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  مدارک فنياصالح
 

 : گراميخواننده
ریزی   زلزله سازمان مدیریت و برنامهازتدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی   امور فنی،دفتر

 به تهیه این دستورالعمل نموده و آن را برای استفاده بادرتمکشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته 
با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر .  نموده استعرضهبه جامعه مهندسی کشور 

 . فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیستمفهومی،غلطهای 
ورت مشاهده هر گونه ایراد و اشکال  تقاضا دارد در صصمیمانه از شما خواننده گرامی ، این رواز

 : گزارش فرماییدزیرفنی مراتب را به صورت 
 .کنید بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص شماره -1 
 . مورد نظر را به صورت خالصه بیان داریدایراد -2 
 . امکان، متن اصالح شده را برای جایگزینی ارسال نماییدصورت در -3 
 . تماس احتمالی ذکر فرمایید را برایخود نشانی -4 

 دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند این کارشناسان
 .داشت

 .شود  از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی میپیشاپیش
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  تعالیبسمه

 پیشگفتار
، مطالعه، طراحی، اجرا، )سنجی مطالعات امکان( تهیه مراحل از ضوابط و معیارها در استفاده

 عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها، کیفیت طراحی و اجرا طرحهایبرداری و نگهداری  بهره
 .برداری از اهمیت ویژه برخوردار است های نگهداری و بهره و هزینه) مفیدعمر (

) وزیران  تئی ه22/3/1375مصوب جلسه مورخ ( کشور عمرانی فنی و اجرایی طرحهای نظام
 و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه الزم به استانداردهاکارگیری معیارها،  به

 .برداری از طرحها را مورد تأکید قرار داده است  و بهرهنگهداریهای  هزینه
و ابالغ ریزی موظف به تهیه   و بودجه، سازمان مدیریت و برنامهبرنامه قانون )23( مفاد ماده بنابر

با توجه به تنوع و . باشد ها و معیارهای مورد نیاز طرحهای عمرانی می نامه  آیینفنی،ضوابط، مشخصات 
 علمیگونه مدارک   طی سالهای اخیر سعی شده است در تهیه و تدوین این، طرحهای عمرانیگستردگی

 پژوهشکده استمقرر شده در این راستا . ط استفاده شودرب های اجرایی ذی از مراکز تحقیقات دستگاه
 تدوین ضوابط و معیارهای در راه و ترابری وزارتحمل و نقل در معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری 

 فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از امور ضمن هماهنگی با دفتر ،فنی بخش حمل و نقل
 .اشددار این مهم ب  عهده،کشورریزی  زلزله سازمان مدیریت و برنامه

 کارگیری صحیح نیروی ه علمی و تخصصی در جهت بتحقیقات و توسعه، مستلزم توجه به پیشرفت
 در هااز مهمترین اقدام. باشد ریزی مناسب می  و برنامهسیاستهاانسانی متخصص و کارآمد و همچنین 

ه، هدایت و های تحقیقاتی و پژوهشی، تعیین هدف و خط مشی برای توسع ریزی برنامهها و  سیاستگذاری
 انسانیمنظور استفاده بهینه از سرمایه ملی، منابع طبیعی و نیروی ه  اشاعه فرهنگ تحقیقاتی بوتشویق 

- یک-



 

 و فراهمهای تحقیقاتی باید بلندمدت و فراگیر باشد تا امکان انتقال و کسب تجربه  ریزی برنامهالبته . است
 .موجب تقویت و تعالی شاخصهای توسعه گردد

 اقتصادی، تحوالت گستردگی و حساسیت وظایف خویش، در توسعه و لحاظه برابری  راه و توزارت
 شامل احداث تأسیسات عمدهطور ه این وظایف، ب. کند صنعتی و اجتماعی کشور نقشی بنیادی ایفا می

سازی و   این تأسیسات و ایمننگهداریآهن، بندر و فرودگاه و  زیربنایی حمل و نقل مانند راه، راه
 . و قوی در حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی استپویااری بهینه از آنها، برای برقراری نظامی برد بهره

 با ادغام در 1376 سال، تأسیس و در 1367 سال در و ترابری راه تحقیقات و مطالعات وزارت مرکز
 این مرکز 1381در سال .  نام یافتتغییرمرکز آموزش به مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری 

 با عنوان 1383 و از سال گرفته قرار راه و ترابری وزارت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری زیرمجموعه
 تحقیقات کاربردی، موفق به انتشار انجام با پژوهشکدهاین . نماید پژوهشکده حمل و نقل ایفای نقش می

ها، وزارت راه  ز متخصصان دانشگاه با استفاده انقلهای مختلف حمل و  های تخصصی در زمینه مجموعه
 . شده استبخشهاو ترابری، مهندسان مشاور و سایر 

اوری ن همکاری و هماهنگی معاونت آموزش، تحقیقات و فهدفای با  نامه ، تفاهم1382 سال در
در زمینه تهیه ضوابط و ، ریزی کشور  امور فنی سازمان مدیریت و برنامهمعاونت و راه و ترابری وزارت

ریزی منسجم و اصولی امور   و ترابری، مبادله و به منظر هدایت، راهبری و برنامهراهارهای فنی بخش معی
 جلسات تشکیلاین کمیته با .  کمیته راهبری متشکل از نمایندگان دو مجموعه تشکیل گردیدمرتبط،

ها،  یب پروژه و تصوتعریفهای جدید و جاری، در مراحل مختلف  منظم نسبت به هدایت و راهبری پروژه
های  یکی از پروژه.  را انجام داده استالزم هایسازی نهایی و ابالغ آنها، اقدام انجام، نظارت و آماده

 .باشد حاصل از این فرآیند نشریه حاضر می
ها، توسط گروهی محقق و با  برداری راه  نگهداری و بهره،ساختدر زمینه ایمنی ها  ایمنی راهنامه  آیین

 تعدادی از معتبرترین بررسیها با  نی و حریم راهم اداره کل ایو نقلکده حمل و همکاری پژوهش
به این . ها تهیه شده است  در زمینه ایمنی راهموجودالمللی  های فنی بین ها، معیارها و توصیه نامه آیین

ده  سطح ایمنی مناسب برای حمل و نقل زمینی کشور برداشته شتأمینترتیب گام آغازین در راستای 
 .است

-دو-



 

 : ازعبارتندنامه  گانه این آیین  هفتبخشهای
  راه و حریمایمنی -1
  فنیابنیه ایمنی -2
  راهایمنی عالیم -3
  راهایمنی تجهیزات -4
  راهایمنی تأسیسات -5
 برداری بهره ایمنی -6
  عملیات اجراییدر ایمنی -7

، شامل هفت فصل و هفت پیوست  »)هعالیم ایمنی را(ها  نامه ایمنی راه آیین« با عنوان  این نشریه
، عالیم اخطاری، عالیم )ها و ارتفاع حروف فارسی نوشته: پیوست (کلیات، عالیم انتظامی  .است

ضوابط طرح عالیم اخباری، حروف فارسی : ها  پیوست(ها، عالیم اخباری  کشی راه محدودیت سرعت، خط
هداری عالیم، ساخت و نصب عالیم و های خوب و بد عالیم، مرمت و نگ و انگلیسی عالیم، طرح

این  .دهند و نقشه عالیم، بخشهای مختلف نشریه را تشکیل می) های الزم برای سازندگان عالیم نقشه
مجموعه به منظور نیل به یک معیار قابل قبول در زمینه ساخت، نصب و کاربرد عالیم راهنمایی و ایمنی 

 .ای تهیه و ابالغ گردیده است  پرهیز از عملکرد سلیقهها، راهنمایی سازندگان عالیم و تردد در راه
 وزارتمعاونت آموزش، تحقیقات و فناوری و  کشورریزی   مدیریت و برنامهسازمانمعاونت امور فنی 

 خود را نسبت به تمامی سازمانها، مؤسسات و ادارات قدردانی این وسیله مراتب تشکر و به ،ترابریراه و 
 و حریم راه و کارشناسان و همکارانی که در تهیه و تدوین این مجموعه ایمنیکل  اداره ه ویژهربط، ب ذی

 .نمایند اند، ابراز می  کشیدهفراوانیزحمات 
  به ترتیب حروف الفبا*

 یداعضای گروه بازنگری و کمیته راهبر
 دکتر محمود صفارزاده دکتر علی اصغر اردکانیان

  ظفریمهندس میرمحمود مهندس حمید رضا بهرامیان

 مهندس مهران غالمی مهندس بهناز پورسید
-سه-



 

 دکتر حسین قهرمانی مهندس جمال پیمبری

 مهندس شاپور ذکاوت مهندس علی تبار

 نصیری... ا دکتر حبیب مهندس علیرضا توتونچی

  

  عالیم ایمنی راه–کنندگان بخش سوم  تهیه
 مهندس مسعود فیاضی مهندس اسرافیل ابراهیمی

 مهندس محمد مهدی کبیری مبریمهندس جمال پی

 مهندس سید مرتضی ویژگان مهندس نقی پور عبدل

 مهندس فرهاد مهریاری مهندس امیر جعفرپور

 مهندس یوسف رضا نوروزی تیمسار محمدعلی حمیدی

 مهندس سید احمد هاشمیان مهندس شاهین شعبانی

 نژاد مهندس تقی یوسفی مهندس مجید عباسی

  مهندس محمد غفاری
 

های کشور، مستلزم آموزش و ترویج استفاده از آن و  نامه ایمنی راه نیل به هدف کاربردی شدن آیین
شود تا از ارایه  بنابراین از صاحبنظران تقاضا می. انعکاس نظریات کارشناسی اصالحی و تکمیلی است

مه ایمنی دریغ نورزند نا نظریات و پیشنهادات اصالحی و تکمیلی به نشانی دبیرخانه کمیته بازنگری آیین
پیشاپیش از ابراز لطف این بزرگواران نیز سپاسگزاری . تا در تجدید نظرهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد

 .شود می
 :های کشور نامه ایمنی راه نشانی دبیرخانه کمیته بازنگری آیین

  8889980-8:  و فکستلفن  19بست نور، پالک   آفریقا، جنب پمپ بنزین، بنخیابان، تهران

 ir.rahiran.www:  اینترنتیسایت                           ir.rahiran@info: پست الکترونیکی

امید است در آینده شاهد توفیق روزافزون این کارشناسان، در خدمت به جامعه فنی مهندسی کشور 
 .باشیم

 معاون امور فنی
 1384 تابستان

-چهار-
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 90........................................................................................................................ صفحه متمم-25-3شکل 
 90........................................................................................................................ صفحه متمم-26-3شکل 
 91........................................................................................................................ صفحه متمم-27-3شکل 
 92..........................................................................................آهن با مستحفظ  تقاطع راه و راه-28-3شکل 
 93............................................................................آهن بدون مستحفظ  تقاطع راه و راه-الف-29-3شکل 
 93....................................................................آهن برقی بدون مستحفظ  تقاطع راه و راه-ب-29-3شکل 

 94......................................آهن های کاهش فاصله تا تقاطع راه و راه  پایه-32-3، 31-3، 30-3شکلهای 
 94..........................................................................آهن بدون مستحفظ  محل تقاطع راه و راه-33-3شکل 
 95...................................................آهن  نمونه عالمت گذاری برای تقاطع همسطح راه و راه-34-3شکل 
 96.......................................................................................................................... کابل روگذر-35-3شکل 
 97........................................................................................................................ صفحه متمم-36-3شکل 
 97........................................................................................................................ صفحه متمم-37-3شکل 
 98.............................................................................................................. محل عبور کودکان-38-3شکل 
 98.........................................................................................شوید  به چراغ راهنما نزدیک می-39-3شکل 
 99............................................................................................................................. راه لغزنده-40-3شکل 
 100........................................................................................................... محل عبور گاو-الف-41-3شکل 
 100............................................................................................................ محل عبور شتر-ب-41-3شکل 
 101............................................................................................................ محل عبور گوسفند-42-3شکل 

- بیست-



 

 101............................................................................................... محل عبور حیوانات وحشی-43-3شکل 
 101....................................................................................................................... پل متحرک-44-3شکل 
 102............................................................................................................ خطر سقوط در آب-45-3شکل 
 102............................................................................................................... محدودیت ارتفاع-46-3شکل 
 103................................................................................................... ارتفاع آزاد در عرض آزاد-47-3شکل 
 104.................................... عالمت ارتفاع آزاد در عرض مشخص شده در دهانه پل یا تونل-48-3شکل 
 104...................................................................................................................... صفحه متمم-49-3شکل 
 105................................................................................................. پرواز هواپیما با ارتفاع کم-50-3شکل 
 105......................................................................................................................... ریزش کوه-51-3شکل 
 106........................................................................................................ محل عبور عابر پیاده-52-3شکل 
 106.................................................................................................. محل عبور دوچرخه سوار-53-3شکل 
 107......................................................................................................... خطر بادهای عرضی-54-3شکل 
 107.......................................................................................................................... خطر-الف-55-3شکل 
 108.................................................................................... خطر لغزندگی روی یخ و برف-ب-55-3شکل 
 108............................................................................................................... تراکم ترافیک-ج-55-3شکل 
 110.................................................................................................عالمت تغییر جهت سریع -56-3شکل 
 115............................................................................................................. راه در دست تعمیر-57-3شکل 
 115...................................................................................................................... صفحه متمم-58-3شکل 
 115............................................................................................................. مخروطهای ایمنی-59-3شکل 
 116......................................................................................دار  باند بسته راه چهار خطه میانه-60-3شکل 
 116......................................................................................دار  باند بسته راه شش خطه میانه-61-3شکل 
 116.....................................................................................دار  باند بسته راه هشت خطه میانه-62-3شکل 
 117..................................................................................دار  انتقال مسیر ترافیک در راه میانه-63-3شکل 
 118..................................................................................... صفحه نشان دهنده مسیر مسدود-64-3شکل 
 118...................................................................................................................... پرتاب سنگ-65-3شکل 
 121  ـ عالمتهای محدودیت سرعت4فصل 
 123......................................................................... کیلومتر در ساعت80 حداکثر سرعت مجاز-1-4شکل 
 124..................................................................... کیلومتر در ساعت110 حداکثر سرعت مجاز -2-4شکل 

-یک بیست و-



 

 124......................................................................... کیلومتر در ساعت30سرعت مجاز  حداقل -3-4شکل 
 124.......................................................................................... پایان محدودیت حداکثر سرعت-4-4شکل 
 125........................................................................................... پایان محدودیت حداقل سرعت-5-4شکل 
 135 ها کشی راه  ـ خط5فصل 
کشی جاده دوطرفه با دو خط حرکت در نقاطی که در آنها سبقت گرفتن مجاز   خط-1-5شکل 

 142..............................................................................................................................................است
 142......................................................................................ند خطهکشی جاده دو طرفه چ  خط-2-5شکل 
کنند نیز  کشی جاده دو طرفه که رانندگانی که در سمت یک خطه حرکت می  خط-3-5شکل 

 143......................................................................................................مجاز به سبقت گرفتن هستند
 143..........خطه مجاز به سبقت گرفتن نیستند کشی راه دو طرفه که رانندگان سمت یک  خط-4-5شکل 
 146................. گرفتن ممنوع استکشی استاندارد جهت قطعاتی از راه که در آنها سبقت  خط-5-5شکل 
 147........................................کشی سبقت ممنوع در قوسهای عمودی  روش تعیین حدود خط-6-5شکل 
 148.............................................کشی سبقت ممنوع در قوسهای افقی  روش تعیین حدود خط-7-5شکل 
 149............................................................................. خطوط دوبل و هاشوری در پیچهای تند-8-5شکل 
 151............................................................................................کشی راه با جداکننده وسط  خط-9-5شکل 
 153...............................................................................................................کشی تقاطعها  خط-10-5شکل 
 155............................................................................................کشی راه در نزدیکی مانع  خط-11-5شکل 
 158............................................................................کشی برای استفاده با تابلوی ایست  خط-12-5شکل 
 161................................................................................................کشی رعایت حق تقدم  خط-13-5شکل 
 163................ت کیلومتر در ساع65ای انتخاب خط حرکت برای سرعتهای کمتر از نه پیکا-14-5 شکل
 164...............  کیلومتر در ساعت65شتر از ای انتخاب خط حرکت برای سرعتهای بینه پیکا-15 -5 شکل
 165.................................................................. اعهکشی خطوط حرکت در نزدیکی تقاط  خط-16 -5 شکل
 166..................................................................... اعهکشی حرکت در نزدیکی تقاط  ادامه خط-16 -5 شکل
 168..............................................................................................................ای انحرافینه پیکا-17 -5 شکل
 169............................................ کشی خطوط حرکت در نزدیک شدن به خطوط دوتایی  خط-18 -5 شکل
 172.................. کیلومتر در ساعت و کمتر65 برای سرعت حرکت “ ایست”کشی کلمه   خط-19 -5 شکل

 173.............................. کیلومتر در ساعت65برای سرعت بیش از “ ایست”کشی کلمه   خط-20-5شکل 
 174................. کیلومتر در ساعت و کمتر65 برای سرعت حرکت “ آهسته”کشی کلمه   خط-21 -5 شکل

-دو بیست و-



 

 175............................عت کیلومتر در سا65برای سرعت بیش از “ آهسته”کشی کلمه   خط-22-5شکل 
 176............... کیلومتر در ساعت و کمتر65 برای سرعت حرکت “ اتوبوس”کشی کلمه   خط-23 -5 شکل

 177.............. کیلومتر در ساعت65برای سرعت حرکت بیش از “ اتوبوس”کشی کلمه   خط-24-5شکل 
 178..................................................................................................“مدرسه”کشی کلمه   خط-25-5شکل 
 180...................................................ها  نمونه طرح خطوط ازدیاد و کاهش سرعت در آزادراه-26-5شکل 
 182........................................نما برای قسمتهای اتصال استاندارد در راه  نمونه خطوط جهت-27-5شکل 
 جزئیات طرح و محل قرار دادن فلش که ترافیک را به خط کاهش سرعت هدایت -28-5شکل 

 183..........................................................................................................................................کند می
 185  ـ عالمتهای اخباری6فصل 
 190......................... در یک آزادراه(Forward)نمای مقدماتی  آگاهی جهت  عالمت پیش-1-6شکل 
 191........ در یک آزادراه یا بزرگراه(Forward)نمای مقدماتی  آگاهی جهت  عالمت پیش-2-6شکل 
 191......................... در یک آزادراه(Forward)نمای مقدماتی  آگاهی جهت  عالمت پیش-3-6شکل 
 در نزدیکی خروج از یک (Forward)نمای مقدماتی  آگاهی جهت  عالمت پیش-4-6شکل 

 192..........................................................................................................................آزادراه یا بزرگراه
 که مقصدهای (Forward)نمای مقدماتی  آگاهی جهت نوع آویز عالمت پیش -5-6شکل 

 192.......................................................................کند خطوط حرکت را در یک آزادراه مشخص می
 193...........................................................................نما برای میدان آگاهی جهت  عالمت پیش-6-6شکل 
نما در یک شریانی که اطالعات راه به آزادراه را نیز  آگاهی جهت عالمت پیش-7-6شکل 

 194.........................................................................................................................................دهد می
 194.................................................المت نشان دهنده مقصد خطوط حرکت در راه شریانی ع-8-6شکل 
 195..............................................نمای خالصه در یک راه شریانی آگاهی جهت  عالمت پیش-9-6شکل 
نما که دو سه راه نزدیک به هم را در یک راه فرعی  آگاهی جهت  عالمت پیش-10-6شکل 

 195...............................................................................................................................دهد نشان می
 196.......میدان دارای ورودی به آزادراهنما برای نشان دادن یک  آگاهی جهت  عالمت پیش-11-6شکل 
 197...............................................نمای خالصه در یک راه فرعی آگاهی جهت  عالمت پیش-12-6شکل 
 197..............................................................................نمای محلی آگاهی جهت  عالمت پیش-13-6شکل 
 198.................مانند دارای عالمت ورود ممنوع نمای محلی نقشه آگاهی جهت  عالمت پیش-14-6شکل 

 205.......................................................................................................................نما مثالهایی از عالیم جهت
-سه بیست و-



 

 206.....................................................دهد نما که یک راه شریانی را نشان می المت جهت ع-15-6شکل 
 209.....................................................دهد نما که یک راه شریانی را نشان می  عالمت جهت-16-6شکل 
 211........................................................دهد نما که یک راه فرعی را نشان می  عالمت جهت-17-6شکل 
 212...........................دهد نما که یک راه فرعی و فاصله تا مقصد را نشان می  عالمت جهت-18-6شکل 
 212.......................................دهد نمای محلی که فاصله تا مقصد را نشان می المت جهت ع-19-6شکل 
 212............................................................................................نما راه به آزادراه  عالمت جهت-20-6شکل
 212...................................................نما در ورود از یک آزادراه به آزادراه دیگر  عالمت جهت-21-6شکل 
 213................................................نما برای خروج در یک تقاطع غیرهمسطح  عالمت جهت-22-6شکل 
 هنگامی که تقاطعهای غیرهمسطح در نزدیک هم نما برای خروج  عالمت جهت-23-6شکل 

 213......................................................................................................................................قرار دارند
 221....................................................................................... عالمت تأیید کننده شمار آزادراه-24-6شکل 
 221.............................................................................. عالمت تأیید کننده شماره راه شریانی-25-6شکل 
 221................................................................................ عالمت تأیید کننده شماره راه فرعی-26-6شکل 
 222...................................................... عالمت تکرار کننده راه کمربندی در یک راه شریانی-27-6شکل 
 222........................................................ عالمت تکرار کننده راه کمربندی در یک راه فرعی-28-6شکل 
 223.................................. عالمت تأیید کننده راه برای استفاده در یک آزادراه یا راه شریانی-29-6شکل 
 224......... عالمت تأیید کننده راه برای استفاده در یک ره شریانی همراه با فاصله تا آزادراه-30-6شکل 
 225...............................................................................................فرودگاهنمای   عالمت جهت-31-6شکل 
 227....................................................آهن، بارانداز و غیره نما برای ایستگاه راه  عالمت جهت-32-6شکل 
 230............................................................................................................................ نام مکان-33-6شکل 
 231........................................................................................................................ محل توقف-34-6شکل 
 232............................................................................................................. عالمت بیمارستان-35-6شکل 
 233.......................................................... عالیمی جهت انواع تسهیالت مفید برای رانندگان-36-6شکل 

 234.................................................د برای رانندگان عالیمی جهت انواع تسهیالت مفی-36-6ادامه شکل 
 235................................................................................ جهت و فاصله تا محل پارک جنگلی-37-6شکل 
 عالیمی جهت منظم نمودن استفاده از عالیم اختصاصی در یک راه -39-6 و -38-6شکل 

 236.........................................................................................................................................عمومی
 236............................... جهت منظم نمودن استفاده از عالیم اختصاصی در یک راه عمومی-40-6شکل 

-چهار بیست و-



 

 237..............................الیم اختصاصی در یک راه عمومی جهت منظم نمودن استفاده از ع-41-6شکل 
 238................................................................................................................بست  راه بن-الف-42-6شکل 
 238................................................................................................................. گذرگاه فرار-ب-42-6شکل 
 239........................................................................................................ شروع مقررات آزادراه-43-6شکل 
 241.................................................................................... فاصله تا استراحتگاه، بعد از تقاطع-44-6شکل 
 241............................................................................................ استراحتگاه بعدی2 فاصله تا -45-6شکل 
 242............................................................................................ استراحتگاه بعدی2 فاصله تا -46-6شکل 

 فاصله تا استراحتگاه دارای نام که در آن نمازخانه، رستوران، مهمانسرا و پمپ -47-6ل شک
 242..........................................................................................................................بنزین وجود دارد

 243............... فاصله تا توقفگاه دارای نام که در آن استراحتگاه، نمازخانه و تلفن وجود دارد-48-6شکل 
 244..............................................................یابد  فاصله تا محلی که مقررات آزادراه پایان می-49-6شکل 
 عالیم تقلیل فاصله به فواصل یکصد متری تا یک خروجی از یک آزادراه یا راه -50-6شکل 

 244.........................................................................................................................................شریانی
 245.......................................................................................................... پایان مقررات آزادراه-51-6شکل 
 248..........................................آگاهی در ارتباط با درختکاری کناره راه  استقرار عالمت پیش-52-6شکل 
 251...................................................................................... جلوگیری از انعکاس مستقیم نور-53-6شکل 
ورت میدان بین راه جداکننده وسط، راه شریانی، راه فرعی و یک راه  تقاطع به ص-54-6شکل 

 252...........................................................................................................................................محلی
 253....................................های شریانی و فرعی در مناطق بین شهری  تقاطع ساده بین راه-55-6شکل 
 254................................................................................. تقاطع بین آزادراه و یک راه شریانی-56-6شکل 
 256........................................ محدودیتهای کلی سرعت و انواع راهنمای تسهیالت کنار راه-57-6شکل 

 257...................................................................................................... اولویت حق تقدم عبور-58-6کل ش
 257.............................................................................................. لغزندگی ناشی از یخ و برف-59-6شکل 
 257....................................................................................................... تراکم سنگین ترافیک-60-6شکل 
 258............................................................................................................ شانه نامناسب-الف -61-6شکل 
 258.............................................................................................................. شانه نامناسب-ب -61-6شکل 
 258........................................................................ محدودیت سرعت در خطوط حرکت-الف-62-6شکل 
 259.......................................................................... محدودیت سرعت در خطوط حرکت-ب -62-6شکل 

-پنج بیست و-



 

 259.................................................................... مسیر توصیه شده برای وسایل نقلیه سنگین-63-6ل شک
 259............................................... جهت حرکت وسایل نقلیه با محدودیتهای خطرناک-الف-64-6شکل 
 260..................................................های خطرناک  جهت حرکت وسایل نقلیه با محموله-ب-64-6شکل 
 260.....................................................های خطرناک جهت حرکت وسایل نقلیه با محموله-ج-64-6شکل 
 260................................................های خطرناک ل نقلیه با محموله مسیر کنارگر برای وسای-65-6شکل 
 261......................................................................................................................................الف-66-6شکل 
 261........................................................................................................................................ب-66-6شکل 
 261.........................................................................................................................................ج-66-6شکل 
 262..........................................................................................................................................د-66-6شکل 
 262........................................................................................................................................هـ-66-6شکل 

 263 های طرح عالمتهای اخباری  ـ ضابطه1-6پیوست 
 276.................................................................................................................................................44ضابطه 
 277.................................................................................................................................................47ضابطه 
 278.................................................................................................................................................48ضابطه 
 279.................................................................................................................................................51ضابطه 
 280........................................................................................................................................54 و 53ضابطه 
 281........................................................................................................................................58 و 55ضابطه 

 282...............................................................................................................................58 و 55 ادامه ضابطه
 283........................................................................................................................................58 و 54ضابطه 
 284.................................................................................................................................................63ضابطه 

 285........................................................................................................................................63ادامه ضابطه 
 287.................................................................................................................................................66ضابطه 
 288.................................................................................................................................................68ضابطه 
 289........................................................................................................................................71 و 59ضابطه 
 291........................................................................................................................................77 و 76ضابطه 
 292........................................................................................................................................81 و 80ضابطه 
 293.................................................................................................................................................82ضابطه 
 300...............................................................................................................................................108ضابطه 

-بیست و شش-



 

 301......................................................................................................................................108ادامه ضابطه 
 302...............................................................................................................................................109ضابطه 
 303...................................................................................................................................109 و 108ضابطه 

 305 یسی عالمتها ـ حرفهای فارسی و انگل2-6پیوست 
 321  ـ طرحهای خوب و بد عالمتها3-6پیوست 

 323.............. .تواند بسیار گمراه کننده و مزاحم باشد پیچیده میصورت   به استقرار عالمتها -1- شکل الف
 323................................................................... .صورت افقی ارجح است  به استقرار عالمتها -2- شکل الف

 323............................................................................................................... بلند عالمت بسیار-1ـ بشکل 
 323...........................................................................................................................ارتفاع بهتر -2ـ بشکل 

 324.................................................................................................................صفحه نگهدارنده -1ـ شکل ج
 324............................. نوع دیگر استقرار، هنگامی که ضابطه برابر ساختن، به کار رفته است-2 -شکل ج
 324..........................................................................................................نصب عالمت روی دیوار -شکل د
 325............................................................................................. شکلT نصب عالمت در تقاطع -هشکل 
 325........................................................................................................  دو عالمت ورود ممنوع-1-وشکل 
 325...................................................................................................... یک عالمت ورود ممنوع-2-وشکل 
 326.................................................................................شود سمان در پشت عالمت دیده می آ-1-شکل ز
 326..........................................................................نصب عالمت در مقابل درخت ارجح است -2-شکل ز
 327....................................................................................پوشانند  درختان پشت عالمت را می-3-شکل ز
 327.............. نصب نامطلوب عالمت باعث شلوغ شدن خیابان و از بین رفتن دید شده است-1- شکل ح
 328.................................................. باشد نصب عالمت در مقابل ساختمان ممکن است بهتر-2- شکل ح
 328........................................................ در یک میدان زیبا نیست دادن عمودی عالمتها  قرار-1- شکل ط
 جلوی عالمت " راسته فقط گردش ب"عالمت (ارجح است   افقی عالمت نصب -2ـ شکل ط

 328..............................................................................................................)  تعیین جهت نصب شده
 329........................................................................................... پشت عالمت آسمان پیداست-1–شکل ی
 329........................................................................... در یک پستی، ارجح استق زیر کرانه اف-2- شکل ی
 329..................................................................................... در صورت امکان در مقابل درخت-3-شکل ی
 345  ـ ساخت و نصب عالمتها5-6پیوست 

 351......................................................ها روش مطلوب برای نصب عالمتها در حاشیه راه -1-5  - پکلش

-ست و هفتبی-



 

 360...........................................................از استحکام ورق فلزی صفحه عالمتای  نهوم ن-2-5 -پشکل 
 361................................................................ای از ساخت عالمتها از صفحات مجزا  نمونه-3-5-شکل پ

 366...................................................های موجود  چند نمونه از نصب عالمتها بر روی پایه-4-5 -پشکل 
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 410.....................................................................................................» ایست« عالمت موقت -4-2شکل 
 411.................................................................................................... »آهسته« عالمت موقت -5-2شکل 
 412..........................................................................................کننده  فلش حکم-)هـ(تا ) الف (-6-2شکل 
 413.......................................................فقط به گردش به راست نزدیک میشوید) ب(و ) الف (-7-2شکل 
 414....................................................................................................................... صفحه متمم -8-2شکل 
 415........................................................................................................................... صفحه متمم9-2شکل 
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 444..................................................................................................................... سبقت ممنوع-36-2شکل 
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-بیست و نه-
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 454................................................................................................................. بوق زدن ممنوع-46-2شکل 
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 456...................................................................................................................ب توقف پلیس-47-2شکل 
 457...................................................................................................................... صفحه متمم-48-2شکل 
 458............................................................................................................ توقف مطلقاً ممنوع-49-2شکل 
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 462......................................................................................................................طرفه  راه یک-53-2شکل 
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 473......................................................................................................................... صفحه متمم-9-3شکل 
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 475............................................................................................... یکی شدن دو مسیر حرکت-11-3شکل 
 476............................................................................................... یکی شدن دو مسیر حرکت-12-3شکل 
 477....................................................................................................... پیچ سمت راست-الف-13-3شکل 

- سی-
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 479.............................................................................................................شود  راه باریک می-15-3شکل 
 480............................................................................شود  راه از سمت راست باریک می-الف-16-3شکل 
 481.............................................................................................. پایان راه با جدا کننده وسط-17-3شکل 
 482........................................................................................................................ راه دوطرفه-18-3شکل 
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 484....................................................................................................)راه ناهموار( دست انداز -20-3شکل 
 485..................................................................................................شوید  می به تونل نزدیک-21-3شکل 
 486...................................................................................................................... صفحه متمم-22-3شکل 
 487............................................................................................................................ سرازیری-23-3شکل 
 488..........................................................................................................................ی ی سرباال-24-3شکل 
 489...................................................................................................................... صفحه متمم-25-3شکل 
 490...................................................................................................................... صفحه متمم-26-3شکل 
 491...................................................................................................................... صفحه متمم-27-3شکل 
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 493.........................................................................آهن بدون مستحفظ  تقاطع راه و راه-الف-29-3شکل 
 494..................................................................آهن برقی بدون مستحفظ  تقاطع راه و راه-ب-29-3شکل 
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 496....................................................................آهن بدون مستحفظ  موقعیت تقاطع راه و راه-33-3شکل 
 497................................................................................................................ کابل روگذر برق-35-3شکل 
 498...................................................................................................................... صفحه متمم-36-3شکل 
 499...................................................................................................................... صفحه متمم-37-3شکل 
 500.............................................................................................................. محل عبور اطفال-38-3شکل 
 501.......................................................................................شوید  به چراغ راهنما نزدیک می-39-3شکل 
 502........................................................................................................................ جاده لغزنده-40-3شکل 
 503.......................................................................................................... محل عبور گاو-الف-41-3شکل 
 504........................................................................................................... محل عبور شتر-ب-41-3شکل 
 505........................................................................................................... محل عبور گوسفند-42-3شکل 

-یک سی و-



 

 506............................................................................................... محل عبور حیوانات وحشی-43-3شکل 
 507........................................................................................................................ پل متحرک-44-3شکل 
 508............................................................................................................. در آب خطر سقوط-45-3شکل 
 509.............................................................................................................. محدودیت ارتفاع -46-3شکل 
 510.......................................................................... ارتفاع محدود در عرض محدود-48-3 و 47-3شکل 
 511.....................................................................)فاصله و جهت تا محل خطر( صفحه متمم -50-3شکل 
 512.................................................................................................. پرواز هواپیما با ارتفاع کم-51-3شکل 
 513............................................................................................................. ریزش کوه از چپ-52-3شکل 
 514......................................................................................................... محل عبور عابر پیاده-53-3شکل 
 515..................................................................................................عبور دوچرخه سوار محل -54-3شکل 
 516.......................................................................................................... خطر بادهای عرضی-55-3شکل 
 517............................................................................................................. خطرات دیگر-الف-56-3شکل 
 518.................................................................................... خطر لغزندگی روی یخ و برف-ب-56-3شکل 
 519............................................................................................................... تراکم ترافیک-ج-56-3شکل 
 520.......................................................................................................... عالمت تعیین جهت-57-3شکل 
 521.......................................................................................................... جاده در دست تعمیر-58-3شکل 
 522...................................................................................................................... صفحه متمم-59-3شکل 
یمنی جهت تعیین حاشیه مسیر حرکت ترافیک هنگام مواجهه با مانع  مخروطهای ا-60-3شکل 

 523............................................................................................................................................موقت
 باند سمت راست از دو خط عبور، برای حرکت ترافیک – باندهای باز و بسته -61-3شکل 

 524.................................................................................................................................مسدود است
 باند سمت راست از سه خط عبور، برای حرکت ترافیک - باندهای باز و بسته -62-3شکل 

 525.................................................................................................................................مسدود است
 باند سمت راست از چهار خط عبور، برای حرکت ترافیک - باندهای باز و بسته -63-3شکل 

 526.................................................................................................................................مسدود است
 527................................................................... انتقال مسیر ترافیک در راه با جداکننده وسط-64-3شکل 
 528..................................................................................... صفحه نشان دهنده مسیر مسدود-65-3شکل 
 529....................................................................................................................... پرتاب سنگ-66-3شکل 

-دو سی و-



 

 531 نقشه عالیم فصل چهارم
 533................................................................................. کیلومتر در ساعت80  حداکثر سرعت-1-4شکل 
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در نزدیکی خروج از یک ) Forward(نمای مقدماتی  آگاهی جهت  عالمت پیش-4-6شکل 
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 545........................................................................................................................ محل توقف-34-6شکل 
 546............................................................................................................. عالمت بیمارستان-35-6شکل 
 547................................................................................................................بست  راه بن-الف-42-6شکل 
 548................................................................................................................. گذرگاه فرار-ب-42-6شکل 
های تقلیل فاصله به فواصل صد متری تا یک خروجی از یک آزادراه یا راه   پایه-50-6شکل 

 549.....................................................................................................................................درجه یک
 550...................................................................................................... اولویت حق تقدم عبور-58-6شکل 
 551.................................................................................... شانه نامناسب-ب-61-6 و -الف-61-6شکل 

 553 نقشهای مربوط به فصلهای دوم و سوم
 555....................................................................................................30-2 و 14-2نقش مربوط به اشکال 
 556....................................................................................................29-2 و 15-2نقش مربوط به اشکال 
 557.....................................................................................................................16-2نقش مربوط به شکل 

 558....................................................................................................23-2 و 22-2نقش مربوط به اشکال 
 559....................................................................................................45-2 و 23-2نقش مربوط به اشکال 
 560......................................................................................................25-2به شکل نقش مربوط به شکل 

-سه سی و-



 

 561.....................................................................................................................27-2 و 26-2نقش مربوط 
 562...........................................................................................................الف-28-2نقش مربوط به اشکال 
 563...............................................................................................................ب-28-2نقش مربوط به شکل 

 564............................................................................................32-2الف و -28-2نقش مربوط به اشکال 
 565.....................................................................................................................33-2نقش مربوط به شکل 

 566.........................................................................................40-3 و 37-2، 36-2نقش مربوط به اشکال 
 567.....................................................................................................................40-2نقش مربوط به شکل 

 568.....................................................................................................42-2 و 41-2نقش مربوط به اشکال 
 569.....................................................................................................................43-2نقش مربوط به شکل 
 570.....................................................................................................................44-2نقش مربوط به شکل 
 571.....................................................................................................................46-2نقش مربوط به شکل 
 572.....................................................................................................................21-3نقش مربوط به شکل 
 573.............................................................................................................الف-29-3نقش مربوط به شکل 
 574...............................................................................................................ب-29-3نقش مربوط به شکل 
 575.....................................................................................................................38-3نقش مربوط به شکل 
 576.....................................................................................................................40-3نقش مربوط به شکل 
 577.............................................................................................................الف-41-3نقش مربوط به شکل 
 578...............................................................................................................ب-41-3نقش مربوط به شکل 
 579.....................................................................................................................42-3نقش مربوط به شکل 
 580.....................................................................................................................43-3نقش مربوط به شکل 
 581.....................................................................................................................45-3نقش مربوط به شکل 
 582.....................................................................................................................51-3نقش مربوط به شکل 
 583.....................................................................................................................52-3نقش مربوط به شکل 
 584.....................................................................................................................53-3نقش مربوط به شکل 
 585.....................................................................................................................55-3نقش مربوط به شکل 
 586.....................................................................................................................58-3نقش مربوط به شکل 
 587...............................................................................................................ب-56-3نقش مربوط به شکل 
 588................................................................................................................ج-56-3نقش مربوط به شکل 

-چهار سی و-



 

 589.....................................................................................................................66-3نقش مربوط به شکل 
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 598................................................................................................................................................پمپ بنزین
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 600............................................................................................................ب-62-6نقش مربوطه به شکل 

-پنج سی و-
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 78.............................................................................................................. اندازه صفحات متمم-2-3جدول 
 84...................................................................................................... عالمت پیچهای معکوس-3-3جدول 
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 139.........................................................................کشی بر حسب نوع راه  طول و عرض خط-1-5جدول 

-سی و شش-
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 341..........................................................................................................................................1-4-جدول پ
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 3  فصل اول ـ کلیات

 مقدمه

 به منظور حرکت منظم و      وعنوان ابزار کنترل ترافیک     ه  عمودی و چراغهای راهنمایی ب     افقی، عالیم
کمک این هدف با    . قابل پیش بینی ترافیک و در نتیجه فراهم شدن ایمنی راه، مورد استفاده قرار می گیرد             

 کاهش باعث  تأمین شده و    ،ر ارائه می گردد  انتظامی، اخطارها و راهنمایی ها که توسط این ابزا          عالیم
و نوشته هایی که    عالیم و خط کشی ها از عبارت است  افقی، عالیم . گرددمی ایمنی افزایش و تصادف

با افزودن ذرات   . این عالیم با رنگها و کیفیتهای مختلف اجرا می شود        . روی سطح راه اجرا و قرار می گیرد      
 . در شب، افزایش می یابد    ه ویژه س و در نتیجه بهتر دیده شدن آنها، ب          قابلیت انعکا  ،)گالسبید(شیشه ای  

با رنگ، اندازه و شکل خود       ،  این عالیم . نصب می شود  عبور یا باالی مسیر   و نار راه  ک عالیم عمودی، 
ر نتیجه   و د   راننده واکنشپیامی به رانندگان انتقال می دهد که با رعایت آنها آمادگی و فرصت الزم برای               

چراغ راهنمایی نیز ابزار دیگری است که ایمنی حرکت در تقاطعها را افزایش  .ی بیشتر فراهم می گردد ایمن
این آیین نامه فقط به    ،  ین دلیل  هم به. ها استفاده قابل توجهی ندارد      راه  راهنمایی در  چراغهای. می دهد

ها و مانند     مرمت راه   انحرافی و یا دوران تعمیر و       راه هایچراغهای چشمک زن که برای مشخص کردن        
نصب عالیم واضح و مؤثر از جمله ضرورتهای مهندسی راه          باال،  به دالیل   . است، می پردازد آن مورد نیاز    
 راهی که دارای عالیم     . موجود کشور محسوب می شود    راه هایمنظور بهره وری مناسب از      و ترافیک به  

باید چنان باشد که    ،  عالیم .لقی نمی گردد ت ایمن و عنوان یک راه رضایت بخش   ه   ب ،کم و نامناسب است   
گونه  این. ها، ارائه نماید    طور مشخص راهنمایی صحیح را به استفاده کنندگان از راه             موقع و به   ه  ب

آنها را نباید زودتر از زمان مورد نیاز عرضه          . سرعت قابل درک باشد   ه  و ب   باید مبهم نبوده   ،راهنمایی ها
همچنین نباید آنها را دیرتر از زمان مورد نیاز          . نها هنگام تردد وجود دارد    یاد بردن آ   زیرا امکان از   کرد،

انواع عالیم  .افتاد خواهد طرخبه   کنندگان، حرکات بعدی استفاده و زیرا در این صورت مانورها. کردعرضه 
کار  ه خود به   باید همراه با قوانین مربوط ب      ،می گیرد های سواره رو و غیره که مورد استفاده قرار        و خط کشی 
 همچنان که   . انواع عالیم موجود به شناخت سریع آنها کمک می کند            شمارکردن   محدود. برده شود 

 برای شناخت سریع آنها     ،نوع از عالیم نیز    حرفهای به کار برده شده برای هر      و  رنگ   هماهنگی شکل، 
به مراجع مختلف   عمل، همچنین     این .می شودوقت طراحی عالیم     مفید است و موجب صرفه جویی در      

چنانچه شکلها و رنگهای گوناگون را      . کمک می کند تا یک مفهوم یکسان از تفسیر عالیم داشته باشند           
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عالیم خطر  برای مثال    .کار بریم، به شناخت سریع آنها کمک می کند         برای گروههای مختلف عالیم به    
هماهنگی عالیم به    .استقرمز  حاشیه   به شکل مثلث، که دارای یک عالمت سیاه رنگ با زمینه سفید و            

هماهنگی عالیم بدون هماهنگی در کاربرد آنها ممکن است ایمنی راه را مورد                 . تنهایی کافی نیست  
 نامناسب از محل خطر در مناطق مختلف،         اصله  هایبرای مثال، نصب عالیم خطر به ف      . تهدید قرار دهد  

حداکثر  برای دستیابی به     .ده گیج می کند  راننده ای را که به فاصله مشخصی در منطقه خویش عادت کر           
 نه تنها الزم است که عالیم یکنواخت باشد، بلکه نحوه استفاده از آنها              ،مزایای یکنواختی عالیم راهنمایی   

مقررات را مشخص می کند و باید     از این آیین نامه، مجموعه ای  . باشد یکنواخت باید نیز ) نصب و روشنایی  (
این آیین نامه،   .برد به کار   بزرگراه ها و آزادراه ها به ویژه    ها  و نگهداری عالیم راه    آن را برای نصب، استفاده    

 یا مواقع   ،ها مرمت راه  و همچنین شامل مقررات مربوط به کاربرد عالیم موقتی برای استفاده در تعمیر             
رافیک  مسئول هدایت و کنترل ت      یاه و یا توسط مقام     ،اضطراری توسط نیروهای انتظامی و راهنمایی      

 .است

  چهتاریخ 1-1 

 ازمان کشورهای اروپایی و   ، س متحد  سازمان ملل  طرف کوششهای قابل توجهی از      ،در سالهای گذشته  
ها و عالیم راهنمایی و رانندگی و         تا بتوان نوعی یکنواختی در مورد عالیم راه        ،عمل آمده بود  ه  آمریکایی ب 

نظر  منظور تجدید   در ژنو به    متحدسازمان ملل وی  س کنفرانسی از    ،1949در سال   . خط کشی ها برقرار کرد  
آوردن سیستم قانون گذاری ترافیک بین المللی منعقد گردید که در این کنفرانس، پروتکل                روز در  و به 

را پروتکل می نامیدند، سیستمی از      این سند که آن    . برای عالیم و چراغهای راهنمایی پذیرفته شد       1949
مبنای طرحهای   طور کامل متکی به عالیم بدون نوشته بود و بر            به قریباًعالیم را توصیه می کرد که ت      

، مأموریت   متحد  گروهی از کارشناسان سازمان ملل      ،1950در اوایل دهه      .طرح ریزی شده بود   اروپایی
آن  که در  یافتند تا این موضوع را مورد مطالعه بیشتری قرار دهند و یک سیستم بین المللی را توصیه کنند                

 .آمریکا گنجانده شود   ین عالیم پروتکل و بهترین عالیم سیستم راهنمایی و رانندگی ایاالت متحده            بهتر
در سال  .گردید معروف   1953نام پیش نویس کنوانسیون    ه   ب ، به اتمام رسید   1952زارش آنها که در سال      گ

 قرار دادند که  کشورهای آمریکای مرکزی یک سیستم عالیم راهنمایی و رانندگی را مورد تصویب،1957
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 کشور کانادا پروتکل را     1963در سال   .  پایه ریزی شده بود   ،1953بر مبنای پیش نویس کنوانسیون      کلدر  
 بریتانیا  راه های پروتکل را برای عالیم        ، انگلستان 1964بر طبق نیازهای خود تطبیق داد و در سال             

 نوعی  1)اکافه (دور   ای آسیا و خاور    کمیته اقتصادی سازمان ملل متحد بر       ،1967در سال   . اقتباس کرد 
 پیشنهاد شده   1953د که شبیه سیستمی بود که در پیش نویس کنوانسیون            کرسیستم عالیم را توصیه      

عنوان به   که کشورهای آمریکایی     کرد پان آمریکن توصیه    یدر همان سال، دهمین کنگره آزادراه ها     . بود
سیستم عالیم این    . کنترل یکنواخت ترافیک بپذیرند     رهنمون، آیین نامه اینترآمریکن را برای ابزار           

 پروتکل و   چون .گنجانده شده بود   1953 پیش نویس کنوانسیون  در آیین نامه، شبیه سیستمی است که     
 به بازنگری داشت، سازمان ملل در        نیاز مورد استفاده وسیع قرار گرفته و         1953پیش نویس کنوانسیون   

یک پیش نویس کنوانسیون   ،  این کنفرانس . کردها در وین منعقد       راه  کنفرانسی درباره ترافیک   ،1968سال  
پروتکل و   از قسمتهایی .است وین معروف  1968نام کنوانسیون   ه  ه ب کرد ک چراغها تهیه    و درباره عالیم 

دولت ایران نیز در کنفرانس وین      . وین گنجانده شد  ،  1968 در کنوانسیون    ،1953پیش نویس کنوانسیون   
 تصویب نامه دولت ایران در     ،1976 ماه می  رد. کی از امضاکنندگان این کنوانسیون بود      ی کرده و شرکت  

ها به   وین درباره عالیم و چراغهای راهنمایی راه         1968ها و کنوانسیون      مورد کنوانسیون ترافیک راه    
راه  کنفرانس وزیران ترابری کشورهای اروپایی، سند     ،  1974در سال   . دبیرکل سازمان ملل تسلیم گردید    

این عمل، نوعی هماهنگی با     . منتشر کرد را  ها، عالیم و چراغهای راهنمایی        قوانین اروپایی ترافیک راه   
عنوان به  و توسط کشورهای عضو     بود   ژنو   1973 و   1971امه اروپایی   نموافقت  وین و  1968کنوانسیون  

بر مبنای توصیه های    ،  مهآیین نا این مشروحه در  عالیم .است  اروپا پذیرفته شده    یقوانین آزادراه ها 
مبنای کنوانسیون   که عالیم مورد استفاده فعلی در ایران نیز بر         به علت این  . است وین   1968کنوانسیون  

 از آنجا که کنوانسیون     اما. گونه تغییری در سیستم عالیم حاصل نمی گردد        وین طراحی شده، هیچ    1968
 عالیم، به جای عالیم مورد استفاده فعلی        برخیی  عالیم را مجاز می داند، در موارد خاص      رخی  وین طرح ب  

این، یک خط استاندارد فارسی مورد مطالعه قرار          عالوه بر . انتخاب و در این آیین نامه تشریح می شوند       
 . عالیم اخباری حاصل گردد    ه ویژه گرفته که انتظار می رود بهبود قابل مالحظه ای در خوانا بودن عالیم ب           

                                                                                                                                       
1. Economic Commission for Asia and The Far East. 
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یک پذیرفته شده توسط کشورهای اروپایی و کشورهای همجوار ایران مانند ترکیه،             عالیم تراف  از آنجا که  
 ی عالیم آنها شبیه عالیم    ،بیشتر موارد  در    وین است،  1968همگی برمبنای کنوانسیون     روسیه و عراق،  

 برای ترافیک بین المللی    روشنیاین موضوع دارای مزایای     .  که در این آیین نامه تشریح شده است        است
طرح عالیم و سیستم      با توجه به تحقیقات عملی که انجام گرفته،          . است ایران و این کشورها        بین

 .نظر بوده است جهان، دستخوش تغییرات و تجدید  طی سالهای متمادی در سراسر     ، در ها عالمتگذاری راه 
در سالهای   بهبود و تغییرات       اما  این تحقیقات در تدوین دستورالعمل حاضر مدنظر بوده،           نتیجه چه اگر
تردید ی  ب،بخشهای وابسته به عالمت گذاری، یعنی جوانب حقوقی آن یکی از. قابل اجتناب است غیرینده آ

عنوان اولین قدم در    ه   انتشار این آیین نامه، ب    جهتین  ه ا ب .نظر قرار خواهد گرفت    ه گاه مورد تجدید   بگاه
 .است  هاتهیه و تدوین آیین نامه عالیم راه

 های کنوانسیون راهنمایی 1-2 

ای متعاهد در تدوین قوانین و      ه راهنمایی های کنوانسیون وین اساس کار دولت      ،طوری که اشاره شد    به
کلی و   نظر  تجدید ، نیز مربوطهای   لذا پیشنهاد می شود که دستگاه    . مقررات داخلی کشورشان خواهد بود    

نظر،  مسلماً این تجدید  . ون، عملی سازند  اصولی را در قوانین عبور و مرور، در پرتو راهنمایی های کنوانسی          
 .منجر به ایجاد تغییراتی در عالیم و سیستم خط کشی پیشنهادی آیین نامه حاضر نیز خواهد شد

  مشخصات فنی1-3 

 پیشنهاد شده است که ساخت عالیم و پایه های آنها براساس ضوابط               ،در فصولی از این آیین نامه     
یله مؤسسه های صاحب صالحیت و با همکاری سازمانهای         سوه  واند ب چنین تحقیقی می ت  . استاندارد باشد 

و   به عنوان متمم ضوابط فنی ساخت عالیم        هاً می توان بعد  ،از نتایج چنین تحقیقی   .  عملی شود  مربوط
 .پایه های آنها استفاده کرد
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 وانب حقوقیج 1-4 

عهده این آیین نامه خارج     زا  راهنمایی کامل و همه جانبه در مورد جنبه های حقوقی عالیم ترافیکی           
جا اصطالح   طور قراردادی هر    توصیه می کند که به     ،ها کنفرانس سازمان ملل درباره ترافیک راه      . است

 سمت قوانین محلی، ملی و قوانین مورد عمل در خاک کشور             تمام منظور   ، به کار می رود  “قوانین داخلی ”
 و کاربرد عالیم    . است نین داخلی رهنمون داده شده    در سراسر نشریات این کنفرانس، به قوا       .استمتعاهد  

در  توصیه می شود که قوانین داخلی ایران از نظر عالیم          . پیشنهادی است  مهای از جمله اقدا   ،ها خط کشی
 لیت حقوقی ئومس .هنگی داشته باشد  ا تا با رهنمونهای کنوانسیون هم       ،آینده به طور کامل مرور شود       

، به  “11/2/1379 مصوب راه آهن و ها قانون اصالح قانون ایمنی راه    ” )19 (طبق ماده ،  ها راهعالمتگذاری  
 و نوع   ، باید دارای اندازه، رنگ    ،ها خط کشی راه  عالیم و  .استعهده وزارت راه و ترابری       ه  کامل ب طور  

  در ،های سواره رو  توصیه شده و خط کشی    عالیم. تجویز شده در این آیین نامه باشد      به ویژه   تعیین شده   
این . فقط در شرایط استثنایی باید عالیم خاص را به کار برد          .های بعدی این آیین نامه تشریح شده اند     بخش

 حداقل   در  انواع عالیم برای عملکرد ایمن و مؤثر راه،        شمار ،وسیلهه این    زیرا ب  ،موضوع حایز اهمیت است   
 دارای مفهوم و کاربرد محلی،      یر در نوع عالیم   گگونه تغییر یا افزایش چشم     هر. ممکن نگه داشته می شود   

هر  . منجر شود  که با منطقه آشنایی ندارند       از راه  هکنند ممکن است به ایجاد مشکلی برای استفاده        
قانونی  طور کامل مجاز دانسته نشده، باید یک عالمت غیر         عالمتی که توصیه نشده و یا استفاده از آن به         

عواقب . مانع تلقی شود  به عنوان یک    مجاز، باید    ت غیر عالم هر ها، استفاده از    راه تمامدر   .تلقی شود 
ل ئو و اشخاصی که مس    کردمحتمل ناشی از نصب یا اجازه نصب موانع غیرمجاز را باید کامالً جدی تلقی               

 .وارده باشندهای  باید پاسخگوی خسارت،نصب هستند

ر ممکن نباشد، باید    چنانچه این کا  . عالیم باید در محدوده حریم مصوب و تعیین شده راه نصب شود            
الن ئوعالیم را روی زمین مجاور راه با کسب اجازه از صاحب آن نصب کرد و در صورت لزوم، به مس                       

نظر   و عالمت مورد   کردهنیاز را با رعایت قوانین و ضوابط مربوط خریداری           اجازه داده شود که زمین مورد     
 .1را نصب نمایند

                                                                                                                                       
 . در حال حاضر راه های کشور دارای حریم مصوب هستند-1



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   8

الن راهداری  ئومس،“11/2/1379 راه آهن مصوب  و ها راهقانون اصالح قانون ایمنی     ” )7(طبق ماده   
منظور راهنمایی   مجازی را که در حریم راه وجود دارد و ظاهراً به                  یا وسایل غیر    و    اشیا باید

نوع مجاز   یا وسایل از  و   حتی اگر این اشیا      ،استفاده کنندگان از راه است، به خارج از حریم راه منتقل نمایند          
 . برداشته شودباشد، بایدنی نامتناسب  از جهت ایمامابوده 

  عملکرد و طبقه بندی عالیم1-5 

ایی که بتوان به    هها و فقط در محل      کنترل و هدایت ترافیک و افزایش ایمنی راه          به منظور     عالیم
طور وسیع در جایی به کار برده شود که          اگر به  عالیم خطر  .می رود، به کار     رسید باال فهایآسانی به هد  
 در جایی که کنترل و هدایت ، دیگرسویاز . ر نمی رود، باعث افزایش ایمنی راه نخواهد گردیداحتمال خط

عالوه بر  نیست،  کنندگان از راه      و احتمال خطر وجود داشته باشد عدم نصب آنها به نفع استفاده            استالزم  
هر نوع از   . ود دارد  نوع عالیم اصلی انتظامی، اخطاری و اخباری وج        3و عالیم موقتی،     خط کشی سواره رو 

های بعدی توضیح داده     فصل دارای شکل اساسی مربوط به خود است و همان طور که در                 ،این عالیم 
 . از انواع عالیم محدود می گرددرخی رنگها فقط برای ببرخی استفاده از ،خواهد شد

 )حکم کننده( عالیم انتظامی5-1 -1 

. به ضرورت ممنوعیت و یا محدودیت می گردد       است که مربوط     یشامل مجموعه عالیم  متها،  این عال 
  گوشه ایست،  8عالمت   از ند اعبارت،  استثناها .بازدارنده باشد  یا محدودکننده است ممکن عالیم انتظامی 

عالیم انتظامی  . تقدم عبور که مثلث متساوی االضالع و رأس آن رو به پایین است            عالمت رعایت حق   و
نظر را   وسیله در رساندن پیام، عالمت مورد      نا ای ین باشد که ب   ممکن است دارای صفحات متمم در پای       

 .کمک کند

 )هشدار دهنده( اخطاری یم عال5-2 -1 

رو خواهد شد، مانند    ه  ب  است که راننده در مسیر با آن رو        هاییدادن خطر   مربوط به هشدار   ،این عالیم 
. رو به باالست  رأس آنها معموالً  به شکل مثلثهای متساوی االضالع است که       ،  این عالمتها  .“پیچ”عالمت  

دهنده تغییر سریع برای یا        که نشان  جهت دارای استثناهایی است، مانند عالمت تعیین           ،این عالیم 
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 از تقاطعهای خطوط راه آهن، و همچنین مثلث معکوس که            برخی و عالمت خطر در       است،انحراف راه   
صفحات متمم  . استقف، یا رعایت حق تقدم      منظور هشدار دادن یک تو      به اما است،جزو عالیم انتظامی    

وسیله اطالعات داده    نبه ای  تا   ،دهنده به کار رود   پایین عالمت هشدار   مکن است در  ممستطیل شکل،   
 .شده را تکمیل نمایند

 )اطالع دهنده( عالیم اخباری 5-3 -1 

نیاز رانندگان را ارائه  و امکانات مورد اطالعات مربوط به مسیر، مکانها، وسایل، عالیم اخباری، معموالً
 دارای یک   ، نماجهت عالیم  از   اما برخی  ،اکثر عالیم اخباری به شکل مربع مستطیل هستند         . می دهد

 .خواهد شد به تفصیل شرح داده ششم در فصل ،ها عالیم اخباری برای انواع راه. استتیز  انتهای نوک 

  راه و کاربرد عالیمیحا طر1-6 

، پیام   رانندگانی که با سرعت مجاز در راه مسافرت می کنند          بهادر باشد   قیک تابلو    که   ی است ضرور
 یک تابلو نیاز به فاصله دید مناسب برای             ،برای نیل به این منظور      .  به طور واضح برساند      خود را 
در تهیه عالیم در حین طراحی و        .  دهندگی دارد س، طرح، روشنایی و انعکا     اشدن، سادگی محتو   خوانده

خوانا  یاد شده در باال،    از مشخصات    .ضروری آنها توجه می شود    یری از افزایش بهای غیر    ساخت، به جلوگ  
 اما.  تعیین می گردد  ،وسیله اندازه حرفهایی که به کار برده می شود      ه   مهمترین آنهاست و این عمل ب      ،بودن

 یمنظور القا ه  ارزشی که یک تابلو ب     .است به کار برده شده نیز مهم       یاختالف رنگ، زمینه و نوع حرفها     
 بزرگ، ارزش هدفی کافی را در       یتابلو یک . خواهد داشت، متکی به رنگ و اندازه آن است         “هدف”یک  

 برای تابلوهای   ، انتخاب محل نصب که ارزش هدفی تابلو را از بین نبرد               اماهر رنگی خواهد داشت،      
 و طرح، انتخاب     اوبرای سادگی محت  . باشد توأم کوچکتر در مناطق شهری، ممکن است با مشکالتی         

م در  ا است که پی    الزم هر جا ضرورت ایجاب نماید،          اما ،پیامهای نمادین، مؤثرترین راه خواهد بود       
 است،حرفهای اختصاری کمتر رضایت بخش      .  خالصه شود  ،کلمه هایی که به سرعت قابل فهم هستند       

نهاد طراحی تابلوهایی که     در پیش . زیرا ضرورت دارد معنی آنها یاد گرفته شده و به خاطر آورده شود                
ها سفارش داده می شود از به کار بردن کلمه های اختصاری که قابل فهم             الن راه ئووسیله مس ه  بمخصوصاً  
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 بنابراین تابلو طوری طراحی می شود که    است،اندازه، مهمترین عامل در هزینه تابلو       . نباشد باید پرهیز کرد   
اگر فرض شود که یک راننده همیشه زمان معینی را           .دهد ئهسطح ارا کردن  خوانایی الزم را بدون اتالف      

خصوصی الزم دارد، هر قدر سرعت حرکت او بیشتر باشد نیاز دارد از فاصله                ه   ب یبرای درک پیام تابلو   
 به خواندن پیام نماید و تا قبل از انحراف توجه راننده به راه، خواندن پیام را به پایان                    آغازدورتری از تابلو    

وی خود  ه ر ب  درجه از راه رو    10 بهتر است چشمان خود را بیش از         ،یک راننده برای خواندن عالیم    . رساند
که موقعیت زاویه ای راننده     بنابراین توصیه می شود عالیم طوری طرح شود تا قبل از این          . منحرف ننماید 

ه مدت زمان الزم برای     این موضوع به اضاف   . تر از این حد برسد، عمل خواندن را تمام کرده باشد           به بزرگ 
ست که بار اول برای سرعت طرح        ا ای کننده فاصله   معین ،خواندن و فاصله بین عالمت و کناره سواره رو        

گرفتن این مالحظات، طرحهایی با اندازه های مختلف برای عالیم تهیه شده  با در نظر. قابل خواندن است
بودن کلمه ها دارای اهمیت     خوانا نما و اخباری،   جهتبرای عالیم   . تا برای سرعتهای مختلف مناسب باشد     

حرفهایی که تقریباً برای تمام      . است مختلف ارائه گردیده   نمادین، اندازه های  برای عالیم . استفراوان  
 از نوع حرفهای کوچک با حرف اول بزرگ و یک نوع               ،ها به زبان انگلیسی انتخاب می شود       عالیم راه 

 حرفهای تیره روی زمینه      ،های روشن روی زمینه تیره و در نوع دیگر          الفبا است که در نوع اول، حرف        
ای رنگی متنوعی   هترکیب عالوه بر شکلهای متمایز، دارای     انواع مختلف عالیم،  . روشن نقش بسته است   

داد، توسط   طور مفید روی عالیم مورد استفاده قرار           رنگهای مختلفی که می توان به        شمار. است
کردن انواع عالیم، یکنواختی در کاربرد،          با استاندارد   .نی محدود می گردد   مالحظات زیباشناسی و ف    

 ، )با در نظرگرفتن محدودیتهای شرایط محیطی      (دهندگی آنها    استقرار، ارتفاع نصب، روشنایی و انعکاس      
 پیشنهاد کلی در مورد عالیم و استفاده      . مقررات، استفاده از بعضی عالیم را محدود می کند        .حفظ می گردد 

از آنها در قسمت مربوط به مقررات، به زبان غیرحقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، همچنین                   
 هنگام تاریکی باید روشن و قابل دیدن         به ،عالیم ترافیکی . قرار گرفته اند بحث  مورد  موارد دیگری نیز    

یماً توسط یک منبع نور درونی      این عمل را می توان مستق    . بنابراین، به عالیم روشنایی داده می شود     . باشد
شرایط الزم برای روشنایی یک عالمت یا        . دکریا بیرونی و یا با به کار بردن مواد منعکس کننده ایجاد              

توصیه می گردد که به طور کلی، همه عالیم خطر،          .  است شدهیاد  گروهی از عالیم در فصلهای بعدی        
تمام  در  متر باشد،   50 چراغ الکتریکی بیش از     نما را در صورتی که فاصله آنها تا             جهتانتظامی و    
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ن است که   آاین کار به منظور      . ساعتهای تاریکی توسط یک منبع درونی یا بیرونی روشن نگاه داشت            
عالیمی . می شود الزامی تدریج به،  دارد وجود برق داشتن عالیم در جایی که یک منبع اصلی        روشن نگاه 

نما نیز باشد تا در صورتی که منبع برق قطع شود قابل تشخیص                باید شب  ،که روشن نگاه داشته می شود    
با چند استثنا مانند عالیم توقف ممنوع، هر جا که عالیم روشن نگاه داشته نمی شود، باید آنها را                     . باشد

 .اشدتمام عالیم باید منعکس کننده نور ببنابراین  .کردمنعکس کننده 

  راه استقرار عالیم1-7 

 :گرفت  در مورد استقرار عالیم در نظرچهار نکته را باید

هایی که به این موضوع       انتخاب محل نصب آنها در کنار راه نسبت به تقاطع، خطر یا سایر جنبه                 :الف
 .می شود مربوط

 . سایر جوانب مربوط به مقطع عرضیو رو گرفتن آنها نسبت به کناره سواره نحوه قرار :ب

 .ین از زمآنها ارتفاع :ج

 . نصبجهت :د

  محل نصب1-7-1 

را داد، هر عالمت به      وقت کافی   ده برای متابعت از یک عالمت ترافیکی         نبرای اینکه بتوان به ران      
این فاصله بستگی به مقدار سرعت      . نظر در پیام عالمت، نصب می گردد      فاصله ای مناسب از نقطه مورد    

 بر،  دهستنخواندن از فاصله دور     دادن پیامهای قابل تشخیص و        برای نشان  ی که عالیم. طرح هر راه دارد   
از فاصله مناسب قابل     ، این موضوع ضروری است که عالیم      می شوندمبنای نوع و سرعت راه طرح ریزی       

ها عادت   گرفتن عالیم در سمت راست راه      رانندگان به قرار  . یت بوده و توسط موانع پوشیده نشده باشد       ؤر
 با  راه های در سمت چپ، در      عالیمنصب   .ین نکته توجه گردد    بنابراین در استقرار آنها باید به ا        ،کرده اند

در سه راهی هایی  . استجدا کننده وسط که نصب عالیم در سمت راست به تنهایی کافی نیست، ضروری               
  راه قرار  جهتروی هر دو    ه  ب  یک عالمت در قسمت مرکزی که رو        ،که دارای اهمیت کمتری هستند     

 در  ،که یک عالمت در سمت راست هر قسمت قرار گیرد             ی این جاه   ب .گرفته باشد کافی خواهد بود     
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.  و قابل توصیه باشد    بپیچهای تند متمایل به راست، ممکن است نصب عالیم در سمت چپ نیز مناس               
 طرفه،  در مسیرهای یک   برای مثال ،  است راست   سمت چپ مکمل عالمت      سمت دادن عالمت در   قرار

راه های با میانه     در ). جز در مسیرهای باریک    ه  ب(ود   نصب می ش   سمتتابلو ورود ممنوع در هر دو          
 نما جهتراهی، عالیم    در تقاطعهای سه   .  تکرار عالمت در سمت چپ نیز توصیه می شود        ، )جداکننده وسط (

در زیرگذرها، عالیم   . برای رانندگان راه فرعی را می توان مستقیماً در راه اصلی و مقابل راه فرعی قرار داد               
همچنین، ممکن است عالیم در میدان و یا روی جدا کننده وسط             . تر باشد   است مناسب  باالسری ممکن 

 .نصب شود

  نحوه قرارگرفتن 1-7-2 

ترین لبه آن از کناره       داده شود که نزدیک     صورتی قرار  در کار با جدا کننده وسط، عالیم باید به          
 این فاصله از    ،ه راه آسفالت شده   و در جایی که شان     .  سانتیمتر فاصله داشته باشد     120آسفالت، حداقل   

 عالیم باید چنان قرار داده شود که          تمام ، دیگر راه هایدر  .  سانتیمتر باشد  75کناره شانه باید حداقل      
 سانتیمتر  75 حداقل   ،ترین لبه آن از کناره آسفالت و یا در صورت وجود شانه آسفالته، از کنار آن                  نزدیک

ی جدا کننده وسط نصب     رو ند یا شیب عرضی وجود دارد و یا عالیم        در جایی که پیچ ت    . فاصله داشته باشد  
 درجه نسبت به    10عالیم باید در زاویه     . یابد افزایش سانتیمتر 100 حداقل به می شود، این فاصله باید   

 .باشد )  درجه5 تا 3(ارجح است که در محدوده دید تیزبین . امتداد مسیر حرکت وسایل نقلیه قرار گیرد

 اع نصب ارتف1-7-3 

 با  راه هایدر  .  سانتیمتر از مرتفع ترین نقطه سواره رو باالتر قرار گیرد            150لبه پایینی تابلو باید       
در جایی که   .  متر افزایش داد    40/2 متر و برای آزادراه ها تا      10/2جداکننده وسط می توان ارتفاع را به         

ن پیاده  ا راه کافی برای عبور عابر      عالیم در پیاده روها و در عرض آنها نصب می شود، ضرورت دارد که             
 . سانتیمتر ترجیح داده می شود240 است، اما سانتیمتر 210حداقل ارتفاع توصیه شده . باقی بگذارند
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  نصبجهت 1-7-4 

 بنابراین باید عالیم طوری نصب       ،دهنده باشد  در مناطق بین شهری ممکن است انعکاس نور آزار          
عمود بر خط حرکت ترافیک یا با انحراف            عالیم معموالً  .ندبرسا حداقل به را انعکاس این شود که 

 صفحاتی است که ساعتهای توقف ممنوع را نشان داده و              ،استثناهای عمده . مختصری نصب می شود  
 باید به سمتی که راهنمایی می کند، توجیه و متمایل           ، نماجهت عالیم   .موازی حاشیه مسیر قرار می گیرد    

ودیت سرعت، باید در انتهای طول قسمتی از راه که شامل این مقررات                 عالیم پایان محد   .شده باشد 
دلیل اینکه این عالیم باید مورد توجه و اطاعت قرار گیرد، الزم است آنها را در                   به. می شود نصب گردد  

ین ترتیب، معلوم می شود که فاصله محدودیت          به ا  .کرد نصب   ،محلهایی که دارای دید خوبی هستند      
قبل از اتخاذ تدابیر    . وسیله بهترین محل نصب عالمت، تحت تأثیر قرار گیرد          ه  ت ب سرعت، ممکن اس  

این کار به   . حقوقی، تعیین مکان دقیق عالیم پایان محدودیت سرعت، مورد بررسی کافی قرار می گیرند             
  به طور قابل    ،نحوی انجام نمی پذیرد که طول قسمتی از راه که در آن محدودیت سرعت وجود دارد                  

 دقیق این   یعلت محدودیتهای مکانی در پاره ای شرایط، ممکن است اجرا            ه  ب.  افزایش یابد   توجهی
 اگر تغییرات قابل توجه بیشتری      اما.  مجاز است  )%10(تغییرات فاصله تا     معموالً. استانداردها میسر نباشد  

 موانع دید عالیم اقدام     حلها مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان در مورد برداشتن           الزم باشد، اول سایر راه     
های اتوبوس، اگر الزم باشد تغییر محل         باید بریده شود و ایستگاه     ،درختان و شاخه های آویزان شده    . کرد
اگر توقف وسایل نقلیه، مانع نصب آزادانه یک عالمت می شود، می توان ممنوعیت توقف را ایجاد                   .یابد
 برای عالیم   ویژه ای به مکان یابی    نیاز ، قابل تغییر نیست   پیچها، تپه ها، گردنه ها و ساختمانهایی که     . کرد
 که ای این ه ج  ب ، بین عالمت و محلی را که به آن مربوط می شود           را ارجح است که فاصله استاندارد    . دارد

در محدوده مجازی که در قسمت دیگری از این آیین نامه           ،  این افزایشها اما    .کاهش دهند، بیشتر نمایند   
اگر یک محل مناسب در محدوده این فاصله های مجاز یافت نشود، کاهش استاندارد             . د بود  شده، خواه  یاد

عالیم پایان محدودیت، تا حدی که عملی باشد در همان نقطه و یا نزدیک                .  قرار می گیرد  سیمورد برر 
 باید همیشه فاصله صحیح دید تابلو حفظ       . نقطه ای که در مقررات قانونی ذکر شده است نصب می شود           

مانند (و اطمینان حاصل گردد که گیاهان در حال رشد، گسترش تدریجی ساختمانها و سایر عوامل                 شود  
 . نشودیت عالیمؤ، مانع ر)تابلوها و سایبان مغازه ها
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  نصب عالیم1-7-5 

 تیرهای چراغ برق یا به      برای مثال روی   ، در مناطق شهری تا حد امکان روی پایه های موجود         ،عالیم
 متر  2اما وقتی که پیاده رو عریض تر از       .  نصب می گردد  ، )ن مربوط ابا اجازه مالک  (اور پیاده رو   دیوارهای مج 

مانند تابلوهای  است،   حرفهای کوچک    که به ویژه با    یعالیم. حل دوم مطلوب به نظر نمی آید        راه ،باشد
 که  یبرای عالیم  ،در مناطق شهری  . ایستادن ممنوع، باید همیشه نزدیک به کنار سواره رو نصب گردد           

، طرف دیگر  .دکرعنوان یکی از پایه ها استفاده      ه   ممکن است از یک تیر چراغ برق ب        ، پایه دارند  2 به   نیاز
 ،که عالمتی فقط به تیر چراغ برق متصل می گردد         هنگامی. می تواند توسط پایه یا دیوار نگاه داشته شود       

 ضروری است که به      ،در نصب عالیم بزرگ     .ندرت روشنایی کافی از آن چراغ به عالمت می رسد          ه  ب
، ین منظور ساخته می شود   ه ا پایه های فلزی که ب   . شود با تابلو توجه     خودرو اتفاقی   هاینیروی باد یا تصادف   

این پایه ها نباید بلندتر از عالمت یا دستگاه          . بهتر است لوله ای و با قطر مساوی در طول پایه باشد              
 ها و هر حالت ممکن دیگر، نصب باید به نحوی باشد که بعد از استقرار                در مورد تک پایه   . روشنایی باشد 

جایی که به علت بزرگی     . عالمت، تابلو قادر به حرکت زاویه ای برای تنظیم دقیق و بستن مجدد آن باشد             
 خیلی بزرگ در     عالیم .گیرند قرار پایه پایین در این وسایل باید   دارنده باشد،   به وسایل نگه   نیاز ،پایه
 باید  ، به تیرهای بتونی یا فوالدی ویژه ای خواهند داشت و صفحه عالیم           نیازاه هایی با سرعت طرح زیاد،      ر

 گاهی  ، یک محل وجود دارد    برایدر جایی که چند عالمت       .به طور محکم بادبندی و چارچوب شده باشد       
  هیچ عالمتی مانع   باید توجه نمود که   . دکر عالمت را روی یک پایه نصب        3 یا   2اوقات ممکن است که     

می گیرند  روی پایه های خود قرار     محدودیت سرعت، همواره   عالیم .نباشد دیگر عالمت   متناقض یا دید
پشت  به  می توان پشت  محدودیت سرعت را    انتظامی و عالیم تغییر     برای مثال اما ترکیب این عالیم      

 همراه عالیم دیگر روی یک پایه       ، )عجز تابلوهای ایستادن ممنو   ه  ب(است عالیم انتظامی     بهتر .کردنصب  
پایه های بتونی به رنگ طبیعی خود باقی         . استخاکستری   رنگ پایه های عالیم معموالً    . نصب نگردد 

