
معاونت عمرانی

دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی 

ترافیک شهرهاي کشور

راهنماي بکارگیري عالئم عمودي راهنمایی و رانندگی

)تابلوها(
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مقدمه

ایمنی و توانایی یک راه براي عبور دادن تعداد کافی خودرو با حداقل تأخیر و ایجاد ناراحتی براي استفاده 

توان در جاده و خیابان حاکم در صورتی این نظم را می. نندگان به نظم و ترتیب جریان آمد و شد بستگی داردک

نصب عالئم واضح و موثر از جمله ضرورتهاي . گردانید که عالئم، رانندگان را بطور دقیق و صحیح راهنمایی کنند

کاربرد عالئم باید . شودوجود کشور محسوب میهاي موري مناسب از راهمهندسی راه و ترافیک به منظور بهره

جریان آمد و شد، مقدار سرعت، : توسط اصول هندسی که بر اساس مطالعات دقیق در مورد عوامل بسیار مانند

.تأیید شده است انجام شود... تعداد تصادفات و 

چنانچه تغییراتی در پس از نصب عالئم در شرایط و موقعیتهاي خاص، نتایج حاصله در محل بررسی شود تا 

بطور خالصه مورد بررسی قرار می ) تابلوها(عالئم عمودي گزارشدر این . جهت بهبود الزم باشد، انجام بگیرد

.گیرد

پیشینه تاریخی

سازمان کشورهاي اروپایی و وهاي قابل توجهی از طرف سازمان ملل متحدهدر سالیان گذشته کوشش

کشی وان نوعی یکنواختی در مورد عالئم راهها و عالئم راهنمایی و رانندگی و خطآمریکایی به عمل آمده است تا بت

ره بانویس دریک پیشمنجر به ارائهکه. درباره راهها در وین منعقد گردیدکنوانسیونی1968در سال . برقرار کرد

شرکت کرده و یکی سیونکنواندولت ایران نیز در این . وین گردید1968سیون ناوکنتحت عنوانعالئم و چراغها 

وین 1968انسیونوبود که عالئم مورد استفاده فعلی در ایران نیز بر مبناي کنیونانسواز امضا کنندگان این کن

. طراحی شده است

مانند ترکیه، روسیه و عراق همجوار ایران کشورهاياروپایی و کشورهايپذیرفته شده توسط یعالئم ترافیک

حائز نیزکشورهاالمللی بین ایران و این وین است که در رابطه با ترافیک بین1968ون انسیور مبناي کنهمگی ب

. اهمیت است
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)تابلوها(عالئم عمودي 

ها و مطالعات دقیق محلی و فنی بررسی گردد و پس از تأئید در نصب تابلوها در هر مکان باید بوسیله دانسته

هاي ایی که خواستار محدودیت و یا ممنوعیتی خاص در محلاستفاده از تابلوه. مورد نصب آنها اقدام شود

مخصوص یا در زمانهاي معین و یا در نقاطی هستند که خطرات احتمالی به خودي خود مشهود نیست ضروري 

گاهها، فاصله تا هاي تفریحی و گردشهاي عمومی، محلدادن اطالعاتی مانند تعیین جهت حرکت سرویس. است

:کنیمبه طور کلی تابلوها را به سه نوع زیر تقسیم می. باشداز دیگر وظایف تابلوها می... راه و مقصد، شماره و نوع 

)هشدار دهنده(تابلوهاي اخطاري -1

)حکم کننده(تابلوهاي انتظامی -2

)اطالع دهنده(تابلوهاي اخباري -3

):حکم کننده(تابلوهاي انتظامی -1

تابلوهاي . گرددربوط به ضرورت ممنوعیت و یا محدودیت میاین تابلوها شامل مجموعه عالئمی هستند که م

هایی نصب خواهند شد که از آن نقطه به بعد، انتظامی ممکن است محدود کننده یا بازدارنده باشند و در محل

محدودیت و ممنوعیت ذکر شده حاکم بر راه باشد و عدم اجراي آن خالف قانون است مگر آنکه عالئم 

عالئم انتظامی ممکن است داراي صفحات متمم در . ت بوسیله عالئم مخالف آن نقض شودممنوعیت یا محدودی

.کندپایین باشد که با این وسیله در رساندن پیام، عالمت مورد نظر را کمک می

:تابلوهاي انتظامی شامل انواع زیر است

تابلوهاي تقدم عبور) الف 

، تابلو پایان حق                  )خیابان اصلی(قدم عبور، تابلو حق تقدم عبور تابلو ایست، تابلو رعایت ت: هادر تقاطع)1

