حرکت و همچن ن از  50الی  100ک لومتر حرکت اول
خودرو ،پ چهای رخها را از نظر م زان سفت شودن کنترل نمای گر
ل از شاز کردن در رادیاتور هنگام داغ شودن موتور خودداری نمای گ ،زیرا آب جوش و
شصارات موجود در رادیاتور شاعك ایراد سوختگی می.ودر
ل از دست زدن ش تسم و پروان و دیگر قطعات در حال ردش هنگامی ک موتور
رو.ن است خودداری نمای گ زیرا شاعك ایراد گم ش .ما خواهگ .گر
ل در طول راننگ ی از کمرشنگ ایمنی استفاده نموده تا از هر ون گم هنگام
ترمزهای نا هانی در امان شا .گر
ل ش طور مرتو م زان آب شاتری را شازدیگ نموده و از پر شودن آب اس گ و سالم شودن
شاتری اطم نان حا ت نمای گر
ل هنگام توقف خودرو ،از ترمز مصصوص پارك (ترمز دستی) استفاده نموده تا از
لغزش و شروز هر ون حوادث جلو ری رددر
ل روغن ترمز خودرو را مرتو شازدیگ و در ورت ن از پر نمای گر این کار شاعك
جلو ری از عملکرد شگ س ستم ترمز خودرو ش دل ت ناکافی شودن م زان روغن ترمز
می رددر
ل درهای خودرو را محکم شبنگیگ تا از شاز .گن خود ش خود درها هنگام راننگ ی و
از شروز هر ون حادث شرای راننگه و یا دیگر سرنش نان آن جلو ری .ودر
ل هنگام توقف در سرا .بی و یا جادههای لغزنگه ،ا ر قصگ داریگ خودرو را ترك
نمای گ ،دنگه را در ر نمای گر
ل از رانگن خودرو شا سرعت غ ر مراز خودداری نمای گ را ک شاعك ایراد سانح
می.ودر
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ل هنگام خستگی از راننگ ی خودداری کن گ را ک خستگی دقت عمت .ما را
پای ن آورده و احتمال شروز تصادف و سانح افزایش خواهگ یافتر
ل از نگ دا.تن پا شر روی ک چ در طول راننگ ی در حالت عادی خودداری نمای گ
زیرا شاعك فرسایش غ ر عادی فح ک چ خواهگ .گر
ل شرای جلو ری از آس و ش موتور و ایراد روغنسوزی ،سرویس و نگ داری و
تعویض ف لترهای هوا و روغن شایستی طبق دفتر راهنما عمت نموده و شازدیگهای
دورهای را انرام ده گر
ل راننگ ی شگون در نظر رفتن .رای سرویس و نگ داری شاعك ایراد گم ش
قسمتهای مصتلف خودرو خواهگ .گر
ل شرای تعویض ف وزها هنگام سوختن فق از ف وزهای مصصوص شا همان مشصصات
استفاده نموده و از ش کار شردن هر نوی ف وز متفرق یا غ ره ش جای آن خودداری
نمای گر
ل در ورت خراشی یا هر نوی ا.کال شرقی در خودرو ،شایگ شرای تغ ر و سرویس ش
نماینگ یهای مراز مراجع نموده و از دستکاری یا جاشرایی قطعات خودداری
نمای گر
ل همواره  .لنرها ،کمرشنگها ،س ستم تهوی  ،شاد رخها و روغن خودرو را کنترل
نمای گر
ل ش یاد دا.ت شا .گ دا.تن کپسول آتش نشانی در خودرو ش تنهایی کفایت نمی-
کنگر الزم است ش ورت دورهای کنترل و ساالن .ارژ .ودر
ل همواره م زان پر شودن منبع سوخت را کنترل نموده ،پ ش از رس گن نشانگر
م زان سوخت ش یم هارم پایانی اقگام ش سوخت ری نمای گر
ل ش طور منظم سطح خارجی رادیاتور را شازدیگ و در ورت ن از آن را تم ز نمای گر
کث ف شودن سطح خارجی رادیاتور منرر ش داغ .گن موتور و روغن و کاهش عمر
مف گ آن خواهگ .گر
ل کل تنظ مات مرشوط ش فرمان ،نگلی و آین ها شایگ قبت از حرکت ورت پذیردر
ل هر ز در زمان راننگ ی شرای تنظ م نگلی ت ش نکن گ زیرا ممکن است در این
هنگام کنترل خودرو را از دست داده و منرر ش تصادف .ودر
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ل از خاموش کردن خودرو هنگام حرکت خودداری نمای گ زیرا شاعك اخت ل در
س ستم ترمز و سایر قسمتها خواهگ .گر
ل پس از رو.ن نمودن خودرو در اشتگای حرکت ،خ ی و عملکرد ترمز را کنترل
نمای گر
ل زمانی ک موتور کار میکنگ ،المپ نشان ر عملکرد دینام و فشار روغن شایستی
خاموش شوده و در این حالت شاقی شماننگر
ل در ورت شروز هر ون گای غ ر عادی از موتور یا تغ ر رنر دود خروجی،
موتور را شازدیگ نمای گ تا مشکت مرتفع .ودر
ل ا ر در طول راننگ ی متوج گا و شوی غ ر عادی .گیگ و یا راغهای نشانگر
یمشاره رو.ن .گ ،خودرو را متوقف و آن را شازدیگ نمای گ تا مشکت مرتفع .گه و
اطم نان حا ت نمای گ ادام حرکت در این .رای ه چ ون خطری ش همراه نصواهگ
دا.تر
ل در هوای شارانی و عبور از مس ر آب شا دقت راننگ ی نمای گ زیرا در ورت خ س
.گن لنت های ترمز ،ن روی ترمز کاهش مییاشگر
ل حمت شار اضاف ش ش از استانگاردهای تع ن .گه در خودروهای شارشری منرر ش
آس و ش .اسی و .کستن زودره فنرهای تصت خودرو خواهگ .گر
ل کارکرد ش ش از حگ ف لترهای هوا و روغن شاعك آس و رسانگن ش موتور و مصرف
ش ش از حگ روغن و کاهش توان خروجی موتور می.ودر ف لترها شایگ ش طور منظم و
شر اساه شرنام دفتر راهنمای خودرو نسبت ش تعویض آنها اقگام رددر
ل هنگام راننگ ی در هوای م آلود یا .رای آب و هوایی ک امکان دیگ کمتر است
الزم است از راغهای م .کن استفاده نمودر
ل هنگامی ک سوئ چ خودرو را شاز میکن م راغ نشان دهنگه سطح روغن رو.ن
می.ودر پس از استارت زدن ،راغ های مذکور شایگ خاموش .ودر نان این مورد
انرام نشگ یا در راننگ ی راغهای مذکور رو.ن .گ شایستی فوری خودرو را متوقف
کرده و مقگار روغن موتور و روغن ترمز را شررسی نمودر پس از شرطرف .گن مشکت
حرکت نمای گر شایگ توج دا.ت هر ز در ورت رو.ن مانگن راغ نشان دهنگه فشار
روغن ،موتور را نبایگ رو.ن نگ دا.تر
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 هنگام راننگ ی ،پ وست پایتان را روی ترمز نگذاریگر این کار هنگام راننگ یمیتوانگ خطرناك شا.گ راک شاعك رم .گن و از دست دادن قگرت ترمز ها و
همچن ن سایش سریع لنت ترمزها می .ودر
 در مواقعی ک ن از ش ترمز کردن پی در پی داریگ ،از خف کن ا زوز ن ز شرایکمم ش ترمزها استفاده کن گر
ل هنگام حرکت در جادههای نا آ.نا دقت عمت ش شتری دا.ت شا .گ و شا سرعت
مطمئن حرکت نمای گر
ل قبت از ترمز رفتن و ردش ش پ یا راست و توقف ،ش آین های جانبی نگاه
کن گر
 هنگام ورود از جاده فرعی ش ا لی ش آرامی این کار را انرام ده گر اشتگا وضع توسایت نقل عبوری از راه ا لی را شررسی کن گر
ل در پ چ شا سرعت مطمئن حرکت کن گ و ه چ اه شا سرعت زیاد وارد یم پ چ
نشویگ را ک تعادل خودرو .ما ش هم میخوردر
 م نی شوه های سرویس مگاره شایگ ع مت مصصوص م نی شوه مگاره را درجلو و عقو خودرو دا.ت شا.نگر راننگه ها شایگ هنگام سوار و پ اده .گن کودکان از
راغهای ف .ر استفاده نماینگ و همچن ن شایگ یم کپسول آتش نشانی و ک ف
کممهای اول ش همراه دا.ت شا.نگ و کودکان از محت آنها مطلع شا.نگر
ل راننگ ی در نواحی مسکونی شایگ شا دقت ش شتری شا.گر ریسم تصادفات در نقاط
مسکونی ش دل ت وجود عاشرین پ اده و تراکم تردد ،ش شتر استر
نكاتي درباره تعويض و بستن چرخ
 ا ر در راننگ ی یکی از تایرها پنچر .گ ،خونسردی خود را حفظ کن گ و کنترلخودرو را از دست نگه گر سرعت را کم کرده ،ش آرامی در کنار جاده در منطق ای امن
توقف نمای گر
 از ع ئم هشگار دهنگه استفاده نمای گر هنگامی ک می خواه گ رخ را تعویض کن گ ،دست دنگه را در حالت دنگهقرارداده و ترمز دستی را شکش گر
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 شرای جلو ری از حرکت خودرو ،در جلو و عقو رخ سمت مقاشت رخی کمی خواه گ تعویض نمای گ سنر یا زی ماننگ وه قرار ده گر
 رخ زاپاه را آماده کن گر مهره های رخ را توس آ ار رخ .ت کن گر در این حالت فق مهره ها را کمیشاز کرده و از جای خود در ن اوریگر
 زیر خودرو جم شزن گر دقت کن گ محت قرار دادن جم روی زم ن شایگ مسطح ومحکم شا.گر
 جم را ش آرامی تا زمانی ک تایر از روی زم ن شلنگ .ود ،شاال شبریگر دقت نمای گخودرو را ش ش از حگ شاال نبریگر
 هنگام استفاده از جم زیر خودرو قرار نگ ریگ یا خودرو را تکان نگاده و موتور رارو.ن نکن گر
 شا آ ار رخ مهره های رخ پنچر .گه را .ت و شا دست شاز کن گ و سپس رخرا در آوریگر
 رخ زاپاه را شر روی توپی اکست قرار ده گ و شا تنظ م سوراخ های رخ،پ چهای توپی را شا فشار دادن در جای خود قرار ده گر سپس رخ را آهست ش ردش
درآورده و شق مهره ها را شا دست محکم کن گر
 شرای محکم کردن مهره های رخ ،جم را پای ن آورده و از زیر خودرو خارجکن گر سپس مهره ها را شا آ ار رخ محکم کن گر سفت کردن مهره ها شایگ طبق
کتاشچ راهنما و ش م زان تع ن .گه در آن شا.گر
نكاتي درباره بكسل كردن
در مواقع ضروری اهی ن از ش شکست کردن خودرو پ ش می آیگر شرای ایراد ایمنی
الزم است مواردی را رعایت نمای گ ک در زیر ش مهمترین آنها ا.اره می.ود:
هنگام شکست کردن ،شرای استفاده از فرمان ه گرول م و کارایی مطلوب
ترمزها موتور را در ورت امکان رو.ن نگ داریگر
هنگام شکست نمودن دقت نمای گ طول دو خودرو و فا ل ش ن آنها خ لی
زیاد نبا.گر شست ش طول خودرو ها این فا ل متغ ر است ولی شهتر است ش ش از 25
متر نشودر شرای این کار فا ل ش ن دو خودرو شایگ کمتر از  5متر شا.گر
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یم پار سف گ رنر ش س م شکست شرای مشصص .گن آن و ت نمای گر
زاوی س م شکست شا خودرو نبایگ زیاد شا.گ (کمتر از  15درج )ر
هر ز خودروی سنگ نتر نبایگ توس خودروی سبمتر شکست .ودر
در سرا .بی طوالنی و شا  .و زیاد احتمال دارد ترمز کردن زیاد شاعك رم
.گن ترمز و عگم کارایی آن .ودر شهتر است در این .رای از خودرو شر استفاده .ودر
راننگه خودرویی ک شکست .گه است شایگ موارد زیر را رعایت نمایگ:
 دست دنگه در حالت خ ص شا.گر
 سوی چ در حالت  ACCیا  ONقرار دا.ت شا.گر
 سرعت خودرو نبایگ ش شتر از  30ک لومتر در ساعت شا.گر
مح راننگ ی می توانگ از عوامت تاث ر ذار در افزایش خطرات شا.گر س نوی کلی
از این دست از خطرات وجود دارد :دائمی ،موقتی ،مح طیر
ـ خطرات دائمي. :امت تقاطع ها ،پ چها و موارد مشاش می .ودر آ.نایی قبلی شا
جاده و راه میتوانگ خطرات نا.ی از ایمنی خطرات دائمی را کم کنگر
ـ خطرات موقتي :موقع تهایی ک دیگر راننگ ان ش وجود میآورنگ و تصادفهایی
ک ش دل ت انحراف مس ر نا هانی آنها ش وجود میآیگ ،جزو خطرات موقتی محسوب
می.ونگر خطرات موقتی شاعك می.ود راننگ ی غ ر قاشت پ ش ش نی شا.گر پس شایگ
در تمام مراحت راننگ ی شا دقت عمت نمودر
ـ خطرات محيطي. :امت ویژ ی های راه و .رای جوی استر در طول راننگ ی
همواره شایگ نسبت ش تغ رات جاده از نظر نوی آسفالت ،شاریم .گن ،نزدیم .گن ش
پت وررر آ اهی دا.تر
آ اهی از خطرات شاعك می.ود در موقع تهای مصتلف ،سرعت مناسو و عکس
العمت مناسو دا.ت شا .مر استفاده از دنگهی مناسو شاعك ایمنی می.ودر
راننگ ان وسایت نقل مسافرشری نبایگ قبت از توقف کامت اجازهی پ اده .گن ش
مسافرین را شگهنگر
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ا ر الزم است از خودرو پ اده .ویگ شایگ خودرو را خاموش کرده و ترمز دستی را
شکش گر
ایمنی وسایت نق ل شاری از اهم ت ویژهای شرخوردار استر شا توج ش افزایش تردد
کام ونها در .بک ی جادهای شرون .هری و درون .هری ،احتمال تصادفات نا.ی از
آن ن ز افزایش مییاشگر پس شایگ ش ایمنی کام ونها توج ش شتری .ودر وسایت نقل
سنگ ن اغلو ،ویژ یهای عملکردی متفاوتی نسبت ش وسایت نقل سبم دارنگر اشعاد
و ساختار ف زیکی آنها شاعك می.ود تا هگایت و کنترل آنها در جاده ش آسانی ورت
نگ ردر شا توج ش وزن شاالی این خودروها حرکت اول ی آنها کنگتر و زمان کاهش
سرعت آنها طوالنیتر استر همچن ن وجود نقاط کور در اطراف کام ون شاعك عگم
دیگ تمام نقاط می.ود و در نت ر لزوم رعایت نکات ایمنی در راننگ ی را دو نگان
میکنگر
مهمترین مشک ت ایمنی در تصادفات وسایت نقل شارشری .امت موارد زیر است:
ل عگم رعایت سرعت مراز
ل عگم رعایت فا ل ایمنی
ل خستگی و خواب آلود ی راننگه
ل تغ ر مس رهای نا هانی و سبقت غ ر مراز
شرخی از تصادفات وسایت نقل شارشری ن ز شر اثر واژ ونی حادث می.ودر
شرای ایراد ایمنی ش شتر در تصادفات راهکارهایی وجود دارد ک از آن جمل میتوان
ش این موارد ا.اره کرد:
ل کمرشنگ ایمنی خودرو :شستن کمرشنگ ایمنی خودرو ع وه شر الزامی شودن شاعك
جلو ری از پرتاب .گن ش ش رون خودرو ،ممانعت از وارد آمگن ضرش و جلو ری از
شرخورد .گیگ ناح سر و س ن ش فرمان و جلوی دا.بورد هنگام سوانح راننگ ی
می.ودر
ل ک س هوا :ک س هوای روی رخ فرمان یا دا.بورد ،در شرخوردهای روشرو از
گمات وارده شر س ن و سر راننگه جلو ری میکنگر
استفاده از کمرشنگ ایمنی همراه شا ک س هوا شهترین محافظی است ک یم راننگه
میتوانگ در تصادفات از آن شرخوردار شا.گر استفاده از ک س هوای جانبی همراه شا
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کمرشنگ ایمنی ضمن محافظت از سر و ردن در شراشر سطوح خطرناك ماننگ  .ش
پنرره خورو ،تأث ر قاشت توجهی در کاهش گمات نا.ی از واژ ونی و پرتاب راننگه ش
ش رون از خودرو داردر
یادآورمی.ود مرهز شودن خودرو ش ک س هوا دل لی شر شستن کمرشنگ ایمنی ن ست
و کمرشنگ ایمنی هم شایگ شست .ود را ک استفاده از ک س هوا شگون کمرشنگ ایمنی
میتوانگ موجو شروز گمات .گیگتری رددر
ل مقاومت کاش ن :ل .گ ی کاش ن ش شتر در دو نوی از تصادفات .امت واژ ونی و
شرخورد از روشرو شا موانع ثاشت یا وسایت نقل دیگر رخ میدهگر شرای تام ن ایمنی
ش شتر شایگ ار وب کاش ن از مصالح دارای مقاومت شاال ساخت .گه و درها و جلوی
کاش ن تقویت رددر
ل محافظ های جانبی :در شرخی تصادفات کام ونها شا خودروهای سواری ،ش دل ت
ارتفای شلنگتر کام ون ،خودروی سواری از سمت جلو ،عقو و یا کنار ش زیر کام ون
میرودر عگم تناسو ش ن سواری و کام ون از نظر اشعاد ،وزن و استحکام موجو .گت
خسارات در این ون تصادفات می.ودر شا تغ ر ساختار شگن کام ون و یا نصو
محافظهای ویژه (سپرهای محافظ) میتوان خسارات نا.ی از این ون تصادفات را
کاهش دادر شا نصو این ون محافظها ضمن ممانعت از رفتن خودروی سواری ش زیر
کام ون ،احتمال فعال .گن ش موقع اشزارهای ایمنی خودروی سواری ماننگ ک س هوا
را افزایش میدهگر
ايمني در حركت بادنده عقب
در حرکت شا دنگه عقو سعی کن گ ش ورت مستق م حرکت کن گ ولی ا ر
مربور ش حرکت قوسی هست گ از سمت پ و راننگه .روی ش حرکت کن گ ک دیگ
کافی داردر
هنگام حرکت رو ش عقو ،سرعت کم ش .ما اجازه جبران خطا و ا ح مس ر را
می دهگر پس آهست حرکت کن گر
حرکت شا دنگه عقو همواره شا خطر ش شتری همراه استر ش علت اینک راننگه
نمی توانگ پشت سر خود را ش درستی و کامت شب نگ پس احتمال شرخورد شا ا .ا و
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وسایت نقل دیگر وجود داردر تا جایی ک می.ود شایگ از حرکت شا دنگه عقو خودداری
کردر ا ر مربور ش حرکت شا دنگه عقو هست گ از مقررات ایمنی پ روی کن گ:
 oش فضای پشت نگاه کن گ و م گان دیگ عقو را کنترل کن گ
 oش آرامی در دنگه عقو حرکت کن گ
 oاز سمت راننگه شپ چ گ و ش عقو شرویگ
 oاز کمم راننگه استفاده کن گ
شازدیگ فضای پشت سر :قبت از .روی ش حرکت شا دنگه عقو ،از وس ل نقل پ اده
.ویگ و محلی را ک می خواه گ شا دنگه عقو طی کن گ کامت شررسی کن گ تا در
اطراف و طول مس ر مانعی شرای حرکت نبا.گر
ش آرامی در دنگه عقو حرکت کن گر در این حالت .ما ش راحتی می توان گ مس ر
خود را ا ح و فرمان شگه گ و در ورت ن از فوری توقف کن گر
از سمت راننگه ردش کن گ و ش عقو شرویگر از سمت پ راننگه هر ز را شهتر
می ش ن گ و پ چ گن ش سمت راست خ لی خطرناك است زیرا .ما ش درستی نمی-
توان گ شبن نگر ا ر ش سمت پ شپ چ گ .ما عقو وس ل نقل خود را شا ش رون شردن
سر از پنرره می ش ن گر از سمت راننگه دنگه عقو حرکت کن گر
استفاده از كمك راننده
ا ر امکانش وجود دا.ت از کمم راننگه استفاده کن گ تا درشاره نقاطی ک در
دیگره .ما ن ست کمم کنگر کمم راننگه شایستی پشت سر وس ل نقل جایی ک
.ما شتوان گ وی را شب ن گ قرار ردر قبت از اینک .روی ش حرکت از روش ا.اره شا
دست ک شرای هر دوی .ما قاشت فهم شا.گ استفاده کن گ و شا ع مت توقف مشصص
توافق کن گر
حركت در سرازيري
قبت از حرکت در سرازیری شایگ سرعت وس ل نقل را کم کن گ و دنگه را در دنگه
سنگ نتر (پائ ن تر) قرار ده گر سرعتی را انتصاب کن گ ک شگون استفاده از ترمز
.گیگ قاشت کنترل شا.گ ون ممکن است ترمز داغ کرده ،موثر واقع نشود و ن روی
توقف را از دست شگهگر
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حركت در پيچ
از سرعت خود کاست و شا سرعت مطمئن حرکت کن گ و درست قبت از رس گن
ش پ چ از دنگه پائ ن تر استفاده کن گ این کار ش .ما اجازه می دهگ ک وس ل نقل
شا قگرت پایگاری و تعادل ش شتر در پ چ حرکت کنگ و ش .ما این امکان را می دهگ
ک شعگ از خروج از پ چ هر سریع تر شا سرعت شاال راننگ ی کن گر
حركت در سربااليي
هنگام حرکت در سرشاالیی در ورت ن از ش دنگه معکوه ،قبت از اینک از قگرت
موتور و سرعت کاست .ود اقگام ش تعویض دنگه نمای گر ا ر زمان تعویض زیاد طول
شکشگ شاعك پس زدن و یا کاهش .گیگ سرعت می رددر
ميدان ديد
یم راننگه شاتررش شرای تغ ر مس ر و توقف وس ل نقل خود فا ل زیادی ن از
داردر از این رو اط ی از وضع ت تراف م اطراف اهم ت زیادی داردر .ما شایگ ش خوشی
جلو را شب ن گ تا مطمئن .ویگ فضای کافی شرای حرکت ایمن داریگر جلو ،عقو و
اطراف را مگام تحت نظر دا.ت شا .گر
كنترل منظم آينه ها
.ما ن از داریگ ش ورت منظم آین ها را کنترل کرده تا از وضع ت وس ل نقل
خود اط ی پ گا کن گ و از حادث جلو ری نمای گر نبایگ نگاه کردن در آین ها طوالنی
شا.گر تنظ م آین قبت از حرکت وس ل نقل
شایگ انرام .ود و زمانی ک خودروی .ما
مستق م ایستاده است ،هر آئ ن را ش انگازه
ن از تنظ م کن گ تا م گان دیگ عقو وس ع و
کامت شا.گر
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نقاط كور
تمام وسایت نقل حتی موتورس کلتها
دارای نقاط کور شرای راننگه می شا.نگر شا
تنظ م دق ق آین ها می توان م زان نقاط کور
را کاهش داد ولی همواره این نقاط وجود
دا.ت و شایگ در ح ن راننگ ی مراقو شا .گ تا
سایر کارشران راه در نقاط کور .ما قرار نگا.ت
شا.نگر
حركت در وسط خط عبوري
.ما شایگ در ش ن خطوط عبوری حرکت کن گ تا در اطراف فضای مناسو دا.ت
شا .گر ا ر وس ل نقل .ما عریض است ،فضای شس ار کمی در اطراف داریگر
تغيير خط حركت
قبت از تغ ر خ حرکت از راهنما استفاده نموده ،آین ها را کنترل نمای گ تا
اطم نان حا ت کن گ فضای الزم را شرای تغ ر خ در اخت ار داریگ و در مس ر .ما
خودرویی ن ستر تغ ر مس ر خود را ن ز ش طور کامت انرام ده گر
ديد نامناسب
در بح زود یا غروب و یا هنگام شارنگ ی و شارش شرف و یا هوای آغشت ش
و خاك ،شرای دیگن شهتر راغها را رو.ن نموده ،از نور پای ن استفاده کن گر
توقف وسيهه نقهيه درحاشيه راه
ا ر مربور هست گ در حا .راه
توقف کن گ از هار راغ (ف .ر)
استفاده نموده ،مثلك .برنر و ع ئم
هشگار دهنگه وس ل نقل خود را در
فا ل  30متری جلو و عقو وس ل
نقل (.ان و یا در سطح راه ک متوقف
هست گ) قرار ده گر