 . باید خاکستری رنگ باشد، گیره هالاتصا بندی و الفک ،پشت عالیم و بادبندها. می مانند
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 زمینه عالیم 1-7-6 

 از تابلوهای   برخی. ا به خاطر نحوه استقرار از دست بدهند         تابلوها و عالیم ممکن است اثر خود ر         
 دیگر ممکن است    برخی و   ،کوچکتر ممکن است نتوانند در مقابل زمینه ای که رنگارنگ باشد قرار بگیرد            

 بهتر است در نزدیک عالیم       ،تابلوهای تبلیغاتی  .تر تأثیر کمتری داشته باشد      وسیله زمینه های قوی  ه  ب
وسیله ه  ون ممکن است باعث ندیدن عالیم راهنمایی ب         ئتبلیغات چشمک زن یا ن   . دراهنمایی قرار نگیر  

 .رانندگان شود

  تعمیر و نگهداری عالیم1-7-7 

به دالیل زیر   . تابلوها باید همیشه طوری نگهداری شود که اثر اصلی و شرایط کلی خود را حفظ کند                
 .تابلوها به مرور زمان کم اثر می شود

  تابلوتغییر محل اتفاقی -

 پوسیدگی حرفها و رنگ  -

 کثیف شدن تابلو -

 .وسیله برخورد با وسایل نقلیهه خسارت ب -

 خرابکاری -

و همیشه آنها   کند   تعمیر یا تعویض     اًوزارت راه و ترابری باید تابلوهای خسارت دیده یا معیوب را فور            
است تعمیرات    در محلهایی که الزم    بازرسی منظم عالیم و تابلوها باید انجام گیرد و         . را تمیز نگاه دارد   

کردن  تمیز.  عالیم روشن یا منعکس کننده باید در خالل شب مورد بازرسی قرار گیرد            ،منظم به عمل آید   
 زیرا مقدار   ، دفعات نظافت، اصل مشخصی را نمی توان ارائه داد        شماردر مورد   . منظم تابلوها ضروری است   

تابلوهای روشن یا     .محل تابلو متفاوت است      فصل و به نسبت ناحیه، آب و هوا،            آلودگی عالیم 
شرایط محلی نیز در تعیین     . منعکس کننده اگر خسارت ببیند و یا کثیف باشد، اثر خود را از دست می دهد              

 .روش تمیز کردن مؤثر است





 

2 
 عالیم انتظامی
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 مقدمه

 گروه  2 به این عالمتها    . است مرور و مربوط به عبور   احکام  اعالم  ای برای وسیله انتظامیعالمتهای  
عالمتهای محدودکننده، مانند محدودیت گردش ترافیک،         . بازدارنده تقسیم می شود   محدودکننده و    

راست برانید، باید دایره ای شکل با نقش سفید و زمینه آبی             از رعایت حق تقدم و   سرعت، توقف، ایست،    
حداکثر سرعت مجاز و محدودیت توقف،        عالمتهای بازدارنده مانند ممنوعیت گردش و ورود،           اما اشد،ب

 .خواهد شد  در فصل چهارم تشریح       ،عالمتهای انتظامی  .باید دایره ای شکل سفید با حاشیه قرمز باشد         
عالمتهای جزء  گر چه ممکن است     مورد نیاز است، ا    ییا ممنوعیت  خطر  برای پیش آگاهی از   کهعالمتهایی  

 .ت در این فصل تشریح شده اس اماانتظامی نباشد،

 جنبه های قانونی2-1 

با کسی که از انجام آنها سرپیچی        کنندگان از راه می دهد و     ی به استفاده  های دستور ،عالمتهای انتظامی 
 . باید برخورد قانونی شود،کند

  خط مورب2-1-1 

به شکل مدور و با حاشیه قرمز        طوری که در کنوانسیون وین مشخص شده،       عالمتهای بازدارنده به  
 ترسیم یک خط قرمز با وجود این،. خودی خود موضوع ممنوعیت را در بردارده ن طرحی بچنی. استرنگ 

 از لحاظ   است و  تأکید بیشتر بر مفهوم پیام        برای ،گذردبرنگ مورب در قطر تابلو که از نقش روی آن             
 به علت   امای از تابلوهای بازدارنده انجام گرفته،         شماراین عمل، در مورد      . می باشدبین المللی متداول   

 موارد ممکن از    تمامدر  تا   سعی شده است     ،در این آیین نامه  .  آنها نشده است   تمام اجرایی شامل    لهایاشکا
وسیله آزمایشگاه  ه   متعاقب تحقیقات انجام شده ب       ،این اقدام . عمل آید ه  چنین خط موربی استفاده ب     

ستفاده هر چه بیشتر از خط مورب به         که نتیجه آنها منجر به تأکید بر ا        1 تی آرال ،ها تحقیقات ترافیک راه  
در هر کجا که ترسیم این خط ممکن         .  به عمل آمده است     است، میزان اشتباه رانندگان      کاهشمنظور  

                                                                                                                                       
1. Transport and Road Research Laborary 
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شامل آن   چنین تابلوهایی معموالً  .  از استفاده آن خودداری شده است      ،است وضع تابلو را به مخاطره اندازد      
 آنها اعدادی مربوط به محدودیت ارتفاع بار و غیره نوشته            دسته از عالمتهای بازدارنده می شود که روی       

 .شده است

 عالمتهای با پیامهای دو زبانه 2-1-2 

روی   که درک پیامی : از ند اعوامل اصلی که باید در یک عالمت راهنمایی وجود داشته باشد عبارت             
 و همچنین ساده    باالعوامل  با عنایت به    . آن عالمت است، خوانایی پیام و استاندارد بودن اندازه عالمت          

 در ضمن .  توافق گردید که به زبان انگلیسی نوشته شود         “9/2” و یا    “4/9” مانندهایی   بودن طبیعت پیام  
 بیشتر مورد استفاده    ،این عالمتها . داده شود   درک چنین پیامهایی باید به رانندگان آموزش کافی          برای

ورت دارد از معنی آن مطلع باشند تا الاقل بدانند که این             رانندگان دیگر نیز ضر    اما است،رانندگان کامیون   
 توافق شده بود که نوشته های آنها فقط به         در ابتدا  ،در مورد تابلوهای متمم   . عالمت مربوط به آنها نیست    

 قابل مالحظه ای از رانندگان به زبان         شمارشد که چون      چنین نتیجه گرفته  ها  بعد. زبان فارسی باشد  
 هتر، ب  رانندگان قابل درک باشد     به وسیله تمام    پیام داده شده    ضرورت دارد که    و ،ارندفارسی آشنایی ند  

ها فقط   راه های بین المللی به دو زبان فارسی و انگلیسی و در سایر راه             شته های تابلوهای متمم در   نواست  
 . سانتیمتری لبه پایین عالمت نصب می شود5به فاصله  صفحه متمم،. فارسی باشد به زبان

 می اندازه و محل نصب عال2-2 

 بستگی به سرعت    ،انتخاب اندازه عالمت  . م انتظامی توصیه شده است    یاندازه های مختلفی برای عال   
.  استکرده توصیه هایی در مورد اندازه های مختلف و کاربرد آنها بیان ،1-2 جدول. ترافیک و نوع راه دارد    

خودروهای  )%85(اشد، به جای نوع راه، سرعتی که         اگر تردیدی در مورد سرعت ترافیک وجود داشته ب         
 .می گیرد  مالک انتخاب عالمت قرار،آن، در آن قسمت از راه حرکت می کنند از سواری برابر یا کمتر

“ ایست” برای عالمت    اما ، اندازه برای اغلب عالمتها مورد استفاده قرار می گیرد         6 یا   5 ،به طور کلی  
 نشان داده   1 -2  همان طور که در جدول    ، حداکثر قطر عالمتهای بازدارنده    . اندازه توصیه می شود   3تنها  
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 چنین ابعادی در راه های اصلی قابل استفاده        باعالمتها   این ی از  شمار .است میلیمتر 1200،  )6نوع  (شده  
 .بود خواهد  میلیمتر900 ،عالمتها  اینبرایالزم   حداکثر اندازه قطر،نیستند، در نتیجه

چنین فاصله ای  . م انتظامی الزم است نشان می دهد     یاقل فاصله دیدی را که برای عال       حد 1-2 دولج
در موارد متعددی، صفحات متمم برای تکمیل پیام مربوط به           .کار برده می شود  ه جا که ممکن باشد، ب     هر

 در  ،جزئیات اندازه حرفها برای صفحات، با توجه به اندازه هر عالمت            . است نیاز عالمت انتظامی مورد  
 انگلیسی،  و مشخص کردن نوشته های فارسی و      کردنبرای متناسب   . است داده شده نشان   2 -2 جدول

. رجوع کنید  5 طرح به پیوست     ضابطه هایبا توجه به    ،  صفحات متمم  و برای ساخت و نصب       2به پیوست   
دازه عالمتها و   برای ان  .است گردیده  ارائه 6پیوست  مثالهایی از طرحهای عالمتها برای سازندگان در          

که  توضیح این . مراجعه شود  2 -2 و اندازه جزئیات صفحات متمم به جدول        1 -2 محل نصب به جدول   
 .استعالمتهای ایست و رعایت حق تقدم دارای شرایط خاص 

 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   22

  عالیم انتظامی، اندازه ها و فاصله های دید-1-2جدول 

 عالمت ایست
4 3 

2 1 

فاصله دید بدون مانع، که در 
متر از آن باید یک عالمت ک

 .پیش آگاهی نصب گردد
 عرض

مثالهایی از نوع راهی که در آنها سرعت خودروهای سواری 
 . نشان داده شده باشد1ممکن است مانند آنچه در ستون 

سرعت حرکتهای خودروهای 
 سواری

  )کیلومتر در ساعت(  )میلیمتر( )متر(
45 
45 

750 
750 

 راه های کم عرض درون شهری
 اه های باریک بین شهریر

 30تا 
 30تا 

  الف1
  ب1

 2 50 تا 30 راه های محلی و فرعی 750 45
 3 65 تا 50  خطه فرعی بدون میانه و راه های شریانی شهری2راه های  750 70
110 

)70( 
900 

)750( 
 4 80 تا 65 راه های شریانه و برخی راه های فرعی

150 
)110( 

1200 
)900( 

 5 95 تا 80  و آزادراه های شهریراه های شریانی

 6 95بیش از  راه های شریانی بین شهری میانه دار و آزادراه ها  
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  عالمتهای انتظامی، اندازه ها و فاصله های دید-1-2ادامه جدول 

 عالمت رعایت حق تقدم سایر عالمتهای انتظامی
10 9 8 7 6 5 

عالمتهای تکراری 
توقف در تمام راه 

 ممنوع

ل فاصله دید حداق
 برای عالمتها

تمام عالمتهای 
 بازدارنده 

 ) هـ-6-2(تا )  الف-6-2(شکلهای 
 ) ب-8-2(تا )  الف-7-2(شکلهای 

 )ب-11-2(و )  الف-2-11) (2-10(

فاصله دید بدون مانع، که در 
کمتر از آن نصب یک عالمت 

 .پیش آگاهی الزم است

 ارتفاع

 میلیمتر متر ر به میلیمترقط قطر به میلیمتر متر قطر به میلیمتر
300 
300 

45 
45 

450 
600 

450 
600 

45 
45 

600 
600 

300 45 600 600 45 600 
450 

)300( 
60 750 

)600( 
750 

)600( 
70 750 

450 
)450( 

75 900 
)750( 

900 
)750( 

110 
)70( 

900 
)750( 

450 
)450( 

90 900 
)750( 

900 
)750( 

150 
)110( 

1200 
)900( 

600 105 1200 1500 
)1200( 

230 
)150( 

1500 
)1200( 
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 :تبصره

 .است) خودروهای سواری برابر یا کمتر از آن در آن قسمت از راه حرکت می کنند% 85سرعتی که (آماری سرعت حرکت وسایل نقلیه %) 85(در صورت امکان، ) 1ستون ( سرعت حرکت -1

 . نشان داده شده است8 و 7، 5، 3 اندازه های دیگر عالمتها، در کمانه های ستون -2

 اندازه کوچکتر عالمتها، تنها هنگامی استفاده شود که در نظر گرفتن تدابیری برای زیبایی محیط و یا وجود محدودیتهای طبیعی و فیزیکی، استفاده از عالمتهای بزرگتر را غیرعملی                                    -3
 .می سازد

 .ه شرایط محیطی نصب آن را الزم بداند و یا آمار تصادفها تاکید بیشتری را ایجاب نماید اندازه بزرگتر عالمتها، هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد ک-4

 . وقتی استفاده می شود که اندازه های داخل کمانه ستونهای قبل آن استفاده شود6 و 4 از فاصله دید بدون مانع، درون کمانه ستونهای -5

 . قرار دارد، باشد8دارای اندازه ای برابر آنچه در کمانه های ستون » عالمت توقف در تمام طول سواره رو ممنوع«فاده قرار می گیرد که ، وقتی مورد است10 اندازه درون کمانه عالمت ستون -6

 . برای فاصله عرضی، به متن این آیین نامه توجه کنید-7
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  عالیم انتظامی، اندازه نوشته های صفحات متمم-2-2جدول 

 )میلیمتر(ارتفاع حرفهای فارسی ) الف )میلیمتر(ارتفاع حرفهای انگلیسی ) ب

  میلیمتر1200قطر   میلیمتر900قطر   میلیمتر750قطر   میلیمتر600قطر 

 الف ب الف ب الف ب الف ب

 نوع صفحه متمم شماره شکل

 راه میانه دار 7 1تبصره  300 200 230 150 150 100
 رفهراه یک ط 8 1تبصره  300 200 230 150 150 100
 بجز خودروهای مجاز 23 1تبصره  1تبصره  150 100 150 100
 ) کیلومتر2تا (طول محدودیت  19 500 300 300 200 230 150 150 100
 پایان 20 500 300 300 200 230 150 150 100
 )2تبصره (فلش ساده  49 -     ×400 225           ×400 225           ×300 175
 )2تبصره (فلش دوبل  50 -     ×525 225           ×525 225  ×         400 175

 :تبصره

  غیر قابل استفاده-1

 )میلیمتر(ارتفاع × ) میلیمتر(عرض :  اندازه صفحاتی که با عالمت توقف ممنوع در طول راه بکار می رود، عبارت است از-2

 . میلیمتری باشد1200ارتفاع حرفهای عالمتهای  میلیمتر، باید برابر 1500 ارتفاع حرفهای عالمتهای به قطر -3

 . میلیمتری باشد600 میلیمتر، باید برابر ارتفاع حرفهای عالمتهای 450 ارتفاع حرفهای عالمتهای به قطر -4
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  عالمت ایست و رعایت حق تقدم2-3 

 باید  مقررات راهنمایی، . م ایست و رعایت حق تقدم دارای اهمیت بسیاری در تقاطعها می باشد             یعال
 : ایجاب می کند که1-2 عالمت ایست شکل .برساند عالمت 2 این برای را زیر مفاهیم

 باید پشت خط کشی سفید عرضی که در سطح راه کشیده           ،هر وسیله نقلیه قبل از ورود به راه اصلی         :الف
ز  قبل ا  ،بایستد یا اگر خط کشی به دلیلی قابل رؤیت نباشد         ) رجوع شود   پنجم فصل به   (است  شده  

 .رسیدن به راه اصلی توقف نماید

ترین نقطه راه فرعی به راه اصلی است،          عنوان نزدیک ه  هیچ وسیله نقلیه ای از چنین خطی که ب         :ب
 و اگر این خطوط برای مدتی و یا به دلیلی قابل رؤیت             ،نباید قبل از توقف کامل اقدام به عبور کند        

احتماالً موجب ایجاد خطری برای دیگر رانندگان       نباشد، نباید به نحوی به راه اصلی وارد شود که            
 وسیله این با برخورد از در آن راه، یا باعث تغییر جهت یا سرعت رانندگان راه اصلی برای پرهیز               

 .گردد نقلیه

نشان داده شده، نصب     2 -2  به زبان فارسی پایین عالمت ایست همان طور که در شکل          ،ه ایست کلم
که در فصل سوم تشریح شده، از یک مثلث          همان طور،  )3-2 شکل(دم  عالمت رعایت حق تق   . می گردد

هیچ وسیله نقلیه ای نباید بدون دقت از خط           .است گردیده تشکیل است که رأس آن به سمت پایین      
ترین نقطه راه فرعی به راه اصلی، در سطح راه کشیده شده است                عرضی سفیدی که به عنوان نزدیک      

یت نباشد، نباید به نحوی به راه        ؤاین خطوط برای مدتی و به دلیلی قابل ر          و اگر    ،اقدام به عبور نماید   
و یا باعث شود که     گردد  اصلی وارد شود که احتماالً موجب ایجاد خطری برای دیگر رانندگان در آن راه                

 تغییر جهت سریع و یا تغییر سرعت          ،منظور پرهیز از برخورد با این وسیله نقلیه          رانندگان راه اصلی به   
 .هندد
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 تایس -1-2 شکل

 
  صفحه متمم با کلمه فارسی ایست-2-2 شکل

 
 رعایت حق تقدم -3-2 شکل

 “یستا”عالمت  2-3-1 

 8 کنوانسیون وین، نوع      هتوصی.  یکی از مهمترین عالمتها از دسته انتظامی است          “ایست”عالمت  
چنین شکلی  . است به رنگ سفید درون آن نوشته شده            “STOP” که   می باشدضلعی با زمینه قرمز      

 شرایط اعم از برفی و بارانی به سادگی قابل تشخیص             تمامهمین جهت، در    ه  فرد بوده و ب   ه  منحصر ب 
 ضلعی، به خوبی    8شکل   . است گردیده  توصیه استفاده برای  ضلعی 8است، با توجه به این نکات، شکل        
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از لحاظ   STOP کلمه انگلیسی  .ندپذیرفته ا را آنیی  آمریکا در جهان شناخته شده و کشورهای اروپایی و       
 نیز  “ایست ”که کلمه   بین المللی به عنوان یک نقش شناخته شده، پذیرفته شده است و پیشنهاد می گردد             

 ممکن است تنها در راه فرعی و در سمتی که               “ایست”عالمت  . )2-2شکل ( پایین تابلو نوشته شود    
 وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که         “ایست”عالمت   .ل در نظر می گیرند، نصب گردد      ئو مس یاهمقام

فاصله الزم جهت   . برای ورود به راه اصلی، میدان دید به اندازه ای کم باشد که توقف راننده الزامی گردد                
 شده یادن معنی نیست که هر جا فاصله دید ه آ این ب .  به عنوان راهنما داده شده است      ،2 -2 دید در جدول  
 . الزم باشد“ایست”نگیرد و یا هر جا که این فاصله موجود نباشد نصب عالمت   عالمتی قرار    ،موجود باشد 

 : نیز در نظر گرفته می شودذیل عوامل دیگری مانند موارد زمینه،در این 

 .حجم ترافیک در راه اصلی و فرعی :الف

 .شیب راه فرعی :ب

 . دید در طول راه اصلی و در خط توقف :ج

 .آمار تصادفات :د

 . یا مشکالت غیرعادی درتقاطع،نامطلوب دسیوضع هن :هـ 

 بهتر از سایر قسمتهای راه      اما در یک تقاطع، در موقعیتی دید برای خط ایست محدود است              که وقتی
 دارای اهمیت کمی    “ایست” ممکن است عالمت     ، )وجود تپه در راه اصلی    (فرعی در نزدیکی تقاطع نیست      

 زیرا  ، ممکن است حتی خطر را افزایش دهد        ،ده قرار می گیرد  این ترتیب مورد استفا   ه  عالمتی که ب   .باشد
 به زمان بیشتری دارد تا اینکه بدون          نیازراننده ای که در چنین شرایطی می خواهد از تقاطع عبور کند              

 .توقف از آن بگذرد

 توصیه  ،بنابراین .می باشدبدیهی است در این قبیل شرایط، نصب تابلوی رعایت حق تقدم اجباری                
وسیله ه  به خاطر تأخیری که در ترافیک ب         .گونه محلها مورد مطالعه محلی قرار گیرد          این  تا رددمی گ

آنکه عالمت تجویز شود مورد       ایجاد می شود، باید امکان بهبود وضع تقاطع، قبل از          “ایست”عالمتهای  
می توان با    است را  شده وسیله یک حصار ایجاد   ه  محدودیت دیدی که ب   برای مثال،   . بررسی قرار گیرد  

 ممکن است دیگر    برطرف نمود، در این صورت    براساس قوانین و ضوابط      آن، کردن یا برداشتن   تر کوتاه
 دید در جهت چپ      اما ،اگر چه دید در هر دو جهت به حساب می آید            . نباشد “ایست” به عالمت    نیازی
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در . دکر باید پرهیز    “ تقدم رعایت حق ” و   “ایست”از استفاده غیر متعارف از عالمتهای        .تر است  خیلی مهم 
که ترافیک اصلی     مگر آن  ،راه، برای عبور از یک راه مستقیم باید تقدم واضحی به وجود آورد             ر  یک چها 

در این  .  باشد یبه سمت راست بپیچد و دیگر مسیرهای ورودی متقاطع، دارای اهمیت و ترافیک کمتر               
راه،  در چهار  .وجود آورد  ه اصلی کامالً تقدم به    حالت، طرح تقاطع به شیوه ای انجام می گیرد که برای را          

 استفاده  ، در یک مسیر   “ایست”وجود یک عالمت    . دهند  را در دو راه مجاور هم قرار نمی        “ایست”عالمت  
. از عالمت رعایت حق تقدم استفاده کرد        و ممکن است    از این عالمت در مسیر مقابل را ایجاب نمی کند        

 همراه با خط کشی    ،“ایست”عالمت   .مت مورد لزوم آن در نظر گرفته شود       برای هر مسیر فرعی، باید عال     
 باید نزدیک خط    “ایست”عالمت  . کار می رود ه ب ،به آن اشاره خواهد شد     همان طور که در فصل پنجم       

 متر  2این عالمت،   . دکن نه در وضعیتی که به دید راننده لطمه وارد           اما  نصب شود،   مربوط به آن   “ایست”
از دیدن آسان عالمت     عالمت به گونه ای باشد که       اگر شرایط نصب     . توقف قرار می گیرد  قبل از خط     

. تجاوز کند نباید بیشتر    متر   6 این افزایش از      اما ، می توان این فاصله را افزایش داد        ،جلوگیری نماید 
 750ل  حداقباید  عالمت باید در سمت راست راننده بوده و فاصله نزدیکترین نقطه آن از لبه آسفالت                    

در . کردطور استثنا و برای تأخیر بیشتر، ممکن است عالمت را در سمت چپ نیز تجدید                ه  ب. میلیمتر باشد 
وقتی که در   ،  تجدید عالمت . است عریض، تجدید عالمت در سمت چپ الزامی           هطرف یک مسیر یک  

یت ؤح قابل ر  طور واض   به “ایست”وقتی که عالمت     .دهانه راه فرعی میانه وجود دارد نیز مجاز است          
شرایطی که نصب . است نیست، یک عالمت پیش آگاهی با صفحه ای که فاصله را نشان می دهد مورد نیاز

 باید در فاصله داده     ، عالمت پیش آگاهی  . آمده است  1-2  در جدول  ،عالمت پیش آگاهی را ایجاب می کند    
این عالمت خطر خواهیم    در فصل سوم به تشریح      . از تقاطع نصب گردد    ،1-2  جدول 4 در ستون    ،شده

این عالمت، ممکن است همراه      .است  داده شده  2-2  در جدول  ،اندازه حرفهای صفحات متمم   . پرداخت
تمام ). به فصل پنجم رجوع کنید     (، تا پیامی را که می رساند تحکیم بخشد        ،کار رود ه خط کشی سواره رو ب  

 متر از سطح    1/2 از به پایین عالمت کمتر    ارتفاع ل  ،عالمتها، باید طوری نصب شود که در راه های شهری        
 . متر از سطح راه نباشد5/1زمین نبوده و در راه های بین شهری، این فاصله کمتر از 
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  عالمت رعایت حق تقدم2-3-2 

راه های فرعی، وقتی که     تمام در .عالمت دستوری است   یک،  3-2 شکل   عالمت رعایت حق تقدم،   
 مگر  ، باید با نصب تابلو، رعایت حق تقدم را به رانندگان خبر داد             ،خودروها به راه اصلی نزدیک می شوند     

وسیله عالمت  ه  دادن خبر ب  .  یا کنترل منظم پلیس وجود داشته باشد       ،که عالمت ایست، چراغ راهنما     آن
 به فصل پنجم     برای جزئیات خط کشی،   (.رعایت حق تقدم، همراه با خط کشی مربوط عملی می گردد           

 نه در نصب می شود، اما تا حد ممکن نزدیک به خط مربوط به آن ،رعایت حق تقدم عالمت  ). رجوع کنید 
اگر شرایط  .  متر قبل از خط قرار می گیرد       2 ، این عالمتها  .کندوضعیتی که به دید راه اصلی لطمه وارد          

 15ز   این افزایش نباید ا    اما ،باید این فاصله را افزایش داد     ،  نصب از آسان دیدن عالمت جلوگیری نماید       
 کنار آن از  ترین نقطه  فاصله نزدیک شود و   عالمت باید در سمت راست راننده نصب          . متر تجاوز کند  

 ممکن است عالمت را در       ،منظور تأثیر بیشتر   استثنا و به   به طور     .میلیمتر باشد  450 حداقل،  سواره رو
. می باشدزامی   عریض، تجدید عالمت در سمت چپ ال        هطرف در یک راه یک   . کردسمت چپ نیز تجدید     

اگر عالمت رعایت حق     . مجاز است  ،تجدید عالمت وقتی که در دهانه راه فرعی جزیره ای وجود دارد نیز            
 ، یک عالمت پیش آگاهی یا صفحه ای که فاصله را نشان دهد           نباشد،یت  ؤطور کامل قابل ر    تقدم عبور به  
 فصل سوم تشریح شده     از 4-3 و   3-3 و   2-3 شکلهایدر  این عالمت و صفحه مربوط      . موردنیاز است 

 باید  ،عالمت پیش آگاهی  .است آمده 1-2 جدول شرایطی که تحت آن عالمت تأیید شده است در        . است
 2-3در جدول .  نشان داده شده از تقاطع نصب گردد1-2  جدول6در فاصله ای برابر با آنچه که در ستون 

 این  . و فواصل نصب آنها بیان گردیده است       از فصل سوم، جزئیات مربوط به صفحات متمم اعم از اندازه          
به فصل پنجم    (، به کار رود  ،عالمت، ممکن است همراه کلمه آهسته که روی سواره رو نوشته می شود             

 .)رجوع کنید

  عالمت ایست و آهسته ی گردان2-4 

است، باید برای     نشان داده شده   5-2  و 4-2 شکلهای  همان طور که در   ،عالمتهای ایست و آهسته   
 و تنها   ،راهسازی مورد استفاده قرار گیرد      ترل موقت ترافیک حین عبور از محل عملیات راهداری یا           کن

عالمت ممکن است به صورت دو طرفه      . می باشد عالمت الزم    2 برای قطر این     ی میلیمتر 900یک اندازه   
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ک ساخته  راحتی بچرخد و یا ممکن است از یک نوع مصالح سب            ه  روی یک پایه سوار شود که بتواند ب        
 افراد  تمامبرای تأمین ایمنی    . نگهداری شده و بچرخد    وسیله دست ه  ب که شود و روی پایه ای نصب شود     

لباسهایی در نظر گرفته شده که       ،رو کار می کنند    یا روی سواره   ی در نزدیک  طی روز و شب   نی که   او مأمور 
 .یک برای رانندگان قابل رؤیت هستند     از قابلیت دید باالیی برخوردار باشد و به خوبی از فواصل دور و نزد             

استفاده توسط افراد و مأموران در عملیات اجرایی راه ها و کنترل موقت ترافیک، باید با                 پوششهای مورد   
 مطابقت  ،) مشخصات لباسهای با قابلیت دید باال       ر زمینه داین استاندارد   ( BS(EN)471:1994استاندارد  

 باید مطابق یکی از انواع مشخص شده        ،نوارهای منعکس کننده آنها  لباسهای مورد استفاده و     . داشته باشد 
این لباسها باید    .یا نارنجی فلورسنت باشد    رنگ لباسهای مورد استفاده باید زرد     .  باشد یاد شده در استاندارد   

 .دن باشیاد شدهاستاندارد  دارای نوارهای منعکس کننده نور برابر

 
 ردانگ» ایست« عالمت موقت -4-2 شکل

  

 ردانگ» آهسته« عالمت موقت -5-2 شکل
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 جهت حرکت عالمتهای 2-5 

  از راست برانید2-5-1 

، اغلب در مرکز یک سواره رو و در آغاز قسمت میانی راه هایی با                    الف-6-2 شکل این عالمت، 
  هر جا الزم است    .مورد استفاده قرار می گیرد   کننده    یک عالمت محدود   به عنوان ) میانه(جدا کننده وسط   

تکمیل کند، از صفحه متمم     هستند،   دارای میانه وسط     که راه هایی   آغازکه صفحه ای این عالمت را در        
 . استفاده می گردد8-2 نشان داده شده در شکل

 
  از راست برانید-الف-6-2 شکل

این عالمت نباید در جزیره میانی یک میدان قرار گیرد بلکه عالمت الزم در این محل، فقط گردش                   
 .ب-6-2  شکلاست،ست به را

 
  فقط گردش به راست-ب-6-2 شکل

 چپ برانید از 2-5-2 

فقط برای    معموالً ،چپ است   که دارای فلش به سمت پایین و        ج-6 -2 عالمت از چپ برانید شکل    
 .ر می رودبه کاکارهای راهداری و راهسازی 
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  از چپ برانید-ج-6-2ل شک

یا  راستبه ( به فقط گردش ،مستقیم عبور، فقط  )به راست یا چپ( فقط گردش 2-5-3 
 .نزدیک می شوید) چپ

 نشان داده شده   ب،-7-2 الف،-7-2 نیز  و هـ-6-2 د،-6-2 ب،-6-2  در شکلهای  ،این عالمتها 
 .است

 
  فقط گردش به چپ-د-6-2 شکل

 
 فقط عبور مستقیم -هـ-6-2شکل 
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 .به گردش فقط به راست نزدیک می شوید -الف-7-2 شکل

 
 .گردش  به چپ نزدیک می شویدبه   فقط-ب-7-2 شکل

 :ب، ممکن است در موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد-6-2 عالمت شکل

رجوع ، به فصل سوم      بیشتر یاتئبرای جز (. همراه عالمت تعیین جهت   ،  در میدانها و در جزیره میانی      :الف
 .)کنید

ی میانه قطع نمی شود، این عالمت در میانه         جایی که در مقابل راه فرع      دار، در راه های اصلی میانه    :ب
 .وسط و مقابل راه فرعی قرار می گیرد

 شکل  T ممکن است در روبروی مسیر مستقیم در تقاطعهای           ج،-6-2ب یا   -6-2 عالمت شکل  :ج
 .به کار رود

ممکن است در یک چهارراه وقتی که ترافیک تنها به            هـ  -6-2 عالمت نشان داده شده در شکل      
نباید از این عالمت    . کار رود ه  ب ،راست ممنوع باشد   گردش به چپ و    و  مستقیم حرکت کند   سمت مقابل و  

طرفه عالمتی اخباری است و به صورت          عالمت راه یک  . دکربه جای عالمت راه یک طرفه استفاده         
به صورت دایره     عالمت فقط عبور مستقیم یک عالمت انتظامی است و            اما شکل می باشد، مستطیل  

طور ثابت برای استفاده در  ، بههـ-6-2 و ج-6-2 ب،-6-2 تهای نشان داده شده در شکلهای عالم .است
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  در وباشد   میلیمتر   600  عالمتها باید به قطر    ،اگر چراغ راهنما وجود داشته باشد     . کار می رود ه یک تقاطع ب  
  فقط ج-6-2 شکل   ب فقط گردش به راست،     -6-2باالی چراغ راهنما نصب شود، عالمتهای شکل          

 باید روی چراغ راهنمایی نزدیکتر سمت راست و اگر          ، فقط عبور مستقیم   هـ-6-2 شکل   گردش به چپ و   
  فقط گردش به چپ و     ج-6-2 شکلهای.  باالی آن نصب شود    ،چراغ راهنما در وسط راه نیز وجود دارد        

غ  باید روی چراغ راهنمای دورتر سمت چپ و وقتی که چرا             ، فقط عبور مستقیم   هـ-6-2شکل شماره   
 عالمتهای نشان داده شده در شکلهای       . در باالی آن نصب شود      ،راهنمای نزدیکتر و وسط وجود دارد      

 این فاصله   اما متر است،    50فاصله معقول   . کار می رود ه ب، قبل از رسیدن به تقاطع ب      -7-2 الف و -2-7
دشی وجود داشته   در فاصله بین این عالمت و تقاطع مربوط، گر         ند   زیرا نمی توا  ،ممکن است تعدیل شود   

.  را به دنبال دارد     ج-6-2 ب  یا -6-2  عالمتها و شکلهای   ،وقتی از این عالمتها استفاده می شود      . باشد
هر جا که یکی از      . همراه عالمتها به کار رود     می توانند،  9-2 و 8-2 شماره   شبیه شکلهای  صفحاتی

فقط  : راه نصب نمود   سمترا در دو    کار رود، بهتر است که آنها        ه طرفه ب  عالمتهای زیر در یک راه یک      
 .10 -2  شکل،گردش به راست یا چپ

 
  صفحه متمم-8-2کل ش

 
  صفحه متمم-9-2 کلش
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  فقط گردش چپ یا راست-10-2 شکل

 فقط عبور مستقیم یا گردش به راست، شکل       . الف-11-2 فقط عبور مستقیم یا گردش به چپ، شکل       
. است  نشان داده شده    ،ب-11-2 الف و -11-2ای  ، شکله 10-2شکل   در،  این عالمتها . ب-2-11

وقتی که راه   ( T شکل و در قسمت پایین     T باید قبل از تقاطع      10-2 عالمت نشان داده شده در شکل     
ب باید  -11-2الف و   -11-2 عالمتهای نشان داده شده در شکلهای     .  نصب گردد  ،)متقاطع دو طرفه است  

این عالمت قبل از تقاطع     . کار رود ه  آنها ممنوع است، ب    در چهارراه هایی که ورود به سمت راست یا چپ         
عالمت  . برای مشخص کردن مسیر حرکت نصب می شود       ،برای پیش آگاهی به رانندگان و در خود تقاطع       

 همان(طور کامل عالمتگذاری نشده      باید در نزدیکی میدانهایی که به       12-2نشان داده شده در شکل       
این عالمت، باید جهت حرکت گردشی ترافیک را        .  قرار گیرد  ،)شدخواهد  طور که در فصل ششم تشریح       

 سمتاز هر دو       مشخص می کند که عبور     13 -2 عالمت نشان داده شده در شکل        .مشخص نماید 
 تنها دوچرخه   راهی را مشخص می کند که      ،14 -2 عالمت شکل .  به یک مقصد خواهد رسید      ،عالمت

ادن این عالمت در ورودی، مسیر عبور دوچرخه سواران برای آنها           د با قرار . سواران از آن استفاده می کنند    
 که می توانند از این راه استفاده نمایند و سایر وسایل نقلیه حق عبور از این مسیر را                     ،مشخص می گردد 

 که آنها در مسیری که چنین عالمتی در           کند می  یادآورین پیاده   ا به عابر  ،15-2 عالمت شکل  .ندارند
د که آنها حق عبور از      کنمی  یادآوری   راه، از  عبورکنند و به استفاده کنندگان دیگر     ،شدهورودی آن نصب    

 که آنها فقط در مسیری که        یادآوری می کند  به اسب سواران    ،16-2 عالمت شکل  .این مسیر را ندارند   
 که  می کند  یادآوری عبور کنند و به دیگر استفاده کنندگان از راه،       ،  چنین عالمتی در ورودی آن نصب شده      

 .آنها حق عبور از این مسیر را ندارند



 37  فصل دوم ـ عالیم انتظامی

 
 فقط عبور مستقیم یا گردش به چپ -الف-11-2 شکل

 
  فقط عبور مستقیم یا گردش به راست-ب-11-2 شکل

 
  تعیین جهت حرکت در میدان-12-2شکل 

 
  عبور از هر دو طرف-13-2 شکل
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  فقط عبور دوچرخه-14-2 شکل

 
 یادهفقط عابرین پ -15-2 شکل

 
  فقط اسب سواران-16-2 شکل

 ه عالمتهای بازدارند2-6 

 در توضیحات ضروری  .استفاده شود  مهندسی ترافیک نباید   بدون مطالعه ،  کدام ازاین عالمتها  چهی
 .عالمت، به ترتیب در بندهای بعدی بیان گردیده است مورد هر
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  ورود ممنوع2-6-1 

نوعیت ورود به یک راه یک طرفه استفاده         دن مم کر برای مشخص     ،17-2 شکل از این عالمت،  
برای  وسایل نقلیه بجز نوع خاصی از آن،           تمام ممنوع کردن ورود      برایاین عالمت می تواند    . می شود
در این صورت، صفحه متممی متناسب با نیاز در نظر گرفته             . کار رود ه  بجز سرویسهای عمومی ب     مثال،

ورود ”عالمت  .  را شامل شود   “بجز اتوبوس  ”، عبارت    مثال برایچنین صفحه ای ممکن است،      . می شود
گونه ای است که در زمان خاصی ورود ممنوع   اگر نظم و مقررات به  اما ،نداردنیاز   به صفحه متمم     “ممنوع
 و یا ورود به مسیر خاصی ممنوع است، در این صورت صفحه ای که نشان دهنده آن زمان یا مسیر                     است

یک تقاطع موجود بوده و ممنوعیت ورود به          ه عالمتهای پیش آگاهی در   وقتی ک . باشد مورد لزوم است   
عالمت ورود ممنوع باید در عالمت پیش آگاهی نشان  داشته باشد، یکی از راه های منشعب از آن نیز وجود 

 ).رجوع کنید 1به پیوست . (داده شود

 
  ورود ممنوع-17-2 شکل

 ممنوع ) یا چپ( گردش به راست 2-6-2 

ب می تواند برای نشان دادن ممنوعیت گردش به راست         -18-2 الف و -18-2 شکلهای،  هااین عالمت 
وقتی که این ممنوعیت در ساعتهای         . رود به کار    طرفه، یا چپ و یا برای همراهی با راه های یک             

وقتی که این عالمت روی      .  مورد لزوم است، از صفحه متمم مربوط به آن استفاده می شود              بخصوصی
 باید در امتداد حباب سبز چراغهای راهنمایی این سوی تقاطع، برای              ،نمایی نصب می شود  چراغهای راه 

وقتی که این عالمتها     .گردش به راست ممنوع، و آن سوی تقاطع برای گردش به چپ ممنوع نصب شود              
ن نزدیک  ه آ داشتن دید مناسب برای رانندگانی که ب      ، به منظور    روی چراغهای راهنمایی نصب نشده باشد     

 و یا در سواره رو یک راه اصلی با         ، راه قبل از تقاطع قرار می گیرد      سمت یا یک عالمت در هر دو        ،می شوند
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عالمتهای پیش آگاهی، مانند روشی که       در نقش این عالمتها ممکن است     .  گرددمیانه وسط، نصب می   
 .برای ورود ممنوع بیان شد، به کار برده شود

 
 وعچپ ممن گردش به -الف -18-2 شکل

 
  گردش به راست ممنوع-ب-18-2 شکل

  دور زدن ممنوع2-6-3 

به  مورد استفاده قرار می گیرد   در یک تقاطع یا در طول یک راه          ، وقتی که    19-2  شکل ،این عالمت 
 نیاز صفحات متممی مورد  ،  )در طول یک راه   (باال   برای حالت دوم     .معنی دور زدن ممنوع می باشد، است     

 که دور   استفاصله ای  نشان دهنده     آغاز در  نشان داده شده،   20-2 شکل رکه د یکی همان طور   . است
 به  یمالزم است عال  . قرار می گیرد  در پایان این طول       ،21-2 زدن ممنوع است و دیگری مانند شکل       

 این  ،دار در یک راه میانه    .  پایان این طول قرار گیرد     سمتصورت پشت به پشت، در هر دو مسیر و در دو            
وقتی که این عالمت روی     . دنصب می شو   سواره رو سمتدو   هر در و سمت مسیر حرکت بوده    عالمتها به 

 چراغهای راهنمایی نزدیک و دور و به ترتیب ، باید در امتداد حباب سبز،چراغهای راهنمایی نصب می شود
وقتی  .در سمت راست و چپ چراغها برای گردش به راست ممنوع یا گردش به چپ ممنوع، نصب شود                   

داشتن دید مناسب برای رانندگانی     ، به منظور    ه این عالمتها روی چراغهای راهنمایی نصب نشده باشد        ک
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 راه قبل از تقاطع قرار می گیرد و یا در سواره رو            سمت یا یک عالمت در هر دو     ه آن نزدیک می شوند،     که ب 
مانند (ای پیش آگاهی   عالمته ممکن است در  ،  عالمتها نقش این .  نصب می گردد  دار راه اصلی میانه   یک

)  میلیمتر 750به قطر   ( با همان اندازه     ،این عالمتها  .به کار برده شود  ) روشی که برای ورود ممنوع بیان شد      
 یا در   ، به طوری که در هر دو جهت به سمت مسیر حرکت باشد              ، متری تکرار می شود   100و در فاصله    
وقتی  .ور زدن ممنوع است این عالمت تکرار شود        درست قبل از هر بریدگی که در آن د          دارراه های میانه 

قرار راه هایی با میانه وسط و در تقاطعهای دارای چراغ راهنمایی مورد استفاده                    که این عالمتها در    
 و دیگری همراه چراغ راهنمایی اصلی نزدیک        ،، یکی در سمت چپ چراغ راهنمایی سمت راست        می گیرند

 .میانه نصب می شود

 
 زدن ممنوع دور -19-2 شکل

 
  صفحه متمم-20-2 شکل
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  صفحه متمم-21-2 شکل

  دو عالمت بازدارنده2-6-4 

 وسایل   تمام وردر عب ”. 22 -2  شکل ،“ بجز موتورسیکلت ممنوع است      ،وسایل نقلیه موتوری   عبور”
 برای  ،24-2 این عالمتها ممکن است با صفحه ای مانند شکل         ،  23 -2 شکل،  “نقلیه موتوری ممنوع  

ه نقلیه ای است که استثنا      ل وسی ،ی مجاز رومنظور از خود  . عافیت وسایل نقلیه مجاز به کار رود      نمایش م 
 .می شود

 
  عبور وسایل نقلیه بجز موتورسیکلت ممنوع-22-2 شکل

 
  وسایل نقلیه موتوری ممنوعتمام عبور -23-2 شکل
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  صفحه متمم-24-2 شکل

  عبور اتوبوس ممنوع2-6-5 

 .25 -2 کل ش ممنوع است،،ندن نفر مسافر یا بیشتر را حمل ک12یه ای که بتوانند عبور تمام وسایل نقل

 
  عبور اتوبوس ممنوع-25-2 شکل

  ممنوعیت وزن کامیون2-6-6 

. 26-2  نقلیه حامل کاال که وزن بیشتر از حد معینی داشته باشد، ممنوع است، شکل                  یلهعبور وس 
این عالمت ممکن است همراه صفحه ای مانند        .یر کند محدودیت وزن، ممکن است با توجه به شرایط تغی        

این عالمت نمادین است     . معافیتی برای وسایل نقلیه مجاز به کار رود       کردنبرای مشخص    ،24-2 شکل
 .هرگاه الزم باشد برای انواع کامیونها مورد استفاده قرار می گیرد و
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 .ه، ممنوع نشان داده شد عبور کامیون با وزن بیش از مقدار-26-2 شکل

 محدودیت طول وسیله نقلیه 2-6-7 

 وسایل نقلیه یک یا چند قسمتی را که دارای طولی بیش از                تمام ورود   ،27-2 این عالمت، شکل  
 .میزان تعیین شده باشد، به راه و یا قسمتی از راه ممنوع می سازد

 
 .ن داده شده ممنوعطول بیش از مقدار نشا  به، عبور کامیون بدون تریلی یا با تریلی-27-2 شکل

  عبور تانکر حامل نفت و بنزین و نیز محموله های خطرناک برای آب ممنوع2-6-8 

 طرح پیشنهادی برای عالمت     . مناطق ممنوع نمود   رخیممکن است الزم شود که عبور تانکر را از ب          
 برای مشخص کردن ممنوعیت عبور        ،همچنین . نشان داده شده است     ،الف-28-2 مناسب، در شکل  

 عالمت شکل  البته باید    .ب، استفاده می گردد  -28-2  نقلیه حامل مواد خطرناک برای آب، از شکل        لایوس
راه های کشور مورد استفاده     اساس ضوابط و مقررات حمل بار در       ل و بر  ئو مس یاهب با نظر مقام   -2-28

 استفاده   برای مشخص کردن ممنوعیت هر محموله خاص، می توان از صفحه متمم            در ضمن، . قرار گیرد 
 .کرد
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 .عبور تانکر ممنوع -الف-28-2 شکل

 
 . عبور وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک برای آب ممنوع-ب-28-2 شکل

 عبور عابرین پیاده ممنوع 2-6-9 

 .کار می روده  ب، برای ممنوع کردن عبور عابرین پیاده،29-2 شکل، چنین عالمتی

 
 ن پیاده ممنوعا عبور عابر-29-2 شکل

 عبور دوچرخه ممنوع 2-6-10 

 وقتی که عبور دوچرخه ممنوع است مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه قطر این     ،30-2 عالمت شکل 
 با توجه به شرایط ترافیک نصب و         ، میلیمتری نیز  450است اندازه     میلیمتر 600طور معمول    عالمت به 

 .استفاده می شود
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  عبور دوچرخه ممنوع-30-2 شکل

 علت محدودیت وزن یت به ممنوع2-6-11 

 .31-2 شکل، و محدودیت توان بارپذیری به وجود آید ممکن است بر اثر ضعف ساختمان پل یا راه

 
  عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از مقدار نشان داده شده ممنوع-31-2 شکل

  محدودیت وزن محور2-6-12 

 .استفاده می شود 32-2 عالمت شکل در صورت لزوم از اما. محدودیت وزن محور، کم اتفاق می افتد

 
 . محدودیت وزن محور-32-2 شکل
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 عبور گاری و درشکه ممنوع  2-6-13 

ورود مقطعی از راه آغاز و   نشان داده شده، در      33 -2 عالمت عبور گاری و درشکه ممنوع که در شکل        
رای راه هایی با شیب زیاد  ب،این عالمت .می شود داده است قرار ممنوع یاد شده  نقلیه که استفاده از وسایل   

 که احتمال ایجاد خطر و یا انسداد راه توسط این وسایل نقلیه وجود داشته      ،و یا عرض کم استفاده می شود     
 ممکن است   باشدوقتی که تأکید اضافی موردنیاز       . این عالمت، در سمت راست راه قرار می گیرد        . باشد

 450 میلیمتر است، اندازه دیگر       600این عالمت   قطر معمولی    .دهندعالمت را در سمت چپ نیز قرار         
 .تناسب ترافیک و شرایط نصب، مورد استفاده قرار می گیرده میلیمتری نیز ب

 
 .عبور گاری و درشکه ممنوع -33 -2 شکل

 محدودیت عرض 2-6-14 

 میزان محدودیت به  . می شود ستفاده ا 34-2  از عالمت شکل   ،برای مشخص کردن محدودیت عرض    
ترین قسمت راه    سانتیمتر فضای باز بین بیشترین عرض مجاز و باریک         20 حداقل و می شود گرد متر 1/0

 ممکن است میزان فضای باز را به بیش ،اگر این قسمت باریک، طوالنی و غیرمستقیم باشد. قرار می گیرد
 . متر افزایش داد2/0 از

 
 .ده شده ممنوععبور وسایل نقلیه با عرض بیش از مقدار نشان دا -34 -2 شکل
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 محدودیت ارتفاع 2-6-15 

 35 -2 عالمت شکل  این محدودیت، برای وسایل نقلیه دارای ارتفاع زیاد است و میزان محدودیت در             
ترین قسمت    سانتیمتر فضای آزاد بین بیشترین ارتفاع مجاز و کوتاه         20 باید حداقل    .استنشان داده شده    

 .ودرو در نظر گرفته ش راه یا خطر روی سواره

 
 .مقدار نشان داده شده ممنوع عبور وسایل نقلیه با ارتفاع بیش از -35-2 شکل

 سبقت ممنوع 2-6-16 

کار ه  محدودیت ب  آغاز در   ،36-2 همراه عالمت سبقت ممنوع، شکل      ،20 -2 صفحه ای مانند شکل   
مقررات  . نصب می گردد  37 -2  عالمت پایان محدودیت سبقت شکل      ،می رود و در پایان محدودیت نیز      

اغلب اوقات می توان مفهوم   . مربوط به ممنوعیت سبقت، باید استثنایی و بر مبنای مطالعات مهندسی باشد           
 .)به فصل پنجم رجوع کنید. (وسیله خط کشی سواره رو روشن ساخته را ب

 
  سبقت ممنوع -36 -2 شکل
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  پایان ممنوعیت سبقت -37 -2 شکل

 ابلبا وسایل نقلیه مق حق تقدم 2-6-17 

 هنگام  ، ممکن است به عنوان یک عالمت دایمی یا یک عالمت موقتی             ،38 -2 این عالمت، شکل  
 مگر آنکه وسایل نقلیه ای که از جهت مقابل و انتهای              ،کار رود ه انجام عملیات راهداری یا راهسازی ب      

 ،20 -2 یک صفحه متمم نشان دهنده فاصله شکل      . حوزه عمل این عالمت می آیند، قابل رؤیت باشد         
 ، تکرار می گردد  “پایان”کار می رود و در پایان این محدودیت، عالمت همراه صفحه           ه همراه این عالمت ب   

 به  ،39 -2 در انتهای حوزه عمل این عالمت و در جهت مقابل عالمتی شبیه شکل             . 21 -2 شماره   شکل
 .سمت وسایل نقلیه ای که به آنها تقدم داده می شود، نصب می گردد

 
 حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است  -38 -2 شکل

 
 . حق تقدم عبور با شماست-39 -2 شکل
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 عبور با شماست حق تقدم 2-6-18  

 و در جهت مقابل آن استفاده       ،38-2شکل  انتهای حوزه عمل عالمت       در 39-2 از این عالمت، شکل   
 .می شود

 چرخ اجباری است ر زنجی 2-6-19 

ها و در گردنه ها و محلهایی که در زمستان یخبندان می شود و   زمستان بیشتر در  ،40 -2 عالمت شکل 
این  . نصب می گردد  ،چرخ میسر نیست و موجب خطراتی برای رانندگان می شود            حرکت بدون زنجیر  

در نزدیکی این محل، باید پارکینگ و یا          . عالمت باید در منطقه ای قبل از محل یخبندان نصب شود           
 زنجیر چرخ    با چرخ متحرک وسیله نقلیه خود را       2تا رانندگان بتوانند حداقل      محلی برای توقف باشد      

 دیگرکه منطقه یخبندان نیست، باید جمع آوری و یا با روپوش مخفی               هایاین عالمت، در فصل   . ببندند
 .شود

 
  استفاده از زنجیر چرخ اجباری است-40 -2 شکل

 سبقت کامیون ممنوع 2-6-20 

سبقت گرفتن کامیونها کافی    برای  ها که عرض راه      محلهایی از راه   باید در  ،41 -2 شکل ین عالمت، ا
  شکل،   نصب شود و پس از این محدودیت، باید عالمت پایان محدودیت سبقت کامیون ممنوع                  ،نباشد

 .گردد  نصب 2-42
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 . سبقت کامیون ممنوع-41 -2 شکل

 
  پایان ممنوعیت سبقت کامیون-42-2 شکل

  بین دو کامیون حداقل فاصله2-6-21 

کار رود تا رانندگان حداقل فاصله      ه  آگاهی رانندگان کامیون ب    برایها باید    در راه ،  43 -2 عالمت شکل 
 در راه هایی که وسایل نقلیه سنگین به دنبال هم حرکت               ،همچنین. را بین دو کامیون رعایت کنند       

یش از حد ظرفیت آنها تحت تأثیر قرار          را ب  ابنیه واقع در مسیر     پلها یا سایر   به دلیل آنکه      می نمایند،
با یک تابلوی توضیحی که روی آن مقدار         این عالمت معموالً  . از این عالمت باید استفاده شود      ،دنمی ده

 دیگر  ه نقلی هسر یک وسیل    تا رانندگانی که پشت    ،می رود کاره ب )  تن 7 برای مثال (وزن نوشته شده است     
 حداقل اعالم   هز وزن نشان داده شده روی تابلو بیشتر است، فاصل          حرکت می کنند و کل وزن مجاز آنها ا       

 .شده را رعایت نمایند
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 . حداقل فاصله بین دو کامیون-43 -2 شکل

 خطرناک ممنوع  عبور کامیون حامل محموله2-6-22 

تصادف یا    در راه هایی باید نصب شود که حمل محموله های خطرناک در اثر             ،44-2 عالمت شکل 
اساس ضوابط و     باید بر  ،این عالمت  .)تصادف خود   عالوه بر (  به وجود می آورد   ی خطرناک  وضع ،حادثه

 . مورد استفاده قرار گیرد،مقررات حمل بار در راه های کشور

 
 . عبور وسایل حامل محموله خطرناک ممنوع-44 -2 شکل

 عبور موتورسیکلت ممنوع  2-6-23 

 .رگراه ها و تونلها نصب می شودآزادراه ها، بز در، معموالً 45-2 عالمت شکل

 
 . عبور موتورسیکلت ممنوع-45-2 شکل
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 بوق زدن ممنوع 2-6-24 

 و  استاین عالمت، در مناطقی باید نصب شود که محل استراحت بیماران و یا محلهای استثنایی                    
 را ایجاد   همچنین، در راه هایی باید مورد استفاده قرار گیرد که صدای زیاد امکان ریزش در سراشیبی ها                 

 .46-2 شکل، کند

 
 . بوق زدن ممنوع-46 -2 شکل

 عبور بدون توقف ممنوع 2-6-25 

ایست (شدن به یک گمرک مرزی        واسطه نزدیک ه   برای نشان دادن ممنوعیت عبور بدون توقف ب        
 .  استفاده می گردد-الف-47 -2  از شکل، )بازرسی گمرک

 
 . )گمرک(عبور بدون توقف ممنوع  -الف-47-2 شکل

 در مواردی که ممنوعیت عبور بدون توقف به دلیل نزدیک شدن به ایستگاه بازرسی پلیس باشد از                    
 .ب استفاده می شود-47 -2 شکل
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 . )پلیس( عبور بدون توقف ممنوع -ب-47 -2 شکل

 م بازدارندهیعال نصب 2-7 

ه ممنوعیت اتفاق   جایی ک ه  ترین نقطه عملی ممکن نسبت ب      نزدیک در باید،   م این قسمت  یعال بیشتر
 اکثر  .در هر صورت، نباید این عالمتها در طولی از راه که عمل نمی کند نصب شود                . می افتد، قرار گیرد  

 و  23-2 و   22-17،2-2 شکلهای . وسایل نقلیه را بیان می کند      رخیممنوعیت ورود تمام یا ب      عالمتها،
یی که یک وسیله نقلیه می تواند در طولی از         و در تمام محلها   ) یا سواره رو ( راه   سمتغیره، باید در هر دو      

برای   معموالً ،عالمتهای محدودیت وزن یا وزن محور       .گرددصب   ن آن شود،  راه که ممنوع است وارد     
آگاهی قبلی از یک    .  راه و در دو سوی پل نصب شود         سمتباید در دو     کار می رود و  ه  پلهای ضعیف ب  

  8-2 شکلمانند  همراه صفحه متممی       عالمت بازدارنده  وسیله تکرار ه  محدودیت وزن یا وزن محور را ب      
 هنگامی است که گردش به چپ یا به راست در ،لزوم این تکرار در نزدیکی یک تقاطع   . داد  نشان می توان

 و هنگامی که یک مسیر انحرافی آماده       . آن تقاطع، مواجه شدن با محدودیت وزنی را ایجاب نماید             
گذاری باید با توجه به مقررات عالمتهای اخباری که در فصل ششم،               این عالمت  می شود،عالمتگذاری  

 . باشد“از پل ضعیف عبور نکنید”عالمتهای این مسیر انحرافی باید شامل جمله . آمده عملی گردد

 محدودیت توقف 2-8 

 شد،خواهد  وسیله خط کشی های کناره راه، همان طور که در فصل پنجم تشریح            ه   ب ،محدودیت توقف 
.  نشان داده شده است     48-2 در شکل ،  یکی از این صفحات    . فحات متمم، مشخص می شود    همراه ص 

 از  ،طور معمول  به. 49-2  شکل ، مانند عالمت اصلی نصب می شود     زیر ،صفحه متمم در راه های معمولی    
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 میلیمتر در هر دو صفحه متمم        40انگلیسی به ارتفاع    حرفهای   میلیمتر و    60حرفهای فارسی به ارتفاع     
 مثال، در    برای . ممکن است مجبور شوند ارتفاع حرفها را افزایش دهند           ،با وجود این  . فاده می نمایند است

صفحات .  میلیمتر در نظر می گیرند    50 میلیمتر و انگلیسی را      80راه های عریض ارتفاع حرفهای فارسی را       
ی زمینه ای سفید است     سایر صفحات کمکی دارای نوشته هایی به رنگ سیاه رو         ، مانند نشان دهنده زمان  

را مشخص    محل محدودیت و صفحات متمم و زمان آن           ،خط کشی راه ).  همین فصل  1-2پیوست  (
 ساعت محدودیت توقف در تمام طول راه مورد استفاده قرار           24 برای   ،ها این نوع عالمت گذاری   .می سازد
دیکی و یا در نقطه اصلی ورود       در نز  .است هشدقسمت بعد بیان    در   ،ین منظور ه ا عالمتگذاری ب . نمی گیرد

 راه و رو به     سمت باید در دو     49 -2  عالمت شکل  ،به هر فضایی که محدودیتی برای توقف وجود دارد         
 میلیمتری برای قطر این      600اندازه  .  نصب شود  ،جهت حرکت وسایل نقلیه وارد شونده به آن فضا           

 مانند  ز خط کشی راه و صفحه متممی       ا  باید برای نشان دادن پایان محدودیت     . عالمت توصیه می شود  
وقتی که یک راه فرعی به راهی می پیوندد و یا راهی را قطع می کند که در          . می شود استفاده،  50 -2 شکل

.  راه فرعی نصب شود     سمت باید در دو      49 -2 آن محدودیت توقف وجود دارد، عالمتی شبیه شکل          
اندازه این   معموالً.  عالمتها نصب می شود    در صورت لزوم، زیر     ،51-2 یا   50 -2 صفحات متمم شکل  

عالمتگذاری .  میلیمتر است  400 میلیمتر در    175 میلیمتر و    300 میلیمتر در    175صفحات متمم به ترتیب     
ین شکل، دارای انعطاف پذیری بسیاری است و ممکن است با توجه به عملکرد مسیر، محدودیت                   ه ا ب

 ،که انبوهی از عالمتها به وجود آید  ممکن است بدون آن،مچنینه.  تغییر کند،زمانی یا مکانی و یا هر دو
این ترتیب، عالمتگذاری محدودیت ممکن است شامل فاصله ای نزدیک تقاطع،          ه  ب .کامالً مشخص باشد  

محدودیت بار ممکن است    . جداکننده میانی، ایستگاه اتوبوس و یا هر جا که بار ترافیک وجود دارد، گردد              
 24 می تواند شامل ساعتهای کار و یا          ،حداکثر ساعتهای محدودیت  . شودد اضافه   هر جا که الزم باش     

 می تواند طوری طرح شود که محدودیتهای متفاوتی را که          ،صفحات متمم محدودیت توقف   . ساعتی باشد 
 . نشان دهد،در ساعتها و روزهای مختلف اتفاق می افتد
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 . صفحه متمم است-48-2شکل 

 
 قاً ممنوع توقف مطل-49 -2 شکل

 
 . صفحه متمم شامل فلش-50-2 شکل

 
 . صفحه متمم شامل فلش-51-2 شکل

 راه با ممنوعیت ایستادن  2-8-1 

 وسایل نقلیه در سواره رو چنین راهی، بجز وسایل نقلیه مربوط به                   تمامباید توقف و ایستادن       
به منظور توقف فوری . پیاده شدن مسافر، ممنوع باشد هم در محل خاص سوار و     آن،  سرویسهای عمومی 

 باید ایستگاه هایی در    ،کردن مسافر  و پیاده  نقلیه برای سرویس و سوار     و توقف وسایل   ) اجباری اورژانس (
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مقررات چنین راهی در مناطق بین شهری که اجازه توقف            . خارج از قسمت اصلی سواره رو تعبیه گردد       
باید به صورت یک متر خط و یک        ،  سواره رو نارک ایستگاه های تعبیه شده در   . دشومحدود است، اعمال می    
 .متر فاصله، خط کشی شود

انتخاب اندازه های  .  نشان داده شده است     52 -2  چنین راهی، در شکل     آغازعالمتهای نشان دهنده   
 که اندازه و موارد استفاده عالمتهای تکراری را         ، انجام گیرد  8 ستون   1-2  باید با توجه به جدول     ،عالمت

 2برای  ”مثال  برای   این قسمت از راه قرار گیرد         آغازمی تواند در    صفحات متمم الزم  . می دهدنیز نشان   
 سمتمی شود، در دو    آغاز  عالمتهای مربوط به چنین راهی باید هر جا که این راه             .20-2 کل، ش “کیلومتر

نصب  تریکیلوم  یک له هایو به فاص   سواره رو سمت   هر در عالمت تکراری باید  . سواره رو نصب شود  
 زیر آن نصب    که 21 -2  باید با عالمت مربوط همراه صفحه متمم شکل          ،ها پایان این گونه راه    .گردد

 باید عالمت   ،وقتی که یک راه به چنین راهی می پیوندد یا آن را قطع می کند             .می شود، عالمتگذاری گردد  
 . راه نصب شود    سمت 2شده، در    راه در نظر گرفته       خصوصیاتمربوط به آن با اندازه ای که با توجه به           

عالمت نصب   ، هرجا که الزم است زیر      51-2یا   50 -2 صفحات متمم، نشان داده شده در شکلهای        
طرفه باشد و در پشت      2این عالمتها باید    . داده شده است   2-2 اندازه این صفحات، در جدول    . می شود

 .کار روده  ب21 -2 طبق شکل آنها باید صفحه متمم پایان،

 
 . ایستادن در تمام طول سواره رو ممنوع-52-2 لشک

 طرفه عالمتهای راه های یک 2-9 

 : عبارت است از،کار می روده  عالمتهایی که اساساً برای راه های یک طرفه ب

 .17 -2 شکل، ورود ممنوع -
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 .18 -2  شکل،گردش به راست یا به چپ ممنوع -

 .9-2 شکل، د و صفحه متمم آن-6-2 ب و-6-2 فقط گردش به راست یا به چپ شکلهای -

 .10-2 شکل، فقط به گردش به چپ یا راست نزدیک می شوید -

 .ب-11-2 الف و-11-2 شکل، راست به عبور مستقیم یا گردش به چپ یا -

 .13-2  شکل سمت،عبور از هر دو -

 .53-2  شکل،طرفه راه یک -

 .18-3 راه دوطرفه شکل -

 می تواند تنها   اما یک عالمت اخباری است      7-2 شکل. امی نیست عالمتهای انتظ باال   عالمتهای   تمام
 ،8 -2 شکل. کار رود ه برای مشخص کردن اثر یک حکم که در یک راه با مسیر یک طرفه اجرا می شود، ب               

 .یک عالمت خطر است

 

 طرفه  راه یک-53 -2 شکل

 ورود ممنوع  2-9-1 

. 17-2 شکل،   رود عالمت ورود ممنوع است    کار می ه  طرفه ب  مهمترین عالمتی که با سیستم راه یک      
طرفه ای ورود ممنوع است، باید این عالمت در سمت          وقتی که راه یک    .است بازدارنده از نوع ،  این عالمت 

عالمت باید طوری نصب و روشن شود که برای رانندگانی که در هر مسیر               . نصب شود راه  راست و چپ    
این عالمت، باید از دهانه راه       .  کامالً قابل رؤیت باشد    ،زمجازی عبور می کنند، چه در شب و چه در رو           
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اغلب بهتر است که آن را . را می بیند، در مورد راه ممنوع گیج نشود     کمی به داخل باشد تا راننده ای که آن       
 .با زاویه ای نسبت به مسیر عبور نصب نمود

 ممنوع  )یا به راست(گردش به چپ  2-9-2 

ـب  باید در راهی که یک راه        18-2 ـالف و 18-2 داده شده در شکلهای   عالمتهای بازدارنده نشان     
  یا به  ،که یک عالمت فقط گردش به راست       کار رود، مگر آن   ه یک طرفه را قطع کرده و به آن می پیوند ب        

 .چپ به جای آن قرار گیرد

  )یا به چپ( فقط گردش به راست 2-9-3 

شکل می سازد، عالمتهای نشان داده شده      T طع یک تقا  سمتهوقتی که یک راه فرعی با یک راه یک          
 جای عالمتهای گردش به    ه   باید ب  9-2 د همراه با صفحه متمم شکل      -6-2 ب و -6-2 در شکلهای 

 این عالمتها باید در راه ،ین تقاطعی، وقتی چراغ راهنمایی وجود ندارد ب .کار رود ه راست یا به چپ ممنوع، ب     
  همراه عالمتهایعالمتها است این ممکن .رد می شود، نصب گرددروی راهی که به آن واه ب طرفه، رو یک

 نشان داده شده در      متمم هصفح  در ضمن  باشد،“ دچپ نزدیک می شوی   به راست یا  گردش به  به فقط  ”
 . مورد استفاده قرار می گیرد9 -2 شکل

 .راست نزدیک می شوید چپ یا به  فقط به گردش به2-9-4 

شکل را تشکیل می دهد و      T مت شمال، قسمت پایین یک تقاطع     طرفه به س   وقتی که یک راه یک    
طرفه از تقاطع به سمت شرق        از تقاطع به سمت غرب و یک راه یک         سمته، یک راه یک     T قسمت باالی 

راهی که به پایان می رسد استفاده      سمت   در هر دو     ،10-2 ، باید از عالمت نشان داده شده در شکل        است
 .دکر

 .قط عبور مستقیم یا گردش به راست و ف یا گردش به چپ فقط عبور مستقیم2-9-5 

راه، به صورت یک طرفه به سمت تقاطع است، عالمت نشان            وقتی که یک راه فرعی از یک چهار        
 .ب باید در راه اصلی قرار گیرد -11-2 ـالف و11-2 داده شده در شکلهای
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 )13-2( شماره کل، شیک مانع سمت دو هر از عبور 2-9-6 

 .کار می روده ب طرفه و به سمت ترافیک عبوری،  برای قرار گرفتن در مرکز یک راه یکاین عالمت

 طرفه راه یک 2-9-7 

طول راه   باید در ،  23-2 شکل گونه میانه وجود نداشته باشد، عالمت نشان داده شده در          وقتی که هیچ  
 وج از هر تقاطع و در هر      ترین پایه در نقطه خر     این عالمت، باید رو به ترافیک و روی نزدیک         .نصب شود 

 100طوری که     راه به  سمت در هر    ب متناو به طور است   عالمتهای بعدی ممکن   .گردد راه نصب    سمت
  . نصب شود، راه وجود داشته باشدسمتمتر فاصله بین آنها در همان 

عالمتها باید  .  آن نصب شود    سمت  باید در هر دو    ،53-2 طرفه عالمت شکل   یک مسیر یک  آغاز  در  
گم  در طرفه سر  تا رانندگان در مورد تشخیص راه یک      ،  دگردطرفه نصب    یک  عقب تر از دهانه مسیر    قدری
عالمت ،  مواقع بیشتر در است نصب عالمت با زاویه ای نسبت به مسیر حرکت، بهتر باشد            ممکن .نشوند

 .می شود استفاده یلیمتر م450×675 ابعاد به

 دو سمتهراه  2-9-8 

 نشان داده شده، برای موقعی است که در ادامه مسیر یک طرفه،                17-3 این عالمت که در شکل     
 .گیرد رارق ،دگرداین عالمت باید در نقطه ای که این عمل انجام می             و  می شود  سمته 2قسمتی از راه    

 برای   سمته 2 تا از مشخص شدن راه         ، مناسبی تکرار شود    له هایباید این عالمت در فاص     ،  همچنین
مواردی است  طرفه یک عالمت خطر است و اندازه آن تابع           2عالمت راه   . اصل گردد رانندگان اطمینان ح  

 .به ذکر آنها خواهیم پرداخت در فصل بعد که
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 . حداقل طولی از حاشیه راه اصلی، که ضرورت دارد از راه فرعی دیده شود-3-2جدول 

 فاصله دید
 *)متر(

 سرعت خودروهای سواری در راه اصلی
 )کیلومتر در ساعت(

 ردیف

120 115 1 
90 95 2 
65 80 3 
45 65 4 
30 50 5 
15 35 6 

 ).چنانچه طول قابل رؤیت بیش از این مقدار باشد، استفاده از عالمتی است در راه فرعی لزومی ندارد(

مت راه   سانتیمتر فضای باز بین بیشترین عرض مجاز و باریکترین قس          20 متر گرد می شود و حداقل       1/0میزان محدودیت به    
 متر  2/0اگر این قسمت باریک، طوالنی و غیرمستقیم باشد، ممکن است میزان فضای باز را به بیش از                        . قرار می گیرد 
 .افزایش داد

 : این فاصله از یکی از محلهای زیر آغاز می شود*

 .ترافیک عبوری کم باشد متر عقب تر از حاشیه سواره رو راه اصلی در طول محور راه فرعی، اگر راه فرعی دارای 3  :الف

 . متر عقب تر از راه فرعی که دارای ترافیک عبوری قابل مالحظه ای باشد5 :ب

 :تبصره

 .اگرچه این فاصله دید از هر دو سمت به حساب می آید، اما دید در جهت چپ مهم تر است

 





 

 1-2پیوست 
  فارسی حروفارتفاع  نوشته ها و
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 نوشته ها و ارتفاع حروف فارسی 

آنها نامهای   ی از شمار کلمه فارسی که     21منظور اندازه گیری میزان خوانایی      تهران به  شی در آزمای
 کلمه  3. عمل آمده است  ه   ناظر ب  10آشنای شهرهای بزرگ و بقیه کلمه های غیرآشنا بودند با استفاده از             

 3 در   ادشده در باال،  ی به زبان انگلیسی و بقیه به فارسی انتخاب گردیده سپس کلمه های             باالاز کلمه های   
ارتفاع حرفهای آزمایش شده به      . گروه که هر گروه نماینده ارتفاع معینی از حرفها بودند تقسیم شدند              

 و نوع الفبای انتخاب شده یک نوع خط          ، سانتیمتر 50 سانتیمتر و    40 سانتیمتر،   30 سانتیمتر،   20ترتیب  
 از خط متداول دیگری و      ، سانتیمتر 20ارتفاع  برای حرفهای به    .  نوشتن در شهر تهران بود     برایمتداول  

 تمامین ترتیب فاصله متوسط خوانایی برای        ه ا ب. نیز از حرفهای الفبای انگلیسی، آزمایش به عمل آمد          
که از مقابل تمام      ) های سه کلمه ای   در گروه ( و همچنین متوسط خوانایی برای ارتفاع حرفها            انناظر
 :از عبارتند آمده دسته نتایج ب. یدن عبور داده شدند محاسبه گرداناظر

مشاهده  قابل مالحظه ای   اختالف ،خوانایی کلمه های مختلف در یک ارتفاع معین        ن و ابین ناظر  -1
 .شد

 اختالف خوانایی بین    )%20(طوری که    شمار می رفت به  ه  آشنایی به کلمه ها از فاکتورهای عمده ب       -2
 .داشت وجود معین یکلمه های آشنا و ناآشنا در یک ارتفاع حرفها

 اختالف بین   اما آماری است    )%99(اساس نوشتن تابلوهای راهنمایی، دارا بودن وضوح به میزان             -3
این موضوع نیز در ترسیم بهترین خط از         . است )%20(آماری وضوح، برابر    ) %99 (و متوسط باال 

 .نظر گرفته شده است در مربعات روی کمترین

که یک رابطه خطی بین ارتفاع         فرض این  ،)همبستگی خطی (طی  این خط از روش رگرسیون خ       -4
 این معادله .گردید ترسیم   54-2 آمده و در شکل      4-2دید موجود است، در جدول      حرفها و میزان    

 :ست اخط عبارت

 ) سانتیمتر(ارتفاع حرفها  = 4684/0 ×) فاصله دید ( 63/5
Y=0.4684D-5.63 



 ایمنی راه معالی/ آیین نامه ایمنی راهها   66

 ضرورت دارد با معادله ای که برای       ،این معادله . می باشدبر حسب متر     D فاصله دید    ،در این شکل   
 .گردد  مقایسه،را پیشنهاد می کند سانتیمتر ارتفاع حرفهای انگلیسی 1،  متر فاصله دید3 هر

 از فصل ششم این بود که فاصله دید برای سرعتهای مختلف محاسبه    4-2 تهیه جدول  قدم دوم در   -5
شرطی ه  راننده برای خواندن تابلو احتیاج دارد تعیین می شود، ب         این فاصله از روی زمانی که       . گردد

ین ترتیب فاصله دید تابعی است از       ه ا ب. گردد درجه ازخط مستقیم منحرف ن     10که چشم او بیش از      
 و فاصله جانبی راننده تا       ،نقلیه کلمه ها و یا اعداد و اطالعات روی عالمت، سرعت وسیله           شمار  

وسیله مور و کریستی از آزمایشگاه تحقیقات         ه  که در انگلستان ب    تحقیقاتی  . محل نصب عالمت  
  و )1963برای کنفرانس ترافیک سال      : تحقیق درباره عالمتهای ترافیک    (عمل آمده   ه  ترافیک ب 

 .است تعریف قابل زیر شرحه ب دید نشان داد که فاصله

)1(  D=0.284VT+5.7S  

 :آن که در

:Dمتر به دید فاصله 

:Vساعت در ومترکیل بر حسب رعتس 

:Tثانیهبر حسب تابلو خواندن زمان 

S:زبانهای  که علت این ه  ب. متربر حسب   بلو تا جانبی از خط حرکت مستقیم اتومبیل تا محل نصب         فاصله
 زبانه زمان خواندن بیشتری     2عالمتهای   برای،  انگلیسی و فارسی دارای دو طبیعت کامالً مجزا هستند         

2در نتیجه زمان     . شدجهت حرفهای فارسی در نظر گرفته         
3
+=

NT      که در آنN   با شمار   مساوی

  اگر  برای مثال  و. عنوان زمان خواندن در نظر گرفته می شود       ه   ب است،مقصدهای نوشته شده روی تابلو      
دنبال آخرین مقصد روی آن است رابطه بدین          مقصد روی تابلو نوشته شده و راننده به        4 فرض شود که  
 .د بودصورت خواه

)2(  D = 0.946 V + 5.7 S 

 5-2 جدول در،  )است که مربوط به شرایط سواره رو     (S نتایج حاصله برای سرعتهای مختلف و مقادیر      
 .آورده شده است
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 جدول ارتفاع حرفها برای      ،قرار گیرد ) 1( در رابطه     ،)2(دست آمده از رابطه      ه   ب Dاگر مقادیر     -6
 .ه می شود محاسب6-2  از جدول،سرعتهای مختلف

   تا حدی تقلیل یافته اند و مقادیر جدول        ،دست آمده از این طریق     ه  در انگلستان ارتفاع حرفهای ب      -7

در مورد حرفهای فارسی مادام که        . دست آمده از رابطه اخیر هستند       ه   کمتر از مقادیر ب      2-4
 .نمی باشد اتخاذ چنین روشی صالح ،عمل نیامده تحقیقات الزم به

 ارتفاع حرفهای متناسبی پیشنهاد     ، شده اند یاد 6-2 مختلف سواره رو که در جدول        یابرای سرعته  -8
ین طریق محاسبه گردید    ه ا  ب ،حداقل فاصله دید الزم   . است 4-2  جدول 1شده که مرتبط با ستون      

 .شود داده قرار) 1(رابطه   در6-2که ارتفاع حرفهای داده شده در جدول 

 هستند که راننده برای توقف      اصله هایی، عبارت از ف   4-2  جدول 4فاصله های داده شده در ستون        -9
 براساس تحقیقات انجام شده توسط      ،همچنین. بعد از خواندن تابلو، قبل از عبور از تقاطع الزم دارد          

 :از طریق روش زیر محاسبه می گردد فاصله نصب تابلو از تقاطع ،مور و کریستی
( ) 72.5042.293.