.تقدم عبور

.تابلو عبور از مقابل ممنوع، تابلو حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل: قسمتهاي باریک راه) 2
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)بازدارنده(تابلوهاي ممنوعیت یا محدودیت ) ب 

بقت ممنوع، عبور ممنوع، محدودیت سرعت، عبور بدون توقف ممنوع، پایان ممنوعیت و تابلو گردش ممنوع، س

دارت، ممنوعیت استفاده از ابزار صدا محدودی

90در مناطق غیر مسکونی از د، قطر آنها نبایدنتابلوهاي ممنوعیت و محدودیت باید به شکل دایره باش

سفید با حاشیه پهن قرمز رنگ هازمینه این تابلو. ر باشدسانتیمتر کمت60متر و در مناطق مسکونی از سانتی

داراي قطر است باید به رنگ قرمز و از عالمتاگر . درونی باید به رنگ سیاه باشدنوشته هايها واست و شکل

.سمت چپ باال به سمت راست پایین کشیده شود

ورود ممنوع گردش به راست ممنوع        توري ممنوع عبور تمام وسیله نقلیه مو

تابلوهاي حکم کننده) ج 

تعیین جهت حرکت، تعیین سمت حرکت، گردش اجباري، راه مخصوص عبور دوچرخه، راه مخصوص عابران     

نجیر چرخ اجباري است، ممنوعیت  پیاده، راه مخصوص عبور سوارکاران، حداقل سرعت، پایان حداقل سرعت، ز

.یا محدودیت ایستادن یا پارکینگ

متر و در مناطق مسکونی از سانتی90غیر مسکونی از این عالئم دایره شکل است و قطر آنها نباید در مناطق

.هاي آن به رنگ سفید استرنگ زمینه این تابلوها آبی و شکل. متر کمتر باشدسانتی60

.کنیمباشد را بررسی میها مینه از تابلوهاي انتظامی که داراي اهمیت بسیار در تقاطعدر زیر دو نمو
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عالمت ایست

سیون وین نوع هشت ضلعی با زمینه ناوباشد که بنابر توصیه کنیکی از مهمترین عالمتها از دسته انتظامی می

چنین شکلی منحصر به فرد بوده و به . ن نوشته شده استبه رنگ سفید درون آ"STOP"قرمزي باشد که کلمه

عالمت ایست ممکن است در راه . همین جهت، در تمام شرایط اعم از برفی و بارانی به سادگی قابل تشخیص است

گیرد که این عالمت وقتی مورد استفاده قرار می. گیرند نصب گرددهاي مسؤل در نظر میفرعی و رسمی که مقام

به خاطر تأخیري که در ترافیک . اي کم باشد که توقف راننده الزامی گرددراه اصلی، میدان دید به اندازهبراي ورود 

شود باید امکان بهبود وضع تقاطع قبل از آنکه تجویز شود مورد بررسی قرار بوسیله عالمتهاي ایست ایجاد می

ت راننده نصب شود، اما نه در وضعیتی که به آن و در سمت راسمربوطعالمت ایست باید نزدیک خط ایست . گیرد

وقتی که عالمت ایست به طور واضح قابل رویت نیست، یک عالمت پیش آگاهی یا . به دید راننده لطمه وارد کند

.دهد مورد نیاز استاي که فاصله را نشان میصفحه

عالمت ایست

صفحه متمم با کلمه فارسی ایست
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عالمت رعایت حق تقدم

ضالع است که باید رأس آن به طرف پایین قرار گیرد، داراي زمینه رعایت حق تقدم به شکل مثلث متساوي االتابلو 

گونه شکلی روي آن ترسیم نباشد، در تمام راههاي فرعی وقتی که خودروها به راه سفید و حاشیه قرمز باشد و هیچ

ه رانندگان خبر داد مگر آنکه عالمت ایست، چراغ شوند، باید با نصب تابلو، رعایت حق تقدم را باصلی نزدیک می

تابلو رعایت حق تقدم معموًال نباید در راه اصلی که داراي عبور و . راهنما یا کنترل منظم پلیس وجود داشته باشد

تقدم استفاده همچنین در مسیر اصلی حرکت بزرگراهها نباید از تابلو رعایت حق. مرور بیشتري است نصب شود