رد
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سطوح لغزنده
در سطوح لغزنگه مسافت ش شتری شرای توقف ن از است و انرام ردش شگون سُر
خوردن د.وار خواهگ شودر در مقایس شا سطح خشم ،مسافت طی .گه در سطوح
لغزنگه افزایش پ گا می کنگر از این رو شایگ شا سرعت کمتری حرکت کن گ تا شتوان گ
توقف کن گر
برف پاك كن و شيشه شور
شرف پاك کن ها و  .ش .ور وس ل نقل خود را آزمایش کن گ تا از سالم شودن
آنها اطم نان حا ت نمائ گر مصزن آب  .ش .ور را شررسی کن گ تا ش م زان کافی
آب و ضگ یخ دا.ت شا.گر
رعايت فاصهه مناسب
در امتگاد سایر وسایت نقل حرکت نکن گ و فا ل مناسو را شا وس ل نقل
جلویی حفظ کن گر ا ر مانع تراف کی در جلو دیگیگ از سرعت خود کم کن گ و آماده
توقف شا .گر سعی کن گ ک یم توقف پ ش ش نی .گه دا.ت شا .گ و ش موقع توقف
نمای گر
روغن موتور
روغن کاری خوب کمم می کنگ ک موتور ا طکاك کمتری ایراد نموده ،خنم
شمانگر از وجود روغن کافی در موتور مطمئن .ویگر ا ر روغن دارای درج حرارت است
زیر نظر دا.ت شا .گ ک حرارت آن از حگ مراز فراتر نرودر
اغلو وسایت نقل دارای آمپر فشار روغن هستنگ ش آن توج کن گ و در هنگام
تعویض روغن از روغن مناسو و استانگارد استفاده کن گر
تسمه پروانه
شا فشار روی تسم پروان آنرا شررسی کن گر سای گ ی و ترك را کنترل نمای گر
ا ر تسم پروان درست کار نکنگ شاعك افزایش حرارت موتور می .ودر
دارو هاي مسكن ،مواد مخدر و نوشيدني هاي الكهي
ا ر پس از مصرف دارو های مسکن ،مواد مصگر یا آ.ام گن نو .گنی های الکلی
راننگ ی نمای گ ش احتمال شس ار زیاد تصادف خواه گ کردر مصرف مواد مصگر یا
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نو .گنی های الکلی ش تنهایی می توانگ خطرناك شا.گ
ولی مصرف آنها هنگام راننگ ی شس ار خطرناكتر و
مرگشار خواهگ شودر
كمربند ايمني
کمرشنگ ایمنی در ش شتر موارد نرات دهنگه جان
راننگه و سرنش نان در تصادف ها می شا.گر ا ر .ما کمرشنگ
ایمنی را نبنگیگ در ورت تصادف شا همان .گت و سرعتی
ک خودرو در حال حرکت شوده ،ش جلو یا قسمتهایی از
خودرو ماننگ  .ش یا نگلی شرخوردکرده یا حتی احتمال
دارد ش ش رون پرتاب .ویگر در ورت شستن کمرشنگ ایمنی
این احتماالت ش حگاقت می رسگر
استفاده از تهفن همراه
استفاده از تلفن همراه در راننگ ی ممنوی می شا.گر
این ممنوع ت فق .امت حبت کردن شا تلفن همراه
نبوده مواردی نظ ر ارسال پ امم ،دیگن تصاویر وررر را
ن ز .امت می .ودر
رعايت فاصهه طولي ايمن
.ما شایگ نسبت ش خودروی جلویی شا فا ل طولی
ایمن حرکت کن گر این کار شاعك می .ود تا شگون
شرخورد و سانح در مواقع ضروری شتوان گ توقف نمای گر
اغلو شرخوردها و تصادفها توس راننگ انی ک فا ل
طولی ایمن را رعایت نمی کننگ ایراد می.ودر
رانندگي در شب
قبت از راننگ ی در .و ش م زان کافی استراحت
کن گر ا ر احساه می کن گ ک خواب آلود هست گ هر ز
راننگ ی نکن گ و در مکان ایمنی توقف کرده ،استراحت
نمائ گر از ع نم آفتاشی در .و استفاده نکن گر یم شازدیگ
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و شازرسی کامت قبت از حرکت از وس ل نقل ش عمت آوریگر توج مصصوص ش
دا.ت شا .گ ک تم ز و سالم شا.نگر

راغها

استفاده صحيح از نور باال
نور خ ره کننگه راغ جلوی .ما می توانگ عامت مشکت سازی شرای راننگ ان
مقاشت شا.گر راننگ انی ک در مس ر و جلوی .ما هستنگ ن ز شا نور شاال د ار مشکت
می .ونگ و شازتاب این نور در آین ها شاعك خ ر ی شم آنها می .ودر از راغهای
نور شاال در فا ل های ش شتر از  150متری وسایت نقل درحرکت در مقاشت و یا جلویی
استفاده کن گر
روش صحيح رانندگي در نور باالي وسيهه نقهيه مقابل
ا ر راننگه مقاشت .ما متوج ن ست ک شا نور شاال در
حرکت است ،ش راغهای جلو مستق م نگاه نکن گر ش
ع ئم و خ کشی حا .سمت راست راه توج کرده،
شر این اساه حرکت کن گر ا ر راننگه مقاشت از نور پای ن
استفاده نمیکنگ ،هر ز شرای مقاشل شا او از نور شاال
استفاده نکن گر در این حالت احتمال تصادف ش مراتو افزایش می یاشگر
سُرخوردن و نحوه كنترل و اصالح آن
ا ر الست م سبنگ ی و ا طکاك خود را شا سطح راه از دست شگهگ ،احتمال
سر خوردن خودرو افزایش می یاشگر این حادث ش شتر در یکی از این .رای اتفاق
میافتگ:
 ترمز .گیگ و قفت .گن رخها
 استفاده از ترمز در سطوح لغزنگه


رخانگن نا هانی فرمان و شا سرعت ش ش از حگ



از دادن .گیگ ش نحوی ک شاعك شکسشاد تایرهای محرك .ود

 راننگ ی شا سرعت زیاد و عگم توانایی در کنترل وس ل نقل
سرخوردن چرخ محور محرك
سرخوردن رخ عقو (محور محرك) زمانی اتفاق می افتگ ک رخ این محور
قفت .ود و شراثر قفت .گن رخ ،سبنگ ی آن نسبت ش سایر رخها ک در
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رخش هستنگ کاهش یاشگر این .رای در حالت استفاده از ترمز .گیگ می توانگ
رخ دهگر
رخ عقو اغلو ش یم سمت سر می خورد و در مقایس حرکت نسبت ش رخ
جلو ش پهلو متمایت می .ودر
در این .رای از ترمز کردن خودداری کن گر این کار شاعك می .ود ک رخ
عقو .روی ش رخش نمایگ و از ادام سرخوردن یم رخ ش یم سمت
جلو ری .ودر
ا ر وس ل نقل .روی ش سرخوردن ش یم سمت نمود فوری فرمان را ش سمتی
ک می خواه گ وس ل شرود شچرخان گر
سرخوردن چرخ جهو
ش شترین علت سرخوردن رخ جلو ،سرعت زیاد وس ل نقل نسبت ش .رای راه
استر دیگر علتها ن ز عبارتنگ از نگا.تن آج در سطح اتکای تایر رخ جلو و یا
فشار شار روی رخ عقور
در سرخوردن رخ جلو ،فرمان را ش هر سمت شچرخان گ وس ل نقل در جهت
سر خوردن ش جلو می رود و در سطح خ لی لغزنگه قادر نصواه گ شود ک وس ل
نقل را در جهت پ چ شچرخان گر
ا ر سرخوردن رخ جلو اتفاق افتاد شهترین روش این است ک اجازه شگه گ وس ل
نقل ش آرامی از سرعتش کاست .ود و از فرمان دادن و یا ترمز .گیگ خودداری
کن گ تا حگ ممکن از سرعت خود شکاه گر
افزايش ايمني در مقابل آتش سوزي
شارشری و م نی شوهها ش شتر ش دالیت زیر حادث