2

−+=
A

VORVOL
 

 :که در آن

:Lسب مترر حوعب تقاط از هفاصل. 

R:  ثانیه1عمالً (زمان عکس العمل راننده (. 

V:در ساعت  اولیه وسیله نقلیه بر حسب کیلومتر سرعت. 

A :ثانیه بر حسب متر بر مجذور حداکثر شتاب ایمن وسیله نقلیه. 

 مساوی مقدار شتاب منفی است که با برداشتن پا از روی پدال گاز و فشردن آهسته ترمز                     Aمقدار  
 که قابل قبول    g 15/0 یعنی   g 2/0 و   g 05/0 اختالف بین    ،عبارت دیگر ه  ب. یددست می آ ه ب

 از فصل   4-2 مقادیر الزم که در جدول     . در نظر گرفته می شود    ،برای اکثر سطوح مرطوب است    
  داده شده، متناسب با سرعت حرکت می باشددوم
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 ارتفاع حروف و فاصله دید تعیین رابطه خطی بین - آزمایشهای خوانایی کلمات فارسی -4-2جدول 

X2 X.Y 
آماری %) 99(ارتفاع حروف برای 

 )Y(دید 
ارتفاع تعدیل شده 

 حروف
میانگین فاصله برای 

 )X(ارتفاع 
 میانگین فاصله دید 

)M( 
 ارتفاع مبنای حروف تعداد کلمات

27/1666 81/587 4/14 12 82/40 52/38 
70/37 
23/46 

1 
2 
3 

10 

54/6157 94/2259 8/28 24 47/87 46/65 
16/89 
78/80 

7 
8 
9 

20 

67/9836 58/4284 2/43 36 18/99 66/90 
16/121 
71/85 

13 
14 
15 

30 

06/20808 80/8308 6/57 48 25/144 42/139 
39/137 
93/155 

16 
17 
18 

40 

76/25131 16/11414 72 60 53/158 146 
10/177 
50/152 

19 
20 
21 

50 

  کلجمع 25/521  216 29/26855 30/63600

 Y بدست آمده است،     X-5/63 Y=0/4686 از روابط مربوط به رگراسیون خطی محاسبه گردیده و پس از جایگزینی رابطه                B و    A خواهد بود که در آن     Y=AX+Bرابطه به صورت    
 . فاصله دید مربوط به آن استXارتفاع حروف و 
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  محاسبه فاصله دید-5-2جدول 

D=0/946V+5/7S 

D V 
0/946 

S 
5/7 Sتر م 

V سرعت به 
 کیلومتر در ساعت

D 
 فاصله دید

V 
0/946 

S 
5/7 S 

V سرعت به 
 کیلومتر در ساعت

5/97 4/80 1/17 3 85 2/50 1/33 1/17 3 35 
6/144  2/34 6  3/67 1/33 2/34 6  
7/131  3/51 9  4/84 1/33 3/51 9  
8/148  4/68 12  5/101 1/33 4/68 12  
9/165  5/85 15  6/118 1/33 5/85 15  

107 9/89 1/17 3 95 7/59 6/42 1/17 3 45 
1/124  2/34 6  8/76  2/34 6  
3/141  3/51 9  9/93  3/51 9  
3/158  4/68 12  111  4/68 12  
4/175  5/85 15  1/128  5/85 15  
4/116 3/99 1/17 3 105 1/69 52 1/17 3 55 
5/133  2/34 6  2/86  2/34 6  
6/150  3/51 9  3/103  3/53 9  
7/167  4/68 12  4/120  4/68 12  
8/148  5/85 15  4/137  5/85 15  
9/125 8/108 1/17 3 115 6/78 5/61 1/17 3 65 

143  2/34 6  7/95  2/34 6  
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D V 
0/946 

S 
5/7 Sتر م 

V سرعت به 
 کیلومتر در ساعت

D 
 فاصله دید

V 
0/946 

S 
5/7 S 

V سرعت به 
 کیلومتر در ساعت

1/160  3/51 9  8/112  3/51 9  
2/177  4/68 12  9/129  4/68 12  
3/194  5/85 15  9/146  5/85 15  
4/135 3/118 1/17 3 135 1/88 71 1/17 3 75 
5/152  2/34 6  2/105  2/34 6  
6/196  3/51 9  3/122  3/51 9  
7/186  4/68 12  4/139  4/68 12  
8/203  5/85 15  4/156  5/85 15  
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  ارتفاع حروف برای سرعتهای مختلف-6-2جدول 

 )ترم(فاصله جانبی عالمت از خط عبور وسیله نقلیه 
15 12 9 6 3 

 سرعت وسیله نقلیه
 )کیلومتر در ساعت(

 9/41 9/33 9/25 9/17 35 
4/45 4/46 4/38 3/30 3/22 45 
7/58 8/50 8/42 7/34 7/26 55 
2/63 2/55 2/47 2/39 2/31 65 
6/67 7/59 7/51 6/43 6/35 75 
1/72 1/64 1/56 48  85 
5/76 5/68 5/60 5/52  95 
9/80 9/72 6/64 9/56  105 
4/85 4/77 4/69   115 
8/98 8/81 8/73   125 

 
 54-2شکل 
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 عالمتهای اخطاری
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 مقدمه 

گذشتن از این   . عالمتهای اخطاری برای آگاه کردن از خطر و یا وجود خطرهای بعدی به کار می رود              
خطرها، نیاز به احتیاط بیشتر از جانب استفاده کنندگان از راه دارد و ممکن است کم کردن سرعت و یا به                     

ر کامل، عالمتهای اخباری باید فقط هنگام لزوم به کار          به منظور تأثی  . کار بردن تدابیر دیگری الزم باشد     
به کار بردن مکرر آنها برای آگاه کردن از موقعیتی که کامال واضح و روشن است، باعث کم شدن                     . رود

عالیم اخطاری به شکل مثلث با      . توجه به عالمتها شده، در نتیجه از تأثیر جدی آنها کاسته خواهد شد              
این . نقش سیاه نشانگر نوع خطر است      . ی سیاه روی یک زمینه سفید است        حاشیه قرمز و دارای نقش     

اندازه های بزرگتر برای آزادراه ها و بزرگراه ها و در فاصله نسبتاً             . عالمتها، در پنج اندازه به کار می رود        
سرعت، زیرا وقتی سرعت وسایل نقلیه زیاد است، رانندگان با توجه به   . زیادی از خطر مربوط قرار می گیرد     

در جلوی عالمتهای بزرگتر، به فاصله دید         . نیاز به فاصله بیشتری برای کم کردن سرعت خود دارند            
، اندازه الزم عالمتها، فاصله     1-3در جدول   . بیشتری نیاز است تا قابل رؤیت بودن عالمتها را تأمین نماید          

ممکن است  ) 2ستون(ه ها  نمونه طبقه بندی را   . نصب و دید، براساس سرعتهای مختلف داده شده است         
اندازه . تنها به عنوان راهنما به کار رود، اما مهمترین عامل انتخاب اندازه عالمت سرعت حرکت است                  

وقتی عالمتها در محل خود قرار گرفت، نصب        .  داده شده است    2-3نوشته های صفحات متمم، در جدول      
، آن عالمت   1-3، و با توجه به جدول       صورت لزوم  در. هر گونه عالمت دیگری الزم است مطالعه گردد        

 بیان شد، شکل کلی عالمت رعایت حق تقدم           3-2همان طور که در فصل دوم، شکل        . نصب می شود 
برای پیش آگاهی، از عالمت    . عبور یک مثلث معکوس است که دارای صفحه نشان دهنده فاصله نیست            

 4-3 و   3-3دو نمونه در شکلهای      . ددهمراه با صفحه متمم که فاصله را نشان می دهد استفاده می گر            
، به همراه سایر عالمتها     4-3، برای عالمت ایست و شکل       3-3صفحه متمم شکل    . نشان داده شده است   

 .به کار می رود
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  مثلث مبنا-1-3شکل 

 
 . عالمت رعایت حق تقدم عبور2-3شکل 

 
 . صفحه متمم-3-3شکل 

 
  صفحه متمم-4-3شکل 



 77  فصل سوم ـ عالمتهای اخطاری

 خطاری، اندازه و فاصله نصب آنها عالمتهای ا-1-3جدول 

فاصله حداقل دید برای عالمت 
 )متر(

 فاصله عالمت از محل خطر
 )متر(

ارتفاع مثلث 
 )میلیمتر(

مثالهایی ار انواع راه هایی که سرعت وسایل 
 نوشته 1نقلیه ممکن است شبیه آنچه ارتفاع 

 شده باشد

 سرعت حرکت وسایل نقلیه
 )کیلومتر در ساعت(

 30تا  راه های کم عرض شهری و بین شهری 600 45 45

 50 تا 30 راه های فرعی و محلی 600 45 45

75 110-45 750 

)600( 

 65 تا 50 راه های دو خطه بدون میانه

75 180-110 900 

)750( 

و برخی ) بزرگراه ها و راه های اصلی(راه های شریابی 
 راه های فرعی

 80 تا 65

90 245-180 1200 

)900( 

آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی (ی شریانی راه ها
 )شهری

 95 تا 80

105 305-245 1200 

)1500( 

 95بیشتر از  آزادراه ها و بزرگراه ها

 .است) می کنندخودروهای سواری برابر یا کمتر از آن در آن قسمت از راه حرکت % 85سرعتی که (سرعت آمار نزدیک شدن % 85) ستون یک( سرعت حرکت وسایل نقلیه -1

 . ندازه کوچکتر عالمتها، فقط هنگامی مورد استفاده می گیرد که مسئله رعایت زیبایی و یا محدودیتهای طبیعی نصب عالمت بزرگتر را غیرقابل استفاده سازد-2ا

  .، به کار می رود اندازه های کوچکتر عالمتها، وقتی که شرایط نصب ایجاب می کند و یا وقتی احتمال وقوع تصادف زیاد باشد-3
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  اندازه صفحات متمم-2-3جدول 

 :ارتفاع حروف صفحه با توجه به ارتفاع مثلث

 )میلیمتر(ارتفاع حرفهای انگلیسی )  ب-) میلیمتر(ارتفاع حرفهای فارسی ) الف

 600قطر 
 میلیمتر

 750قطر 
 میلیمتر

 900قطر 
 میلیمتر

 1200قطر 
 میلیمتر

 الف ب الف ب لفا ب الف ب

شماره 
 شکل

 عنوان صفحه

 طول محدوده خطر 2-20 500 300 300 200 230 150 150 100

: نگاه کنید به   ( متر    75ایست   3-3 300 200 230 150 230 150 150 100
 )تبصره یک

پیش آگاهی   (صفحه متمم       3-4 300 200 230 150 230 150 150 100
 )خطر

: نگاه کنید به    (فاصله تا خطر    3-9 500 300 300 200 230 150 150 100
 )2تبصره 

حرکت وسایل نقلیه رو به رو از        3-22 300 200 230 150 230 150 150 100
 وسط راه

 3حرکت با دنده سنگین تا           3-25 300 200 230 150 230 150 150 100
 کیلومتر

 با دنده سنگین حرکت کنید 3-26 300 200 230 150 230 150 150 100

 حرکت با دنده سنگین 3-27 300 200 230 150 230 150 150 100

 ) متر5(ارتفاع مجاز  3-36 300 200 230 150 230 150 150 100

، همراه  ) متر 7/4(ارتفاع مجاز    3-37 300 200 230 150 230 150 150 100
 با تابلوی فلش

فاصله تا محل خطر، همراه با        3-49 300 200 230 150 230 150 150 100
 تابلوی فلش جهت نما

 . بستگی دارد"ایست" میلیمتر، به مقدار عرض تابلو 1200 و 900، 750 برای این صحفه، اندازه های -1

 .، ممکن است با همان ارتفاع حروف استفاده شود)58-3شکل ( یک صفحه دیگر که فاصله را نشان می دهد -2

گتر از ارتفاع حروف عالمتهای اخطاری به        میلیمتر، یک درجه بزر    1500 ارتفاع حروف عالمتهای مثلثی شکل به ارتفاع          -3
 )پیوست یک( میلیمتر، انتخاب می شود 1200ارتفاع 
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  تقاطعها3-1 

 تا  6-3در نقشهای عالمتهای شکلهای     . ، نشان داده شده است    8-3 تا   5-3این عالمتها در شکلهای     
دادن تقاطعها،  برای نشان   . ، ممکن است ضخامت نقشها برای مشخص کردن راه اصلی تغییر نماید            3-8

نیاز مبرمی به نصب عالمتهای اخطاری نیست، این عالمتها، فقط هنگامی که الزم است رانندگان از                    
وجود یک تقاطع آگاه شوند و هیچ گونه عالمت یا نشانه دیگری مثل یک عالمت پیش آگاهی جهت نما و                  

ای اصلی، باید از عالمتهای تقاطع      در تقاطع راه ه  . یا چراغ راهنمایی وجود نداشته باشد، استفاده می شود        
همچنین برای نشان دادن یک تقاطع وقتی که عالمت پیش آگاهی جهت نما و یا چراغ                 . استفاده گردد 

و یا عالمت جهت نمای مربوط را      ) راه فرعی (راهنمایی وجود نداشته باشد، و یا جایی که رانندگان تقاطع            
در یک راه فرعی، عالمت تقاطع وقتی        . نند، به کار می رود   به خاطر وجود پیچ یا یک مانع نمی توانند ببی         
 :الزم خواهد شد که همه موارد زیر برقرار باشد

 .هیچ عالمت پیش آگاهی جهت نما وجود نداشته باشد :الف

 .عالمت رعایت حق تقدم عبور و ایست وجود نداشته باشد :ب

 .ان نباشدهیچگونه چراغ راهنمایی وجود نداشته و تقاطع به شکل مید :ج

مسئوالن راه، عالوه بر خط کشی سواره رو، یک عالمت آگاه کننده در کنار راه را نیز الزم بدانند،                     :د
 8-3عالمت نشان داده شده در شکل       ) جزئیات این خط کشی ها در فصل پنجم ارائه گردیده است        (

که فاصله بین عالمت و     وقتی  .  متر کمتر است باید به کار رود      60تنها وقتی که فاصله دو تقاطع از        
  نشان داده شده بیشتر باشد، از صفحات متمم مانند شکل              2-3تقاطع با آنچه در ستون جدول         

 . برای نمایش فاصله استفاده می شود3-11
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  تقاطع فرعی و اصلی-5-3شکل 

 
  سه راه انشعاب اصلی و فرعی-6-3شکل 

 
  تقاطع با راه فرعی-7-3شکل 

 
  های فرعی از چپ و راست تقاطع راه-8-3شکل 
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 انهمیدا 3-2 

جایی الزم است نصب گردد که نزدیک شدن به   نشان داده شده است، در10-3عالمتی که در شکل 
در راه هایی با   . میدان را به آگاهی برساند و هیچ گونه عالمت پیش آگاهی جهت نما وجود نداشته باشد                

یش آگاهی جهت نما به کار می رود، یکی از این عالمتها         جداکننده وسط، این عالمتها همراه با عالمتهای پ       
عالمت میدان، برای راه یک سمته ای که       .  متری میدان و در سمت راست راه قرار می گیرد         500در فاصله   

و یا در محل ورود به یک سیستم یک طرفه راه            ) Tمانند تقاطع   (دور یک جزیره مثلث شکل می گردد        
 .ار گیرداصلی نباید مورد استفاده قر

 یکی شدن دو مسیر 3-3 

، هنگامی به کار می رود که دو مسیر هم جهت          12-3 و   11-3عالمتهای نشان داده شده در شکلهای       
عالمت نشان داده . که هر کدام در یک راه جداگانه حرکت می کنند، در مسیری واحد به هم متصل گردند               

ی شود باید به کار رود و در سمت راست          هنگامی که ترافیک از سمت راست وارد م        11-3شده در شکل    
، باید وقتی که یکی شدن ترافیک از سمت چپ           12-3عالمت نشان داده شده در شکل        . راه قرار گیرد  

 11-3برای مثال، در یک تبادل، عالمت شکل        . انجام می گیرد استفاده شود و در سمت چپ راه قرار گیرد          
اگر . یک رابط ورودی مورد استفاده قرار می گیرد         برای تراف  12-3برای مسیر اصلی، و عالمت شکل         

 موجود است   1-3فاصله بین محل نصب عالمت و محل یکی شدن دو مسیر یا آن چه که در جدول                      
 .، استفاده می شود9-3فرق داشته باشد، از صفحات متمم مانند شکل 

 
  صفحه متمم-9-3شکل 
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 . به میدان نزدیک می شوید-10-3شکل 

 
 کی شدن مسیر حرکت از راست ی-11-3شکل 

 
  ورود به مسیر حرکت-12-3شکل 

 پیچ ها 3-4 

ب، برای پیش آگاهی دادن از پیچی       -13-3الف و   -13-3عالمتهای نشان داده شده در شکلهای         
کردن سرعت، عبور از آن مشکل باشد و پیچ در شب و یا در روز به خوبی               است که ممکن است بدون کم     

میزان خطر در یک پیچ، با      .  توجه به قوس راه به راست یا به چپ خم می شود            شکل پیچ، با  . دیده نشود 
. سرعت حرکت، شعاع انحنای پیچ، شیب عرضی، و مقاومت لغزشی سطح راه           : چهار عامل تعیین می گردد   
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استفاده نادرست  . توصیه می شود که از این عالمت محتاطانه استفاده شود و تنها نمایانگر خطر پیچ باشد               
اگر چه ممکن است کمی ایمنی را افزایش         . مت، ممکن است استفاده کنندگان از راه را گمراه کند         از عال 

در آزادراه ها و بزرگراه ها، این عالمت باید برای شعاع انحنای          . دهد، اما از اعتماد به عالمتها خواهد کاست       
ر رود، اما اغلب همراه      این عالمت، ممکن است به تنهایی به کا          .  متر به کار رود     450پیچ کمتر از     

 ).به فصل پنجم رجوع کنید(خط کشی حاشیه راه استفاده می شود 

 
  پیچ به سمت راست-الف-13-3شکل 

 
  پیچ به سمت چپ-ب-13-3شکل 

 معکوس پیچ 3-5 

، که نقش آن ممکن است بسته به مورد، برعکس شود، تنها             14-3عالمت نشان داده شده در شکل       
از این عالمت، تنها در صورتی      .  معکوس نزدیک هم قرار دارد، استفاده می شود        در جایی که دو پیچ تند     

 . داده شده است، کمتر باشد3-3استفاده می شود که فاصله بین دو پیچ از آنچه که در جدول 
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  پیچ معکوس-14-3شکل 

  عالمت پیچهای معکوس-3-3جدول 

حداکثر طول قسمت مستقیم بین دو پیچ، به منظور 
 *)متر( از عالمت پیچ معکوس استفاده

 )میلیمتر(ارتفاع مثلث عالمت پیچ معکوس 

325 1200 

 900 و 750 225

110 600 

چنانچه فاصله مستقیم بین دو پیچ در هر مورد کمتر از مقادیر باال باشد، از عالمت اخطاری پیچهای معکوس استفاده                         *
 .می شود

 راه باریک می شود 3-6 

ب، هنگام کارهای راهسازی یا     -16-3الف و   -16-3،  15-3ده در شکلهای    عالمتهای نشان داده ش   
هر کدام از عالمتهای نشان داده      . راهداری به صورت موقت اما در موارد زیر، به طور دایم به کار می رود              

، باید هنگامی که کاهش در عرض سواره رو برای استفاده کنندگان از راه            16-3 و   15-3شده در شکلهای    
هنگام کاهش جزئی عرض در طول زیاد، به نصب تابلو نیازی نیست، اما           . طر می نماید، به کار رود    ایجاد خ 

هر گاه  . در صورت کاهش کلی عرض مانند سه خط باریک به دو خط عریض، این عالمت نصب می شود                
ود بتوان باریک شدن راه را به خوبی به وسیله خط کشی سواره رو تأمین کرد و کاهش عرض با نرخ حد                     

 برای راه با     1:100 کیلومتر در ساعت، و حدود         50در یک راه با سرعت طرح         ) عرض متوسط  (1:40
 . کیلومتر در ساعت انجام پذیرد، نیازی به نصب عالمت یاد شده نیست95سرعت طرح 
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 . راه باریک می شود-15-3شکل 

 
 . راه از سمت راست باریک می شود-الف-16-3شکل 

 
 .ز سمت چپ باریک می شود راه ا-ب-16-3شکل 

  عالمتهای راه های میانه دار3-7 

 :عالمتهایی که برای آگاهی دادن از خطر در این راه ها به کار می روند، عبارتند از

 .به راه میانه دار نزدیک می شوید -

 صفحه متمم -

 .8-3راه دارای میانه وسط، شکل  -

 .17-3پایان راه با میانه وسط، شکل  -
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 .18-3مته، شکل راه دو س -

 .19-3قطع راه یک طرفه به وسیله راه دو طرفه، شکل  -

از وجود یک راه با میانه وسط، ممکن است به وسیله یک عالمت آگاه کننده مطلع شد، مانند یک راه                    
به راست  ”همراه این عالمت یک عالمت انتظامی        . اصلی که به یک راه با میانه وسط تبدیل می شود           

هنگامی که راهی به یک راه      . الف از فصل دوم   -6-2 مرکزی راه قرار می گیرد، شکل       در قسمت “ برانید
، “فقط به گردش به راست نزدیک می شوید      ”میانه دار که میانه آن منقطع نیست می پیوندد، یک عالمت           

برای جزئیات این   (الف از فصل دوم، به همراه این عالمت در قسمت میانی نصب می گردد                -7-2شکل  
اگر کاربرد عالمتهای یاد شده در باال، برای         ). مت بازدارنده و انتظامی، به فصل دوم رجوع کنید         دو عال 

. نیز به کار رود   “ورود ممنوع ”جلوگیری از خطر ورود رانندگان به مسیر نادرست کافی نباشد، باید عالمت            
 دو مسیر   ، برای رساندن این مطلب است که        18-3 و   17-3عالمتهای نشان داده شده در شکلهای         

 .ترافیک، در یک راه میانه دار، پس از حذف میانه با مسیر مقابل یکی می شود

 
  پایان راه میانه دار-17-3شکل 

 
 . راه دوطرفه-18-3شکل 
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  قطع راه یک طرفه به وسیله راه دوطرفه-19-3شکل 

جایی که سرعت طرح    . د، باید قبل از پایان راه میانه دار و در فاصله الزم قرار گیر            17-3عالمت شکل   
 متر از پایان راه     150راه میانه دار زیاد است، اما طول آن، آن قدر کوتاه است که نصب عالمتها تا فاصله                  

نامناسب است، می توان فاصله معمول نصب را به نصف کاهش داد، به شرط آن که این عالمت، در                       
عالمت . ی دهد نیز، استفاده گردد   قسمت چپ نیز نصب شده و از صفحه متممی که فاصله را نشان م                 

، در آغاز و یا در حد امکان نزدیک ابتدای راه دو سمته نصب می گردد و                 18-3نشان داده شده در شکل      
، ممکن است با عالمت شکل      19-2صفحه متمم شکل    .  متر تکرار شود   90در صورت لزوم، شاید پس از       

ه دار، یک میدان وجود داشته باشد، الزم است          وقتی که در پایان یک بزرگراه میان        .  به کار رود    3-17
 متری از میدان،    100، در هر سمت سواره رو و در فاصله تقریبی           17-3عالمت پایان راه میانه دار، شکل      

اگر الزم  .  متری بعد از میدان نصب می  شود       30 نیز، در فاصله     18-3یک عالمت به شکل     . نصب گردد 
وقتی که یک مقطع از بزرگراه میانه دار به یک         . ، استفاده می گردد   نیز 20-3باشد از عالمت میدان، شکل      

، باید در دو    17-3عالمت شکل   . راه بدون میانه تبدیل می شود، قرار دادن مکرر عالمتها مورد نیاز است            
عالمت نشان  .  متری از محل پایان راه میانه دار، نصب گردد        180 متری و    360سمت سواره رو و در فاصله      

، در یک مسیر یک طرفه به کار می رود، تا نشان دهد که مسیری که به آن                    19-3ه در شکل    داده شد 
 شکل، وقتی که    Tاین عالمت قبل از یک تقاطع       . می پیوندد و یا آن را قطع می کند، راهی دو سمته است          

شد،  یک مسیر یک سمته و یا یک راه میانه دار و قسمت باالی آن یک مسیر دو سمته با                   Tقسمت پایین   
 .به کار می رود
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 )دست انداز( ناهموار راه 3-8 

، برای نشان دادن خطر ناهمواری ناگهانی سطح راه ها به کار           20-3عالمت نشان داده شده در شکل       
این عالمت، همچنین برای ناهمواری مربوط به نشست های معمولی رویه راه، مورد استفاده قرار               . می رود
  و نشست ها، باید هر چه زودتر توسط وزارت راه و ترابری اصالح شده و               این قبیل ناهمواری ها  . می گیرد

 .عالمت مربوط برداشته شود

 
  دست انداز-20-3شکل 

 .نزدیک می شوید تونل به 3-9 

 نشان داده شده است، باید وقتی که در امتداد مسیر راه، تونلی وجود               21-3این عالمت که در شکل      
در برخی از موارد، چون ارتفاع تونلها در عرض راه متغیر است رانندگان                 . دارد مورد استفاده قرار گیرد     

می باشند با احتیاط و در وسط راه دو          وسایل نقلیه ای که دارای ارتفاع بیش از حد معینی هستند، مجبور           
 به  21-3خط یک تونل دو سمته رانندگی کنند در چنین مواردی، صفحه متممی که همراه عالمت شکل                 

 این عالمت، خطر عبور احتمالی وسایل نقلیه را از وسط           . نشان داده شده است    22-3د در شکل    کار می رو 
 .راهی که از تونل می گذرد خبر می دهد
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 . به تونل نزدیک می شوید-21-3شکل 

 
  صفحه متمم-22-3شکل 

 شیب تند 3-10 

برای نشان دادن شیب ، )سرباالیی (24-3و ) سرازیری (23-3عالمتهای نشان داده شده در شکلهای   
 :صفحاتی که همراه این عالمتها به کار می روند، به شرح زیر هستند. به کار می روند

 25-3 کیلومتر، شکل 3حرکت با دنده سنگین تا  -

 26-3با دنده سنگین ادامه دهید، شکل  -

 27-3با دنده سنگین برانید، شکل  -
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  سرازیری-23-3شکل 

 
  سرباالیی-24-3شکل 

 
  صفحه متمم-25-3ل شک

 
  صفحه متمم-26-3شکل 
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  صفحه متمم-27-3شکل 

  سرازیری3-10-1 

 نشان داده شده است، برای نشان دادن یک سرازیری          23-3این عالمت، همان طوری که در شکل        
میزان شیب باید در عالمت به صورت عدد صحیح قید گردد و             . باشد%) 10(است که شیب آن بیشتر از       

در شیب های بسیار تند و یا طوالنی که عالمت اضافی           . ه شیب را به عدد باالتر گرد کرد        رقم مربوط ب  
مورد نیاز است، ممکن است هر جا که الزم باشد، این عالمت همراه با صفحات نشان داده شده در                         

این صفحات، به تنهایی    .  که زیر آن قرار می گیرند به کار رود          27-3 و   26-3،  25-3،  24-3شکلهای  
 .ب نمی شودنص

اصوال هر  . اگر اعمال کنترل رعایت عالمتهای اخطاری عملی نباشد، باید عالمت نیز حذف گردد                
“ صفحه”عموما  . عالمتی که به آن بی توجهی خواهد شد و امکان اعمال مقررات نباشد، نباید نصب گردد              

و یا   %) 12(ز شیب از    ، نباید استفاده شود، مگر آنکه تمام یا قسمتی ا          25-3نشان داده شده در شکل      
8
1 

باید برای  “ با دنده سنگین برانید    ”دستور  .  کیلومتر باشد  5/0متجاوز بوده و طول سرازیری بیش از           
یا  %) 12(فاصله های بیش از نیم کیلومتر و شیب بیش از            

8
 استفاده شود، به ویژه وقتی که شیب تند          1

عالمتهای مربوط به شیب تند، ممکن است به          . ود، باید آن را مکرر مورد استفاده قرار داد          دیده نمی ش 
فاصله بین عالمتهای شیب تند، نباید      . تنهایی در یک سرازیری وقتی که شیب تندتر می شود، تکرار گردد          

یبی تند و   وقتی که در یک سرازیری نسبتاً طوالنی، برخی از قسمتها دارای ش             .  متر باشد  500کمتر از   
برخی دیگر دارای شیب کمتری هستند، بهتر است قسمت با شیب تندتر، برای برپایی عالمت، به عنوان                  
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در یک سرازیری طوالنی، در جایی که شیب تندتر می شود و جایی که               . یک قسمت مستقل به کار رود     
شد مورد استفاده   صفحات نصب می شوند، عالمت مربوط به شیب تند که میزان شیب در آن درج شده با                

، می توان از یک عالمت شیب تند که         %)10(برای شیب های بسیار طوالنی با شیب کمتر از          . قرار گیرد 
به هر حال، صفحه ای    . میزان شیب در طول متجاوز از یک کیلومتر در آن درج شده باشد، استفاده کرد                

 .، زیر عالمت قرار می گیرد2 از فصل 20-2مانند شکل 

 الیی سربا3-10-2 

%) 12(و باید تنها در مواردی که شیب متجاوز از          ) 24-3شکل  (این عالمت نمایانگر سرباالیی است      
و بیشتر، مورد استفاده    %) 10(است، و یا برای یک سرباالیی طوالنی تر از یک کیلومتر با شیب              ) 8 در   1(

به طور  . عالمت به کار رود    از فصل دوم نیز، باید به همراه این           20-2صفحه ای مانند شکل    . قرار گیرد 
 همراه عالمت مربوط به سرباالیی استفاده       27-3 و   26-3،  25-3معمول، صفحات متمم مانند شکلهای      

در شرایط خاص، وقتی که شیب سرباالیی افزایش زیادی داشته باشد و ایستادن یا عقب زدن                  . نمی شود
 .وسایل نقلیه باعث ایجاد حادثه می گردد، باید نصب شود

 راه آهن و راه تقاطع 3-11 

 :تقاطع راه و راه آهن، بسته به نوع تقاطع ممکن است به صورتهای زیر باشد

  تقاطع راه و راه آهن با مستحفظ3-11-1 

 . باید برای تمام تقاطعها با مستحفظ به کار رود28-3عالمت نشان داده شده در شکل 

 
  تقاطع راه و راه آهن با مستحفظ-28-3شکل 
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 اطع راه و راه آهن بدون مستحفظ و بدون چراغ راهنما تق3-11-2 

برای آگاه کردن رانندگان از وجود یک تقاطع بدون مستحفظ، از عالمت نشان داده شده در شکلهای                 
این عالمت، در فاصله معمول یک عالمت، از خطر         . ب حسب مورد استفاده می شود    -29-3الف و   -3-29

در یک راه اصلی و بزرگراه و یا جایی که تقاطع از ).  رجوع کنید1-3به جدول (مربوط به آن قرار می گیرد 
3همچنان که در شکلهای     ) کاهش فاصله (محل نصب عالمت مشکل دیده می شوند، عالمتهای اضافی         

 نشان داده شده اند، برای هر دو حالت باال مورد نیاز خواهد بود، این عالمتها در                    32-3 و   3-31،  30-
، و دو پایه    19-3 و   18-3پایه دارای سه نوار، باید زیر عالمت شکلهای          . می گیردسمت راست راه قرار     

دیگر به ترتیب در 
3
 و 2

3
 . فاصله عالمت از تقاطع نصب شود1

 
  تقاطع راه و راه آهن بدون مستحفظ-الف-29-3شکل 

 
 ی بدون مستحفظ تقاطع راه و راه آهن برق-ب-29-3شکل 
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  پایه های کاهش فاصله تا تقاطع راه و راه آهن-32-3، 31-3، 30-3شکلهای 

 
  محل تقاطع راه و راه آهن بدون مستحفظ-33-3شکل 

وقتی . اگر پایه ها در یک پیچ تند راست گرد، در سمت چپ قرار گیرد، شیب نوارها باید معکوس گردد                 
 نیاز به تأکید ویژه ای داشته باشد، ممکن است پایه های کاهش             که تقاطع به خوبی قابل رؤیت نباشد و        

 .34-3فاصله در سمت چپ راه نیز، تکرار شوند، شکل 
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  نمونه عالمت گذاری برای تقاطع همسطح راه و راه آهن-34-3شکل 
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  تقاطع راه و راه آهن برقی بدون مستحفظ و بدون چراغ راهنما3-11-3 

 35-3 است، اما ممکن است عالمت نشان داده شده در شکل            2-11-3 کاربرد این عالمت، مانند بند    
ممکن است بین عالمت    .  قرار داد  29-3را نیز به آن افزود و آن را در باالی پایه مربوط به عالمت شکل                

 30-3خطر و محل تقاطع، وقتی که تقاطع به سختی دیده می شود، از پایه های کاهش فاصله، شکلهای                  
 .ستفاده کرد، ا32-3 و 31-3و 

  تقاطع راه و راه آهن بدون مستحفظ، اما با چراغ راهنما3-11-4 

 را نیز   39-3 است، اما باید عالمت نشان داده شده در شکل           2-11-3کاربرد این عالمت، همانند بند      
 .ب، قرار داد-29-3الف یا -29-3به آن اضافه کرد و آن را در باالی پایه مربوط به عالمت شکل 

 کابل های روگذر عبور 3-12 

وقتی که در یک     .  باشد 37-3 و یا     36-3، باید همراه با صفحات شکلهای         35-3عالمت شکل   
تقاطع، کابل راه آهن برقی از روی راه عبور می کند، نیاز به قرار دادن این عالمت در تمام این تقاطعها                       

الکتریکی روگذر که دارای ولتاژ     این امر، برای اطمینان از آگاهی کافی در مورد برخی از کابلهای               . است
 . متر باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است5زیادی هستند، حتی اگر ارتفاع کابل بیشتر از 

 
  کابل روگذر-35-3شکل 
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  صفحه متمم-36-3شکل 

 
  صفحه متمم-37-3شکل 

 کودکان  عبور محل 3-13 

. امهای مسئول راه الزم دانسته شود     ، به وسیله مق   38-3ممکن است تابلوی نشان داده شده در شکل         
این عالمت، تنها هنگامی الزم است که مدرسه کنار راه قرار داشته باشد و یا آن قدر به راه نزدیک باشد                      

 .که کودکان برای رفتن به مدرسه، راه را قطع کنند
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  محل عبور کودکان-38-3شکل 

 
 . به چراغ راهنما نزدیک می شوید-39-3شکل 

 شوید اغ راهنما نزدیک میبه چر 3-14 

 نشان داده شده، متفاوت     1-3 جدول   4وقتی که فاصله بین عالمت و چراغ راهنما با آنچه در ستون              
 نشان داده   9-3، به وسیله صفحات شامل فاصله که در شکل            39-3است، ممکن است عالمت شکل       

یعنی نه تنها این    . کار رود این عالمت ممکن است برای انواع چراغهای راهنما به            . شده، تکمیل گردد  
عالمت برای چراغهای سه مرحله ای بلکه برای چراغهای دو مرحله ای و یا چراغهای چشمک زن نیز                   

 کیلومتر در ساعت، هنگام     65در راه های بدون محدودیت سرعت یا با سرعت بیش از             . استفاده می شود 
 کیلومتر در ساعت محدود      65آن به   نزدیک شدن به چراغ راهنما و در راه هایی که سرعت حرکت در                

در راه هایی که سرعت حرکت .  متر کمتر است، باید از عالمت باال استفاده کرد 90می شود و فاصله دید از      
 45 کیلومتر در ساعت محدود می شود، تنها وقتی که فاصله دید نسبت به چراغ راهنما از                   50در آنها به    

چ و یا شیب در راه چراغ راهنما دیده نشود نیز باید از عالمت باال               متر کمتر است و هر گاه در اثر وجود پی         
 .استفاده گردد
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 راه لغزنده 3-15 

، باید تنها برای مدت محدودی نصب شود، مقامهای مسئول          40-3عالمت نشان داده شده در شکل       
مت راه، باید در اولین فرصت برای رفع لغزندگی کوشش نمایند و به محض اصالح راه، باید عال                         

وقتی که امکان لغزندگی راه، به دلیلی که مربوط به خود سطح راه نبوده وجود داشته                   . جمع آوری گردد 
برای مثال، در نزدیکی ورود به جایی که با خاک رس یا            . باشد، استفاده از این عالمت اجتناب ناپذیر است       

د و یا در جایی که نمی توان       زغال سنگ کار می کنند، ممکن است از این عالمت برای همیشه استفاده کر            
از این . میزان لغزندگی را به طور دقیق مشخص نمود، شرائط استفاده از عالمت یاد شده را ایجاب می کند               

ممکن است صفحه ای مانند     . عالمت، تا زمانی که احتمال وقوع حادثه حتمی نباشد، استفاده نمی شود             
 . از فصل دوم، به این عالمت افزوده گردد20-2شکل 

 
  راه لغزنده-40-3شکل 

  محل عبور حیوانات3-16 

 :این عالمتها به شرح زیر هستند

 الف-41-3شکل  گاو

 ب-41-3شکل  شتر

 42-3شکل  گوسفند

 43-3شکل  حیوانات وحشی

این .  از فصل دوم،  همراه این عالمتها استفاده شود          20-2ممکن است صفحه متممی مانند شکل        
انات اهلی باشد که به وسیله دامداران در طول راه حرکت می کنند، یا راه              خطر، ممکن است مربوط به حیو     
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مسئولیت ایمنی . را قطع می کنند، و یا در جایی که حصاری وجود ندارد، مربوط به حیوانات آزاد دیگر باشد              
 .این عمل بر دوش کسانی است که از حیوانات مواظبت می کنند

عبور حیوانات در طول و یا از میان راه،         .  مطالعه به کار رود    عالمتهای محل عبور حیوانات نباید بدون     
در جایی که عبور حیوانات به طور منظم و تحت نظارت است و               . ممکن است به طور مکرر اتفاق افتد       

زمانی که عبور حیوانات به علتی       . محل نیز دارای دید ضعیفی است، باید از این عالمت استفاده شود              
متوقف گردد، باید مقامهای راه مسئول روی این         ) که حیوانات به چرا نمی روند     برای مثال در زمستان      (

وقتی که احتمال عبور حیوانات آزاد در یک راه بدون حصار وجود              . عالمتها را به شیوه مناسب بپوشانند      
 از فصل دوم، به عالمت باال اضافه          20-2داشته باشد، ممکن است صفحه نشان داده شده در شکل              

تی این خطر در سطحی بزرگ و یا در طول زیادی از راه وجود داشته باشد، باید عالمتهای                       وق. گردد
ممکن است حیوانات   . بیشتری را غیر از آنچه نزدیک محل مشخص عبور حیوانات قرار دارد، نصب کرد              

نه تنها در محل کامال مشخص، بلکه در یک منطقه خاص سرگردان باشند، در این صورت، باید عالمتها                   
 .با توجه به حالت ویژه خود نصب شود

 
  محل عبور گاو-الف-41-3شکل 

 
  محل عبور شتر-ب-41-3شکل 
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  محل عبور گوسفند-42-3شکل 

 
  محل عبور حیوانات وحشی-43-3شکل 

 پل متحرک 3-17 

 .، قرار داده شود)بلند شونده یا چرخنده(، باید جلوی پلهای متحرک 44-3عالمت شکل 

 
 ل متحرک پ-44-3شکل 
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 آب سقوط در خطر 3-18 

، باید در جایی نصب شود که یک راه عمومی به کنار رودخانه یا ساحل آب                     45-3عالمت شکل   
 .نزدیک گردد

 
  خطر سقوط در آب-45-3شکل 

 )در عرض محدود( ارتفاع محدود 3-19 

در هر قسمت   .  متر است  0/5حداکثر ارتفاع محدود عبور روی هر قسمت از سواره رو یک راه عمومی،             
 استفاده  46-3از راه که ارتفاع آزاد از این استاندارد کمتر باشد، باید از عالمت نشان داده شده در شکل                     

 نشان داده شده، روی سازه ای که ارتفاع         46-3همچنین، باید عالمت دیگری مانند آنچه در شکل          . کرد
د، این عالمت باید به همراه نشانه تعیین         اگر ارتفاع در عرض تغییر کن     . مسیر را کم کرده است، قرار داد      

 . نشان داده است، استفاده گردد47-3حد، که آن هم در شکل 

 
  محدودیت ارتفاع-46-3شکل 
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  ارتفاع آزاد در عرض آزاد-47-3شکل 

ارتفاع نشان داده شده در .  متر را نشان دهد3نشانه های تعیین عرض محدود، باید عرض آزاد کمتر از 
در یک پل باریک که به سرعت کم عرض         . ت، باید کمترین ارتفاع بین این عرض محدود باشد        این عالم 

در یک پل وسیع که     .  توجه کنید  48-3 متر الزم می گردد، به شکل       3می شود، یک نشانه تعیین حد برای       
 اعداد محدود .  متر زیاد کرد   6تنها در یک نقطه باریک می شود، ممکن است عرض محدود شده را تا                 

 میلیمتر کمتر از ارتفاع آزاد واقعی       150 تا   100عالمتها به کار می روند، باید بین       کننده ارتفاع که در این      
.  میلیمتر نشان داده می شود    100باشد تا اطمینان عبور را بیشتر کند و این اعداد به نزدیکترین ضریب                 

مقامهای .  متر است  9/4قرار گیرد،   بنابراین، بهترین ارتفاع محدودی که می تواند روی چنین عالمتی             
 .مسئول راه، باید در صورت تغییر محدودیت، این عالمتها را نیز تغییر دهند
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  عالمت ارتفاع آزاد در عرض مشخص شده در دهانه پل یا تونل-48-3شکل 

 و یا   9-3عالمت پیش آگاهی محدودیت ارتفاع می تواند همراه صفحات متمم نشان داده در شکل                
لزوم تکرار این عالمت نزدیک یک تقاطع، هنگامی است که در صورت گردش             . ، تکرار شود  49-3شکل  

 .به چپ یا به راست در آن تقاطع، مواجه شدن با محدودیت ارتفاع را ایجاب کند

هنگامی که یک مسیر انحرافی تأمین و عالمتگذاری می شود، این عمل باید با توجه به فصل ششم                  
از پل تا ارتفاع کم عبور      ”عالمتهای این مسیر انحرافی، باید شامل جمله        . نجام گیرد ا) عالمتهای اخباری (

 باشد“ نکنید

 
  صفحه متمم-49-3شکل 
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 ا ارتفاع کمبرواز هواپیما  پ3-20 

، تنها در راه های عمومی که از نزدیکی فرودگاه عبور می کنند           50-3عالمت نشان داده شده در شکل       
رند و تنها در مواردی مورد نیاز است که صدای ناگهانی هواپیما یا ظهور ناگهانی                مورد استفاده قرار می گی   

این عالمت ممکن است همراه      . آن در ارتفاع کم، باعث برهم زدن تعادل استفاده کنندگان از راه شود              
 . از فصل دوم نشان داده شده است، به کار رود20-2صفحه متممی مانند آنچه در شکل 

 
 از هواپیما با ارتفاع کم پرو-50-3شکل 

 ریزش کوه خطر 3-21 

این .  استفاده کرد  51-3در محلهایی که احتمال ریزش کوه وجود داشته باشد، باید از عالمت شکل               
برای آگاهی از فاصله وجود خطر، باید از صفحه ای مانند آنچه           . شکل بر حسب جهت ریزش تغییر می کند      

 .شده است، استفاده شود از فصل دوم نشان داده 20-2که در شکل 

 
  ریزش کوه-51-3شکل 
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 پیاده عابر محل عبور 3-22 

، باید در محلی نصب شود که در اطراف راه سکنه وجود             52-3 عالمت محل عبور عابر پیاده، شکل       
 .دارد و جمعیت مدام در آن ناحیه از عرض راه عبور می کنند

 
  محل عبور عابر پیاده-52-3شکل 

 سوار چرخهدو عبور محل 3-23 

، باید در محلهایی نصب شود که عبور دوچرخه سوار از 53-3عالمت محل عبور دوچرخه سوار، شکل 
 .عرض راه آزاد است و برای آنها راه های ویژه ای تعبیه شده است

 
  محل عبور دوچرخه سوار-53-3شکل 

 بادهای عرضی خطر 3-24 

 . نصب شود که بادهای موسمی وجود دارد، باید در مناطقی54-3عالمت خطر بادهای عرضی، شکل 
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  خطر بادهای عرضی-54-3شکل 

 خطر ایتهعالم سایر 3-25 

  عالمت خطر3-25-1 

الف، باید همیشه با یک صفحه متمم که نمایشگر طبیعت خطر است،              -55-3عالمت خطر، شکل    
قطع درخت، مه، غبار و     انفجار، نقشه برداری،    : عبارات مختلف برای این صفحه عبارت اند از      . همراه باشد 

 .غیره

 
  خطر-الف-55-3شکل 

  خطر لغزندگی روی برف و یخ 3-25-2 

. ب، باید وقتی که لغزندگی سطح راه ناشی از وجود یخ و برف است، به کار رود                -55-2عالمت شکل   
این عالمت تنها برای هنگام مورد نیاز و ضروری نصب می شود و پس از برطرف شدن خطر وجود یخ و                     

 .، باید از کنار راه جمع آوری و یا روی آن پوشانده شودبرف
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  خطر لغزندگی روی یخ و برف-ب-55-3شکل 

  تراکم ترافیک3-25-3 

ج را می توان برای اعالم وجود تراکم ترافیک بیش از حد وسایل نقلیه، در                  -55-3عالمت شکل   
 .قسمتی از راه و تنها برای مدتی که ترافیک سنگین است، به کار برد

 
 تراکم ترافیک. -ج-55-3شکل 

ج، از تابلوهایی با پیام متغیر       -55-3ب و   -55-3بهتر است برای نشان دادن عالمتهای شکلهای          
 .استفاده کرد

وقتی که یک خطر مربوط به فصل خاصی بوده، زمانی که دیگر آن خطر وجود ندارد، باید مقامهای                    
 .ناسبی بپوشانند و یا آن را جمع آوری نمایندمسئول راه، روی این گونه عالمتها را به طریق م

الف می توان به همراه صفحه متمم، هنگام انجام کارهای راهسازی نیز             -55-3از عالمت شکلهای    
 .استفاده کرد



 109  فصل سوم ـ عالمتهای اخطاری

 تغییر جهت سریع 3-26 

، برای هدایت ترافیک به مسیرهای موجود، و فقط در میدان و نیز هر         56-3از عالمتهایی مانند شکل     
. غییر مسیر یا پیچ آن قدر تند باشد که برای آن عالمت پیچ کافی نباشد، باید استفاده کرد                       جا که ت  

 درجه تغییر مسیر می دهد، این عالمت       90 شکل وقتی که راه اصلی به اندازه         Tهمچنین، در یک تقاطع     
ل پنجم  عالوه بر این عالمتها ممکن است به خط کشی سواره رو، همان طور که در فص               . به کار می رود  

 .گفته شده است، نیاز باشد

اندازه واحد این عالمت    . جهت خطوط جهت نما، به جهت پیچ بستگی دارد و باید منعکس کننده باشد            
وقتی که ارتفاع حروف فارسی در       .  میلیمتر است  2400×800 میلیمتر و اندازه دو برابر آن          1200×400

 باشد، از عالمت نوع کوچکتر و در دیگر نقاط از             میلیمتر و یا کمتر    500عالمتهای پیش آگاهی جهت نما    
حسب ( میلیمتر آن    800×800 میلیمتر و یا     400×400به کار بردن اندازه های     . نوع بزرگتر استفاده می شود   

 .، به صورت متوالی و بسته به شرایط راه بالمانع است)مورد

 متر ازسطح   2/1ت بزرگتر    متر و عالم   1عالمت طوری نصب می شود که لبه پایین عالمت کوچکتر           
در میدانها این ارتفاع از     . برای شرایط خاص، ممکن است ارتفاع نصب تغییر کند        . زمین ارتفاع داشته باشد   

 .سطح جدول تا مرکز عالمت در نظر گرفته شود

ب از فصل دوم نشان داده      -6-3در میدانها، در باالی آن، عالمت فقط گردش به راست که در شکل              
 .ب می گرددشده است، نص
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  عالمت تغییر جهت سریع-56-3شکل 

 عالمتهای مسیر نما 3-27 

در یک راه دو سمته و یا با جدا کننده وسط، برای سمت            . عالمتهای مسیرنما، باید منعکس کننده باشد    
 .راست رانندگان به رنگ سفید، و برای سمت چپ آنها به رنگ زرد باشد

دن لبه قسمت سواره رویی که از روی خاکریز عبور می کند،             این عالمتها، می توانند برای نشان دا       
این . راه های کوهستانی و یا هر نقطه دیگری که احتمال وجود خطر خاصی حس شود، به کار رود                      

عالمتها، ممکن است برای مشخص کردن باریک شدن ناگهانی راه همراه با عالمتهای نشان داده شده                 
همچنین این عالمتها، ممکن است برای مشخص کردن یک         . ود، استفاده ش  16-3 و   15-3در شکلهای   
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مانع غیرعادی در نزدیکی جدول، مانند دیواره پل یا شمع نگهبان یک دیوار و یا یک ساختمان که مانع                     
در این حالت، ممکن است این عالمتها به جای قرار گرفتن روی یک پایه، به                 . حرکت باشد، به کار رود    

 متر باالتر از نزدیکترین نقطه سواره رو       1باالی این عالمتها، باید     .  متصل گردد  خود ساختمانهای یاد شده   
 .باشد

  روشن کردن عالمتهای خطر3-28 

 .تمام عالمتهای اخطاری باید منعکس کننده باشند

 متری یک چراغ روشنایی قرار گیرد، بهتر است در تمام ساعتهای            50اگر چنین عالمتهایی در فاصله      
 .له چراغهای داخلی یا خارجی روشن شودتاریکی به وسی

عالمتهای اخطاری موقتی به منظور اجرای کار، به دلیل فوریت و یا ممانعت حرکت راهی که مانند                   
 .باال روشن شده است، نیاز به روشن کردن ندارد

 :استثناهای روشن کردن عالمتها، عبارت است از

 32-3 و 31-3، 30-3عالمتهای کاهش فاصله، شکلهای  :الف

 :عالمتهای زیر، باید منعکس کننده باشد اما، در موارد زیر، ممکن است به طور مستقیم روشن شود :ب

 33-3شکل  عالمتهای تقاطع-

 38-3شکل  محل عبور کودکان-

 40-3شکل  راه لغزنده-

 الف-41-3شکل  محل عبور گاو-

 ب-41-3شکل  محل عبور شتر-

 42-3شکل  محل عبور گوسفند-

 43-3شکل  حیوانات وحشیمحل عبور -

 47-3شکل  ارتفاع آزاد-

 50-3شکل  پرواز هواپیما با ارتفاع کم-

 51-3شکل  خطر ریزش کوه-
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 56-3شکل  تغییر جهت سریع-

 .عالمتهای مسیرنما همیشه باید منعکس کننده باشد :پ

 .عالمتهای مسیرنما باید منعکس کننده نور و به رنگ سفید و زرد باشد

برای مثال در مسیرهایی که (، به جز وقتی که در پایان آزاد راه نصب می شود 18-3ل از عالمت شک :ت
، به  )به طور موقت یک طرفه می شود، برای نشان دادن پایان عملکرد عالمت یک طرفه بودن مسیر             

 .عنوان یک پیام موقت می توان استفاده کرد

 و به همان ترتیب که عالمتهای مربوط         وقتی از صفحات متمم استفاده می شود، باید به مقدار کافی          
وقتی این صفحات زیر عالمتی که از داخل روشن         . به آنها عمل می کنند، روشن و یا منعکس کننده باشد        

شده است قرار می گیرد، ممکن است المپهای عالمت، به وسیله منفذی زیر آن صفحه متمم را روشن                    
 .کند

 ارتفاع نصب 3-29 

 سانتیمتر بلندتر از باالترین قسمت      150ری نصب شوند که لبه پایین آنها        عالمتهای اخطاری باید طو   
در راه های شهری، به منظور سد نکردن پیاده رو، این عالمتها باید طوری نصب شوند که                 . سواره رو باشد 

، وقتی صفحات متمم نیز استفاده می شوند.  سانتیمتری هیچ گونه مانعی به وجود نیاید210تا ارتفاع حداقل 
 .این ارتفاع آزاد باید از لبه پایین این صفحات به حساب آید

فاصله . صفحات متمم باید از عالمتها و یا صفحات دیگری که در باالی آنها قرار می گیرد مجزا باشد                
 . سانتیمتر کمتر شود5بین این دو، باید برابر ارتفاع حروف الفبای فارسی باشد، اما نباید از 

 عالمتهای مسیرنما و نیز عالمتهای تغییر مسیر سریع و مسیر مسدود، در                  در مورد ارتفاع نصب    
 .قسمتهای مربوط توصیه های الزم ارائه شده است

 باید چنان نصب شود که ارتفاع حداکثر آنها         32-3 و   31-3،  30-3پایه های کاهش فاصله، شکلهای     
 . سانتیمتر باشد120از سطح راه، 
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 ادراه هااستفاده از عالمتها در آز 3-30 

.  سانتیمتر از سطح سواره رو باشد     210 و حداکثر    150ارتفاع زیر تمام عالمتهای اخطاری، باید حداقل        
صفحات نشان دهنده فاصله،    . به طور طبیعی، باید آنها را بعد از شانه راه و یا در جزیره میانی نصب کرد                  

تمم متناسب با عالمتهای اخطاری     اندازه نوشته های صفحات م   . ممکن است در صورت لزوم به کار روند       
 . رجوع کنید2-3که به همراه آنها به کار می رود خواهد بود، به جدول 

  یکی شدن دو جریان ترافیک3-30-1 

، برای آگاه کردن رانندگان از نزدیک شدن به تقاطع دو             12-3 و   11-3عالمتهایی شبیه شکلهای    
دند، استفاده می شود، وقتی که رابط ورودی یا خط          آزاد راه که از راست یا چپ به یکدیگر متصل می گر           

 .افزایش سرعت به آزاد راه می پیوندد، از این عالمتها استفاده نمی شود

  پیچ3-30-2 

، اگر پیچ تندی در انتهای موقت آزادراه وجود دارد، یا دو آزادراه به              11-3عالمت اخطاری مانند شکل     
در مواقع استثنایی، ممکن است همچنین وقتی که شعاع         . گیردهم متصل می گردند، مورد استفاده قرار می       

 .انحنای یک پیچ در راه کمتر از میزان استاندارد باشد، از این عالمت استفاده کرد

  میدان3-30-3 

برای اخطار به رانندگان، در آزاد راهی که مستقیماً به یک میدان منتهی می شود، از عالمت اخباری                   
 .ود استفاده می ش10-3شکل 

  راه باریک می شود3-30-4 

، به جز در تقاطعها در سایر مواردی که شمار خطوط حرکت کاهش              16-3عالمتهای اخطاری شکل    
در . می یابد، و یا به طور موقت آزادراه به سمت یک راه خروجی پایان می پذیرد، مورد استفاده قرار می گیرد

 .راه از چپ را مشخص سازدحالت دوم، نقش عالمت معکوس می گردد تا باریک شدن 
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  تغییر جهت سریع3-30-5 

، برای مشخص کردن وجود یک سد ممتد در یک انتهای موقت آزاد راه که                  56-3عالمت شکل   
این امر با انجام یک پیچ تند به سمت    . ترافیک را به سمت یک راه خروجی هدایت می کند، به کار می رود           

 .می توان فاصله کوتاهی از راه را با خط کشی هاشور زدراه خروجی عملی می گردد، به این منظور، 

 داری ای راهسازی و راهتهعالم 3-31 

  راه در دست تعمیر3-31-1 

عالمتهای مربوط به کارهای راهداری و راهسازی، به رنگ سفید و قرمز در نظر گرفته می شود، برای                 
 می تواند به تنهایی و یا بر روی         این عالمتها .  که به رنگ قرمز و سفید است        57-3مثال، عالمت شکل    

در صورت نیاز، صفحات متمم با زمینه سفید و نوشته های . تابلوی مستطیل شکل با زمینه زرد نصب گردد       
به همین ترتیب، گاهی اوقات نیاز به دادن         . سیاه به شرحی که قبالً اشاره شده، زیر آنها نصب می گردد           

عالمتها، مستطیل شکل بوده و دارای نوشته های سفید روی         این  . پیامی در مورد کارهای راهسازی است     
 .زمینه قرمز است

-3در نزدیکی تمام محلهای عملیات راهسازی یا راهداری، باید از عالمت نشان داده شده در شکل                  
 .، به عنوان اولین عالمتی که راننده به آن برخورد می کند استفاده کرد57

 است این عالمت به وسیله صفحات نشان دهنده فاصله، مانند            در بزرگراه ها و راه های اصلی ممکن     
ممکن است این عالمت در محل مورد نیاز به وسیله یک صفحه،             .  تکمیل گردد  58-3 و   9-3شکلهای  

.  از فصل دوم، که نشان دهنده فاصله ای است که در طول آن خطر وجود دارد، همراه گردد                  20-2شکل  
 . خطر استفاده کرداز این صفحه می توان در محل خود

از مخروطهای ایمنی شب نما، باید به منظور مشخص کردن موقتی لبه راه، برای عبور وسایل نقلیه از                 
 .59-3کنار مانع، استفاده شود، شکل 
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  راه در دست تعمیر-57-3شکل 

 
  صفحه متمم-58-3شکل 

 
  مخروطهای ایمنی-59-3شکل 

  عبوری که بسته می شود عالمتهای پیش آگاهی برای خطهای3-31-2 

، در راه های چهار خطه با جدا کننده وسط به کار می رود تا              60-3عالمت نشان داده شده در شکل        
، عالمت مشابهی برای    61-3شکل  . رانندگان را از خطوط حرکتی که باز و بسته خواهند بود، آگاه کند              

. خطه با جداکننده وسط است      برای راه هشت      62-3راه های شش خطه با جدا کننده وسط، و شکل            
، می تواند با جابه جایی نقشها و تغییر جهت رأس فلش مربوط به هر مسیر،                 61-3عالمتی شبیه شکل    

برای توصیه هر وضع موجود به کار رود، برای یک راه سه خطه بدون جداکننده، وقتی که مسیر میانی                      
 .بسته باشد
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 ر باند بسته راه چهار خطه میانه دا-60-3شکل 

 
  باند بسته راه شش خطه میانه دار-61-3شکل 

 
  باند بسته راه هشت خطه میانه دار-62-3شکل 

  انتقال مسیر ترافیک در راه میانه دار3-31-3 

، در یک راه شریانی با میانه وسط، وقتی به کار می رود که               63-3عالمت نشان داده شده در شکل        
لزوم و فوریت گذشتن از جداکننده،بر       . ر کامل بسته شود   الزم است یکی از دو قسمت سواره رو به طو          

حسب نیاز به پیش بینی تجهیزات وسایلی برای انتقال مسیر ترافیک از یک قسمت سواره رو به قسمت                   
 .دیگر و بازگشت به آن نیاز دارد
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  انتقال مسیر ترافیک در راه میانه دار-63-3شکل 

  تغییر جهت سریع3-31-4 

 نشان داده شده، برای آگاه کردن رانندگان از تغییر جهت سریع تا               56-3شکل  این عالمت که در      
برای این  . تغییر مسیر، به کار می رود و آنچه را که باعث این تغییر مسیر شده است محافظت می نماید                   

 توصیه  1-3عرض و طول استاندارد و طول هر واحد اضافی، در جدول            . عالمتها، حداقل اندازه وجود دارد    
عالمت می تواند از چند قطعه به طول حداقل و یا از یک قسمت ممتد طوالنی تشکیل شود،                  . ه است شد

 .اما نمی تواند به عنوان یک حصار ممتد به موازات یک سواره روی مستقیم به کار رود

  مسیر مسدود3-31-5 

ییر جهت دادن را    ، به عنوان یک مانع عینی یا فیزیکی به کار می رود و نیاز به تغ              64-3عالمت شکل   
این عالمت، معموالً در سمت     . همان طور که به وسط مخروطها و دیگر عالمتها بیان شد، تقویت می کند            

 قطعه رنگی   5( متر توصیه می شود      25/1راست مسیر حرکتی قرار می گیرد و طول حداقل برای آن،              
تر متغیر باشد، هیچ گونه طول  میلیم300 میلیمتر و 150عرض آن ممکن است بین    ). متناوب قرمز و سفید   

 20/1 متر و در ابعاد بزرگتر       1لبه پایین عالمت، در ابعاد کوچکتر       . 64-3حداکثری توصیه نمی شود، شکل     
 .متر از سطح زمین ارتفاع دارد
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  عرض و طول عالمتها و طول هر واحد اضافی-4-3جدول 

 طول هر واحد اضافی
 )میلیمتر( 

 حداقل طول
 )میلیمتر( 

 عرض
 ) میلیمتر(

 نوع راه

 80آزادراه ها و راه های میانه دار، با محدودیت سرعت  800 2400 800
 کیلومتر درساعت

راه های اصلی با طولی بیشتر از یک کیلومتر، با  400 1200 400
  کیلومتر درساعت80محدودیت سرعت 

 سایر راه ها 200 800 200

 

 
  صفحه نشان دهنده مسیر مسدود-64-3شکل 

  پرتاب سنگ3-31-6 

، در طول عملیات پوشش سطح راه به کار می رود و نشان              65-3عالمت نشان داده شده در شکل        
دهنده احتمال خطر پرتاب سنگ در قسمتی از سواره رو است و تا زمانی که خطر پرتاب سنگ تمام نشده                    

 .است باید در جای خود باقی بماند

 
  پرتاب سنگ-65-3شکل 
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 های راهسازی و راهداری پایان کار3-31-7 

 از فصل   21-2که در شکل    “ پایان”، همراه صفحه کمکی     57-3عالمت نشان داده شده در شکل        
 .برای نشان دادن پایان کارهای راهسازی و راهداری به کار می رود. دوم نشان داده شده است

داری وجود ندارد، باید هر جا که تا فاصله معینی عالمتها و موانع نشان دهنده کارهای راهسازی و راه           
، این فاصله نباید    )بزرگراه و راه اصلی   (در آزادراه ها و دیگر راه های شریانی        . از این عالمت استفاده نمود    

 . کیلومتر باشد2کمتر از 





4 
 عالمتهای محدودیت سرعت
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 کلیات 4-1 

همان طور که در فصل سوم آمده است، عالمتهای محدودیت سرعت در گروه عالمتهای انتظامی قرار 
چهار نوع عالمت توصیه می شود، تا رانندگان وسایل نقلیه موتوری را از نوع محدودیت سرعتی                . می گیرد

 : نوع عبارتند ازاین چهار. که در راه اعمال می شود، آگاه کند

، به رانندگان اطالع می دهد که حداکثر        2-4 و   1-4عالمت از نوع نشان داده شده در شکلهای            :الف
سرعتی در راه اعمال می شود که میزان آن به کیلومتر در ساعت، به وسیله اعداد روی عالمت                      

 رقم، و   2 ، عالمتی را نشان می دهد که میزان حداکثر سرعت از           1-4شکل  . مشخص شده است  
 . رقم تشکیل شده است3 عالمتی را نشان می دهد که میزان حداکثر سرعت از 2-4شکل 

، به رانندگان اطالع می دهد که حداقل سرعتی در راه          3-4عالمت از نوع نشان داده شده در شکل          :ب
اعمال می گردد که میزان آن به کیلومتر در ساعت، به وسیله اعداد روی عالمت مشخص شده                    

 .تاس

، رانندگان را از پایان محدودیت حداکثر سرعتی آگاه          4-4عالمتی از نوع نشان داده شده در شکل           :ج
 .می سازد که میزان آن به کیلومتر در ساعت، به  وسیله عدد روی عالمت مشخص شده است

 
  کیلومتر در ساعت80 حداکثر سرعت مجاز-1-4شکل 
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 . در ساعت کیلومتر110 حداکثر سرعت مجاز -2-4شکل 

 
 . کیلومتر در ساعت30 حداقل سرعت مجاز -3-4شکل 

 
 . پایان محدودیت حداکثر سرعت-4-4شکل 

، رانندگان را از پایان محدودیت حداقل سرعتی آگاه          5-4عالمتی از نوع نشان داده شده در شکل           :د
 . استمی سازد که میزان آن به کیلومتر در ساعت به وسیله اعداد روی عالمت مشخص شده

 .اعداد برای  هر نوع از این عالمتها با توجه به محدودیت سرعت الزم، تغییر می نماید



 125  فصل چهارم ـ عالمتهای محدودیت سرعت

 
 . پایان محدودیت حداقل سرعت-5-4شکل 

 اندازه عالمتها و اعداد روی آنها 4-2 

این اندازه ها برای هر کدام از چهار نوع یاد شده به کار            . چهار اندازه برای این عالمتها توصیه می شود      
 . میلیمتر450 و 600، 900، 1200می رود و عبارتند از دایره هایی به قطر 

جزئیات اندازه اعداد در     . اندازه اعداد فارسی و انگلیسی، با توجه به اندازه تابلوی آن تغییر می کند                
 .، داده شده است1-4جدول 

، نشان داده شده    3-4 و   2-4اندازه  عالمت، بسته به نوع راه و شرایط عالمت گذاری، در جدولهای              
 .است

در نقطه ای که محدودیت سرعت آغاز می شود، یا به  پایان  می رسد، و یا تغییر می کند، باید عالمتهایی                 
اگر در دو سوی یک عالمت دو راه از             . که پشت یکدیگر مستقر شده اند، دارای یک اندازه باشند            

 .تر استفاده شوددرجه بندی متفاوت باشد، باید از عالمت با اندازه بزرگ
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 . ارتفاع اعداد در عالمتهای محدودیت سرعت-1-4جدول 

 )میلیمتر(ارتفاع اعداد 

 فارسی انگلیسی
 )میلیمتر(قطر عالمت 

400 

300 

200 

150 

500 

370 

230 

150 

1200 

900 

600 

450 

 :تبصره

 . ارتفاع اعداد برای هر چهار نوع، مورد استفاده است-1

 .ب با ارتفاع حروفی که با آن به کار می رود، مشخص شده است اندازه اعداد متناس-2

 . آمده است2 اندازه و شکل اعداد و ارتفاع آنها، در پیوست -3

 )میلیمتر( اندازه عالمتها -2-4جدول 

5 4 3 2 1 

عالمتهای 
 تکراری

عالمتها 
در کنار 
 راه ها

عالمت ابتدا و 
انتهای محدودیت 

 سرعت

عت نوع راهی که ممکن است سر
خودروهای سواری در آن برابر 

 مقدار ستون یک باشد

سرعت حرکت 
 خودروهای سواری

 )کیلومتر درساعت(

آزادراه ها و بزرگراه ها و راه های اصلی بین  1200 900 600
 شهری با استاندارد باال، آزادراه های شهری

 85بیش از 

راه های اصلی دیگر و برخی از راه های  900 600 450
 فرعی

 85تا  70

 70تا بقیه راه ها 600 600 450

 :تبصره

 . اندازه های داده شده و قطر کلی عالمتها،بر حسب میلیمتر است-1

 .، توضیح داده شده است5 تا 4 در بندهای 4 عالمتهای موضوع ستون -2
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 ).واسطه( محدودیتهای سرعت -3-4جدول 

 )واسطه(محدودیت سرعت 
 )قطر عالمت( به کیلومتردرساعت 

 دودیت سرعت نهایی مح
 )قطر عالمت (به کیلومتر در ساعت

سرعت اولیه حرکت خودروهای 
 )کیلومتر در ساعت(سواری 

-- 

 )میلیمتر1200 (80

-- 

 )میلیمتر1200 (60

 

 )میلیمتر1200 (80

 )میلیمتر900 (60یا40

 )میلیمتر1200 (80 یا 60

 ) میلیمتر600 (40

 100بیش از 

 100بیش از 

 100 تا 85

 100 تا 85

 :تبصره

 . کیلومتر در ساعت و کمتر، مورد نیاز نیست85 عالمتهای واسطه برای سرعتهای اولیه، -1

 . تعیین می گردد2-4 قطر تمام عالمتهای محدودیت سرعت، بر  اساس جدول -2

 ای محدودیت سرعتتهنصب عالم 4-3 

المتهایی که حداکثر و حداقل     وقتی که محدودیت سرعت در طولی از راه با دید کافی آغاز می شود، ع             
در دو سمت    محدودیت را مشخص می سازد، باید در هر دو سمت راه نصب گردد، یا در یک راه میانه دار                  

محل نصب این   . هر مسیر نصب شود، به طوری که رؤیت آنها برای رانندگان به خوبی امکان پذیر باشد                
چنین عالمتی، باید   . دیت سرعت است، منطبق باشد    عالمتها باید بر نقطه انتهایی  محلی که  دارای  محدو        

 .در خالف جهت عالمتهایی که پایان محدودیت را نشان می دهند، نصب گردد

در بزرگراه ها و راه های اصلی، وقتی که الزم است حداکثر سرعت کمتری را پذیرفت، برای مثال در                   
منطقه و حداکثر سرعت، زیاد     نزدیک شدن به یک منطقه شهری، اختالف بین سرعت نزدیک شدن به              

اختیار می گردد تا رانندگان    ) واسطه(یک محدودیت  سرعت    “ نهایی”قبل از محدودیت سرعت     . خواهد بود 
 نشان داده   3-4محدودیتهای سرعت، در جدول     . را به تدریج با محدودیت سرعت کمتر بعدی آشنا سازد          

 .شده است

ی پایان می یابد، عالمتهایی که پایان این          وقتی که محدودیت سرعتی در یک راه با دید کاف              
محدودیت را نشان می دهد در دو سمت راه، و در راه میانه دار در هر سمت سواره روی هر جهت مسیر                       

محل نصب این   . می شود، به طوری که رؤیت آنها برای رانندگان به خوبی امکان پذیر باشد                 نصب  
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چنین عالمتهایی در   .  رفع محدودیت شده، منطبق باشد      عالمتها، باید بر نقطه انتهایی محلی که در آن         
 .خالف جهت عالمتهایی  که  آغاز محدودیت را نشان می دهد نصب می گردد

 کیلومتر در ساعت به محدودیت نهایی         80وقتی که  به طور مثال راه اصلی با محدودیت سرعت              
به سمت  (حدودیت سرعت    کیلومتر در ساعت در مناطق شهری برسد، عالمتهای پایان  م             60سرعت  

. نصب می گردد) واسطه(، در جهت عکس عالمتهای محدودیت سرعت )ترافیک خروجی از منطقه شهری   
 کیلومتر در ساعت  پشت  عالمتهای محدودیت سرعت نهایی          80به عالوه، عالمتهای  محدودیت سرعت      

 .ب می شود کیلومتر در ساعت و به سوی ترافیکی که منطقه شهری را ترک می کند، نص60

عالمتهایی که آغاز محدودیت حداکثر یا حداقل سرعتی را نشان می دهد، باید برای رانندگان نزدیک                
شونده، از فاصله های کافی قابل رؤیت باشد تا سرعت خود را تا هنگام عبور از محل عالمت، به میزان                      

حداکثر سرعت، بسیار   این موارد، به طور کلی نسبت به محل نصب عالمتهای             . مشخص شده برسانند  
 . داده شده است4-4فاصله دید توصیه شده، در جدول . بحرانی تر است

باید دقت کرد که پیچ و خمهای راه،         . خوانا بودن عالمت، بستگی به انتخاب صحیح اندازه آن دارد          
ا عالمتهای ترافیکی دیگر، تأسیسات موجود در خیابان یا شاخ و برگ درختان، مانع دید این عالمته                     

این مسائل، همراه فاصله دید الزم به هنگام تعیین نقاط ابتدا و انتهای محدودیت سرعت، در نظر                  . نگردد
 .گرفته می شود

 .توصیه شده، برای عالمتهای محدود کننده حداکثر سرعت) به متر( حداقل فاصله دید -4-4جدول 

 )کیلومتر در ساعت(محدودیت سرعت 

80 60 40 

سرعت حرکت خودروهای سواری 
 )ومتردرساعتکیل(

150 

85 

35 

** 

** 

* 

140 

85 

35 

** 

* 

* 

125 

75 

35 

115 

100 

85 

70 

55 

 . رجوع کنید1-4 و بند 3-4به جدول *

حداقل فاصله دید باید برای عالمتهای پایان محدودیت سرعت     .  متر، باید در این حالت تأمین گردد       35یک حداقل فاصله دید فرضی      **
 .به کار رود
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 ای راه های فرعیتهمعال 4-4 

  عالمتهای ورودی به راه فرعی4-4-1 

وقتی که محدودیت سرعتی در یک راه فرعی آغاز می شود و هیچ گونه محدودیت سرعتی در راه                     
اصلی وجود ندارد، و یا محدودیت سرعت دیگری در راه اصلی اعمال می شود، تنها یک عالمت                         

این .  متری تقاطع، باید نصب شود     20صله ای کمتر از    محدودیت سرعت در سمت راست راه فرعی و در فا         
 .عالمت را می توان روی هر سازه موجود مناسبی نیز نصب کرد

وقتی که محدودیت سرعتی در راه اصلی وجود دارد، اما محدودیت سرعت در راه فرعی اعمال                      
 فرعی و به    نمی شود، فقط یک عالمت پایان محدودیت سرعت مورد نیاز است که در سمت راست راه                 

این عالمت را می توان روی هر سازه موجود مناسبی         .  متر از تقاطع نیز، نصب می گردد      20فاصله حداکثر   
 .نیز نصب کرد

وقتی که محدودیت سرعت در راه فرعی برابر راه اصلی است، یا وقتی که سرعت هر دو راه محدود                     
 .نشده است، هیچ گونه عالمتی الزم نیست

 ودی به راه اصلی عالمتهای ور4-4-2 

وقتی که محدودیت سرعت در راه اصلی کمتر از محدودیت سرعت در راه فرعی است، عالمتهایی که 
اگر . این میزان محدودیت را در راه اصلی مشخص می کنند، باید در هر دو سمت راه فرعی نصب گردد                   

و سمت مسیر سواره رو  و  رو به       راه فرعی به هر دلیل در محل تقاطع میانه دار است، باید عالمتها در هر د               
 متری تقاطع   20این عالمتها، باید در فاصله ای کمتر از          .  روی ترافیک ورودی  به  راه  اصلی  قرار گیرد         

 .این عالمتها  را ممکن است روی  هر سازه  موجود مناسبی نیز نصب کرد. نصب شود

و عالمتهای تکراری در راه اصلی      وقتی که محدودیت سرعت در راه اصلی بیشتر از راه فرعی است              
اگر عالمتهای  .  متر از تقاطع قرار دارد، در راه فرعی عالمتی  مورد نیاز نیست              100در فاصله ای کمتر از     

وقتی که  سرعت  راه اصلی محدود       .  تکراری  وجود نداشته باشد، عالمتها باید در راه فرعی نصب شود             
، عالمتهایی که پایان محدودیت را نشان  دهند باید در دو            نشده، اما سرعت راه فرعی  محدود شده است        
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سمت راه فرعی قرار گیرد و اگر راه فرعی یک راه میانه دار است، در دو سمت مسیر سواره رو نصب گردند،          
 20چنین عالمتهایی باید در فاصله ای کمتراز . به طوری که رو به روی ترافیک ورودی به راه اصلی باشند

اگر محدودیت  . این عالمت را می توان روی هر سازه موجود مناسبی نصب کرد           . صب شود متری تقاطع ن  
سرعت در راه فرعی مانند راه اصلی است، یا سرعت هر دو راه محدود نشده است، هیچ گونه عالمتی الزم                   

 .نیست

  تکراری ایتهعالم 4-5 

 در راه را به رانندگان       عالمتهای تکراری نصب می شود تا به طور مداوم موقعیت محدودیت سرعت            
این عالمتها، باید به طور متناوب در هر دو جهت راه و برای راه میانه دار، در هر دو جهت                     . یادآوری کند 

 . نصب شود5-4یک مسیر از سواره رو و در فاصله های یاد شده در جدول 

دیت سرعت در   عالمتهای تکراری، در راه های بدون محدودیت سرعت یا در آزادراه هایی که محدو             
 .آنها همان محدودیت کلی سرعت است، مورد نیاز نیست
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 )به متر( فاصله نصب برای عالمت تکراری محدودیت سرعت -5-4جدول 

حداکثر فاصله بین 
عالمت ایتدا یا انتها و 
 اولین عالمت تکراری

حداکثر فاصله بین 
عالمتهای متوالی در دو 

 سوی سواره رو
 )6-4نگاه کنید به بند (

داکثر فاصله بین ح
عالمتهای متوالی در یک 

 سمت سواره رو
 )6-4نگاه کنید به بند (

 نوع راه

200 250 400 

 متر 250 راهی که بیش از -1
از طول آن، حداکثر سرعتی 

 کیلومتر در ساعت 40برابر 
 اعمال می شود

400 550 800 

 350 راهی که در بیش از -2
 : متر از طول آن

 60رابر حداکثر سرعتی ب: الف
کیلومتر در ساعت اعمال 

 .می شود

حداقل سرعت در آن : ب
 .اعمال می شود

600 850 1200 

 متر 450راهی که بیش از ) 3
از طول آن حداکثر سرعتی 

 کیلومتر در ساعت 80برابر 
 .اعمال می شود

1000 1400 2000 

 700 راهی که در بیش از -4
متر از طول آن حداکثر 

متر در  کیلو110سرعتی برابر 
 .ساعت اعمال می شود
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 ای بزرگراه هاتهعالم 4-6 

به این  .  انجام  می شود  3-4تعیین و نصب عالمتها و مقتضیات عالمتگذاری در بزرگراه ها، طبق بند             
 ترتیب، عالمتهای محدودیت سرعت فقط در ورود به یک بزرگراه مورد نیازاست، به شرط آنکه محدودیت         

 .شده راهی که به آن می پیوندد، متفاوت باشدسرعت در آن با سرعت محدود 

 ای آزادراه هاتهعالم 4-7 

عالمتهایی که محدودیت سرعتی را در آزادراه ها نشان می دهد، باید در دو سمت سواره رویی که به                   
به عالوه، عالمتهای   .  متر از محل ورود نصب گردد        50آزادراه وارد می شود، و در فاصله ای کمتر از            

 متر از نقطه ورود     20رعت  باید در هر دو سمت تمام رمپهای ورودی در فاصله ای کمتر از                محدودیت  س 
چنین تدارکاتی  در تمام  آزادراه ها، از جمله آزادراه هایی که دارای محدودیت سرعتی برابر                 . نصب  گردد 

 .محدودیت کلی اعالم شده سرعت هستند، مورد نیاز است

ت سرعت کمتری نسبت به آزادراه است، عالمت محدودیت سرعت           وقتی که یک راه دارای محدودی     
به طور مشابه،   . مقتضی در راه خروجی مورد نیاز می باشد و باید در هر دو سمت راه خروجی  نصب  گردد                  

 . متر از انتهای آزادراه  نیز  نصب گردد20باید در هر دو سمت سواره رو در فاصله ای کمتر از

ادراه، راه عمومی دارای محدودیت سرعتی برابر آزادراه است، عالمتی مورد           هنگامی که در خروج از آز     
 .نیاز نیست

 روشنایی 4-8 

روشنایی تمام عالمتهای آغاز و پایان محدودیت سرعت در آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی،                   
اً و در تمام ساعات      متری چراغهای کنار خیابان نصب می گردند، باید مستقیم        50وقتی که در فاصله حدود      

عالمتهای آغاز و پایان یاد شده، شامل عالمتهای الزم در تقاطع با راه های فرعی به                 . (شب تأمین گردد  
  ).این منظور نمی شود
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وقتی که  روشنایی مستقیم تأمین  شده  است این  امر باید          . این عالمتها باید منعکس کننده نور نیز باشد      
اگر چراغهای  کنار خیابان که روشنایی مورد لزوم عالمت را تأمین              .  شوددر تمام  ساعات  شب اعمال       

می نماید، به طور مرتب  در برخی از ساعات شب خاموش شود، لزومی  ندارد که  در آن ساعات، عالمت                     
عالمتهای  آغاز و پایانی  که به طور مستقیم  و دائم روشن               .  محدودیت  سرعت مستقیماً روشن  گردد     

عالمتهای محدودیت سرعت، در تقاطع با راه منشعب فرعی، نیازی به            .  باید انعکاس پذیر باشد    نمی شود،
 .اگر استفاده از عالمتهای روشن مطلوب است، بهتر است مورد استفاده قرار گیرد. روشن شدن ندارد

اگر یک عالمت محدودیت سرعت مستقیماً روشن می شود، تمام عالمتهای محدودیت سرعت که در              
این عالمتها، در   . عالمتهای تکراری  باید منعکس کننده  باشد     . دیکی  آن  نصب  شده،  باید روشن شود        نز

 .شرایط مطلوب می تواند مستقیماً روشن گردد

اگر یک عالمت  منعکس کننده است، مصالح منعکس کننده باید برای تمام صفحه عالمت به کار رود،               
 .بجز قسمتهایی که به رنگ سیاه است

 .ام عالمتهایی که مستقیماً روشن نشده است باید منعکس کننده باشدتم

 اتهبرپایی و استقرار عالم 4-9 

عالمتهای ابتدا و انتهای محدودیت سرعت، روی پایه خود نصب می شود، اما مجموعه ای از این                    
به پشت هم    کیلومتر در ساعات می توانند پشت       60 یا   80عالمتها، برای مثال آغاز محدودیت، محدودیت       

 .و روی یک پایه نصب گردند

 .پایه های  عالمتهای  محدودیت سرعت، باید خاکستری رنگ باشد





 

5 
 خط کشی راه ها
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 هدف 5-1 

هدف از خط کشی راه ها منظم  کردن حرکت وسایل  نقلیه، آگاهی  دادن  استفاده کنندگان  از راه  و                     
به کار رود و یا برای تأکید و توضیح بیشتر مفهوم خود،            خط کشی می تواند به تنهایی     . راهنمایی  آنها است  

 .استفاده قرار گیرد با عالمتها و چراغهای راهنمایی تواماً مورد

هر نوع  مصالحی که    . متداول ترین مصالح برای خط کشی محور جاده ها و حاشیه  آنها، رنگ سرد است           
 . داشته باشدEN1436 باید با استاندارد برای خط کشی مورد استفاده  قرار گیرد،

باشند و ضمن  داشتن  دوام، از وضوح مناسبی برخوردار بوده و              مصالح غیر لغزنده   از باید خط کشی ها
ارتفاع  گل میخها و مانند آنها که در سطح           .  میلیمتر از سطح سواره رو ارتفاع نداشته باشند          6بیش از   

مگر در مورد بازتاب چشم گربه ای، که حداکثر        . باشد سانتیمتر بیشتر    5/1سواره رو نصب می شوند، نباید از      
 . سانتیمتر است و استفاده از آنها باید بر اساس نیازهای ایمنی راه باشد5/2ارتفاع 

استفاده نمود،  ) گالسبید(به منظور قابل رؤیت کردن خط کشی در شب، باید از مواد منعکس کننده                
تمام .  کشی را به اندازه کافی قابل دیدن کند           مگر این که روشنایی محیط به حدی باشد که خط              

 .خط کشی های آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی باید در شب منعکس کننده باشد

 رنگ خط کشی 5-2 

 رنگ باید مطابق استاندارد    . خط کشی سواره رو باید بسته به مورد، با رنگ زرد و یا سفید باشد                  

C  381BS باشد355، به شماره . 