. کرد

اي هر لو رعایت حق تقدم باید در مکانی قرار داده شود که وسایل نقلیه در صورت ضرورت در آن محل یا نقطهتاب

تقدم در تقاطع به دالیلی دقیقًا قابل دیدن تر به آن باید توقف کنند در صورتی که تابلو رعایت حقچه نزدیک

این عمل با نصب تابلوهاي . ود این عالمت آگاه کردنباشد، حتماً باید رانندگان را قبل از رسیدن به تقاطع از وج

توان با ترسیم خط منقطع، عرضی  و مثلثی که رأس آن تقدم را میتابلوي رعایت حق. گیردآگاهی صورت میپیش

.به طرف راننده باشد روي سطح راه تکمیل کرد

رعایت حق تقدم

)هشداردهنده(عالمتهاي اخطاري -2

زمینه این . گیردمثلث متساوي االضالع هستند که یک ضلع آن افقی و رأس آن در باال قرار میاین تابلوها به شکل

ابعاد تابلوهاي معمولی . باشدهاي روي آن به رنگ سیاه میتابلوها سفید و حاشیه آن به رنگ قرمز است و شکل

این تابلوها مربوط به . ر کمتر باشدمتسانتی60متر و طول ضلع تابلوهاي کوچک نیز نباید از سانتی90برابر با 
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هایی است که راننده در مسیر با آن رو به رو خواهد شد مانند عالمت پیچ این عالئم داراي هشدار دادن خطر

.دهنده تغییر سریع یا انحراف راه استاستثناهایی است، مانند عالمت تعیین شیب که نشان

به میدان نزدیک می شویدراه باریک می شود    دست انداز          محل عبور کودکان

محل نصب تابلوهاي خطر-

شود، باید دقت از آنجایی که تابلوهاي خطر براي اخطار به رانندگان در مورد خطرهاي احتمالی در مسیر نصب می

خطر با توجه به وضع آمد و شد راه و سرعت مجاز کافی به عمل آید که فاصله محل قرار گرفتن تابلوها از محل 

عالمتهاي اخطاري، اندازه و فاصله )1(شمارهاي موثر باشد در جدول وسایل نقلیه و فاصله دید در شب و روز فاصله

. نصب آنها آورده شده است
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عالمتهاي اخطاري، اندازه و فاصله نصب آنها)1(شمارهجدول

یه سرعت حرکت وسایل نقل
)کیلومتر در ساعت(

مثالهایی از انواع راههایی که سرعت 
در وسایل نقلیه ممکن است شبیه آنچه 

.نوشته شده باشد1ستون 

ارتفاع مثلث 
)میلیمتر(

فاصله عالمت از 
)متر(محل خط 

فاصله حداقل دید 
)متر(براي عالمت 

6004545هاي کم عرض شهري و بین شهريراه30تا 

6004545هاي فرعی و محلیراه50تا 30

راههاي دوخطه بدون میانه65تا 50
750

)600(
45-11075

80تا 65
هاي ها و راهبزرگراه(راههاي شریانی 

و برخی راههاي فرعی) اصلی
900

)750(
110-18075

95تا 80
ها و آزادراهها، بزرگراه(راههاي شریانی 

)راههاي اصلی شهري
1200

)900(
180-24590

آزادراهها و بزرگراهها95بیشتر از 
1200

)1500(
245-305105

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

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

.رودکند و یا وقتی احتمال وقوع تصادف زیاد باشد، به کار میهاي کوچکتر عالمتها، وقتی که شرایط نصب ایجاب میاندازه-3

فحه اضافی در زیر عالمت قرار داد، این اطالعات باید توان در یک صرا میمسافت بین تابلو و شروع منطقه خطر 

در مواقعی داده شود که براي رانندگان امکان حدس زدن فاصله بین تابلو و شروع منطقه خطرناك راه وجود ندارد 

ت دتاً مورد انتظار است بویژه در آزادراهها و راههاي مشابه که معموالً سرعاي است که عمصله هم غیر از فاصلهو فا

.در صورت تکرار تابلو، فاصله بین تابلو و شروع منطقه خطرناك راه باید نشان داده شود. حرکت زیاد است

مانند وجود یکسري (اگر تابلو خطر براي اعالم خطر در طول مسافتی از یک قسمت از راه به کار رفته باشد 