آتش سوزی در وسایت نقل
می.ود:
ل نواقص الکتریکی
ل نقص در تورشو .ارژ و ا زوز
ل داغ .گن ترمز و شلبرینر رخ
ل نواقص مرشوط ش تایر
ل سب گن زشال و .اخ و شرگ درختان وررر در زیر محورهای وس ل نقل
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خسارات نا.ی از آتش سوزی ،ش شتر در نزدیکی منبع آتش سوزی تمرکز داردر ا ر
آتش از سمت پ شصش زیرین کف کاش ن آغاز .ود ،ممکن است دل ت آن نقص
الکتریکی در استارت دینام یا س م کشی کاش ن شا.گر ا ر آتش سوزی در سمت راست
محفظ موتور واقع .ود ،ممکن است تورشو .ارژ و ا زوز وس ل نقل د ار حریق .گه
شا.نگر
آتش سوزی هایی ک از کاش ن آغاز می .ود اغلو فشار الکتریکی دارنگر نواقص
الکتریکی ،خراشی عایق شنگی ،حرارت خ لی زیاد و در نت ر ذوب .گن عایق شنگی
از دیگر عواملی هستنگ ک می تواننگ منرر ش آتش سوزی .ونگر شناشراین کاشتهای
استارتر موتور و س م کشیهای داخت جعب شاتری همواره شایگ کنترل .ونگ و گمات
احتمالی مرتفع رددر شصشهایی از فلزات ک ش .گت و ش طور غ ر معمول داغ
.گهانگ میتواننگ نشان هایی از شروز اتصالی شا.نگر
آتش سوزی درکولر و شصاری خودرو منرر ش خروج دود از دریچ آن می.ود و
اهی از طریق سوپاپ هوا یا راکتهای ذوب .گه ش کاش ن راه مییاشگر
آتش سوزیهای مرشوط ش سوخت خودرو اغلو ش ورت انفراری هستنگ و فوری
.ن گه و احساه می.ونگر
شا توج ش مواردی ک ا.اره .گ مرتو شایگ دالیت احتمالی شروز آتش را شررسی
نمای گ و حگاقت هر نگ ماه یم شار کاشتهای مثبت خروجی شاتری ،اتصاالت ،خطوط
سوخت رسانی ،تورشو .ارژر ،ا زوز وررر مورد شررسی قرار ردر رخها مرتو کنترل
.ود تا زد ی و پوس گ ی نگا.ت شا.گر هنگام عبور از مواد زائگ از عگم ترمع آنها در
زیر وس ل نقل اطم نان حا ت .ودر
ع وه شر موارد فوق همواره شایگ حگاقت یم کپسول ایمنی همراه در کاش ن راننگه
موجود شوده و شر اساه زمان شنگی نسبت ش کنترل و .ارژ مرگد در ورت لزوم
اقگام رددر
در خودروهای مسافرشری رعایت نکردن نکات ایمنی توس مسافرین نظ ر رو.ن
کردن س گار و حمت مواد آتشزا میتوانگ شاعك آتش سوزی ردد ک شایگ قبت از
.روی سفر تذکرات الزم داده .ودر
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نكاتي درباره راندن ميني بوس
رانگن یم م نی شوه یم فعال ت حرف ای و ن ازمنگ مهارت استر یم راننگه
م نیشوه ش طور قانونی مسئول امن ت و رفاه مسافرانش است و از .ما انتظار دارنگ
تا ش شترین حگ مراقبت را دا.ت شا .گر این مسئول ت شایگ هم ش در اولویت قرار
دا.ت شا.گ و از همان زمانی ک .ما قصگ راننگ ی را می کن گ .روی می .ودر
.ما شایگ همواره مشک تی نظ ر موارد زیر را مورد توج قرار ده گ:
می .ود ا ر حال یم مسافر شگ .ود؟
می .ود ا ر یم مسافر گم شب نگ؟
می .ود ا ر م نی شوه خراب .ود؟
می .ود ا ر .ما تصادف کن گ؟
همچن ن موارد زیر را مگ نظر دا.ت شا .گ:
 از این ک .ما جای تره زات اورژانسی را می دان گ اطم نان حا ت کن گر کپسول اطفای حریق و جعب کمم های اول (شا ادوات پز.کی الزم) و نحوهاستفاده از هر کگام را شگان گر (ا ر استفاده .گ شایگ فوری دوشاره پر .ودر)
 از این ک درها قفت نشگه انگ اطم نان حا ت کن گر وقتی .ما ش عنوان سرویس مگاره تردد می کن گ شایگ تاشلو مصصوص آن رانصو کرده شا .گر
 ا ر م نی شوه خگمات پس از فروش دارد شررسی کن گ ک .ماره تلفن و جزئ اتعضویت را همراه دا.ت شا .گر
 ا ر وس ل د ار نقص فنی .ود ش یاد دا.ت شا .گ ک اولویت اول مسئول ت .مامسافران هستنگ و وس ل نقل در جایگاه دوم می شا.گر
 قبت از سوار و پ اده کردن مسافران از ثبات وس ل نقل و شاال شودن ترمز دستیاطم نان حا ت کن گر ا ر وس ل نقل .ما دارای جعب دنگه اتومات م است حالت
پارك را انتصاب کن گر ا ر جعب دنگه .ما دستی است و موتور رو.ن است مطمئن
.ویگ ما .ن خ ص استر استفاده از ف .ر در ورتی ک وس ل را قاشت دیگتر میکنگ
می.ودر
تو
 -ا ر نگلی راننگه را ترك میکن گ ،کل گها را از روی خودرو شرداریگر
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 در هر نگلی شایگ یم مسافر نشست و کمرشنگ ایمنی شست .گه شا.گر هنگامحرکت ،مسافران شایگ نشست شا.نگر آنها نبایگ کمرشنگ ایمنی را تا زمانی ک ش ایشان
فت .ود شاز کننگر
 مگانها شایگ طوری جاسازی .ونگ تا جلوی درها و خروجیها را نگ رنگر حگاکثر وزن مراز م نیشوه شایگ رعایت .ودرشرای سفر ش جاهایی ک شا آنرا آ.نایی نگاریگ یم نقش شا خود شبریگ و نگ مس ر
جایگزین دا.ت شا .گر ناوشرهای ماهوارهای میتوانگ اشزار خوشی شرای شرنام ریزی مس ر
سفر شا.نگر
ا ر سالمنگان یا مسافرانی شا معلول تهای جسمی یا ذهنی را حمت میکن گ ،در
ش شتر موارد این امر ضروری است ک یم فرد شزر سال دیگر ش عنوان پشت بان دا.ت
شا .م و ممکن است ن از شا.گ تا تره زات اضافی حمت کن گر
م نی شوه ش دل ت طول زیاد در دیگ عقو دارای محگودیت استر شگین معنی ک
ش راحتی نمی توان گ عقو خودرو را شب ن گر همچن ن ش دل ت ساختار ف زیکی م نی-
شوه نقاط کور آن زیاد استر شناشراین شایگ دقت ش شتری هنگام ردشها و حرکت ش
عقو نمودر شایگ آین ها را ش ون ای تنظ م کرد ک کمترین نقاط کور ش دست آیگر
شهتر است در حرکت ش سمت عقو از یم فرد شرای راهنمایی استفاده .ودر
هر کگام از این موارد شر توانایی راننگ ی .ما تأث ر می ذارد:
 oش ماری
 oاحساسات
 oالکت
 oخستگی
 oداروها یا مواد مصگر
 oاستره
از تأث ری ک هر دارو روی .ما می ذارد مطمئن .ویگر حتی مسکن های ساده
میتوانگ واکنش .ما را آهست تر کنگر مصرف نو .گنی الکلی شر تمرکز و توانایی
تصم م ری فرد تأث ر ذار استر همچن ن در حالت خستگی ،احساسات .گیگ،
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ش ماری و استره شایگ از راننگ ی پره ز کن مر تأث ر هر کگام از این موارد را شر راننگ ی
دست کم نگ ریگر
نكاتي درباره راندن كاميونت
این شصش درشاره ایمنی کام ونت استر راننگه کام ونت شایگ مقررات ایمنی حمت
شار را شگانگ و نسبت ش آن مسئول استر ا ر وس ل نقل ا.تباه شار ری .گه شا.گ و
یا ش درستی مهار نشگه شا.گ این یم خطر جگی شرای وس ل نقل و سایرین استر
افتادن شار می توانگ شاعك فوت ،جراحت و خسارت رددر اضاف شار عامت خراشی وس ل
نقل استر فرمان خودرو ش طور مستق م تحت تاث ر نحوه شار ری استر ا ر شار ری
ش درستی ورت نپذیرد ،کنترل آن شس ار سصت خواهگ شودر
راننگه نسبت ش این موارد مسئول است:
شازدیگ و کنترل شار
*
اضاف شار و تعادل و پایگاری آن
*
مهار شار ک ش درستی انرام .گه شا.گ
*
هنگام شازرسی و شازدیگ مطمئن .ویگ ک ؛
 کام ون شار اضافی نگارد،
 گمان شار متعادل است،
 شار در محت ح ح شار ری .گه و پایگاری الزم را دارد،
 شار محکم شست .گه استر
قوان ن و مقررات ،نحوه شار ری ،مهار شار ،وزن مراز ،پو.ش و حفاظ را تع ن
نموده استر
از حمت شار اضافی شا اشعاد و وزن غ راستانگارد خودداری نمای گر یکی از عوامت عگم
کنترل وس ل نقل  ،توزیع نامتعادل است ک مغایر شا ا ول ایمنی می شا.گر
حمل بار با كاميونت
شرای حمت شار شا کام ونت ش ورت ایمن شایگ اشعاد و وزن شار شا کام ونت متناسو
شا.گر ش خاطر دا.ت شا .گ حمت شار شا اشعاد نامتناسو می توانگ موجو شر هم خوردن
تعادل خودرو .ما .ودر همچن ن شار ری ش ش از ظرف ت ضمن احتمال شروز خطر
و .کستن .اسی خودرو ،عمر مف گ خودرو را کاهش خواهگ دادر شرای حمت شارهای
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مایع ن ز شایگ از کام ونت های مرهز ش تانکر استانگارد ک کارشری آنها تانکر می شا.گ
استفاده .ود.
حمت هر شار شایگ شا کام ونت متناسو خود انرام شگ ردر در ادام ش شرخی از مواردی
ک شرای حمت و نش شارهای مصتلف شایگ رعایت .ود ا.اره می .ودر
استفاده از کام ونت های کفی شرای حمت کاال یا موادی ک قاشل ت نش و شست
.گن روی کفی را نگارنگ ممنوی استر شرای حمت اینگون مواد نظ ر سنر ،کاالهای
شست شنگی و ررر شایگ از کام ونت دارای فضای شار ری شا محافظ استفاده .ود.

شرای جاشرایی شارهای سنگ ن شایگ آنها را در قسمت انتهای محت شار ،شار ری
نمای گر شار ری محمول های سنگ ن در قسمت جلوی محت شار نادرست است.

نش شارها شایگ ش ون ای شا.گ ک ارتفای آن زیاد نشودر ارتفای ش ش از حگ مراز
شار می توانگ سبو عگم تعادل خودرو و ایراد حادث .ود.

شرای حمت شارهایی ک دارای زائگه یا ش رون زد ی شوده و احتمال ایراد خطر در
جاشرایی آنها وجود دارد شایگ راهکاری انگیش گ تا حمت آنها کمترین خطر را دا.ت
شا.گ.
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شرای حمت شارها و محمول هایی ک از نظر اشعاد شا یکگیگر تفاوت دارنگ شایگ شارها
ش طریقی گه .ونگ ک خطر سقوط محمول ها وجود نگا.ت  ،تعادل خودرو ن ز
حفظ .ودر همچن ن شارهایی ک در حرکت احتمال دارد تعادل خودرو را شر هم شزننگ
شایگ مهار .ونگ.
بستن بار از قسمت جلو ،عقب و طرفين براي جلوگيري از حركت و سرخوردن آن الزامي است و
محموله وسيله نقليه بايستي پايداري الزم را در طول سفر داشته باشد.

نكات ايمني در يدك كشي
یگك یا هر نوی وس ل نقل ای ک شا وس ل نقل دیگری کش گه می.ود شایگ شا
وسایت اطم نان شصشی ک خطر شاز .گن یا س صتن یا .کستن نگا.ت شا.گ طوری
متصت ردنگ ک هنگام یگكکشی شا کاهش سرعت وس ل نقل کشنگه فا ل اول
حفظ رددر در هر حال هر نوی وس ل نقل ای ک کش گه می.ود شایگ یم نفر راننگه
دارای پروان مراز راننگ ی هگایت آن را ش عهگه رد تا در ورت وقوی خطر شتوانگ
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آن را شگون وقوی حادث کنترل نمایگر وسایت نقل ای ک ش وس ل جرثق ت شا جگاکردن
محور یا محورهایی از زم ن ،کش گه می.ونگ ،از .رط دا.تن راننگه مستثنی هستنگ.

حمت یگك ن از ش دقت ش شتری دارد زیرا از پایگاری کمتر شرخوردار استر هنگام
دا.تن یگك فا ل ش شتری شرای توقف مورد ن از استر
رانندگي با تانكر
قبت از شار ری ،تصل و یا راننگ ی شا تانکر ،شازدیگ و شازرسی الزم را انرام ده گ تا
از ایمن شودن وس ل نقل شرای حمت شار مطمئن .ویگر تانکر ش وس ل نقل ای اط ق
می ردد ک قسمت شار آن ش ورت مصزن شست و شرای حمت انوای مایعات ساخت
.گه استر
جاشرایی خودرو شاعك حرکت مایعات در تانم می رددر ش طور مثال هنگامی ک
در حال کاهش سرعت هست گ ،مایعات ش طرف جلو و سپس ش سمت عقو جاشرا
می.ونگ و این شاعك ضرش زدن و فشار آوردن ش وس ل نقل می رددر این موضوی
هنگام فرمان دهی و جاشرایی های عرضی در سطح راه اهم ت ش شتری پ گا می کنگ
و ممکن است شاعك از ش ن رفتن تعادل و پایگاری خودرو .ودر شعضی از تانمها ش
نگ مصزن کو متر تقس م .گه انگر در زمان شار ری و تصل  ،راننگه شایستی ش
نحوه تصل و شار ری آ.نایی کامت دا.ت و توزیع وزن را در نظر دا.ت شا.گر

شرای راننگ ی ایمن یم تانکر شایگ موارد زیر را شصاطر دا.ت شا .گ:
ش علت مرکز ثقت مرتفع و ت طم مایعات ک شایستی هنگام .روی ش حرکت ،توقف،
کاهش سرعت و هنگام رد.ها و تغ ر خ حرکت در نظر رفت ،همواره راننگ ی
م یمی دا.ت شا .گر
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ا ر مربور ش توقف نا هانی هست گ در ترمز ری دقت نمای گر ش یاد دا.ت شا .گ
تغ ر خ حرکت نا هانی عامت واژ ونی استر
کاهش سرعت قبت از پ چ و افزایش سرعت شعگ از پ چ ش ورت م یم و حرکت شا
سرعتی کمتر از سرعت تع ن .گه در پ چ انرام ردر
م زان فضا و فا ل شرای توقف ن از داریگر تانکر ا ر پر
ش یاد دا.ت شا .گ ک
شا.گ ش مسافت ش شتری شرای توقف ن از داردر
ه چ اه فرمان نا هانی ،ترمز نا هانی و افزایش سرعت نا هانی نگه گر در غ ر این
ورت موجو سرخوردن وس ل نقل خواه گ .گر
ا ر شار .ما حاوی مواد خطرناك است از تاشلو مصصوص حمت مواد خطرناك استفاده
نمای گر
و سايل نقهيه اي كه مواد خطر ناك حمل مي كنند ضمن رعايت مفاد آيين نامه
حمل مواد خطر ناك بايد سه چراغ قرمز الكتريكي و دو مثهث شبرنگ را همراه
دا شته با شند .حمل فانوس براي اين گونه و سايل نقهيه ممنوع ا ست .همچنين
بايد داراي دســتگاه پمآ آتشنشــاني آماده به كار باشــند .اين پمآ ها بايد در
محل هايي نصب شوند كه هنگام ضرورت بتوان به سرعت آنها را مورد استفاده
قرار داد.
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فصل سوم

آشنايي با خودرو
و
سرويس و نگهداري آن
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مقدمه
آ اهی نسللبت ش عملکرد شصشهای مصتلف خودرو همچون سلل سللتم ترمز ،شرق،
روغنکاری ،خنم کاری و ررر ،ع وه شر آنک قاشل ت فرد را در استفاده شه ن تر از خودرو
افزایش خواهگ داد ،ت سل وی را در مورد مو ضوعات سرویس و نگهگاری عم قتر و
کامتتر خواهگ نمودر
عگم توج ش سرویس و نگ داری ش موقع میتوانگ شاعك خراشی و ایراد اتفاقات غ ر
منتظره ردد و اه در .للرایطی .للما را تا مگت زیادی معطت نمایگر ش عنوان مثال
ممکن است در دفتر راهنمای خودرو درشاره تست نشتی س ستم ه گرول کی ترمز
در هر دو سال یم شار ه شگار داده .گه شا .گر راننگه ای ک ش این مو ضوی شیتوج
شا.للگ ممکن اسللت در .للرایطی خاص همچون در م ان جادهای دورافتاده ،رفتار
نشللتی در س ل سللتم ه گرول کی ترمز ردد حال آنک ا ر در موعگ مشللصص ش این
موضللوی دقت مینمود و در للورت ن از ش رفع نقص یا تعویض قطعات مرشوط اقگام
میکرد ،احتمال ر افتادن وی در .رای شحرانی ش فر میرس گر
شیتوجهی ش نگهگاری از خودرو همچن ن می توانگ شاعك از ش ن رفتن ایمنی فنی
خودرو و مه ا نمودن ش ستر خطر رددر ش عنوان نمون عگم توج ش تعویض ش موقع
لنتها ،شاعك ضعف در س ستم ترمز ری و در نت ر از ش ن رفتن ایمنی خواهگ .گر
شکار ری درسلللت پگالها ،اهرمها و دیگر تره زات
ن ز در شهرهشرداری شه ن و ایمن از خودرو ن ز دارای
اهم ت می شا.لللگر ش عنوان نمون  ،نحوه لللح ح
فشردن پگالها در .کت نشان داده .گه استر
همان طور ک م شاهگه می .ود راننگه شرای ف شردن پگال ترمز از تمام سطح
کف پای خود استفاده نموده استر
در این شصش اشتگا ش طور مصتصللر درشاره سلل تمهای فنی للحبت خواهگ .للگ و
سپس نکاتی در مورد سرویس و نگ داری از خودرو و س ستمهای فنی ارائ خواهگ
ردیگر
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موتور ديزل
یکی از ت فاوت های ع مگه خودرو های روه پا ی دوم از ل حاظ فنی نسللل بت ش
خودروهای روه پای سلللوم ،نوی موتور آنها می شا.لللگر نوی موتور خودروها ک در
سواریها ش شتر از نوی احتراق جرق ای ا ست در اینرا ش نوی احتراق تراکمی تبگیت
می .للودر منظور از احتراق جرق ای یا انفرار جرق ای موتوری اسللت ک شرای انفرار
در آن ن از ش جرق زنی توسللل عاملی خارجی همچون .لللمع می شا.لللگ ولی در
موتورهای احتراق تراکمی یا انفرار تراکمی ،انفرار در موتور شر اثر تراکم زیاد هوا و
سپس پا.ش سوخت شر روی هوای فشرده ورت می ردر
هر نوی و س ل نقل ش منظور حرکت ن از ش سوخت داردر از انوای متگاول سوخت
می توان ش شنزین ،ازوئ ت و سیرانرجیر ( از طب عی ف شرده) ا .اره نمودر شا انرام
عمت احتراق ماده سللوختی ،انرژی  .ل م ایی موجود در آن ش انرژی جنبشللی و در
نت ر حرکت خودرو تبگیت می .ودر
نوی سوخت موتورهای احتراق جرق ای شنزین شوده و دارای .مع می شا .نگر عمت
احتراق و انفرار در این نوی خودروها شا جرق ای ک توس .مع زده می .ود ورت
می پذیردر اما نوی سلللوخت موتورهای احتراق تراکمی ازوئ ت شوده ک فاقگ .لللمع
هسللتنگر در این نوی موتورها عمت انفرار ش دل ت متراکم نمودن ش ش از حگ مصلوط
سوخت و هوا انرام می .ودر موتورهای احتراق تراکمی ش موتورهای دیزلی معروف
می شا .نگر کلم دیزل نام یم مصتری و مهنگه آلمانی ش نام رودلف دیزل ا ست ک
در سللال  1892نوعی از موتورهای احتراق تراکمی را ش ثبت رسللانگ ،ش احترام این
مصتری این ون موتورها را موتورهای دیزل مینامنگر
تفاوتهاي موتورهاي ديزلي و بنزيني
در موتور شنزینی مصلوط هوا و از مک گه سپس متراکم می.ودر در مرحل شعگ این
مصلوط شا یم جرق مشتعت می .ودر در موتور دیزلی اشتگا فق هوا ش داخت س لنگر
مکش و سللپس متراکم می .للود و در مرحل شعگ ،سللوخت ش داخت هوای متراکم
تزریق می .للودر رمای حا للت از متراکم .للگن هوا موجو مشللتعت .للگن خود ش
خودی سوخت می .ودر
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نسللبت تراکم موتورهای شنزینی در حگود  1ش  9اسلت ،در حالی ک نسللبت تراکم
موتورهای دیزلی  1ش  14تا  1ش  22و حتی ش شللتر می شا.للگر نسللبت تراکم شاالی
موتورهای دیزلی منرر ش شهتر .للگن شازده می .للودر منظور از نسللبت تراکم عبارت
اسللت از نسللبت ش شللترین حرم س ل لنگر ش کمترین حرم س ل لنگر در هار حالت
مصتلف کاری موتورر در مورد نسللبت تراکم در شصشهای شعگی ش للورت تصللویری
توض حات کامتتری داده خواهگ .گر
تبص ر شنزین در  20درج سانتی راد ورت می رد اما هم ن دما در ازوئ ت
شراشر شا  80درج سلللانتی راد می شا.لللگر شناشراین احتمال خطر آتش سلللوزی در
موتورهای دیزلی نسبت ش موتورهای شنزینی ش مراتو کمتر استر
محت اخت ط سللوخت و هوا در موتورهای شنزینی در منیفولگ ورودی اسللت اما در
موتورهای دیزلی در محفظ احتراق اسلللتر .لللکت زیر تفاوت موتورهای شنزینی و
دیزلی را در گونگی تزریق سوخت نشان می دهگر