نکند، می توان از آستر     ) کنتراست(در صورتی که سطح راه ها به اندازه کافی ایجاد اختالف رنگ                
در سطوحی که   ) کنتراست(آستر سیاه فقط به منظور ایجاد اختالف رنگ         . سیاه نیز کمک گرفت   ) پرایمر(

 .کم رنگ هستند زده می شود

  تکمیل خط کشی خطوط حرکت و همچنین       در راه های اصلی و بزرگراه ها، هرگاه  چشم  گربه ای برای        
در راه های بدون میانه، برای     . مشخص کردن حاشیه سمت راست راه  نصب شود، باید به رنگ سفید باشد            
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 مشخص کردن  محور راه  و همچنین  مشخص کردن  حاشیه  سمت چپ سواره رو،  راه های  میانه دار                      
 تشریح  4-16-5 تا   16-5 ای در آزادراه ها، در بندهای      کاربرد چشم گربه  . خط کشی باید به  رنگ زرد باشد     

 .شده است

  خط کشی های طولی5-3 

  اصول کلی5-3-1 

 :اصول زیر، باید در خط کشی طولی مورد توجه قرار گیرند

استفاده از خط زرد، به منظور تفکیک ترافیک که در دو سمت مختلف حرکت می کنند، یا مشخص                   -
 .ر نقاط خطرناککردن حد سمت چپ مسیر حرکت د

 .استفاده از خط سفید به منظور تفکیک خطوط حرکت در یک سمت حرکت -

 .کاربرد خطوط مقطع به مفهوم این است که رانندگان می توانند آنها را قطع نمایند -

 .خطوط ممتد یا پرخاصیت، محدود کننده دارند و رانندگان نباید آنها را قطع کنند -

 .ان تأکید آنهاستعرض خطوط، نمایانگر میز -

 .خطوط دوتایی ممتد، نمایانگر حداکثر محدودیت هستند -

  عرض و نوع خطوط5-3-2 

عرض خط کشی های طولی و فاصله پر و خالی آنها در مناطق مختلف شهری و بین شهری، بر حسب              
ه پر و   نوع راه و موقعیت آن متفاوت است، به طوری که هر چه درجه راه باالتر رود، عرض خطوط و فاصل                   

مقطع برای   چنانچه خطوط . خالی آنها متناسب با آن و سرعت طرح پیش بینی شده افزایش خواهد یافت             
مشخص  کردن محلهای  خطر و یا نزدیک شدن به خطر به کار رود، طول خطوط پر باید بزرگتر از طول                     

له های خالی باشد، یا     برابر طول فاص   3 تا   2این طول، می تواند گاهی بین       . فاصله خالی بین آنها باشد     
همچنین، برای تفکیک و ارائه     . اینکه طول خطوط پر و خالی از حد معمول قسمتهای دیگر راه کمتر باشد             

توجه بیشتر به رانندگان در مناطق مسکونی طول و فاصله بین پاره خطها در این مناطق، از مقادیر مشابه                   
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، عرض خطوط  و فاصله پر و خالی          1-5جدول  در  . آنها در مناطق غیر مسکونی می تواند کمتر باشد         
 .خط کشی های مقطع،  بر حسب نوع راه داده شده است

خطوط عریض تر برای خط کشی های عرضی و برخی از خط کشی های طولی به ویژه در آزادراه ها به                 
 .کار می رود

 .است)  سانتیمتر15حداکثر (عرض فاصله خالی بین خطوط  دوتایی برابر عرض یک خط 

 و یا 8 متر، در راه های شهری به فاصله 5 و یا 13در جاده های بین شهری،  چشم  گربه ای ها به فاصله 
 متر، برای شرایطی است که راه هموار         8 و   13فاصله زیاد در هر دو مورد یعنی         .  متر نصب می شود   13

طی نامناسب از قبیل پیچ،      متر، برای شرای   3 و   5فاصله های کم یعنی    . بوده و از دید خوب بهره مند باشد      
 .دست انداز،  شرایط جوی بد و غیره است

 .خط چین عبارت از خط کشی است که قطعات یک متری به فاصله یک متر از یکدیگر ترسیم شود

  طول و عرض خط کشی بر حسب نوع راه-1-5جدول 

عرض خط کشی 
 )سانتیمتر(حاشیه 

عرض خط کشی 
منقطع 

 )سانتیمتر(

فاصله بین 
 )متر (خط کشی

طول خط کشی 
 )متر(منقطع 

 ردیف نوع راه

 1 فرعی 3 5 12 12

 2 شریانی 5 8 15 15

 3 آزادراه 8 13 15 20

 کاربرد و انواع خط کشی های طولی 5-4 

  خط معمولی مقطع سفید5-4-1 

. نمایانگر مرز حرکتی است که ترافیک در دو سمت آن می تواند در یک جهت حرکت نماید                         
 .ربرد آن در تفکیک خطوط حرکت در هر سمت آزادراه و یا بزرگراه استمتداول ترین کا
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  خط معمولی مقطع زرد5-4-2 

. نمایانگر مرز خط حرکتی است که ترافیک در خط حرکت  مجاور در جهت عکس حرکت  می کند                   
دقت متداول ترین کاربرد آن، به عنوان محور یک راه دو خطه دو سمته است که سبقت در آن با احتیاط و                 

 .مجاز است

  خط معمولی سفید پر5-4-3 

نمایانگر مرز خط حرکتی است، که ترافیک در طرفین آن و در یک جهت می تواند حرکت نماید، اما                    
همچنین، به منظور مشخص کردن حاشیه سمت راست سواره رو نیز          . رانندگان حق قطع کردن آنرا ندارند     

 .د آن، در نزدیکی تقاطعها استمتداول ترین نحوه کاربر. می تواند به کار رود

  خط دوتایی سفید پر5-4-4 

نمایانگر مرز خط حرکتی است  که ترافیک در طرفین آن در یک جهت حرکت می نماید، اما رانندگان                  
برای مثال، به منظور کانالیزه کردن ترافیک نزدیک موانعی که عبور           . مجاز به قطع کردن این خط نیستند      

 .کار می روداز آنها مجاز نیست، به 

 )یک خط پر و یک خط مقطع( خط زرد دو تایی 5-4-5 

ترافیک در  . به منظور تفکیک دو جریان ترافیک که در جهت مخالف حرکت می کنند، به کار می رود               
سمتی که خط مقطع است می تواند خط را قطع کند، اما در جهتی که خط پرکشیده شده باشد، این کار                       

کشی، برای ممانعت از سبقت گرفتن از یک جهت بوده و در جاده های دو                 این خط  . مطلقاً ممنوع است  
 .سمته که دارای دو و یا سه خط حرکت هستند، معمول است

  خط زرد دوتایی متشکل از دو خط پر5-4-6 

این خط کشی مرز حرکت دو جریان ترافیک را که در جهت مخالف هم در حرکت بوده و هیچکدام                    
ندارند مشخص می کند و به منظور خط کشی مسیر دو سمته با سبقت ممنوع، به               حق عبور از این خط را       

از این خط  کشی به منظور کانالیزه کردن ترافیک قبل از مانعی که ضرورت دارد از سمت                    . کار می رود 
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راست آن عبور کرد، و همچنین به منظور کانالیزه کردن دو جریان ترافیک که دارای جهت حرکت                       
 .استفاده می شودمخالف هستند، 

  خط زرد دو تایی متشکل از دو خط مقطع5-4-7 

به منظور مشخص کردن خط حرکتی که جهت ترافیک در آن مخالف است به کار می رود و سبقت از            
 .دو سمت با احتیاط مجاز است

  خطچین5-4-8 

صلی رنگ آن همان رنگ خط ا      . به منظور ادامه دادن یک خط به داخل یک تقاطع به کار می رود              
 .است که تا تقاطع ادامه می یابد

  خط زرد پر5-4-9 

خط سمت چپ یک مسیر حرکت را که عبور از آن حد مجاز نیست و همچنین، حاشیه سمت چپ                      
 .سواره رو را در یک راه میانه دار مشخص می کند

  خط محور5-5 

. هم جدا می نماید  خط محور، اصوالً دو جریان ترافیک را که در دو جهت مخالف در حال حرکتند، از                  
در راه های کم عرض بین شهری که ممکن است             . خط محور الزم نیست محور هندسی راه باشد          

خط کشی نشده باشد، قطعاتی از راه که در نزدیکی تقاطعهای عمده، محلهای عبور عابر پیاده  یا تقاطع راه                  
ی افقی و عمودی، جهت     در قوسها . با راه آهن است، از لحاظ مشخص کردن محور باید خط کشی شود            

 .کنترل ترافیک که در جهت مخالف در حال حرکت است نیز خط کشی محور الزم است

 :خط کشی محور در راه های دو طرفه و دو خطه باید به یکی از صورتهای زیر باشد

 .1-5یک خط زرد معمولی مقطع که عبور از آن مجاز است، شکل  -1

ط معمولی پر و یک خط معمولی مقطع، که عبور از سمت             یک خط زرد دو تایی متشکل از یک خ         -2
 .مقطع آن مجاز است
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 .یک خط زرد دو تایی متشکل از دو خط معمولی پر، که عبور از هر دو سمت ممنوع است -3

در راه های بدون میانه که دارای چهار خط حرکت یا بیشتر است، باید از یک خط زرد دوتایی پر                        
 .2-5استفاده کرد،  شکل 

 3-5 راه های سه خطه، دو خطه به جریان تردد در یک جهت اختصاص داده شده و طبق شکلهای                   در
 .، خط کشی می گردد4-5و 

 :در شرایط زیر ترسیم محور الزم است

 کیلومتر در ساعت تجاوز     50 متر بیشتر و سرعت حرکت نیز از          5در راهی که عرض سواره رو از         -
 .نماید

 .ری و سایر راه هایی که حجم تردد در آنها زیاد استدر تمام راه های عبوری شه -

در راه های بدون میانه که بیشتر از چهار خط حرکت دارد و یا در هر محل دیگری که مقامهای                        -
 .مسئول وزارت راه  و ترابری بدانند

 
 . خط کشی جاده دوطرفه با دو خط حرکت در نقاطی که در آنها سبقت گرفتن مجاز است-1-5شکل 

 
  خط کشی جاده دو طرفه چند خطه-2-5شکل 
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 خط کشی جاده دو طرفه که رانندگانی که در سمت یک خطه حرکت می کنند نیز مجاز به سبقت -3-5شکل 

 .گرفتن هستند

 
 . خط کشی راه دو طرفه که رانندگان سمت یک خطه مجاز به سبقت گرفتن نیستند-4-5شکل 

 خط کشی سبقت ممنوع 5-6 

د پیچ و خمها که سبقت گرفتن در آنها به علت محدودیت دید ناکافی ممنوع است،                   در نقاطی مانن  
مشخص کردن سبقت ممنوع می تواند از طریق کاربرد خط کشی سبقت ممنوع از یک جهت، یا سبقت                   

 . نشان داده  شده، عملی شود5-5ممنوع از هر دو جهت به طوری که  در شکل 

 باشد باید محلهای سبقت 2-5متر از حداقل یاد شده در جدول  به سرعت مجاز فاصله دید ک      توجه اگر
در یک قوس   . ممنوع در پیچها و سرباالیی  و سرازیری ها به منظور ایمن سازی ترافیک، مشخص شود               

قائم فاصله دید کافی که در آن بتوان سبقت گرفت به این طریق تعریف می شود که در آن فاصله شیئی                     
همچنین، . 6-5 سواره رو، در محلی که چشم راننده قرار دارد دیده شود، شکل              متر از سطح   1/1به ارتفاع   

 متر از 1/1فاصله دید در یک پیچ افقی عبارت  است از فاصله ای که در طول محور بین دو نقطه به ارتفاع               
پیچ سطح سواره رو بین دو نقطه روی یک خط مماس به خاکریز یا مانع دیگری که دید راننده را در  داخل      

در صورتی که راه سه خطه باشد، به جای محور از خط حرکت        . 7-5قطع می کند، اندازه گیری شود، شکل      
وقتی  محور مشخص شده باشد، باید هر جا که فاصله دید مساوی یا              . سمت  راست اندازه گرفته می شود    
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%) 85(،  2-5 جدول   سرعتهای یاد شده در   . کمتر از ارقام جدول است، سبقت گرفتن در پیچ ممنوع گردد           
آغاز محلی که در آن سبقت ممنوع       . آماری سرعتها است که در ساعتهای غیر اوج اندازه گیری شده است          

 همان نقاطی هستند که به محض رسیدن به آنها فاصله دید              ′a و   a 7-5 و   6-5است، در شکلهای    
 نقاطی هستند که به محض       ′b و   b.  آمده است  2-5د بود که در جدول       کمتر از فاصله هایی خواه    

رسیدن به آنها فاصله دید بیشتر از ارقام داده شده در جدول یاد شده است و پایان محلی است که در آن                       
 .سبقت ممنوع است

 .طول منطقه سبقت ممنوع کشیده شوددر یک راه دو خطه، خط کشی ممتد باید در تمام 

در جاده های  سه خطه، هر جا که میزان دید محدود بوده و یا خط کشی سبقت ممنوع از یک جهت به                    
جهت دیگر انتقال یافته باشد، خط کشی سبقت ممنوع باید از قبل از آغاز منطقه سبقت در سمت چپ خط                   

ت میانی در نقطه آغاز منطقه سبقت ممنوع         حرکت میانی آغاز شده، به صورت قطری تا وسط خط حرک           
 .5-5امتداد یافته و از آنجا در طول محور راه تا پایان منطقه سبقت ممنوع کشیده شود، شکل 

  که از رابطه   Lخط کشی سبقت ممنوع باید به صورت قطری در طول خط حرکت میانی به اندازه                  

W×S63/0=L    در این فرمول،  . محاسبه می شود کشیده شودL  85(معادل   ول لچکی بر حسب متر،    ط (%
مساوی حداکثر عرض لچکی     Wآماری سرعت  در غیر از زمان  اوج  ترافیک بر حسب کیلومتر در ساعت و             

 .5-5بر حسب متر است، شکل 

خط کشی سبقت ممنوع در جاده های دوطرفه و در جایی که راه باریک می شود و یا در مقابل موانعی                   
، نیز کشیده می شود و در نزدیکی تقاطع راه         11-5است آنها عبور کرد،  شکل      که ضرورت  دارد از سمت ر     

عالوه بر خط کشی که در این       . با راه آهن و سایر مواردی که سبقت گرفتن ممنوع است به کار می رود               
قسمت  پیشنهاد شده، تابلو سبقت ممنوع نیز باید نصب شود تا تأکید بیشتری به  وجود منطقه  سبقت                      

 . از فصل دوم رجوع کنید36-2به شکل . باشدممنوع  
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 . اندازه های اخطاری برای محلهایی که سبقت درآنها ممنوع است-2-5جدول 

 حداقل فاصله دید سبقت
 )بر حسب متر(

  درصد آماری 85سرعت 
 )بر حسب کیلومتر در ساعت(

155 50 

170 60 

190 70 

215 80 

260 90 

300 100 

350 110 

420 120 

 متر باشد، خط    120رگاه فاصله  دو منطقه  که  در هر دوی آنها سبقت گرفتن  ممنوع است کمتر از                  ه
 .باید در این فاصله امتداد یابد)  اعم از یک جهته یا دو جهته(سبقت ممنوع 

در پیچهای تند که خط کشی دوتایی الزم است، در صورتی که عرض  کافی برای حرکت راحت                      
 سانتیمتر از هم فاصله داد، به نحوی که          60اشد، می توان خطوط دوتایی را حدود        وسایل نقلیه موجود ب   

عرض خطوط  . سطح  بین  دو خط  و قسمتهای  موازی، باید هاشور خورده  باشد            . یک میانه تشکیل  دهد   
 .8-5 متر باشد، شکل 3 سانتیمتر و فاصله های آنها 10مورب هاشور، باید 

فی در نزدیک شدن به نقاطی که سبقت گرفتن در آنها ممنوع است، به               برای استفاده از پیکان انحرا    
 . مراجعه کنید2 و 1 قسمت 5-5بند 
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 )ب(

 )الف(

 
 . خط کشی استاندارد جهت قطعاتی از راه که در آنها سبقت گرفتن ممنوع است-5-5شکل 

 .جاده دوخطه: الف

ظور تغییر جهت حرکت یک جاده دو خطه به جاده سه خطه که در این خط کشی می تواند به من. جاده سه خطه: ب
 متر 90 مساوی ′b تا a و فاصله ′a تا bدر این صورت فاصله .  نشان داده شده به کار رود4-5 و 3-5شکلهای 

 . متر است15 مساوی b تا ′bو فاصله 
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  روش تعیین حدود خط کشی سبقت ممنوع در قوسهای عمودی-6-5شکل 
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  روش تعیین حدود خط کشی سبقت ممنوع در قوسهای افقی-7-5شکل 
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  خطوط دوبل و هاشوری در پیچهای تند-8-5شکل 
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 خط کشی خطوط حرکت 5-7 

خط کشی خطوط حرکت، به منظور جدا کردن جریانهای مختلف ترافیک که همه در یک جهت                     
 :موارد کاربرد آنها عبارت است از. ت می کنند، انجام می شودحرک

 در تمام آزادراه ها و بزرگراه ها -الف

در تمام نقاط پر تراکم که با توجه به عرض راه در صورت انجام خط کشی، می توان شمار زیادتری                    -ب
 .خطوط حرکت نسبت به موقعی که خط کشی نباشد، ایجاد کرد

وط مقطع معمولی سفید رنگ است که رانندگان می توانند با احتیاط مسیر خود  این خطوط، معموالً خط   
 .را نغییر دهند

یک خط معمولی سفید رنگ پر می تواند به عنوان خط حرکت در نقاطی که تغییر مسیر توصیه                       
 .نمی شود، به کار رود

ترافیک می شود، از   تونلها، پلها و تقاطعهای غیر همسطح که تغییر مسیر باعث به هم خوردن جریان                
یک خط سفید پر می تواند ترافیک عبوری را از خطوط حرکت درجه             . نمونه های بارز چنین نقاطی هستند    

دوم، مانند خطوطی که به وسایل نقلیه کندرو اختصاص دارند، باندهای کاهش دهنده سرعت برای                     
 .گردش به چپ یا به راست، و ایستگاه های اتوبوس، جدا نماید

 .  پر سفید دوتایی، باید در مواقعی که تغییر خط حرکت ممنوع است کشیده شودیک    خط

با وجود این، می توان    .  متر است  65/3عرض خطوط حرکت که به وسیله خط کشی مشخص می شود،          
 5/36این عرض را به منظور تعبیه  شمار بیشتری از خطوط حرکت و ایجاد عرضهای خاصی به کمتر از                     

 . نشان داده شده است9-5 و 4-5، 3-5، 2-5، 1-5کاربرد این خطوط در شکلهای . دمتر نیز، کاهش دا
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  خط کشی راه با جداکننده وسط-9-5شکل 

 خط کشی حاشیه راه 5-8 

خط کشی به منظور تعیین حاشیه راه برای راهنمایی رانندگان، جهت جلوگیری از عبور ترافیک از شانه 
خط حاشیه راه باید به      . تی کمتر از سواره رو هستند به کار می رود         راه، و یا رفوژهایی که دارای مقاوم        

 به . صورت ممتد اجرا شود، مگر در محل تقاطعها و پارکینگها که به صورت خط چین کشیده می شود                    
 . توجه کنید10-5 و 3 -5، 2-5شکلهای 

 .خط کشی حاشیه در آزادراه ها و بزرگراه ها، اجباری است

 تمام آزادراه ها،  بزرگراه ها و راه های اصلی الزامی است و ممکن است در سایر               خط کشی حاشیه راه در   
این  خط کشی به  رنگ  سفید است، به  استثنای  راه هایی  که دارای  میانه  است و در                 . راهها نیز به کار رود    

. وع کنید  رج 25-5 و   10-5،  9-5آنها خط کشی مجاور جزیره وسط باید به رنگ زرد باشد، به شکلهای               
 . سانتیمتر اجرا شود20 سانتیمتر است، مگر در آزادراه ها که باید عرض 15این خطوط دارای عرض 
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 ادامه خط حاشیه به داخل تقاطع 5-9 

خط حاشیه راه باید به صورت خط چین در ادامه حاشیه پیاده رو به منظور مشخص کردن  حد راه به                     
یست یا خط کشی حق تقدم عبور در راه فرعی موجود باشد،           در مواقعی که خط ا    . داخل تقاطع کشیده شود   

در مواردی که خط کشی حاشیه در راه اصلی        . خط چین مورد نظر فقط تا محور راه فرعی کشیده می شود          
انجام نشده باشد، خط چین حاشیه باید به صورت یک خط طولی در محل برخورد با راه فرعی کشیده                      

در مقابل پارکینگها، ایستگاه ها و غیره باید خط چین حاشیه         . ه کنید  توج 13-5 و   10-5شود، به شکلهای    
 .کشیده شود

وقتی که با توجه به طرح هندسی راه دید طوری باشد که کنترل بیشتری برای هدایت رانندگان در                    
مانند محلهای گردش، تقاطعهای محل برخورد چندین راه و خطوط حرکتی که            (عبور از تقاطع الزم باشد      

. ، می توان با استفاده از خط چین، خطوط طولی را به داخل تقاطع ادامه داد              )د جهت هدایت می شود   به چن 
خطوطی که عریض یا    (اگر کنترل بیشتری مورد نظر باشد، خطوط پر و یا خطوط حرکت کانالیزه شده                  

 .می نمایداین عمل، به ویژه حرکات چپ و راست  را آسان . ، به داخل تقاطع کشیده می شود)زوج باشد
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  خط کشی تقاطعها-10-5شکل 

 نزدیک شدن به موانع خط کشی در 5-10 

هنگام وجود مانع در سطح سواره رو، خط کشی به نحوی انجام می شود که ترافیک را به خوبی هدایت                 
یک مانع ممکن است به نحوی قرار گرفته باشد که ترافیک مجبور به عبور از سمت راست آن                      . نماید

خط کشی باید به نحوی     . یا دو خط حرکت که در یک جهت هستند، از طرفین مانع بگذرند                گردد، و   



 عاليم ايمني راه/ آيين نامه ايمني راهها   154

کانالیزه کردن خطوط حرکت و استفاده از تمهیدات سبقت          . صورت گیرد که  ترافیک را از  مانع  دور کند         
 های به  خط کشی قبل از رسیدن به پایه های پل، رفوژها، جزیره های جدا کننده و جزیره           . ممنوع مؤثر است  

کار رفته برای کانالیزه کردن ترافیک، به این طریق صورت می گیرد که یک یا چند خط به صورت قطری                
  سانتیمتر از انتهای مانع فاصله دارد کشیده شود،            60 تا   30از محور یا خط حرکت، تا نقطه ای که            

 .11-5شکل 

طول لچکی بر حسب     L ر آن، که د . محاسبه می شود  =W ×S 63/0Lطول این خط قطری، از رابطه     
 مساوی حداکثر عرض  لچکیبر حسب      W آماری سرعتبر حسب کیلومتر در ساعت و      %) 85(معادل   S متر،

 . متر است60 متر و در راه های برون  شهری30حداقل طول این خط در داخل شهر . متر است

مت سبقت ممنوع در    در صورت الزام به عبور ترافیک از سمت راست مانع، باید حداقل دو بار عال                  
 .نصب شود Lطول 

می توان قبل از رسیدن به مانع با استفاده ازخط کشی نوعی جزیره جدا کننده به وجود آورد و داخل                     
در صورت هدایت ترافیک از طرفین مانع، باید ترافیک در          . مثلث به دست آمده را با خطوط زرد هاشور زد         

قبل از آغاز   .   محاسبه کرد   =W×S63/0L از فرمول       هر دو سمت کانالیزه شده و طول خط مربوط را           
نقطه ای  که  خطوط حرکت از هم جدا می شوند، باید یک خط پر به جای خط چین به طول همان خطوط                     

 .جدا شونده، ترسیم کرد

“ V “در حالتی که ترافیک از طرفین مانع عبور می کند، می توان مثلث کانالیزه را به وسیله هاشورهای                

 .، تکمیل کرد11-5ند شکل شکل، مان
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  خط کشی راه در نزدیکی مانع-11-5شکل 
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 جزیره های وسط سواره رو 5-11 

دو خط زرد دوتایی، برای تشکیل جزیره هایی که ترافیک جهت های مخالف را از هم جدا می کند  اجرا                 
 .باشدسایر خط کشی های داخل این محفظه مانند هاشور و غیره نیز، باید زرد رنگ . می شود

 خط کشی به رنگ زرد 5-12 

خط کشی جدول یا حاشیه سمت راست سواره رو به رنگ زرد به این معناست که ایستادن یا پارک                     
موقت در کنار آن، فقط برای وسایل نقلیه تجاری برای بارگیری یا باراندازی و یا پیاده و سوار کردن                        

ه سمت راست سواره رو به رنگ زرد، نواحی         جدول یا حاشی  . مسافران وسایل  نقلیه همگانی، مجاز است      
توضیحات کافی در مورد زمان محدودیت توقف با یک تابلوی            . دارای محدودیت را مشخص می نماید     

 .متمم مشخص می گردد

 خط کشی به رنگ سفید 5-13 

خط کشی جدول یا حاشیه سمت راست سواره رو به رنگ سفید به این معناست که ایستادن و یا پارک                  
جدول یا  . در کنار آن، فقط برای پیاده و یا سوار کردن مسافران وسایل نقلیه شخصی مجاز است                 کردن  

توضیحات . حاشیه سمت راست سواره رو به رنگ سفید، نواحی  دارای محدودیت را مشخص می نماید                
 .کافی  در مورد زمان محدودیت توقف با یک تابلوی متمم، مشخص می گردد

 خط کشی به رنگ آبی 5-14 

خط کشی جدول یا حاشیه سواره رو به رنگ آبی به این معناست که ایستادن و یا پارک کردن در کنار                    
جدول یا حاشیه سواره رو به رنگ آبی، نواحی دارای محدودیت توقف را            . آن برای مدت موقت مجاز است     

 . گرددتوضیحات کافی در مورد زمان  محدودیت  توقف  با یک تابلو مشخص می. مشخص می نماید
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 خط کشی های عرضی 5-15 

  اصول کلی5-15-1 

خط کشی های عرضی شامل نوشته ها، ترسیم نقشها، خط ایست، خط حق تقدم، کانال عابر پیاده و                  
به استثنای هاشور داخلی جزیره های جدا    (همگی به رنگ سفید است      ) پارکینگ(خط کشی محلهای توقف    

 ).کننده، که به رنگ زرد اجرا می شود

علت  اینکه زاویه دید برای مشاهده خط کشی محدود است، تمام خط کشی های عرضی به نحوی                به  
همچنین، وقتی که خطوط طولی و      . ترسیم می شود که متناسب با خط کشی های طولی قابل رؤیت باشد          

 .عرضی با هم دیده می شود، اختالف دید به وجود نیاید

  خط ایست دوتایی5-15-2 

، برای مشخص کردن تقاطع مجهز به تابلو ایست اختصاص دارد، و             12-5ل  خط ایست دوتایی، شک   
“ رعایت حق تقدم  عبور    ”نباید به منظور نشان دادن تقاطع با یک راه اصلی که باید به  وسیله  خط                      

 .13-5خط کشی  شود به کار رود، شکل 

وی سطح سواره رو   که ر “ ایست” از فصل دوم، و کلمه       1-2این خط کشی باید همراه با عالمت شکل        
 .نوشته شده، به کار رود

هر جا که برای عالمت ایست، پیش آگاهی الزم باشد، می توان با قرار دادن صفحه متمم، شامل                     
 .روی سواره رو انجام داد“ آهسته”فاصله در زیر عالمت ایست و نوشتن کلمه 

 : کهعالمت ایست که با خط ایست دوتایی  ادغام شده باشد، به این معنی است

وسایل  نقلیه نباید در    . تمام وسایل  نقلیه قبل از ورود به راه اصلی باید مقابل خط عرضی توقف نمایند              
در صورتی که   . هیچ زمان و موقعیتی از خطوط عرضی یاد شده در باال، گذشته و به راه اصلی وارد شوند                  

ی وسایل  نقلیه ای که در این سمت       این خطوط قابل رؤیت نباشند، به گونه ای وارد راه اصلی شوند که برا            
در حال حرکت هستند، خطری به وجود آورند و یا باعث  کاهش سرعت  و تغییر مسیر وسیله نقلیه در راه                     

 . اصلی شوند
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  خط کشی برای استفاده با تابلوی ایست-12-5شکل 

 .دخط کشی   طولی  راه های  فرعی  در نزدیکی تقاطعها باید تا محل ایست کشیده شو

  کنترل به وسیله خط ایست5-15-3 

هرگاه  این  خط کشی  به  وسیله  عالمت ایست  تکمیل  شود، باید در محلی  کشیده  شود که  راننده ای  که                 
بالفاصله پشت آن توقف  می نماید، دید کافی بر ترافیک راه متقاطع داشته، و در ضمن موجب ایجاد                      

 .ه از روی خط کشی و همچنین ترافیک راه متقاطع نشودمزاحمتی برای عبور و مرور عابرین پیاد

. و به ندرت تغییر محل دهد     اشد  ترین خط به راه اصلی، معموالً باید در امتداد جدول یا لبه آن ب             کنزدی
 ،کند می    حرکت  راست راه  منتهی الیه ی که در خط     خودروی سانتیمتر به مسیر حرکت      60این خط نباید از     

 .نزدیکتر باشد

ه شود ب   که در سطح سواره رو نوشته می       “ایست ”یست عرضی دوتایی همیشه باید همراه کلمه         خط ا 
 .توجه کنید 12-5 شکل  به، کار رود
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 ساده “ ایست ”کشی  خط  5-15-4 

راننده در مواردی که به علت        ه از آن به بعد    کمنظور نشان دادن محلی است        خط ایست ساده، به   
ایست ساده همچنین در     خطوط. ندارد را   رفتن حق جلو ،  باید متوقف شود  رانندگی   نصب چراغ راهنمایی و   

.  متر از این خطوط اجرا شود       3/1 باید به فاصله     هستند، خط کشی عبور عابر پیاده      ایی که دارای  عهتقاط
 . سانتیمتر باشد30 ، سانتیمتر و در مناطق خارج از شهر20عرض این خطوط، باید در مناطق شهری 

 “رعایت حق تقدم عبور”ط کشی خ 5-15-5 

 60طول  ه  هر یک شامل قطعه خطهایی ب      است و    موازی   عهایمقطبا  این خط کشی شامل دو خط       
 30 سانتیمتر و فاصله آنها از یکدیگر        20عرض خطوط   . است سانتیمتر از یکدیگر     30فاصله  ه   سانتیمتر و ب  

، شود  اجرا می  )الً به آن اشاره شد    قب(محل خط کشی درست همان جایی  که خط ایست           . سانتیمتر است 
).   دوم توجه کنید    فصل به( گردد المت رعایت حق تقدم استفاده می      ع  همراه با  این خط کشی  .13 -5شکل  

مقررات مربوط  .خط کشی طولی راه فرعی در نزدیکی تقاطع، باید تا خط کشی رعایت حق تقدم امتداد یابد            
نشان داده  از فصل دوم     3-2  که در شکل   “ تقدم عبور  رعایت حق ”به خطوط عرضی همراه با عالمت        

 گذشته،یاد شده     این است که هیچ وسیله نقلیه ای نباید در هیچ زمان و موقعیتی از خطوط عرضی                   ،شده
به راه اصلی وارد شود و یا به نوعی وارد راه اصلی گردد که برای وسایل نقلیه ای که در راه اصلی در حال                       

با چند استثناء،   . کاهش سرعت و تغییر مسیر آنها شود       وجود آورده و یا باعث       ه خطری ب  ،حرکت هستند 
 ای راه های فرعی با راه های اصلی است،      عه تقاط تمامدن  کرمشخص   منظور از خط کشی حق تقدم عبور،     

در راه های فرعی دو طرفه خط کشی معموالً      .  یا چراغ راهنما مجهز هستند     “ایست ”آنها که به عالمت     بجز  
طرفه معموالً در تمام عرض راه انجام           در راه های یک    .شود  محور سواره رو به راه فرعی انجام می          تا

“ ایست ”محل دقیق خط کشی در رابطه با جدول راه، تابع همان مالحظاتی است که درباره خط                 . شود می
 منجر به   های باال د دستور که کاربر  وقتی .گردیده اند  بیان شود، می  کشیده“  ایست ”  عالمت با  همراه  که

که دو مسیر با     وقتی . شود انجام  عرض راه  باید خط کشی درست در     متر شود،  3ترسیم خطی کوتاه تر از     
ولین ترافیک موظف هستند تصمیم بگیرند که کدام یک به            ئمس نماید، ترافیک مشابه ایجاد تقاطع می     

ممکن است   ا،عه تقاط برخیدر  . خط کشی نمایند شود تا بقیه را متناسب با آن          عنوان راه اصلی تلقی می    
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برای مثال، در یک    . شرایط ایجاب نماید که راه با ترافیک بیشتر به عنوان یک راه با حق تقدم تلقی شود                
  است ممکن اشد،بغربی دارای شیب تند بوده و ترافیک اصلی از جنوب به غرب               ـ  چهارراه که راه شرقی    

رعایت حق تقدم   ”رای خط کشی    اج . تلقی شوند  فرعی،  رسند می  تقاطع  به وبجن  و شمال  از  که  مسیرهایی
 : نیست الزم  در شرایط زیر“عبور

است و   در بزرگراه ها که ترافیک از شیب راهه یک تبادل وارد میشود و یا خط ازدیاد سرعت موجود                 -
 . است کافی   طعمق   صورته  ب    در چنین شرایطی خط کشی حاشیهاست،میانه وسط نیز ممتد 

 .رسند  می هم  به  حاده  اویه زطرفه با شکل که دو جریان ترافیک یک Yای عهدر تقاط -

 اانهید  مورودی به در -

 در ورود به قسمتهای مربوط به تداخل ترافیک  -

 .قطعاتی از راه که دارای طرح پیچیده ای هستند -

عبور افزایش سرعت، وارد یک راه اصلی         وسیله یک خط     ه  که ترافیک از یک راه فرعی ب         وقتی
طرفه  ارای سواره رو دو طرفه با میانه غیر ممتد یا دارای یک سواره رو سریع یک            د آن راه اصلی یا      وشود   می

 باید به اندازه عرض راه فرعی به سمت راست ادامه داده            “رعایت حق تقدم عبور   ”باشد، خط کشی عرضی    
 .10-5 شکل،  شود به همان روش خط کشی حاشیه خط کشیشود و بقیه دهانه خط افزایش سرعت 

رعایت ” متر از خط     3 الی   2 ترسیم این مثلث ضروری نیست، قاعده مثلث معموالً           ،جاهای دیگر در  
 در نقاطی که میزان دید و شکل تقاطع و نیز سرعت حرکت              ،طور استثنا ه  ب.  فاصله دارد  “حق تقدم عبور  

 ترسیم آن،   برای یک محل مناسب     . متر افزایش یابد   16ه می تواند تا    در راه فرعی اجازه دهد، این فاصل       
 “رعایت حق تقدم عبور   ”خط  . عبارت است از قرار دادن قاعده مثلث نزدیک نقطه تماس خط جدول راه             

در مواردی که بیش از یک خط حرکت به           . تواند همراه با مثلث مربوط و یا به تنهایی کشیده شود             می
طور ه   ب ، باید مثلث مربوط   یاد شده، رسد برای هر یک از خطوط          می “قدم عبور رعایت حق ت  ”خط کشی  

 .جداگانه ترسیم گردد
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  خط کشی رعایت حق تقدم-13-5شکل 

  مثلث حق تقدم  عبور5-15-6 

مثلث میان تهی مربوط نیز باید         انجام شود،  “رعایت حق تقدم عبور   ”ر جا که خط کشی عرضی       ه
 .ترسیم گردد

 تقدم  رعایت حق  هیپیش آگا 5-15-7 

 شرایط  ،در مواردی که جریان ترافیک در راه فرعی خیلی متراکم بوده و یا به علت محدودیت دید                   
باید در راه اصلی، عالمت پیش آگاهی        طوری ایجاب نماید که حق تقدم عبور به راه فرعی داده شود،              

 که در سطح سواره رو     “آهسته ”وسیله کلمه   ه  تواند ب  این عالمت می  . رعایت حق تقدم عبور نصب گردد      
 .نوشته می شود تکمیل گردد
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 ساده عبور حق تقدم 5-15-8 

 سانتیمتر و   60با قطعه خطهایی به طول         سانتیمتر، 20این خط کشی از یک خط مقطع به عرض             
ایی که دارای چراغ راهنمایی      نهخط کشی حق تقدم عبور در میدا      . شود  سانتیمتر تشکیل می    30فاصله  

حلی را که در آن و یا بالفاصله بعد از آن راننده به سایر وسایل نقلیه ای که در حرکتند حق تقدم                     نیست، م 
 .کند  مشخص می،دهد عبور می

 ا و نوشته هانهپیکا 5-16 

 اانهک پی5-16-1 

 .دنباش سفید  رنگ به باید نوشته ها و انهپیکا

  کافی خط حرکت،   شمارکه دارای   رود   کار می ه  ای سفید انتخاب خط حرکت، در راه هایی ب         نهیکاپ
و نوع پیکان انتخاب خط حرکت متناسب با سرعت د .طع  استنزدیکی تقا  جدا کردن وسایل نقلیه در برای

 که بر سطح    “ایست ” و کلمه    “ایست ”خط  . ست  ا  نشان داده شده   15-5  و 14-5 حرکت در شکلهای  
 متر یا بیشتر و      20طول  ه   خطوط طولی ب  وسیله  ه   می توانند ب  ،12 -5  شکل ،شوند سواره رو ترسیم می  

 رخی از ید رعایت انضباط خاصی در ب      تأک  برای این عمل، . دنتکمیل گرد  ای انتخاب خط حرکت،   نهپیکا
 . است آورده شده 16-5 ا در شکلعهنمونه این خط کشی در نزدیکی تقاط. ا به رانندگان استعهتقاط
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 ت کیلومتر در ساع65های کمتر از ای انتخاب خط حرکت برای سرعتنه پیکا-14-5 شکل
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  کیلومتر در ساعت 65ای انتخاب خط حرکت برای سرعتهای بیشتر از نهپیکا -15 -5 شکل
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  اعه خط کشی خطوط حرکت در نزدیکی تقاط-16 -5 شکل
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  اعه ادامه خط کشی حرکت در نزدیکی تقاط-16 -5 شکل
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  انحرافی  اینهپیکا 5-16-2 

 و محل   17-5 آن در شکل   ابعاد. رود یمکار  ه  محل سبقت ممنوع ب    آغازان دادن    نش برای ،انهاین پیکا 
ایی که در محور سواره رو ترسیم      نهسیله پیکا به و  . است  شده داده نمایش 18-5پیکان انحرافی در شکل     

 رانندگان به سمت راست هدایت شده و به آنها اخطار میشود که به منطقه ای که سبقت گرفتن                    ،شود می
  که انهاین پیکا . شوند  نزدیک می  ،آن ممنوع است و یا عرض خطوط حرکت در آن کاهش می یابد              در  

 اگر روی محور راه زده      امارنگ سفید باشد    ه    باید ب  ،شود یک خط انتقال استفاده می    ، در   18-5 طبق شکل 
 در پیچ   ایی که سبقت در آنها ممنوع است      لهدر صورتی که مح   . 8-5  شکل ،شود باید به رنگ زرد باشد     

ا تصویر  نها به حدی نزدیک به هم باشند که طول خط انتقال کوتاه بوده و نصب پیکا                 چهواقع شده و پی   
ین گونه است که    ه ا ا ب نهدادن پیکا  طرز قرار .  باید از ترسیم آنها خودداری شود      ،اشتباهی به رانندگان دهد   

برای ( ن دید رانندگان خیلی کم باشد      میزا اگرو   شود،  محل سبقت ممنوع ترسیم می     آغازدو پیکان قبل از     
افتد که   کمتر اتفاق می  . دکر باید سه پیکان ترسیم       ،) میشود آغازتدریج  ه    در یک سرباالیی که ب      المث

وقتی پیکان در سطح یک راه دو خطه ترسیم شده باشد یکی از قطعه                  .باشد   کافی  یک پیکان  ترسیم
قطعه  فاصله بین دو   مرکز درطوری ترسیم گردد که     ن   و پیکا  ودخطهای زرد در محور راه باید حذف ش        

%) 85(توجه به سرعت     با [ یک ثانیه زمان حرکت    هولین پیکان، باید به فاصل     ا .8-5 شکلط قرار گیرد،    خ
اگر .  ثانیه قبل از اولی قرار گیرد       2 که در آن سبقت ممنوع است، و دومی            ی محل آغازاز  قبل   ]حرکت 

یت ؤ محل سبقت ممنوع قابل ر     آغاز ثانیه قبل از     9 ثانیه ای یعنی    6 فاصله   پیکان دوم برای رانندگان از    
 .18 -5 شکل . ثانیه قبل از پیکان دوم استفاده نمود3فاصله ه   باید از پیکان سومی ب،نباشد
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  خط کشی خطوط حرکت در نزدیک شدن به خطوط دوتایی -18 -5 شکل
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 وشته ها خط ن5-16-3 
منظور از نوشتن کلمات بر سطح معابر تنظیم ترافیک، اخطار به استفاده کنندگان از راه و هدایت آنان                  

از خط نوشته های به زبان انگلیسی نیز می توان در محلهای            . است و همیشه باید به زبان فارسی باشد        
 .مورد نیاز استفاده کرد

نمونه این کلمات،   . قابل فهم است استفاده می شود     در خط نوشته ها فقط از کلماتی که به سادگی            
 .“مدرسه”و “ اتوبوس”، “آهسته”، “ایست”: عبارت اند از

ارتفاع حروف به نحو قابل مالحظه ای با توجه به زاویه دید رانندگانی که به کلمات نزدیک می شوند،                  
تر باشد،  ارتفاع محل     کیلومتر در ساعت یا کم      65هرگاه سرعت نزدیک شدن به کلمات        . زیاد می شود 

 65 متر باشد، اما وقتی این سرعت از         6/1، برای حرف الف حداقل      19-5حروف و اعداد باید طبق شکل       
 . متر باشد4، باید حداقل 20-5کیلومتر در ساعت بیشتر شود، ارتفاع یاد شده طبق شکل 

ان می فهماند که به     نشان داده شده، به رانندگ     20-5 و   19-5که در شکلهای    “ ایست”نوشتن کلمه   
و خطوط ایست عرضی دوتایی به      “ ایست”یک تقاطع نزدیک می شوند و همچنین، به عنوان مکمل تابلو           

 .12-5کاربرد آن در سایر موارد مجاز نیست، شکل . کار می رود

 بر سطح سواره رو به رانندگان می فهماند که امکان           22-5 و   21-5نوشتن کلمه آهسته، شکلهای      
این کلمه، می تواند متمم هر عالمت        . دارد و ضرورت دارد که در رانندگی احتیاط نمایند           خطر وجود   

 .اخطاری حتی عالمت رعایت حق تقدم عبور در مسیر حرکت و در نزدیکی به تقاطع باشد

در موقعیت خطرناک مثل نزدیکی پیچهایی که بعد از یک قطعه نسبتاً طوالنی و مستقیم راه قرار                     
انتخاب محل نوشتن این کلمه در رابطه با نوع خط           . ین کلمه برای تأکید خاص مؤثر است       دارد، تکرار ا  

این عالمت، باید قبل از رسیدن به محل خطر بر سطح راه نوشته شود، تا راننده فرصت کافی را                      . است
، “اتوبوس”کلمه  . برای کاهش سرعت و مواجه شدن با محل، به نحو اطمینان بخش داشته باشد                    

 پیدا است، برای مشخص کردن وجود ایستگاه اتوبوس به کار            24-5 و   23-5ر که در شکلهای     همان طو
دو خط عرضی و یک خط      (این عالمت، باید در محدوده ای از خطوط مقطع سفید رنگ قرار گیرد             . می رود
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گاه این خط کشی باید در حقیقت متمم تابلو ایست       ). طولی، یا قطعه خط به طول یک متر و فاصله یک متر           
 .اتوبوس باشد

در ایستگاههای اتوبوس، که توقف سایر وسایل نقلیه در طول حاشیه راه یا جدول کناری مجاز نباشد،                 
خط کشی زرد رنگ در طول حاشیه راه یا روی جدول کناری، برای              . باید خط کشی زرد رنگ اجرا شود      

 .تعیین محل مجاز سواره و پیاده شدن مسافر اتوبوسها الزم است

 ایستگاه اتوبوس به صورت متناوب یا به وسیله چند سرویس، به ویژه در راه های پر ترافیک                    هرگاه
 .مورد استفاده قرار گیرد، تا آنجا که ممکن باشد، ایستگاههای اتوبوس خارج از سواره رو تعبیه می شود

متوجه  نشان داده شده، این است که رانندگان          25-5که در شکل    “ مدرسه”منظور از نوشتن کلمه     
 .وجود مدرسه و احتماالً عبور افراد از عرض سواره رو شوند

خط کشی توقف ممنوع در حاشیه سواره رو نزدیک ورودی و خروجی مدرسه از جهت دید بیشتر برای                 
 متر در هر سمت ورودی و خروجی مدرسه         20 الی   15خط کشی توقف ممنوع    . رانندگان باید انجام گردد   

 .باید اجرا شود
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  کیلومتر در ساعت و کمتر65 برای سرعت حرکت “ایست ” خط کشی کلمه -19 -5 شکل
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  کیلومتر در ساعت65برای سرعت بیش از “ ایست” خط کشی کلمه -20-5شکل 
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  کیلومتر در ساعت و کمتر65 برای سرعت حرکت “آهسته ” خط کشی کلمه -21 -5 شکل
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  کیلومتر در ساعت65 برای سرعت بیش از“ آهسته” خط کشی کلمه -22-5شکل 
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 . کیلومتر در ساعت و کمتر65 برای سرعت حرکت “اتوبوس ” خط کشی کلمه -23 -5 شکل
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 . کیلومتر در ساعت65برای سرعت حرکت بیش از “ اتوبوس” خط کشی کلمه -24-5شکل 
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 “مدرسه” خط کشی کلمه -25-5شکل 
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 خط کشی آزادراه ها 5-17 

  خط کشی خطوط حرکت5-17-1 

 15و در راه های ورودی و خروجی آنها، باید به عرض           . 26-5 خطوط حرکت در آزادراه ها، شکل       تمام
. اجرا شده و به چشم گربه ای  نیز مجهز باشد         ) گالسبید(سانتیمتر و با استفاده از مواد منعکس کننده نور          

 در نقاطی از آزادراه ها که      در رمپها و  .  متر است  26فاصله های  چشم گربه ای ها از یکدیگر، در خود آزادراه         
 . متر کاهش می یابد13احتمال وجود مه و غبار به صورت قابل مالحظه وجود داشته باشد، این فاصله به 

  خط کشی حاشیه سمت راست5-17-2 

 سانتیمتر، به  رنگ سفید و با مواد منعکس کننده          20تمام خطوط حاشیه سمت راست، باید به عرض          
 .26ـ5نور باشد،  شکل 

 متر از 26چشم گربه ای های قرمز رنگ و زرد رنگ، تا حد امکان نزدیک به خط حاشیه به فاصله های         
 متر در شرایطی که احتمال وجود مه و غبار به صورت قابل مالحظه ای                13یکدیگر در شرایط عادی و       

 .باشد، نصب می شود

  خط کشی حاشیه سمت چپ5-17-3 

 سانتیمتر به  رنگ زرد و با مواد          20باید به عرض     ،  26-5تمام خطوط حاشیه سمت چپ، شکل         
 .منعکس کننده نور باشد
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  نمونه طرح خطوط ازدیاد و کاهش سرعت در آزادراه ها-26-5شکل 
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  خط کشی در تقاطعها5-17-4 

حاشیه شب نمای سمت راست در طول خط کاهش و افزایش سرعت و در طول سمت راست راه های                  
 .ودورودی یا خروجی کشیده می ش

 .27-5خط انتقال حاشیه سمت چپ رمپها باید از آغاز با رنگ زرد شب نما مشخص گردد، شکل 

 سانتیمتر، در طول     15خط چین حاشیه سفید رنگ سواره رو اصلی به صورت شب نما و به عرض                  
خطوط کاهش و ازدیاد سرعت راه های خروجی و ورودی کشیده می شود و چشم  گربه ای های سبز رنگ                  

 . متری نصب می گردد13ه فاصله های نیز ب

چشم گربه ای های قرمز رنگ، در تمام طول سمت راست رمپها نصب می شود، اما از آغاز خط انتقال                  
 . متر کاهش می یابد13شیب راهه تا آغاز خط انتقالی تقسیم ترافیک، فاصله چشم گربه ای ها به 

، باید روی خط انتقال سمت      26-5 شکل    متری طبق  4چشم  گربه ای های قرمز رنگ به فاصله های       
 .سواره رو حامل ترافیک عبوری مجاور قسمتی که هاشور زده می شود، نصب گردد

چشم گربه ای های زرد رنگ مربوط به خط انتقال، باید در سمتی که شیب راهه قرار دارد،  در مجاورت                  
 متر  4سمت هاشور خورده    فاصله بین آنها در تمام طول ق       . خط زرد رنگ حاشیه سمت چپ نصب شود        

 .است

 متر کمتر شود، فاصله آنها از        500چشم گربه ای های زرد رنگ، هر جا شعاع انحنای شیب راهه از              
 . متر کاهش می یابد13یکدیگر به 

 نشان داده شده    27-5جزئیات هاشورهای مورب برای محدوده های  ازدیاد و کاهش سرعت، در شکل            
یات و محل ترسیم پیکانهایی را که نمایانگر ورودی محدوده های            ، جزئ 28-5سمت راست شکل    . است

 جزئیات و محل ترسیم      28-5کاهش سرعت در آزادراه ها هستند نشان می دهند، اما سمت چپ شکل               
 .پیکانهای ورودی محدوده های کاهش سرعت را در راه های شریانی نشان می دهد
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 تصال استاندارد در راه نمونه خطوط جهت نما برای قسمتهای ا-27-5شکل 
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 . جزئیات طرح و محل قرار دادن فلش که ترافیک را به خط کاهش سرعت هدایت می کند-28-5شکل 
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 عالمتهای اخباری

 





 187  شم ـ عالمتهای اخباریفصل ش

 مقدمه 6-1 

 . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه گردد161برای تعریف انواع راه ها به نشریه 

گان از راه، اطالعات مورد نیاز را می دهد و یافتن راه برای رسیدن             عالمتهای اخباری، به استفاده   کنند    
 .به مقصد را برایشان میسر سازد

عالمتگذاری برای راه های محلی فقط به هنگام لزوم استفاده از عالمتهای پیش آگاهی جهت نمای                
یین نامه آمده  محلی، و عالمتهای جهت نمای محلی برای نشان دادن مقاصد دارای اهمیت محلی در این آ              

 .است

 :عالمتهای جهت نما شامل سه گروه زیر است

 .عالمتهای پیش آگاهی جهت نما که اطالعاتی درباره محل تقاطع را قبل از رسیدن به آن می دهد :الف

عالمتهای تأیید کننده، شامل تأیید و اطالعات اضافی در مورد راه، که پس از عبور از یک تقاطع                     :ب
 .می دهد

 .های جهت نمای اصلی که می تواند تنها یک خروجی از تقاطع را مشخص کندعالمت :ج

این سه نوع عالمت، در محل مناسب خود و در مجاورت تبادلهای آزادراه ها و بزرگراه ها، و در                        
 .تقاطعهای سایر راه ها نصب می شود

. ن فصل است   بسیاری از عالمتهای اخباری در عمل ساده تر از مثالهای نشان داده شده در ای                    
 .عالمتهای با زمینه ای به  رنگهای مختلف، می تواند در راه هایی از درجات مختلف نصب گردد

عالمتهای جهت نمای دیگری مانند عالمتهایی که جهت ساختمانهای عمومی مانند پایانه فرودگاه،              
فرقه نامیده می شوند   راه آهن و بیمارستان را مشخص می سازد نیز وجود دارد که تحت عنوان تابلوهای مت              

توصیه های قسمتهای بعدی این فصل، استانداردهای       . و باالخره سایر عالمتها، در این فصل آمده است         
 .مطلوب فنی است

مالحظات . ، شامل ضابطه های طرح و عالمتهای اخباری مورد استفاده در راه ها است                1پیوست  
ممکن است در مرکز شهرها، در       . ل اهمیت است  اقتصادی، هماهنگی و در نظر گرفتن زیبایی نیز، قاب          
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نزدیکی بناهای تاریخی و معماری های استثنایی، اندازه یک عالمت پیش آگاهی بزرگ را کاهش و یا                   
 .محل نصب آن را تغییر داد

 اصول کلی 6-2 

در . شبکه راه های ملی، شامل آزادراه ها و بیشتر راه های مهم مناطق شهری و برون شهری است                  
 شهری، راه های شریانی هر جا که ممکن باشد برای جلوگیری از عبور از مرکز شهر، به صورت                     مناطق

 .کمربندی ساخته می شود

فرق اصلی عالمتهای آزادراه ها و عالمتهایی که در راه های دیگر استفاده می شود، در رنگ و اندازه                   
 بزرگتر از اندازه توصیه شده برای بقیه         اندازه عالمتها در آزادراه ها،   . عالمتهای جهت نمای اخباری است   

 .راه ها است

 .عالمتهای اخباری آزادراه ها، باید دارای زمینه تابلو آبی با نوشته ها و اعداد سفید باشد

 .عالمتهای اخباری بزرگراه ها باید به  رنگ سبز و اعداد سفید باشد

ای سفید و نوشته هایی به  رنگ مشکی       عالمتهای اخباری در راه های اصلی و فرعی، باید دارای زمینه          
 .باشد

بنابراین، شماره آزادراه ها وقتی    . شماره گذاری راه باید همیشه به  رنگی متناسب با راه مورد نظر باشد            
 که در عالمتهای پیش آگاهی و جهت نما نوشته می شود، باید دارای زمینه آبی، نوشته ها و دیگر جزئیات                  

شماره بزرگراه ها، باید به  رنگ سفید در زمینه سبز و حاشیه ای سفید به کار               . دنیز دارای حاشیه سفید باش    
شماره راه های اصلی و فرعی، روی صفحه ای سفید که دارای نوشته و حاشیه مشکی است، نوشته                  . رود

شماره راه ها در عالمتهای پیش آگاهی جهت نمای محلی و یا عالمتهای جهت نمای محلی که در              . می شود
اما وقتی این عالمتها در تقاطعهای بین         . ه های اصلی و فرعی نصب می گردد، نشان داده نمی شود           را

راه های محلی و راه های فرعی و یا اصلی قرار می گیرد، صفحه نمایانگر شماره راه، باید پیوست این                       
 هیچ گونه  وقتی که خروجی های یک تبادل به هر دو جهت راه متقاطع ارتباط دارد،                  . عالمتها گردد 

 .راهنمایی در صفحه شماره راه اضافه نمی شود
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عالمتهای پیش آگاهی جهت نما، جهت نما و تأیید کننده راه که متوالی به کار می رود، نباید بیان کننده                
شماره راه ها نیز، باید به طور یکسان در عالمتهای جهت نما و تأیید               . اطالعاتی متناقض یکدیگر باشد    

 . به کار گرفته شودکننده شماره راه

در عالمتهای دو زبانه، نوشته های فارسی مقدم بر انگلیسی بوده و حاکم بر طرح عالمتها است،                     
 .2پیوست 

 عالمتهای پیش آگاهی جهت نما 6-3 

 :، مورد استفاده قرار می گیرد1-6 نوع عالمت پیش آگاهی  جهت نما به شرح جدول 10

، مثالهایی از عالمتهای پیش آگاهی جهت نما       14-6 تا   1-6عالمتهای نشان داده شده در شکلهای        
 .است که مورد استفاده قرار می گیرد

در بسیاری از موارد، نمونه هایی از عالمتهای بزرگراه ها در راه های اصلی و فرعی، اما با استفاده از                     
 .رنگهای مربوط به راه های اصلی و فرعی قابل استفاده است

 :برای مثال

ک راه نشان داده شده روی یک عالمت پیش آگاهی جهت نما، در بزرگراه به آزادراهی                وقتی که ی   -
، یا با استفاده از عالمتهای جهت نمای اضافی مستطیلی  از بزرگراه         7-6منتهی می گردد، مانند شکل     

 .20-6 به  آزادراه، مانند شکل 

ر یکی از راه هایی که      وقتی که اخطار قبلی برای مشخص کردن ممنوعیت ورود و یا گردش د                 -
 .14-6منشعب می شود، الزم باشد، شکل 
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  موردهای استفاده از عالمتهای پیش آگهی جهت نما-1-6جدول 

نوع عالمت پیش آگاهی جهت نما *شماره شکل  مالحظات  ردیف
 1 خالصه مقدماتی آزادراه 2 -6-1،6 

 2 نقشه ای آزادراه 6-3 

 6-4،6-6،6-7 ، 

 11 -6 و 6-10

 3 ه ای بزرگراهنقش

 4 باالسری آزادراه 6-5 

 5 مشخص کننده خطوط حرکت 6-8 

 6 خالصه بزرگراه 6-9 

 7 نقشه ای راه فرعی 6-10 

 8 خالصه از بزرگراه به راه فرعی 6-12 

عالمتهای پیش آگاهی جهت نمای محلی برای 
 استفاده در بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی

 9 خالصه محلی 6-13

برای استفاده در مناطق شهری وقتی که یک 
 .عالمت خالصه موجب گمراهی می شود

 10 نقشه مانند درون شهری 6-14

 .رنگ زمینه عالمتها متناسب با درجه راه، ممکن است آبی، سبز و یا سفید باشد •

 
  در یک آزادراه(Forward) عالمت پیش آگاهی جهت نمای مقدماتی -1-6شکل 



 191  شم ـ عالمتهای اخباریفصل ش

 
  در یک آزادراه یا بزرگراه(Forward) پیش آگاهی جهت نمای مقدماتی  عالمت-2-6شکل 

 
  در یک آزادراه(Forward) عالمت پیش آگاهی جهت نمای مقدماتی -3-6شکل 
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  در نزدیکی خروج از یک آزادراه یا بزرگراه(Forward) عالمت پیش آگاهی جهت نمای مقدماتی -4-6شکل 

 
 که مقصدهای خطوط حرکت را در یک (Forward)گاهی جهت نمای مقدماتی  نوع آویز عالمت پیش آ-5-6شکل 

 .آزادراه مشخص می کند
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  عالمت پیش آگاهی جهت نما برای میدان-6-6شکل 
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 . عالمت پیش آگاهی جهت نما در یک شریانی که اطالعات راه به آزادراه را نیز می دهد-7-6شکل 

 
 حرکت در راه شریانی عالمت نشان دهنده مقصد خطوط -8-6شکل 
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  عالمت پیش آگاهی جهت نمای خالصه در یک راه شریانی-9-6شکل 

 
 . عالمت پیش آگاهی جهت نما که دو سه راه نزدیک به هم را در یک راه فرعی نشان می دهد-10-6شکل 
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  عالمت پیش آگاهی جهت نما برای نشان دادن یک میدان دارای ورودی به آزادراه-11-6شکل 
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  عالمت پیش آگاهی جهت نمای خالصه در یک راه فرعی-12-6کل ش

 
  عالمت پیش آگاهی جهت نمای محلی-13-6شکل 
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  عالمت پیش آگاهی جهت نمای محلی نقشه مانند دارای عالمت ورود ممنوع-14-6شکل 

 عالمتهای پیش آگاهی جهت نما 6-4  

  اصول کلی6-4-1 

 جهت نما، با توجه به نوع راه و پیچیدگی تقاطع تغییر              نوع و محل استقرار عالمتهای پیش آگاهی      
به . هدف اصلی این است که در ضمن تأمین وضوح و خوانایی، باید ابعاد عالمتها را حداقل کرد                 . می کند

طور کلی، در تقاطعهای ساده و برای عالمتهای پیش آگاهی مقدماتی در تقاطعهای غیرهمسطح،                     
در حاالت مشکل تر مانند    . 12-6 و   9-6،  2-6،  1-6مثال شکلهای   عالمتهای خالصه ارجح است، برای      

تقاطعهای پیچیده و یا میدانها، عالمتهای نقشه مانند مناسب تر خواهد بود، برای مثال می توان به شکلهای               
 . اشاره نمود11-6 و 6-6، 6-4
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 راه ها مشخص   در عالمتهای پیش آگاهی جهت نما، معموالً مقاصد بعدی داده نمی شود، اما شماره              
این عمل در مورد عالمتهای پیش آگاهی جهت نمای محلی نیز صدق میکند، صرفاً تحت شرایط              . می گردد

برای مثال وقتی که جهت راهی  در یک         (ویژه ای ممکن است الزم باشد نام محل و شماره راه یاد شود              
 ).تقاطع ناگهان عوض می شود

پیش آگاهی جهت نما داده می شود، باید حداقل گردیده و         اطالعاتی که در مورد مقاصد در عالمتهای         
تحت شرایط استثنایی، برای مثال اگر راهی برای رسیدن به دو            . فقط در هر جهت یک مقصد داده شود        

 .مقصد مهم به دو راه تبدیل می شود، الزم است که هر دو مقصد روی عالمت نشان داده شود

ر عالمتهای پیش آگاهی جهت نما طوری باشد که اندازه آن          وقتی  که اطالعات الزم مورد استفاده د       
بسیار بزرگ و یا عالمت شلوغ شود، برای مثال وقتی که دو یا چند مقصد برای هر کدام از مقاصد مورد                       
نیاز است، از دو عالمت مجزا استفاده می شود، اما باید این مسئله را در نظر داشت که عالمت اول باید به                     

فاصله این دو عالمت نباید از فاصله حداقل الزم، جهت دید           . ومی به زبان انگلیسی باشد    زبان فارسی و د   
همچنین نباید آن قدر به هم نزدیک باشد که اولین عالمت مانعی .  داده شده کمتر باشد2-6که در جدول  

به ممکن است در بسیاری از موارد، فضای کنار راه برای نصب عالمت               . برای دید دومی محسوب شود    
اندازه کافی نباشد، در این صورت، باید از حداقل اطالعات در مورد مقاصد داده شده و یا از عالمتهای                       

 .فارسی و انگلیسی، به صورت مجزا استفاده گردد

  پیش آگاهی خروج از آزادراه ها6-4-2 

ها و یا    ، پایان آزادراه    )خروج(در طول یک آزادراه باید اطالعات کافی در مورد هر تغییر مسیر                   
به این منظور، یک روش استاندارد برای            . استراحتگاه، که برای رانندگان مفید است، داده شود             

 .عالمتگذاری در تمام آزادراه ها توصیه می شود

چهار نوع عالمت پیش آگاهی جهت نما مورد استفاده قرار می گیرد، که مشخص کننده عوامل زیر                  
 :است

 راه عمومیخروج از یک بزرگراه یا یک  :الف

 خروج از آزادراهی دیگر :ب
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 پایان آزادراه :ج

 تقاطع یک رمپ خروجی از آزادراه با یک بزرگراه یا راه عمومی :د

 متری قبل از آغاز     100 و   200،  300در حالتهای الف، ب و ج پایه های کاهش فاصله در فاصله های             
 .خط کاهش سرعت، نصب می شود

ی رانندگان بهتر مشخص شود ممکن است تمام عالمتهای پیش آگاهی          در آزادراه ها برای آنکه راه برا     
 .جهت نمای، از نوع الف، ب، ج، شماره خروج را نشان دهند

 خروج از بزرگراه و یا یک راه عمومی :الف

 نشان داده شده است، به ترتیب در دو           3-6،  2-6،  1-6عالمتهایی شبیه آنچه  که در شکلهای          
 56-6و آغاز خط کاهش سرعت قسمت اتصال، نصب می شود، به شکل            کیلومتری،  یک کیلومتری    

 .توجه کنید

به طور کلی، عالمت خروج برای هر دو جهت در بزرگراه یا یک راه عمومی به کار می رود، که در                       
المان عالمت  . در صفحه شماره راه نشان داده نمی شود        ...) شمال، شرق و  (این صورت جهت ها     

ننده اطالع می دهد که در دو کیلومتری این نقطه یک خروجی به راهی که               خالصه مقدماتی، به را   
عالمت دوم در یک کیلومتری اطالعاتی شبیه المان          . شماره آن مشخص شده است وجود دارد        

سومین عالمت  . عالمت به عالوه مقاصد المان که خروجی بعدی به آن می رسد، به دست می دهد              
در بیشتر  . دهد به اضافه شماره راهی که به آن نزدیک می شود           در آزادراه، همان اطالعات را می       

تغییر مسیرها، تنها یک مقصد نشان داده می شود، اما اگر یک خروجی به دو مقصد با اهمیتی                       
یک عالمت   . مشابه و مجاور هم منتهی گردد، هر دو مقصد باید نشان داده شود                           

 .اره رو آزادراه نصب شود، باید در دماغه بین رمپ خروجی و سو“خروج”جهت نمای

هر جا که   . روش عالمتگذاری، وقتی خروجی های آزادراه در نزدیکی یکدیگرند تغییر خواهد کرد              
.  کیلومتر است، عالمتگذاری برای المان خروج است        5/2 تا   5/1فاصله بین محلهای خروجی بین      

ار می گیرد، حذف خواهد     کیلومتری دومین خروج قر    2اما عالمت پیش آگاهی جهت نما که در فاصله        
 بوده، که به    3-6 و   2-6بنابراین دومین خروجی دارای عالمتهای نشان داده شده در شکلهای           . شد

هرگاه فاصله بین دو خروجی     . ترتیب در یک کیلومتری و آغاز خط کاهش سرعت نصب می گردد           
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تری و یک کیلومتری     کیلومتر باشد، به جای عالمتهای پیش آگاهی به فاصله دو کیلوم          5/1کمتر از   
، در آغاز   3-6عالمتهایی شبیه شکل    . ، به کار می رود   4-6خروج، عالمتهای نقشه مانند، شبیه شکل      

 .هر خط کاهش سرعت نصب می شود

 خروج از آزادراهی دیگر :ب

 متری قبل از منشعب شدن      200 کیلومتری، یک کیلومتری و      2عالمتهای پیش آگاهی جهت نما در      
 نصب  2-6 و   1-6 مانند شکلهای     کیلومتری و یک کیلومتری    2متهایی که در    عال. نصب می شود 

 در یک محل معمول و در انتهای شانه آسفالته راه قرار                ،)با صفحات دارای شماره راه     (می شود  
طور استثنا  ه  ب.  می باشد 5-6  شکل  مانند اما سومین عالمت ترجیحاً یک عالمت باالسری      . می گیرد
 انشعاب، خطوط   ولیننزدیک یکدیگرند، آخرین عالمت باالسری در ا       آزادراه هاای  بهکه انشعا  وقتی

 عالمت. را مشخص می سازد   مقتضی برای استفاده ترافیک جهت ترک آزادراه از خروجی دوم             
 . خواهد بود5-6 باالسری در دومین خروجی شبیه شکل

