
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یاصطالحات باربر   



  

               www.wbar.ir            02175078000                                  info@wbar.ir        2 

 معنی رایج ترین اصطالحات باربری چیست؟

وکار اصطالحات و دایره لغات مخصوص به کار خود را دارد.بنابراین باربری نیز دارای امروزه هر کسب
لغات تخصصی و رایجی است که ممکن است امروزه برخی افراد اطالعی از تعریف دقیق این لغات 

 .نداشته باشند
 .پردازیمبنابراین امروز به بررسی برخی از اصطالحات باربری می

 
 لغات تخصصی باربری و اتوبار

 :اصطالحات باربری

 :شرکت اتوبار

 جایی کاال در سطح شهر و یا بین شهرها فعالیت دارندٔه جابههای که درزمینشرکت

 :های باربریشرکت

 ،دریایی :ونقل کاال یعنیهای حملجایی کاال با استفاده از تمام روشهای باربری عمومًا به جابهشرکت
 .پردازندمی ریلی و ایجاده هوایی،
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 :کارگر حمل بار 

 .جایی کاال، تخلیه و بارگیری کاال فعالیت دارنداشخاصی که درزمینٔه جابه

 :بارنامه

جایی از رایج ترین اصطالحات باربری است، درواقع سند مالکیت کاالیی است که فرستنده جهت جابه
 .کندکاال به شرکت حمل بار واگذار می

 :ماشین حمل بار

شهری مانند های حمل بار درونگیرد. در انواع ماشینماشینی که برای حمل کاال مورداستفاده قرار می
شهری و ترانزیت مانند کفی جفت، ترانزیت و... ماشین حمل بار بروننیسان، خاور کوچک و... و 

 .وجود دارد
اصواًل برای انتخاب ماشین مناسب حمل بار بعد از اطالع از ابعاد و حجم بار ارسالی، ابعاد کامیون 

 .گیرندحمل بار را در نظر می

             

 چرخ دستی حمل بار
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 Hand Truck  

ها، ها در کارخانهها و جعبهای است که در بعضی از کشورهای خارجی، جهت حمل بستهوسیله
 .رودخصوص زمان حمل بار و اثاثیه بکار میو بهها ها، فروشگاهبندرگاه

 :فریت بار

عمومًا افرادی که قصد مهاجرت وزندگی در کشور دیگری رادارند از این طریق کاال و وسایل موردنظر  
 .کنندخود را ارسال می

 :کار گو

د؛ که اکثرًا از شوعمومًا جهت ارسال کاالهای تجاری بازرگانی به سایر کشورها از این روش استفاده می 
 .کنندونقل هوایی استفاده میونقل دریایی و حملها حملروش

 :بیمه باربری

یکی دیگر از اصطالحات باربری بیمه می باشد که قراردادی است بین شرکت حمل بار و مشتری که در 
 .شودآن شرایطی جهت تضمین سالمت رسیدن کاال به مقصد مطرح می

 :بار متحرک

کننده بار )وانت، کامیون، کفی و ...( ممکن است مان حرکت وسیله و یا خودروی حملباری است در ز
 جابجا شود؛ مانند دام و طیور، گوشت و مایعات، برخی قطعات و غیره

 :ایبار فله 

رسند، صورت کلی و حجمی در بازارها به خریدوفروش میبرخی از اقالم و کاالها به دلیل اینکه به
 .شوندبندی خاصی نیستند ولی در کانتینرهای خاص بارگیری و جابجا مییازمند بستهگونه بارها ناین
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 :بارهای محاط

برخی بارها که در بخش عقب خودروهای باربری، نیازمند بسته شدن و احاطه شدن با استفاده از 
 .صورت کامل آن روی بار پوشیده شودطناب، پارچه، باربند و غیره هستند. بطوریکه به

 :باندل 

های کم قطر و نسبتًا نازک، اتصاالت و صفحات آهنی و های چوبی و یا فلزی مانند لولهبرخی محموله 
 .هایا انواع مشابه چوبی آن

 :عداتول 

 شود که دارای حجم زیاد ولی تراکم باال هستندبه بارهایی مانند شکر یا پنبه اطالق می

 :بار عام

تانداری ندارد و ممکن است متغیر نیز باشند. مثاًل بشکه، بارهایی که شکل و حجم مشخص و اس
 ...جعبه، کارتن و غیره سیمان، قیر، شکر، لوله، چوب، میلگرد و

 :بارگیر

 .قسمت عقبی خودروهای حمل بار که محل قرارگیری کاالست

 :کانتینر

کامیون،  نوعی جعبه بزرگ از جنس فلز است که جهت حمل کاال با استفاده از قطار، کشتی و یا
گیرد. کانتینرها دارای ابعاد خاصی ازلحاظ استاندارد هستند. استفاده از کانتینر مورداستفاده قرار می

 .شودها( میخصوص در بندرگاهموجب باالتر رفتن ایمنی کاالها و سهولت بارگیری و تخلیه )به
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