تزریق سوخت در موتورهای دیزلی
تزریق سوخت در موتورهای شنزینی
تفاوت موتورهای شنزینی و دیزلی در گونگی تزریق سوخت
یکی از شزرگترین مزایای موتورهای دیزل ،تول گ قگرت و شللتاور شسلل ار زیاد در
سرعتهای کم و شار زیاد استر
م زان شازدهی در موتور های شنزینی حگود  30در لللگ اسلللتر ش ع بارت دیگر
موتورهای شنزینی قادرنگ تنها  30در لللگ از انرژی موجود در سلللوخت را ش انرژی
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مکان کی و جنبشللی در خودرو تبگیت کننگ اما م زان شازدهی در موتورهای دیزل در
حگود  45در گ می شا.گر
حذف سللل سلللتم جرق زنی در موتورهای دیزل امت از مهمی شرای آن محسلللوب
می .ود ک مزایای ش س اری از جمل حذف کوئت. ،مع و وایرها میشا .گ ک حذف
موارد مذکور خود شاعك حذف مناشع ایراد فرکانسهای رادیویی می .لللودر الزم ش
ذکر ا ست ک این فرکانسها شاعك اخ ل در عملکرد س ستمهای ارتباطی در خودرو
می .ونگر
خا ت روغنکاری و روانکاری سوخت دیزل نسبت ش شنزین شهتر استر شناشراین
شاعك آس و رسانی کمتری ش الی روغن در س لنگرها و رینگهای پ ستون می .ودر
موتورهای دیزل اغلو تا  400هزار ک لومتر را شگون ن از ش تعم ر پ مایش کرده مورد
استفاده قرار می رنگر
سيستم سوخت رساني در موتورهاي ديزل
در موتورهای دیزل اول  ،تزریق سلللوخت ش داخت محفظ احتراق ش کمم هوای
ف شرده ورت می پذیرفتر هوای ف شرده شاعك می .گ تا سوخت ش ورت پودری
.للکت در آیگ و از طریق نازل وارد محفظ .للودر نوی عملکرد این سلل سللتم .للب
مکان زم افشان ردهپاش استر
امروزه روش تزریق سللوخت در موتور دیزل فرق کرده و از هوای فشللرده اسللتفاده
نمی .ودر در س ستمهای جگیگ ،سوخت ش کمم پمپهای مکان کی تا حگ ممکن
ف شرده .گه و سپس ش کمم انژکتورهایی ک تحت ف شار فعال .گه انگ ،ش محفظ
احتراق تحویت داده می .ودر
گاورنر
یکی از شصش های مهم و ح اتی در تمام انوای موتورهای دیزل ،اورنر می شا.لللگر
اورنر دارای دو نوی مکان کی و الکترون کی اسللت ک وظ ف آن کنترل سللرعت دور
آرام (زمانی ک موتور درجا کار می کنگ) و کنترل حگاکثر سللرعت موتور می شا.للگر
اورنر این کار را شا کنترل نرخ تحویت مقگار سوخت انرام می دهگر
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عگم وجود اورنر در موتورهای دیزل شاعك می ردد تا سلللرعت موتور در حالت
درجا پایگار نمانگه و ش راحتی شر مقگار آن افزوده .ود و در نهایت شاعك خراشی موتور
.ودر
نوی مکان کی اورنر از تعگادی وزن و فنر تشلللک ت .لللگه ک ن روی الزم شرای
رخش محور آن ش کمم ترک بی از نگ دنگه از موتور خودرو تام ن می .ودر این
نوی اورنر شر اساه شار و سرعت موتور ،م زان تحویت سوخت را تنظ م می کنگر
امروزه موتور های دیزل پ شلللرف ت از اورنر های الکترون کی شرای کنترل م زان
تحویت سلللوخت اسلللتفاده می کننگر واحگ کنترل الکترون کی در اورنر ش ک مم
حس رها ،اط عات مورد ن از خود از جمل دور موتور ،فشللار هوا در منیفولگ ورود و
دمای سللوخت را دریافت و شا پردازش آنها در خصللوص م زان تحویت و زمان تحویت
سوخت ش نازلها ت صم م ری می کنگر شا ا ستفاده از س ستم کنترل الکترون کی
اورنر ،قگرت و شازده موتور افزایش و از م زان آالینگ ی آن کاست می .ودر
تزريق مستقيم و غير مستقيم
نحوه تزریق سوخت در موتورهای دیزل ش دو ورت انرام می .ودر در شع ضی از
موتورها ،سللوخت ش طور مسللتق م ش داخت محفظ احتراق تزریق می.للودر در نوی
دیگر از موتورهای دیزل ،تزریق ش للورت غ ر مسللتق م انرام می.للودر در این نوی
موتورها ،یم محفظ کو م قبت از محفظ احتراق ا لللی طراحی و در نظر رفت
.گه است ک اشتگا سوخت ش آنرا تزریق می.ودر عمت احتراق در این محفظ .روی
.گه و سپس ش محفظ ا لی سترش مییاشگر
راه اندازي در هواي سرد
موتورهای دیزل شا دور شاال ممکن است ش هنگام راه انگازی در هوای سرد شا مشکت
مواج .ونگر در این نوی موتورها ،نسبت سطح س لنگر ش حرم آن قاشت توج شوده و
این مو ضوی شاعك می .ود تا سطوح سرد س لنگر رمای ایراد .گه نا .ی از تراکم
هوای داخت س لنگر را جذب کرده و از انفرار مصلوط سوخت و هوا ش هنگام تزریق
سوخت ممانعت ش عمت آیگر شرای رفع این مشکت ،در موتورهای دیزل اغلو از نوعی
پ ش رمکن هوا استفاده می.ودر این پ ش رمکن ک الکتریکی است در موتورهای

96

كتاب آموزشي هنرجويان پايه دوم

تزریق غ ر مسللتق م ،پ ش محفظ احتراق و در موتورهای تزریق مسللتق م ،محفظ
احتراق را رم می نمایگر
در خودروهای قگیمیتر ،پ ش رمکن هوا ش وسللل ل یم کل گ فعال می.لللگ اما
امروزه در خودروهای پ شللرفت تر در .للرای آب و هوایی سللرد شعگ از اینک راننگه
سللوئ چ خودرو را در حالت رو.للن قرار می دهگ ،واحگ کنترل الکترون کی خودرو ش
طور اتومات م رمکن هوای ورودی را فعال کرده و نشلللانگر رمکن ن ز شر روی پنت
مقاشت راننگه رو .ن می .ودر تا هنگامی ک این ن شانگر رو .ن ا ست ،راننگه شایگ از
رو.ن کردن موتور شپره زدر .کت زیر نمایی از نشانگر مزشور را در حالت رو.ن نشان
می دهگ (ش نشانگر شا ع مت پ کان ا.اره .گه است)ر این نشانگر اغلو ش .کت یم
المنت نمایش داده می .ودر

نمایی از نشانگر پ ش رمکن هوا در موتورهای دیزل
چهار عمل اصهي در موتورهاي ديزل  4زمانه
موتور های دیزل همچون موتور های شنزینی در دو نوی دو ز ما ن و  4ز ما ن وجود
دار نگ ک الب ت امروزه موتور های دیزل اغ لو ش لللورت  4ز ما ن طراحی و تول گ
می.للونگر ش هم ن دل ت در اینرا مراحت عملکرد موتور دیزل  4زمان توضلل ح داده
می .ودر .کت زیر  4مرحل مذکور را ش ورت مصور نشان میدهگر
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 -4تصل

 -2تراکم
 -3انفرار
نمایش  4عمت ا لی در موتورهای دیزل  4زمان
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 -1مکش

مرحل اول (مکش):
در این مرحل پ سللتون در حال حرکت ش سللمت پای ن شوده و همزمان سللوپاپ یا
سوپاپهای ورود هوا ن ز شاز می .ونگر ش دل ت مکشی ک نا.ی از حرکت پ ستون ش
سللمت پای ن ایراد می .للود ،هوای تازه وارد محفظ سل لنگر می ردد و م ت لنر
ن ز ن م دور ( 180درج ) حول یاتاقانهای ثاشت می رخگر خاطر ن شان می سازد ک
هر س لنگر می توانگ دارای ش ش از یم سوپاپ شرای ورود هوا یا خروج دود شا.گر
مرحل دوم (تراکم):
در این مرحل م ت لنر نسلللبت ش حالت قبت ن م دور ( 180درج ) رخ گه و
پ ستون در حال شاال آمگن می شا .گر تمام پ ستونها ش ست شوده و در نت ر هوای
حبس .گه در س لنگر تحت ف شار و تراکم قرار می ردر در نت ر این عمت ،دمای
هوای متراکم شاال می رودر
مرحل سوم (انفرار):
سللوخت از طریق انژکتور در حالی ک شصللورت پودر درآمگه ،تحت فشللار ش داخت
س لنگر تزریق می .ودر از ا طکاك ایراد .گه م ان ذرات پودر .گه سوخت شا
هوای رم متراکم .گه ،انفرار ورت می ردر ن روی نا.ی از انفرار شاعك می .ود
تا پ ستون شا قگرت و سرعت هر تمام تر ش سمت پای ن پرتاب .ود تا م ت لنر
ن م دور ( 180درج ) دیگر شزنگر در واقع تنها در این مرحل از  4مرحل اسلللت ک
ن روی پ شللران تول گ می .للودر از این رو نام دیگر این مرحل قگرت می شا.للگر فرق
موتورهای شنزینی شا دیزلی ن ز در این مرحل ا ستر همانطور ک پ شتر ن ز تو ض ح
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داده .لللگ عمت انفرار در موتورهای دیزلی ش طور خودشصودی و شگون ن از ش جرق
.للمع للورت می ردر همچن ن م زان تراکم هوا در موتورهای دیزل ش مراتو از
موتورهای شنزینی ش شتر استر
شگیهی اسللت ک در این مرحل ن ز ماننگ مرحل قبت ،تمام سللوپاپهای دود و هوا
شست می شا.نگر
مرحل هارم (تصل ):
مرحل آخر از  4مرحل یم موتور دیزل  4زمان  ،مرحل تصل اسللتر پ سللتون در
حال شر شتن ش سمت شاال شوده و سوپاپ دود ن ز شاز می .ودر شا حرکت رو ش شاالی
پ سللتون ،تمام ازهای شاق مانگه نا.للی از مرحل انفرار ش سللمت ش رون و ش طرف
س ستم ا زوز خودرو منتقت می .ودر
توربوشارژر
از دو شصش ا لللی تورش ن و کمپرسللور تشللک ت .للگه اسللتر تورشو.للارژر از انرژی
دودهای خروجی موتور ا ستفاده میکنگ تا شگین و س ل م زان هوای ورودی ش موتور
را افزایش دهگر طرز کار این وس ل ل شگین نحو اسللت ک ازهای خروجی حا للت از
احتراق شا پره های تورش ن شرخورد کرده و شاعك رخش آن می .لللودر ش واسلللط
محوری ک تورش ن را ش کمپرسلللور متصلللت نموده ،کمپرسلللور ن ز همراه شا تورش ن
می رخگر ردش پرههای کمپر سور شاعك افزایش هوای منیفولگ ورودی و در نت ر
افزایش رانگمان موتور می رددر .للکت زیر نمایی شرش خورده از یم تورشو.للارژر را
نشان می دهگر

نمایی شرش خورده از تورشو.ارژر
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اينتركولر
هوایی ک از سللوی تورشو.للارژر ش منیفولگ ورودی موتور تحویت می .للود دمای
شاالیی داردر شناشراین گالی هوا کاهش یافت و هم ن مو ضوی می توانگ شاعك .ود تا
مقگار هوای مورد ن از موتور تام ن نشللودر شرای رفع این مشللکت ش ن تورشو.للارژر و
منیفولگ ورودی از س ستم اینترکولر ا ستفاده می .ودر اینترکولر شرای پای ن آوردن
دمای هوا از جریانی هوایی ک از پروان یا فن رادیاتور آب ایراد می .لللود اسلللتفاده
میکنگر اینترکولر اغلو در قسمت جلوی رادیاتور قرار دارد و پروان یا فن شاعك ایراد
جریان هوا م ان هر دو دستگاه می .ودر
ريتاردر
س ستمهای ترمز ک ا ساه کار آنها شر مبنای ا طکاك ذا .ت .گه ا ست ش
هنگام ا ستفاده زیاد و پی در پی میتواننگ غ ر قاشت اعتماد ظاهر .ونگ و ش در ستی
عمت نکننگر این موضوی شرای وسایت نقل سنگ ن و ن م سنگ ن همچون کام ونها،
اتوشوه ها و حتی شرای کام و نت ها و م نیشوه ها هن گام حر کت در سلللرازیری ها
میتوانگ خطرناك شا.گر ش هم ن دل ت این نوی خودروها ش یم س ستم ترمز مکمت
(ترمز کمکی) غ ر ا طکاکی ن ز مرهز می.ونگر
وظ ف ریتاردر کاهش سرعت خودرو و یا ثاشت نگهگا.تن سرعت آن در سرازیریها
میشا.لللگر ریتاردرها قادر ش توقف نمودن کامت خودرو ن سلللتنگر کارآیی ریتاردر در
سرعتهای پای ن کم .گه نزدیم ش فر می .ودر از ریتاردرها اغلو شرای کاهش
سرعت استفاده می ردد در حالی ک شرای توقف نهایی خودرو از ترمزهای ا طکاکی
استفاده می .ودر از آنرایی ک استفاده از ترمزهای ا طکاکی ش ویژه در سرعتهای
شاال کاهش مییاشگ ،عمر آنها ن ز شاال میرودر
ریتاردها دارای انوای مصتلفی می شا.نگ اما آنچ ش شتر در خودروهای روه پای دو
کارشرد دارد از نوی ترمز خف کن ا زوز (ترمز دود) و ترمز موتور می شا.گر
ش شلللتر راننگ ان در خودروهای شا موتور شنزینی شا مفهوم ترمز موتور هنگام پای ن
آمگن از سرازیریها آ.نا هستنگ؛ خودرو را در دنگه سنگ ن قرار ده گ و از نگه گر
کاهش سرعت در این حالت ش خاطر ش ست .گن دریچ از میشا .گر هنگام مرحل
مکش از کار موتور  4زمان ش خاطر آنک دریچ از شسللت اسللت ،در سلل لنگر خ ء
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ایراد می رددر انرژی مورد ن از شرای ایراد این خ ء از سل سللتم انتقال قگرت رفت
می.ود و از هم ن رو شاعك کاهش سرعت خودرو می رددر
خودروهای دیزلی شرخ ف خودروهای موتور شنزینی دارای دریچ از ن سلللتنگر در
این نوی موتورها ،قگرت خروجی از طریق تنظ م مقگار پا.لللش سلللوخت ش داخت
س لنگرها کنترل می .ودر شناشراین ترمز موتور ک ش کمم ایراد خ ء در موتورهای
شنزینی ایراد می شت در موتورهای دیزلی قاشت استفاده ن ست را ک شا شردا.تن پا
از روی پگال از ،در س لنگرها خ ئی ایراد نمی .ودر شناشراین در موتورهای دیزلی از
تره ز ریتاردر استفاده می.ودر
نحوه ف عال کردن ترمز دود و یا ترمز موتور در خودرو های دیزلی اغ لو ش ک مم
اهرمی للورت می رد ک در کنار رخ فرمان تعب می .للودر نحوه عملکرد ترمز
موتور اغلو شگین .کت است ک دریچ خروج دود توس مکان زمی در سرس لنگر شاز
نگ دا.ت می .ونگر طب عی است در ن ن .رایطی هوا متراکم نمی.ود و انفراری
هم ورت نمی رد و در نت ر تول گ قگرت نمی.ودر
ترمز ا زوز ن ز شگین .کت عمت میکنگ ک شا فعال .گن دریچ ای در مس ر خروج
دود از ا زوز ،م زان فشلللار در منیفولگ افزایش یافت در نت ر از سلللرعت و قگرت
موتور کاست می.ودر
آينه ها
یکی از مهمترین تره زات ش ویژه در این روه خودرویی (پای  ،)2آین میشا.للنگر
اهم ت آی ن ها در این روه خودرویی از این ل حاظ اسلللت ک ن قاط کور در این
خودروها نسلللبت ش روه خودرویی پای  3ش شلللتر می شا.لللگ و از طرفی شزرگتر و
سنگ نتر شودن آنها ،م زان تلفات و گمات احتمالی را افزایش خواهگ دادر
خودروهای این روه اغلو دارای تعگاد ش شتری آین ش ویژه از نوی محگب میشا.گ
ک تنظ م دق ق آنها اهم ت شاالیی داردر تمامی راننگ ان شاتررش در روه پای  2ش
خوشی می داننگ ک راننگ ی کردن شگون تنظ م درست آین ها امکان پذیر نمیشا.گر
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س نوی آین های ا لی همراه شا م گان دیگ تقریبی آنها در .کت ن شان داده .گه
استر