 پایان آزادراه: ج

کار   به 6 -6 شکل مت پیش آگاهی جهت نما مانند   وقتی آزادراه به میدان ختم می شود، فقط یک عال         
 10 -6 در ادامه، عالمت میدان را که در شکل       .  متری تقاطع نصب می گردد    300می رود و در فاصله     

ی عالمتها.  میلیمتر است، نصب می شود    1500 یا   1200نشان داده شده و مثلث آن دارای ارتفاع          
 متری پایان آزادراه نصب      30 در دو کیلومتری و       51-6  و 49-6  شکلهای، مانند   “پایان آزادراه ”

 همراه 51-6 و 49-6  شکلهای صورت میدان نیست عالمتهای   ه   انتهای آزادراه ب    که وقتی. شود می
 .یردمی گعالمتهای پیش آگاهی جهت نما اگر الزم باشد مورد استفاده قرار  

 تقاطع یک رمپ خروجی آزادراه  :د

ما بجز نوع مربوط به آزادراه در رمپهای خروجی مورد استفاده قرار               عالمتهای پیش آگاهی جهت ن   
طور معمول بین    این عالمتها به  .  می باشد 11-6 و یا    6-6  یک عالمت نمونه شبیه شکل    . می گیرد

 میلیمتر و   500 و ارتفاع حروف فارسی      ، متر از تقاطع با یک راه عمومی نصب می شود          100 تا   50
طور  ممکن است یک عالمت پیش آگاهی جهت نمای محلی نیز به           .است میلیمتر   300انگلیسی  

 . متر از تقاطع با یک راه عمومی نصب شود50 تا 25استثنا در یک راه خروجی یا ورودی بین 
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  باالسری عالمتهای 6-5 

که   که فضای کنار راه برای نصب یک عالمت کافی نباشد و یا جایی             وقتی در آزادراه ها، و بزرگراه ها   
یط ترافیکی ایجاب می کند که اطالعات در هر خط به رانندگان داده شود، عالمتهای پیش آگاهی                   شرا

 صورت باالسری در دو کیلومتری، یک کیلومتری و در باالی راه نصب گردد               ه   جهت نما ممکن است ب   
  ). با رنگ زمینه متناسب با نوع راه5 -6 شبیه شکل(

 بزرگراه ها در پیش آگاهی جهت نما 6-6 

دیگر راه هایی که نزدیک به استانداردهای مربوط به آزادراه طرح شده است، در نزدیک  و بزرگراه ها در
ن عالمت در یک    اولی. یک تقاطع غیر همسطح باید دو عالمت پیش آگاهی جهت نما وجود داشته باشد             

 که در آغاز     و دومین عالمت   2-6 کیلومتری آغاز خط کاهش سرعت، از نوع خالصه مقدماتی مانند شکل          
یک عالمت جهت نمای   .  می باشد 3 -6 خط کاهش سرعت نصب می گردد از نوع خالصه و شبیه شکل            

به  با توضیحات و نوشته های سفید روی زمینه های سبز الزم خواهد بود،                 22 -6  شبیه شکل  “روجخ”
 تقاطعهای  کلیهاه ها،  بزرگر در. گیرد  قرار بزرگراه سواره رو  و که در دماغه قسمت بین رمپ خروجی       طوری

راه های اصلی یا فرعی باید دارای یک عالمت پیش آگاهی جهت نمای              و با دیگر بزرگراه ها، آزادراه ها    
با راه های   بقیه تقاطعهای بزرگراه ها  . خالصه و یا نقشه مانند با نوشته های سفید و زمینه ای سبز باشد             

قاطع با خیابانهای   ت مگر در    ،13 -6  شکل ،ی باشدمحلی دارای عالمتهای پیش آگاهی جهت نمای محلی م      
 دارای نام خیابان الزم هگونه عالمتگذاری جز صفح بدون ترافیک عبوری واقع در مناطق شهری که هیچ        

ممکن است یک عالمت پیش آگاهی جهت نما که مقاصد مربوط به هر خط را نشان دهد، مفید                    . ندارد
 :استفاده از چنین عالمتی عبارتند ازهنگام ه ثر بؤ عوامل م.8 -6  شکل،باشد

سمت خطوط حرکت   ه  که سواره رو ب    آن، وقتی  ماننددر نزدیکی تقاطعهای دارای چراغ راهنمایی و یا          :الف
 .باشد   ترافیک به خطوط  مهمهدایت منظمخط کشی شده و مشخص طور  به

 .بدان اضافه نگردد قرار گیرد و قدماتیجای عالمت پیش آگاهی جهت نمای مه این عالمت ب :ب

 .این عالمت در راه های بدون میانه مورد استفاده قرار نمی گیرد :ج
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این عالمت در نزدیکی فاصله معمول از تقاطع قرار گرفته و قبل از نقطه ای که صفوف مرتب                       :د
 .8 -6  شکل،معموالً امتداد می یابد نصب می شود

  و 9 -6 لهایکصادی، طرح عالمت باید شبیه ش     تأمین صرفه جویی اقت  در جهت   در تقاطعهای ساده و     
جزئیات . عنوان یک اصل، جزئیات فارسی و انگلیسی باید در دو ستون مجزا قرار گیرد               ه    باشد، ب  6-12

در این صورت، پیام    . فارسی باید در سمت راست عالمت و معادل انگلیسی در سمت چپ آن قرار گیرد                
جزئیات به هر زبانی در اطراف طوالنی ترین       . زبان واضح است     عالمت برای خوانندگان فارسی و انگلیسی     

که طرح عالمت     وقتی ،)1پیوست  ( بیان شده است     36همان طور که در ضابطه     . خط آنها متمرکز می شود   
 برای عالمتهای پیش آگاهی جهت نمای      ه  ویژه به چنین طریقی عالمت را زشت و نامتناسب سازد ب             

عالمتهای . 13 -6 شکل  عالمت،   شود یادآوری هم   زیرسی و التین، در      محلی، بهتر است پیامهای فار     
کار  هم و درهم به    نقشه مانند، همیشه برای تقاطعهای پیچیده تر مانند میدانها و یا تقاطعهای پشت سر             

که در هر جهت یک مقصد نام برده            وقتی ،مانند  در عالمتهای نقشه   .11-6 و 6-6  شکلهای،  می رود
 یک راه در صفحه     که شکل  وقتی. ه های فارسی باید باالی نوشته های انگلیسی قرار گیرد        می شود، نوشت 

  و نام انگلیسی زیر آن      ، باالی آن   در فاصل مناسبی تلقی شود نام فارسی مقصد        عنوان حد ه  عالمت ب 
در سایر مواقع جهت اقتصادی نمودن طرح یک عالمت ممکن است الزم باشد که نام                  . نوشته می شود 

کلی،  به طور    .11-6  شکل ،سی مقصدها در باالی نام انگلیسی آن و در مقابل شماره راه نوشته شود              فار
 در  .4 -6 شکل مانند،  شماره راه از یکدیگر مجزا شود        ارجح این است که قسمتهای فارسی و انگلیسی        

کننده   تأیید سایر موارد، یک طرح اقتصادی عبارت از این خواهد بود که صفحات نشان دهنده عالمتهای              
وقتی .  مثالی از چنین طرحی را نشان می دهد11 -6  شکل .26-6 تا 24-6  شکلهای،  شماره راه طرح شود   

که فارسی مستقیماً در باالی انگلیسی قرار         هنگامی   و   ، صفحات مجزا وجود داشته باشد       ،در عالمت 
 برای مثال می توان به   ،   عالمت ممکن است با توجه به عرض این صفحات تعیین شود             می گیرد، شکل 

 . اشاره کرد15-6  و5 -6 شکلهای

 باید همیشه در نزدیکترین جهتی که مربوط به آنهاست و عالمتهای خالصه                 ،صفحات شماره راه  
 که دو مقصد با یک جهت نشان        وقتی. صفحه شماره راه، باید مستقیماً در باالی نام مقصدها قرار گیرد           

د صفحه شماره راه در سمت راست، چپ یا در همان قسمتی که                 داده می شود، ممکن است الزم باش      
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مانند، این صفحه در باال یا در یک           در عالمتهای نقشه   . 9 -6  شکل ،مقصدها نوشته می شود قرار گیرد     
 به  که شکل یک راه در عالمت افقی یا نزدیک به آن است و                وقتی. می گیرد سوی نام مقصدها قرار   

 طوریه  می گیرد ب  آمده است، صفحه شماره راه به موازات نقش راه قرار          ریک جدا کننده مناسب د   صورت  
 ،کار می رود  که فارسی آن در باالی نام فارسی مقصد و انگلیسی آن در زیر نام انگلیسی مقصد مربوط به                  

 .10-6 و 6 -6 شکلهای
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 مثالهایی از عالیم جهت نما
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 .ا نشان می دهد عالمت جهت نما که یک راه شریانی ر-15-6شکل 

 راه های فرعی پیش آگاهی جهت نما در 6-7 

ایی که غیر از عالمتهای       عه شمار تقاط   اماکار می رود      به یاد شده در راه های فرعی نیز اصول        
در راه های  . پیش آگاهی جهت نمای محلی، عالمتهای پیش آگاهی دیگری الزم دارد کمتر خواهد بود              

و راه های اصلی و بیشتر راه های فرعی برخورد می کند،          راه ها، بزرگراه ها فرعی، تمام تقاطعهایی که با آزاد     
 نشان داده شده الزم دارد، تقاطع       12-6 و 10 -6  آنچه در شکلهای   مانندعالمتهای پیش آگاهی جهت نما    

با سایر راه های دارای اهمیت ترافیکی ممکن است عالمتهای پیش آگاهی جهت نمای محلی الزم داشته                
 .13 -6  شکل،باشد

 محلی  جهت نمای پیش آگاهی 6-8 

سرعت . ارزیابی در خصوص نیاز به عالمتهای پیش آگاهی جهت نمای محلی توجه خاصی الزم دارد              
وسایل نقلیه، قابل رؤیت بودن خود تقاطع و هر عالمت جهت نما در محل تقاطع، شمار وسایل نقلیه ای                   

در مناطق شهری این عالمتها می تواند کمک شایانی در         . که گردش می کنند، همه در نظر گرفته می شود       
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عالمتهای پیش آگاهی  . راهنمایی رانندگان به خط حرکت مقتضی و در نزدیک شدن به تقاطع بنماید                
راه های اصلی و فرعی، مناسب       و یا  جهت نمای محلی برای تقاطعهای بین راه های محلی و بزرگراه ها          

و راه های اصلی و فرعی، یا بین         تقاطع بین بزرگراه ها، یا بزرگراه ها     با این وجود ممکن است در        . است
وسیله سیستم  ه  راه های فرعی نیز برای نشان دادن مقصدی که دارای اهمیت محلی است و ب                      

 این  ،ممکن است در راه های محلی نیز     . دکرعالمتگذاری اصلی تأمین نشده است، از این عالمتها استفاده          
طور معمول   و به ،   در چنین راه هایی استفاده از این عالمتها تأیید شده نیست             مااعالمتها نصب شود     

ممکن است بعضی اوقات الزم باشد یک عالمت پیش آگاهی           . جهت نما کفایت خواهد کرد    عالمتهای  
 برای نشان دادن مقاصد درجه یک، همراه عالمتهای پیش آگاهی جهت نمای محلی              مقدماتی جهت نمای

 بیان شده است، استقرار     2-6در جدول    طوری که    این عالمتها همان  . کار گرفته شود   هطور مجزا ب  ه  ب
، مشکالتی در مورد یافتن مسیرشان ایجاد می شود      ،  اغلب برای رانندگان در مناطق بزرگ شهری       .می یابد

 عوامل مؤثر در  . های کافی و مناسب دقت زیادی الزم است          بنابراین در این مناطق برای عالمتگذاری      
 یا نوع خالصه باشد مانند عوامل مؤثر        ،مانند  از نظر اینکه نقشه     ،انتخاب نوع عالمتهای جهت نمای محلی    

اگر عالمت پیش آگاهی جهت نمای یک بزرگراه و یا راه             .  عالمتهای جهت نما است    هدر انتخاب بقی   
آگاهی جهت نمای  بخشی طرح تقاطع را نشان داده باشد، یک عالمت پیش            طور رضایت  عبوری، قبالً به  

که الزم است فاصله نیز نشان داده شود، این فاصله در               وقتی. محلی خالصه ممکن است کافی باشد      
  داده  نشان،  ارجح است  لیمحجهت نمای    که بر عالمتهای پیش آگاهی       محلی عالمتهای جهت نمای 

 ه های دیگر عالمتهایی در   ایشان با را  عهاغلب الزم است که برای راه های محلی، در محل تقاط           .می شود
شکل و در قسمت پایین آن، استفاده از عالمت پیش آگاهی           T  در نزدیک شدن به تقاطع    . نظر گرفته شود  

 که یک خط حرکت مجزا قبل از تقاطع یا دو یا سه راه                 اما وقتی . د است ئجهت نمای محلی تقریباً زا    
کار بردن این عالمتها     قاطع محدود است به   د و یا اینکه رؤیت عالمتها در ت         نهم وجود دار  ه  نزدیک ب 

کار بردن عالمتهای پیش آگاهی     مین ترتیب به   ه به ). علت ارتفاع زیاد یک تپه    ه  مثالً ب ( ضروری می باشد 
 شکله  و عالمتهای جهت نمای ب    جهت نمای محلی در راه های محلی که به تقاطعهای ساده نزدیک شده،          

در این شرایط عالمتهای    . د است ئ، اغلب زا  )الً قابل رؤیت می باشد   و کام (  در تقاطع وجود دارد    که پرچم  
 همچنین  .پیش آگاهی ممکن است حذف شود اما ضرورت دارد راننده بتواند مسیر مستقیم خود را بشناسد               
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در مورد نصب عالمتها در راه های فرعی، هنگامی که طرح چنین راهی یک دید خوب و طوالنی از یک                    
 به طوری که راه اصلی در نظر گرفته نشود و یا موقعیت آن نادیده                 ،لی دیگر بدهد  راه محلی به راه مح    

در این شرایط، پیدا کردن راه هایی که دید مستقیم را قطع می کند             .  توجه خاصی الزم است    ،گرفته شود 
 در. روشی برای انجام این عمل است        ،   در راه فرعی    “تقدم رعایت حق ”عالمت  . بسیار مهم است   

منظور  به.  نمی گردد یاددرج نمی شود و مقاصد بعدی نیز           آگاهی محلی شماره راه ها      پیش عالمتهای
کاهش اندازه و شمار عالمتها در نزدیک راه اصلی، عالمتهای پیش آگاهی جهت نمای محلی ممکن است               

 :کدام از دو صورت زیر باشد به هر

کار رفته   جهت نمایی که پس از آن به     و ارتفاع حروف عالمتهای     ،  2-6ارتفاع حروف طبق جدول      :الف
 .است با ارتفاع حروف کوچکتر بالفاصله بعد از آن

 ا بر عهنصب تابلوی پیش آگاهی جهت نمای محلی لزومی ندارد اما عالمتهای جهت نما در تقاط                 :ب
 .نشان داده شده، نصب گردد 2-6اساس همان ارتفاع اصلی که در جدول 

 آزادراه ها  دی به ورو جهت نمای پیش آگاهی 6-9 

تا رانندگان را به استفاده از      ،  شود  باید خوب عالمتگذاری   ،تمام راه هایی که به آزادراه متصل می گردد      
استفاده از عالمت راه به آزادراه که در عالمتهای پیش آگاهی جهت نما نشان داده                . آزادراه تشویق کند  

و یا بیشتر آغاز      کیلومتری آزادراه ها  15 است از    ممکن ه گردیده، ئ ارا 7-6ل  می شود همان طور که در شک    
 . خیز یا محل راه های کندرو جلوگیری نماید شود تا بتواند با جذب ترافیک، از تراکم آن در نقاط حادثه

آغاز نشده اما در دست تکمیل است، توصیه می شود            برداری از آزادراه ها   که هنوز بهره    در مواقعی 
 پیش آگاهی جهت نما و عالمتهای جهت نما برای اطالعات راه به آزادراه داده             ترتیب پیش بینی عالمتهای  

که روی آن را تا هنگام لزوم پوشاند         نوشته متن تابلو را می توان در مرحله طرح تکمیل نموده یا این           . شود
 نظر و یا ممکن است پیش بینی الزم برای اضافه کردن بعدی صفحه ای که دارای نوشته مقتضی باشد، در   

 .گرفته شود

 که یک آزادراه جدید طرح می شود یا پیش بینی می گردد راه موجود در آینده                 حاالت دیگر وقتی   در
 مستلزم تجدید در شمار عالمتهای پیش آگاهی       توسعه و گسترش یابد، پیش بینی اطالعات راه به آزادراه         
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چنین شرایطی، یک عالمت جهت نمای       در   .جهت نما یا تغییر در عالمتهای موجود راه به آزادراه است            
 می باشد  20 -6  نشان داده شده و دارای توضیحات شکل         16 -6  از نوعی که در شکل      مستطیل شکل 

 معمول برای آن در نظر      می تواند به عالمتهای پیش آگاهی جهت نمای موجود اضافه گردد تا یک شکل            
 رنگ سفید بر روی زمینه آبی باشد        ه آزادراه به  دو حالت، باید عالمتهای دارای شمار      برای هر . گرفته شود 

شود،   وجود آمدن سردرگمی  ه  کار رود، مگر آنکه رعایت چنین امری باعث ب         و تنها نام یک مقصد باید به      
نقش .  که دو خروجی از یک تقاطع به تقاطعهای مختلف مربوط به آزادراه مرتبط باشد                 مثال وقتی  ایبر

  مقررات آن به   شروعبرای نشان دادن    ،  تنها در محل ورودی به آزادراه      43-6  نشان داده شده در شکل    
 .کار می رود

 
 . عالمت جهت نما که یک راه شریانی را نشان می دهد-16-6شکل 

 انتخاب نام مقصدها 6-10 

نام چنین  .  است که دارای اهمیت ترافیکی در طول راه است          اصلینام مقصد مهمترین     در بزرگراه ها 
 در عالمتهای پیش آگاهی جهت نما برای         .1 طبقه بندی شده است     قبالً  )اصد درجه یک   مق( محلهایی

  شامل مقاصد عمده، . تقاطعهای با آزادراه، در هر جهتی از آزادراه تنها یک مقصد عمده داده می شود                 

                                                                                                                                       
 . در فصل اول نگاه کنید2-8-1به توضیحات بند . 1
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 1وست  در پی نقاط عمده مجاز    . و همچنین نقاط پایان آزادراه می باشد      ویژه   یا مناطقی با اهمیت   و  شهرها  
 :در آنها الزم به ذکر استکه بیش از یک نام  مثالهایی از مواردی .ستا  آمده

دوی این   که یک انشعاب از راه به دو مقصد درجه یک منتهی می گردد، ممکن است هر                   وقتی :الف
 .مقاصد در عالمتی که قبل از انشعاب در محل تقاطع نصب می گردد، درج شود

اغلب راه های اصلی است که     ،  کز شهرهای بزرگ به خارج هدایت می شود      راه های شریانی که از مر     :ب
  بعدی تقاطعهای در و به خروجی های متعدد    ،  به بیش از یک مقصد درجه یک منتهی می گردد           

 . می رسد

که دارای اهمیت   ( که یک شهر مهم صنعتی یا منطقه توریستی بعد از یک مقصد درجه یک               جایی :ج
  اضافه یک  درجه  مقصد  به در این صورت ممکن است، مقصد عمده       ،  یردقرار می گ   )کمتری است 

 . گردد

که دارای اهمیت    وقتی که یک بزرگراه در نهایت به یک مقصد درجه یک یا عمده منتهی گردد                  :د
  وقتی ه ویژه  عالمتهای تقاطع ب   .خیلی بیشتری نسبت به بقیه مقاصدی است که از آن عبور می کند           

انه دار با تقاطع غیر همسطح است باید شامل این مقصد دارای اهمیت عالوه بر نام              که راه یک راه می    
 .مقصد مهم بعدی باشد

وقتی که خروج از یک آزادراه و یا بزرگراه در یک تقاطع غیر همسطح در هر جهت به دو مقصد                        :هـ
 .درجه یک می رسد

وجود داشته باشد، ابتدا نام نزدیکترین  “د” تا “الف”که دو یا چند مقصد مهم با توجه به بندهای  وقتی
ندرت، نام  ه   اما ب  .می گردد  یاد   اول مقصد این،   )بند ج ( در صورت وجود مقصد عمده    . آنها نوشته می شود  

 نشان داده   8-6 که در شکل   طوری  همان .می شود ذکر  آن زیر  در  است محلهایی که پس از آن نقطه      
با   در تقاطعهای آزادراه ها    .کار برد   را نیز می توان به     “راهگبزرشماره  ” و   “مرکز شهر ”شده است کلمه     

کدام از جهت ها مقصد درجه یک وجود نداشته باشد،              که در هیچ   بزرگراه ها و راه های عمومی وقتی     
 در راه های عمومی قرار می گیرد و ممکن        بیشتری هستند مقصدهای درجه دو که دارای اهمیت ترافیکی        

مین ترتیب ممکن است مقاصد      ه به. نشان داده شود   پیش آگاهی جهت نما آزادراه ها  است در عالمتهای    
یا در یک    )رمپ ها(طور استثنا در عالمتهای خالصه یا نقشه مانند در راه های خروجی               کم اهمیت به  
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اگر  ). می افتد  اتفاق شهری مناطق در بیشتر( عالمت جهت نمای محلی در انتهای رمپ نشان داده شود         
 باید در تمام عالمتهای جهت نمای      ،کار گرفته شود  ه  صدی در عالمت پیش آگاهی جهت نما یک دفعه ب       مق

مثالهایی از انواع عالمتهای      زیر در ). رسانیع  تداوم اطال ( کار رود   به ،بعدی تا رسیدن به مقصد نیز       
 . آورده شده استاستپیش آگاهی جهت نما که شامل نام مقاصد واقع در مسیر 

 المتهای جهت نماع 6-11 

 :برای عالمتهای جهت نما وجود داردزیر،  نوع اصلی مشخص شده در جدول 10
  عالمت جهت نما شکل شماره شکل   )محل استفاده(کاربرد 

 15ـ6 برای مشخص کردن بزرگراه ها

 16ـ6

  پرچم  به شکل

  مستطیل  به شکل

 17ـ6 برای مشخص کردن راه های فرعی 

 18ـ6

  به شکل پرچم

 به شکل مستطیل 

  پرچم  به شکل 19ـ6 برای مشخص کردن راه های محلی 

 به شکل مستطیل 

 برای مشخص کردن آزاد راه ها

 ترافیک به آزاد راه از نقاط دور

 به شکل پرچم 6-20

 به شکل مستطیل

 به شکل پرچم 21-6 آزادراه به آزادراه دیگر

 22-6 برای مشخص کردن خروجی یک آزادراه

6-23 

 به شکل پرچم

 

 
 . عالمت جهت نما که یک راه فرعی را نشان می دهد-17-6شکل 
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 . عالمت جهت نما که یک راه فرعی و فاصله تا مقصد را نشان می دهد-18-6شکل 

 
 . عالمت جهت نمای محلی که فاصله تا مقصد را نشان می دهد-19-6شکل 

 
  عالمت جهت نما راه به آزادراه-20-6شکل

 
  عالمت جهت نما در ورود از یک آزادراه به آزادراه دیگر-21-6شکل 
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  عالمت جهت نما برای خروج در یک تقاطع غیرهمسطح-22-6شکل 

 
 . عالمت جهت نما برای خروج هنگامی که تقاطعهای غیرهمسطح در نزدیک هم قرار دارند-23-6شکل 

 ای جهت نماتهموارد استفاده عالم 6-12 

در هر جایی که قرار گیرد همیشه محلهائی را که در عالمتهای پیش آگاهی                 عالمتهای جهت نما،   
مگر در تقاطعهای غیر همسطح که دو یا چند عالمت پیش آگاهی          . جهت نما نشان داده شده تکرار می نماید     

وقتی که بعد از این عالمتها، عالمتهای تأیید کننده مانند              . جهت نما مورد استفاده قرار گرفته باشد       
 وجود نداشته باشد، در این عالمتها ممکن است فاصله تا هر مقصد را نیز نشان                 30-6 و   29-6ای  شکله
 .داد
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هر عالمت، می تواند تنها یک خروجی از تقاطع را مشخص کند و بنابراین عالمتهای جهت نما مرتب                 
ع آن متأثر از    هر عالمت به تنهایی طرح می شود و نو        . به صورت مجموعه ای از عالمتها به کار می رود        

 .عالمتهای دیگر مجموعه نخواهد بود

در بزرگراه هایی که دارای استانداردی نزدیک به استاندارد آزادراه ها می باشند، هنگامی که دو عالمت               
پیش آگاهی جهت نما قبالً برای یک تقاطع غیر همسطح استفاده شده باشد، عالمت جهت نمایی شبیه                  

 روی زمینه ای سبز باید در دماغه قسمتی که سواره رو را از رمپ خروج                ، اما با نوشته سفید    22-6شکل  
باید جانشین مقاصدی گردد که در عالمتهای پیش آگاهی            “ خروج”کلمه  . جدا می کند، نصب گردد    

 .جهت نما آمده است

به طور کلی استفاده از عالمتهای جهت نمایی به شکل پرچم، بر عالمتهای به شکل مستطیل ارجح                  
عالمتهای به شکل مستطیل تنها هنگامی به کار می رود که به دلیل شکل خاص تقاطع عالمت به                 . است

این امر چه در مورد کاربرد تنهای عالمت یا          . شکل پرچم جهت را به صورت واضح و روشن ارائه نکند           
 .مجموعه ای از عالمتهای جهت نما صادق است

همچنین، در  . تهای پیش آگاهی جهت نما نصب شود    عالمتهای جهت نما باید در تقاطعهای دارای عالم      
تقاطعهایی که استفاده از عالمتهای پیش آگاهی ضرورتی ندارد، ولی رانندگان به اطالعاتی در مورد راه                  

برای مثال، در جایی که در یک تقاطع فرعی، و یا راه های محلی به راه های                  (نیاز دارند به کار می رود       
 ).ای نزدیک مختلف را، به طور کامل و به وضوح مشخص می نمایدفرعی، اصلی، یا بزرگراه ه

با این وجود توصیه     . در تقاطعهای ساده به طور معمول مقاصد بعدی و شماره راه ها داده می شود                
می شود که عالمتهای جهت نما را با زاویه ای نصب کنند تا رانندگان بتوانند یا از محل خط توقف و یا در                     

 . بعدی را بخوانندحین عبور، مقاصد

در یک میدان، معموالً یک عالمت پیش آگاهی جهت نما همراه با یک عالمت جهت نما در هر                      
 .خروجی برای نشان دادن مقاصد کافی است

در . در مناطق شهری استفاده از میزان قابل توجهی از عالمتهای جهت نمای محلی، طبیعی می باشد              
. تاها می رود ممکن است دارای عالمتهای جهت نمای محلی باشد        مناطق بین شهری، راه هایی که به روس      

عالمتهای پیش آگاهی محلی ممکن است در راه های اصلی و فرعی برای نشان دادن مقاصد محلی به                   



 215  شم ـ عالمتهای اخباریفصل ش

این عالمتها ممکن است در راه های محلی برای نشان دادن مقاصد محلی و در هنگام مقتضی                  . کار رود 
چنین عالمتهایی که با عالمتهای جهت نمای راه های       .  استفاده قرار گیرد   حتی مقاصد درجه یک نیز مورد     

اصلی و فرعی فرق می کند هیچگاه شامل شماره راه نخواهد بود، ولی در صورت لزوم بهتر است به جای                    
اگر . 19-6آنکه فاصله ها در عالمتهای تأیید کننده راه درج گردد در این عالمتها نشان داده شود، شکل                  

تهای مربوط به مقاصد محلی همراه با عالمتهای نشان دهنده مقاصد عبوری به کار رود و ارتفاع                    عالم
حروف آنها یکسان باشد، عالمتهای محلی دارای اثر زائدی خواهد بود زیرا این عالمتها به نام مکانهای                   

ای نصب  بنابراین وقتی که عالمتهای جهت نمای محلی در چنین مجموعه              . بیشتری اشاره می کند   
 آمده است با حروف یک درجه        2-6می گردد، کلمات مطابق با آنچه که برای عالمتگذاری در جدول              

 ). رجوع کنید1 در پیوست 31به ضابطه . (کوچکتر نوشته می شود

عالمتهای محلی که روی یکدیگر قرار گرفته است برابر نباشد، ممکن است شکل             ) پهنای(اگر طول   
محدودیتهایی وجود دارد که افزایش در زمینه را نسبت         . جهت نما اصالح شود  ظاهری مجموعه عالمتهای    

 .به اندازه حروف غیر قابل قبول می سازد

به منظور ساده کردن نصب و بهبود دید مجموعه عالمتهای جهت نما از صفحات نگهدارنده                       
یگر نصب می شود و وقتی که عالمتهای محلی و عبوری جهت نما با یکد. خاکستری رنگ استفاده می شود 

یا وقتی که برابری آنها مجموعه غیر قابل قبولی از نظر زیبایی ایجاد می کند، این صفحات اغلب مفید                     
است و می تواند تعداد پایه های مورد نیاز را کم کرده و سازگاری در عالمتها ایجاد نماید، به شکلهای                       

قتی که جهات مختلفی ضرورت دارد از یک        در مواقع دیگر و   .  رجوع کنید  3 از پیوست    2- و الف  1-الف
نقطه مشخص گردد، استفاده از صفحات نگهدارنده متعدد در روی یکدیگر ایجاد منظره ناپسندی می کند،               

 از  107 برای فضای بین عالمتها در روی صفحات نگهدارنده، به ضابطه                3 از پیوست     1-شکل الف 
 . رجوع کنید1پیوست 

وری که یک جهت را نشان می دهد، ممکن است به جای اینکه              عالمتهای جهت نمای محلی و عب     
روی هم قرار گیرد به منظور کاهش لطمه وارده به محیط، در کنار هم نصب شود، زیرا موجب گمراهی                     

 .رانندگان می شود
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  ارتفاع حروف برای سرعتهای مختلف-2-6جدول 

 )متر(فاصله جانبی عالمت از خط عبور وسیله نقلیه 

15 12 9 6 3 

  نقلیهسرعت وسیله
 )کیلومتر در ساعت(

 9/41 9/33 9/25 9/17 35 

4/45 4/46 4/38 3/30 3/23 45 

7/58 8/50 8/42 7/34 7/26 55 

2/63 2/55 2/47 2/39 2/31 65 

6/67 7/59 7/51 6/43 6/35 75 

1/72 1/64 1/56 48  85 

5/76 5/68 5/60 5/52  95 

9/80 9/72 6/64 9/56  105 

4/85 4/77 4/69   115 

8/89 8/81 8/73   125 

 ای جهت نمای آزادراهتهعالم 6-13 

عالمتهای جهت نمای راه به آزادراه در تقاطعهای راه های عمومی جایگزین دیگر عالمتهای اخباری               
اگر برخورد یک راه به یک آزادراه در          . این عالمت همراه عالمتهای معمول به کار می رود         . نمی شود

عالمتهای . تهای پیش آگاهی جهت نما نشان داده شده باشد، این عالمت باید بدون تغییر به کار رود               عالم
شماره آزادراه با نوشتاری سفید در صفحه ای با زمینه آبی، و بقیه رنگهای عالمت به اقتضای نوع راه                       

 . توجه کنید20-6مشخص می شود، به شکل 

برای مثال در یک تقاطع     ( از یک مقصد امری اساسی است،        در عالمتهای آزادراه، وقتی که نام بردن      
 را همراه نام    20-6، باید عالمتی شبیه شکل       )با دو خروجی که به دو تقاطع در آزادراه هدایت می شود            

 .مقصد عمده آن در آزادراه به کار برد

ومی و  ، با و یا بدون مقاصد عمده، در تقاطعهای بین راه های عم                21-6عالمتهایی مانند شکل     
 .آزادراه ها برای نشان دادن ورود به آزادراه و اعالم شروع مقررات آن به کار می رود



 217  شم ـ عالمتهای اخباریفصل ش

هر گاه ترافیک بتواند آزادراه را به مقصد ورود به راهی دیگر، استراحتگاه و یا دیگر مکانهای استراحت                 
و رمپ خروجی   باید در دماغه بین قسمت سواره رو        “ خروج”ترک کند، عالمت جهت نمایی شامل کلمه        

در یک حالت ساده که سه عالمت پیش آگاهی جهت نما را به دنبال داشته باشد، عالمتی                   . نصب گردد 
. این عالمت همچنین در ورودی به استراحتگاه و توقفگاه نصب می گردد           .  کافی است  22-6شبیه شکل   

) ا به راه دیگری بروند    که به یک راه برسند ی     (وقتی که دو یا چند خروجی خیلی نزدیک به یکدیگر است            
، 4-6و همه با یکدیگر در یک عالمت پیش آگاهی جهت نمای نقشه مانند نشان داده شده است، شکل                   

وقتی که، برای مثال در .  نشان داده شود23-6مانند شکل “ خروج”شماره راه باید در عالمت پیش آگاهی 
 مقصد محلی یا نام خیابانها مشخص        مناطق شهری، خروجی ها در نزدیکی هم است و راه ها به وسیله            

 .الزم باشد“ خروج”شده است، ممکن است تکرار نام مقصد در عالمت 

  عالمتهای تأیید کننده راه و شماره راه6-14 

 : نوع به شرح زیر است8عالمتهای تأیید کننده بر 

  عالمتهای تأیید کننده راه و شماره راه-3-6جدول 

 ردیف نوع عالمت تأیید کننده لشماره شک )محل استفاده(کاربرد 

 1 عالمت تأیید کننده شماره راه  24-6 برای استفاده در آزادراه ها

 2 عالمت تأیید کننده شماره راه  25-6 برای استفاده در بزرگراه ها

 3 عالمت تأیید کننده شماره راه  26-6 برای استفاده در راه های فرعی

 4 عالمت تکرارکننده راه کمربندی 27-6 برای استفاده در بزرگراه ها

 5 عالمت تکرار کننده راه کمربندی 28-6 برای استفاده در راه های فرعی

 6 عالمت تأیید کننده راه 29-6 برای استفاده در آزادراه ها

 7 عالمت تأیید کننده راه 30-6 برای استفاده در بزرگراه ها

 8 ید کننده راهعالمت تأی 30-6 برای استفاده در راه های فرعی
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  موارد استفاده عالمتهای تأیید کننده راه و شماره6-15 

 راهی را که رانندگان بعد از تقاطع از آن عبور           28-6 تا   24-6عالمتهای نشان داده شده در شکلهای       
، اطالعات اضافی در مورد مسیر       30-6 و   29-6می کنند تأیید می کند و عالمتهای مربوط به شکلهای           

 . دست می دهندبعدی را به

عالمتهای تأیید کننده شماره راه، باید در محلی نصب شود که هیچ گونه مانع خارجی برای دید وجود                  
 .نداشته باشد، یا گردش به راه فرعی مانع دید آن نشود

در .  متر بعد از تقاطع،بسته به شرایط، فاصله داشته باشد            500 تا   100توصیه می شود که حداقل      
 کیلومتری بعد از آغاز خط افزایش سرعت راه های            3 متری و     500 در   24-6ت شکل   آزادراه ها عالم 

این عالمت، بین تقاطعها حداکثر به        . ورودی تقاطعها و تنها در سمت راست سواره رو نصب می گردد            
 . کیلومتر تکرار می شود15فاصله 

 در جایی که به علت      ، ممکن است  26-6 و   25-6عالمتهای تأیید کننده شماره راه، مانند شکلهای         
در مناطق  . کم بودن تقاطعها دارای عالمت، نوع راه در ذهن راننده نمانده باشد، مورد استفاده قرار گیرد                 

 10بین شهری و در راه های شریانی و سایر مسیرهای عبوری، اگر تقاطعهای عالمتگذاری شده بیشتر از                  
 .ننده شماره راه بین هر دو تقاطع مورد نیاز استکیلومتر از یکدیگر فاصله داشته باشد، عالمت تأیید ک

این . عالمتهای تکرار کننده راه کمربندی، باید به تکرار در راه های کمربندی شهری استفاده شود                 
عالمتها به ویژه وقتی مفید است که امتداد راه نامشخص بوده و عالمتگذاری خاصی برای اطمینان از                    

ن، راه به ترتیبی ادامه یابد که ترافیک زیادی را از راه های دیگر جذب                همچنی. ادامه راه مورد نیاز باشد    
 .نماید

عالمتهای راه کمربندی می تواند به پایه چراغهای روشنایی خیابان نصب شود و اگر به طور معمول و                 
 درجه به سمت باال چرخانده، تا مقداری روشنایی از            15مستقیم روشن نشود، توصیه می شود آنها را تا           

این عالمتها به اولین یا دومین چراغ بعد از هر تقاطع مهم در راه کمربندی و به                      . المپ دریافت کند  
 متر، یا هر نقطه ای که ممکن است موجب راهنمایی و کمک به رانندگان شود، نصب                       500فاصله  
 .می گردد
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که (أیید کننده راه    به دنبال عالمتهای تأیید کننده شماره راه در تقاطعها، همیشه باید عالمتهای ت               
اگر شمار پیام فارسی از سه مقصد بیشتر باشد،           . تهیه و نصب شود    ) فاصله تا مقصد را نشان می دهد      

 .عالمت تأیید کننده راه باید به طور مجزا به دو زبان فارسی و التین باشد

انی که از راه    عالمتهای تأیید کننده راه، باید به دور از موانع جانبی راه نصب شده و توسط رانندگ                   
عالمت تأیید کننده راه به زبان فارسی، در فاصله حداقل دید           . فرعی گردش می کنند به وضوح دیده شود      

 .2-6نسبت به عالمت تأیید کننده شماره راه نصب می گردد، جدول 

 همین عالمت به زبان انگلیسی و در فاصله ای کمتر از حداقل فاصله دید نسبت به اولی، و به گونه ای                  
وقتی که مشکالت نصب مانع اجرای موارد باال           . نصب می شود که عالمت اول مانع دید آن نگردد           

به شرط آنکه   . می شود، عالمت دوم در هر نقطه ای که امکان دارد، پس از عالمت اول نصب می گردد                 
 و  29-6 عالمتهای تأیید کننده راه مانند شکلهای     .  داده شده، رعایت شود    2-6حداقل دید که در جدول      

، ممکن است حاوی نام مکانهایی عالوه بر نامهای مندرج در عالمتهای پیش آگاهی جهت نما یا                  6-30
این عالمتها، شامل تمام نامهای عمده ای است که در عالمت پیش آگاهی               . عالمتهای جهت نما باشد  

المتهای قبلی آمده،  جهت نما و عالمتهای جهت نمای بدون یاد فاصله قبل بوده و به همان شکل که در ع               
 .نوشته می شود

نام هر محل اضافی که در این عالمتها درج می شود، محلهای دورتری است که در عالمتهای                       
نام محلهایی که خارج از راه است       . پیش آگاهی جهت نما و عالمتهای جهت نمای بعدی، ظاهر خواهد شد         

 کیلومتر  25اط از محل عالمت کمتر از        نیز ممکن است در صورت لزوم نوشته شود، اما فاصله این نق              
“ آزادراه”در بزرگراه ها عالمتهای تأیید کننده ممکن است شامل نام مقصدهای عمده باشد و کلمه                . است

 . توجه کنید30-6نیز ممکن است در این عالمت ظاهر شود، به شکل 

تأیید کننده راه تنها    وقتی که تقاطعهای متعددی به فواصل کم از یکدیگر قرار میگیرند، عالمتهای               
یک عالمت تکرار کننده شماره راه، ممکن است در صورت نیاز بین              . بعد از آخرین تقاطع قرار می گیرد      

 کیلومتری را می توان روی عالمتهای تأیید 250مقاصد درجه یک یا عمده تا فاصله . تقاطعها استفاده شود
 .کننده راه نشان داد
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تأیید کننده راه ظاهر شد، این امر باید در تمام عالمتهای تأیید             هرگاه نام یک محل در یک عالمت        
وقتی که مقصدی خارج از راه در عالمت نشان داده شده است،            . کننده بعدی تا رسیدن به آن تکرار گردد       

 .باید آنرا بین نام دو محلی قرار داد که در دو سمت خروج قرار دارد

.  باید به طور کلی بعد از تقاطعها نصب گردد          30-6ند شکل   در بزرگراه ها، عالمتهای تأیید کننده مان     
در مناطق شهری، اگر عالمت تأیید کننده راه بیش از حد مشخص و معلوم است و یا به خاطر تکرار                         
تقاطعهای عالمتگذاری شده استفاده از آن ضروری نیست، فقط از یک عالمت ساده تر تأیید کننده شماره                

 .اده می شود استف25-6راه، مانند شکل 

عالمتهای تأیید کننده راه، باید بعد از تمام میادین و تقاطعهای دارای چراغ راهنمایی، یا کانالیزه شده                 
که به خاطر طرح غیر عادی آن یافتن مقصد بعدی را مشکل و راننده را دچار تردید می کند، مورد استفاده                    

یک راه مستقیم نیست، بلکه فرضاً با گردش به          برای مثال، مهمترین مسیر گذر از تقاطع         . قرار می گیرد 
در این صورت، نصب عالمتهای تأیید کننده راه بعد از تقاطع و در هر خروجی بسیار                 . راست ادامه می یابد  

 .مهم است

فاصله هایی که روی عالمتهای تأیید کننده راه و دیگر عالمتها نوشته می شود، باید به نزدیکترین                   
 ).1 از پیوست 13ضابطه (د تا بتوان به این ترتیب اندازه عالمت را حداقل کرد، کیلومتر برگردانده شو
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  عالمت تأیید کننده شماره آزادراه-24-6شکل 

 
  عالمت تأیید کننده شماره راه شریانی-25-6شکل 

 
  عالمت تأیید کننده شماره راه فرعی-26-6شکل 
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 یک راه شریانی عالمت تکرار کننده راه کمربندی در -27-6شکل 

 
  عالمت تکرار کننده راه کمربندی در یک راه فرعی-28-6شکل 
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  عالمت تأیید کننده راه برای استفاده در یک آزادراه یا راه شریانی-29-6شکل 
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  عالمت تأیید کننده راه برای استفاده در یک راه شریانی همراه با فاصله تا آزادراه-30-6شکل 
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 مای متفرقهای جهت نتهعالم 6-16 

  عالمت جهت نمای فرودگاه6-16-1 

 در صورت نیاز در تقاطعها مورد استفاده قرار            31-6عالمت جهت نمای نشان داده شده در شکل          
اندازه این عالمت از ارتفاع حروف به کار        . می گیرد، و ممکن است در یک مجموعه از عالمتها نصب شود          

افزودن فاصله تا فرودگاه، امری کمک کننده        . ی می نماید رفته در بقیه عالمتهای جهت نما در آن پیرو         
این عالمت، به طور معمول دارای توضیحات و نوشته های مشکی روی زمینه سفید با حاشیه و خط                 . است

با وجود این، در آزادراه ها، توضیحات، نقش، حاشیه و خط جهت نما، همه به                 . جهت نمای مشکی است  
در صورتی که شمار وسایل نقلیه ای که به قصد فرودگاه حرکت              . سترنگ سفید روی زمینه ای آبی ا      

می کنند زیاد بوده و یا احتمال اینکه رانندگانی که در پیدا کردن مسیر دچار مشکل شوند وجود داشته                      
باشد، می توان از طریق عالمتهای پیش آگاهی یعنی افزودن نقش فرودگاه و اضافه کردن کلمه فرودگاه                 

 کیلومتری یا بیشتر، راهنمایی کامل برای رسیدن         15پیش آگاهی محلی، حتی از فاصله      روی عالمتهای   
از . نقش هواپیما باید در جهتی که عالمت نشان می دهد، رسم شود          . 14-6به فرودگاه را ارائه کرد، شکل       

 بعدی  محلی که عالمتگذاری فرودگاه آغاز می شود، این عالمت باید در تمام تقاطعهای عالمتگذاری شده             
و اگر راه فرودگاه به شبکه عالمتگذاری شده ای متصل می شود، در تمام تقاطعهای بعدی که راه هایی تا                  (

 .، نصب شود)رسیدن به فرودگاه مورد نیاز است

 
  عالمت جهت نمای فرودگاه-31-6شکل 
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  سایر عالمتهای جهت نمای6-12-2 

مای بیمارستانها، مسجدها، پاسگاه های     عالمت جهت ن : سایر عالمتهای جهت نما، عبارت است از       
 .پلیس، باراندازها، ایستگاه های اتوبوس، ایستگاه های راه آهن، مترو و غیره

 نشان داده شده است و برای نشان دادن محلهای حایز               32-6نوع کلی این عالمتها، در شکل         
ادن مقاصد محلی دارای    این عالمتها، معموالً برای نشان د      . اهمیت، ممکن است تغییرهای زیادی کند      
 .اهمیت فرهنگی یا تاریخی، به کار می رود

وقتی که یک عالمت به شکل پرچم نتواند جهت صحیح را نشان دهد، می توان از یک عالمت                       
 .مستطیل شکل استفاده کرد

این عالمتها دارای توضیحاتی به رنگ مشکی روی زمینه ای به رنگ سفید با حاشیه ای به رنگ                     
 .مشکی است

رتفاع حروف این عالمتها، مانند دیگر عالمتهای جهت نمای مورد استفاده است و فقط در تقاطعها                  ا
 .نصب می شود

به این عالمتها وقتی نیاز است که راننده مجبور شود برای رسیدن به آنها، از راه اصلی خارج شود و                      
بجز باراندازها که آغاز    . قصد می گردند یا وقتی که احتماالً شماری از رانندگان نا آشنا با محیط، به دنبال م             

 .عالمتگذاری در هر فاصله مقتضی برای آنها ضروری است، به ندرت بیش از یک عالمت مورد نیاز است

فاصله را نیز   . هر کدام از این مقصدها می تواند، در عالمتهای جهت نمای محلی هم منعکس گردد               
 . دادمانند نام محل، می توان در عالمت جهت نما نشان

اگر مقصد عالمتگذاری دیگری نداشته باشد، عالمت پیش آگاهی جهت نمای محلی برای هر کدام از               
 .این مقصد ها، خود به خود از یک صفحه تشکیل می شود

احتمال استفاده از این عالمتها در مناطق شهری بسیار زیاد است با این وجود، برخی مواقع این                       
به طور مثال، برای ایستگاه راه آهن خارج از یک شهر، یا      (د استفاده است،    عالمتها در جاهای دیگر نیز مور     

 ).برای مقصدی با اهمیت تاریخی یا فرهنگی
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با تغییراتی در این نوع عالمت، می توان از آن برای نشان دادن جهت های منتهی به انواع مختلف                     
سایل نقلیه تجاری، یا توقفگاه ها و      برای مثال، پارکینگهای مجانی، محل توقف و       . پارکینگ استفاده کرد  

 .غیره

 
  عالمت جهت نما برای ایستگاه راه آهن، بارانداز و غیره-32-6شکل 

 نما ای اخباری غیر جهتتهعالم 6-17 

 :عالمتهای اخباری غیر جهت نما، برای تأمین نیازهای زیر طرح می شود

، که به منظور آگاهی از      57-6اها، شکل    اطالعات کشوری یا جغرافیایی مانند نام شهرها و روست          :الف
 .محدودیتهای کلی سرعت به ویژه در مرزها و در ابتدای راه ورودی به کشور نصب می گردد

حاشیه و  . این تابلو، حداکثر سرعت را در مناطق مسکونی و خارج از آن و در آزادراه ها نشان می دهد                 
هوری اسالمی ایران به رنگ سفید و سایر        قسمت باالی عالمت به رنگ آبی بوده و آرم و کلمه جم           

 .زمینه دیگر قسمتها سفید است. نقوش به رنگ سیاه است

 .برای مشخص کردن محل تسهیالت بعدی مانند محلهای توقف، ایستگاه ها، یا باجه های تلفن :ب

 که کردارهای مختلف از تقاطعهایی را نشان          58-6اولویت حق تقدم عبور مانند عالمت شکل           :ج
 دهد که در آن خطوط پهن نشان دهنده راه های دارای اولویت حق تقدم عبور، و خطوط نازک                   می

 .نشان دهنده راه هایی است که عالمتهای رعایت حق تقدم و یا ایست باید در آن نصب شده باشد

 750×750ابعاد تابلو در بیشتر مواقع      . این عالمت، دارای زمینه سفید و نقوش و حاشیه سیاه است            
 . میلیمتری نیز، برای راه های فرعی و کم اهمیت توصیه می شود600×600اما اندازه . لیمتر استمی
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اخطاری یا  (تابلوهای اخباری مکمل، که معموالً به همراه تابلوهای متمم در زیر عالمتهای اصلی                 :د
آن زمینه این صفحات سفید و نقوش و حاشیه         . نصب میشود و شامل نقوش مقتضی است      ) انتظامی

 میلیمتر نیز،   900×675 میلیمتر است، اما اندازه بزرگتر        600×450ابعاد این صفحات،    . سیاه است 
در طول یا   (، برای نشان دادن اینکه قسمتی از راه           59-6شکل  . برای بزرگراه ها توصیه می شود    

 .به لحاظ وجود یخ یا برف لغزنده است، به کار برده می شود) فاصله نشان داده شده

، تراکم  )در طول یا فاصله نشان داده شده       (، برای نشان دادن اینکه در قسمتی از راه           60-6شکل   
 .سنگین ترافیک وجود دارد، به کار برده می شود

در طول یا فاصله نشان     (ب برای نشان دادن اینکه در قسمتی از راه          -61-6الف و   -61-6شکلهای   
این تابلوها، معموالً به همراه عالمت        . ودشانه ها نامناسب است، به کار برده می ش         ) داده شده 

 . به کار برده می شود56-6اخطاری شکل 

ب، که  -63-6الف و    -63-6تابلوهای محدودیت سرعت در خطوط حرکت مانند شکلهای                :هـ
محدودیتهای حداکثر سرعت مجاز و حداقل سرعت مجاز را در هر یک از خطوط حرکت نشان                    

 .می دهد

، که مسیر حرکت    62-6 شده برای وسایل نقلیه سنگین، مانند تابلوی شکل          تابلوهای مسیر توصیه   :و
 میلیمتر  600×450ابعاد این تابلو معموالً     . توصیه شده برای وسایل نقلیه سنگین را نشان می دهد         

 .است

-2در راه هایی که ممنوعیت عبور وسایل نقلیه با محموله های خطرناک توسط عالمتهای شکلهای               :ز
 از فصل دوم اعالم می گردد، وجود مسیرهای کنار گذر که وسایل نقلیه می توانند                44-2ب و   -28

ج نشان  -64-6ب و   -64-6الف،  -64-6برای رسیدن به مقصد از آن استفاده نمایند با شکلهای             
 .داده می شود

 چنانچه مسیر های کنار گذر به صورت موقت برای عبور این گونه محموالت در نظر گرفته شده باشد،            
باید زمینه عالمت به رنگ زرد و پیکان به رنگ سیاه باشد، در غیر این صورت، زمینه عالمت به رنگ                       

این عالمت را می توان به همراه عالمتهای محدودیت عبور، روی یک تابلو نصب کرد،               . سفید خواهد بود  
صب  از فصل دوم، ن     43-2ب و   -27-2در غیر این صورت، قبل از عالمت شکلهای            . 65-6شکل  
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 میلیمتر نیز، برای      900×675 میلیمتر است، اما اندازه بزرگتر           600×450ابعاد این عالمتها   . می گردد
 .عالمتهای اخباری متعدد دیگری نیز، برای استفاده های متفرقه وجود دارد. بزرگراه ها توصیه می شود

  نام مکانها6-17-1 

مشکی روی زمینه ای سفید است و در         این عالمتها در راه های فرعی، دارای توضیحات و حاشیه             
ارتفاع حروف و کلمات باید برابر ارتفاع         . بزرگراه ها، دارای زمینه ای سبز و حاشیه و نوشته سفید است            

چنانچه این عالمتها برای نشان دادن نام مکانهای           . عالمتهای جهت نمای مورد استفاده در راه باشد        
 به کار رود باید دارای توضیحات و حاشیه سفید روی زمینه               اختصاصی مانند کارخانه ها، پارکها و غیره      

این قبیل عالمتها باید پس از کسب مجوز از مقامهای مسئول راه، و در مکانهای تعیین                   . قهوه ای باشد 
 .عالمتهای نام مکانهای اختصاصی نباید در آزادراه ها نصب شود. شده نصب گردد

 به شهر یا روستایی نزدیک میشوند، نام این مکانها در             برای جلوگیری از گمراه شدن رانندگانی که       
آغاز اولین مستحدثات آن شهر یا محل، نصب می گردد و لزومی ندارد که در مرز یا محدوده رسمی آن                     

 .قرار گیرد

در برخی اوقات، ممکن است مناسب باشد که نام محل در باالی یک عالمت پیش آگاهی جهت نما                  
 .نصب شود

 حل توقف عالمت م6-17-2 

، برای  )پارکینگ(، برای مشخص کردن یک محل توقف          34-6عالمت نشان داده شده در شکل         
 .توقف خودرو کنار خیابان و یا در ایستگاه ها به کار می رود

 میلیمتری نیز توصیه می شود و      750 میلیمتر است، اما اندازه بزرگتر       500×500اندازه معمول عالمت    
اندازه کوچکتر  .  که دارای محدودیت نصب می باشند، مورد استفاده قرار می گیرد          در تمام راه های میانه دار   

 میلیمتر، برای استفاده در جایی که محدودیتی برای نصب وجود دارد یا راه های با سرعت کم                  250×250
 .قابل استفاده است
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ز صفحات متمم   وقتی نیاز است که اطالعاتی در مورد تسهیالت توقفگاه بعدی داده شود، می توان ا               
محل توقف وسایل ”توضیحاتی که می تواند بر روی چنین صفحاتی نوشته شود، عبارت اند از   . استفاده کرد 

ارتفاع حروف این   . ، و ممکن است فاصله تا این نقاط به متر نیز داده شود             “تفریحگاه”،  “مسجد”،  “ نقلیه
 .2-6صفحات، مانند عالمتهای پیش آگاهی جهت نما است، جدول 

صفحات متمم دیگری با شکلهای نموداری، ممکن است برای نشان دادن محل تفریحگاه، محل                  
 .توقف اتوبوس، یا وسایل نقلیه تجاری به کار روند

 میلیمتر به کار می رود، باید       500×500هنگامی که این صفحات همراه عالمت پارکینگ به ابعاد             
 225، و عمق کلی عالمتهای سمبلیک       ) میلیمتر 150انگلیسی  ( میلیمتر   230دارای ارتفاع حروف فارسی     

 300 میلیمتر به کار می رود، باید ارتفاع حروف فارسی          750×750اگر همراه عالمتی به ابعاد      . میلیمتر باشد 
 . میلیمتر باشد300، و عمق کلی عالمتهای سمبلیک آنها نیز، ) میلیمتر200انگلیسی (میلیمتر 

عالمت پارکینگ ممکن است در وسط طولی از مسیر که برای              برای محلهای توقف کنار خیابان،       
برای طولهای  .  متر باشد  30پارکینگ اختصاص داده شده نصب شود، به شرطی که طول آن کمتر از                 

 . متر نصب می گردد30بیشتر، این عالمت در دو انتهای پارکینگ و اگر الزم باشد در هر 

کینگ در آغاز قسمت اتصال ورودی، و یک یا چند             پارکینگ کنار راه، باید دارای یک عالمت پار         
 .عالمت پیش آگاهی همراه صفحات متمم نشانگر فاصله تا پارکینگ باشد

یک پیکان نیز   . برای پارکینگهای خارج از راه، باید عالمت پارکینگ در قسمت ورودی نصب شود               
 .می تواند این عالمت را همراهی کند

 
  نام مکان-33-6شکل 
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  محل توقف-34-6شکل 

  عالمت بیمارستان6-17-3 

این عالمت  .  نشان داده شده است، مشخص کننده یک بیمارستان است          35-6عالمتی که در شکل     
هدف از این عالمت، این است که نزدیک شدن به             . نشانگر جهت حرکت به سمت بیمارستان نیست        

 .سیرشان دقت بیشتری بنمایندبیمارستان را به اطالع رانندگان برساند، تا آنها در مورد ادامه م

جایی که در کنار مسیر، بیمارستانی وجود دارد و یا ورود به آن مستقیماً از مسیر انجام می گیرد، باید                     
اما جایی که ورود به بیمارستان از راه خیابان فرعی و در فاصله حدود                . عالمت بیمارستان را نصب کرد    

 .ت ممکن است در نزدیکی تقاطع این دو مسیر نصب گردد متری از مسیر اصلی انجام می شود، عالم100

عالمت بیمارستان باید در نزدیکی هر دو سمت بیمارستان یا تقاطع با خیابان فرعی، در همان                       
این عالمت، در دو اندازه     . فاصله ای که برای عالمتهای پیش آگاهی جهت نما به کار می رود، نصب شود            

 .تر، استفاده می شود میلیم730×675 میلیمتر و 487×450
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  عالمت بیمارستان-35-6شکل 

  سایر عالمتها6-17-4 

سایر عالمتها، ممکن است برای مشخص کردن وجود هر نوع تسهیالت جانبی برای رانندگان به کار                
صفحه نمونه حاشیه داری با یک نقش مورد لزوم که در مربع وسط آن ترسیم می شود، مورد استفاده                  . رود

) کمکهای اولیه (رنگ نقوش هالل احمر     . صفحه این عالمتها آبی با مربع و حاشیه سفید است         . قرار گیرد 
به رنگ قرمز، پمپ بنزین بدون سرب  به رنگ سبز، پمپ گاز به رنگ زرد، و رنگ سایر نقوش سیاه                         

ا ابعاد این عالمته  .  نشان داده شده است    36-6مجموعه ای از این نقشها و مفهوم آنها، در شکل            . است
 . میلیمتر است450×600معموالً 

 .، ممکن است شامل نقش مقتضی و فاصله آن باشد37-6عالمت جهت نما شبیه شکل 
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  عالیمی جهت انواع تسهیالت مفید برای رانندگان-36-6شکل 
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  عالیمی جهت انواع تسهیالت مفید برای رانندگان-36-6ادامه شکل 
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 نگلی جهت و فاصله تا محل پارک ج-37-6شکل 

  عالمتهای اختصاصی6-17-5 

 برای مشخص کردن محل     39-6 برای خروج، و شکل       38-6عالمتهای نشان داده شده در شکل        
، برای  40-6عالمت نشان داده شده در شکل       . ورود مجاز برای دسترسی اختصاصی بیمارستانها، می باشد      

عیت خروج از محل ورودی ، برای ممنو41-6ممنوعیت ورود به محل خروجی یک سمته و عالمت شکل 
 .یک سمته بیمارستانها نصب می گردد

استفاده از عالمتهای واضح، روشن و استاندارد شده در محلهای عبور اختصاصی، به شناسایی آسان                 
استفاده انواع متفرقه این عالمتها به وسیله صاحبان محل می تواند باعث گمراهی              . آنها کمک می نماید  

 .به نحو مقتضی به وسیله مقامهای مسئول، از این امر جلوگیری گرددشود، و ضرورت دارد که 

در صورتی که از این عالمت برای نشان دادن مکانهای تاریخی و یا مراکز توریستی و تفریحی                       
در سایر موارد با زمینه اخرایی و نوشتار        . استفاده می گردد، از زمینه قهوه ای و نوشتار سفید استفاده می شود         

 میلیمتر و   710×840، در ابعاد    39-6 و   38-6عالمتهای نشان داده شده در شکلهای        . هد بود سفید خوا 
 273×465 میلیمتر و     564×930، در ابعاد     41-6 و    40-6 میلیمتر و عالمتهای شکلهای        355×420

 .میلیمتر استفاده می گردد
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 ر یک راه عمومی عالیمی جهت منظم نمودن استفاده از عالیم اختصاصی د-39-6 و -38-6شکل 

 
  جهت منظم نمودن استفاده از عالیم اختصاصی در یک راه عمومی-40-6شکل 
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  جهت منظم نمودن استفاده از عالیم اختصاصی در یک راه عمومی-41-6شکل 

  راه بن بست و گذرگاه فرار6-17-6 

 بست است  الف، در ورودی راهی که برای وسایل نقلیه بن         -42-6عالمت نشان داده شده در شکل        
برای نشان دادن راه بن بست فرار در        .  میلیمتر، به کار می رود     525×525نصب شده و معموالً به اندازه        

این عالمت به همراه صفحه ای که فاصله تا           . یک شیب تند از عالمت گذرگاه فرار استفاده می شود           
ه همراه عالمت اخباری نشان داده      معموالً این عالمت ب   . گذرگاه فرار را نشان می دهد به کار برده می شود        

 از فصل سوم، در آغاز شیب تند نصب می گردد و در ورودی گذرگاه فرار نیز، به                     22-3شده در شکل    
ممکن است با توجه به طول شیب، عالمت به همراه عددی که فاصله را تا گذرگاه                . تنهایی به کار می رود   

 .اند با توجه به موقعیت راه و گذرگاه فرار تغییر یابدنقش تابلو می تو. فرار نشان می دهد، تکرار گردد

 میلیمتر نیز،   750×750 میلیمتر است، اما اندازه بزرگتر       525×525زمینه این تابلو آبی است و ابعاد آن         
 .ب-42-6در بزرگراه ها توصیه می شود، شکل 
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  راه بن بست-الف-42-6شکل 

 
  گذرگاه فرار-ب-42-6شکل 
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 تهای آزادراه ها سایر عالم6-17-7 

  ورود به آزادراه6-17-7-1

، باید از یک مسیر متقاطع قابل رؤیت        43-6در ورودی به آزادراه ها، عالمت نشان داده شده در شکل           
. باشد تا به وسایل نقلیه غیر مجاز فرصتی برای پرهیز از ورود به آزادراه، در یک زمان مناسب داده شود                     

. هر چه نزدیکتر به آغاز محلی که دارای محدودیت است، نصب گردد            در چنین موقعی باید این عالمت        
برای رساندن این دو موضوع، ممکن است عالمتهای پیش آگاهی جهت نما و عالمتهای جهت نما این                  

البته این امکان نیز وجود دارد که به طور          . 21-6 و   11-6عالمت را همراهی کند، برای مثال شکلهای         
 . مواقع، بهتر است که عالمت را در سمت چپ سواره رو نصب کرددر برخی. مجزا نصب شود

 .این عالمت، باید در تمام ورودی های به آزادراه، از جمله در ورود به استراحتگاه ها، نصب گردد

وقتی که یک بزرگراه یا راه عمومی به طور مستقیم به سمت یک آزادراه می رود، الزم است این                       
ایی در فاصله های قبل از آغاز آزادراه، به اطالع رانندگان برسانند، تا وسایل               موضوع را به وسیله عالمته    

 .نقلیه ممنوع عبور در آزادراه، به راه خود ادامه داده و از وجود آزادراهی که در پیش است مطلع گردند

 
  شروع مقررات آزادراه-43-6شکل 
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  ورود ممنوع و گردش به چپ ممنوع6-17-7-2

، ممکن است برای ممنوع اعالم کردن ورود به آزادراه در نقاط خاصی،                “ممنوعورود  ”یک عالمت   
نیز ممکن است در مواقع استثنایی برای جلوگیری از         “ ورود ممنوع ”یک عالمت   . مورد استفاده قرار گیرد   

، “گردش به چپ ممنوع    ”یک عالمت   . ورود وسایل نقلیه به مسیر غلط، در پایان آزادراه نصب گردد             
 . برای جلوگیری از استفاده در جهت غلط رمپ مربوط به آزادراه، به کار رودممکن است

  مجتمعهای خدماتی رفاهی6-17-7-3

، به منظور مشخص کردن فاصله تا استراحتگاه و یا توقفگاه            44-6عالمت نشان داده شده در شکل       
 در آزادراه نصب شود و       این عالمت، باید یک کیلومتر پس از هر تقاطع          . برای رانندگان به کار می رود     

 .رانندگان را از فاصله تا استراحتگاه و یا توقفگاه بعدی آگاه سازد

، در دو کیلومتر قبل از رسیدن به استراحتگاه و          46-6 و   45-6عالمتهای نشان داده شده در شکلهای       
ر رانندگان  این ام . توقفگاه نصب می شود، و در هر صورت فاصله تسهیالت بعدی آن را نیز نشان می دهد               

وقتی که یک استراحتگاه یا توقفگاه آخرین آنها در آزادراه           . را در انتخاب محل استراحتگاه آزاد می گذارد       
، به طوری که تنها فاصله دو کیلومتر را نشان دهد              46-6 یا   45-6باشد، باید از عالمتهای شکلهای       

 .استفاده شود

ری قبل از استراحتگاه یا توقفگاه نصب         ، در یک کیلومت    47-6عالمت نشان داده شده در شکل         
، برای نشان   )مسجد، پمپ بنزین، محل تفریحگاه، مهمان پذیر و غذاخوری        (می شود و نقشه های مربوط     

 .دادن نوع تسهیالت موجود افزوده می شود

کلمه استراحتگاه یا توقفگاه، ممکن است هر جا که الزم باشد برای راهنمایی کردن در شناسایی به                   
 .رودکار 

، در آغاز خط اتصال کاهش       48-6آخرین عالمت جهت نما برای یک استراحتگاه یا توقفگاه، شکل            
سرعت خروجی نصب و همان اطالعات در نزدیکی تسهیالت مورد استفاده تکرار می شود، اما یک پیکان                

 .جایگزین فاصله خواهد شد

روجی به سمت استراحتگاه نصب      ، در ابتدای راه خ     50-6یک عالمت پایان مقررات آزادراه، شکل        
 .می گردد
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به عنوان یادآوری به رانندگانی که استراحتگاه را ترک می کنند تا به آزادراه بپیوندند، عالمتی شبیه                   
 .، باید در راه ورودی به آزادراه از محوطه استراحتگاه نصب شود43-6شکل 

 
  فاصله تا استراحتگاه، بعد از تقاطع-44-6شکل 

 
  استراحتگاه بعدی2 فاصله تا -45-6شکل 
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  استراحتگاه بعدی2 فاصله تا -46-6شکل 

 
 . فاصله تا استراحتگاه دارای نام که در آن نمازخانه، رستوران، مهمانسرا و پمپ بنزین وجود دارد-47-6شکل 
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 . فاصله تا توقفگاه دارای نام که در آن استراحتگاه، نمازخانه و تلفن وجود دارد-48-6شکل 

  پایه های کاهش فاصله خروج6-17-8 

 متر قبل از ترک آزادراه به سوی یک         300، برای مشخص کردن آخرین      51-6عالمتهایی مانند شکل  
این عالمتها، به طور واضح کنار      . استراحتگاه، و یا به طور کلی به سوی یک تغییر مسیر استفاده می شود             

.  از آغاز خط اتصال کاهش سرعت، مستقر می شود         متری قبل  300،  200،  100شانه آسفالت شده راه، در      
 . سانتیمتر توصیه می شود45برای ارتفاع نصب، فاصله لبه پایینی عالمت از زمین 

  پایان آزادراه6-17-9 

عالمت شکل  .  کیلومتری پایان آزادراه نصب می شود     2، در   49-6عالمتهای نشان داده شده در شکل       
ع آزادراه یا خروجی که به مسیری غیر از آزادراه، متصل می شود،               متری تقاط  30، باید در فاصله      6-50

 .نصب شود، تا عمالً اتمام آزادراه را مشخص سازد
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 . فاصله تا محلی که مقررات آزادراه پایان می یابد-49-6شکل 

 
  عالیم تقلیل فاصله به فواصل یکصد متری تا یک خروجی از یک آزادراه یا راه شریانی-50-6شکل 
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  پایان مقررات آزادراه-51-6شکل 

  طرح عالمت6-18 

تأثیر عالمتهای جهت نما به مقدار بسیار زیادی به خوانایی آنها بستگی دارد، که آن هم به خودی خود   
عمدتاً به اندازه نوشته ها، رنگهای استفاده شده، نوع و فاصله بین نوشته ها، و شکل و طرح عالمت،                       

 .بستگی دارد

بنابراین، می توان عالمتها را با اندازه . ه منظور هماهنگی با سرعت طرح راه، متغیر استاندازه حروف ب  
مناسبی تهیه کرد تا ضمن خوانا بودن، از افزایش ابعاد و در نتیجه از بین بردن دید رانندگان جلوگیری                      

 .گردد

ممکن .  گیردبخش قابل توجهی از خرابی محیط به وسیله عالمتها، از طرز نصب آنها سرچشمه می                
است شمار زیادی پایه مورد استفاده قرار گیرد، و یا عالمتها در ارتفاع بیش از حدی نصب شود که موجب                    

ضابطه هایی که در پیوست آمده است، موارد مربوط به نصب             . عدم توجه کافی به طرح عالمت گردد        
نصب صحیح و اشتباه عالمتها      ، شامل مثالهایی از       3عالمت در ارتفاع کم را تعیین می کند، و پیوست            

 .است

 .کلمات انگلیسی با حروف کوچک و با حروف اول بزرگ نوشته می شود

 روی جزئیات   1 داده شده و موارد استفاده آنها در پیوست          2جزئیات خط فارسی و انگلیسی در پیوست        
از ترسیمهای این   سایر راهنمایی ها در مورد طرح عالمت را می توان          . طرح عالمتها تشریح گردیده است    
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 9. با توجه به سرعت حرکت وسایل نقلیه، راه ها به هفت دسته تقسیم بندی شده اند               . فصل کسب کرد  
این اندازه ها، به وسیله ارتفاع موزائیک و         . اندازه مختلف حروف برای استفاده در عالمتها وجود دارد           

 .ضخامت حروف برای هر دو نوشته فارسی و انگلیسی وجود دارد

ضخامت قلمی را ارائه می دهد که نوشته ای با ارتفاع حروف مناسب              “ ضخامت حروف ”فارسی  در  
ضخامت حروف انگلیسی،    . ارتفاع موزائیک حروف است    %) 8(این ضخامت، همیشه     . ایجاد می کند 

، هفت نوع   2-6جدول  . ارتفاع موزائیک حروف است   %) 5/12(ضخامت ثابت حروف است و همیشه برابر        
 .ع موزائیک حروف فارسی و انگلیسی الزم برای عالمتهای مختلف را به دست می دهدراه و ارتفا

جزئیات ضابطه های مربوط به طرح عالمتها، وقتی که نوع عالمت، موضوع و ارتفاع موزائیک حروف                
 آمده و روشی برای پیدا کردن سریع اندازه تقریبی عالمت نیز، ارائه               1مشخص شده است، در پیوست       

 .ستگردیده ا

اگر یک عالمت پیش آگاهی جهت نما از نوع         . هر عالمت جهت نما به صورت مجزا طرح می گردد         
خالصه یا نقشه مانند، دارای ابعاد بزرگی باشد که این امر به طور غیر قابل قبولی مانع دید گردد، و یا                        

یک درجه کوچکتر،   اینکه محدودیت نصب وجود داشته باشد، می توان با به کار بردن حروفی با ارتفاع                  
این مسئله، در مورد عالمتهای آزادراه ها به کار نمی رود و ارتفاع حروف آنها مطابق               . اندازه آن را کم کرد    

در برخی موارد، ممکن است در تمام راه ها بجز آزادراه ها، از عالمتهای مختلفی استفاده              .  است 2-6جدول  
. ر خوانایی است، از کاهش ارتفاع حروف پرهیز می شود         چون اندازه نوشته ها مهمترین عامل مؤثر د      . کرد

یکی به  . در شرایط استثنایی، ممکن است الزم شود که یک عالمت منفرد را به دو عالمت تبدیل کرد                   
فارسی و دیگری به انگلیسی، تا در موقعیتهای خاص، بتوان بر مشکل محدودیت فضای نصب عالمت                  

 .فایق آمد

 ز فاصله دید مورد نیا6-18-1 

رانندگان، ضرورت دارد پس از رؤیت عالمت، وقت کافی داشته باشند تا مسیرشان را انتخاب کرده و                  
به راحتی و با ایمنی عبور نمایند، عالمتهای پیش آگاهی جهت نما، باید در فاصله ای از تقاطع که کمتر از                    
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 شود و نباید در محدوده       حداقل مجاز نباشد مستقر شود و نباید در محدوده حداقل مجاز نباشد، مستقر               
 .حداقل فاصله دید برای عالمت، مانعی مانند پیچ یا مانع دیگری وجود داشته باشد

 . داده شده است2-6فاصله های توصیه شده با توجه به سرعت وسایل نقلیه در راه، در جدول 

راه ها اندازه   قرار دارد، در بقیه       2-6از جدول   ) ب-1(و  ) الف-1(به جز در راه هایی که در ردیف          
 متری محلی که عالمت الزم دارد نزدیک 400 تا 200عالمتها با توجه به سرعت خودروی سواری که به     

 .می شود، تعیین می گردد

خودروهای %) 85(سرعتی که   (سرعت آماری حرکت در نظر گرفته شود        %) 85(مطلوب این است که     
 .، اما این امر همیشه عملی نیست) می کنندسواری برابر یا کمتر از آن، در آن قسمت از راه حرکت

ارزیابی سرعت خودروها، به شرایط فیزیکی و طبیعی راه نیز، در منطقه ای که قرار است عالمت نصب       
نوع پروفیل عرضی و طولی راه، وجود و تکرار راه های فرعی، وجود موانعی که روی                 . شود، بستگی دارد  

معموالً اندازه گیری عملی سرعت الزم نیست، برای       .  می شود دید عالمت مؤثر است، همه در نظر گرفته        
مثال وقتی که محدودیت سرعتی در راه اعمال می شود، این سرعت را می توان به عنوان سرعت مقتضی                  

 شامل ستونی است که مثالهایی از انواع راه ها به   2-6جدول  . برای نزدیک شدن به عالمت در نظر گرفت       
سرعت حرکت بجز آنچه مربوط به نوع راه می شود، در شرایط               . ی می دهد عنوان یک راهنمای اضاف    

 .مشکوک همیشه یک عامل تصمیم گیری است

اگر بعد از نصب عالمت میزان سرعت طرح افزایش یابد و مشکالتی به وجود آید، باید اندازه عالمت                  
سیدن به این استانداردها    شرایط محلی، ممکن است باعث جلوگیری از ر        . نیز متناسب با آن تغییر نماید      

وقتی که نمی توان عالمت را در فاصله صحیحی از تغییر مسیر نصب کرد، دقت می شود که در اثر                    . شود
برای مثال، وقتی که بین یک تقاطع مهم و عالمت مربوط به            (افزایش این فاصله رانندگان گمراه نگردند       

 ).یردآن، یک تقاطع فرعی و احتماالً بدون عالمت قرار می گ

اگر برای مثال پیچی در     . در تمام مواقع، باید از قابل رؤیت بودن صحیح عالمت اطمینان حاصل کرد            
 آمده واقع شود، به طوری که دید عالمت از استانداردی            2-6محدوده ای از جلوی عالمت که در جدول         

هرگاه در اثر توقف    . دکه توصیه شده است کمتر شود، عالمت در فاصله ای دورتر از تقاطع تکرار می گرد              
وسایل نقلیه عالمت دیده نشود، یا عالمت در جایی دیگر نصب می شود و یا توقف وسایل نقلیه در آن                      
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یک درخت کاری صحیح می تواند به زیبا کردن محیط، و قابل رؤیت کردن                . محدوده ممنوع می گردد  
مانع دید عالمت برای ترافیک عبوری      با وجود این درختها و پرچینها نباید        . عالمتهای بزرگ کمک نماید   

 نشان داده شده و در       52-6محل مناسب برای عالمت در مقابل شاخ و برگ درختان، در شکل                . باشد
 .، توضیحات ترسیمی دیگری نیز ارائه گردیده است3پیوست 