م گان دیگ آین های جانبی پ

م گان دیگ آین های جانبی راست

م گان دیگ آین داخلی

.للکت روشرو ،محگوده های نقاط کور را در یم
م نیشوه نشان می دهگر
طول و ابعاد خودرو
نسلللبت ش اشعاد و انگازه های ش رونی خودروی خود شایگ آ.لللنایی و اط عات کامت
دا.للت شا.لل گر شا توج ش اشعاد و حرم شزر تر کام ونتها و م نیشوهها نسللبت ش
خودروهای سواری ،ا ر در مورد طول ،عرض و ارتفای خودروی خود اط عات و تررش
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کافی نگا .ت شا  .گ ،ممکن ا ست شاعك آ س ور سی ش دیگران .ویگر نگ نمون از
این خطرات احتمالی در .کت نشان داده .گه استر

سرويس و نگهداري
در این ق سمت ش تعگادی از مو ضوعات مهم در خ صوص نحوه سرویس و نگ داری
ش طور کلی ا.للاره می .للودر طب عی اسللت شرای دسللت یاشی ش اط عات دق ق تر و
کامت تر در این خصوص شایگ ش کتاشچ راهنمای خودروی خود مراجع نمای گ راک
در شع ضی موارد ممکن ا ست اعگاد مرشوط ش دورهها و زمان شازدیگ یا تعویض قطعات
در خودروهای مصتلف نسللبت ش هم دارای تفاوتها و اخت فهایی شا.للگر بنابراين
تاكيد ميگردد اعدادي كه در اينجا ارائه ميشوند به عنوان نمونه و مثال هستند.

روغن و فيهتر روغن موتور
روغن خودرو و ف لتر روغن شایگ ش موقع تعویض ردنگر زمان تعویض روغن و ف لتر
آن ش ست ش .رای کاری خودرو متفاوت ا ستر در .رای کارکرد معمولی خودرو،
روغن موتور می توانگ در هر  15000ک لومتر تعویض .ودر در .رای سصت کاری،
ناهموار ،رد و خاکی و مناطق پرتراف م ،زمان تعویض روغن می توانگ تا  9000و یا
حتی کمتر کاهش یاشگر
زمان تعویض روغن ش ک ف ت ازوئ ت و م زان و رد موجود در آن ن ز شسلللتگی
داردر هر در للگ و رد در ازوئ ت ش شللتر شا.للگ ،زمان تعویض روغن موتور ن ز
کاهش می یاشگر
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ش طور دورهای سطح روغن موتور را کنترل نمای گر این کار را قبت از رو .ن کردن
موتور و یا ن م سللاعت پس از خاموش کردن آن انرام ده گر دقت کن گ ک خودرو شر
روی یم سطح اف قرار دا.ت شا.گ؛
ج روغن را از محت خود خارج نموده و آن را تم ز نمای گر
ج را دوشاره در محت خود قرار ده گر
ج را دوشاره خارج نموده و سطح روغن را شر روی آن مشاهگه نمای گر
ا ر سطح روغن از حگ ن شان داده .گه پای نتر شود ،از در مصزن روغن ش
آن روغن اضاف نمای گر
س ل اه شودن روغن در موتورهای سللالم دل ت شر خراب شودن روغن نمی شا.للگر شلک
یکی از وظایف روغن ،جمع کردن دوده ها و نگ دا.تن آنها در خود میشا.گر
شهتر اسللت روغن و ف لتر روغن دسللتکم دوشار در سللال تعویض .للونگ و شایگ نوی
استانگارد و مرغوب آنها مورد استفاده قرار ردر
فيهتر گازوئيل
تو للل می .لللود در هر  20000ک لومتر کارکرد خودرو ،ف لتر ازوئ ت تعویض
رددر شعگ از تعویض ،س ستم سوخت رسانی را ن ز هوا ری نمای گر
فيهتر هوا
رفتگی در ف لتر هوا منرر ش کاهش را نگ مان و قگرت موتور و همچن ن افزایش
مصرف سوخت می .ودر خروج دود س اه از ا زوز از دیگر نشان های رفتگی ف لتر
هوا می شا.للگر در للورتی ک ف لتر هوا رفتگی .للگیگ پ گا کنگ ،می توانگ منرر ش
پاره .للگن کاغذ ف لتر ردیگه در نت ر شا ورود ذرات رد و خاك ش داخت مرموع
س لنگر و پ ستون شاعك سای گ ی آنها .ودر
ف لتر هوا را در دوره های زمانی مشلللصص شازدیگ کرده از لحاظ تم ز شودن کنترل
نمای گر این کار را دسلللتکم در هر  6000ک لومتر کاکرد انرام داده ،ف لتر را تم ز
نمای گر هنگامی ک از خودرو در مناطق پر رد و خاك و یا در راههای خاکی استفاده
مینمای گ طب عی اسللت ک ف لتر هوا شایگ در دوره های زمانی کوتاه تری تم ز .للودر
ش شلللتر انوای م نیشوهها و کام ونتها مرهز ش راغ هشلللگار دهنگه یا نشلللانگری
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ه ستنگ ک رفتگی ف لتر هوا را ه شگار می دهگر در ورت رو .ن .گن این راغ،
ف لتر را تم ز کرده یا تعویض نمای گر
ش ست ش نوی .رای مح طی ،ک ف ت و جنس ف لتر هوا ،در فوا ت زمانی م شصص
ف لتر هوا را تعویض نمای گر شرای اط ی از زمان دق قتر این دوره ش دفتر راهنمای
خودروی خود مراجع نمای گر این دوره شسللت ش .للرای مصتلف می توانگ ش ن 10
هزار تا  40هزار ک لومتر کارکرد خودرو شا.للگر تو لل می .للود ک ف لتر هوا را در
اشتگای هر فصت از سال تعویض نمای گر
مايع خنك كننده موتور
مایع خنم کننگه شا ک ف ت مطلوب اسلللتفاده نمای گر مایع خنم کننگه را هر 2
سلللال یم شار یا پس از هر  120هزار ک لومتر کارکرد ،تعویض نمای گر شرای کنترل
سطح مایع خنم کننگه قبت از رو .ن نمودن خودرو و زمانی ک موتور سرد ا ست
اقگام نمای گر دقت نمای گ ک سللطح مایع خنم کننگه موتور در منبع انبسللاط ،شایگ
ش ن دو ع مت ( LOWپای ن) و ( FULLپر) قرار دا.ت شا.گر
مایع خنم کننگه موتور مصلوطی از آب و ضگ یخ می شا .گر در ورت ا ستفاده از
ضگ یخ منا سو در مایع خنم کننگه ،از خورد ی نا .ی از زنر زد ی و همچن ن از
یخ زد ی جلو ری خواهگ .گ ع وه شر آنک دمای نقط جوش ن ز شاال خواهگ رفتر
شرای تعویض س ال خنم کننگه موتور ،اشتگا از خنم شودن موتور اطم نان حا ت
نمای گ و سپس در رادیاتور ،پ چ تصل موتور و پ چ تصل زیر رادیاتور را شاز کن گر از
استنشاق شصار مایع خنم کننگه پره ز نمای گر
شرای پر کردن س ستم خنم کننگه شا مایع خنم کننگه ن ز اشتگا پ چ تصل موتور
و پ چ تصل زیر رادیاتور را شبنگیگر شعگ از آنک مایع را داخت رادیاتور ریصت گ ،موتور
را رو.لللن نمای گ و آن را در دور پای ن نگ داریگ تا اینک درج حرارت آب ش حگی
شر سگ ک ترمو ستات شاز .گه و س ستم خنم کاری هوا ری .ودر سپس موتور را
خاموش کرده و سلللطح مایع خنم کننگه را از طریق منبع انبسلللاط پر نمای گر در
رادیاتور را شست و س ستم را از لحاظ نگا.تن نشتی کنترل نمای گر
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سوپاپهاي موتور
هر موتور دارای دو نوی سوپاپ می شا .گ؛ سوپاپ یا سوپاپهای ورود هوا و سوپاپ
یا سوپاپهای خروج دودر سوپاپها شا شاز و ش ست .گن ش موقع. ،رای ورود هوا ش
محفظ انفرار و یا خروج دود و ازهای شاق مانگه نا.للی از عمت احتراق را ش سللمت
س ستم ا زوز مه ا می نماینگر
سوپاپها ش دل ت آنک تحت فشار فنر ش .گت و شطور مرتو شاز و شست می .ونگ،
الزم اسللت ک م زان لقی و خ للی در محت سللطح نشل من اه سللوپاپها شر روی
سلللرسللل لنگر در هر  20هزار ک لومتر کارکرد خودرو کنترل ردد و ش ا لللط ح
ف لر ری .ودر
تسمه موتور
ت سم های موتور شایگ ش انگازه ای تنظ م و سفت .ونگ ک شا ف شار انگ شت شتوان
آنها را ش انگازه تقریبا یم سللانتی متر جاشرا نمودر ش عبارت دیگر تسللم ها شایگ ش
انگازه یم سانتی متر جای شازی دا.ت شا.نگر
ضروری ا ست هنگام ترك خورد ی ،ر.ت ر.ت .گن و یا ش طور کلی پوس گ ی
تسم  ،شرای تعویض آن اقگام نمودر
گيربكس (جعبه دنده) ،گاردان و ديفرانسيل
مهمترین مو ضوی در خ صوص رشکس مرشوط ش کنترل روغن آن می .ودر شعگ از
خریگ خودرو ،تعویض روغن رشکس شرای اول ن شار شهتر است شعگ از پ مایش  5هزار
ک لومتر انرام .ود و شرای دفعات شعگی هر  60هزار ک لومترر شهتر ا ست در هر سال
حگاقت یم مرتب روغن رشکس عوض .ودر
.ارژ ریس در شصشهای مورد ن از از اردان ش ست ش .رای کاری شایگ در موعگ
مناسللو انرام .للودر در .للرای عادی این کار اغلو هر ماه یم شار یا پس از هر 25
هزار ک لومتر کارکرد ورت می پذیردر
دیفران س ت در و س محور عقو خودرو قرار دا .ت و وظ ف آن تق س م قگرت ش
طور متناسو م ان رخهای محرك عقو می شا.گر در ورت عگم وجود دیفرانس ت،
یم خودرو قادر ش انرام ردش نصواهگ شود و تنها خواهگ توانسلللت در مسللل رهای
مسلللتق م حر کت ک نگ را ک هن گام حر کت شر روی یم پ چ ،رخ های داخلی
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( رخهای نزدیمتر ش مرکز ردش) شا دور کمتر و رخهای ش رونی شا دور ش شللتری
شایگ شچرخنگر لذا ضروری ا ست ک س ستمی ماننگ دیفران س ت وجود دا .ت شا .گ تا
عمت تقسلل م ن رو را در .للرای مصتلف ش شهترین نحو انرام دهگر دیفرانسلل ت ن ز
ماننگ جعب دنگه حاوی تعگادی یاتاقان و رخ دنگه می شا.لللگ ک روانکاری آنها ش
طور جگا ان توس روغن دیفرانس ت انرام می .ودر
روغن دیفرانس ت شرای شار اول پس از پ مایش  5هزار ک لومتر و شرای شارهای شعگی
شهتر ا ست پس از هر  60هزار ک لومتر پ مایش تعویض .ودر دیفران س ت دارای یم
پ چ تصل و یم پ چ سرریز می شا .گر .کت زیر محت دیفران س ت را در محور عقو
نشان می دهگر

دیفرانس ت
جابجايي چرخها
شعگ از هر  10هزار ک لومتر ،محت تایرها را در خودرو عوض کن گ تا م زان سلللایش
در آنها ش یم انگازه لللورت پذیردر ش هنگام شسلللتن رخها ،مهره ها را ش انگازه
مناسللبی ک در دفتر راهنما فت .للگه سللفت کن گر .للکت زیر نحوه للح ح
جاشرایی تایرها را نشان می دهگر

نحوه ح ح پ شنهادی شرای جاشرایی تایرها
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فنرهاي تخت (تيغه اي)
هر ون .للکسللتگی یا ترك در هر
کگام از فنر های ت صت ،جزو ع وب
خطر ساز س ستم تعل ق مح سوب
می ردد و ضللروری اسللت ک هر
زودتر آن فنر را تعویض نمودر
شیتوجهی ش تعویض ش موقع فنر های مع وب ع وه شر آن ک در پا یگاری خودرو
ایراد اخت ل مینمایگ ،م زان .للکسللتگی ش تگریج پ شللرفت کرده در نهایت ممکن
است منرر ش شرخورد قطعات .کست شا تایر یا دیگر شصشهای خودرو رددر
سيستم فرمان
در خودروهای از نوی فرمان ه گرول کی ،سلللطح روغن شایگ شطور دوره ای کنترل و
دست کم در هر  100هزار ک لومتر پ مایش تعویض .ودر
خ ی غرش لم فرمان نبایگ از  25م لی متر (دو و ن م سانتی متر) ش شتر شا.گر
ترمز و كالچ
سطح روغن س ستم ترمز و ک چ را ش طور دوره ای کنترل کن گ و ا ر از ع مت
حگاقت مراز ( )Minکمتر شود ش انگازه الزم ش آن روغن اضلللاف نمای گ تا ش سلللطح
حگاکثر مقگار مراز ( )Maxشرسللگر سللعی کن گ ک کت روغن را هر دو سللال یکبار
تعویض نمای گر از تم ز شودن منبع روغن ترمز و ک چ اطم نان حا ت نمای گر
پای ن شودن ش ش از حگ سلللطح روغن می توانگ نشلللان ای از نشلللتی شا.لللگر لذا
ضروریست ک موضوی توس تعم رکار مراز مورد شررسی قرار ردر
فيوزها
در ورتی ک راغ یا وس ل ای الکتریکی از خودروی .ما عمت نکنگ ،ممکن است
مرشوط ش ف وز آن شا .گر در جعب ف وز را شاز کرده و در ورتی ک ف وز سوخت شود،
آن را تعویض ن مای گر شرای تعویض ف وز ،موتور و کل کل گ ها را خاموش کن گر
مشصصات و محت هر ف وز در دفتر راهنمای هر خودرو تشریح .گه استر
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مخزن شيشه شوي
مصزن  .ش .وی اغلو در زیر انتهای سمت راست دا.بورد قرار داردر ش دفتر
راهنمای خودروی خود مراجع کرده و از مایع  .ش .وی مناسبی ک معرفی .گه
استفاده نمای گر سطح مایع درون مصزن را همواره کنترل کرده و در ورت پای ن تر
شودن از حگ مراز ،آن را تا رس گن ش حگاکثر مقگار مراز پر کن گر
از مایع ضگیخ در مصزن  .ش .وی ا ستفاده نکن گ زیرا شاعك از ش ن رفتن رنر
خودرو می .ودر هنگامی ک مصزن خالی ا ست از پمپ  .ش .وی ا ستفاده نکن گ
راک خواهگ سوختر
تيغه هاي برف پاك كن
حت کنترل کن گ و در

ورت فر سود ی یا

ت غ های شرف پاك کن را از لحاظ
مع وب .گن ،آنها راتعویض نمای گر
توج دا.ت شا.گ ک رو.ن کردن شرف پاك کن شر روی  .ش های خشم ،شاعك
سایش لب های ت غ و در نت ر خ افتادن شر روی  .ش می رددر
تايرها
تایرها را از لحاظ خراشی ،پوس گ ی ،ترك و هر ع و دیگری کنترل و شازرسی کن گر
عمق آج تایر نبایگ از  1.6م ل متر کمتر شا.گر
ا ر آج تایر ها از ش ن رف ت و از حگ م راز
کمتر .گه و یا ا ر ش هر نحوی مع وب .گه
انگ ،ضللروریسللت نسللبت ش تعویض آنها اقگام
ن مای گر در این .للل کت نمو ن ای از یم تایر
مع وب نشان داده .گه استر
کنترل شاد تایرها و تنظ م فشلللار شاد در آنها ن ز دارای اهم ت زیادی در مصلللرف
سوخت و همچن ن ایمنی خودرو داردر
شاد کردن ش ش از حگ تایر شا عك کاهش
فر مان پذیری و در نت ر از دسلللت رفتن
تعادل و پایگاری خودرو خواهگ .گر
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كمربندهاي ايمني
ش طور دوره ای از حت و س مت کمرشنگ
ایمنی خود و دیگر لللنگلی ها اطم ان یاش گر
پار ی احتمالی قسلللمت پار ای و یا خراشی
قفتها را کنترل نمای گر
شستشو
می .ود در فا ل های
ش منظور افزایش عمر شگن و حفظ ک ف ت رنر آن ،تو
زمانی مناسو خودرو .ست .ودر شرای .ستشو از آبجوش استفاده نکن گر از پاك
کننگه های معمولی خنثی ک شر روی رنر تاث ری نگارنگ شگون ا.کال استر
هنگام .ستشو قطعاتی همچون جعب های اتصال الکتریکی و الکترون کی ،نوارهای
دور  .ش درها ،لوالی درها ،ورودی هوای شصاری و موتور ،تره زات شادی وررر دقت
نموده آب زیادی روی آنها نریزیگر
شاسي و بدنه
از هر و ن سلللوراخ کاری ،جوش کاری و
دسلللتکاری شیمورد و شر خ ف موازین ارائ
.للگه در اسللتانگاردهای مرشوط ش .للگت
پره ز نمای گر رعایت این نکات ش ویژه هنگام
ن صو کارشری (اتاق شار) و یا تره زات ا ضافی
شر روی خودرو شایگ مگ نظر قرار ردر
متا سفان در شع ضی موارد طول .ا سی ش طور غ ر قانونی تو س کارشران افزایش
داده می .ود ک این کار ش .گت شاعك کاهش مقاومت .اسی در شراشر ضرشات وارده
می رددر
بازديدهاي روزانه
شرخی از شصشللل های خودرو را شا یگ ش طور روزا ن شازد یگ نمود ک مهمترین آن ها
عبارتنگ از:
شازدیگ روغن موتور ،مایع خنم کاری و روغن ه گرول م از لحاظ نشلللتی،
ک ف ت و مقگار
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شازدیگ فشار شاد تایرها
شازدیگ ف لتر هوا از لحاظ تم زی؛ ا ر خودرو در مح پر رد و غبار کار
میکنگ ،ف لتر هوا را هر روز تم ز کن گر
زدودن رد و غبار از سلللطح تره زات الکتریکی ،رادیاتور ،پروان و سلللطح
موتور
وش کردن ش گای موتور و اطم نان از حت عملکرد
کنترل س مت راغها ،شوق و نشانگرها
کنترل س مت ک چ و ترمز
کنترل عملکرد درست فرمان
در دفتر راهنمای خودروها ،مواردی شرای شازدیگهای ماهان و ساالن یا دورههایی
مشاش ن ز عنوان .گه ک دارای اهم ت می شا.نگر
آب بندي
اهم ت دوره آبشنگی شگان دل ت ا ست ک در یم خودرو نو قطعات دارای نا افی
سللطح نا.للی از عمل اتهای ما.لل نکاری در حگ شسلل ار کم پ ش از دوره آبشنگی
هسلللتنگر ا ر این قطعات قبت از انطباق کامت شا یکگیگر یمشاره تحت شار شاالیی قرار
رنگ د ار سللایش زودهنگام و آس ل و خواهنگ .للگر از این رو تو ل می.للود ک
م زان شار وارده ش خودرو در دوره آبشنگی ش تگریج افزایش یاشگ تا نا افی سطوح از
ش ن رفت و ا طکاك م ان قطعات ن ز کاهش یاشگر
ر عا یت ن کات مرشو ط در دوره آبش نگی ،شا عك شهبود عملکرد ،افزایش عمر مف گ
خودرو و کاهش هزین های تعم راتی می رددر شرای آ اهی از زمان و .لللرای دوره
آبشنگی هر خوردو شایگ ش دفتر راهنمای آن مراجع نمودر این دوره ممکن اسللت
در خودرویی  2000ک لومتر و در خودرویی دیگر  5000ک لومتر شا.گر
محيط زيست و راههاي كاهش آلودگي و مصرف سوخت
شر اسللاه زارش سللازمان شهگا.للت جهانی ،ایران در ش ن کشللورهای آلوده جهان،
حائز رتب می شا.گر
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ازوئ ت ک سلللوخت موتورهای دیزل می شا.لللگ پس از شنزین دوم ن سلللوخت
پرمصرف در حمت و نقت جاده ای می شا.گر
آلود ی هوا در ک ن .هرها ک ش شتر هم نا .ی از تردد خودروها ا ست ،ع وه شر
تاث ر منفی شر مواردی همچون س مت ج سمی ،روحی و حتی قگ کودکان ،م انگ ن
سن عمر افراد را ن ز ش .گت کاهش داده استر
ازهای سمی موجود در هوا شاعك  .وی انوای سرطان ها ،سوزش شم ،زایمان
های زودره ،تحریم س ستم تنف سی ،افزایش ح سا س ت در شراشر عوامت ش ماری زا،
ش ماریهای قلبی ،شروز ش ماریهایی ون شرونش ت ،ذاتالری و تشگیگ ش ماریهای مزمن
ون آسم می .ودر
شررسللی های آزمایشللگاهی نشللان می دهگ م زان ذرات معلق در دود خودروهای
ازوئ لی حگود للگ شراشر ش شللتر از خودروهای شنزینی اسللتر هر انگازه این ذرات
کو کتر شا.للگ ،نفوذ آن در مراری تنفسللی راحتتر و در نت ر خطرات آنها ش شللتر
خواهگ شودر وقتی انگازه این ذرات شسللل ار کو م شا.لللگ ،حتی می تواننگ از دیواره
مویرگهای ری عبور کرده خود را ش خون شرساننگ!
راهکارهای مصتلفی تو س دولتمردان شرای کنترل آلود ی نا .ی از خودروها ته
و تگوین ردیگه استر روهی از این راهکارها ش نوی س است ذاری ک ن در کشور
شرمی ردد و روهی ن ز شر عهگه خودروسلللازان و همچن ن تول گکننگ ان سلللوخت
نهاده می .ودر د ست آخر اجرای شص شی از راهکارها ن ز همت کارشران و راننگ ان را
میطلبگ ک در اینرا سعی می.ود ش شصشی از راهکارها پرداخت .ودر
وظايف كاربران و رانندگان
یکی از مهم ترین وظایف کارشران خودروهای ازوئ لی در راستای کاهش آالینگهها،
شهبود شازرسیهای فنی ،تعم رات و دورههای سرویس و نگهگاری خودرو می شا.گر
آالینگ ی خودروها تنها نا.للی از دود خروجی از ا زوز ن سللتر آالینگ ی للوتی و
همچن ن آالینگ ی نا.لللی از انوای سللل االت ش کار رفت .لللگه در خودرو ن ز جزو
آالینگ یهای دیگری هستنگ ک ضررهای آنها کمتر از دود خروجی از ا زوز ن ستر
شناشر آی ن نام راهنمایی و راننگ ی ،هر و س ل نقل موتوری شایگ حگاقت ش و س ل
اخطار .ن گاری (شوق) شا گای استانگارد مرهز شا.گر این ون تره زات شایگ تول گ

112

كتاب آموزشي هنرجويان پايه دوم

گای مگام و یکنواخت نموده و ایراد گای خ شن و ناهنرار ننمایگر ولی و سایت
نقل ای ک دارای حق تقگم عبور می شا.لللنگ (وسلللایت نقل امگادی و خگماتی و
پل س و ماننگ آن) می تواننگ ع وه شر دارا شودن شوق ،و سایت اخطار .ن گاری دیگری
ک مق گ ش این ویژ ها نبا.للگ شرای اسللتفاده هنگام لزوم دا.للت شا.للنگر همچن ن
و سایت نقل م سافرشری و شارشری عمومی شرون .هری ن ز می تواننگ و سایت اخطار
.ن گاری ا ستانگارد دیگری دا .ت شا .نگ تا در زمان الزم در ش رون .هرها و مناطق
غ ر مسکونی استفاده نماینگر
عگم توج ش سللرویس دورهای و ش هنگام موتور و همچن ن سل سللتم ا زوز ،شاعك
ایراد گاهای ناهنرار و درنت ر تصریو س ستم ع صبی افراد می رددر همچن ن
عگم توج ش .ت شودن فت و شستها و سفت شودن اتصاالت مصتلفی ک شایگ سفت
شا.نگ ،خود میتوانگ منبع دیگری در ایراد ارتعا.ات و سر و گاهای اضافی شا.گر
هنگام تعویض روغن موتور ،روغن فرمان ه گرول م و هر کگام دیگر از س االتی ک
در س ستم موتور ،ترمز ،فرمان وررر ش کار میرود ،شایگ دقت نمود ک س ال قبلی را در
سللطح راهها رها ننمود راک اغلو حاوی مواد للنعتی و .لل م ایی و مضللر شرای
طب عت و آدمی هستنگر
از تمام رو .هایی ک شاعك کاهش م صرف سوخت می .ود ا ستفاده نمای گ راک
افزایش م صرف سوخت شاعك ایراد آالینگ ی ش شتر خواهگ .گر راننگ ی شا سرعت
متعادل و مراقبت دائمی از خودرو شاعك کاهش م صرف سوخت می .ودر ش این نوی
راننگ ی ،راننگ ی اقتصادی می وینگر
هم ش سعی کن گ هنگام راننگ ی از ش رون ریصتن زهایی ک مح زی ست را
آلوده می سازد خودداری نمای گر شر ا ساه قوان ن نبایگ زشال  ،ضایعات وررر را از درون
خودرو ش ش رون پرتاب نمودر این موضوی را ش سرنش نان ن ز شایگ آموزش داد تا آنها
ن ز در حفظ مح زیست سه م شا.نگر
هر ز نبایگ هنگام تعم ر و س ل نقل یا سرویس آن ،شاقی مانگه ضایعات و ا  .ا را
پس از پایان کار در مح زیست ش جا شگذاریمر
شر اسلللاه آی ن نام راهنمایی و راننگ ی ریزش روغن ،نفت از ،شنزین و مایعات
آلوده و تصریو کننگه دیگر در راهها ممنوی ا ستر همچن ن شرای جلو ری از انت شار
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ت و الی ،سنر ریزه و ماننگ آن نصو تره زات مناسو الست کی ،فلزی و ماننگ آن
در قسللمت ش رونی آخرین محور انوای وسللایت نقل ش ویژه کام ون ،تریلر و اتوشوه
الزامی استر
چند نمونه از راهكارهاي كاهش آلودگي و حفظ محيط زيست
 تنظ م موتور ش ورت منظم و تعم ر و نگ داری آنهم ش د ستور العمت های درج .گه در دفتر راهنمای و س ل نقل را مطالع
نموده ،موارد ذکر .گه شرای تنظ م و نگهگاری موتور خودرو را رعایت نمای گر
شرنام منظمی شرای تنظ م موتور خودرو در مراکز مراز تع ن .للگه تگوین نمای گر
تنظ م موتور شاعك افزایش شهره دهی موتور و سللوخت آن و در نت ر للرف جویی
مصلللرف سلللوخت و در نهایت کاهش آلود ی نا.لللی از ازهای خروجی از خودرو
می.ودر
 تعویض منظم ف لتر هواوظ ف ف لتر هوا در خودرو ،جلو ری از ورود مواد نا خالص موجود در هوا ش
محفظ موتور و کاهش آ س و ش شص شهای داخلی می شا .گر ف لتر هوا ا ر پر شا .گ و
ش موقع تعویض نگردد ،موتور ش للرف انرژی شسلل ار ش شللتری شرای مکش هوا ن از
خواهگ دا.ت و در نت ر مصرف سوخت و پ رو آن سطح آالینگ ی شاال خواهگ رفتر
 تعویض ش موقع روغن موتوردفتر راهنما و دستورالعمت های .رکت سازنگه خودرو را مطالع نموده و روغن
موتور را شر اسللاه آن تعویض نمای گر روغن موتور تم ز ع وه شر تاث ر در مصللرف
سللوخت ،شاعك کاهش فرسللود ی قطعات موتور نا.للی از تماه و سللایش آنها
می.ودر
 تنظ م شاد تایرهاتنظ م نبودن شاد تایرها در مصللرف سللوخت تاث ر دارد و شاعك افزایش مصللرف و
آلود ی می .لللودر تایرهای کم شاد ع وه شر کاهش ایمنی در راننگ ی ،شر عمر و
.گه
دوام تایر ن ز تاث ر داردر همواره مراقو شاد تایرها شوده ش م زان ف شار تو
در دفتر راهنما توج دا.ت شا .گر
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 رعایت استانگارد الزم در حمت شاراز حمت شار اضللافی پره ز نمای گر شار اضللافی ع وه شر کاهش ایمنی هنگام تردد و
احتمال وقوی سانح  ،در مصرف سوخت ن ز تاث ر ذا.ت و شا افزایش مصرف سوخت،
آلود ی هوا ن ز افزایش می یاشگر
هر ون وسایت یا تره زات اضاف و غ ر استانگارد را از وزن خودرو را ش هوده افزایش
می دهنگ از خودرو خارج نمای گر همچن ن شارشنگ و نصو آن شایگ ش ورت استانگارد
شا.گ ا ر خود شارشنگ ن ز در افزایش مصرف سوخت موثر استر
 سرعت مناسو و پره ز از راننگ ی تهاجمیهر سللرعت وسلل ل نقل افزایش پ گا کنگ ش ویژه در سللرعتهای شاالتر از 100
ک لومتر شر ساعت ،م صرف سوخت ش ورت ت صاعگی افزایش پ گا می کنگر شهترین
سرعت اقت صادی در و سایت نقل ش لحاظ م صرف سوخت ،سرعت های  80تا 90
ک لومتر شر ساعت می شا.گر
ش آرامی راننگ ی کرده از .لللتاب رفتن شی مورد پره ز نمای گر اسلللتفاده از دنگه
مناسو ن ز در شه ن سازی مصرف سوخت و کاهش آالینگ ی موثر استر
 شررسی کارکرد قطعات خودرو ش ورت منظمشرخی از قطعات خودرو را ک در مصرف سوخت تاث ر دارنگ طی شرنام تگوین .گه
ای شررسلللی و در لللورت خراشی آن ها را ش موقع تعویض ن مای گر ش عنوان م ثال
خودرویی ک ترموستات آن ح ح کار نمی کنگ در مصرف سوخت ن ز موثر استر

 خودداری از درجا کار کردن ش هوده وس ل نقلا ر در جایی ق صگ توقف طوالنی داریگ و یا در تراف م های سنگ ن نا .ی از موانع
قرار رفت ایگ ،موتور خودرو را خاموش و از رو.لللن ذا.لللتن شی مورد آن پره ز
نمای گر
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مقدمه
کممهای اول ش اقگامات اول ای وینگ ک ش فا للل پس از شروز حادث و قبت از
رس ل گن ش مرکز درمانی للورت می رد و سللبو کاهش شللمگ ر مرگ و م ر و
کاهش .گت ش ماری و آس بهای مصگوم می .ودر
زمان پس از وقوی حادث شرای نرات جان م صگوم ش س ار ح اتی ا ستر در اغلو
موارد شا آ.للل نایی شا کمکهای اول می توان جان یم مصلللگوم را نرات دادر در
تصادفات این موضوی از اهم ت ویژه ای شرخوردار استر این حوادث از موارد سادهای
ماننگ افتادن از دو رخ تا تصادفات نگین خودرو متغ ر می شا.گر
ايمن كردن صحنه حادثه
حن حادث را ایمن