 
  استقرار عالمت پیش آگاهی در ارتباط با درختکاری کناره راه-52-6شکل 

 یت و دید جانبی جزئیات موقع6-18-2 

به طور استثنا در راه های میانه دار      . عالمتهای پیش آگاهی جهت نما، در سمت راست راه نصب می شود        
اگر به خاطر وجود پیچ، عرض غیر کافی در کنار راه، و یا وجود وسایل نقلیه متوقف، استقرار مناسب                        

در .  قسمت میانی راه نصب گردد     عالمت در سمت راست امکان پذیر نباشد، این عالمتها ممکن است در           
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راه های میانه دار وقتی که ترافیک عبوری و شرایط راه ایجاب نماید، در صورت وجود فضای کافی،                      
 .می توان عالمتهای پیش آگاهی جهت نما را در جزیره میانی نیز تجدید کرد

نتیمتر، بین جدول و     سا 75وقتی که در کنار راه جدول وجود دارد، باید حداقل فاصله ای به اندازه                  
در بزرگراه ها، یا جایی که یک جدول کوتاه در کنار راه وجود دارد، فاصله بین               . عالمت در نظر گرفته شود    

اگر شانه یا پیاده  روی مناسب یا آسفالت شده ای در          .  متر نباشد  1/2لبه سواره رو و عالمت، باید کمتر از         
تا عالمت  ) شانه یا پیاده رو   ( سانتیمتر از لبه این قسمت        75کنار راه وجود دارد، این حداقل فاصله باید          

 .باشد

 75فاصله بین عالمتهای نصب شده در میانه راه و لبه سواره رو، باید برای راه های معمولی حداقل                    
 .سانتیمتر، و برای بزرگراه ها حداقل یک متر باشد

این . ه راه مربوط اشاره نماید    عالمتهای جهت نما، طوری نصب می شود که تا حد ممکن به وضوح ب            
 . توجه کنید56-6 و 55-6عالمتها بهتر است که در سمت راست قرار گیرد، به شکلهای 

دقت . در میدانها، این عالمت در جزیره میدان و در راه های میانه دار در جزیره وسط قرار می گیرد                   
 .گانی که به میدان می رسند نگرددکافی به عمل می آید تا این عالمتها باعث از بین بردن دید رانند

وجود دارد، برای     T شکل، وقتی که تنها یک مسیر سواره رو در قسمت باالی               Tدر تقاطعهای 
 عالمت جهت نما برای رانندگان قسمت پایین     . رانندگان این مسیر تنها یک عالمت جهت نما کافی است         

T           باید در قسمت مقابل این مسیر و در قسمت باالی T  عالمتگذاری  3نمودار هـ پیوست    (د،  نصب شو 
 ).این نوع تقاطع را نشان می دهد

شکل  T هنگام وجود دو تقاطع سه راهی نزدیک به هم در یک راه یک طرفه، می توان مانند دو تقاطع               
این موضوع به ویژه وقتی که عالمتهای جهت نما در سه راهی های مجاور در راه های میانه دار به              . عمل کرد 

 .کافی تأمین گردد، حائز اهمیت استاندازه 

شکل اغلب، الزم است که به جای عالمتهای جهت نمای به شکل پرچم، از نوع                   Y در تقاطعهای 
حرکت کرده و به انشعاب نزدیک        Y برای راننده ای که در مسیر قسمت پایین       . مستطیلی استفاده کرد  

برای رانندگانی که   . قرار دارد، نصب می شود   می شود، عالمتها در دماغه جزیره ای که بین دو راه منشعب            
را نشان می دهد، ممکن است       Y از دو انشعاب به تقاطع نزدیک میشوند، عالمتی که راه قسمت پایین             
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در تمام  . اگر مقدار گردش زیاد باشد، ممکن است عالمت دیگری نیز به کار گرفته شود                 . کافی باشد 
اعث از بین بردن دید راننده می شود، باید به شدت احتراز             تقاطعها، از نصب عالمتهای جهت نمایی که ب       

 .کرد

این امر برای عالمتهای منفرد و یا وقتی        . عالمتها باید طوری نصب شوند که مانع دید یکدیگر نشوند         
در طرح عالمتهای جهت نما، برابری     . که مجموعه ای از عالمت روی یک پایه قرار دارد نیز صادق است            

نام مقصدهایی که به کار می رود حداقل شده و         . نظور تأمین زیبایی حائز اهمیت است     طول عالمتها به م   
 .حداکثر باید دو مقصد در هر جهت و در هر عالمت درج گردد

  ارتفاع نصب6-18-3 

 . متر از مرتفع ترین قسمت نزدیکترین خط سواره رو ارتفاع داشته باشد1/5لبه پایین عالمت باید 

در مناطق  .  متر افزایش داد   40/2 و   10/2دراه ها، می توان این ارتفاع را به ترتیب به         در بزرگراه ها و آزا   
 .شهری، معموالً ارتفاع بیشتری مورد نیاز است زیرا اغلب باید عالمتها را در پیاده رو نصب کرد

اشد هر جا که ممکن ب    .  متر باشد  4/2 متر و ترجیحاً     1/2در این صورت، حداقل ارتفاع فضای آزاد باید       
ساختمانهای موجود مانند دیوارها، پرچینها، ساختمانها، تیرهای چراغ خیابان، برای نصب عالمت به کار                

به جز آنهایی که به تیرهای چراغ متصل        (عالمتهایی که روی چنین ساختمانهایی نصب می شود        . می رود
شود، به شرط آنکه به      گفته شده نصب     5ممکن است در ارتفاعی کمتر از آنچه که در پیوست            ) می شود

برای تأمین آخرین   . خوبی دیده شود و مانعی برای عابران پیاده نداشته و از ترشحات خیابان به دور باشد                
وقتی که انتخاب آزاد باشد، در . متر از حاشیه سواره رو فاصله داشته باشد%) 75(شرط، عالمتها باید حداقل 

فقط در صورتی   . متر و فاصله بیشتری نصب گردد      مناطق بین شهری بهتر است عالمت در ارتفاع ک           
 آمده نصب نمود که باعث ایجاد خطری برای 5می توان عالمتها را در ارتفاع بیشتر از آنچه که در پیوست        

 .عابران پیاده شود

. وقتی که عالمت به طور مستقیم روشن می شود، نصب آن در ارتفاع کم ممکن است نامناسب باشد                 
بسیار شلوغ در مراکز شهرها، ممکن است الزم باشد عالمتهای جهت نما در ارتفاع               همچنین، در شرایط    
 .بیشتری نصب گردد
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  جلوگیری از انعکاس مستقیم نور6-18-4 

به منظور پرهیز از انعکاس نور باالی چراغ وسایل نقلیه توسط عالمتهایی که در طول مسیر قرار                     
بت به خط سواره روی مستقیم و برای پیچ چپ گرد عمود به            درجه نس  95 تا   93دارد، این عالمتها با زاویه      
 درجه نسبت 95 تا 93عالمتهایی که در یک پیچ راست گرد قرار دارد، با زاویه . مماس پیچ، نصب می گردد

 180به خطی که از حاشیه سواره رو در نقطه نصب عالمت به نقطه ای قبل از آن و در فاصله مستقیم                        
 . ترسیم شده است53-6این توصیه ها در شکل .  می گیردمتری وصل می شود، قرار

 
  جلوگیری از انعکاس مستقیم نور-53-6شکل 

  توضیحات ترسیمی6-18-5 

 روشهای استفاده از عالمتهای جهت نما و فاصله و نصب آنها را از برخی                 56-6 تا   54-6شکلهای  
 .تقاطعها، نشان می دهد
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  بین راه جداکننده وسط، راه شریانی، راه فرعی و یک راه محلی تقاطع به صورت میدان-54-6شکل 
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بین شهری تقاطع ساده بین راه های شریانی و فرعی در مناطق -55-6شکل 
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  تقاطع بین آزادراه و یک راه شریانی-56-6شکل 
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  روشنایی عالمتها6-18-6 

ر از چراغ روشنایی خیابان      مت 50تمام عالمتهای پیش آگاهی جهت نما، وقتی که در فاصله ای بیش از           
بقیه عالمتهایی  . قرار گرفته اند، باید به وسیله چراغهای داخلی یا خارجی در تمام ساعات شب روشن شود              

که در این فصل تشریح شد، باید اگر مستقیماً روشن نمی شوند، دارای ورقهای منعکس کننده نور                       
 .باشند) شبرنگ(

 تقاطعهایی با آزادراه ها و بزرگراه های دیگر، باید هر جا که ممکن              در آزادراه ها و بزرگراه ها، در تمام      
باشد عالمتهای پیش آگاهی جهت نما مستقیماً روشن شود و در نتیجه برای تأمین نیروی برق آنها باید                   

روشنایی مستقیم عالمتهای تأیید کننده راه و شماره راه، دارای اهمیت کمتری  . منابعی در نظر گرفته شود    
 . به روشنایی عالمتهای پیش آگاهی جهت نما و عالمتهای جهت نما استنسبت

در مناطق شهری جایی که در خیابان چراغ الکتریکی وجود دارد، ارجح است که در تمام مسیر                        
عالمتها باید چنان واضح باشد که در شب نیز مانند روز، خوانا              . ترافیک عالمتهای جهت نما روشن شود    

 .باشد

ها نه مستقیماً روشن می شود و نه منعکس کننده است، باید طوری نصب شود که به                 وقتی که عالمت  
به عنوان مثال، احتمال اینکه عالمتی که خارج از           . (حد کافی به وسیله چراغهای خیابان روشن شود         

 ). متری بعد از چراغ قرار دارد و روشنایی کافی کسب نماید، بسیار کم است11 تا 3فاصله 

 شهری که روشنایی ندارد، بجز در تقاطعهای اصلی، انعکاس پذیر بودن عالمتهای                در مناطق بین  
 .جهت نما و دیگر عالمتهای اخباری کافی است

تمام قسمتهای رنگی عالمت، اعم از زمینه، نوشته ها و یا نقش، باید از مصالح انعکاس پذیر بوده تا                    
 .همان رنگی را که در روز دارد نشان دهد

که همزمان با عبور ترافیک در آزادراه ها یا بزرگراه ها انجام          ) راهداری یا راهسازی  (ایی  در عملیات اجر  
می شود، به دسته ای دیگر از عالمتهای اخباری نیاز است تا بتوان ترافیک را به نحو مناسب و ایمنی                       

ه و  زمینه این عالمت زرد، نقوش خطوط حرکت، خطوط نشان داده دهنده شانه آسفالت                 . هدایت کرد 
همچنین بلوک نشان دهنده سطحی از سواره رو که مسدود          . جداکننده وسط، اعداد و نوشته ها سیاه است      

 .هـ توجه کنید-66-6الف تا -66-6است قرمز است، به شکلهای 
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  محدودیتهای کلی سرعت و انواع راهنمای تسهیالت کنار راه-57-6شکل 



 257  فصل ششم ـ عالمتهای اخباری

 
  اولویت حق تقدم عبور-58-6شکل 

 
  لغزندگی ناشی از یخ و برف-59-6شکل 

 
  تراکم سنگین ترافیک-60-6شکل 
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  شانه نامناسب- الف-61-6شکل 

 
  شانه نامناسب- ب-61-6شکل 

 
  محدودیت سرعت در خطوط حرکت-الف-62-6شکل 
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  محدودیت سرعت در خطوط حرکت- ب-62-6شکل 

 
  مسیر توصیه شده برای وسایل نقلیه سنگین-63-6شکل 

 
  جهت حرکت وسایل نقلیه با محدودیتهای خطرناک-الف-64-6شکل 
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  جهت حرکت وسایل نقلیه با محموله های خطرناک-ب-64-6شکل 

 
 جهت حرکت وسایل نقلیه با محموله های خطرناک-ج-64-6شکل 

 
  مسیر کنارگر برای وسایل نقلیه با محموله های خطرناک-65-6شکل 
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 الف-66-6شکل 

 
 ب-66-6شکل 

 
 ج-66-6ل شک
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 د-66-6شکل 

 
 هـ -66-6شکل 

در آزادراه ها و یا راه های شریانی با ) راهداری و راهسازی(مثالهایی از انواع عالیم اخباری که در عملیات اجرایی 
  .جداکننده وسط مورد استفاده قرار می گیرد



  1-6پیوست 
 عالمتهای اخباری  طرح ضابطه های

 





 265   ـ ضابطه های طرح عالمتهای اخباری1-6پیوست 

 مقدمه

ضابطه های طرح با شماره ای برای هر بند، نمایانگر یک ضابطه است و اگر به طور صحیح به کار                      
برده شود، به علت قرار گرفتن قسمتهای مختلف یک عالمت در محل مناسب، ظاهری جالب به آن                      

اند، خواناست و به ویژه در عالمتهای جهت نما، برای             پیامی که چنین عالمتهایی می رس      . می بخشد
عالمتهای اخباری، با از بین بردن       . رانندگان در رسیدن به مقاصد خود هیچ گونه ابهامی باقی نمی گذارد          

چنین . شک و تردید در عبور از تقاطعهای شلوغ و به هنگام مانورهای مشکل، موجب ایمنی راه می شود                 
اند به طور مطلق کامل باشد، اما با مسائلی که در این قسمت مطرح شده،                    ضابطه هایی هرگز نمی تو  

پیروی از این ضابطه ها جهت ایجاد      . طراحان قادرند تا راه حل مناسبی را برای مسئله خاص خویش بیابند           
ضابطه ها انعطاف پذیرند و جهت تأمین زیبایی، ممکن است تغییرهای            . یک طرح اقتصادی الزم است     

 .ح اصلی به وجود آیدجزئی در طر

 .جز در مواردی که یاد شد، تمام ضابطه های طرح، برای نوشته های فارسی و انگلیسی به کار می رود

 خباریاای تهطرح عالم  :الف

ای ترافیکی استفاده   تهنگلیسی برای استفاده در عالم    ا فارسی و یک نوع      فهایسری از حر   یک -1 
 کاره  کوچک ب  و بزرگهای  حرف صورت دو به اعداد و کلمات برای انگلیسی الفبای. می شود

نسبت به نوشته های معمول،     های راهنمایی تعالم در استفاده برای فارسیهای  حرف .رود می
ها حرف در اصالحاتی عالمت ساخت و طرح کردن آسان بودن، خوانابرای  . تکمیل شده است  

 .است ه و نسبت به نوشته های رایج تکمیل گردیدایجاد

عرض .  فارسی و انگلیسی برای ترکیب فضاها در قسمتهای مجزا قرار گرفته اند           فهای حر امتم -2 
 ، سفید نگره   ب ها حرف .باید رعایت شود   وه شده   ای ار 2کدام از آنها در پیوست        برای هر  هاحرف

 برای استفاده در    ،سیاهنگ  ره  و ب  )آبی، قرمز، سبز یا قهوه ای     ( تیره برای استفاده در زمینه   
 .شده اند تهیه )زرد یا سفید( روشن زمینه

 به  هایک حرف ئدر فارسی، ارتفاع موزا    .  دارد هایک حرف ئ بستگی به ارتفاع موزا     هااندازه حرف  -3 
  این ضخامت   .بستگی دارد  )وسیله آن می نویسند  ه  یعنی پهنای قلمی که ب     (هاضخامت حرف 

 ارتفاع  %)5/12( حرفها   در الفبای انگلیسی ضخامت ثابت    . یک حرفها است  ئ ارتفاع موزا  %)8(



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   266

 هایدو برابر ارتفاع حرف    بزرگ،   انگلیسی    ی هایک حرف ئارتفاع موزا . یک حرفها است   ئموزا
 کوچکهای  حرف ارتفاع برابر 4/1  بزرگ هایارتفاع حرف . است v و یا  u,x کوچک از قبیل  

 .است

 :از عبارتند هک، روند کاره ب اخباری عالمتهای در، باید  زیرهایفرح یکئاوزم  ارتفاعفقط -4 

 . میلیمتر850، 750، 650، 500، 370، 300، 230، 150، 110، 80، 60 رسیافهای فرح  

 حدود انگلیسی،های حرف ارتفاع  
3
 :ذیل است اندازه های یا فارسی وهای حرف ارتفاع 2

 ).میلیمتر (600، 500، 400، 300، 250، 200، 150، 100، 75، 50، 40  

، حرفها  خطر عالمتهای و  حکم کننده  ، موارد استثنایی برای عالمتهای بازدارنده        برخیر  د  
 .رود ی مکاره ب یاد شده محدوده از خارج

 عالمت طرح کلیشکل  :ب

 طرح را برای حاشیه و ضخامت       ضابطه های ،رود یمکار  ه  اندازه معمولی، در طراحی عالمت ب      -5 
برای ارتفاع تمام    معیاری“ استاندارد فاصله”. کندمی یین  تع نقشها   و حرفها   نقش و فاصله بین   

 .های فارسی در نظر گرفته می شودحرف ارتفاع 10/1. حرفها استبرای 

 فاصله استاندارد = S/S= 1/0×فارسیهای حرف یکئموزا ارتفاع 

، تبعیت  1-1 - پ جدولباید از    مورد استفاده و مضارب آنها        ی هامتداول ضخامت حرف  ابعاد    
  .ایدنم

یک حرفها و یا نقش با حاشیه داخلی یا حاشیه صفحات متمم و جهت نما              ئفاصله لبه های موزا   -6 
 .بین خود حرفها نخواهد بود فاصله ها با برابر و می شود  حرفها گرفتهعرض درو غیره 

 .آیند وجوده یکها در کنار هم بئدادن لبه موزا  با قراربایدکلمات  -7 

 هم برای   ،دنبال دارد ه  ب را   y,w,v,s,r,o,g,e,a هایحرف V و Y انگلیسی هایحرف که وقتی -8 
.  که دارای عرض کمتری است استفاده شود        ویژه ای های حرف  باید  بزرگ و کوچک   هایحرف
 .است شده ارایه 2یات در پیوست ئجز
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یک ئدنبال دارد، عرض موزا   ه  حرف بزرگ انگلیسی دیگری را ب      Wکه حرف انگلیسی     وقتی -9 
 . می  باشدعرض معمولی از بزرگتر 2 پیوست  طبق مشخصات،وطمرب

 تعدیلی در   باید ،روند کار می ه   دیگر ب  هایهنگامی که همراه حرف     فارسی، ی ها از حرف  برخی -10 
ی از  رخهمین سبب برای ب    ه   ب .صورت گیرد موقعیتشان برای ایجاد کلمه و تأمین زیبایی          

 راح ط حالتی، چنین در .می گیرد مختلفی قرار ای  هتلحرفها دو شکل ایجاد شده است که در حا        
 .کند می استفاده حرفها مناسب موقعیت از

 نام  ازی  برای شمار و یا    کلمه، یک که برای تشکیل یک یا چند      ئی موزا شمارمجموعه ای از    -11 
ابعاد . رود، یک بلوک نامیده می شود     کار می ه   همراه صفحات شماره گذاری راه ب     هایی که محل

یا در صورت وجود صفحه      و  با توجه به طرح کلی حرفها         باید  به بلوکها همیشه      مربوط
 .اندازه گیری شود خارجی صفحه، حاشیه به توجه با راه، شماره گذاری
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 ) میلیمتر( فاصله های استاندارد مورد استفاده به نزدیکترین عدد -1-1-جدول پ
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 جهت نما ایتهعالم :ج

 : نماجهت عالمتهای  مشترکضابطه های

که در باال و یا      طوری. باشدهمیشه بر نوشته های انگلیسی معادل مقدم        باید  کلمات فارسی    -12 
 .گیرد قرار در سمت راست آنها

 ارتفاع  ،زبانی باشد   به هر  ه هادر انواع عالمتهای جهت نما، نام مکانها، شماره راه ها و فاصل             -13 
 و  “غرب”،  “شرق”،  “جنوب”،  “شمال ”فارسیاگرچه کلمات   . بود یک آنها یکسان خواهد   ئموزا

. است آمده   2-1- پ  که در جدول     است یی ارتفاع حرفها  )%50( همیشه دارای     ،“کیلومتر”
ی از نوشته های آنها کمتر از میزان توصیه شده در            رخ ب یبرای عالمتهایی که ارتفاع حرفها     

 حاکم که  فارسی یفها  است، فاصله تا حاشیه ها و غیره با توجه به ارتفاع حر            2-1- پ جدول
 .است انتخاب می شود عالمت بر
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  جزئیات اندازه عالیم اخباری و فاصله نصب آنها-2-1-جدول پ
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راه ها، ل   عالمت و هر بلوک از نوشته ها، شک       دو طرف  و حاشیه های    باالییفاصله بین حاشیه     -14 
 ای حاشیه ر این فاصله ب   . باید حداقل سه فاصله استاندارد باشد      ،صفحات دارای پیکان و غیره    

 .بود اهد خواستاندارد فاصله دو، صفحات کننده های جدا وزیرین 

 .باشد 3-1- پجدولمطابق با  باید ،و شعاع انحنای گوشه هادور تابلو عرض حاشیه  -15 

  عرض حاشیه ها و شعاع انحنا گوشه های کلیه عالیم اخباری-3-1-جدول پ

 عرض حاشیه  فاصله استاندارد1

 شعاع انحنا داخلی فاصله استاندارد 1

 شعاع انحنا خارجی  فاصله استاندارد2

2

1
 فاصله استاندارد 

 تقسیم کننده های صفحات

 )فقط برای عالیم جهت نما(شعاع نوک  )زاویه داخلی نوک دارای شعاع نیست: توجه( فاصله استاندارد 1

و با دو فاصله     ) مانند کلماتی که در یک جمله است        ( طر روی یک س    بایدکلمات مرتبط    -16 
 .دناستاندارد از هم جدا شو

 .دنشو جدا هم از استاندارد  با ده فاصله، روی یک سطربایدکلمات غیر مرتبط  -17 

 قرار استاندارد شش فاصله   روی یک سطر   باید ،بین کلمات فارسی و انگلیسی مربوط به آن         -18 
 .گیرد

باید  فارسی و انگلیسی که مربوط به آن نیست و روی یک سطر قرار گرفته اند،                  بین کلمات  -19 
 .گیرد هشت فاصله استاندارد قرار

 کیلومتر،  مانندکنند   حداقل دو فاصله استاندارد بین اعداد و کلماتی که آنها را همراهی می                 -20 
 . شمال247 کیلومتر و 2 مثال، ایبر. شمال، جنوب و غیره باید وجود داشته باشد

در . گیردحداقل سه فاصله استاندارد قرار         باید  بین نام مکانها و فاصله مربوط به آنها               -21 
گیرد که ارقام صدگان،    می گونه ای قرار   ه  عالمتهای تأیید کننده راه، اعداد مربوط به فاصله ب         

ک هم   ستون اعداد چنان نزدی    .شود هم و در یک ستون واقع       زیر ،دهگان و یکان این اعداد    
طور کلی  ه  ب. دند و روی هم نیفت    ن مجاور هم باش   ،د که عریض ترین جفت رقمها    نگیر قرار می 
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که اعداد   وقتی. دنگیر گذرد قرار می    در اطراف خطی که از مرکز این اعداد می           ، اعداد اقیب
ه ب طریقه نمای زشتی به عالمت بدهد       است این   ممکن ،)1 عدد   ه ویژه ب( بسیار باریکند 

 در این   .دنیکها در جهت افقی تعدیل گرد      ئ الزم شود موزا   ،ای احتراز از این امر    که بر  طوری
 .نرود بین ازه های ضابطه ای فاصل که حداقل دنگیر صورتی قرار میه صورت ستونها ب

 باید   انگلیسی ی نوشته های فارسی و انگلیسی در یک سطر ظاهر شود، لبه پایینی حرفها              اگر -22 
 .گیرد قرار باالتر فارسیی حرفها پایینی لبه از ستانداردبه اندازه دو فاصله ا

 مجزا ظاهر   یدر صورت امکان باید تابلوهای شماره راه به زبان فارسی و انگلیسی در دو تابلو               -23 
وقتی که صفحات مربوط به این دو روی یک سطر قرار می گیرد، لبه پایینی صفحه                  . گردد

 . خواهد گرفتقرار فارسی فحه ص باالتر از،دانگلیسی به اندازه دو فاصله استاندار

باید )  توجه کنید  93 و   92،  91به ضابطه های   ( راه همارش صفحه،  نقشه مانند عالمتهای رد -24 
 در عالمتهای جهت نما، این   . گیرد  راه مربوط به این شماره قرار      هطرف پایان نقش  ه  همیشه ب 
 .یردگ قرار پیکان یا خط جهت نما نزدیک در باید صفحات

اگر بر روی   . قرار دادن تابلوی شماره راه در ارتباط با نام مکانها تقریباً انعطاف پذیر است                 -25 
، ) مثال حالت کلی عالمتهای جهت نما      ایبر( عالمت فقط دو سطر نوشته وجود داشته باشد        

شماره فارسی و انگلیسی راه ممکن است روی یک صفحه که به دو قسمت فارسی و                       
وسیله یک فاصله   ه   فارسی و انگلیسی ب    ییک حرفها  ئگیرد و موزا   م شده، قرار  انگلیسی تقسی 

در سایر موارد صفحات مجزای     . شود عمودی به اندازه دو و نیم فاصله استاندارد از هم جدا            
 در یا و،  مکانها  و یا در باال و یا در طول نام         ،شماره راه در مرکز و باالی نام مکانهای مربوط        

 .دمی گیر قرار آنها چپ نام یا سمت راست و باال

 با فاصله ای به اندازه دو فاصله       ، بیان شد  25 ضابطهکه در    سطرهای نوشته ها بجز در مواردی     -26 
 .استاندارد از هم جدا می شود

.  بستگی کامل به نظر و سلیقه طراح دارد        ،یات و نوشته ها بر روی هم     ئدادن سطرهای جز   قرار -27 
 سطرهای نوشته ها باید مرتب و در یک صف در باالی            ،ای جهت نما طور کلی در عالمته   ه  ب

در یک   که وقتی.  به طرح عالمت، از سمت چپ و یا از سمت راست قرار گیرد                 نسبت هم
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یک  نام بیش از ،   برای یک جهت   ،عالمت پیش آگاهی جهت نما و یا یک عالمت جهت نما         
 :گردد ظاهر زیر صورتهای ترین اسبمن از یکی به است ممکن نوشته ها رود، می کاره ب مکان

دارد،  که مقصدها در سمت راست صفحه شماره راه، پیکان یا نقش تقاطع قرار              وقتی -  
 .داد قرار ممکن است آنها را در سمت چپ

 که مقصدها در سمت چپ یک صفحه شماره راه، پیکان یا نقش تقاطع قرار                جایی -  
 .د کربدارد، ممکن است آنها را در سمت راست مرت

 چه به زبان فارسی، چه به زبان انگلیسی،           ،نام مکان که با هم مرتبط نیستند         دو -  
 بیان شد از    17 صورتی که در ضابطه   ه  د و ب  نگیر ممکن است در روی یک سطر قرار       

 .دنگرد هم مجزا

راست  انتهای سمت   کلمات فارسی ممکن است در یک ردیف و در امتداد               تمام -  
 کننده المتهای تأیید ، ع 86به ضابطه   . شود مرتب )زبان دو هر در( کلمه طوالنی ترین

 .)، توجه کنیدراه

 .ممکن است مقصدها یکی در باالی دیگری واقع گردد -  

 باالی خطوط حرکت ظاهر شده،       در که در باالی یک پیکان مشخص کننده راه که         هنگامی -28 
ی فارسی و انگلیسی ممکن است      بلوک نوشته ها ،  66 ضابطه فقط یک مقصد نوشته می شود،    

 .کند ایجاد عالمت برای یکی در باالی دیگری و روی هم قرار گیرد تا ظاهر خوشایندی

هرگاه فاصله داده شود، این فاصله همراه مقصد مربوط، روی یک سطر و عدد آن به                         -29 
 .نزدیکترین کیلومتر داده می شود

عالمتهای پیش آگاهی جهت نما داده شده است،      که فاصله تا تقاطع یا محل خروج در           وقتی -30 
 کوچکتر از نوشته های     یدر دو ارتفاع حرفها    ( بلوکهای فاصله به زبان فارسی و انگلیسی        

 بزرگتر  ، نوشته های اصلی  ی به اندازه دو فاصله استاندارد از بزرگترین ارتفاع حرفها             ،)اصلی
 .می شود داده متر ا تقاطع بهفاصله ت، یا کمتر برای فاصله یک کیلومتر. خواهند بود

 یک درجه کوچکتر نسبت به نام مقاصد عبوری          یباید با ارتفاع حرفها    نام مکانهای محلی،   -31 
کار رود و این هنگامی است که عالمتهای مربوط به این دو روی یک صفحه و در                 ه  مهمتر ب 
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ریباً دارای همان    این باشد که نام مقصدهای عبوری، تق         باید هدف   اما. کنار هم قرار گیرد   
 .باشد محلی طول نام مقصدهای

 جهت نما پیش آگاهی ایتهعالم :د

 .باشد مرتبطحرفها یک ئموزا ارتفاع به باید پیکانهای جهت نما اندازه -32 

د دارای طولی برابر دوازده فاصله استاندارد       نم یا مایل قرار می گیر    ئصورت قا ه  پیکانهایی که ب   -33 
 . استاستاندارد صلهو عرضی برابر هشت فا

 دارای عرضی برابر هشت فاصله استاندارد خواهد بود ،صورت افقی قرار می گیرده پیکانی که ب -34 
 زم ال ازهدان به،   عالمت    سمت هر در خط مرکزی نوشته ها    طول بین  برابرو محور آن در      

 .می شود کشیده

 و حداقل دو فاصله     ،ا کناره ها ب باالیی پیکانها حداقل به اندازه سه فاصله استاندارد از حاشیه          -35 
. استاندارد از لبه صفحات شماره راه یا خط تقسیم کننده صفحات فاصله خواهند داشت                   

 فارسی و  راه شماره صفحات از م با فاصله کمتر از شش فاصله استاندارد           ئپیکانهای قا 
 .می گیرد قرار آنها مساوی از فاصله ای به و، آنهابه مربوط  انگلیسی

 و نوشته های   ،یات به هر زبانی در اطراف طوالنی ترین سطر نوشته ها متمرکز می شود             ئجز -36 
 .فارسی و انگلیسی مرتبط با یکدیگر از ده فاصله استاندارد به هم نزدیکتر نمی شود

 ممکن  ،روند که از مسیر مستقیم راه منحرف است         کار می  پیکانهایی که برای مقاصدی به      -37 
 مئقا  درجه نسبت به   5/157،  135،  5/112،  90،  5/67،  45،  5/22ه  ه ای به انداز  است با زاوی  

 .گیرد قرار

پیکانهای مایلی که خروج از آزادراه و خروج از یک تقاطع غیر همسطح یک بزرگراه را نشان                   -38 
 .می گیرد قرار درجه 45 زاویه با مئدهند نسبت به قا می

گردد،  طح در عالمتهای پیش آگاهی جهت نما ظاهر می        که فاصله تا تقاطع غیر همس        وقتی -39 
 .رفت کار خواهد  به74 ضابطه

 دنقشه مانن ای پیش آگاهیتهعالم  :هـ
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برای ایجاد طرحی   .  راه ها باید طرح واقعی تقاطع را از دورترین مکان ممکن نشان دهد             هنقش -40 
 طرحها را     از یرخمتناسب و اندازه ای اقتصادی برای عالمت ممکن است الزم شود ب                

 .باشد مئقا باید حرکت همیشه نمایش خطوط .دکری دیگر را ساده رخمبالغه آمیز و ب

 برای آزادراه ها سه فاصله     ،م نشان داده می شود   ئصورت قا  عرض نقش خطوط حرکت که به      -41 
 عرض نقش راه های انشعابی از خطوط     . راه ها دو فاصله استاندارد است      و برای سایر   ،استاندارد

حرکت، برای آزادراه ها سه فاصله استاندارد، برای بزرگراه ها دو فاصله استاندارد و برای                    
عرض خطوط انشعابی،    کهبه این نکته توجه شود      . راه های فرعی یک فاصله استاندارد است     

 عرض خطوط  موارد گونه اینر  د .باشد حرکت عرض خطوط  از نباید در هیچ صورتی بزرگتر    
 .ستا حرکت ض خطوطعر معادل انشعابی

  آن مقصد در تابلو     یادآوریبرای نشان دادن راهی که به مقصد مهمی ختم نمی شود و                  -42 
 طول و عرض این نقش برابر         ، استفاده می شود  »stub « از نقش کنده ای    ،ضرورتی ندارد 

 باید با دقت انجام شود تا از اشتباه شدن نام              ، در تابلو  کنده ایتعیین محل نقشهای    . است
 .شود جلوگیری آنها به مربوط راه های مکانها با نقش

که  طوریه   ب ،دندار م قرار ئهم مربوط نیستند و در روی یک خط افقی یا قا            بلوکهایی که به   -43 
 از استاندارد  باید به فاصله حداقل ده فاصله        ،هم می افتد  آنها روی  )مئیا قا ( تصویر افقی 

 .گیرد قرار یکدیگر

 :دنگیر قرار زیر صورت به باید 43 هم مربوط نیستند، بجز در حالت ضابطه هبلوکهایی که ب -44 

پهلوهای یکی از بلوکها را از نزدیکترین گوشه آن نسبت به بلوک دیگر به اندازه                 :الف  
 .کنند متصل هم به را آمده به دست نقاط و داده ده فاصله استاندارد امتداد

 که نزدیکترین گوشه آن نسبت به بلوک اول،         چنان قرار گیرد   بلوک دوم باید آن    :ب  
 .نکند عبور“ الف ”قسمت دست آمده دره از روی خط ب
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 44ضابطه 

 .باشد داشته وجودئم قا صورت به حداقل دو فاصله استاندارد  باید،بین هر نوشته و نقش افقی -45 

اه که به آن مرتبط نیست بلوکها باید حداقل به اندازه شش فاصله استاندارد از هر نقش مایل ر -46 
 .فاصله داشته باشد

هم  از افقی استاندارد فاصله و با د  باید،  دنده می نشان را یک بزرگراه  ه رو سوار که نقشهایی -47 
 .شود جدا
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 47ضابطه 

 باید به فاصله چهار فاصله      ،دهد هایی که دو راه منشعب شده از یک بزرگراه را نشان می           ه نقش -48 
 .شود استاندارد از هم واقع
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 48ضابطه 

مقصدهای بعدی ممکن است در باالی نقش عمومی قرار گیرد و یا ممکن است نوشته های                 -49 
در هر دو حالت    . فارسی در سمت راست و نوشته های انگلیسی در سمت چپ آن واقع شود              

نقش راه باید   . رود کار می   برای فاصله بین مقصد نزدیک و سایر مقاصد به             43ضابطه  
 جای حرفها    که  ولی وقتی   ،ر تقارن بلوک نشان دهنده مقصد قرار گیرد          مستقیماً در محو   

 .می شود گرفته نظر در استاندارد یک فاصله اندازه به فاصله ای، دارد الزم بیشتری

 حداقل فاصله ای برابر    ،که الزم است مقاصد کناری فقط در یک طرف قرار داده شود              وقتی -50 
 :مقادیر زیر الزم است

و نزدیکترین   )یا تصویر آن  ( مئصورت جانبی بین نقش قا     اصله استاندارد به  پنج ف  :الف  
 .آن مربوط به راه مقصد راه خروجی یا صفحه شماره
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 .سه فاصله استاندارد تا نزدیکترین حاشیه عالمت :ب  

که نوک یک نقش راه به یک طرف از باال یا پایین یک نام محل یا صفحه شماره راه                     وقتی -51 
 .باشد جدا اندازه دو فاصله استاندارد از یکدیگره  آن، منحرف است، باید بمربوط به

 
 51ضابطه 

اندازه دو فاصله استاندارد در باال یا پایین نقشی که           ه  نوشته های مقاصد کناری باید حداقل ب      -52 
 .گیرد صورت افقی است قرار به

ده فاصله استاندارد ممکن است در       قطر دواز ه  ب  از عالمتهای بازدارنده و حکم کننده       رخیب -53 
 باید به اندازه یک فاصله استاندارد از آن فاصله داشته              ود، اما داده ش  انتهای نقش راه قرار    

 انتهای  .ب از فصل دوم رجوع شود     -19ـ2  و ـب18ـ2ـالف،  18ـ2،  17ـ2لهای  شکه  ب،  باشد
که یک   وقتی. باشدنقش باید مربع بوده و حداقل طول این نقش باید دو فاصله استاندارد                 

عالمت دایره ای بازدارنده نزدیک حاشیه عالمت اخباری است، فاصله آن تا حاشیه باید به                 
روی یک   که  وقتی “ورود ممنوع  ”حاشیه سفید یک عالمت   . اندازه دو فاصله استاندارد باشد    

این عالمت  . گردد عالمت پیش آگاهی جهت نمای سفید رنگ ظاهر می شود، حذف می             
 باید حداقل به اندازه ده فاصله استاندارد از هر نوشته فاصله داشته باشد و در این                     دایره ای

 .د کرطوالنی است نقش را ممکن امر صورت برای تأمین این

، 28-2،  27-2،  26-2،  23-2ای  له شک همانند  ایکننده ای بازدارنده و حکم   تهکه عالم وقتی   -54 
قش به  ننقش نشان داده می شود، امتداد        همراه یک    37-2 یا   2-36،  2-34،  2-32،  2-29
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این امتداد نیز   . کننده الزم است   اندازه بیشتر از قطر دایره حاوی عالمتهای بازدارنده و حکم          
 استاندارد کل طول امتداد سه فاصله    . باید به اندازه یک فاصله استاندارد از عالمت جدا شود          

 .بود خواهد

 
 54 و 53ضابطه 

-3 و 44-3،  36-3،  30-3،  29-3،  25-3،  24-3،  15-3،  14-3ای  لهشک،  عالمتهای خطر  -55 
که نقش به اندازه سه فاصله استاندارد در          طوریه   ممکن است به نقش اضافه گردد، ب        46

 با فاصله ای به اندازه یک فاصله استاندارد از آن            اما عالمت مثلثی شکل ادامه یابد،        یماورا
 .بود خواهد استاندارد فاصله مثلث دوازده ارتفاع .مجزا گردد

 . درجه باشد90نقش باید  )نوک(زاویه رأس  -56 

 .باشد استاندارد تقاطع تمام نقشها باید دارای انحنایی به شعاع یک فاصله -57 

 و بعد از نقش عالمتهای اخطاری یا انتظامی قرار           اندمئطول بازوهای نقشهایی که افقی یا قا       -58 
 دارا را بهتری یک و نیم برابر عرض نقش راه باشد تا ظاهر            باید حداقل مساوی      ،دنمی گیر
 .شود
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 58 و 55ادامه ضابطه 
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های راه که به صورت مایل است باید حداقل به اندازه بیست فاصله استاندارد نسبت به                 ه نقش -59 
 .یابد نقش عمودی راه امتداد

  پایین ترین خط نوشته ها و لبه پایین نقش نشان دهنده راه ورودی،           یک حرفها ئلبه زیرین موزا   -60 
 . دقت کنید14 ضابطه به، باید در یک امتداد باشد

در تقاطع بین راه هایی از انواع مختلف، شماره راه های کناری باید در صفحاتی به رنگ                      -61 
 .)کنید دقت 92 ضابطه به بیشتر یاتئبرای جز( شود متناسب با راه مربوط درج

 جهت نما پیش آگاهی ایتهعالم :و

 حرکت خطوط مقصدهای کردن مشخص برای 

 .گیرد قرار  و در زیر نوشته های مربوطاشد ب33پیکانها باید مطابق با موارد ضابطه  -62 

های دو شاخه یا مایل با خطی قرمز در باالی نقش ممکن است برای نشان دادن                      ه نقش -63 
 .رود کار مسیری که بن بست است به

 
 63ضابطه 



 285   ـ ضابطه های طرح عالمتهای اخباری1-6پیوست 

 
 63ادامه ضابطه 
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. کار رود   باید همیشه در طرح به     ،ندکمی  خط کشی های منقطع که خطوط حرکت را مشخص       -64 
 بین باید تنها که یک مقصد برای دو خط حرکت وجود دارد، خط کشی خطوط حرکت             وقتی

 .شود ظاهر پیکانها

روی  پیامی چنین بنابراین. است “یدکن عبور نظر خط مورد  از”اصوالً   عالمتی چنین پیام -65 
 .شود نوشته نباید عالمت

. کار می روند  دادن مقصدها و شماره راه ها به        کلی طرح، برای طراحی و قرار        ضابطه های -66 
 :می باشندزیر شرحه بهستند مناسب  عالمتها این  که برایضابطه های خاصی

 و طول آنها    ،اصله استاندارد عرض خط کشی های خطوط حرکت باید به اندازه یک ف          -  
 . آنها به اندازه سه فاصله استاندارد باشده هایباید به اندازه شش فاصله استاندارد و فاصل

خط کشی خطوط حرکت باید به اندازه یک فاصله استاندارد از حاشیه پایین عالمت                -  
ی یشیه باال  شده و در صورت لزوم به فاصله یک فاصله استاندارد از لبه داخلی حا                آغاز

 .عالمت و یا لبه زیرین یک خط کشی پیوسته قطع شود

که دو خط حرکت مربوط به یک مقصد می شود الزم است که یک خط                  هنگامی -  
رابط پیوسته به ضخامت یک فاصله استاندارد در تمام عرض دو خط و یا در کل طول                  

 .دشو آن کشیده زیر ر داستاندارد فاصله یک فاصلهه بلوک مقصد و ب

 .دنباش جدا پیکانها باید از خط رابط پیوسته به اندازه دو فاصله استاندارد -  

محور طولی یک پیکان عمودی باید از مرکز نوشته هایی که مربوط به آن است عبور                -  
که دو پیکان به  وقتی. کرده و محور پیکانهای مایل نیز باید به همین ترتیب عمل کنند         

هر پیکان باید در مرکز فاصله بین خطوط مربوط به حرکت و            کنند   یک مقصد اشاره می   
 .عالمت قرارگیرد حاشیه و یا در بین خطوط حرکت

 از  ، کمتر از دو فاصله استاندارد و بیشتر از پنج فاصله استاندارد                  نباید نوشته ها -  
دادن بیش از    این محدوده قرار  . خط کشی های خطوط حرکت یا تصویر آنها قرار گیرد        

 .د نمایمی آسان عالمت در لزوم، صورت در را یکاندو پ
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ترین خط حرکت    عرض هیچ خط حرکت نباید به تنهایی از دو برابر عرض باریک               -  
ترین  توان عرض باریک   سیار متفاوت است می   بکه طول نوشته ها     هنگامی. بیشتر باشد 

 .داد آن افزایش زمینه افزودن با خط حرکت را

 
 66ضابطه 

 باالسری ایتهعالم :ز

که اطالعات مربوط    وقتی. کار می روند  کلی برای این عالمتها ضابطه های عادی به       طوره  ب -67 
به خطوط مختلف حرکت در صفحات جداگانه داده می شود، صفحات شامل مقصدها باید در               
مرکز باال، روی پیکانهای مربوط به آنها و در صورت وجود یک مقصد برای بیش از یک خط                  

 .گیرد قرار آنها باالی در و  مرکز فاصله بین آنهاحرکت در
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. پیکانهای عمودی مشخص کننده خطوط حرکت روی آویزهای باالی راه قرار می گیرد                 -68 
 ظاهر  فاصله استاندارد18×8ابعاد ه دهد بر روی صفحه ای ب پیکان که خط حرکت را نشان می

 .می شود

 
 68ضابطه 

 

دهند،  عالمتهای پیش آگاهی جهت نما را انجام می        عمل ریباالس عالمتهای که هنگامی -69 
  صفحات متمم  مانندگردد و در صفحه ای که       فاصله تا تقاطع نیز در صفحه عالمت اضافه می        

 .می شود است ظاهر شده طرح

 . برای تقاطعهای غیرهمسطحاینقشه  جهت نمای متهای پیش آگاهیعال :ح

هم اتفاق می افتد، استفاده از عالمتهای          زدیک به  خیلی ن   ،که دو خروج از مسیر       وقتی -70 
 آغازآخرین عالمت پیش آگاهی جهت نما در      . پیش آگاهی جهت نمای نقشه مانند مناسب است    

 .بود  یک عالمت نقشه مانند خواهد،قسمت اتصال راه خروجی نیز

 نقش   زیرین لبه نقش مقصد کناری، باید حداقل به فاصله پنج فاصله استاندارد از               زیرین لبه -71 
 و حداقل طول نقشهای مربوط به        ، درجه به نقش قبلی بپیوندد      60ورودی با زاویه ای برابر      

 .ه است، می باشدشد بیان 59  آنچه که در ضابطهمانندمقصدهای کناری 
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 71 و 59ضابطه 

ه راه در   گیرد که هر صفحه شمار     شماره راه ها و تمام مکانهای مربوط به آنها باید چنان قرار            -72 
 .یرد گقرار مجاورت انتهای نقش راه یا باالی نوشته هایی که در سمت راست مرتب شده اند

که  جایی در. طول بازوی نقش مربوط به جهت اصلی باید بر اساس ضابطه کلی طرح شود                -73 
از نوک نقش    گونه اطالعاتی در جلوی آن داده نشده است، نوک این نقش باید هم تر               هیچ

 .شدبا کناری

 پیام  ،که فاصله تا یک تقاطع در عالمت پیش آگاهی جهت نما نشان داده می شود               جایی در -74 
 ارتفاع پیام اصلی    %)50  ( باید دارای ارتفاعی معادل    “کیلومتر”اصلی عالمت و کلمه فارسی       

حسب  که فاصله بیان شده تا تقاطع یک کیلومتر یا کمتر است این فاصله باید بر               وقتی. باشد
ر داده شود، بلوک نشان دهنده فاصله به فارسی باید در گوشه پایین و سمت راست عالمت         مت

 .گیرد قرار چپ عالمت و انگلیسی آن در پایین و سمت

  برای میدانهاای مانندعالمتهای پیش آگاهی جهت نمای نقشه  :و

 :گرفت توان سه نوع میدان در نظر منظور طرح عالمت، میه ب -75 

 ایره ای د-  

 بیضی -  

 قاعده بی -  
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 :باشد زیر صورت  باید بهولابعاد نقشها روی عالمت میدان برای نوع ا -76 

 .استاندارد پنج فاصله برابر داخلی، شعاع -  

 .استاندارد هفت فاصله برابر خارجی شعاع -  

 .طول بازوی ورودی با توجه به مقدار و طرز قرار گرفتن نوشته ها تعیین می شود                  -  
 .آید می حسابه ب میدان نقش مرکز از که است اقل طول آن شانزده فاصله استانداردحد

گردد برابر بیست و هفت        تعیین می  باالصورت   حداکثر طول بازوی ورودی که به       -  
لبه پایین بازوی ورودی، باید در امتداد لبه زیرین پایین ترین             . فاصله استاندارد است  

 مرکز از کهاشد  ب  خروجی باید نوزده فاصله استاندارد      حداقل طول بازوی  . نوشته باشد 
 .آید حسابه ب نقش میدان

 با این تفاوت که فاصله دو کانون آن پنج             اشد ب اول، باید مانند نوع      دومنقشه های از نوع       
صورت   برای طرح میدانهایی که به     تا حد امکان   باید   باال ضابطه های .فاصله استاندارد باشد  

توان بیان   صورت طبقه بندی شده نمی    ضابطه خاص دیگری را به    . کار روند  د به دایره نیستن 
 ).77 و 76ضابطه  (کار برد  اشاره شده نظر خود را بهضابطه های لذا طراح باید در قالب .کرد

این . دکر درجه یک بریدگی ایجاد       60زاویه  ه   باید در سمت چپ و پایین ب        ،در نقش میدان   -77 
 برای نقش    .گردد زوی ورودی و در جهت عقربه های ساعت رسم می             زاویه از محور با     

صورت افقی یا عمودی این زاویه از  میدانهای بیضی شکل، بسته به نوع قرار گرفتن بیضی به
 .ید آکند به حساب می خطی عمودی که از کانون سمت چپ یا پایینی آن عبور می
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 77 و 76ضابطه 

عریض  بسیار راه وسط جداکننده   شده نیست مگر آنکه جزیره     لزومی به نشان دادن راه جدا      -78 
 .باشد

باید دو فاصله استاندارد بین یک بلوک نشان دهنده مقصد یا صفحه دارای شماره راه، و                      -79 
 .باشد داشته وجود میدان نقش نزدیکترین نقطه پیرامون دایره

 جهت نما عالمتهای :ز

 پرچم شکله بی جهت نما عالمتهای

یات خطوط جهت نما و     ئبرای جز . است درجه   120س مناسب جهت این عالمت       زاویه رأ  -80
 . توجه کنید4-1- پغیره به جدول

  جزئیات خطوط جهت نما برای استفاده در عالیم جهت نما-4-1-جدول پ

 تعداد خطوط نوشته ها  1 2 3  و بیشتر4

 عرض خطوط جهت نما ستاندارد فاصله ا3  فاصله استاندارد4  فاصله استاندارد5  فاصله استاندارد6

فاصله خطوط جهت نما     فاصله استاندارد1  فاصله استاندارد2  فاصله استاندارد2  فاصله استاندارد3
 تا حاشیه عالمت

اندازه یک فاصله استاندارد و از نزدیکترین       ه  خط جهت نما باید از حاشیه باال و پایین عالمت ب          -81 
 .باشد داشته فاصله استاندارد فاصله دو اندازهه ب جهت، حرفها در هر
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 81 و 80ضابطه 

 عالمتهای جهت نمای مستطیل شکل :ح

م و یا افق و در       ئ درجه نسبت به قا    45 یا   5/22پیکانها باید عمودی یا افقی و یا با زوایای             -82 
 های ضابطه به(،  سمت مناسب بلوک نوشته ها نسبت به استقرار عالمت در تقاطعها قرار گیرد            

 ). توجه کنید38 و 37
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 82ضابطه 

 جهت نما عالمتهای برابری :ط

که الزم است عالمتهای جهت نمای عبوری یا محلی در یک مجموعه عالمتها قرار                 جایی -83 
هر . دکرکه طول آنها را برابر کرده باشند، ظاهر کلی آنها را اصالح              د، ممکن است وقتی   نگیر

 و طول عالمت کوچکتر را ممکن ،دن استاندارد طرح شوضابطه هایباید با توجه به    دو عالمت 
اگر . منظور برابر ساختن طول دو عالمت با توجه به ضابطه های زیر افزایش داد                ه  است ب 

د، برای طرح آنها از       نوجه به ضابطه های زیر دارای طولی برابر باش           تد با    نعالمتها نتوان 
 .می شود استفاده  ستاندارد اضابطه های

 فاصله بین طوالنی ترین نام محل و فاصله مربوط به آن یا صفحه نشان دهنده شماره                حداقل -84 
 کهراه ممکن است از میزان معمولی دو فاصله استاندارد تا پانزده فاصله استاندارد افزایش یابد      
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صورتی مناسب مستقیماً در      به  تا بتوان بلوک نام محلها را در سمت راست یا چپ مرتب کرد           
ه ب( ستون اعداد فاصله ها  . ام محلهای مربوط به عالمت طوالنی تر قرار گیرد          زیر بلوک ن  

 .مرتب گردد طوالنی تر عالمت زیر در ترتیب همین به باید، نیز )فارسی و انگلیسی

 طرح کلی ضابطه های تابع باید شده اند تمام عناصر دیگر در عالمتهایی که با یکدیگر مساوی       -85 
 .باشد

هم مساوی شده اند باید در امتداد سمت راست           وشته های عالمتهایی که با    سایر خطوط ن   -86 
 .گردد مرتب خط طوالنی ترین انتهای، )انگلیسی( و سمت چپ )فارسی(

نیز ممکن است برابر     پرچم و مستطیل شکل    شکله  مجموعه ای از عالمتهای جهت نمای ب     -87 
 .کرد یلتعد ترتیب به همان را که صفحه مستطیلی طوریه گردد ب

 خط  یک روی مقصد یک از بیش :ی

 گردد، یا وقتی   که بیش از یک مقصد و فاصله مربوط به آن روی یک خط ظاهر می                هنگامی -88 
  می گیرد، که نوشته های فارسی و انگلیسی و فاصله های مربوط به آنها روی یک خط قرار                

 .رود کار می  به19، 18، 17 شمارهضابطه های 

 راه کننده دعالمتهای تأیی :ک

که دارای بیشتر از سه پیام است به صورت جدا از هم و یک                عالمتهای تأیید کننده راه وقتی     -89  
باید به  ) به نزدیکترین عدد به کیلومتر     ( زبانه است و مقصدها و فاصله های مربوط به آنها          

به صورت  باید   عالمتها   .فارسی در اولین عالمت و به انگلیسی در دومین عالمت درج گردد            
 .معمولی طرح شود

 زیر هم مرتب     ،مقصدها در یک ستون و نسبت به یک انتهای طوالنی ترین خط نوشته ها               -90 
ستون اعداد همان طور   . می شود و کلمات کیلومتر در یک ستون و در مقابل آنها قرار می گیرد            

اد مربوط  که فضای بین مقصدها و اعد      طوریه  گردد ب   بیان شد مرتب می    21 که در ضابطه  
 .شد نخواهد استاندارد سه فاصله از کمتر هیچگاه ولی بود خواهد به فاصله ها متغیر

 متمم  صفحات سایر و راه ابلوهای شمارهت :ل
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 تابلوهای شماره   جهتو تقسیم کننده های صفحات      شعاع انحنای گوشه ها   عرض حاشیه ها،  -91
 .است شده  بیان5-1-  پولراه، صفحات متمم و سایر عالمتهای اخباری متفرقه در جد

  عرض حاشیه و شعاع انحنا گوشه صفحات متمم و سایر عالیم اخباری-5-1-جدول پ

2

 عرض حاشیه  فاصله استاندارد1

2

 شعاع انحنا داخلی  فاصله استاندارد1

 شعاع انحنا خارجی  فاصله استاندارد1

2

 تقسیم کننده های صفحات  فاصله استاندارد1

 
 تابلوهای شماره راه همیشه روی عالمتها به رنگی متناسب با نوع راه مربوط به آن شماره به                  -92 

 :گرددمی صورت زیر ظاهر 

تابلوهای شماره راه مخصوص آزادراه ها دارای نوشته ها و حاشیه سفید روی زمینه                -  
 .استآبی 

 روی زمینه  سفید های شماره راه مخصوص بزرگراه ها دارای نوشته ها و حاشیه         تابلو -  
 . استسبز

شکی روی   م حاشیه و تابلوهای شماره راه مخصوص راه های فرعی دارای نوشته ها         -  
 .باشد می سفید زمینه

ت نمایی که دهد، در عالمت جه که تابلو شماره راه که آزادراه ها یا بزرگراه ها را نشان می جایی -93 
 لبه تابلو لبه و گردد حذف می  خارجی تابلو  حاشیه،  د شومی اهر ظ است، دارای زمینه ای سفید  

 .می شود تلقی داخلی حاشیه

یک فاصله استاندارد بین      اندازه در تابلوهای شماره راه و صفحات متمم باید فاصله ای به             -94 
 .باشد داشته وجود نوشته هر کننده های صفحات و حاشیه ها یا تقسیم

هم در باالی یکدیگر قرار   مربوط بهاما ،که تابلوهای شماره راه فارسی و انگلیسی مجزا وقتی -95 
 .می گیرد اگر در عرض عالمت تعدیلی انجام شده باشد ظاهر عالمت زیباتر خواهد شد
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ه اندازه   مقررات آزادراه ب   آغازکه ورودی به یک آزادراه نشان داده شده یک عالمت              جایی -96 
 فاصله استاندارد باید در سمت چپ و 2/1بیست و دو فاصله استاندارد و با حاشیه ای به عرض       

 .گیرد قرار )انگلیسی و فارسی( چسبیده به تابلوی شماره راه به صورت دو زبانه

داده می شود که    در صفحات متمم و سایر عالمتهای اخباری سطرهای نوشته ها طوری قرار            -97 
 .باشد متقارن  یک خط عمودینسبت به

د یا یک صفحه متمم در زیر یک        نبا هم نصب می شو    که عالمتهای مستطیل شکل    هنگامی -98 
 نصب می شود، عالمتها باید به اندازه سه فاصله استاندارد           عالمت مثلث یا مستطیل شکل     

مت یا صفحه    عال ی با توجه به کوچکترین ارتفاع حرفها       ،) فارسی ی ارتفاع حرفها  3/1تقریباً  (
روی   مستقیماًعالمتها  است   ممکن دیگر حاالت در .دنباش داشته فاصله یکدیگر از زیرین،
 .گیرد قرار یکدیگر

هر پیکان افقی که روی صفحه متمم قرار گیرد باید به اندازه یک فاصله استاندارد از هر                       -99 
 همین فاصله باید بین      .شدنوشته ای که در باال یا در زیر آن قرار می گیرد فاصله داشته با                

ی ی صفحه و یا حاشیه باال     دو طرف  فاصله آن از     .پیکان و حاشیه پایینی نیز وجود داشته باشد       
 .باشد باید حداقل دو فاصله استاندارد

فاصله بین انتهای دو پیکان افقی که در جهت مخالف یکدیگر قرار گیرد، دو فاصله استاندارد           -100 
 .خواهد بود

 عالمتها ری سریع اندازهتصمیم گی :م

 مختلف یک عالمت و بنابراین حاکم بر اندازه         یضابطه های طرح، حاکم بر ارتباط بین اجزا        -101 
اغلب الزم است ابعاد تقریبی عالمت را بدون ترسیم و محاسبه دقیق                 . صحیح آن است  

ما ممکن   مثال اندازه تقریبی یک عالمت پیش آگاهی جهت ن       رایب. دست آورد ه  جزییات آن ب  
 :دست آیده ب زیر صورت است به

 عرض  

 .نشان داده شوداست  ضروریتصمیم در مورد نام مکانها و شماره راه هایی که  -  

 ترسیم تقریبی -  
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 گرفته راه ها شماره و تعیین حداکثر عرض با توجه به تصمیمی که در مورد نام مکانها  -  
 .است شده

 .ندکند، عرض عالمت را مشخص می ننوشتن اقالمی که وقتی جمع شو -  

با توجه به عرض حرفها که از روی ارتفاع          مشخص ساختن طول نام مکانها و غیره،       -  
 .دست می آیده  ب2حرفها از پیوست 

 مثال حاشیه ها، فاصله بین کلمات، فاصله بین          رایجمع کردن عرض بقیه اقالم ب       -  
 .های استاندارد و بیان آنها به فاصله ،کلمات و نقشها و غیره

 فارسی و   ییکهای حرفها ئتوان بر حسب ارتفاع موزا     را می  “و” و   “ه”اندازه بندهای    -  
انگلیسی تبدیل به واحد طول کرده و پس از جمع کردن آنها با هم عرض کلی تابلو                    

 .رامحاسبه کرد

 ارتفاع  

حاشیه ها، مجموع عرض   . همین ترتیب محاسبه کرد    توان به  ارتفاع عالمت را نیز می       
حسب فاصله   یک حرفها، ارتفاع کلی عالمت را بر      ئفاصله ها، طول نقشها و ارتفاع موزا     

 .دهد دست میه ب، استاندارد

ممکن است طراحان، ترسیم عالمت را با دست روی کاغذهای شطرنجی که نام مکانها و                   -102 
 .وشته اند مفید بدانند  صورت بلوکهای مستطیلی نشان داده و آنها را با دست ن             فقط به  غیره،

 .آید دست میه  ببه سرعتین ترتیب ه اارتفاع تقریبی ب عرض و

ابعاد پیکانهای مایل که .  بیان شده است33 ابعاد اساسی پیکانهای عمودی و افقی در ضابطه         -103 
 .کند در زیر آمده است، به محاسبه اندازه عالمتها کمک می

راست ه  چپ یا ب  ه  م ب ئ درجه نسبت به قا    5/157ه یا    درج 5/22پیکانهایی که با زاویه      -  
ه  فاصله استاندارد افقی ب    7/7 فاصله استاندارد عمودی و      7/11مایل است ممکن است     

 .آید حساب

راست مایل است    م به چپ یا به    ئ درجه نسبت به قا    135 یا   45پیکانهایی که با زاویه      -  
 .حساب آیده ب افقی استاندارد هفاصل 3/9 و عمودی  فاصله استاندارد3/9ممکن است 
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راست  چپ یا به   م به ئ درجه نسبت به قا     5/112 یا   5/67پیکانهایی که با زاویه       -
 فاصله استاندارد   7/11 فاصله استاندارد عمودی و        7/7مایل است ممکن است      

 .حساب آید افقی به

 عالمتها گرد کردن اندازه 

از لحاظ نوع عالمت و چه در عالمتگذاری قسمت          برای استاندارد کردن اندازه عالمتها چه        -104 
ت متمم و سایر عالمتهای       صفحا .خصوصی از راه باید از هیچ کوششی فروگذار نکرد           ه  ب

 . جداگانها نصباخباری که شامل یک پیام است و ب

دست آمده برای ارتفاع و عرض هر عالمت کمتر از دو متر باشد،                 ه  که اندازه ب   هنگامی -105 
 :شرح زیر است کار بردن ضابطه های طرح باید گرد شود به ا بهابعادی که ب

 .پنج میلیمتر باشد و تفاوت اندازه عالمتها باید ضریبی از هفتاد -  

را به   ابعاد آن  یدبا باشد،اگر اندازه محاسبه شده عالمتی تا بیست و پنج میلیمتر               -  
 .اندازه استاندارد کمتر برگرداند

 باید  ، باشد باال شده عالمتی تا بیست و پنج میلیمتر بیشتر از مقدار            اگر اندازه محاسبه   -  
 .برگرداند را به اندازه استاندارد بزرگتر ابعاد آن

 استاندارد بین بلوکها و     ه های فاصل ، الزم به گرد کردن باشد     باالگاه به یکی از دو طریق        هر  
 تا باال و پایین و اطراف مساوی  را و فاصله ها،حاشیه های خارجی را باید کاهش یا افزایش داد

 .آورد دسته ین طریق به ا بدوبارهکرد و ابعاد عالمت را 

وقتی ارتفاع یا عرض عالمتی متجاوز از دو متر است، محاسبه ابعاد آن ممکن است به                      -106 
اگر ابعاد عالمتی تا بیست میلیمتر بیشتر از این           . واحدهای صد میلیمتری گرد شود     ه  فاصل

باشد باید به رقم کوچکتر گرد شود و اگر ابعاد عالمت از بیست میلیمتر بیش از مقدار                   مقدار  
 .گردد گرد می  باشد به رقم بزرگتریاد شده

 عالمتهای جهت نما :ن

 ممکن است عالمتهای    ،منظور ایجاد یک مجموعه عالمتهای زیبا      برای سهولت نصب و به     -107 
 نبایدفاصله بین عالمتها و لبه صفحات       .  گیرد جهت نما روی یک صفحه خاکستری رنگ قرار      
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 هم برابر بوده و کمتر از صد         باید با  ،فاصله بین خود عالمتها   . کمتر از پنجاه میلیمتر باشد     
، عالمتها  رود می ن کار به 87 تا 83ضابطه های   که برابرسازی مطابق   هنگامی. نباشد میلیمتر

 .ودش متمرکز کستریاروی صفحه خ افقی به صورت باید

 راه ها در )راهسازی یا راهداری( اجرایی عالمتهای مورد نیازعملیات سایر و اخباری عالمتهای :پ

 )ازیهساری یا را  هدرا (، عالمتهای اخباری که در عملیات اجرایی      ی هاابعاد و اندازه های نقش    -108 
 .است  شدهیات آنها نشان دادهئ به همراه جز،رود کار می در آزادراه ها و بزرگراه ها به
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 108ضابطه 
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 108ادامه ضابطه 
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های اخطاری و انتظامی مورد نیاز در عملیات اجرایی، روی صفحه              تطور معمول، عالم  ه  ب -109 
با توجه به   ،  گونه عالمتها   این هزمین صفحه ابعاد حداقل .گردند زمینه ای به رنگ زرد نصب می     

که عالمتهای اخطاری و انتظامی با       یهنگام. گردد عالمتهای مذکور تعیین می    )قطر( ارتفاع
دازه   باید حداقل به ان    ،دنهم روی یک صفحه نصب می شو     

10
) H(ارتفاع عالمتهای اخطاری     1

 و یا
10
 .دن از یکدیگر فاصله داشته باش،)هر کدام بیشتر است( قطر عالمت انتظامی  1

 
 109ضابطه 
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  2-6پیوست 
 حرفهای فارسی و انگلیسی عالمتها
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 .عرض موزائیک حرفها به هر دو زبان، به صورت درصدی از ارتفاع موزائیک حرفها بیان شده است

 شرح داده   9 و   8استفاده ویژه از عرضهای کمتر یا بیشتر موزائیک حرفهای انگلیسی، در ضابطه های              
 بیان شد، برای نوشتن برخی از کلمات فارسی، نیاز به باال یا پایین 10همان طور که در ضابطه    . شده است 

 .در سایر موارد، الزم است طراح نظر خود را به کار برد. بردن موزائیک متفاوت حرفها ایجاد شده است
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  3-6 پیوست
 المتهاعطرحهای خوب و بد 

 





 323   ـ طرحهای خوب و بد عالمتها3-6پیوست 

روی هم از نظر     جا و   در یک  ،دهند ه چندین جهت را نشان می     دادن چند عالمت جهت نما ک     رارق :الف
در  صورت افقی در گوشه تقاطع و      دید باعث سردرگمی می شود و اغلب اوقات استقرار عالمتها به          

که دید   شرط آن ه  رسد ب  نظر می ه   عالمتگذاری اضافی بهتر ب     جهتسمت مقابل مسیر حرکت،      
 .خطوط حفظ گردد

 
 .کننده و مزاحم باشد صورت پیچیده میتواند بسیار گمراه به متهاستقرار عال ا-1- شکل الف

 
  .صورت افقی ارجح است به استقرار عالمتها -2- شکل الف

 نصب  د، پایینتر گردنعالمتهایی که بر روی پایه های بلند نصب می شود، همواره مانع دید مناظر می               :ب
کند و هر جا     د و مناظر را نیز حفظ می       شو  آنها منجر به ایجاد ظاهری بهتر برای طرح می           کردن

مین دید برای رانندگان الزم نباشد، باید پایه های کوتاه مورد استفاده         أمنظور ت  ایجاد پایه های بلند به   
 .قرار گیرد

 
  بلند عالمت بسیار-1-ب شکل   ارتفاع بهتر -2-بشکل 
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ا به منظور کاهش اندازه آنها می توان        هر جا که عالمتها اندازه باشند، صفحه نگهدارنده عالمتها ر           :ج
 .حذف کرد

 
 1-شکل ج     2-شکل ج

 صفحه نگهدارنده -1-شکل ج

 . نوع دیگر استقرار، هنگامی که ضابطه برابر ساختن، به کار رفته است-2 -شکل ج

 .در صورت امکان، باید عالمتهارا بر روی دیوارها یا نرده ها نصب کرد :د

 
 دیوارنصب عالمت روی  -شکل د

 در راهی که با      ه ویژه عالمتهای پیش آگاهی ممکن است در راه های کم ترافیک حذف گردد، ب              :هـ 
 . شکل پایان می پذیردTتقاطع 
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  شکلTنصب عالمت در تقاطع  -هشکل 

خوبی دیده می شود، فقط نصب یک      ه  که یک عالمت ورود ممنوع برای یک راه باریک ب           گامیهن :و
. تواند به دیوار یک ساختمان یا روی آن نصب گردد           مواقع، عالمت می   رخیبدر  . عالمت الزم است  

 .اگر روی یک ساختمان جالب یا تاریخی نصب شود، این امر ممکن است زیان آور باشد

 
  دو عالمت ورود ممنوع -1-وشکل 

 
  یک عالمت ورود ممنوع-2-وشکل 
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گردد نصب آنها موجب کاهش      اید سعی که عالمتهای پیش آگاهی جهت نما بزرگ است، ب       هنگامی :ز
 .دشودر پشت آن ن  واقعیزیبا مناظر چشم انداز

 
 . آسمان در پشت عالمت دیده می شود-1-شکل ز

 
 .نصب عالمت در مقابل درخت ارجح است -2–شکل ز



 327   ـ طرحهای خوب و بد عالمتها3-6پیوست 

 
 . درختان پشت عالمت را می پوشانند-3-شکل ز

هم مناطق شهری، اغلب مزاحمت ایجاد        عالمتهای پیش آگاهی مورد نیاز جهت نمای راه های م          :ح
وی دیوار  ررا   منظور کاهش این مزاحمت در خیابانها باید کوشش کرد تا عالمتها               به. کند می

 .می شودنها واقع می شود نصب  ساختمانها و یا باغهایی که در پشت آنها درختان و ساختما

 
 ن رفتن دید شده است نصب نامطلوب عالمت باعث شلوغ شدن خیابان و از بی-1- شکل ح
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 . نصب عالمت در مقابل ساختمان ممکن است بهتر باشد-2- شکل ح

م را که   ئیک طرح قا   تا دنگیر افقی قرار  یک خط  روی جهت می تواند  تعیین طرفه و  عالمتهای یک  :ط
 اغلب مزاحم و شلوغ است اصالح نمایند

 
 .ست در یک میدان زیبا نی دادن عمودی عالمتها  قرار-1- شکل ط

 
 جلوی عالمت تعیین جهت نصب " راسته فقط گردش ب"عالمت (ارجح است  افقی عالمت نصب -2-شکل ط

 . )شده



 329   ـ طرحهای خوب و بد عالمتها3-6پیوست 

 باید نصب عالمت در یک راه به       . باید از نصب عالمت در افق، در مناطق وسیع و باز پرهیز کرد               :ی
که محل   ط بر آن  صورتی انجام شود که تپه یا درخت و یا بوته ای در پشت آن واقع گردد، مشرو                 

 .دقیقی برای نصب الزم نباشد

 
 . پشت عالمت آسمان پیداست-1–شکل ی

 
 . در یک پستی، ارجح استق زیر کرانه اف-2- شکل ی

 
  در صورت امکان در مقابل درخت-3-شکل ی





 

  4-6پیوست 
 اتهمرمت و نگهداری عالم
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 مقدمه 1ـ4  

 و روشهای عملی را     کردهتهای ایمنی را تشریح      تعمیر و نگهداری عالم    هاین پیوست، مقررات و نحو    
والن مربوط از تعمیر و نگهداری      ئتوصیه می نماید که با رعایت آنها می توان اطمینان حاصل کرد که مس            

 به روشنی در معرض دید قرار گرفته و         ،دن تمیز می شو  بعالمتهایی که مرت  .  غفلت نخواهند کرد   ،عالمتها
نظافت صحیح و تعمیر و نگهداری مستمر عالمتها، به ایمنی راه کمک     . پیام آن به سهولت درک می گردد     

ده و موجبات بروز خطر      کر اشتباه   دچارمی کند زیرا عالمت کثیف و غیر خوانا ممکن است رانندگان را              
بیشتر توصیه های این پیوست ممکن است در نظر اول بدیهی و ساده            . برای سایر رانندگان را فراهم نماید     

 . عدم توجه به همین موارد مشکل آفرین خواهد بوداما ،جلوه کند

شاخ و برگ و سایر موانع، نباید       . طرز صحیحی نصب شده و در تمام اوقات خوانا باشد         ه  عالمت باید ب  
 .لودگی محیط راه، صفحه عالمت را محو نمایدآالی و  و  گلنیز و د،دید عالمت را کاهش ده

 ممکن است برای رانندگان     ، یا عالمت خطر   ،نده و حکم کننده  معیوب بودن، یا فقدان عالمت بازدار      
. دکراین قبیل عالمتها را باید فوری تعمیر و یا تعویض             .  راه باشد  هایایجاد خطر کرده و عامل تصادف      

عالمتهایی که خوب   . عالمت نورانی که منبع نور آن از کار افتاده خطرناک و غیراستاندارد تلقی می شود              
 .ن کمک به رانندگان، به زیبایی کلی راه و به ایمنی آن می افزایدنگهداری شوند ضم

ها شاید مایل باشند تعمیرات و نگهداری عالمتها را در حوزه استحفاظی، خودشان              الن راه ئواغلب مس 
ی و یا عالمتهای     ییا تعویض عالمتهای راهنما     و حالت دیگر اینکه در مورد نظافت،        .عهده گیرند ه  ب

که چنین خدماتی انجام می دهند برای این کار استفاده  ییشرکتها یا ایر سازندگان عالمتها وآزادراه ها از س
 .دنشو

کار می رود، تا حد زیادی در روش و طرز نگهداری و تعمیر آنها              ه  مصالحی که در ساختن عالمتها ب     
 . توجه کنید5به پیوست  برای کسب اطالعات بیشتر. استمؤثر 
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  بازرسی 4-2  

 کننده  متهای غیر نورانی و عالمتهای منعکس  عال4-2-1 

توصیه می شود حداقل سالی سه مرتبه تمام عالمتها پس از اینکه نظافت شدند، از لحاظ خرابی، خوانا                 
 آموزش دیده که ترتیب تعویض       افرادوسیله   هها باید ب   این بازرسی . دنبودن و وضعیت کلی بازدید شو      

 تا توصیه نمایند    ،صرفه باشد ه   یا در صورتی که مقرون ب      ،جام شود عالمتهای غیر مطلوب را می دانند ان      
 در شب   ،های، خرداد و مهر و اسفند       پیشنهاد می شود این قبیل بازرسی ها در ماه       . عالمت تعویض گردد  

بازرسی در ماه   . هنگام انجام شود تا عالمتهایی که دارای بازتاب کافی نباشند تعویض یا اصالح گردند                
 در تابستان موجب     آنها امل بازدید اشجار و بوته هایی که باید بریده شوند تا شاخ و برگ               خرداد باید ش  

 .استتار صفحه عالمت نشود

در راه تردد     مکرر به طور اری ادارات راه و ترابری و پلیس راه که            هدباید از کارکنان و مأموران را      
 .رش نمایند خواسته شود که عالمتهای خراب و پوشیده شده را گزا،می نمایند

عالمتها . که شماره گذاری شده باشند آسانتر خواهد بود       گزارش در مورد این قبیل عالمتها در صورتی       
 .دکرد شماره گذاری کن میلیمتر تجاوز ن35را باید از پشت، با اعداد سیاه که از 

 شده از داخل یا خارج  روشن عالمتهای 4-2-2  

این قبیل عالمتها   . کاربری دارد  )ی از داخل یا خارج    یاز روشنا اعم  (  برای عالمتهای نورانی   ،1ـ2ـ4 بند
 .دنباید مکرر مورد بازدید قرار گیرند تا چراغهای معیوب به سرعت تعمیر و یا تعویض شو

 نظافت  4-3  

شده برای   د بسته به شرایط جوی و موقعیت و مصالح مصرف         ندفعاتی که عالمتها پاک و تمیز می شو      
عالمتهایی که در نواحی صنعتی نصب شده، ممکن است در مقایسه با               . استصفحه عالمت، متفاوت    

ارتفاع عالمتهای .  نیاز به دفعات نظافت بیشتری داشته باشد،ی قرار گرفتهیعالمتهایی که در نواحی روستا
 ممکن  ،ی قرار گرفته  یبرای مثال عالمتی که در نواحی روستا      . است در دفعات نظافت مؤثر      ،نصب شده نیز  
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 مشابه در   ی تحت تأثیر آلودگی محیط قرار گیرد یعنی به علت ارتفاع کمتر در مقایسه با عالمتها                  است
توصیه می شود  . نواحی شهری یا صنعتی و امکان قرار گرفتن در معرض آلودگی محیط، زودتر کثیف شود              

د که  شوام  های وابسته به آن، حداقل سالی سه مرتبه انج        غکه نظافت صفحه عالمتها و سطح خارجی چرا       
 . قبل از بازرسی باشدبهتر است

علت تراکم آلودگی محیط    ه  در نقاطی که ب   .  باید با اسفنج و مواد تنظیف طبیعی پاک شوند          ،عالمتها
که نتوان    اما در صورتی    ،گیرد می   سایش تمیز گردد، یک برس نرم مورد استفاده قرار            ید با عالمت با 