حن ت صادف عاری از خطر نمی شا .گ و شهتر ا ست .ما
کن گ تا خطری مصگوم ن. ،ما و رهگذران را تهگیگ نکنگر
قبت از هر اقگامی مطمئن .ویگ خطری .ما را تهگیگ نمی کنگر ش ه چ وج خود
را در خطر جگی قرار نگه گر اشتگا خودروی خود را در محت مطمئنی متوقف نموده،
ف .رها را رو .ن کن گر تاشلو اع ن خطر را در فا ل ای منا سو قرار ده گ تا سایر
خودرو ها از وقوی حادث مطلع .ونگر ا ر .و ا ست در ورت امکان لباه رو .ن
شپو .گ و از راغ قوه استفاده کن گر از فردی شصواه گ تا شا اورژانس تماه شگ ردر
در ح ن ایمن سازی حن حادث موارد زیر را ش یاد دا.ت شا .گ:
 از سللایرین شصواه گ تا ش دیگر راننگه ها هشللگار داده تا سللرعت خود را کاهشدهنگر
 تاشلوی اع ن خطر را در فا ل مناسبی از حن حادث قرار ده گرشناشر آی ن نام راهنمایی و راننگ ی ،راننگه هر و س ل نقل ای ک مرتکو ت صادف
منرر ش جرح یا فوت ردد موظف ا ست ش فا ل و س ل نقل را در محت ت صادف
متوقف ساخت و شا ن صو ع یم ایمنی ه شگار دهنگه ،راننگ ان و سایت نقل دیگر را
از وقوی حادث آ اه سللازد و تا هنگامی ک تشللریفات مرشوط ش رسلل گ ی از سللوی
راهنمایی و راننگ ی و پل س راه پایان ن افت از تغ ر وضللع وسلل ل نقل یا للحن
تصادف خودداری نموده و ش فا ل اقگام ش انتقال مرروحان ش مراکز درمانی نمایگر
 -موتور خودرو یا خودروهای حادث دیگه را خاموش کن گر
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 ترمز د ستی خودرو را شک ش گ و آن را در دنگه قرار ده گ و در ورت لزوم مانعیماننگ سنر جلوی رخهای آن شگذاریگر
 ا ر خودرویی پ کرده سللعی نکن گ آن را شر ردان گ ،فق مواظو شا.لل گ روی.ما ن فتگر
 مراقو شا .گ کسی در نزدیکی خودرو حادث دیگه س گار نکشگ ش ویژه ا ر شاكخودرو آس و دیگه یا در تصادف ،تانکر حمت سوخت وجود داردر
 ممکن اسللت در یم حادث خطراتی ماننگ جاری .للگن مواد خطرناك یا ازهایسللمی ،جان اطراف ان را ش خطر ش انگازدر در این مواقع افراد را از للحن حادث دور
کن گ و خودتان ن ز تا حگ امکان از محت فا ل شگ ریگر
آتش سوزي ها
در جریان آتش سللوزی شایگ شتوان گ سللریع ودرسللت تصللم م شگ ریگ ،زیرا آتش ش
سرعت منتشر می.ود ،در نت ر .ما شایگ اقگامات خود را ش سرعت انرام ده گر
آتش شرای .عل ور .گن احت اج ش س عن صر هوا ،ماده ی سوختنی و رما داردر
شرای قطع آتش شایگ یکی از این عنا لللر حذف .لللونگر شناشراین هنگام آتش رفتن
خودرو ،اشتگا موتور خودرو را خاموش کن گر از خودرو پ اده .گه و افراد داخت خودرو
را پ اده نمای گر در ورت وجود کپ سول آتش ن شانی سعی نمای گ شا ا ستفاده از آن
آتش را خاموش نمای گر در غ ر این ورت شا پتو یا یم جسم غ ر قاشت ا.تعال .عل
را خف کن گر مراقو شا  .گ .عل ش ق سمت شاك سوخت انتقال ن اشگ ون احتمال
انفرار خودرو در این ورت وجود خواهگ دا.تر
هم ش در اتومب ت خود یم کپسول آتش نشانی دا.ت شا .گر این کپسول ع وه
شر اینک ممکن است مورد استفاده خودتان قرار شگ رد. ،ما قادر خواه گ شود درهنگام
مواجه شا یم خودروی آتش رفت دیگر ن ز وارد عمت .گه و کمم کن گ.
دقت نمای گ معموال آتش سوزی از ق سمت موتور .روی می .ود پس ش ه چ وج
شرای خاموش کردن موتور کاپوت را شاال نزن گ ون اینکار شاعك رسلل گن هوا ش آتش
و تشگیگ آتش سوزی می .ودر
ش جای این کار سعی کن گ آتش را از فا ل لگ ر و ال ست م و یا از جلو پنرره و
یا جای دیگر ک ش موتور راه دارد تو س کپ سول خاموش کن گر اول ن کار در هنگام
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آتش سوزی خارج کردن سرن ش نها از خوردو ش .کلی ح ح و شگون گم زدن
ش آنهاسللتر ا ر نگ نفر شرای کمم اقگام کرده انگ سللریع تقسلل م کار نموده و در
حالی ک فردی مشغول خاموش کردن آتش است افراد دیگر ش سرنش نها رس گ ی
کننگر
ارزيابي سطح هوشياري
هر ون آس و ک مغز را در ر کنگ ،میتوانگ سطح هو .اری مصگوم را تغ ر دهگ
و شالقوه خطرناك استر
شرای ارزیاشی سطح هو .اری مصگوم ش ترت و زیر عمت کن گ:
آیا مصگوم هو .ار است؟
1ر
آیا مصگوم ش گا پاسخ میدهگ؟
2ر
آیا مصگوم ش درد پاسخ میدهگ؟
3ر
آیا مصگوم ش ه چ تحریکی پاسخ نمیدهگ؟
4ر
ارتباط با مصدوم
سعی کن گ شا فرد م صگوم حبت کن گر حرفهایی ماننگ «ا سمت ست؟
.للگه؟» ع وه شر اینک می توانگ مانع ش هو.للی .للود شرای حادث دیگه ایراد روح
میکنگر همچن ن تا ر س گن آمبوالنس می توان گ از شع ضی اط عات مهم آ اه .ویگر
ا ر فرد زخمی ش سوالهای .ما جوابهای منطقی م گهگ از او در راشط شا گمات
شگنی سللوال کرده و هنگام رسلل گن روه امگاد شا مطلع کردن آنها شاعك تسللریع در
شهبود امگاد رسانی .ویگر ش هر حال ا ر از ح ح شودن انرام کاری اطم نان نگاریگ
ش ه چ عنوان آن را انرام نگه گر
كنترل عاليم حياتي
هنگام درمان یم مص لگوم الزم اسللت سللطح هو .ل اری ،نبض ،تنفس و همچن ن
درج حرارت او را کنترل و ارزیاشی کن گر این ع یم را شایگ ش طور منظم و مگاوم
شررسی کن گر
كنترل تنفس
هنگام شرر سی و ضع ت تنفس م صگوم ش سرعت تنفس و وجود هر ون م شکت یا
للگای غ ر طب عی در تنفس را شررسللی نمای گر تعگاد تنفس طب عی در شزر سللاالن
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 12-16تنفس در دق ق و در شچ ها  20-30تنفس در دق ق اسللتر شرای شررسللی
وضللع ت تنفس مصللگوم وش خود را شاالی دهان مصللگوم قرار داده و ش للگاهای
تنفس و حرکات قفس س ن او دقت کن گر
بررسي نبض
ش دنبال هر شار انقباض عضللل قلو ،خون در ر ها جریان مییاشگ و جریان خون در
رگها ضللرشان ایراد میکنگر در جاهایی ماننگ سللطح داخلی مچ و ردن ک رگها
سطحیتر است ،این ضرشان قاشت لمس استر
تعگاد ضرشان طب عی در شالغ ن  60تا  80ضرش در دق ق استر در شچ ها این م زان
ش شللتر شوده و شا شاال رفتن سللن کمتر می.للودر نبض را میتوان گ در ردن یا در مچ
لمس کن گر شرای تشص ص نبض مچ دست شایگ س انگشت خود را در سمت خارجی
( سمت  .صت) مچ د ست م صگوم قرار داده و نبض را اح ساه کن گر شرای ت شص ص
نبض ردن دو انگشت خود را در ودی ش ن نای و عض ت ردن قرار ده گر
روشهايي براي حفظ تنفس و جريان خون مصدوم
در شرخورد شا یم مصلللگوم ش هوش ،شاز کردن راه
هوا یی و ح فظ ردش خون او م هم تر ین اقللگام
میشا.گر پس اشتگا شایگ راه هوایی تنفس را شاز نمای گر
شرای این کار مقاشت سر م صگوم زانو زده و یم د ست
خود را روی پ شانی وی قرار داده و سر او را ش آرامی
ش عقو شبریگ شا این کار دهان مصگوم شاز خواهگ .گر
هر ون ج سم خارجی ماننگ دنگان .ک ست .گه را از دهان م صگوم خارج کن گر
نوك انگشتان خود را زیر ان ی مصگوم قرار داده و ان ی او را شاال ش اوریگر پس از
شاز .گن راه هوایی تنفس شب ن گ آیا قف س
س ل ن مصللگوم حرکت میکنگ؟ آیا للگای
نفس او را می.للنویگ؟ ون خود را نزدیم
لللورت او شبریللگ ،آیللا نفس او را حس
میکن گ؟ شررسلللی تنفس نبایگ ش ش از 10
ثان طول شکشگر
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ا ر مصللگوم نفس میکشللگ سللایر مواردی ک جان مصللگوم را تهگیگ میکنگ ماننگ
خونریزی .گیگ را درمان کن گر ا ر م صگوم نفس نمیک شگ دو تنفس م صنوعی موثر
شگه گ سپس ردش خون مصگوم را شررسی نمای گر
روش دادن تنفس مصنوعي
1ر یم دسلللت خود را روی پ شلللانی
مصللگوم و دسللت دیگر را زیر ان یا
ردن او قرار ده گ تا راه هوایی شاز
.ودر
2ر شا د ستی ک روی پ شانی م صگوم
ذا .ت ایگ ق سمت نرم ش نی او را ش ن انگ شت ا .اره و  .صت خود شگ ریگ و دهان
مصگوم را شاز کن گر
3ر ا ر محافظ للورت یا ماسللم در اخت ار
داریگ ،آن را مقاشت دهان مصللگوم قرار ده گ
یم نفس عم ق شک ش گ و دهان خود را روی
دهان مصللگوم قرار ده گ ش طوری ک دهان
او را کامت احاط کنگر
4ر ش طور یکنواخت داخت دهان مصلللگوم
فوت کن گ تا قفس س ن او شاال ش ایگر این کار
معموال  2ثان طول میکشگر
5ر در حالی ک سر م صگوم و ان او را ش
عقو کشل گه ایگ و ان او را شاال نگ دا.للت ایگ دهان خود را کنار شکشل گر شبن گآیا
قف س س ن او شاال و پای ن میرود؟ ا ر قف س س ن هنگام فوت کردن ش خوشی شاال
رفت و پس از کش گن دهان کامت پای ن ش ایگ یعنی تنفس موثر شوده استر دو تنفس
موثر شگه گ و ع ئم ردش خون را شررسی نمای گر
ا ر تنفس مصللنوعی موثر نبود دوشاره ش همان روش ذکر .للگه تنفس مصللنوعی
شگه گر حگاکثر  5شار این کار را تکرار کن گ ا ر شاز هم تنفس .لما موثر نبود ،ردش
خون مصگوم را شررسی نمای گر
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روش بررسي گردش خون
همچنان ک در مقاشت سر مصگوم زانو زده ایگ،
تنفس ،سللرف و هر ون حرکت مصللگوم را زیر
نظر شگ ر یگر این کار را حگاکثر در  10ثان
میتوان گ ان رام ده گر ا ر ع ئم ردش خون
وجود نگارد سریعا اح ای قلبی -ریوی را .روی
کن گ ا ر ع ئم ردش خون وجود دارد:
1ر ش دادن تنفس مصللنوعی ادام ده گ و پس از
هر  10شار تنفس مصلللنوعی ( حگود یم دق ق )
دو شاره ع ئم ردش خون را شررسلللی کن گر ا ر
م صگوم نفس میک شگ ولی همچنان ش هوش ا ست
او را در وضع ت ریکاوری قرار ده گر
2ر ع ئم ح اتی مصگوم ،سطح هو .اری ،نبض و
تنفس را شررسلللی نمای گر مرگداو او را ش پشلللت
شصواشان گ و .روی ش دادن تنفس مصنوعی کن گر
احياي قهبي -ريوي
قبت از .للروی ش کمپره قلو شایگ مطمئن .للویگ ک قلو ضللرشان نگاردر شرای این
کار شایگ نبض در ناح ردن را شرر سی نمودر این ضرشان را می توان در ودی م ان
حنرره و ماه چ های مرشوط ش آن احساه کن گر
1ر کنار مصللگوم زانو شزن گر انگشللت ا.للاره و م ان خود را روی پای ن ترین دنگه
مصللگوم ،در سللمت خود ،قرار ده گ و آنها را در امتگاد دنگه ش جلو شبریگتا ش محت
تقاطع دنگه شا جناغ س ن شرس گر
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2ر پا.ن ی دست دیگر خود را روی جناغ قرار ده گ و آن را ش سمت انگشت ا.اره
خود شک ش گ ،و ش این ترت و محت منا سو شرای دادن ما ساژ قلبی را م شصص کرده
ایگر
3ر سللپس پا.للن ی دسللت دیگر خود را روی آن
قرار ده گ و دو دست را در هم قفت کن گر
4ر شا دسللتان کام و کشلل گه روی مصللگوم قرار
شگ ریگر ش طور عمودی فشار ش اوریگ تا قفس س ن
حگود 5-4سانتی متر فشرده .ود ،دیگر فشار وارد
نکن گ ولی د ستهای خود را از روی قف س س ن
کنار نکش گر
5ر پانزده شار شا سرعت  100ما ساژ در دق ق این کار را انرام ده گر زمان الزم شرای
فشردن و رها کردن قفس س ن شایگ یکسان شا.گر
6ر سر را ش عقو شکش گ ،ان را شاال ش اوریگ و دو تنفس مصنوعی شگه گر
7ر پس از هر شار ماسللاژ قلبی  2شار تنفس مصللنوعی شگه گ تا آنرا ک میتوان گ ش
این کار ادام ده گ تا کمم شرسگ و یا خود مصگوم شتوانگ نفس شکشگر
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رفتار اجتماعي در رانندگي
انسلللان موجودی اجتماعی اسلللت و شا رفتار خود شر دیگران تاث ر می ذاردر شرای
ح ضور در جامع  ،شایگ ش قوان ن و قواعگی تعریف .گه پایبنگ شودر ا ر هر فرد پایبنگ
ش رفتار قانونمنگ شا.لللگ ،ع وه شر آنک شاعك تاث ر ن کو شر دیگران می ردد ،هم ن
تاث ر را ن ز از آنها دریافت میداردر
در جامع .للهر نشلل ن شایگ قوان ن را ش اموزیم تا شا آ اهی از رفتارهای درسللت و
منا سو شتوان م شا سایر .هرونگان ارتباط شهتری شرقرار کن مر راننگ ی درست ن شانگر
احترامی ا ست ک افراد ش یکگیگر می ذارنگ و ش انکننگه حقوقی ا ست ک ن سبت ش
همگیگر رعایت میکننگر نت ر این رعایت و حفظ حقوق ،سللالم رس ل گن ش مقصللگ
استر
ا ر این نوی شردا.لللت در جامع نهادین .لللود ،دیگر راننگ ی ش معنای رقاشت در
خ اشانها و جادههای کشللور شرای پ روزی در مسللاشق سللرعت و سللبقت نصواهگ شودر
زمانی ک در جامع ن ن نگر.للی ایراد .للود و هر فرد قبت از آن ک در انگیشلل
ر س گن ش مق صگ شا .گ خود را در م شارکت جمعی شا سایر کارشران تراف م قلمگاد
ن ما یگ ،تصلف از قوان ن و مقررات و ارت کاب جرائم ران نگ ی دیگر مفهومی نصوا هگ
دا.تر
راننگ ی هر فرد ،آین تمامنمای .للصصلل ت اوسللتر افرادی ک ش شلوغ اجتماعی
رس گهانگ و ش خود و دیگران احترام می ذارنگ ،هنگام راننگ ی ن ز قوان ن و مقررات
را رعایت میکننگر افرادی ک شرای خود ،اجتمای و ارتباطات اجتماعی ارزش قائت
ن ستنگ هم ش در حال زیر پا نهادن قوان ن و مقررات هستنگر ا ت مهم در راننگ ی
این افراد ،جای دادن خودرو در اول ن ف ضایی ا ست ک خالی می .ودر انرام حرکاتی
نظ ر سبقت غ ر مراز ،سرعت غ رمراز ،عبور از هر مس ر ممکن ،شی توجهی ش راغ
قرمز و نادیگه رفتن تاشلوی ورود ممنوی توس این افراد عر و ش نظر نمیرسگر
جگای از تصلفات ک توسل افراد قانون.للکن انرام می.للود ،ا للرار شر ادب کردن
دیگران هنگام راننگ ی ن ز جالو ش نظر می رسگ! احترام ش قوان ن و مقررات ،واژهای
م شگه در فرهنر راننگ ی این افراد ا ستر رفتارهای ناپ سنگ و جامع ست ز ،شاعك
می.للود تا خ اشانها ،شزر راهها ،جادهها و سللایر .للبک های ارتباطی ،مس ل ری امن و