ماده پاک کننده مایع که     .کرداک کننده قوی تری را مصرف       آلودگی را زدود شاید الزم شود که ماده پ          
این ماده را روی سطح مورد نظر با برس         . شده برای این منظور مناسب است      جهت پاک کردن رنگ تهیه   

اغلب لکه های روغنی و چربی را می توان بدین ترتیب          .  سپس با پارچه نمدار تمیز می کنند       ،هکردپخش  
در صورتی که صفحه با قیر آلوده        .استط عادی کافی    یکننده خمیری تحت شرا    استفاده از پاک   . دکرپاک  

 .شده باشد استفاده از پاک کننده محلول الزم می باشد

علت قابل اشتعال   ه   ب .دکرلکه های قیر یا گازوئیل را می توان با الکل سفید یا بنزین و پارچه تمیز                  
معموالً به رنگهای مورد    شده   یادمحلولهای  . دکرعمل   هنگام استفاده باید با احتیاط کافی          ،بودن آنها 

 ندده  اما بهتر است که ابتدا قسمتی از آن را مورد آزمایش قرار             .استفاده در عالمتها صدمه ای نمی رساند    
در صورتی که از پالستیک پلی استرین یا الک پلی استرین در ساختمان تابلو              . سپس به نظافت بپردازند   

ی قوی برای   یاز مواد قلیا  . کار برده می شود   لکل سفید یا بنزین برای نظافت آن به        استفاده شده، فقط ا   
جای   مواد پاک کننده روی دست کارگران، بر      رثاآ چون به غیر از      ،نظافت عالمتهای راه نباید استفاده کرد     

 .ماندن هر نوع ماده بر روی سطح رنگ ممکن است مضر باشد

 استفاده از آب و ماده       ،متهایی که از داخل روشن می شود      بهترین روش برای تمیز کردن سطح عال       
یا از داخل رنگ شده     شده  که صفحات عالمتها از ورقه اکریلیک رنگی ساخته          در مواردی . پاک کننده است 

وسیله ماده صیقلی   ه  علت کاربرد مواد شمعی یا ماژیک مخدوش گردد، بهتر است که لکه ب              ه  باشد و ب  
 خارج چراغ با رنگ ایجاد گردد، محو کردن         ه چنانچه لکه هایی در صفح    .گردداکریلیک به آهستگی تمیز     

ی یدن تابلوکرپس از تمیز . غلب تعویض آن الزم استا عالمت شده و هایلکه باعث مخدوش شدن حرف   
که از ورق اکریلیک ساخته شده بهتر است که صفحه با ماده صیقلی آنتی استاتیک تمیز گردد تا از تراکم                    
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در صفحات  . قسمت داخلی تابلو فقط در موارد استثنائی نیاز به پاک کردن دارد           . ار ممانعت نماید  گرد و غب  
 آکریلیک که از ترکیبات پالستیکی است با مالش ناشی از شستشو، الکتریسیته ساکن در صفحات مورد                 

 جرمی از   بارهدو امر موجب باردار شدن و جذب ذرات گرد و غبار اطراف شده و                این. می آیدوجود  ه  نظر ب 
کریلیک، از  ا پس از شستشوی تابلوهای جنس       رم ا این  اجتناب از  برای. وجود می آید ه  آن روی صفحات ب   

 .، استفاده می گردداست الکتریسیته ساکن برطرف کنندهمواد آنتی استاتیک که 

 پذیری صفحه تابلوهای روشن باید کامالً تمیز شود چون تراکم گرد و غبار روی آنها خاصیت انعکاس               
 .طور محسوسی کاهش می دهده را ب

وسیله برس یا پارچه، اگر کثیف باشد باید تعویض گردد زیرا باعث             ه  آب مورد استفاده برای نظافت ب     
 .قابل استفاده می نماید را غیر  سطوح شبرنگ گشته و آنه ویژهایجاد خرابی در تابلو و ب

د و دقت کرد که تمام      کر با آب تمیز شسته و خشک        پس از استفاده از محلول پاک کننده، باید تابلو را        
 .زوایا تمیز و خشک گردد

 ،دن پشت عالمتها، چراغهای روشن و پایه های آن اهمیت نظافت سطح تابلو را ندارد              کربا آنکه تمیز    
معموالً آب تمیز و محلول پاک کننده، برای        . باید همزمان با سطح تابلو تمام این قسمتها نیز تمیز گردد           

 .ن منظور کافی استای

های زمستان، باید دفعات نظافت عالمتها مانند عالمتهای خطر و تابلوهای تعیین جهت               در طول ماه  
 .که در ارتفاع کم و در مجاورت راه نصب می شود افزایش یابد

  تعمیرات درجا4-4  

  صفحه عالمتها4-4-1  

م این عمل در مورد عالمتهای      تجدید رنگ صفحه عالمتها معموالً عملی نیست و ممکن است انجا           
 پشت  اما . آنها از نوع شبرنگ است موجب غیراستاندارد شدن آنها شود           هبازدارنده و حکم کننده که صفح    

 3 یا   2این عمل باید هر     . این عالمتها و هر نوع قاب را می توان در موقع لزوم در محل دوباره رنگ کرد                
همچنین برای اطمینان از اینکه عالمت از محل دقیق         . بار و در صورت لزوم زودتر انجام گیرد        سال یک 
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صفحه تابلو که در اثر پرتاب سنگ ریزه صدمه دیده، باید با             . خود حرکت نکرده، کنترلی باید انجام داد       
از رنگ سلولز برای مرمت      . تابلو با آن ساخته شده لکه گیری شود        ههمان نوع رنگ یا شبرنگ که صفح      

 . کردسایر رنگها نباید استفاده

 رنگ شود تا از      یباید نقاط معیوب عالمتهای فلزی برای جلوگیری از گسترش زنگ زدگی فور              
 چون  ،نباید صفحه تابلوی خم شده، در محل راست گردد           .تعویض قبل از موعد تابلو جلوگیری گردد        

 . روی تابلو صدمه وارد آیدهای حرفها و نقشبهممکن است 

نحو مناسبی میسر   ه  داخلی آسیب ببیند و تعمیر آن در محل ب         یک عالمت با روشنایی      هچنانچه صفح 
 . جدید استفاده گرددهنباشد بهتر است از صفح

با لحاظ کردن   ( استفاده از صفحات ریلی جدا از هم و یا مصالح مشابه برای ساختن صفحه تابلو                  
امکان  )ر مربع  مت 9/0تر بودن آن از      مکن، ضمن رعایت شرایط اقتصادی و بزرگ       مبزرگی تابلو در حد      

را در محل میسر می سازد و در هزینه پیاده کردن و تعویض تمام               تعویض کامل یا قسمتهای کوچک آن     
 .ی می شودیتابلو صرفه جو

ی عالمتهایی که خراب    ی برقی عالمتهایی که از داخل روشن می شوند و یا چراغهای روشنا            لهایاتصا
ت نیستند، باید قبل از ترک محل، از منبع تأمین برق            می شوند و هنگام بازدید متصدی تعمیر قابل مرم        

 .خود جدا شوند

  پایه های عالمتها4-4-2  

قبل  .بار دوباره رنگ آمیزی شود     سال یک  3 تا   2 باید هر    ،طور عادی رنگ آمیزی گردد   ه  اگر پایه ها ب  
 و هم در محل       هم در سطح زمین     ،)ویژه عالمتهای بزرگ جهت نما   ه  ب( تجدید رنگ، باید پایه تابلو      از

که زنگ زدگی یا سایر عوامل، موجب سستی        رفته مورد بازدید قرار گیرد و در صورتی        اتصال، به پی فرو   
که در محل اتصال به پی ضعیف شده امکان دارد خطرناک باشد زیرا در                 پایه ای. آن شده برطرف گردد   

در قسمتهای مسکونی،   . داین وضعیت در معرض بادهای شدید، بزرگترین تنشها را متحمل خواهد ش              
 روسازی  مجدداًعلت روسازی پیاده روها انجام این بازدید آسان نیست، زمانی که اطراف پایه              ه  ی که ب  یجا

 .می شود باید مورد بازرسی قرار گیرد
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 تعویض  5–4  

علت محو شدن و یا عوامل      ه  د یا ب  و صدمه وارد ش   تشدبه  در مواقعی که به یک عالمت یا پایه آن           
آسیب دیدگی قسمتهای شبرنگ یک تابلو نیز        .  باید تعویض گردد    ، عالمت یام آن خوانا نباشد    دیگر پ 

 . ایجاب می نمایدآنراتعویض 

 به تابلو تا حدی که قابل تعویض گردد نسبت به اندازه و اهمیت آن متفاوت                   شده مقدار صدمه وارد  
 .است

 عالمتهای کوچک  4-5-1  

ی از عالمتهای   شماری خطر، بازدارنده و حکم کننده و         تعویض عالمتهای کوچک مانند عالمتها      
برای پیاده کردن یک تابلو از پایه و نصب         . اخباری کوچک را می توان به آسانی و با ابزار ساده انجام داد            

ی یی عالمتهای اخطاری بزرگتر با روشنا     رخبرای ب .  معموالً بیش از دو نفر الزم نخواهد بود        ،تابلوی جدید 
در موارد تعویض یک تابلو که قطع         .  الزم است  ،که برای این کار آموزش دیده باشند        داخلی سه نفر     

 . این قسمت کار باید توسط یک متخصص برق انجام گیرد، برقی را ایجاب می نمایدهایاتصال

 در صورت امکان آنها را نوسازی کرده و برای             تا شود   برگرداندهتابلوهای معیوب باید به کارگاه        
 . نگهداری کرداستفاده بعدی

 باید دقت کرد که از لحاظ جهت راه در           ،که تابلوی نصب شده روی یک تیر تعویض می گردد          وقتی
تابلو باید درست در     .ویژه باید از انعکاس مستقیم نور اجتناب شود       ه   و ب  ،داده شود  موقعیت صحیحی قرار  

 پهنایش به سمت خارج     1/0باً  عالمتی که عمود بر مسیر است باید تقری       ). 3 پیوست( جای خود نصب شود   
 .)درجه 5 تا 3( راه چرخش نماید

تعویض پایه های تابلو ممکن است مستلزم استفاده از تجهیزات مکانیکی مانند کمپرسور جهت                   
بتن مورد نیاز جهت شالوده های جدید نسبتاً زیاد باشد            مقدار که صورتی در .گردد تخریب شالوده بتنی  

 .یک بتنیر الزم خواهد بود
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 ای بزرگ هعالمت 4-5-2 

ممکن است به   . وسیله شخصی با تجربه سرپرستی شود     ه   ب ،تعویض عالمتهای جهت نمای بزرگ باید    
 چون احتمال دارد قبل از ، این کار انجام نشود،جرثقیل نیاز باشد و بهتر است در موقع وزش بادهای شدید

 .نصب تابلوی جدید صدمه ای به آن وارد گردد

 برقی در کار باشد این قسمت از کار باید توسط یک فرد متخصص برق انجام هایتصالکه ا در مواردی
 .شود

که بررسی های فنی و      معیوب یک تابلوی بزرگ تعویض گردد، و در صورتی           هچنانچه الزم باشد پای   
 جدید را در    ه بتنی مربوط به پایه معیوب را تخریب کرده و پای             همهندسی ایجاب نماید، می توان شالود     

 .داد و از این لحاظ از هزینه تعویض کامل شالوده اجتناب کرد حفره ایجاد شده قرار

 تعمیرات کارگاهی  4-6  

 باید بتواند عهده دار مرمت عالمتها و         ،هدش کارگاه تابلوسازی که با نظر وزارت راه و ترابری دایر            
 اما مؤثر واقع    ،ن خواهد شد  روش تعمیر پس از بررسی روش      .  اند باشد ی که به شدت صدمه دیده      یپایه ها

بخش خواهد   تعمیر موقعی رضایت  . استشدن آن تا حد زیادی منوط به روش اتمام کار تعمیر عالمتها              
به (بود که از استانداردهای صحیح در موقع تجدید رنگ و تعمیر عالمت و یا پایه آن پیروی شده باشد                      

 ). توجه کنید3پیوست 

 تشدبه  الن راه نباشد، معموالً تعمیر عالمتهایی که         ئودر اختیار مس  که کارگاه تابلوسازی     در مواردی 
نحو صحیحی  ه  که کار تعمیر تابلو و پایه آن ب         صورتی در. صرفه نخواهد بود  ه  ، مقرون ب   اندخراب شده 

  عمل انجام شده نمی تواند به نحو رضایت         ،تمام نرسد او قبل از نصب مجدد نیز به          باشد  انجام نشده   
 .را با تابلوی جدیدی تعویض کرد  در این صورت باید آن،ت مدیدی قابل دوام باشدبخشی برای مد
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 )پایه های مسیرنما و عالمتهای تعیین جهت( المتهای متفرقه ع4-7 

 به  ،پایه های مسیرنما و عالمتهای تعیین جهت، شاید مستلزم بازرسی بیشتری نسبت به سایر عالمتها             
تعویض و تعمیر سریع چراغ معیوب عالمتها بسیار           . دنبه راه باش  علت ارتفاع کم آنها و مجاورت با ل          

 )حبابهای( ییتابلوی خاموش، فاقد اثربخشی الزم است به همین نحو چراغهای راهنما            . ضروری است 
 .دن تعویض گردی و المپهای سوخته فوربرطرفعبور عابر پیاده باید مرتب بازدید شده، عیوب آن 

 آمار و سوابق  8–4  

ل نگهداری راه باید آمار کامل و به روز عالمتهای ناحیه خود را نگاهداری               ئوو سازمانهای مس  ادارات  
صورت نقشه های کروکی توأم با سیستم رایانه ای و یا کارت مشخصات ه این سوابق ممکن است ب   . نمایند
 .باشد

را   اندشده ذارینقشه ها باید محل هر یک از عالمتها را که هم روی عالمت و هم روی نقشه شماره گ            
یک   مفید خواهد بود که موقعیت هر      ،منظور نشان دادن منابع و تجهیزات ایمنی      ه  همچنین ب . نشان دهند 

 باید  ،در مورد عالمتهای روشن   .  در این نقشه ها منعکس گردد     ، تابلو قرار دارند   تاز آنها را که در مجاور     
 .نقشه، خط سیر کابلها را از مرکز دستگاه برق نشان دهد

ی که از   یطرح کلی پیشنهادی تابلوها   . دنکارتها باید محتوی شرح تفصیلی هر یک از عالمتها باش           
کارت مشابهی باید   .  نشان داده شده است    1ـ4   - پ  در جدول  ،خارج روشن شده و یا منعکس کننده هستند      

ئیات تعمیر و   پشت کارت را می توان برای ثبت جز       .  تهیه گردد  ،برای تابلویی که از داخل روشن می شود       
 . می توان هزینه آن را برآورد کردطریق،این  داد و از نگهداری مورد استفاده قرار
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 نصب و حمل و نقل ، انبارداری 9–4  

طور معمول، سازنده عالمتها بیشتر از نحوه نگهداری آنها آگاه و از الزام توجه ویژه به امر مهم                      ه  ب
اما توصیه می شود ادارات راه و ترابری و سازمانها و افراد ذیربط نیز با    . طلع است انبارداری و حمل و نقل م     

 صحیح انبارداری، حمل و نقل و نصب، از آسیب دیدگی عالمتهای جدید، و در نتیجه   هتوجه بیشتر به نحو   
 .ایجاد ضرورت تعمیر قبل از بهره برداری از تابلو جلوگیری نمایند

ممکن   نصب کلیه عالمتهای تحویلی تا پایان عملیات احداث راه غیر             ازی که هسهای را  در کارگاه 
 .است باید عالمتها در محل مناسبی نگهداری شود

 که به این منظور تهیه شده انبار نمایند، اما در             مخصوصیبهتر است که عالمتها را در قفسه های          
های  باید آنها را روی تکیه گاه      کند و صرف این هزینه را ایجاب نمی        است عالمتها کم    شمارمواردی که   

اگر از لحاظ حداکثر استفاده از فضای موجود الزم شود که تابلوها            . داد چوبی و نه روی کفهای بتنی قرار      
نباید . دار یا سایر مواد نرم غیر ساینده از هم مجزا گردند            باید با ورقه های مقوای موج     ،هم چیده شوند  کنار  

ه  ب می کند و صدمه وارد    به عالمتها    اثر سایش سطوح زیر   . (م انبارکرد را به طور افقی روی ه      عالمتها  
 ).شد نصب خواهد پس از تابلو سریع خرابی به زودی منجر

هم چیده شوند یا روی صفحه آنها         وجه نباید روی   یچ ه  به ،هایی که از داخل روشن می شوند     تعالم
 تابلوها موجب انحنا یا شکستن آنها          هر نوع فشار بار بر روی سطح این           زیرا ،داده شود  چیزی قرار 

 .می گردد

داده  ی قرار یمنظور جلوگیری از آسیب دیدگی عالمتها در حین حمل و نقل، بهتر است در قفسه ها              ه  ب
الی تابلوها استفاده   ه نقلیه، از ورقهای نازک چوبی در الب       د و در صورت خواباندن آنها در کف وسیله         نشو
ی ی می توان آنها را با ورقه های مقوا      ،)مانند توقف ممنوع  ( ی کوچک باشند  در صورتی که تابلوها خیل    . شود

 .یا سایر مصالح حفاظتی جداگانه پوشاند

 و می کندطور خوابیده حمل کرد ایجاد مشکل      ه  انواع بزرگتر عالمتهای جهت نما که نمی توان آنها را ب        
در مورد حفظ و    .  توجه قرار گیرد   نقلیه برای حمل آن، مورد      الزم است که موضوع موجود بودن وسیله       
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در مورد  . مراقبت در حمل و نقل می توان از ورق نازک چوب، گونی و سایر مصالح حفاظتی استفاده کرد                  
 .عمل آیده  الزم است دقت بیشتری ب،دلیل مشکالت تعمیر در کارگاه و مخارج زیاده عالمتهای بزرگتر ب

 می توان آنها را با پایه و متعلقات مانند شن، ماسه و            ، کم باشند  شمارهرگاه عالمتها کوچک و از نظر       
باید دقت کرد که ابزار کار از تابلو و پایه ها مجزا بوده و از              . جا با یک وسیله نقلیه حمل کرد       کار یک  ابزار

 .وارد شدن صدمه به آنها جلوگیری گردد

 و همچنین مواظبتهای الزم در هنگام تخلیه باید دقت کرد که مصالح روی تابلو و پایه ها ریخته نشود      
 .عمل آیده زمان نصب نیز باید ب

باید توجه گردد چون در صورت وارد آمدن          ) فوالدی ه ویژه پایه های  ب( در مورد حمل و نقل پایه ها      
زودی خراب شده و زنگ می زند و عالوه بر بد منظر شدن از مقاومت آن در مقابل                    ه  صدمه رنگ آن ب   

 .وارده می کاهدتنشهای حاصل از بارهای 

این .  است زیرین تکمیل نصب عالمتها، تقویت سطح پایه در قسمت            برایا  هیکی از آخرین اقدام   
ست که نسبت  ا ضروریز این رو ا،  عمل به آسانی می تواند رنگ پایه را از بین برده و باعث خرابی آن شود              

 .به انجام این عمل توجه خاصی مبذول شود

 محلی است که پایه     ،دارد تنشهای بزرگ در مواقع بادهای شدید قرار       قسمتی از پایه که در معرض        
اگر پایه از جنسی ساخته شده که احتمال زنگ زدگی آن می رود باید توجه خاصی              . داخل پی قرار می گیرد   

.  تا اطمینان حاصل شود که این قسمت در وضع نامناسبی قرار نگرفته باشد              ،در موقع نصب به عمل آید     
 تا در صورت بروز زنگ زدگی،       ،بار مورد بازدید قرار گیرد       باید حداقل هر سال یک      ،پیپایه تا سطح     

 . الزم برای برطرف کردن آن انجام شودهایاقدام



 

  5-6پیوست 
ساخت و نصب عالمتها
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 مقدمه 5-1 

 در مورد ساخت و نصب عالمتهای عمودی، بدون قصد تشریح روشهای مختلف ساخت                 3پیوست  
یک   تولید برایچگونگی استفاده از مواد اولیه از قبیل فلز، چوب، پالستیک، رنگ و غیره که با هم                 . است

و هوایی محیط و هرگونه خطرات ممکن نیز بررسی           آب مقابل اثرات  در عالمت ترافیکی  مقاوم و پایدار    
در زمینه تولید و نصب عالمتها مطابق با          توان فنی تولیدکنندگان،   دانش و  گردد که   توصیه می . می شود

این مالحظات به آن دسته از        .کار گرفته شود  ه  استانداردهای قابل قبول و باال در طراحی مهندسی ب          
 برای انتخاب عالمتهای مورد نیاز کمک       ،ا تولید عالمتها آشنایی کمتری دارند     که ب  سازندگان و اولیای امر   

 .خواهد کرد

 کلیات ساخت ونصب ضوابط و 5-2 

. عمر یک عالمت بستگی به کیفیت مواد مصرفی و رعایت اصول فنی در ساخت و نصب آن دارد                     
 زمانی منظم انجام    ه هایلصامی با ساخت خوب، در شرایط معمولی که تعمیرات آن در ف            ییک عالمت دا  

عالمتهای ثابت  ). به جز در نواحی ساحلی و یا صنعتی       (است   سال   15 الی   10 دارای عمری معادل     ،گیرد
برای ( کار رود   تغییر خواهد کرد به    هکوتاه مدت، ممکن است برای راهی که موقتاً تکمیل شده و در آیند             

).  سال آینده ادامه یابد    3 الی   2ر است در عرض      عالمتگذاری انتهای مسیر یک راه مجزا که در نظ         ،مثال
ازی که  هساین عالمتها ممکن است برای عالمتگذاری یک تغییر مقطع در مسیر ترافیک و عملیات را                 

عالمتهای ثابت کوتاه مدت، باید طبق اصول صحیح        . کار گرفته شود   فقط چند ماه طول می کشد نیز به      
 الزم نیست که مصالح مصرفی در آن مانند            اما باشد،   مهندسی ساخته شده و دارای استحکام الزم        

 مادام و دارای مقاومت باال )در عملیات اجرایی وکنترل ترافیک( می یا عالمتهای قابل حملیعالمتهای دا
 .باشد

ای یهنیازمند.  بحث نمی کند  ،روی راه  )پانل(  در مورد ساخت و نصب عالمتهای آویز        ،ین نامهیآاین  
 و می توان شباهتی بین آن دو        است شبیه به یک پل عابر پیاده بر روی راه             ،ییطراحی چنین عالمتها  
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 زمانی که شرایط ترافیکی محل به نحوی است که نمی توان توسط وسایل مکانیکی               ه ویژه  ب ،برقرار نمود 
 باید در معرض فشار باد مناسب منطبق با           ،عالمتهای آویز . مربوط روی راه تعمیرات الزم را انجام داد        

 تخریبی حرکت سریع وسایل نقلیه با سرعت باال          رثاآبرای حفظ شالوده این عالمتها،      . گیرد وابط قرار ض
. کار رفته در آویز متفاوت خواهد بود       روشهای نصب عالمتها با توجه به پروفیل به        .در نظر گرفته می شود   

 سازنده داده شود تا      باید به  ،مشخصات دقیق و کامل قسمتی از آویز که عالمت روی آن نصب می شود             
 200 اطمینان از رؤیت عالمتها توسط راننده ای که در فاصله            برای. بتواند بهترین نحوه نصب را برگزیند     

 متمایل  جلو ه سمت  ب ، %)17/4 (24متری در جاده ای مسطح قرار گرفته، عالمتها باید با شیب یک در               
 .گردد

متصدیان . راه می باشد  کننده از  ستفادهاالزم به   راهنمایی   ارائه اطالعات و   نخستین ویژگی عالمت،  
 ظاهر کلی عالمتها و نصب آنها خوشایند بوده و در آن حالت              تاامور راه ها باید تا حد امکان سعی نمایند          

 .باقی بماند

 در  ،محدوده عالمت  وها  نقش ح توضیحات،  طر .شد عمومی خواهد  به انتقاد  عالمتهای نامرتب منجر  
 آماده  ها عالمتها را با استفاده از حرفها و نقش         ،اگر متصدیان امور راه ها   . س خواهد شد   اجرایی منعک  هنقش

 . و ابعاد صحیح را رعایت نمایندله فقط کافی است که فاص،می سازند

نشان  )ول تهیه می شود  ئکه توسط مرجع مس   ( طرح و مشخصات اکثر عالمتها در نقشه های اجرایی        
 مطابقت  ، با آنچه در نقشه نشان داده شده        ،هر کلی عالمت تمام شده     ظا فی است که  کا. داده خواهد شد  

. دار باید دارای گوشه های گرد باشد       گوشه، مثلثی و نوک     برای مثال تمام عالمتهای راست      ،داشته باشد 
 :نداگوشه های زاویه دار تحت شرایط زیر مجاز

 . متر تابلو75/0 متر و ارتفاع بیش از 5/2پهنای بیش از  :الف

 .قائمه یا منفرجه بودن زاویه مربوط :ب

 .نصب عالمت در محل عبور عابرین پیاده در ارتفاع زیاد :ج

 . باید خاکستری رنگ باشد، عالمته صفحهخارج از حوز )لبه(ه تمام حاشی
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 طراحی عالمتهای   ضابطه     های  اما  با توجه به محل مربوط طرح می گردد،        وهر عالمت تعیین برای     
این قواعد در مشخصات     .ه شده، باید رعایت گردد    یارا 1حات مکمل آنها که در پیوست       تعیین برای صف  

 .نقشه های اجرایی نیز منعکس می گردد

 وضعیت   همیشه باید   از این رو  ،محل نصب یک عالمت ترافیکی، قسمت اساسی مربوط به آن است           
عالمت ترافیک باید برای    اصوالً یک   .  مورد توجه دقیق قرار گیرد      ، مهندس طراح و نصب      سوی آن از 

راحتی قابل تشخیص باشد و معموالً نیل به این هدف با تعیین صحیح محل                 ه   ب ،استفاده کننده از راه   
. باید در دید عالمت توجه خاصی بشود تا به یک عالمت بی اثر تبدیل نگردد                . ر خواهد بود  سنصب می 

). الی یک دسته تابلوهای تبلیغاتی    ه تن در الب  گرف  یا قرار  ، عدم دید در اثر شاخ و برگ درختان        لمثابرای  (
 اطمینان از اینکه به علت      برای متصدی مربوط موظف است سعی خود را         ،در جایی که مشکلی بروز نماید     

 کاهش این   برای. کار گیرد  وجود نیاید به  ه  وجود تابلوهای تبلیغاتی اشکالی در دید تابلوهای راهنمایی ب         
 عالمتها باید روی پایه های     ،جا که ممکن است    هر )اکم ناهماهنگ عالمتها  مانند تر (چنین موارد اتفاقی    

 . یا دیوارها نصب گردندو تیرهای چراغ برق ،موجود

 ارتفاع نصب 1–5-2 

 .کید می باشدأ مهم و مورد ت،رعایت ارتفاع نصب عالمتها

در صورت امکان،   . ه رو باشد  متر باالتر از بلندترین نقطه سوار      5/1 لبه پایین تابلو باید      ،طور معمول به  
 :طبق ارتفاعات زیر نصب گردد عالمتها باید

راه های  در(مجاور  ی  از سطح سواره رو   باالتر  متر 5/1در محل بدون پیاده رو، ارتفاع لبه پایین تابلو           :الف
 .)برون شهری

در راه های درون   ( ده روباالتر از سطح پیا    متر 4/2  تا 1/2در محل با پیاده رو، ارتفاع لبه پایین تابلو           :ب
 ).شهری

 الزم  یاهط باید دستور  مربووالن  ئ مس ، نصب شود  باالوقتی عالمتها باید در ارتفاعی خارج از محدوده         
 .را صادر نمایند
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 باید ارتفاع   ، یا نقشه طرح   ،صورت پیمانی انجام می گیرد، در قسمت مقادیر       ه  در مورد عملیاتی که ب     
در حاشیه راه     روشهای مطلوبی از نصب عالمتها      ،1-5 - پ ر شکل د. نصب هر عالمت نشان داده شود      

 .نشان داده شده است

 و یا نقشه های اجرایی تولید       1 مطرح در پیوست      ضابطه هایعالمتی که منطبق با      توصیه می شود   
کلی مطلوب و نصب مناسب پایه های عالمت، باید توجه خاصی             به ظاهر  .شدخوش منظر با   می گردد،

سوراخهای .  باید خوش نما باشد   ،که در پشت تابلو قرار می گیرد     )شبکه ای(  هر نوع چارچوبی   .مبذول داشت 
. پایه ها در باالی عالمتها نباید معلوم باشد      . گونه وسیله اتصال، باید خاکستری رنگ باشد       پشت تابلو و هر   

عالمت اصلی نصب    صفحات اضافی به      که ییدر جا .  همواره باید سرپوش داشته باشد     ،پایه های تو خالی  
 . قرار گیرد1 باید در فاصله صحیحی از آن، طبق مقررات مندرج در پیوست ،می شوند

  برای اطمینان از عدم انجام عمل الکترولیتی بین آنها         ،د ان با یکدیگر در تماس    ،مشابه وقتی فلزات غیر  
 های باید تدبیر  ،ود که سبب ایجاد ظاهری ناخوشایند و تخریب ناگهانی عالمت می ش           ،)زنگ زدن سریع  (

 .الزم اتخاذ گردد
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 سرعت مانندکه عواملی ( حسب متر، فرق بین موقعیتهای شهری و بین شهری را  بر،ابعاد در شکلها: تذکر

 .نشان می دهد )ن پیاده در آن دخالت دارنداوسیله نقلیه، دسترسی به زمین و حرکت عابر

 یه راه هاروش مطلوب برای نصب عالمتها در حاش -1-5  - پکلش
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 صفحه عالمتها 5-2-2 

ل مثا برای   .می گردد نمایان عالمت است که بر روی آن پیام ترافیکی           بخشی از  ،صفحه عالمت 
 تصویر .، صفحه عالمت را نشان می دهد     1-5-پنشان داده شده در شکل       )گوشه گرد( سطح مستطیل 

 مختلف این   هایمودارهای فصل در ن ،  گوناگونی که می توانند روی صفحه عالمت آورده شوند           پیامهای
 .ه گردیده استئآئین نامه ارا

 در حقیقت همان توضیحات یا پیامی است که روی صفحه عالمت نقش                  “نمای عالمت ”معنی  
 .می بندد

 میی مصالح در عالمتهای دا5-3 

 فیبر و چوب    مانند از پالستیک و مواد دیگری       اما معموالً فلزی است     ،میئجنس صفحه عالمتهای دا   
 در  BS استاندارد   ،در زیر .  بیشتر از فلز استفاده می شود     ،در حال حاضر  .  می توان استفاده کرد   ،یره نیز و غ 

 :این مورد آورده شده است

 1470BS ورق آلومینیوم

 1476BS آلومینیوم حدیده شده

 490BS  آلیاژ آلومینیوم ریختگی

  1449BS یا  2989  ورق یا تسمه فوالدی

  1449BSیا2989 د شده فوالدیپروفیلهای سرد شده نور

 کیلوگرم بر   1000حداقل تنش نهایی ورق و پروفیل آلومینیوم و نیز آلیاژ آلومینیوم ریختگی باید                  
 .سانتیمتر مربع باشد

 کیلوگرم بر   2400حداقل تنش نهایی ورق یا تسمه فوالدی و پروفیل فوالدی سرد نورد شده باید                  
 .سانتیمتر مربع باشد
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  ینیومورق آلوم 5-3-1  

معموالً هنگام سفارش   .  میلیمتر باشد  3 صفحه عالمت، باید      برایحداقل ضخامت ورق آلومینیوم      
 از این   ویژه ای مگر اینکه خاصیت شیمیایی      ،گاه نوع آلومینیوم مصرفی را مشخص نمی کنند       عالمتها هیچ 

 . شرایط غیر عادی محل مورد استفاده ضروری باشدبرایفلز 

 ومینیومپروفیلهای آل 5-3-2  

هم قفل یا پیچ شوند، در ساخت صفحات عالمتها           ه  آلومینیوم که ممکن است ب      )ریلی(ز پروفیل   ا 
 .استفاده می شود

 گریته آلیاژ آلومینیوم ریخ 5-3-3 

.  انواع مختلف آلیاژهای آلومینیوم را می پذیرد،BS 1490، استاندارد یستاز آنجایی که عیار آلیاژ مهم ن
 .گری آن داردته ستگی به ابعاد صفحه عالمت و روش ریخ ب،حداقل ضخامت ورق

 ورق یا تسمه فوالدی 5-3-4 

کار می رود باید دارای حداقل        صفحات عالمتها به   برایطور معمول   ه  ورق یا تسمه فوالدی که ب      
 . میلیمتر باشد25/1ضخامتی برابر 

 فوالدی شده نورد پروفیل سرد 5-3-5  

 ممکن است   ،هم متصل می شوند  ه  والدی که توسط بالهایشان ب    قطعات سرد نورد شده پروفیلهای ف     
 .کار روند در صفحه عالمتها به

مزیت اصلی در کاربرد آلومینیوم حدیده شده، یا پروفیلهای سرد نورد شده فوالدی برای صفحات                   
 پروفیل آسیب دیده را برداشته، تعمیر و یا            ،عالمتها این است که اگر قسمتی از عالمت آسیب دید             

 . نیستایگزین می کنیم و تعویض کلی آن الزمج
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عدم اشاره صریح به انواع مصالح دیگر در این بخش، دال بر مناسب نبودن آنها برای ساخت عالمتها                  
 ، پالستیک مسلح ، نوعی فیبر اصالح شده، چوب و غیره           مانندقبل از استفاده از هر نوع ماده ای         . نیست

.  مشخص گردد، قابل پیش بینی  هایتلگیرد تا مقاومت آن در برابر حا       کافی روی آن انجام      یاهباید آزمایش 
 الزم را بگذراند، اگر چنانچه مناسب بودن ماده عرضه شده           هایهر ماده جدید یا تکمیل شده، باید آزمایش       

برای صفحه عالمت مورد تردید واقع شود، باید تحت شرایط عملی مورد آزمایش قرار گرفته و طول عمر                  
طول عمر عالمتهای   . دکرکار گرفته می شود ارزیابی      عنوان یک صفحه عالمت به    ه  تی که ب  ماده را وق  

 . سال باشد15 تا 10 بسته به شرایط اقلیمی تحت شرایط معمولی باید ،دایمی که در زمین قرار می گیرند

 استحکام چارچوب 5-4  

 به  ،کارگیری قطعات حایل    به  با ابعاد بزرگتر از حد معمول، باید توسط چارچوب بندی با             اییتابلوه
 مکملی از   اوقات پشت بندها و قطعاتی که جزو         برخی در به طور استثنا      .اندازه کافی مستحکم گردند    

 .می آورد وجوده ب رام الز استحکام، صفحه عالمت است

ید در جایی که مصالح جد    . دن از فوالد نرمه یا پروفیلهای آلومینیومی ساخته می شو        الًمعمو،  ها چارچوب
 ممکن است کاربرد مواد دیگری از قبیل چوب و پالستیک برای               ،کار می رود  برای صفحه عالمت به    
 .چارچوب ها مناسب باشد

 نصب پایه ها 5-5 

 ممکن است از فوالد، آلیاژ آلومینیوم، بتن مسلح یا              ،پایه هایی که برای عالمتها ساخته می شوند       
 .پیش تنیده و یا چوب باشند

البته برای  . و قوطی فوالدی، مصالح معمول در ساخت پایه های عالمتها هستند             پروفیلهای لوله   
مصالح مصرفی باید دارای مقاومت     . دکرپایه های بزرگ می توان از بتن مسلح یا پیش تنیده نیز استفاده             

 برای عالمتهای کوتاه    ،طور کلی ه  ب. کافی بوده و طول عمر آنها حداقل برابر طول عمر عالمت باشد              
 کامالً خشک بوده و از خطر لرزش،         موج و پیچ   باید تیر چوبی به کار برد، چوب مصرفی باید بدون            مدت
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برای انتخاب جنس یک پایه، باید به شرایطی که در معرض آن قرار              . ضربه و دیگر آسیبها در امان باشد      
 .جه داشتتو) باالی درجه اسید زمینی با یا زمین رسی آب کشیده در  قرار گرفتنمانند( خواهد گرفت

ورق فوالدی به  ایه ها از فوالد با مقطع لوله ساخته می شوند، صفحات زیر پایه ممکن است از           پ گاه هر
 میلیمتر برای صفحات رنگ آمیزی     5 و ضخامت حداقل     ، میلیمتر برای انواع ضد زنگ     3ضخامت حداقل   
 .شده با سرنج باشد

الستیکی مقاوم در برابر عوامل جوی ساخته         ورق فلزی، چوب سخت یا مواد پ          از ،کالهک پایه ها 
 .می شود

 تثبیت  5-6 

 پایه آنها را از فوالد یا تسمه آلیاژ آلومینیوم           ،کار می رود  صورت دیوارکوب به  ه  هر جا که عالمتها ب    
 .ریختگی یا فوالد ساخته شده به شکلهای نبشی، سپری یا ناودانی می سازند

کار می رود از جنس فلز ریختگی، فوالد نرمه، فوالد           پایه ها به ی که برای تثبیت عالمتها بر       لهایاتصا
 . استآلومینیوم ضد زنگ، نایلون تسمه، آلیاژ آلومینیوم یا پروفیل حدیده شده

 باید از جنس فوالد، فوالد ضد زنگ، آلیاژ آلومینیوم یا فلز مقاوم با مقاومت                  ،پیچ و مهره و واشرها     
ند و در اثر سفتی بیش از حد         اطوح صیقلی و دیگر سطوح در تماس      واشرهایی که با س   . کششی باال باشد  
 باید از جنس فلزی با انعطاف کافی و           ،طور دایمی در معرض تخریب قرار می گیرند       ه  پیچ و مهره ها ب   

 باید  ،پیچ و مهره و واشرهای فوالدی که با آلومینیوم در تماس هستند             . مقاوم در برابر هوازدگی باشند     
مس، برنز، آلیاژ آلومینیوم یا آلومینیوم خالص        جنس از باید پرچها. ا کادمیم داشته باشند   پوششی از روی ی   

 .کار روند برنز و مس نباید در تماس با آلومینیوم به. باشند

 آستر و رویه 5-7 

آماده ساختن صفحه عالمت قبل از انجام رنگ کاری و تعیین نوع پوشش مناسب برای آن، دو عامل                  
بنابراین ضروری است که توصیه سازندگان رنگ، ورقهای         . طول عمر عالمتها می باشند   مهم و مؤثر در     
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 راجع به حفظ    هایرنگ، پالستیک و دیگر پوششها را در مورد آستر قبل از اجرای رویه و کلیه دستور                شب
ی موارد مندرج در زیر مثالهایی از برخی پوششهای مصرف           .بست کار رویه با تثبیت کننده مناسب را به       

 : هستندمتعلقات آنها ، پایه ها و سایرابرای عالمتها، چارچوبه

 .رنگ لعابی کوره ای :لفا

 .)لولزی سترکیبات با( رنگ سرد :ب

 .رنگ لعابی شیشه ای :ج

 .رنگ لعابی که در هوا خشک می شود :د

ط  سازندگان مربو  یاه یا مواد دیگری که منطبق با مشخصات و دستور          ،رنگ رنگ، روز  ورق شب  :ـه
 .)رود کار برای پایه ها، چارچوبها و متعلقات نباید منعکس کننده به( باشد

 .مواد پالستیکی :و

 .)برای پایه ها با مقاطع لوله ای( پوشش پالستیکی :ز

وسیله کرومیت یا کروم،     ه  کار می رود باید ب     رنگهای آستری که روی آلومینیوم و آلیاژهای آن به          
کار  رنگهای سربی آستری که روی آهن یا فوالد به        ). ت آن همراه با کروم    جز ترکیبا ه  ب( رنگین شده باشد  

 . باشدB و از نوع BS 2523می رود باید مطابق با استاندارد 

 به )مس و کروم یا مس و آرسنیک کروم        نظیر( باید مواد ضد فاسد شدن       ،برای حفظ تیرهای چوبی   
 به شرح   BSر متعلقات مربوط مطابق با استاندارد        سای و  عالمتها، پایه ها،  هرنگهای مختلف روی  . کار رود 

 :ذیل باشند

 537 شماره BS            C              381    استاندارد     قرمز

 109 شماره BS            C              381 استاندارد         آبی 

 355 شماره BS            C              381 استاندارد         زرد

 226 شماره BS            C               381 استاندارد         سبز

 352 شماره BS           C                381 استاندارد    کروم   

 411 شماره BS           C                381 استاندارد   قهوه ای 

 693 شماره 381BSC متعلقات استاندارد خاکستری، برای پشت عالمتها و
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 1996 سال 873 شماره BS از استاندارد 3ـ3ـ1 و 2ـ3ـ1یاه و سفید، مطابق با موارد مندرج در مواد س

 باید از نوع مرغوب     ،کار می رود   عالمتها، پایه ها و غیره به     هلعابهایی که برای آستر و روی       رنگها و  تمام
 .باشند

ستند که باید با توجه به نوع راه و           متفاوت ه  ،انواع شبرنگ از نظر کاربرد، دوام و میزان بازتاب نور           
، ساخت عالمتهای راه   شبرنگ مورد استفاده در   .  نقلیه و تأثیر محیط اطراف انتخاب شوند        لسرعت وسای 

 توصیه می شود در   .طابقت داشته باشد  م[BS 873: Part 6(1983)ClassI or Class Π] د  باید با استاندار  
اه ها همچنین عالمتهایی که در کارهای راهسازی و راهداری،         تهیه و ساخت عالمتهای آزادراه ها و بزرگر      

 مهندسی بازتاب   ه از شبرنگ النه زنبوری که نسبت به شبرنگ رد          ،کار می روند   به هبنداندر طرحهای را  
 در. طابقت داشته باشد   م :Part6CLASSΠ BS873 استاندارد با  که نحویه  ب گردد بیشتری دارد استفاده  

چاپ مصرفی، از نوعی مناسب و مورد         باید جوهر  ، روی شبرنگ استفاده گردد    صورتی که از روش چاپ    
 سازنده رنگ و شبرنگ، در      ه توصیه ها و دستورالعملهای کارخان    تمام و   اشد شبرنگ ب  ه سازند هتأیید کارخان 

 .خصوص رعایت گردد این

 مییساخت عالمتهای دا 5-8 

 میی داتهایمعالمت و چارچوب استحکام در ساخت عاله صفح 5-8-1  

که با ورق ساخته می شود اگر از ابعاد معینی بزرگتر شود باید دارای استحکام کافی  )عالمت(  یک تابلو
 . میلیمتر باید استحکام داشته باشد600عالمتهای دایره ای شکل با قطر بیشتر از . باشد

طریق ایجاد چارچوب     از رزی میلیمتر و بقیه عالمتها در شرایط        600عالمتهای مثلثی با قاعده بیش از       
 :مستحکم می شود و مقاوم لبه یا از طریق ایجاد و )4-5بند مصالح اشاره شده در  ساخته شده از(

 . میلیمتر تجاوز کند1000بعد افقی یا عمودی عالمت از  الف ـ

 . باشد5/2 مساوی یا بزرگتر از D/W یا W/D میلیمتر بیشتر و نسبت 600بزرگترین بعد از  ب ـ

)D تفاع و ارWپهنای عالمت است (. 
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 بوده و نیازی به     7-5بند  صفحه عالمتی که با ورق ساخته شده و ابعاد آن کمتر از ابعاد ذکر شده در                  
 مربوط را به خوبی     ینحوی باشد تا بتواند آزمایشها    ه   باید سختی و استحکام آن ب       ،نصب چارچوب ندارد  

 ،کام با ایجاد لبه دور ورق فلزی عالمت تأمین گردد         در صورتی که سختی و استح     ). 1-8-5بند  ( بگذراند
مثالهایی در این   .  میلیمتر تا شود   13اندازه حداقل   ه  لبه باید روی تمام حاشیه و عمود بر صفحه بوده و ب            

 . نشان داده شده است2-5 - پ در شکلزمینه،

ز هم ساخته    نما بوده و با ورقهای فلزی جدا ا          جهتصفحه عالمتی که از نوع عالمتهای بزرگ           
گاه صفحات    هیچ اما ،که با شرایط اقتصادی طرح سازگار باشد       انتخاب می شود   می شود، تا حدی بزرگ     

 .تر باشندک متر مربع کوچ9/0نباید از 

علت نحوه  ه   اگر استحکام الزم ب    ،وقتی که صفحه عالمت از آلیاژ ریختگی آلومینیوم ساخته می شود          
که  زمانی .است به وسایل اضافی برای افزایش مقاومت نیاز نباشد ممکن  ،ساخت صفحه در آن وجود دارد     

عنوان صفحه  ه   ب ،) عمود بر پایه ها   ل هایبا اتصا ( پروفیلهای آلومینیوم حدیده شده یا فوالد سرد نورد شده        
 .عالمت استفاده شوند، ممکن است استحکام افقی الزم نبوده و مقاومت قائم کافی باشد

وسیله گیره های مناسب و با تشکیل چارچوب       ه  ت تک تک مقاطع روی پایه ها ب      با تثبی  ،ین منظور ه ا ب
هنگام کاربرد این مقاطع مهمترین      . روی پایه انجام می پذیرد    طور جمعی ه   نصب همه آنها ب     ،استحکام

 ،انتهای پروفیلها نباید روباز گذاشته شود      . نکته این است که ابعاد تمام شده تابلو طبق مشخصات باشد            
 به یک   ،دور لبه کناری صفحه عالمت      تا وسیله بال پروفیل پوشیده شده و در نتیجه دور          ه  بباید   بلکه

 ممکن است در ساخت عالمت به روشی مشابه با            ،این شکل لبه ها و استحکام قائم      . شکل خواهد بود  
 . حاصل گردد3-5 -پشکل 

 باید با    و پالستیک ساخته می شوند   چوب یا     از  فیبر اصالح شده،   مانندماده دیگر    تابلوهایی که با هر   
  در مورد ورق یا فلز ریختگی ساخته شوند، اگر چه همان مالک برای استحکام به                یاد شده رعایت اصول   

 .دنکار برده نمی شو

نظر از اندازه و شکل، باید        ساخته می شوند، صرف   باالصفحه عالمتهایی که با هر یک از روشهای          
 . بگذرانند،آمده )BS 873(  که در پیوست مربوط به استانداردرا  مقاومتهایقادر باشند آزمایش
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که به آن استحکام الزم     را  ارچوب صفحه عالمت باید در طرح ساده بوده و فقط حداقل مصالحی              چ
 در  ،برد می  اضافه شدن مصالح غیر ضروری هزینه مواد مصرفی و دستمزد را باال              .  دارا باشد   را ببخشد

پایه های نگهدارنده  . ها حمل گردد افزایش می یابد     وسیله پایه ها و تکیه گاه   ه  بضمن وزن عالمت که باید      
 .کار رونده منظور ایجاد استحکام به یک عالمت ممکن است ب

 یا با قطعه حامل      وند جوش داده ش    هم  ممکن است به   ، چارچوبهای فلزی  یدر نقاط اتصال، اعضا   
 . باید در برابر تنشهای وارده مقاومت نمایندلهاال اتصا در هر حامامناسب و مهره به یکدیگر وصل گردند، 

 ساخته 7-5 بند وسیله پرچ و پیچی که از مواد مندرج دره ر است، باید صفحه عالمت بسجا که می هر
وسیله برش یا   ه  تثبیت عالمت نباید ب   .  به چارچوب متصل گردد     ، با جوشکاری و یا چسبنده ها      ،شده اند

 که پرچهای میان تهی به     در جایی .  صفحه عالمت می شود صورت پذیرد     روش دیگری که موجب پارگی    
 .دکر باید سوراخها را برای جلوگیری از درخشش نور از درون آنها مسدود ،دنکار می رو

 باید  ، برای آزادی این انبساط     ، با ضرایب انبساط حرارتی مختلف استفاده می شوند         یکه مواد  وقتی
 . جدا نشود، یا جوشها،های اتصال، پرچهاچو کمانش از پید تا عالمت در اثر برش کردقت 

باید همان اصول کلی    ،  کار می رود ه  در مواردی که مصالح دیگری غیر از فلزات برای چارچوبها ب             
ها توجه خاصی مبذول داشت تا از مقاوم          ب چارچو ی باید در اتصال اعضا     اما. قابهای فلزی رعایت گردد   

داخل پروفیلهای تو خالی فوالدی که برای       . و هوایی، اطمینان حاصل شود    بودن آنها در برابر شرایط آب       
 . باید برای حفاظت گالوانیزه شده باشد،کار می رونده چارچوبها ب
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 از استحکام ورق فلزی صفحه عالمتنه ای وم ن-2-5 -پشکل 
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  نمونه ای از ساخت عالمتها از صفحات مجزا-3-5-شکل پ
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 میی داتهایمنصب پایه های عال 5-8-2  
می، باید مطابق استانداردهای مورد عمل ساخته         یپروفیلهای مصرفی برای پایه های عالمتهای دا       

 .شوند

  به طریق ریزش دورانی یا قالبی، مطابق با اصول مربوط         ه  پایه های بتنی مسلح یا پیش تنیده، باید ب       
 115 و   CP 114 های استاندارد  با به مشا  باید مقررات عملی . استاندارد بتن مسلح و پیش تنیده ساخته شوند      

CP )BS( شده در ضمائم استاندارد    ئه ارا شهایپایه ها باید تحت آزمای   .  باشد  )873 BS(،    یا هر آزمایش 
پیش از قبول مواد     .  قرار گرفته و مقاومت کافی داشته باشند         ،ه می گردد ئدیگری که توسط خریدار ارا     

گونه اشکال در پایه      از عدم تغییر شکل و عدم بروز هر        ،یدار باید با جلب رضایت خر     ،دیگری برای پایه ها  
 .شد مطمئن تنشها اثر طرح شده تحت

 و اندازه   شمار شامل نمودارهایی است که می توان از آنها برای محاسبه           9-5 - پ  تا 6-5 - پ هایلشک
ون و تحت اثر     عنوان پایه های نگهدارنده عالمتها با مساحتهای گوناگ        ه  پروفیلهای لوله ای و قوطی، ب     

،  است  مساحت معلوم و فشار باد مشخص        که دارای  برای عالمتی .  استفاده کرد  ،فشارهای مختلف باد  
جایی در  ه  که بیشترین جاب   می باشدنحوی  ه  وسیله نمودارها تعیین می گردد ب    ه   پایه هایی که ب   شماراندازه و   

 مرکز عالمت، برای تک پایه ها     
40
  و برای بیش از یک پایه       ، عالمت از زمین    ارتفاع 1

80
 ارتفاع آن از    1

 نوع مختلف    10صورت  ه  که از نمودارها پیداست، اندازه های طرح شده، ب            همان طور  . استزمین  
قطر خارجی  ه   شده و ب   آغاز اینچ برای عالمتهای کوچکتر      3 که از قطر خارجی      هستند،پروفیلهای لوله ای   

 از  ،)با مقطع مربع  ( پروفیلهای قوطی    ،طور مشابه ه  ی شوند و ب  تم م  اینچ برای اندازه های بزرگتر خ     75/10
 پایه های هر شمار بیشترین ،در این نوع نمودار   . هستند میلیمتر   200×200×1/7 میلیمتر تا  70×70×2ه  انداز

 . عدد در نظر گرفته شده است4عالمت، 

این .  نشان می دهد   را ) متر مربع  12تا  ( ای عالمتهای کوچکتر   پایه های الزم بر   شمار ،1–5 -پجدول  
 70×70×5/2  اندازه های  پنج نوع مختلف از پروفیل قوطی بین         را برای  جدول، تعداد پایه های مورد نیاز    

  شمار 9–5 - پ تا 6-5  - پ که نمودارهای  حال این . مشخص می کند  ا میلیمتر 140×140×5میلیمتر تا   
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 نوع مختلف از مقاطع     10ده و اندازه های قید شده آن       کرعالمت به چهار عدد محدود       هر   0پایه ها را برای  
 .هستندلوله و قوطی 
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 . مقاطع فلزی که به طور عمده برای پایه عالمتها استفاده می شود-1-5-جدول پ
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 میی دایتثبیت عالمتها 5-8-3  

صورتی ه یا پایه های نصب شده، باید ببه پایه  )کار رود و چارچوب اگر به ( نحوه تثبیت صفحه عالمت    
 نصب یک عالمت روی پایه لوله ای استفاده        هروش نمون  .جایی آن آسان باشد   ه باشد که تغییر مکان و جاب     

 مواقع  رخیب.  پرچ، پیچ یا جوش شده باشند      ، ست که به صفحه عالمت یا چارچوب آن         ا از نیم گیره هایی  
 در این صورت، در هزینه       که ق موجود امکان پذیر باشد   چراغ بر  ممکن است نصب عالمت روی یک تیر      

 4-5 -پروشهای نصب در شکل      چند مثال نمونه از   . عمل می آید ه  نصب پایه و ایجاد پی صرفه جویی ب      
 .نشان داده شده است

 برای پایداری بیشتر صفحه     اماهر نوع صفحه عالمت و پایه می تواند مستقیماً به یکدیگر نصب شود             
 اگر چه باعث سهولت تغییر      .دکر می توان از اتصال کمکی استفاده        ،)کار رود  رچوب اگر به  چا و( عالمت

یک ، 5-5 - پدر شکل.  در عین حال باید در برابر نیروهای اعمال شده، کامالً مقاوم باشد،مکان می گردد 
 .روش نمونه از نصب یک عالمت بزرگ روی یک پایه بتنی، نشان داده شده است

المتی روی یک تک پایه نصب می گردد، باید برای جلوگیری از چرخش عالمت حول               در جایی که ع  
درحالت پایه با مقطع لوله، این منظور ممکن است         . عمل آید ه   توجه کافی ب   ،نیروهای وارده  پایه تحت اثر  

 . عملی گردد، در گیره،با یک پیچ تیز بدون سر

 قطعه  ،برای این منظور  . عمل آید ه  دقت کافی ب   جلوگیری از چرخش پایه در شالوده مربوط، باید          برای
یا قطعاتی از میلگرد درون سوراخهای تعبیه شده در قسمتی از پایه که پایینتر از سطح زمین است، قرار                     

 .می گیرد

 تدارک و اتمام 4–5-8 

م مربوط از   ی جزئیات یک عالمت، پایه ها و سایر متعلقات، باید مطابق با ضما              تمامتدارک و اتمام      
تمام پایه ها،  . جز جالی انتهایی که ممکن است انجام شود        ه  باشد، ب  )م آن ی و ضما  BS 873(ستاندارد  ا

 یاد شده در باال،   چارچوبها و متعلقات فلزی باید ضد زنگ گردیده و مطابق با پیوست مربوط از استاندارد                 
 .دنپرداخت شده باش
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 های موجود چند نمونه از نصب عالمتها بر روی پایه -4-5 -پشکل 
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  جزئیات اتصال نمونه عالمت پایه بتنی-5-5 -پشکل 

های پالستیک یا دیگر رویه های مورد استفاده برای          قگونه توصیه سازندگان رنگ، شبرنگ، ور       هر
 در قبال هر توصیه ای     ،این عمل نیز  . دقت بررسی گردد  ه  آماده ساختن سطوح، باید قبل از کاربرد آنها ب         

 .ابت کننده انجام می گیردبرای حفظ رویه با ث
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 ونداین قطعات باید رنگ ش    . پرچ و پیچ و غیره روی نمای عالمت، تا حد امکان باید بدون زائده باشد              
 .چ وجه نباید در تأثیر پیام خللی بوجود آورند هینظر آمده و بهه صورت قسمتی از خود تابلو به تا ب

گونه اشکال    عاری از پیچش، ترک یا هر       نحوی باشد که رویه آن     ه  پرداخت نمای عالمت، باید ب     
تا حد   این ورقها باید     ،دنمی رو کار یا غیرانعکاسی به   )شبرنگ(  هر وقت که ورقهای انعکاسی     .دیگر باشد 

جا که    هر اما کم باشند،    ممکن باید تا حد     لهااتصا. گیرند پارچه مورد استفاده قرار    صورت یک ه   ب امکان
 .اید مطابق دستور تولیدکنندگان ورق ساخته شوند ب،نظر برسده وجود آنها ضروری ب

وسیله مواد غیرانعکاسی   ه  ها، پایه ها و تمام متعلقات، باید با رنگ خاکستری رنگ شده یا ب            تپشت عالم 
 .و یا پالستیک، پوشیده شوند

 برای ممانعت از انجام عمل الکترولیتی بین آنها که            ،ند اکه فلزات غیرمشابه با هم در تماس        وقتی
 این کار ممکن است با استفاده از رنگ، ثابت        . عمل آید ه   باید دقت کافی ب    ،بب زنگ زدن سریع می گردد   س

که آلومینیوم با بتن در      وقتی.  یا مواد مناسب دیگر برای جلوگیری از تماس فلز با فلز صورت گیرد             ،کننده
 . آلومینیوم باید توسط یک پوشش قیری محافظت گردد،تماس است

 کار رفته درعالمتهای کوتاه مدت ثابت  همصالح ب 5-9 

 صفحه عالمت  5-9-1  

کار   را می توان برای صفحه عالمت به      8-5 بند   هر یک از مصالح ذکر شده در         ،ی این نوع عالمت   برا
 کاربرد مواد مقاوم ضروری     ،گاه قصد استفاده مجدد از یک عالمت کوتاه مدت را نداشته باشند             هر امابرد  

کار می رود که در طول مدت معین، برای استفاده از               فقط در حالتی به     ، مقاومت کمتر  مواد با . نیست
 و حتی نوعی مقوای چوب مانند است       ، فیبر فشرده، تخته چندال    ،مثالهایی از این مواد   . عالمت، از بین نرود   

 .ار می رود ک با طول عمری معادل فقط چند روز بههاییکه برای عالمت
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 وب استحکام چارچ 5-9-2  

 8-5بند  ی که استفاده از چارچوب برای صفحه عالمت الزم است، اصول کلی مندرج در                    یدر جا 
اگر بهره برداری مجدد ازعالمت کوتاه     .  در آن قابل استفاده می باشد      یاد شده  مصالح   تمامرعایت شده و    

 .نیستز لانند فمدت بعد از پایان طول عمر مفیدش الزم نباشد، نیازی به استفاده از ماده مقاومتر م

 پایه های نصب 5-9-3 

 وقتی که کاربرد    اما.  ممکن است ساخته شود    5-5بند  نوع مصالح مندرج در       از هر  ،پایه های نصب 
 ،یک عالمت بزرگ برای نصب در کوتاه مدت ضروری است، ممکن است کاربرد یکی از مصالح مقاومتر                 

 .به صرفه باشد

 نصب  5-9-4  

 دارای متعلقات ،کوتاه مدت وقتی که از مصالح کم مقاومت ساخته می شوند در  عالمتهای مورد استفاده  
، مصالح  است هنگامی که مصالح عالمت مشابه با مواد مصرفی برای عالمتهای دایمی             اما .اندکی هستند 

گیره ها، پیچها و پرچها که برای عالمتهای ساخته شده         . کار می روند  برای متعلقات به  ،  6-5  بند   مندرج در 
 فوالد  اما ، ساخته شوند  7-5بند  کار می روند می توانند از هر نوع مواد مندرج در             ز مصالح مقاومتر به    ا

 برای نصب عالمتهایی که از انواع مختلف چوب         ،میخهای چوبی باید   و سیم .مرغوب یا برنج، ارجح است    
 باید در مقابل    ،می گیرندمواد چسبنده ای که برای نصب مورد استفاده قرار           . کار رود  ساخته می شوند به  

 . در آنها تأثیر مخربی نداشته باشد،عوامل جوی مقاوم بوده و تغییرات دمای هوا

 تهیه و پرداخت 5-9-5  

 به کار   مدت کوتاه ی عالمتها پرداخت و  ممکن است برای تهیه    ،7-5 بند  هر یک از مصالح مندرج در       
 نمای آنها باید با روکش      ،ب دیگر ساخته می شوند   عالمتهایی که صفحات آنها با چوب یا مواد جاذ        . روند

نحوی پرداخت گردد که ظاهری عامه پسند        ه   در غیر این صورت، باید سطح آنها ب         ،چوب پوشیده شود  
 .کردو در عین حال بتوان از عدم فساد آنها در مدت زمان بهره برداری، اطمینان حاصل باشد داشته 
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 مدت ثابت  ساخت عالمت کوتاه 5-10  

 صفحه عالمت  5-10-1 

 بستگی به مدت زمان استفاده      ،کار می رود  روشی که برای ساخت صفحه عالمت کوتاه مدت ثابت به         
سال مورد استفاده    اگر مقرر شود که عالمت برای مدت بیش از یک         . و همچنین استفاده مجدد از آن دارد      

 . ساخته شود7-5بند  باید طبق اصول مندرج در ،قرار گیرد

از یک سال مورد استفاده قرار خواهند          کمتر اما که برای مدت زمانی بیش از یک هفته           عالمتهایی
 یا نوعی مقوای چوب مانند ساخته       ،گرفت، ممکن است از چوب فیبر فشرده اصالح شده، تخته چندال             

چه استحکام    اگر ، ساخته شوند  9-5 و 8-5 بند   باید طبق اصول مشابه مندرج در         ،صفحه عالمت . شوند
 را 873BS بخشی آزمایش خمشی پیوست مربوطه استاندارد      طور رضایت ه   ب اما شود،ممکن است کم    آن  

 .ندمی گذرا

که عالمتها فقط برای چند روز مورد استفاده قرار می گیرند صفحه عالمت ممکن است از                   هنگامی
 پیوست  عالمت ساخته شده از مقوای محکم مورد آزمایش سختی مندرج در           . ساخته شود  مقوای محکم 

ه  در طول مدت زمان بهره برداری، باید بتواند وظیفه خود را ب      اما . قرار نمی گیرد  BS 873مربوطه استاندارد   
 .بخشی انجام دهد نحو رضایت

 چارچوب استحکام 5-10-2  

 ،ی که استحکامات الزم برای صفحه عالمت با اضافه نمودن چارچوب تأمین می گردد                   یجا در
 ی به اتصال اعضا   ،اگر از ماده غیر فلزی ساخته می شود      . طرز ساده ای طرح گردد   چارچوب مربوط باید به     

بخشی  نحو رضایت ه   ب ،آن باید توجه خاصی مبذول داشت تا بتواند در برابر شرایط بد آب و هوایی                   
 .مقاومت نماید
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 پایه های نصب 5-10-3  

برای مقاومت در مقابل نیروی      ابعاد پایه باید    .  اغلب از چوب ساخته می شود      ،پایه این نوع عالمت   
و ابعاد پایه های چوبی باید به مرجع مناسبی        شمار  هنگام محاسبه   .  کافی باشد  می آیدبادی که بر آن وارد      

 مشابه  ،عملی مقررات. توجه کنید برای کسب اطالعات مورد نیاز در مورد تنش مجاز تیرهای چوبی،               
 .است BS.C.P.112 استاندارد

 نصب 5-10-4  

که  جز هنگامی ه   ب ،کار رود   ممکن است برای عالمتهای کوتاه مدت نیز به        ،8-5 بند  درج در   کات من ن
رفته و لزومی برای قابل انتقال بودن صفحه عالمت            کار عالمتی فقط برای یک مدت بسیار کوتاه به        

کاری  ب چس یا   این نوع عالمت با میخ، پیچ و         . یا پایه های نگهدارنده احساس نگردد       و نسبت به پایه  
 .گردد پایه ها متصل به  می تواند،عالمت صفحه

 تدارک و پرداخت 5-10-5  

 ،8-5بند   باید طبق توصیه های      ،کار رود  سال به  اگر عالمت باید برای مدت زمانی بیش از یک           
 .پرداخت گردد

کار   به 8-5بند   توصیه های   ،گیرد سال مورد بهره برداری قرار     عالمتی به مدت بیش از یک        اگر
 پرداخت  BS 873که عالمتها، پایه ها و متعلقات مربوط مطابق با پیوست استاندارد             جز وقتی ه   رود، ب می

تمام  خوبی صورت گرفته باشد تا از مقاومت کافی عالمت و           ه  در هر صورت، پرداخت باید ب      . می گردند
 . جوی در طول مدت زمان بهره برداری، اطمینان حاصل گرددآثاریات آن در مقابل ئجز

 پوشیده  7-5بند    باید با یکی از مواد ضد فساد مندرج در          ،اگر عالمت و پایه های نصب چوبی باشد       
 .ه گردیده استئ توضیحات الزم اراBS 1282در مورد روش کاربرد این مواد در استاندارد . شوند
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 اثر بار باد بر صفحه عالمتها 5-11  

ی عالمتها، توصیه می گردد که حداکثر لنگر خمشی        و اندازه پایه های الزم برای اتکا     شمار  در انتخاب   
 ،)که در شالوده خود مستحکم است      ( گیردار سر یک صورت تیر ه  در یک پایه با در نظر گرفتن پایه ب          

 حداقل بارهای   “ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران      519طبق نشریه جدید شماره      ”.محاسبه شود 
 75متر،   10تا ارتفاع   ) q( فشار باد مبنا     ،ه فنی در تمام سطح کشور     محاسباتی در ساختمانها و دیگر ابنی      

 p=1.45qفشار باد مؤثر بر تابلوهای عالمتها از رابطه            . مربع در نظر گرفته می شود      کیلوگرم بر متر  
 .مربع منظور می گردد  کیلوگرم بر متر100بنابراین فشار باد برابر . محاسبه می گردد

تا  6-5 -پ در شکلهای    ، پروفیلهای فوالدی لوله و قوطی       شمار و ین ابعاد نمودارهای مربوط به تعی   
 . آمده است9-5 -پ

 : می شود منظورکار بردن نمودارهای مزبور نکات زیر در مورد به

 :9-5 - پتا 6-5  - پشکلهای

 .مربع محاسبه می شود حسب متر سطح تابلو بر -1

 .می گردد تعیین ند بر فوت مربعحسب کیلوگرم بر متر مربع یا پو فشار باد بر -2

هم وصل می کنیم، خط    ه  دو نقطه مشخصه از سطح تابلو و فشار باد بر روی دو مقیاس مربوط را ب                 -3
 .می کند قطع نقطه ای در را 1 حاصل خط محور

 را به نقطه مشخصی روی مقیاس مربوط به ارتفاع مرکز             1دست آمده اخیر روی محور       ه  نقطه ب  -4
 . را در یک نقطه قطع کند2ل می کنیم، تا خط محور صفحه عالمت وص

 نقطه تالقی این    .یمی خط افقی پایه رسم می نما     به موازات  خطی   2از نقطه حاصل جدید روی محور        -5
 . نشان دهنده ابعاد پایه است،خط با هر یک از خطوط شیب دار

دهنده  این اعداد نشان  . رند قرار می گی  4 یا   3،  2،  1 نقاط حاصل روی خطوط شیب دار در قسمتهای       -6
 الزم نظر مورد عالمت برای که  پایه ها به ابعاد نشان داده شده روی خطوط شیب دار بوده              شمار
 .است

 .دارد محلی شرایط بستگی به  و انتخاب بهترین حالتاست و ابعاد پایه ها مشخص شمار -7
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 ).دتوجه کنی متر مربع 5/2به نمودار مربوط به سطوح تا : (1مثال  

 :فرضها 

 .ربع ممتر 2  = عالمت مساحت  -فال 

 .)مربع د بر فوتپون 20( مربع  کیلوگرم بر متر100 = فشار باد -ب 

 . متر1/2 = ارتفاع نصب تا مرکز عالمت -ج 

، یا دو عدد لوله به قطر خارجی        میلیمتر 80×80×25/3 به ابعاد  قوطی   یک عدد پروفیل   پایه از : پاسخ 
 .میلیمتر 3 اینچ و ضخامت 4

 ): متر مربع، توجه کنید5/2به نمودار مربوط به سطوح تا : (2مثال  

 :فرضها 

 . متر مربع5/2=  مساحت عالمت -الف 

 ).پوند بر فوت مربع20( کیلوگرم بر متر مربع 100=  فشار باد -ب 

 . متر5/3=  ارتفاع نصب تا مرکز عالمت -ج 

 . عالمت روی پایه نصب می گردد-د 

 میلیمتر یا   100×100×6/3 یعنی دو عدد پروفیل قوطی به ابعاد          (D)یه از دو عدد پروفیل      پا: پاسخ 
دو عدد لوله به قطر خارجی 

2
 . میلیمتر5 اینچ و ضخامت 14

شمار عالمتها  خط شیب داری را در نقطه مشخصی از        ،  )باالنکته   5 توجه به  با(  موازی با خط مبنا    خط
 برای مثال . نداشته باشد   پایه های مورد لزوم را در بر      شمار ممکن است    پاسخ مشخص  پس   ،قطع نمی کند 

 می توان یک عدد پایه از شماره بعدی در باالی خط              ، به عالمت تک پایه     نیاز در صورت     ،2در مثال   
 قبول  قابلهمیشهبرد، این انتخاب و هر اندازه بعدی که باالی خط موازی باشد              کار به )Eشماره  (موازی  
 عنوان یک عامل کنترل   ه  ب نکته مهم آنکه نمودارها با در نظر گرفتن تغییر مکان مرکز عالمت،             . است

 برای عالمتهای تک پایه به     مکان این تغییر  .کننده محاسبه شده اند  
40
و برای عالمتهای با بیش از یک        1

 پایه به 
80
که یک عالمت با ارتفاع اندکی         وقتی .المت تا سطح زمین، محدود می گردد      ارتفاع مرکز ع   1
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 زیر شرح به کنترلی نصب می گردد، بهتر است روی اندازه پایه عالمت که از نمودارها استخراج شده،               
 :صورت گیرد

ابر  بر 5/37برای عالمتهای تک پایه، طول پایه از سطح زمین تا مرکز عالمت مساوی یا بزرگتر از                   :الف
 برابر اندازه خارجی بزرگترین ضلع از پروفیل قوطی معادل          5/37قطر خارجی مقطع لوله ای پایه، یا       

 .باشد

 از مساوی یا بزرگتر  ،  ی با بیش از یک پایه، طول پایه از سطح زمین تا مرکز عالمت             یبرای عالمتها  :ب
ارجی بزرگترین ضلع از پروفیل      برابر اندازه خ   75/18 برابر قطر خارجی مقطع لوله ای پایه، یا         75/18

 .قوطی معادل باشد

ه انطباق ننماید، ب  “ الف و ب   ” با نکات موجود در بندهای       ،جا که اندازه پایه استخراجی از نمودارها       هر
انواع پایه های نشان داده شده در نمودارها بر اساس             .طور کلی اندازه بزرگتر بعدی باید استفاده شود         

 :صورت زیر عالمتگذاری شده انده  بA - Jوسیله حروف ه  و بمصالح موجود محلی بوده
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 )مربع  متر5/2مساحت عالمت تا (  نمودار تعیین پایه های عالمتها-6-5 - پشکل
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 )مربع  متر5/12 تا 5/2مساحت عالمت از ( تعیین پایه های عالمتها  نمودار-7-5 - پشکل
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 )مربع  متر25 تا 5/12مساحت عالمت از ( اودار تعیین پایه های عالمتهنم -8-5  - پشکل
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 )مربع  متر50 تا 25مساحت عالمت از ( های عالمتها  نمودار تعیین پایه-9-5 -پشکل 

 ها پایه های مورد نیاز عالمتشمار 5-11-1 
. را نشان می دهد   ) متر مربع  12با سطح تا حداکثر     ( پایه های مورد نیاز عالمتها      شمار ،2-5 -پجدول  

 عدد محدود شده و ده اندازه مختلف از          4ارهای تعیین پایه های عالمتها پایه های هر عالمت به          در نمود 
 پایه هایی را که    شمار ،2-5 -پکه جدول    حال آن . کار رفته است   پروفیلهای لوله ای و قوطی شکل به      

 70×70×3 اندازه های     اندازه مختلف قوطی شکل استاندارد از         5سری کوچکتر شامل      محدود به یک   
 ،)W(  حداقل اساس مقطع مورد نیاز     ،این جدول  .میلیمتر است را نشان می دهد     140×140×5 متر تا یممیل

 توجه را برای انواع عالمتها نشان می دهد و با استفاده از آن می توان پایه های انواع عالمتهای دیگر را با                  
 .کردبه اساس مقطع مورد نیاز و تطابق آنها با جدول، انتخاب 
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قائم  از آنجائی که تأثیر نیروهای    : طریق زیر محاسبه می گردد   ه   ب ،)W( اقل اساس مقطع مورد نیاز    حد
از طرفی در    . نظر می شود ف روی عالمتها در مقایسه با بارهای افقی کم است بنابراین از آن صر                   

 : بنابراین داریم، افزایش داد)%25(سیستمهایی که فقط بار باد بر آنها وارد می شود می توان تنش مجاز را 
)kg/cm2(2400 = Fy 

Fy×66/0 =  تنش مجاز خمشی 

)kg/cm2(1584 = مجاز خمشی  تنش 

 تنش کاربردی  = 25/1×)تنش مجاز خمشی(

)kg/cm2(1980 =  تنش کاربردی 

1980 /100×H×P×A= لنگرخمش/ تنش کاربردW= 

W =اساس مقطع مورد نیاز  

A =مربع   مساحت تابلو به متر 

p =استمربع   کیلوگرم بر متر100که برابر  باد  فشار. 