آموزشي هنرجويان پايه دوم

125

منا سو شرای راننگ ی نبا .گر نحوه راننگ ی هر فرد جگا از مهارتش ،فرهنر و سطح
توسللع اجتماعی او را نشللان می دهگر پ امگها و اثرات منفی راننگ ی نامناسللو و
جامع سلللت ز ،ع وه شر اینک تا سلللاعتها در خود فرد شاقی می مانگ ،شر کارایی او در
جنب های دیگر زنگ یاش ن ز تأث ر می ذاردر
تصلف از قانون ف ضای جامع را ش مار و افراد را در آ ستان واکنشهای تنگ و ع صبی
قرار میدهگر هر م زان تصلفات ش شتر شا.گ ،شار مالی تحم لی شر نعت ش م و ش
دنبال آن از دست رفتن سرمای ها نا.ی از جبران تلفات و ضایعات ش شتر خواهگ شودر
اهم ت دادن ش آالینگ ی لللوتی و ازهای خروجی از ا زوز و همچن ن پاک ز ی
ظاهری و س ل نقل از دیگر مواردی هستنگ ک انرام یا عگم انرام آنها شر دیگر افراد
جامع موثر شوده شر رفت از .صص ت واقعی فرد میشا.گر
نحوه راننگ ی هر فرد را میتوان نمون ای شارز از اخ ق اجتماعی او دان ستر ش شتر
حوادث راننگ ی تا حگودی ش .للصص ل ت راننگه و رفتارهای فرد واشسللت اسللتر نوی
نگرش و رفتار انسللان هنگام راننگ ی ،عاملی تع ن کننگه در جلو ری از شرخورد و
تصادف و یا ایراد تصادف میشا.گر
راننگ ی شع ضی افراد خطرناك ا ستر راننگ ی افرادی ک ش ورت رقاشتجویان و
یا همراه شا پرخاش ری اسلللت ،راننگ ی خطرناك محسلللوب می.لللودر در راننگ ی
رقاشتجویان افراد از مانورهای خطرناك لذت میشرنگ و دسللت ش سللبقت یا سللرعت
نا هانی میزننگ ک در مرموی همراه شا خطرهای شاالیی همراه اسلللتر شرای راننگ ی
پرخاش ران ن ز میتوان راننگ ی شا فا ل کم شا خودروهای دیگر را ک ش شتر شرای
تنب سایر راننگ ان انرام می رد مثال زدر
شناشراین میتوان راننگ ی را در دو جمل خ للل نمود؛ رعایت قوان ن و مقررات،
رعایت حقوق و حریم دیگرانر
از دیگر رفتارهای سللت زه جویان  ،حرکات و سللصنان غ ر اخ قی ،پرخا.للگری و
ناسزا ویی هنگام راننگ ی استر انسان هنگامی ک در موقع تها و .رای نا وار قرار
می رد ممکن ا ست از نظر اخ قی واکنشهای ناهنرار و شگتری دا .ت شا .گر این
دسلللت راننگ ان هنگام تراف م قصلللگ دارنگ شگون توج ش حق و حقوق دیگران ش
سللرعت از منطق پرتراف م خارج .للونگر در ن ن .للرایطی حتی سللطح تعارفات
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معمول آنها کاهش مییاشگ و ش دل ت حو للل کم ،حتی .للروی ش رفتارهای ز.للت
تراف کی و سصنان غ راخ قی مینماینگر
شناشراین شایگ شا آموز.للهای مناسللو و نهادین کردن فرهنر تراف م این حرکات را
کنترل نمودر این آموز.ها شایگ ش ورت مستق م و غ ر مستق م انرام رددر والگین
شایگ الگوی مناسلللبی شرای فرزنگان خود شا.لللنگ و هنگام راننگ ی ،مقررات را رعایت
نماینگر الگوی شگ ش مراتو شگتر از الگو نگا.تن استر
انرام موارد زیر نمون هایی از عگم آ.لللنایی شا فرهنر لللح ح راننگ ی ،ضلللعف
.صص تی راننگه و رفتارهای اجتماعی ست ز می شا.گ:
 سرعت غ ر مراز سبقتهای حادث آفرین نصو شوقهای وش خراش نصو س ستم های وتی پر قگرت استفاده از  .ش های دودی شا در گ غ ر مراز المپهای غ ر مراز شوق زدن یا نورشاال زدنهای شی مورد و پی در پی استفاده غ ر مراز از نور شاال لجشازی شا سایر کارشران تراف م مسگود کردن مس ر شا پارك کردن شی مورد خودرو توقف دوشل سبقت از سمت راست عگم رعایت فا ل طولی مناسو شا خودروی جلویی انرام حرکات نمایشی عگم استفاده از راغ راهنما تراوز ش خ عاشر پ اده ایراد وحشت و استره در راننگ ان دیگر -ش رون ریصتن زشال وررر
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از نظر شرخی ران نگ ان شا ان رام موارد شاال میتوان تو ج دیگران را ش خود ج لو
نمودر حتی شرخی دیگر انرام ن ن کارهایی را نشللان جرأت. ،للراعت و جسللارت
میپنگارنگ ولی شایگ دانسلللت انرام ن ن کارهایی در ذهن افراد قانون را در نظر
ش شتر راننگ ان نشان ضعف اخ قی و شی.صص تی فرد میشا.گر
شا نقض قوان ن و مقررات راهنمایی و راننگ ی نمیتوان شرای نمایش توانمنگی ها و
اسلللتعگادهای نهفت خود اسلللتفاده کرد زیرا ع وه شر ش خطر افتادن جان دیگران،
.للصص ل ت فرد خاطی نزد دیگران ن ز تضللع ف ردیگه موجو توسللع فرهنر غل
راننگ ی ش ن اطراف ان و سایر راننگ ان می.ودر
پس ا ر میخواه گ هنگام راننگ ی .لللصصللل ت اجتماعی خود را نزد خانواده و
اطراف ان حفظ کن گ الزم اسللت ت ش نمای گ شا قناعت و شردشاری راننگ ی نمای گر شر
اع صاب خود م سل شا  .گ و ن سبت ش ضعفهای تراف کی و راننگ ی دیگران واکنش
ن شان نگه گر تا آنرا ک امکان دارد از شوق زدن شی مورد دوری نمای گر فا ل طولی
ایمنی را شا خودروی جلویی رعایت نمای گر شگون در نظر رفتن موقع ت اتومب تهایی
جلویی شرای آنها پ اپی راغ نور شاال نزن گر وضللع ت و موقع ت خودروهای دیگران را
درك کن گ و شی مورد از آنها توقع نگا.للت شا .ل گ تا ش خواسللت .للما عمت نماینگر
هر ز هنگام راننگ ی س گار نک ش گ و شا تلفن همراه حبت نکن گر هنگام راننگ ی
شرای احترام ش خود ،دیگران و حفظ مح زیسللت زشال ها را ش رون پرتاب نکن گر ش
راننگ ان دیگر توه ن نکرده لربازی نکن گر شا توقفهای شیمورد و راننگ ی ضلللع ف
سگ راه دیگران نشویگر از سرعت مراز تراوز نکرده ش ع یم و مقررات راننگ ی ،سایر
اط عات تراف کی و ماموران راهن مایی و ران نگ ی تو ج ن مای گ و ش آن ها احترام
شگذاریگر
سعی کن گ حریم دیگران را هنگام راننگ ی حفظ نموده گای س ستم وتی خود
را در حگی نگاه داریگ ک موجو آزار دیگران نشلللودر راننگ ان حمت و نقت عمومی
شایگ ش ون ای راننگ ی نماینگ ک سرن ش نان احساه امن ت و آرامش نماینگر .ما
میتوان گ الگوی خوشی شرای سرنش نان و دیگر کارشران شا .گر هم ش این نکت را مگ
نظر خود قرار ده گ ک راننگ ی سالم و رعایت قوان ن و مقررات راهنمایی و راننگ ی،
نشان دهنگه .صص ت واال و ارز.منگ .ماستر
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رفتارهاي فردي و اجتماعي رانندگان حمل و نقل عمومي
در این قسمت ویژ های فردی راننگ ان حمت و نقت عمومی مورد شحك قرار ردر
تصلف از قوان ن و مقررات تراف م ،تصلف از ا للول اخ قی اسللت ک شاعك می.للود
.صص ت و مقام انسان ت تنزل پ گا کنگر پس عگم رعایت ا ول اخ قی در راننگ ی
ع وه شر نکوهش از سلللوی وجگان اخ قی فرد ،توسللل افراد جامع ن ز محکوم می
.للودر عگم رعایت مقررات راننگ ی و شی توجهی ش اخ ق حرف ای در راننگ ی اشتگا
از جانو عقت و وجگان راننگه و سپس توس جامع محکوم و مورد نکوهش قرار می
ردر
راننگه شایگ .للئونات اخ قی را در راننگ ی رعایت نمایگ تا ع وه شر ارضللاء وجگان
خود شتوانگ جایگاه خود در جامع را ن ز حفظ نمایگر راننگ ان حمت و نقت عمومی ش
ویژه در شصش م سافرشری ش دل ت .غت و حرف خود ،تعام ت سترده ای شا مردم و
آحاد جامع دارنگ شناشراین رعایت .ئونات اس می از وظایف ذاتی آنان استر ع وه شر
پاک ز ی و نظافت فردی شایگ ش نظافت وسللل ل نقل خود ن ز توج ویژهای دا.لللت
شا.نگر نظارت و شررسی فنی وس ل نقل شر ایمنی خودرو تاث ر شاالیی داردر
ش این مو ضوعات در آی ن نام راهنمایی و راننگ ی ن ز توج .گه ا ستر شناشر ماده
 206اين آيين نامه ریصتن  .ل ش ل  ،شطری ،م خ ،س ل م ،حلبی ،مایعات لزج و رب،
نصال های ساختمانی و زشال  ،م صالح ساختمانی . ،ست شوی و سایت نقل  ،ایراد
موانع و ش طور کلی هر عملی ک شاعك سلللگ راه و ایراد خطر و انحراف وسلللایت
نقل از م س ر حرکت شا .گ شر روی راه ها. ،ان جاده ها و حریم قانونی آنها ممنوی
اسللتر همچن ن ریصتن هر ون زشال  ،ضللایعات و ا.لل اء و آب دهان و ماننگ آن از
درون خودرو ش وس ل راننگه و یا سرنش نان ممنوی استر
از نصو هر نوی دست نو.ت  ،ع یم ،پ کهای متفرق  ،آ هی ،عکس ،ترس م نقوش
روی .للل شللل ها و یا شگ ن خودرو خودداری ن مای گر ش ناشر ماده  207آی ن نا م
راهور ن صو هر نوی ع یم و پ کهای متفرق و همچن ن ال صاق یا ن صو یا نقش هر
نوی آ هی نو.للت  ،عکس و نو.للتن عبارات و ترس ل م نقوش روی  .ل ش ل ها یا شگن
درونی یا ش رونی وسلللایت نقل ش منظور ترارت ،تبل غ ،نمایش و ماننگ آن ممنوی
است مگر شر اساه ضواشطی ک ش پ شنهاد .ورای عالی هماهنگی تراف م .هرهای
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ک شور ش ت صویو وزیر ک شور خواهگ ر س گر در مورد جاده ها شا ت صویو وزارت راه و
تراشری اقگام می.ودر
هم شلل در راننگ ی ،دارای کردار و رفتار ن کو و منطبق شر موازین اسلل م دا.للت
شا .گر رفتار ن کو شاعك ایراد محبوش ت و ارتباط م می ش ن افراد می ردد و ع وه
شر افزایش آرامش خود راننگه ،شاعك انتقال آرامش ش مسافران و دیگر کارشران تراف م
ن ز می.ودر ش اعصاب خود مسل شا .گ و سعی نمای گ در شرخورد شا مسافران بر و
حو ل ش خرج ده گر
خویشللتن داری نمای گ و تحت تاث ر عوامت محرك خارجی قرار نگ ریگر پ ش از هر
اقگامی اشتگا فکر کن گر هر ز تسلللل م خشلللم و عصلللبان ت نشلللویگر عگم توج ش
محرك های خارجی و کنترل خشلللم ،ع وه شر ایراد آرامش روحی و روانی در فرد
راننگه ،موجو می .لللود از خطرات احتمالی نا.لللی از آن ن ز در امان شا.للل گر پس
هم ش در راننگ ی خشم خود را کنترل نموده شراعصاب خود مسل شا .گ و عاق ن
تصم م شگ ریگر
هر ز در راننگ ی تحت تاث ر سایر راننگ ان پرخا .گر قرار نگ ریگ شا شی توجهی ش
حرکات ز.للت و یا ناایمن سللایر راننگ ان ،ع وه شر حفظ سلل مت روحی و آرامش
روانی ،خود را از خطرات یا پ شآمگهای غ رقاشت کنترل نرات داده ایگر هر ز شرای
تنب دیگران د ست ش اقگامات غ رقانونی ماننگ عگم رعایت فا ل طولی ،سرعت و
سبقت غ رمراز و غ رایمن ،تغ ر مس ر نا هانی ،شوق زدن های مکرر ،استفاده از نور
شاالی راغ شرای تنب دیگران ،حرکت غ رمراز و پارك در محتهای ممنوی نزن گر
یم لحظ خشللم یم عمر پ شللمانی را ش دنبال داردر کنترل خشللم و عصللبان ت،
شاعك می .ود .ما هم ش ن رومنگ و شا اراده شا  .گ و ع وه شر ایمنی در راننگ ی
مورد احترام سایرین ن ز قرار شگ ردر
کنترل خ شم در شرخوردها و سپس شص شش ک سانی ک د ار خطایی .گهانگ ،یم
عمت اخ قی مح سوب می .ودر هر ز شرای احقاق حق پایمال .گه خود ش حرکات
غ راخ قی ماننگ فحش و نا سزا ویی و یا انرام کارهایی مغایر شا آی ن نام راهنمایی
و راننگ ی ماننگ شوق زدنهای ممتگ و یا کاهش و افزایش سلللرعت غ رمراز دسلللت
نزن گر در ن ن .رایطی میتوان شا امر ش معروف و نهی از منکر ش خاطی تذکر دادر
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ا ر .لللما ن ز هنگام راننگ ی د ار تصلف .لللگیگ و شا حرکات غ رایمن حقی را از
دیگران ضللایع نمودیگ شایگ .للهامت دا.للت شتوان گ شا اعتراف ش عملکرد شگ خود در
راننگ ی ،از طرف مقاشت ن ز شا ادب کامت عذرخواهی نمای گر
حفظ جان مسللافرین و مراقبت از آنها ش ویژه افراد سللالصورده ،یکی از وظایف مهم
راننگ ان خودروهای مسلللافرشری در شصش حمت و نقت عمومی میشا.لللگر راننگه در
حفظ س متی م سافران شایگ ت ش نمایگ و شایگ شگانگ م سافر امانتی ا ست در خودرور
پس شا پ روی از قوان ن و مقررات ماننگ حرکت شا سللرعت مطمئن  ،پره ز از سللبقت
غ رمراز و دقت در هگایت و کنترل و س ل نقل  ،شایگ س متی م سافران را ت ضم ن
نمای گر
راننگ ان هم خود شایگ از اسللتعمال دخان ات پره ز نماینگ و هم سللایرین را از این
کار منع کننگر
امانتداری ش ویژه در وسلللایت نقل حمت شار از وظایف قانونی و دینی راننگ ان
اسللتر شراسللاه دین مب ن اس ل م اموال مردم محترم اسللت و ه چ کس نبایگ شگون
رضللایت للاحبش در آن دخت و تصللرف نمایگر انسللان هر ز نبایگ از راه نامشللروی و
تراوز ش حق و حقوق دیگران هزین زنگ ی خود را تام ن نمایگر
شع ضی از مواردی ک ممکن ا ست هنگام راننگ ی موجو اذیت و آزار دیگران .ود
از این قرار است:
توقف در م کان های غ رم راز :شراسلللاه آی ن نا م راهن مایی و ران نگ ی کل
راننگ ان وسلللایت نقل مسلللافرشری شایگ شرای سلللوار وپ اده کردن مسلللافران و یا
سللرنشل نان خود تنها در مکانهای مراز و یا در منتهی ال سللمت راسللت سللواره رو
توقف نماینگر همچن ن سللوار و یا پ اده کردن مسللافران وسللایت نقل عمومی ش ن
.هری ن ز در ورت وجود پایان مسافرشری در .هر ،شایگ در پایان مذکور انرام .ودر
پس ما موظف هست م شا توقف در محلهای مراز ،هم شی نظمی و آ.فتگی در تراف م
.بک معاشر ایراد نکن م و هم شا پارك در مکان امن و مراز ،س متی سرن ش نان و
مسافران را فراهم نمای مر شا پارك کردن در مکانهای غ رمراز ،ع وه شر کاهش سرعت
سللایر خودروها ،ازدحام تراف م را ش مراه آورده سللبو افزایش آلود ی هوا و کنگی
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تردد می ردیمر همچن ن احتمال شرخورد مسللافران شا سللایر وس لایت نقل در هنگام
سوار .گن و یا پ اده .گن ن ز وجود داردر
شوق زدنهای شیمورد و ایراد سر و گا و آلود ی های زی ست مح طی :شرا ساه
آی ن نام راهنمایی و راننگ ی استفاده از شوق های غ راستانگارد و ناهنرار ،همچن ن
شوق زدن های ممتگ و غ ر ضروری ممنوی ا ستر ا ستفاده از شوق ش منظور گا زدن
افراد ،جلو توج مسلللافر ،اع م حضلللور ،خگاحافظی ،شازکردن در منزل وررر ممنوی
استر ممکن است شا یم شوق زدن غ رمتعارف موجو تره و وحشت دیگران ردیم
و شگین وس ل حقالناه را ضایع نموده از نظر قوان ن .رعی مسئول .ویمر
اهی راننگ ان ش دل ت عرل ای ک دارنگ ،هنگام روشرو .لللگن شا عاشران پ اده ک
روی خ عاشر دارنگ ذر میکننگ .روی ش شوق یا راغ زدن میکننگر این کار شاعك
تشللویش در عاشر پ اده .للگه تمرکز فکری وی را شر هم میزنگ و حتی ممکن اسللت
تصم می ا.تباه رفت  ،حادث ای نا وار رقم شصوردر در شرخورد شا عاشر پ اده ،شا فا ل
کافی از وی توقف نمای گ و اجازه ده گ تا شا آرامش خاطر ذر کنگر راننگ ان موظفنگ
پ ش از خ عاشر پ اده شایسللتنگ و شا رعایت حق تقگم عبور پ اد ان از روی آن عبور
نماینگر حرکت شا سلللرعت های شاال و توقف شا ترمزهای نا هانی ک زم ن ترسلللانگن
عاشران پ اده را فراهم نمایگ از نظر اخ قی ،ز.ت و ناپسنگ میشا.گر
حرکت شا وسللل ل نقل دارای نقص فنی :راننگ ان موظفنگ شا وسللل ل نقل دارای
م عای ن فنی و شگون نقص حر کت ن مای نگ تا زم ن آلود های تراف کی یا حوادث
نا واری را فراهم ننماینگر هوای تم ز حق هم مردم اسلللت و نبایگ آن را شی دل ت،
آلوده نمودر نقص فنی تنها محگود ش س ستم ا زوز نمی .ودر ش عنوان نمون  ،عگم
تعویض لنتهای فرسوده ن ز نقص فنی محسوب می .ود و عگم توج ش آن موجو از
د ست رفتن ایمنی و افزایش خطر ت صادف و در نت ر آ س ور سی ش خود و دیگران
می رددر
حرکت شا سللرعتهای شاال در معاشر .للهری و کو های محلی :آرامش و ایمنی در
راهها و مناطق محلی و مسللکونی را هر ز نبایگ شا سللرعتهای شاال و خطرناك شر هم
زدر این کار شاعك آزار دیگران و در نت ر ضایع .گن حق الناه می رددر
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توه ن در راننگ ی :هنگام شرخورد شا مشللک ت پ ش آمگه در راننگ ی ،للبور شوده
شراع صاب خود م سل شا  .گ و خون سردی خود را حفظ کن گر هر ز تحت تاث ر رفتار
شگ دیگران قرار نگ ر یگر ش دیگران توه ن نکرده هم شللل شا م تا نت و شرد شاری و
.صص ت شاالی انسانی شا سایرین رفتار کن گر
پارك دوشل  :شرای پ اده کردن مسلللافران در محلهای مراز توقف نمای گر هر ز شا
پارك دوشل زم ن راه شنگان و شینظمی تراف م را فراهم ننمای گر شا پارك دوشل ع وه
شر راه شنگان و آ.فتگی تردد ،موجو ات ف وقت دیگران و اذیت و آزار آنان می .ویگر
ا ر در اثر پارك دوشل تصادفی اتفاق ش فتگ .ما از نظر .رعی مسئول خواه گ شودر
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