H = 25/0+ ارتفاع از سطح زمین ( برحسب متر عالمت مرکز شالوده تا روی سطح ارتفاع از( 
(m) = 5.05 A (m2). H)3 cm W( 

  متر2= پهنای عالمت : مثال

 متر 2 =ارتفاع عالمت 

 متر 3 =  شالودهباالییارتفاع مرکز عالمت از سطح 
*4*3 = 61 (cm3) W= 5.05 AH = 5.05 
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  شمار پایه های مورد نیاز عالمتها-2-5-جدول پ
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 نصب و ظاهر عالمتها 5-11-2 

مهندس ناظر و پیمانکار     ضروری است تا      و است،نکته مهم در نصب عالمتها ظاهر مناسب آنها           
 .دنباش داشته همم این به توجه خاصی مربوط

مثالهایی از  . عمل آید ه   دقت الزم ب   ، باید صحیح عالمتها جایگزینی   برای حصول اطمینان از نصب و     
 در  ،موقعیت عالمتها . ه شده است  ئ ارا 12-5 -پ و   11-5 - پ روشهای اشتباه نصب عالمتها در شکلهای     

 .فصل یک مورد بررسی قرار گرفته است

 ای در  راننده اگر تاکرد   باید در طرح محل عالمتها دقت          ،هنگام عالمتگذاری انشعابها و تقاطعها     
. رو نگردد ه  روب ، و ممنوعیتهای متضاد   ها با مجموعه ای از دستور    ،نقطه ای قرار گیرد که باید تصمیم بگیرد      
 نمای جهت تابلوی   اما ،عللی گردش به راست را نشان می دهد      ه  یک مثال از این نکته تقاطعی است که ب        

ظاهر یک عالمت، به نمود و      . تموجود که محدودیت گردش به راست را نشان می دهد برداشته نشده اس           
ی که عالمتی روی پیاده رو پل نصب شده یجا. ی که بر روی آنها نصب می شود بستگی داردی پایه هالهصاف

باید به یاد داشت    . ن پیاده نگردد  انحوی باشد که مانع عبور عابر     ه   پایه های نگهدارنده باید ب    لهاست، فاص 
و برای  ،  های چرخدار   صندلی با معلول   ،مکن است برای افراد نابینا     م ،که استقرار یک پایه در محل پیاده رو      

 .1-5  - پشکل،  مشکل ایجاد نماید،کسانی که کالسکه بچه را حرکت می دهند

ه این نکته ب  .  میلیمتر، ظاهری ناخوشایند دارند    75ی با قطر خارجی     یعالمتهای کوچکتر دارای پایه ها   
 عالمتهای دیگر که مساحت     تماماین عالمت و    . ابل توجه است   ق ، در مورد عالمت ایستادن ممنوع     ویژه

 60 با پایه ای به قطر خارجی        ، میلیمتر و کمتر باشد     300 متر مربع بیشتر نباشد یا طولشان         1/0آنها از   
که  جز هنگامی ه  ب(د  کار رو   میلیمتر نباید به   60پایه های کوچکتر از    . نظر می رسد ه  میلیمتر خوشایند ب  
برای ایجاد ظاهر زیبا در این عالمتهای         ). علت تصادف وجود نداشته باشد     ه   آنها ب  امکان خم شدن  

 .گیرد عالمت قرار از  میلیمتر باالتر25کوچک، پایه باید به اندازه 

هم خورده و از    ه  علت نصب آنها روی پایه های متعدد ب       ه  در شرایطی که ظاهر یک گروه عالمتها ب        
 .طور گروهی بر روی پایه های مشترک نصب کرده عالمتها را ب در صورت امکان باید ،فتداشکل بی
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 نشان داده شده، اغلب برای نشان دادن تغییر تند مسیر            10-5 -پ که در شکل     جهتیعالمت تعیین   
 . ممکن است روی پایه های فوالدی نصب گردد        ،این عالمت . کار می رود  در یک قسمت غیرمستقیم به    

 تا در اثر اصابت به آسانی بشکنند، در هنگام برخورد وسیله نقلیه             ،کی باشند  اگر پایه ها چوبی یا پالستی     اما
 . کاهش خواهد یافت صدمات وارده به تصادف کنندگان،با عالمت

 
   جهت عالمت تعیین برای-10-5 -پشکل 

 

  استقرار پایه عالمت-11-5-شکل پ
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  ستونهای موجود جهت اتکاء عالیم-12-5-شکل پ

 )پی ها( شالوده ها 5-12 

 متغیر )بزرگ اطالعاتی عالمتهای برایه ویژه   ب(  با توجه به شرایط محلی خاک      ،نوع شالوده های الزم  
 صورت بتنی مسلح یا غیر    ه  پی ها ممکن است ب   . پی های الزم را مشخص نماید     راه باید نوع   مسئول   است،

 .مسلح اجرا گردند

اطمینان بخش و بدون    ه طور    ب ،حرانیب نحوی طرح شود که تحت شرایط      ه  عمق و ابعاد پی باید ب      
 .نشست خاک اطراف، بتواند عالمت را نگهدارد
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 نقاط ممکن است شمع کوبی کوتاه        از یرخ در ب  .دکردر زمینهای سست باید به پی توجه خاصی            
مربع است نباید قبل ازکنترل        متر 5/5پی های عالمتهایی که مساحت آنها بیش از           . اقتصادی باشد 

 140مسلح پایه های مختلف، با پروفیل مربع شکل به ضلع           ابعاد شالوده بتنی غیر   .  گردند مهندس ناظر پر  
طور جداگانه توسط   ه  ب باید   پروفیلاین  پی پایه های بزرگتر از     . می دهد نشان   ،3-5- پ در جدول ،  میلیمتر
 . گرددطراح محاسبه ینمهندس

 
 13-5-شکل پ
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 ایه های مختلف  ابعاد شالوده بتنی غیر مسلح پ-3-5-جدول پ

 بر حسب مترBاندازه 
 (kg/cm2)ظرفیت باربری زمین 

  کیلوگرم بر2
 سانتیمتر مربع

  کیلوگرم بر1
 سانتیمتر مربع

  کیلوگرم بر5/0
 سانتیمتر مربع

 ابعاد پایه مربع شکل

 70×70  متر75/0  متر60/0  متر50/0

 80×80  متر90/0  متر75/0  متر60/0

 100×100  متر15/1  متر00/1  متر85/0

 120×120  متر40/1  متر15/1  متر00/1

 140×140  متر40/1  متر15/1  متر00/1

 :تبصره 

 .در تمام طول عالمت در نظرگرفت ... باشد، می توان شالودۀ پایه ها را به صورت پیوسته و)  سا نتیمتر 50کمتر از(  هر جا که فاصله بین پایه ها کم -الف

 . سانتیمتر بیشتر از اندازه پایه است 15ه در هر طرف ،  ابعاد حفره پای-ب
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ورد استفاده قرار می گیرد ممکن است که       در جایی که عالمت کوتاه مدت برای مدت زمان کوتاهی م          
 سانتیمتر  100 تا   75ست که پایه باربر را       ا  کافی ،طور کلی ه  ب .در ایجاد شالوده صرفه جوئی به عمل آید       

را با دست درون زمین فرو        و یا ممکن است آن     کرد خاک اطراف آن را متراکم       داده و  درون زمین قرار  
ارجح  پخش نمی کند  شده حفر ی که خاک اطراف پایه را به اندازه وسعت سوراخ         یاین روش، از آنجا   . کرد
 .است

 از برخی این مقادیر در      اما . مقادیر مختلف ظرفیت باربری خاک را نشان می دهد          4-5 -پجدول  
 ظرفیت باربری خاک بر اساس یک سری           .ن بررسی شود   اساختمانی باید توسط متخصص    طرحهای  

 .مشاهدات به دست آمده است

 مقادیر ظرفیت باربری خاک  -4-5- پجدول

کیلوگرم بر سانتیمتر  حسب ظرفیت باربری خاک بر
 مربع 

 نوع خاک 

 خاک رس خیلی نرم  3/0

 خاک رس نرم  7/0

 خاک رس معمولی  2/1

 اک رس با سختی متوسط خ 7/1

 خاک رس سخت  2/2

 خاک رس خیلی سخت  3

 ماسه فشرده و تمیز 5/2

 ماسه فشرده با گل و الی  5/1

 گل و الی غیرآلی و فشرده  2/1

 ماسه درشت و خوب دانه بندی شده  8/0

ماسه درشت و شن یا مخلوط سنگریزه و ماسه یا ماسه فشرده  2/1
 و خوب دانه بندی شده 

 سنگریزه درشت، شن و ماسه فشرده  0/4
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 جنبه های ایمنی 5-13  

 ،خارج می شوند  سواره رو ناگهانی از   وسایل نقلیه ای که   برای سرنشینان عالمتها  تمام پایه های جانبی    
 حفاظت عالمتها قرار   راه یک .است ضروری نقطه نظر  این از عالمتها   به ایمنی  توجه  و  است خطرناک

 که منطقه بین شهری را با        1-5 -پبه شکل   .  بین آنها و سواره رو است      )ریل گارد(دادن حفاظ کناری    
 .توجه کنید ،نشان می دهد) ریل گارد(استفاده از حفاظ کناری 

 عالمتها و دیگر پایه های جانبی راه صورت می گیرد         یزمینه اتکا  در در نقاط مختلف جهان، تحقیقاتی    
ی صورت می گیرد که از نظر برخورد وسایل نقلیه تا حد امکان ایمن              در مورد ساخت پایه های    ،این مطالعات 

 .باشند

وارد  باید   کشور راه های نامه عالمتهای ایمنی   ین یآ  در صورت لزوم در    وآخرین پیشرفتها طی بازنگری     
ی ها وسیله آن تکیه گاه  ه  ه ب  ک ستفاده از پایه شکننده برای عالمتها گسترش یافته است،        ابرای مثال،   شود،  
 به آسانی در برای     ،نحوی ساخته می شوند که اگر وسیله نقلیه ضربه ای به یکی از آنها وارد نماید              ه  تابلو ب 

این روش، صدمات وارده    . نگاه داشته می شود  ،  وسیله مفصلی در باال   ه  و ب شده  وسیله نقلیه، از پی شکسته      
 می توان آن را به     ، آوردن فشار به پایه     در ضمن، با وارد    .بر وسیله نقلیه و عالمت را به حداقل می رساند         

 .وضعیت اولیه برگرداند





 

  6-6 پیوست
 نقشه های الزم 

 برای سازندگان عالمتها
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اشاره شده تشریح     به آنها  6  و 4،  3،  2 یعالمتهایی که در فصلها    طراحی   این فصل جزئیات      در
 .می گردد

 :دوم و چهارمفصل های  

 رفته در این دو فصل معموالً شامل عالمتهای دایره           بکارتهای  الزم برای سازندگان عالم   نقشه های  
 600برای نمونه اندازه عالمتهای مدور غیر از         2-4 و   1-2 جداول.  می باشد میلیمتر 600به قطر خارجی    

 .ا متناسب با این اندازه ها طرح می شوندتهسایر عالم. میلیمتر را در بر دارند

 یک نقشه از صفحات     ،عنوان نمونه  به. استدوم  ری فصل    یکی از صفحات متمم نوشتا     20-2 شکل
 .ا ارائه گردیده استته برای سازندگان عالم)است آمده 2که در فصل (متمم مشابه 

 :سومفصل  

، و  می باشد میلیمتر   600 مثلثی به ارتفاع     معموالًا  تهالزم برای سازندگان عالم   نقشه های  در این فصل    
ا تهبرخی اندازه ها داده شده اند و سایر عالم         1-3یگر، در جدول     شکل د مثلثی  های  تبرای برخی عالم  

 1-3 که در شکل  جدولی  ابعاد اندازه های مختلف مثلثی شکل در       . با این اندازه ها طرح می شوند    متناسب  
 .آورده شده مشخص شده اند

 به.  می باشند سوم متمم نوشتاری فصل      ه پنج صفح  58-3 و   49-3،  37-3،  36-3،  9-3 کلهایش
گردیده برای سازندگان عالمتها ارائه     )  آمده 3که در فصل    (متمم مشابه   صفحات  عنوان نمونه نقشه های    

 .است

 ی دوم و سومها لمربوط به فصنقشهای  

آنها  طرح   ، برای نقشهای مشکلتر    و  داده شده اند  ی دوم و سوم   به فصلها  مربوط  نقشهای ساده   جزئیات  
نمودار الزم  اندازه  . ، ارائه شده است   ) میلیمتری 5نمودار  (یمتری  میلروی کاغذ   بر    مربوط فصلهر  بعد از   

 .برای کشیدن یک نقش بستگی به اندازه عالمت دارد
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 اندازه کلی    .است “دوچرخه ” نقش    30ـ2 و    14-2  اولین نقش مربوط به شکلهای        ،مثالبرای  
مربوط دازه خانه های نقش    ا متغیر است ان   ته ولی چون اندازه عالم    ،می باشدخانه   32×20 مزبور   یاتهعالم

 . استمیلیمتر 5/12 معادل 30-2  میلیمتر و برای شکل15 معادل 14-2نیز برای شکل 

 : ازند اعبارت های دوم و سومای فصلته خانه های الزم برای ترسیم تمام عالمبعد

 . میلیمتر15، میلیمتر 5/12 میلیمتر، 10 میلیمتر، 5/7 میلیمتر، 5

 ششمفصل  

اعداد داخل  . شده است داده  نشان  ) 1پیوست  (اساس قوانین طرح       داده شده بر    یاتهعالمنمونه  
 .دایره های کوچک نشان دهنده شماره ضابطه طرح است

حسب  تمام ارتفاعات بر  . است  داده شده  2  پیوست در نوشتن کلمات و اعداد فارسی و انگلیسی          طرز
فاصله استاندارد    (ندشده افاصله استاندارد داده     حسب   برمیلیمتر و سایر اندازه ها       

10
موزائیک ارتفاع   1

 ).می باشدفارسی  یا فهحر

 .کار می روند  به19-6 و 15-6، 12-6 ،6-6، 5-6 زیر برای ساختن عالمتهایرنگهای 

 آزادراه هاای تهعالم

 سفید: اصلی و نوشته هایراه اصلی عالمت، نقش حاشیه 

 آبی : زمینه

 شریانی  های ای راهتهعالم

 سفید:  خط جهت نما نوشته های اصلیراه،اصلی عالمت، نقش حاشیه 

 سبز: زمینه

 آزادراه صفحات شماره 

 سفید: و نوشته هاحاشیه 

  آبی :زمینه
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 کننده راه های شریانی مشخص 

 سفید: و نوشته هاحاشیه 

  سبز:زمینه

 شماره مشخص کننده راه های فرعی صفحات 

 سیاه : و نوشته هاحاشیه 

 سفید: زمینه

 ششممربوط به فصل نقشهای  

که در آنها تسهیالت کنار راه که برای         کار می روند  تابلوهای اخباری به  طرح  مختلفی برای   های  شنق
ا متغیر است   تهعالمنوع  حسب   اندازه متوسط این نقشها بر    . الزم هستند نشان داده شده است      رانندگان  

ای شطرنج شده که    لهششم مجموعه شک  فصل   در دنباله    . شود ولی الزم است تناسب آنها همیشه حفظ       
 .شده اندآورده شامل تناسبات مختلف نقشها هستند 

 کلیاصول  

 .شده باشد حسب میلیمتر داده شده اند مگر خالف آن یاد ابعاد برتمام  -

 تهاگان عالم الزم برای سازند  نقشه های  در   ی که از میزان بار و ارتفاع وسائل نقلیه و غیره،           یمثالها -
حسب شرایط   اعداد یاد شده بر   .  هستند ی دوم و سوم   فصلها منظور ترسیم تابلوهای     داده شده اند به  

 .متناسب تغییر می نمایند طور اصلی به

نشان داده شده اند، فقط خطوط راهنما بوده و برای چین  صورت نقطه  موزائیک حرفها و نقشها که به  -
 .اشند و به عنوان قسمتی از لبه تابلو به حساب نمی آیندمی بموزائیک تعیین محل صحیح 

 .باشد) BS 873(عالمتها باید طبق استاندارد تمام رنگ  -

ی که  ینقشها و حرفها   مگر شوند شب نما می توانند کننده نور  وسیله مصالح منعکس    به اتهتمام عالم  -
 .به رنگ سیاه هستند

 .عمل می شوند ششمل طبق فص زبان هستند نوشته هایی که به دو -
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 :یادآوری

 آمده،عالمتها  زیرنویس تمام نقشه های الزم برای سازندگان           که در  “راهنما” هکلم از منظور -1
 .نوشته های متن عالمت است

شده است   این فصل اکتفا   مثال در  دادن چند  به قرار  تنها های دوم و سوم   برای صفحات متمم فصل    -2
 .استفاده کنند این مثالها برای تهیه بقیه صفحات متمم از می توانندعالمتها سازندگان  و

  سازندگان عالمتها برای عالمتها فصل دوم برای هایی ترسیم 

 شماره شکل  شـرح عالمت 
 عالمت ایست 

 رعایت حق تقدم 

  گردان" ایست"عالمت موقت 

  گردان" آهسته"عالمت موقت 

 انواع مختلف فلشهای حکم کننده 

  نزدیک می شویدیاچپراست  هفقط به گردش ب

 فقط  گردش چپ یا راست 

 چپ ه فقط  عبور مستقیم یا گردش ب

 تعیین جهت حرکت در میدان 

 عبور از هر دوطرف 

 فقط عبور دوچرخه

  فقط عبور عابرین پیاده

 1ـ2

 3ـ2

 4ـ2

 5ـ2

 )ه(تا ) الف(6ـ2

 )ب(و ) الف(7ـ2

 10ـ2

 11ـ2

 12ـ2

 13ـ2

 14ـ2

 15ـ2

 16ـ2 فقط اسب سواران 

 17ـ2 ورود ممنوع 

 الف و ب18 ـ2  ممنوع راستگردش ب

 19ـ2 دورزدن ممنوع 

 22ـ2 عبور تمام وسائل نقلیه جز موتور سیکلت ممنوع 

 23ـ2 عبور تمام وسائل نقلیه موتوری ممنوع 

 25ـ2 عبور اتوبوس ممنوع 

 26ـ2 عبور کامیون با وزن بیش از مقدار نشان داده شده ممنوع 
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 شماره شکل  شـرح عالمت 
 27ـ2 ممنوع  کامیون با تریلی یابدون تریلی باطول بیش از مقدارنشان داده شده عبور 

  الف 28ـ2 عبور تانکر ممنوع 

  ب 28ـ2 عبور وسایل نقلیۀ حامل مواد خطرناک برای آب ممنوع 

 29ـ2 عبور عابرین پیاده ممنوع 

 30ـ2 عبور دوچرخه ممنوع 

 31ـ2 شان داده شده ممنوع عبور وسائل نقلیه با وزن بیش از مقدار ن

 32ـ2 محدودیت وزن محور

 33ـ2 عبور گاری و درشکه ممنوع 

 34ـ2 عبور وسایل نقلیه با عرض بیش از مقدار نشان داده شده ممنوع 

 35ـ2 عبور وسائل نقلیه با ارتفاع بیش از مقدار نشان داده شده ممنوع 

 36-2 سبقت ممنوع

 38ـ2 .مقابل است ق تقدم عبور با وسیله نقلیه ح

 39ـ2 حق تقدم عبور با شماست 

 40ـ2 استفاده از زنجیر چرخ اجباری است 

 41ـ2 سبقت کامیون ممنوع 

 42ـ2 پایان محدودیت سبقت کامیون ممنوع 

 43ـ2  متر70حداقل فاصله بین دو کامیون 

 44ـ2 عبور کامیون حامل محموله خطرناک ممنوع 

 45ـ2 عبور موتور سیکلت ممنوع 

 46ـ2 بوق زدن ممنوع 

 الف و ب47ـ2  )گمرک و پلیس (ممنوع توقف عبوربدون 

 49ـ2 توقف مطلقاً ممنوع 

 50ـ2 )صفحه متمم(در یک جهت 

 51ـ2 )صفحه متمم(در دو جهت 

 52ـ2 ایستادن در تمام طول سواره رو ممنوع 

 21ـ2 )صفحه متمم(پایان 

 53ـ2 راه یکطرفه 

 1ـ2 )مصفحۀ متم(ایست 

 20ـ2 طول محدودۀ خطر
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 3 استفاده سازندگان عالمتها برای عالمتها فصل براینقشه های الزم  

 شماره شکل  شـرح عالمت 
 01ـ3 مثلث مبنا

 02ـ3 رعایت حق تقدم 

 5ـ3 تقاطع فرعی و اصلی 

 06ـ3 سه راه انشعاب اصلی و فرعی 

 07ـ3 تقاطع با راه فرعی 

 08ـ3  چپ و راست تقاطع راه های فرعی از

 10ـ3 به میدان نزدیک می شوید

 11ـ3 یکی شدن دو مسیر حرکت 

 12ـ3 یکی شدن دو مسیر حرکت 

 13ـ3 پیچ به سمت راست 

 14ـ3 پیچ دوبل 

 15ـ3 راه باریک می شود

 16ـ3 راه در سمت راست باریک می شود

 17ـ3 پایان راه با جداکننده وسط 

 18ـ3 راه دوطرفه 

 19ـ3 اه یکطرفه بوسیله راه دوطرفه قطع ر

 20ـ3 دست انداز

 21ـ3 به تونل نزدیک میشوید

 23ـ3 سرازیری 

 24ـ3 سرباالئی 

 28ـ3 تقاطع راه و راه آهن با مستحفظ 

  الف ، ب 29ـ3 تقاطع راه و راه آهن بدون مستحفظ 

 32ـ3 و 31ـ3، 30ـ3 پایه های تقلیل فاصله تا تقاطع راه و راه آهن 

 33ـ3 موقعیت تقاطع راه و راه آهن بدون مسحفظ 

 35ـ3 کابل روگذر

 38ـ3 محل عبور اطفال 

 39ـ3 به چراغ راهنما نزدیک می شوید

 40ـ3 جاده لغزنده 
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 شماره شکل  شـرح عالمت 
  الف 41ـ3 محل عبور گاو

  ب 41ـ3 محل عبور شتر

 42ـ3 محل عبور گوسفند

 شماره شکل  ـرح عالمت ش

 43ـ3 محل عبور حیوانات وحشی 

 44ـ3 پل متحرک 

 45ـ3 خطر سقوط در آب 

 46ـ3 ارتفاع محدود

 48ـ3 و 47ـ3 ارتفاع محدود در عرض محدود

 50ـ3 پرواز هواپیما در ارتفاع کم 

 51ـ3 خطر ریزش کوه 

 52ـ3 محل عبور عابر پیاده 

 53ـ3 محل عبور دوچرخه سوار

 54ـ3 خطر بادهای عرضی 

 55ـ3 خطر دیگر

 56ـ3 )مسیر انحراف تند( نما عالمت جهت

 57ـ3 جاده در دست تعمیر

 59ـ3 مخروطهای ایمنی 

 62ـ3 و 61ـ3 و 60ـ3 باندهای باز و بسته 

 63ـ3 انتقال مسیر ترافیک در راه با جداکننده وسط 

 64ـ3 صفحه نشان دهنده مسیر مسدود

 65ـ3 پرتاب سنگ 

 09ـ3 )صفحۀ متمم(فاصله تا محل خطر 

 22ـ3 )صفحه متمم(ر احتمالی وسایل نقلیه از وسط راه خطر عبو

 36ـ3 )صفحه متمم(ارتفاع ایمن 

 37ـ3 )صفحه متمم(ارتفاع ایمن همراه با فاصله و جهت 

 49ـ3 )صفحه متمم(فاصله و جهت تا محل خطر 
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 مثلث مبنا 

 رنگها
 سفید: زمینه 

 قرمز: حاشیه 

 سیاه : لثی راهنما و یا عالمتهای روی تمام عالمتها مث

 .نشان داده نشده اند میلیمتری 1500 و 1200 ، 900 ، 750 ، 600مثلثهای ، 3فصل  در

 .مشخص می گردند) H( عالمتهای مثلثی توسط ارتفاع قائمشان 

بر   میلیمتری سایر ابعاد محاسبه شده پس از گرد شدن          750 و زوایای مثلث     B,R,H با استفاده از ابعاد     
 .آورده شده اند  زیرایجدولهحسب میلیمتر در 

 . میلیمتری هستند750 تمام مثلثها مستقیماً متناسب با مثلث 

 .کار می رونده  بر روی عالمتهای معین بها خطوط میانه برای استقرار عالمت

اگر عالمت مثلثی شکلی شب نما باشد        1ـ3شکل  . ط خاصی مثلث ممکن است معکوس گردد       ی در شرا 
 .رنگ اسی پوشانده می شود، مگر قسمتهای سیاهتمام سطوح آن با مواد انعک

 4فصل ی  استفاده سازندگان عالمتها برای عالمتهابراینقشهای الزم  

 شماره شکل  شـرح عالمت 
 1ـ4  کیلومتر در ساعت 80حداکثر سرعت 

 2ـ4  کیلومتر در ساعت 110حداکثر سرعت 

 3ـ4  کیلومتر در ساعت 30 سرعت قل حدا

 4ـ4 اکثر سرعت پایان محدودیت حد

 5ـ4 پایان محدودیت حداقل سرعت 
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 6 فصل  عالمتهای برای، استفاده سازندگان عالمتهابرایهای الزم ه نقش 

 شماره شکل  شـرح عالمت 
 4ـ6 عالمت پیش آگاهی جهت نمای مقدماتی در نزدیک خروج از یک آزادراه یا بزرگراه 

 6ـ6 عالمت پیش آگاهی جهت نما برای میدان 

 12ـ6 عالمت پیش آگاهی جهت نمای خالصه 

 15ـ6  را نشان می دهدبزرگعالمت جهت نما که یک راه 

 19ـ6 عالمت جهت نمای محلی که فاصله تا مقصد را نشان می دهد

 34ـ6 )پارکینگ(محل توقف 

 35ـ6 عالمت بیمارستان 

  الف 42ـ6 راه بن بست 

 50ـ6 ری تا یک خروجی از یک آزادراه یا راه شریانی  یکصدمته هایفاصلا فاصله بکاهشپایه های 
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های مربوط به نقشه های الزم جهت استفاده سازندگان عالمتها برای ه قشن 
 3 و 2فصلهای 

 شماره شکل  شرح عالمت 
 30ـ2 و 14ـ2 دوچرخه 

 29ـ2 و 15ـ2 عابر پیاده 

 16ـ2 اسب سوار

 23ـ2 و 22ـ2 دید جلوی یک اتومبیل 

 45ـ2 و 23ـ2 لت موتورسیک

 25ـ2 اتوبوس 

 27ـ2 و 26ـ2 دید جانبی یک کامیون 

  الف 28ـ2 دید عقب یک تانکر

  ب 28ـ2 دید عقب یک تانکر

 32ـ2 نقش محور

 33ـ2 گاری و درشکه 

 37ـ2 ، 36ـ2 دید عقب یک اتومبیل 

 40ـ2 زنجیر چرخ 

 42ـ2 ، 41ـ2 دید عقب کامیون و اتومبیل 

 43-2 کامیون فاصله بین دو 

 44ـ2 دید عقب کامیون 

 46ـ2 بوق 

 21ـ3 تونل 

  ـ ب 29ـ3الف و 29ـ3 قطار

 38ـ3 اطفال 

 40ـ3 جاده لغزنده 

  الف 41ـ3 گاو

  ب 41ـ 3 شتر

 42ـ3 گوسفند

 43ـ3 حیوانات وحشی 

 45ـ3 جانبی یک اتومبیل  دید
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 شماره شکل  شرح عالمت 
 50ـ3 هواپیما

 51ـ3 ریزش کوه 

 52ـ3 عابر پیاده 

 54ـ3 ادهای عرضی ب

 57ـ3 جاده در دست تعمیر است 

 65ـ3 پرتاب سنگ 
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 6 استفاده سازندگان عالمتها برای فصل برایهای مربوط به نقشه های الزم  هنقش 

 شرح نقش

 فرودگاه

 تلفن عمومی

 غذاخوری ـ رستوران

 پایان مقررات آزادراه / آغاز

 مسجد ـ نمازخانه

 پایان منطقۀ مسکونی / آغاز

  شروع پیاده رویهنقط

 )هالل احمر(کمکهای اولیه 

 استراحتگاه

 پارک جنگلی

 میهمان پذیر

 چایخانه ـ قهوه خانه 

 تعمیرگاه

 بنزین پمپ

 تلفن عمومی

 غذاخوری ـ رستوران



7  
نقشه عالیم





 

 
نقشه عالیم فصل دوم





 407  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  عالمت ایست-1-2شکل 
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 )صفحه متمم( ایست -2-2شکل 



 409  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  رعایت حق تقدم-3-2شکل 
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»ایست« عالمت موقت -4-2شکل 



 411  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 

 

»آهسته« عالمت موقت -5-2شکل 
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  فلش حکم کننده-)هـ(تا ) الف (-6-2شکل 



 413  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 فقط به گردش به راست نزدیک می شوید) ب (و) الف (-7-2شکل 
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 صفحه متمم-8-2شکل 



 415  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 

  صفحه متمم9-2شکل 
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  فقط به گردش به چپ و به راست نزدیک می شوید-10-2شکل 



 417  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  فقط به عبور مستقیم یا گردش به چپ نزدیک می شوید-)الف (-11-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   418

 
 

 نزدیک می شوید فقط به عبور مستقیم یا گردش به راست - ب-11-2شکل 



 419  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  تعیین جهت حرکت در میدان-12-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   420

 
  عبور از هر دو طرف-13-2شکل 



 421  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  عبور دوچرخه و دوچرخه موتوری-14-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   422

 
  فقط عابرین پیاده-15-2شکل 



 423  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  فقط اسب سواران-16-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   424

 
  ورود ممنوع-17-2شکل 



 425  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 گردش به چپ ممنوع) الف (-18-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   426

 
 ر زدن ممنوع دو-19-2شکل 



 427  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 )محدوده خطر( صفحه متمم -20-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   428

 
  صفحه متمم-21-2شکل 



 429  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  عبور تمام وسایل نقلیه بجز موتور سیکلت ممنوع-22-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   430

 
  عبور تمام وسایط نقلیه موتوری ممنوع-23-2شکل 



 431  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  صفحه متمم-24-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   432

 
  عبور اتوبوس ممنوع-25-2شکل 



 433  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 ا وزن بیش از مقدار نشان داده شده ممنوع عبور کامیون ب-26-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   434

 
  عبور بدون تریلی یا با تریلی با طول بیش از مقدار نشان داده شده ممنوع-27-2شکل 



 435  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 عبور تانکر ممنوع) الف (-28-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   436

 
 عبور وسایط نقلیه حامل مواد خطرناک برای آب ممنوع) ب (-28-2شکل 



 437  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 ع عبور عابرین پیاده ممنو-29-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   438

 
  عبور دوچرخه ممنوع-30-2شکل 



 439  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  عبور وسایط نقلیه با وزن بیش از مقدار نشان داده شده ممنوع-31-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   440

 
  محدودیت وزن محور-32-2شکل 



 441  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  عبور گاری و درشکه ممنوع-33-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   442

 
  عبور وسایل نقلیه با عرض بیش از مقدار نشان داده شده ممنوع-34-2شکل 



 443  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  عبور وسایل نقلیه با ارتفاع بیش از مقدار نشان داده شده ممنوع-35-2شکل شماره 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   444

 
  سبقت ممنوع-36-2شکل 



 445  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 )سبقت ممنوع( پایان ممنوعیت -37-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   446

 
  حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است-38-2شکل 



 447  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  حق تقدم عبور با شماست-39-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   448

 
 ت استفاده از زنجیر چرخ اجباری اس-40-2شکل 



 449  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  سبقت کامیون ممنوع-41-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   450

 
  پایان محدودیت سبقت کامیون ممنوع-42-2شکل 



 451  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  حداقل فاصله بین دو کامیون-43-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   452

 
  عبور وسایل حامل محموله خطرناک ممنوع-44-2شکل 



 453  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  عبور موتور سیکلت ممنوع-45-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   454

 
  بوق زدن ممنوع-46-2شکل 



 455  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 کتوقف گمر) الف (-47-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   456

 
 توقف پلیس) ب (-47-2شکل 



 457  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  صفحه متمم-48-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   458

 
  توقف مطلقاً ممنوع-49-2شکل 



 459  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  صفحه متمم شامل یک فلش-50-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   460

 
  صفحه متمم شامل دو فلش-51-2شکل 



 461  نقشه عالیم فصل دوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  ایستادن در تمام طول سواره رو ممنوع-52-2شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   462

 
  راه یکطرفه-53-2شکل 



 

 
 نقشه عالیم فصل سوم

 





 465  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  مثلث مبنا-1-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   466

 
  رعایت حق تقدم-2-3شکل 



 467  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  صفحه متمم-3-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   468

 
  صفحه متمم-4-3شکل 



 469  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  تقاطع فرعی و اصلی-5-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   470

 
  سه راه انشعاب اصلی و فرعی-6-3شکل 



 471  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  تقاطع با راه فرعی-7-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   472

 
  تقاطع راههای فرعی از چپ و راست-8-3شکل 



 473  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  صفحه متمم-9-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   474

 
  به میدان نزدیک می شوید-10-3شکل 



 475  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  یکی شدن دو مسیر حرکت-11-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   476

 
  یکی شدن دو مسیر حرکت-12-3شکل 



 477  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 پیچ سمت راست) الف (-13-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   478

 
  پیچ دوبل-14-3شکل 



 479  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  راه باریک می شود-15-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   480

 
 راه از سمت راست باریک می شود) الف (-16-3شکل 



 481  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 کننده وسط پایان راه با جدا -17-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   482

 
  راه دوطرفه-18-3شکل 



 483  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  قطع راه یکطرفه به وسیله راه دوطرفه-19-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   484

 
 )راه ناهموار( دست انداز -20-3شکل 

 



 485  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  به تونل نزدیک می شوید-21-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   486

 
  صفحه متمم-22-3شکل 



 487  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  سرازیری-23-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   488

 
 سرباالئی-24-3شکل 



 489  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 

  صفحه متمم-25-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   490

 
 صفحه متمم -26-3شکل 



 491  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  صفحه متمم-27-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   492

 
  تقاطع راه و راه آهن با مستحفظ-28-3شکل 



 493  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  تقاطع راه و راه آهن بدون مستحفظ-الف-29-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   494

 
  تقاطع راه و راه آهن برقی بدون مستحفظ-ب-29-3شکل 



 495  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  پایه های تقلیل فاصله تا تقاطع راه و راه آهن-32-3، 31-3، 30-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   496

 
  موقعیت تقاطع راه و راه آهن بدون مستحفظ-33-3شکل 



 497  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  کابل روگذر برق-35-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   498

 
  صفحه متمم-36-3شکل 



 499  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  صفحه متمم-37-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   500

 
  محل عبور اطفال-38-3شکل 



 501  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  به چراغ راهنما نزدیک می شوید-39-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   502

 
  جاده لغزنده-40-3شکل 



 503  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  محل عبور گاو-الف-41-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   504

 
 محل عبور شتر -ب-41-3شکل 



 505  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  محل عبور گوسفند-42-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   506

 
  محل عبور حیوانات وحشی-43-3شکل 



 507  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  پل متحرک-44-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   508

 
  خطر سقوط در آب-45-3شکل 



 509  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  محدودیت ارتفاع -46-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   510

 
  ارتفاع محدود در عرض محدود-48-3 و 47-3شکل 



 511  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 )فاصله و جهت تا محل خطر( صفحه متمم -50-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   512

 
  پرواز هواپیما با ارتفاع کم-51-3 شکل



 513  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  ریزش کوه از چپ-52-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   514

 
  محل عبور عابر پیاده-53-3شکل 



 515  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  محل عبور دوچرخه سوار-54-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   516

 
  خطر بادهای عرضی-55-3شکل 



 517  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  خطرات دیگر-الف-56-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   518

 
  خطر لغزندگی روی یخ و برف-ب-56-3شکل 



 519  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  تراکم ترافیک-ج-56-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   520

 
  عالمت تعیین جهت-57-3شکل 



 521  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  جاده در دست تعمیر-58-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   522

 
  صفحه متمم-59-3شکل 



 523  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  مخروطهای ایمنی جهت تعیین حاشیه مسیر حرکت ترافیک هنگام مواجهه با مانع موقت-60-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   524

 
 .ت باند سمت راست از دو خط عبور، برای حرکت ترافیک مسدود اس– باندهای باز و بسته -61-3شکل 



 525  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 . باند سمت راست از سه خط عبور، برای حرکت ترافیک مسدود است– باندهای باز و بسته -62-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   526

 
 . باند سمت راست از چهار خط عبور، برای حرکت ترافیک مسدود است– باندهای باز و بسته -63-3شکل 



 527  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  انتقال مسیر ترافیک در راه با جداکننده وسط-64-3شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   528

 
 فحه نشان دهنده مسیر مسدود ص-65-3شکل 



 529  نقشه عالیم فصل سوم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  پرتاب سنگ-66-3شکل 

 





 

 
 نقشه عالیم فصل چهارم

 





 533  نقشه عالیم فصل چهارم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  کیلومتر در ساعت80 حداکثر سرعت -1-4شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   534

 
  کیلومتر در ساعت110 حداکثر سرعت -2-4شکل 



 535  نقشه عالیم فصل چهارم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  کیلومتر در ساعت30 حداقل سرعت -3-4شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   536

 
  پایان محدودیت حداکثر سرعت-4-4شکل 



 537  نقشه عالیم فصل چهارم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 ان محدودیت حداقل سرعت پای-5-4شکل 

 





 

 
 نقشه عالیم فصل ششم

 





 541  نقشه عالیم فصل ششم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
 در نزدیکی خروج از یک آزادراه یا بزرگراه) Forward( عالمت پیش آگاهی جهت نمای مقدماتی -4-6شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   542

 
  عالمت پیش آگاهی جهت نما برای میدان-6-6شکل 



 543  نقشه عالیم فصل ششم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  عالمت پیش آگاهی جهت نمای خالصه-12-6شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   544

 
 .ا که یک راه شریانی را نشان می دهد عالمت جهت نم-15-6شکل 

 . عالمت جهت نمای محلی که فاصله تا مقصد را نشان می دهد-19-6شکل 



 545  نقشه عالیم فصل ششم/ فصل هفتم ـ نقشه عالیم 

 
  محل توقف-34-6شکل 



 عالیم ایمنی راه/ آیین نامه ایمنی راهها   546

 
  عالمت بیمارستان-35-6شکل 
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A 

 abbreviations..............................اختصارات

 access..........................................دسترسی

 acceleration lanc...............خط افزایش سرعت

 access control.......................کنترل دسترسی
..............access openings on expressways 

 بریدگی بزرگراه برای دسترسی

 accidents...............................تصادف، حادثه

 aesthetic factors...................عامل های زیبایی

 alignment........................................مسیر
.............................alignment consistency 

 یکنواختی مسیر، پیوستگی مسیر

 angle of intersection..................زاویه تقاطع
................antilock braking system (ABS) 

 سیستم ترمز ضد قفل
...............................at-grade intersection 

 تالقی همسطح، تقاطع همسطح

 auxiliary lanes......................خط عبور کمکی

 area of conflict.........................سطح برخورد

 
B 

 bridge.................................................پل

 barrier..............................................مانع

 bridge approach railings..........نرده تقرب پل

 bridge curbs...........................جدول بتنی پل

 bridge decks......................دال پل، عرشه پل

 broken-back curve.................پیچ تخت پشت

 

C 
 capacity..............................گنجایش، ظرفیت

 channelization...................جریان بندی ترافیک

 classification..................طبقه بندی، دسته بندی

 clear distance..................فاصله باز، فضای آزاد

 clear zone................................ناحیه بازیابی

 clearace..........................فضای آزاد، فضای باز

 climbing lane..........................خط سرباالیی

 cloverleaf interchange..............تبادل شبدری

 concrete barriers.........................حفاظ بتنی

 control of access....................کنترل دسترسی

 control of pollution..................کنترل آلودگی
.......................controlled access highway 

 نترل دسترسیراه با ک

 conventional highways..........راه های معمولی

 crash cushion...............................ضربه گیر

 crest.............................................قله، تاج

 critical...........................................بحرانی

 critical depth............................عمق بحرانی

 critical flow...........................جریان بحرانی

 critical slope............................شیب بحرانی

 critical velocity......................سرعت بحرانی

 cross drainage.....................تخلیه عرضی آب

 cross section...........................مقطع عرضی

 cross slopes.............................شیب عرضی

 crown..........................تاج در مقطع عرضی راه

 crossings................................تالقی، تقاطع

 culverts......آبروها، کالورت ها، کانال کوچک زیرگذر

 curbs..............................................جدول
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 curvature....................................پیچ، انحنا

 curve....................................پیچ، قوس افقی

 
D 

 deceleration lane..........خط عبور کاهش سرعت
............................decision sight distance 

 یچ، زاویه داخلی قوس افقیزاویه داخلی پ

 definition........................................تعریف

 delay......................................تأخیر، دیرکرد

 density..................................تراکم، فشردگی

 depressed grade line...........خط شیب فرورفته

 design discharge................حجم تخلیه طراحی

 design factors....فاکتورهای طرح، پارامترهای طرح

 design hourly volume.........حجم ساعتی طرح

 design period................دوران طرح، دورۀ طرح

 design speed ...........سرعت طرح، سرعت طراحی

 design vehicle.........................خودروی طرح

 detours.....................................راه انحرافی

 diamond interchange................تبادل لوزوی

 directional interchange...............تبادل جهتی

 distance.................................فاصله، مسافت

 ditch.......................................نهر، جوی آب

 ditch slope...................................شیب نهر
...............................................diverging 
 یک، دور شدن جریانجدایی ترافیک، واگرایی تراف

 divided highway...............ترافیک راه جدا شده
...................divided nonfreeway facilities 

 تسهیالت راه جدا شده غیر آزاد راه

 drain slope......................شیب مسیر تخلیه آب

 drainage coefficients................ضریب تخلیه

 drainage......................................تخلیه آب

 
E 

 easement...............................نگهداری حریم

 economic analysis.......تجزیه و تحلیل اقتصادی

 economic studies................مطالعات اقتصادی

 elevated structure.....)مانند پل(سازه باالی زمین 

 emergency lane.................خط عبور اضطراری

 methods empirical....................روش تجربی

 entrance design........................طرح ورودی

 entrance nose...................دماغه ورودی به راه

 environment....................................محیط

 entrances.....................................ورودی ها

 equipment crossing......آالتعبور عرضی ماشین 

 erosion........................................فرسایش
.......................erosion vegetative control 

 کنترل فرسایش خاک با گیاه کاری

 escape ramps...............شیبراهه خروج اضطراری

 erosion control...............کنترل فرسایش خاک

 exits...........................................خروجی ها

 exit nose................................دماغه خروجی

 expressway...........................بزرگراه، تند راه

 expressway exits...................خروجی بزرگراه

 
F 

 fence...............................................حصار

 flared end section...بخش کم کردن عرض مسیر

 freeway.........................................آزاد راه
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 freeway exits........................خروجی آزاد راه
...............................freeway interchange 

 راه تبادل آزاد راه، تقاطع غیر همسطح آزاد
..............freeway to freeway interchanges 

 تبادل دو آزاد راه

 friction factors....................ضریب اصطکاک

 frontage road...............................راه جانبی

 funneling..................کم کردن عرض خط عبور

 
G 

 gap.............................فاصله آزاد بین دو خودرو

 geometric design......................طرح هندسی
......geographic information system (GIS) 

 سیستم اطالعات جغرافیایی
......geographic positioning system (GPS) 

 سیستم مکانیابی جغرافیایی

 grade..................................شیب، درجۀ شیب

 grade line.......................پروژهخط شیب، خط 

 grade separation.....جدایی عمودی سطح دو مسیر

 gravity wall................................دیوار وزنی

 guardrail...................................حفاظ فلزی

 guide.....................................راهنما، رهنمود

 gutter.........................................جوی، نهر

 
H 

 head wall......................................دیوار پل
.......................................headlight glare 

 خیرگی ناشی از نور چراغ جلوی خودرو
...........................headlight sight distance 

  خودروفاصله دید نور چراغ

 

...............................................Headway 
 فاصله زمانی بین سپر جلو دو خودروی پشت سر هم

 highway......................................راه، جاده

 highway geometric design.....طرح هندسی راه

 horizontal.........................................افقی
................................horizontal clearance 
 عرض آزاد، فضای باز عرضی

 horizontal alignment............مسیر افقی، پالن

 hourly volume..........................حجم ساعتی

 
I 

 index.......................................انشانه، راهنم

 infiltration........................................نفوذ

 initial construction.....................ساخت اولیه

 inlet............................................دهانه آبرو

 inner separation........................جدایی داخلی

 interchange...............تبادل، تقاطع غیر همسطح
..............................interchange elements 

 اجزای تبادل، المان های تبادل

 intersection.........................تقاطع، چند راهی

 
L 

 landscaping..........منظرآرایی، شکل دادن کنار راه

 lane addition.......................افزایش خط عبور

 lane drops............................کاهش خط عبور

 lane reduction......................کاهش خط عبور

 left shoulder.................................شانه چپ

 left-turn lane on median..خط گردش چپ میانه
...........................left-turn channelization 

 جریان بندی گردش به چپ
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 left-turn refuge..سکوی مجاور خط گردش به چپ

 level of service..سطح سرویسسطح خدمت دهی، 

  local road....................................راه محلی

 longitudinal profile.............نیمرخ طولی مسیر

 
M 

 marking......................................خط کشی

 major highway.............................راه اصلی

 major movements..................حرکتهای اصلی

 mandatory.....................................اجباری

 markers..................عالمت ها، مشخص کننده  ها

 mean velocity........................میانگین سرعت

 median .............................................میانه

 median barriers..........................حفاظ میانه

 median curb..............................جدول میانه

 median fencing.....................حصارکشی میانه

 median grad...............................شیب میانه

 median lane....................خط عبور مجاور میانه

 median on bridge.................میانه در محل پل

 median width............................عرض میانه
................................................Merging 

 همگرایی ترافیک، تداخل ترافیک، یکی شدن ترافیک
...........................merging lane metering  

 کنترل ترافیک رابط ورودی

 minimum......................حداقل، کمینه، کمترین
.....................................minimum radius 

 کمترین شعاع گردش، حداقل شعاع قوس

 multilane.....................................چند خطه

 multiple lanes..............................چند خطی

 
N 

 national highway network...شبکه راه های ملی

 national highway system...سیستم راه های ملی

 noise abatement.........دیوارهای مانع عبور صوت

 noise barrier.............................دیوار صداگیر

 nonfreeway facilities......تسهیالت غیرآزاد راهی

 non-motorized traffic........ترافیک غیر موتوری

 
O 

 objectives of design..............هدفهای طراحی

 open channel.............نهرهای باز، کانالهای روباز

 outer separation.........جدایی بیرونی، نوار بیرونی

 overcrossing........گذر از رو، روگذشتعبور از رو، 

 overhead signs...عالیم باالسری، عالیم دروازه ای

 overland flow..............جریان آب در روی زمین

 overpass.........................................روگذر

 
P 

 painting.......................................خط  کشی

 passenger car.................................سواری

 passing lane...............................خط سبقت

 passing sight distance....فاصله دید برای سبقت

 paved median...........................میانه رویه دار

 parkway.....................................راه جنگلی

 peak flow...................................ساعت اوج

 pedestrian.........................................پیاده

 pedestrian access....................دسترسی پیاده

 pedestrian facilities.................تسهیالت پیاده
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..........................pedestrian overcrossing 
 روگذر پیاده، پل عابر پیاده

 pedestrian undercrossing............زیرگذر پیاده

 period.......................................دوره، تناوب

 pipe...................................................لوله

 planting.............وته کاری، درخت کاریگیاه کاری، ب

 points of conflict.......................نقاط برخورد

 pollution........................................آلودگی

 pollution control.....................کنترل آلودگی

 precipitation.............باران و برف، نزوالت جوی

 private road............................راه اختصاصی

 prohibited turns....................گردشهای ممنوع

 public road...........................راه های عمومی

 
R 

 radius..............................................شعاع

 railings........................................نرده کشی

 railroad..........................................راه آهن

 ramp....................................شیب راهه، رمپ

 ramp metering......................کنترل شیب راهه

 rate of return analysis..تجزیه و تحلیل نرخ بازده

 rational methods.........روش تجربی، روش سنتی

 recovery area........سطح بازگشت، محوطه بازیابی

 recovery zone........................منطقه بازگشت

 refuge area....................سکو، جزیره جدا کننده

 retaining wall.............................یوار حایلد

 reversing curve.............پیچ معکوس، پیچ راس

 right of way.......................حریم راه، حد تقدم

 riprap....حفاظت با سنگ چین، سنگ چین کردن شیب

 road............................................راه، جاده

 roadbed........................................بستر راه

 roadside installations............تجهزات کنار راه

 roadside rest area..............استراحت گاه کنار راه

 roadway.............................راهکف راه، سطح 

 roadside planting................درختکاری کنار راه

 rolling profile...................نیمرخ طولی موج دار

 roughness................................ناهمواری راه

 running speed........................سرعت حرکت

 rural area..............................منطقه روستایی

 rural road....................................راه بیابانی

 
S 

 safety..............................................ایمنی

 sag.............................................فرورفتگی

 scenic...........................منظره دار، خوش  منظره

 scenin highway....................راه خوش منظره

 scenic values.........................ارزشهای منظره

 secondary road........................راه های فرعی

 separate turning.....................گردشهای مجزا

 semi-directional interchange.تبادل نیمه جهتی

 separation.......................................جدایی

 service life............عمر خدمت دهی، عمر سرویس

 shoulder............................)شانه راست(شانه 

 signal control...............کنترل با چراغ راهنمایی

 sight distance................فاصله دید، مسافت دید

 signal head....................فانوس چراغ راهنمایی

 signal post........................پایه چراغ راهنمایی

 side ditch....................................نهر جانبی
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 sidewalk........................................پیاده رو
............................signalized intersection 

 تقاطع مجهز به چراغ راهنمایی

 signs.......................................عالیم، تابلوها

 single lane.................عبور یک خطه، یک خطه

 site selection............................انتخاب محل

 skew.....................................اریب، کج، مایل

 skew angle.................................زاویه اریب

 slope...............................................شیب

 snow storm...............................طوفان برف

 snow fence..............................حصار برف گیر

 spacing.....................................فاصله مابین

 speed......................................سرعت، تندی

 speed-change lanes....خطهای عبور تغییر سرعت

 spiral.............................................حلزونی

 spiral transition.............اتصال تدریجی حلزونی

 steel structure.............................سازه فلزی

 stepped slopes.شیب بندی پلکانی، سراشیبی پلکانی
............................stopping sight distance 

 فاصله دید توقف، مسافت دید توقف

 steel barriers.............................حفاظ فلزی

 superelevation..........................بربلندی، دِوِر

 surface......................................سطح، رویه

 surface runoff....................جریان آب سطحی

 
T 

 taper...............................................لچکی
...................................three-center curve 

 سه مرکزی، قوس سه مرکزیپیچ 

 toll bridge.......)با پرداخت بهای عبور(پل عوارضی 

 toll road....................................راه عوارضی

 toll tunnel...............................تونل عوارضی

 tractive force...........................نیروی کشش

 traffic index..........نشانه ترافیک، ضریب ترافیک

 traffic islands ....................جزیره های ترافیکی

 traffic control devices......عالیم کنترل ترافیک

 traffic devices........................الیم ترافیکع

 traffic marking...................خط کشی ترافیکی

 traffic signal...........................چراغ راهنمایی

 transition..............تغییر تدریجی، اتصال تدریجی

 transversal.....................................عرضی

 trumpet interchange................تبادل شیپوری

 turning radius...........................شعاع گردش

 turning templates..................الگوهای گردش

 turning traffic........................ترافیک گردشی

 turnouts.......................دور برگردان ها، خروجی

 two-way left turn lanes..گردش به چپ دو خطه

 two-lane highway......................راه دو خطه
..........................two-quadrant cloverleaf 

 نیمه شبدری، شبدری ناقص

 
U 

 undercrossing.............................عبور از زیر

 underpass.......................................زیرگذر

 undivided highways.............راه های جدا نشده

 urban areas.............................منطقه شهری

 utilities.....)آب، برق، گاز و تلفن(تسهیالت مصرفی 
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V 
 vehicle spacing................فاصله بین دو خودرو

 vertical clearance........................ارتفاع آزاد

 vertical curves..................خم ها، قوسهای قائم

 vertical signs..............................عالیم قائم

 vista points.نقاط دارای محل توقف برای دید منظره

 
W 

 walkways.......................................پیاده رو

 wall..................................................دیوار

 water pollution...........................آلودگی آب

 widening.................تعریض، اضافه کردن عرض

 width on curves............عرض پیچ، پهنای قوس
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 الف

 culverts..........................................آبروها

 freeway.........................................آزاد راه

 pollution........................................آلودگی

 transition...............................اتصال تدریجی

 spiral transition.............اتصال تدریجی حلزونی

 mandatory.....................................اجباری

 interchange elements................اجزای تبادل

 abbreviations..............................اختصارات

 verrical clearance........................ارتفاع آزاد

 scenic values.........................ارزشهای منظره

 skew...............................................اریب

 roadside rests...................استراحت گاه کنار راه

 widening..........................اضافه کردن عرض

 lane addition.......................افزایش خط عبور

 horizontal.........................................افقی

 economics of design...............اقتصاد طراحی

 turning templates..................الگوهای گردش

 interchange elements.............المان های تبادل

 site selection............................انتخاب محل

 curvature..........................................انحنا

 safety..............................................ایمنی

 
 ب

 field investigations..................بررسی محلی

 concrete.............................................بتن

 critical...........................................بحرانی

 weaving section......بخش با ترافیک به هم بافته

 flared end section... مسیربخش کم کردن عرض

 superelevation...............................بربلندی

 computer programs..........برنامه های کامپیوتری

 ............................بریدگی بزرگراه برای دسترسی
...............access opening on expressways 

 berm...............................)شیروانی پله ای(برم  

 expressway....................................بزرگراه

 roadbed........................................بستر راه

 planting.......................................بوته کاری

 
 پ

 design factors.......................پارامترهای طرح

 signal post........................پایه چراغ راهنمایی

 horizontal alignment..........................پالن

 bridge.................................................پل

 pedestrian overcrossing............پل عابر پیاده

 toll bridge.......)با پرداخت بهای عبور(پل عوارضی 

 width on curves.........................پهنای قوس

 pedestrian.........................................پیاده

 sidewalk, walkway..........................پیاده رو

 curvature, curve.................................پیچ

 reversing curve............................پیچ راس

 broken-back curve.................پیچ تخت پشت

 three-center curve.................پیچ سه مرکزی

 reversing curve........................پیچ معکوس

 alignment consistency.............پیوستگی مسیر
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 ت

 signs...............................................تابلوها

 crown..........................تاج در مقطع عرضی راه

 delay...............................................تأخیر

 interchange......................................تبادل

 freeway interchange.................تبادل آزاد راه

 directional interchange..............تبادل جهتی

 ............................................تبادل دو آزادراه
..............freeway to freeway interchanges 
 cloverleaf interchange..............تبادل شبدری

 trumpet interchange................تبادل شیپوری

 diamond interchange.................تبادل لوزوی

 semi-directional interchange.تبادل نیمه جهتی

 reconstruction......................تجدید ساختمان

 economic analysis....... تحلیل اقتصادیتجزیه و

 roadside installations...........تجهیزات کنار راه

 drainage......................................تخلیه آب

 subsurface drainage........تخلیه آب زیر سطحی

 cross drainage.....................تخلیه عرضی آب

 merging.................................تداخل ترافیک

 turning traffic........................ترافیک گردشی

 density.............................................تراکم

 bus loading facilities..تسهیالت ایستگاه اتوبوس

 pedestrian facilities.................تسهیالت پیاده

 ........................تسهیالت راه جدا شده غیر آزاد راه
...................divided nonfreeway facilities 

 nonfreeway facilities.....تسهیالت غیر آزاد راهی

 utilities.....)آب، برق، گاز و تلفن(تسهیالت مصرفی 

 accidents........................................تصادف

 widening.......................................تعریض

 definition........................................تعریف

 transition................................ تدریجیتغییر

 crossings, intersection......................تقاطع

 interchange.......................تقاطع غیر همسطح

 freeway interchange.تقاطع غیر همسطح آزاد راه

 ............................تقاطع مجهز به چراغ راهنمایی
............................signalized intersection 

 at-grade intersection..............تقاطع همسطح

 crossings........................................تالقی

 railroad crossings....................تالقی راه آهن

 at-grade intersection..............تالقی همسطح

 pumping...................................تلمبه کردن

 concentration..................................تمرکز

 period.............................................تناوب

 expressway.....................................راه تند

 speed...............................................تندی

 wire mesh.................................توری فلزی

 wire mesh.........................توری مشبک فلزی

 toll tunnel...............................تونل عوارضی

 
 ج

 highway, road...................................جاده

 separation.......................................جدایی

 outer separation.......................جدایی بیرونی

 diverging...............................جدایی ترافیک

 inner separation.......................جدایی داخلی

 grade separation....جدایی عمودی سطح دو مسیر

 curbs..............................................جدول
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 dikes.....................................جدول آسفالتی

 bridge curbs...........................جدول بتنی پل

 median curbs............................جدول میانه

 channelization...................جریان بندی ترافیک

 ................................جریان بندی گردش به چپ
...........................left-turn channelization 

 concentrated flow...................جریان متمرکز

 refuge area...........................جزیره جدا کننده

 traffic islands....................جزیره های ترافیکی

 gutter..............................................جوی

 ditch............................................جوی آب

 
 چ

 traffic signal..........................چراغ راهنمایی

 multilane.....................................چند خطه

 multiple lanes..............................چند خطی

 intersection.................................چند راهی

 
 ح

 accidents.........................................حادثه

 design discharge................حجم تخلیه طراحی

 hourly volume..........................حجم ساعتی

 design hourly volume.........حجم ساعتی طرح

 concrete barriers.........................حفاظ بتنی

 guardrail, steel barriers..............حفاظ فلزی

 median barriers..........................حفاظ میانه

 minimum........................................حداقل

 minimum turning radius......حداقل شعاع قوس

 right of way..................................حد تقدم

 major movements..................حرکتهای اصلی

 fence...............................................حصار

 snow fence.............................حصار برف گیر

 median fencing....................حصارکشی میانه

 riprap.............................حفاظت با سنگ چین

 spiral.............................................حلزونی

 basin..........................................حوزه آبریز

 basin.........................................حوزه آبگیر

 
 خ

 freeway exits........................خروجی آزاد راه

 escape ramps.....................خروجی اضطراری

 expressway exits...................خروجی بزرگراه

 exits, turnouts.............................خروجی ها

 basin characteristics.......صوصیات حوزه آبگیرخ

 acceleration lane...............خط افزایش سرعت

 marking.......................................خط کشی

 emergency lane.................خط عبور اضطراری

 
 د

 roadside planting................درختکاری کنار راه

 
 س

 ......................................سیستم ترمز ضد قفل
.................antilock brakingsystem (ABS) 

 ...............................سیستم اطالعات جغرافیایی
......geographic information system (GIS) 

 ................................سیستم مکانیابی جعرافیایی
......geographic positioning system (GPS) 
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 flood................................................سیل

 
 ش

 branch connection...................شاخه ارتباطی

 left shoulder.................................شانه چپ

 shoulder.............................)شانه راست(شانه 

 two-quadrant cloverleaf..........شبدری ناقص

 national highway network...شبکه راه های ملی

 radius..............................................شعاع

 hydraulic radius........................شعاع تر شده

 turning radius...........................شعاع گردش

 grade, slope......................................شیب

 critical slope............................شیب بحرانی

 stepped slopes....................شیب بندی پلکانی

 ramp...........................................شیب راهه

 wheelchair ramps.........شیب راهه چرخ معلوالن

 escape ramp.........................شیب راهه خروج

 cross slopes..............................شیب عرضی

 drain slopes....................شیب مسیر تخلیه آب

 median grade.............................شیب میانه

 ditch slope...................................شیب نهر

 
 ض

 crash cushion...............................ضربه گیر

 friction factors.....................ضریب اصطکاک

 traffic index...........................ضریب ترافیک

 
 
 

 ط

 classification...............................طبقه بندی

 entrance design........................طرح ورودی

 geometric design......................طرح هندسی

 highway geometric design.....طرح هندسی راه

 snow storm...............................ان برفطوف

 weaving section............طول ترافیک ضربدری

 
 ظ

 capacity.........................................ظرفیت

 
 ع

 aesthetic factors.....................عاملهای زیبایی

 overcrossing...............................عبور از رو

 undercrossing.............................عبور از زیر

 equipment crossing......عبور عرضی ماشین آالت

 single lane.............................عبور یک خطه

 bridge decks................................عرشه پل

 horizontal clearance.....................عرض آزاد

 width on curves..........................عرض پیچ

 median width............................عرض میانه

 transversal.....................................عرضی

 markers........................................عالمتها

 signs...............................................عالیم

 overhead signs......................عالیم باالسری

 traffic devices........................عالیم ترافیک

 overhead signs......................عالیم دروازه ای

 vertical signs..............................عالیم قائم
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 traffic control devices......عالیم کنترل ترافیک

 service life...........................عمر خدمت دهی

 service life...............................عمر سرویس

 critical depth............................عمق بحرانی

 
 ف

 distance..........................................فاصله

 gap.............................فاصله آزاد بین دو خودرو

 clear distances..............................فاصله باز

 right of way..............فاصله بین دو حد حریم راه

 vehicle spacing................فاصله بین دو خودرو

 sight distance..............................فاصله دید

 passing sight distance....صله دید برای سبقتفا

 decision sight distance........فاصله دید تصمیم

 stopping sight distance..........فاصله دید توقف

 ................................فاصله دید نور چراغ خودرو
...........................headlight sight distance 

 فاصله زمانی بین سپر جلوی دو خودروی پشت سر هم
................................................headway 

 spacing.....................................فاصله مابین

 design factors.......................طرحفاکتورهای 

 signal head....................فانوس چراغ راهنمایی

 erosion..................................فرسایش خاک

 sag.............................................فرورفتگی

 density........................................فشردگی

 clear distance, clearance..............فضای آزاد

 clear distance, clearance...............فضای باز

 horizontal clearance.............فضای باز عرضی

 

 
 ق

 crest...................................................قله

 curve.........................................قوس افقی

 three-center curve...............قوس سه مرکزی

 vertical curves..........................قوسهای قائم

 
 ک

 culverts.......................................کالورت ها

 culverts..........................کانال کوچک زیرگذر

 open channel...........................کانالهای روباز

 lane drops............................کاهش خط عبور

 lane reduction......................کاهش خط عبور

 skew.................................................کج

 roadway........................................کف راه

 minimum.......................................کمترین

 minimum turning radius...کمترین شعاع گردش

 funneling..................خط عبورکم کردن عرض 

 minimum.........................................کمینه

 control of pollution..................کنترل آلودگی

 signal control...............کنترل با چراغ راهنمایی

 ................................کنترل ترافیک رابط ورودی
............................merging lane metering 

 access control.......................کنترل دسترسی

 control of access...................کنترل دسترسی

 ramp metering......................کنترل شیب راهه

 erosion control................کنترل فرسایش خاک

 ........................کنترل فرسایش خاک با گیاه کاری
.......................erosion vegetative control 
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 گ

 overcrossing................................گذر از رو

 two-way left turn lanes..گردش به چپ دو خطه

 separate turning.....................گردشهای مجزا

 prohibited turns...................گردشهای ممنوع

 capacity.......................................گنجایش

 planting......................................گیاه کاری

 
 ل

 taper...............................................لچکی

 pipe...................................................لهلو

 
 م

 barriers.............................................مانع

 skew................................................مایل

 conduit............................................مجرا

 recovery area.........................محوطه بازیابی

 environment....................................محیط

 time of concentration.................مدت تمرکز

 running time............................مدت حرکت

 stage construction...............مرحله بندی ساخت

 design responsibility............مسئولیت طراحی

 distance.........................................مسافت

 sight distance............................مسافت دید

  stopping sight distance.......مسافت دید توقف

 alignment.........................................مسیر

 horizontal alignment...................مسیر افقی

 basin characteristics.........مشخصات حوزه آبریز

 markers...............................مشخص کننده ها

 economic studies................مطالعات اقتصادی

 cross section...........................مقطع عرضی

 recovery zone.......................منطقه بازگشت

 rural area..............................منطقه روستایی

 urban area...............................منطقه شهری

 landscaping.........منظرآرایی، شکل دادن کناره راه

 landscape........................................منظره

 scenic..........................................منظره دار

 mean velocity........................میانگین سرعت

 median.............................................میانه

 median on bridge.................میانه در محل پل

 paved median...........................میانه رویه دار

 rainfall......................................میزان باران

 
 ن

 clear zone................................ناحیه بازیابی

 roughness................................ری راهناهموا

 bridge approach railings...........نرده تقرب پل

 railings........................................نرده کشی

 precipitation............................نزوالت جوی

 benfit-cost ratio................نسبت سود به هزینه

 index...............................................نشانه

 traffic index............................نشانه ترافیک

 infiltration........................................نفوذ

 points of conflict.......................نقاط برخورد

 vista points.نقاط دارای محل توقف برای دید منظره
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 easement..............................نگهداری حریم

 contour grading...نمایش شیب بندی با خطوط تراز

 hydrograph...............................نمودار باران

 outer separation..........................نوار بیرونی

 ditch, gutter.......................................نهر

 side ditches.................................نهر جانبی

 open channel..............................نهرهای باز

 tractive force...........................نیروی کشش

 longitudinal profile.............نیمرخ طولی مسیر

 rolling profile...................نیمرخ طولی موج دار

 two-quadrant cloverleaf............نیمه شبدری

 
 و

 diverging..............................واگرایی ترافیک

 entrances.....................................ورودی ها

 
 هـ

 objectives.......................................هدفها

 objectives of design..............هدفهای طراحی

 design objectives.....................هدفهای طرح

 merging..............................همگرایی ترافیک

 hydrograph...............................هیدروگراف

 
 ی

 single lane...................................طهیک خ

 alignment consistency............یکنواختی مسیر

 merging.............................یکی شدن ترافیک
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 Ƌخر اǧǷ نشرǽه
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Ɵاǒƭمال

  ١  ١٣٨١ ٢٣٣ ها ري اراضي اطراف فرودگاهنامه کارب آيين
  ١   ٢٣٤ هاي ايران نامه روسازي آسفالتي راه آيين

 )جلد اول(ضوابط و معيارهاي طراحي و اجراي سيلو در ايران 

 )جلد دوم(ضوابط و معيارهاي طراحي و اجراي سيلو در ايران 

 )جلد سوم(رهاي طراحي و اجراي سيلو در ايران ضوابط و معيا

٢٣٥ 
١٣٨٢ 
١٣٨١ 

 
 ٣ نوع٢٣٥-١
 ٣ نوع٢٣٥-٢

 

  ٣  ١٣٨١ ٢٤٠ راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران
  ٣  ١٣٨١ ٢٤٥ ضوابط طراحي سينما

ضوابط و مقررات شهرسـازي و معمـاري بـراي افـراد معلـول              
  حرکتي-جسمي 

١  ١٣٨١ ٢٤٦  

  ٣  ١٣٨١ ٢٤٧ هاي سدسازي دستورالعمل حفاظت و ايمني در کارگاه
  ٣  ١٣٨١ ٢٤٨ شکنها فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آب

فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتـوپي و رديـابي          
 مصنوعي منابع آب زيرزميني

٢  ١٣٨١ ٢٤٩  

  ١  ١٣٨٢ ٢٥٠ نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده آيين
  ٣  ١٣٨١ ٢٥١ اي ساختمانهاي موجود فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه

  ٣  ١٣٨١ ٢٥٢ رفتارسنجي فضاهاي زيرزميني در حين اجرا
  ١  ١٣٨١ ٢٥٣ برداري نامه نظارت و کنترل بر عمليات و خدمات نقشه آيين

هـاي   دستورالعمل ارزيـابي پيامـدهاي زيـست محيطـي پـروژه        
 :عمراني

ــد اول  ــدهاي   -جلـ ــابي پيامـ ــومي ارزيـ ــتورالعمل عمـ  دسـ
 )٢٥٤-١(هاي عمراني  محيطي پروژه يستز

 شرح خـدمات بررسـي اوليـه و مطالعـات تفـصيلي             -جلد دوم   
 )٢٥٤-٢(ارزيابي آثار زيست محيطي طرح عمراني 

 )٢٥٤-٣(هاي آب  دستورالعملهاي اختصاصي پروژه-جلد سوم 

١٣٨١ ٢٥٤  
٣ 
١ 
٣ 

 

دستورالعمل آزمايشهاي آبشويي خاکهـاي شـور و سـديمي در           
 ايران

٣  ١٣٨١ ٢٥٥  

  ٣  ١٣٨١ ٢٥٦ کشي ساختماني استانداردهاي نقشه
  ٣   ٢٥٧ دستورالعمل تهيه طرح مديريت مناطق تحت حفاظت

  ٣  ١٣٨١ ٢٥٨ هاي اقتصادي منابع آب دستورالعمل بررسي
  ٣  ١٣٨١ ٢٥٩ دستورالعمل آزمون ميکروبيولوژي آب



ŗاš شارƢان ưǽارơ Ǯǁاره  Ǖنوان نشرǽه
 Ƌخر اǧǷ نشرǽه

 Ǔنو
ǨǮǖǩوراƢسƳ

Ɵاǒƭمال

ر راهنماي تعيين عمـق فرسـايش و روشـهاي مقابلـه بـا آن د              
 هاي پل محدوده پايه

٣  ١٣٨١ ٢٦٠  

ــشار     ــاري تحــت ف ــهاي آبي ــي روش ــاي فن ــوابط و معياره ض
 مشخصات فني عمومي آبياري تحت فشار

١  ١٣٨١ ٢٦١  

 فهرست جزييات خدمات مطالعات تأسيسات آبگيري
 )هاي پمپاژ هاي شناسايي، اول و دوم ايستگاه مرحله(

٢  ١٣٨٢ ٢٦٢  

 مطالعات تأسيسات آبگيـري     فهرست جزييات خدمات مهندسي   
 )سازي سردخانه(

٢  ١٣٨٢ ٢٦٣  

  ١  ١٣٨٢ ٢٦٤ هاي فوالدي ايران نامه اتصاالت سازه آيين
  ٣  ١٣٨٢ ٢٦٥ برپايي آزمايشگاه آب

  دستورالعمل تعيين اسيديته و قلياييت آب-١
  دستورالعمل تعيين نيتروژن آب-٢

٣  ١٣٨٢ ٢٦٦  

 هاي کشور نامه ايمني راه  آيين
 )جلد اول(ايمني راه و حريم 

 )جلد دوم(ايمني ابنيه فني 
 )جلد سوم(ايمني عاليم 

 )جلد چهارم(تجهيزات ايمني راه 
 )جلد پنجم(تأسيسات ايمني راه 

 )جلد ششم(برداري  ايمني بهره
 )جلد هفتم(ايمني در عمليات اجرايي 

٢٦٧     

  ٣  ١٣٨٢ ٢٦٨ هاي خاکريز  دستورالعمل تثبيت اليه
  ٣   ٢٦٩ بندي رسوب هنماي آزمايشهاي دانهرا

  ١  ١٣٨٣ ٢٧٠ هاي عمومي کشور ريزي و طراحي کتابخانه معيارهاي برنامه
ــي  ــرايط طراحـ ــراي ) DESIGN ONDITIONS(شـ بـ

محاسبات تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع ويژه         
 تعدادي از شهرهاي کشور

١٣٨٢ ٢٧١    

ــرداري از مخــازن ســدها مراحــل  مطالعــات بهــرهراهنمــاي  ب
  طراحي تفصيلي- توجيهي -شناسايي 

٢٧٢     

ها بـه روش انيـشتين و         راهنماي تعيين بار کل رسوب رودخانه     
 کلبي

٣  ١٣٨٣ ٢٧٣  



ŗاš شارƢان ưǽارơ Ǯǁاره  Ǖنوان نشرǽه
 Ƌخر اǧǷ نشرǽه

 Ǔنو
ǨǮǖǩوراƢسƳ

Ɵاǒƭمال

  ٣  ١٣٨٣ ٢٧٤ برداري آب دستورالعمل نمونه
  ١  ١٣٨٣ ٢٧٥ هاي فاضالب خانه ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه

شرح خدمات مطالعات تعيين حـد بـستر و حـريم رودخانـه يـا               
 مسيل

٣   ٢٧٦  

راهنماي بررسي پيشروي آبهاي شور در آبخوانهـاي سـاحلي و        
 روشهاي کنترل آن

٣  ١٣٨٣ ٢٧٧  

هـاي    خانـه   راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تـصفيه      
 فاضالب شهري

٣  ١٣٨٣ ٢٧٨  

     ٢٧٩ هنآ مشخصات فني عمومي زيرسازي راه
     ٢٨٠ مشخصات فني عمومي راهداري
     ٢٨١ هاي آبياري و زهکشي ضوابط عمومي طراحي شبکه

ضوابط هيدروليکي طراحي سـاختمانهاي تنظـيم سـطح آب و           
 آبگيرها در کانالهاي روباز

٢٨٢     

فهرست خدمات مهندسي مرحله سـاخت طرحهـاي آبيـاري و           
 زهکشي

٢٨٣     

هـاي فاضـالب      خانه  داري و نگهداري از تصفيه    بر  راهنماي بهره 
 شهري بخش دوم تصفيه ثانويه

٢٨٤     

راهنمــاي تعيــين و انتخــاب وســايل و لــوازم آزمايــشگاه      
 هاي فاضالب خانه تصفيه

٢٨٥     

  ٣  ۱۳۸۳ ٢٨٦ ضوابط طراحي سيستمهاي آبياري تحت فشار
 طراحي بناهاي درماني

  جراحي–بخش بستري داخلي  -۱
 بتهاي ويژهبخش مراق -۲

٢٨۷ ۱۳۸۳  ۳  

  ۱  ۱۳۸۳ ٢٨۸ آهن  نامه طرح هندسي راه آيين

    ۱۳۸۳ ٢٨۹ ها راهنماي روش محاسبه تعديل آحاد بهاي پيمان
دستورالعمل تهيه، ارائه و بررسي پيشنهادهاي تغييـر، بـا نگـاه            

 مهندسي ارزش 
دستورالعمل تهيه و ارسال گزارش ساالنه پيـشنهادهاي تغييـر،          

 ه مهندسي ارزش با نگا

٢۹۰     

  ۳   ٢۹۱ جزئيات تيپ کارهاي آب و فاضالب

     ٢۹۲  متر ١٠ تا ٢هاي راه دهانه  هاي همسان پل مجموعه نقشه



ŗاš شارƢان ưǽارơ Ǯǁاره  Ǖنوان نشرǽه
 Ƌخر اǧǷ نشرǽه

 Ǔنو
ǨǮǖǩوراƢسƳ

Ɵاǒƭمال

     ٢۹۳ متر ١٠ تا ٢آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه

     ٢۹۴  متر٢٥ تا ١٠هاي راه دهانه  هاي همسان پل مجموعه نقشه

     ٢۹۵  متر  ٢٥ تا ١٠آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل ه نقشهمجموع

  ۳  ۱۳۸۴ ٢۹۶ هاي شني و آسفالتي  راهنماي بهسازي رويه

     ٢۹۷ فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور 
 مهرمـاه   ٧-٥(مجموعه مقاالت كارگاه مشترك ايران و ژاپـن         

١٣٨٣( 
٢۹۸ ۱۳۸۴    

  ۳  ۱۳۸۴ ٢۹۹  پل در مقابل آبشستگيدستورالعمل طراحي و حفاظت

     ۳۰۰ هاي دريايي ايران  نامه طراحي بنادر و سازه آيين

     ۳۰۱ آهن  مشخصات فني عمومي روسازي راه

     ۳۰۲ دستورالعمل مطالعات هيدروليكي و آبشستگي پل  

هـاي آب و      مشخصات فني عمومي كارهـاي مربـوط بـه لولـه          
     ۳۰۳ فاضالب شهري 

     ۳۰۴ هاي عمومي  اهنماي طراحي نماي ساختمانر

هـاي تفـصيلي      ريزي و تهيه طرح     شرح خدمات مطالعات برنامه   
     ۳۰۵ هاي شمال كشور  اجرايي جنگلداري جنگل–

     ۳۰۶ سازي و تميزكاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش  آماده

     ۳۰۷ بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه  راهنماي پهنه

     ۳۰۸ راهنماي طراحي ديوارهاي حائل

     ۳۰۹ بر هاي آب اي تونل راهنماي طراحي سازه

هـاي    بنـدي و كدگـذاري حوضـه        دستورالعمل و ضوابط تقسيم   
 هاي مطالعاتي در سطح كشور  آبريز و محدوده

۳۱۰     

     ۳۱۱ هاي فوالدي  راهنماي حفاظت كاتدي خطوط لوله و سازه

     ۳۱۲ هاي آبي بتني ضوابط عمومي طراحي سازه

ري از  برداري و نگهـدا     فهرست خدمات مهندسي مطالعات بهره    
 برداري  هاي آبياري و زهكشي در حال بهره سامانه

۳۱۳     

هـاي آبيـاري و       گيري كـشاورزان در طـرح       ارزيابي ظرفيت وام  
 زهكشي

۳۱۴     



ŗاš شارƢان ưǽارơ Ǯǁاره  Ǖنوان نشرǽه
 Ƌخر اǧǷ نشرǽه

 Ǔنو
ǨǮǖǩوراƢسƳ

Ɵاǒƭمال

     ۳۱۵ هاي زهكشي راهنماي نگهداري سامانه

راهنماي تعيين دوره بازگشت سيالب طراحـي بـراي كارهـاي           
     ۳۱۶ مهندسي رودخانه

هـاي   هـاي پمپـاژ شـبكه    ستگاهضوابط طراحي هيـدروليكي ايـ   
 » آبياري و زهكشي

۳۱۷     
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