ت که طول آن مسافت در یک صفحه اضافی بهتر اس) رو و راههاي خطرناك یا خراب بودن یک قسمت از سوارهپیچ

هاي این صفحات باید داراي زمینه سفید با دور سیاه و نوشته. که در زیر تابلو نصب شده است مشخص گردد

.به رنگ سیاه باشد) مسافت و طول(
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تابلوي تغییر جهات سریع

و فقط در میدان و نیز در هر جا که تغییر از عالمتهایی مانند شکل زیر براي هدایت ترافیک به مسیرهاي موجود 

Tهمچنین در یک تقاطع . مسیر یا پیچ آنقدر تند باشد که براي آن عالمت پیچ کافی نباشد باید استفاده کرد

ها، به جهت خطوط جهت. روددرجه تغییر مسیر دهد، این عالمت به کار می90شکل وقتی که راه اصلی به اندازه 

.کننده باشدمنعکسو باید جهت پیچ بستگی دارد 

عالمت تغییر جهت سریع

کیلومتر5 متر200

صفحه اضافی 
صفحه اعالم فاصله تا محل خطر

صفحه اضافی 
صفحه اعالم طول منطقه خطر
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)اطالع دهنده(عالئم اخباري -3

عالئم . دهندعالئم اخباري معموًال اطالعات مربوط به مسیر، مکانها، وسایل و امکانات مورد نیاز رانندگان را ارائه می

طول آن ،ست به شکل مستطیل باشد نما ممکن ااین عالئم جهت. اطالعاتی معموًال مربع یا مستطیل شکل است

. شودبطور افقی قرار گرفته و به یک فلش ختم می

محلی و نمايآگاهی جهتگذاري براي راههاي محلی فقط به هنگام لزوم استفاده از عالمتهاي پیشعالمت

عالمتهاي . رد مورد استفاده قرار می گینماي محلی براي نشان دادن مقاصد داراي اهمیت محلیعالمتهاي جهت

:نما شامل انواع زیر استجهت

. دهدآگاهی جهت نما که اطالعاتی درباره محل تقاطع را قبل از رسیدن به آن میعالمتهاي پیش-الف

.جهت نما در یک شریانی که اطالعات راه به آزادراه را نیز می دهدعالمت پیش آگاهی

.دهدعات اضافی در مورد راه، که پس از عبور از یک تقاطع میعالمتهاي تأیید کننده شامل تأیید و اطال-ب

هاي سایر راهها نصب هاي آزادراهها و بزرگراهها و در تقاطعاین عالئم در محل مناسب خود و در مجاورت تبادل

آهن مانند عالمتهایی که جهت ساختمانهاي عمومی مانند پایانه فرودگاه، راهدیگريينماعالمتهاي جهت. شودمی

.شوندسازد نیز وجود دارند که تحت عنوان تابلوهاي متفرقه نامیده میو بیمارستان را مشخص می

تابلوي جهت نماي متفرقه
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شماره آزادراهعالمت تایید کننده عالمت تاییدکننده راه براي استفاده در یک آزادراه یا شریان اصلی

شوند، در رنگ و اندازه عالمتهاي جهت هاي دیگر استفاده میفرق اصلی عالمتهاي آزادراهها و عالمتهایی که در راه

. اندازه عالمتها در آزادراهها، بزرگتر از اندازه توصیه شده براي بقیه راهها است. نماي اخباري است

.ها و اعداد سفید باشدنه تابلو آبی با نوشتهعالمتهاي اخباري آزادراهها، باید داراي زمی-

.عالمتهاي اخباري بزرگراهها باید به رنگ سبز و اعداد سفید باشد-

هایی به رنگ مشکی اي سفید و نوشتهعالمتهاي اخباري در راههاي اصلی و قوس باید داراي زمینه-

.باشد

بنابراین، شماره آزادراهها وقتی که در . باشدگذاري راه باید همیشه به رنگی متناسب با راه مورد نظر شماره

ها و دیگر جزئیات نیز داراي حاشیه شود، باید داراي زمینه آبی، نوشتهنما نوشته میآگاهی و جهتعالمتهاي پیش

هاي اصلی شماره راه. اي سفید به کار رودها، باید به رنگ سفید در زمینه سبز و حاشیهشماره بزرگراه. سفید باشد

شماره راهها در عالمتهاي . شوداي سفید که داراي نوشته و حاشیه مشکی است، نوشته میرعی، روي صفحهو ف

گردد، نشان هاي محلی و یا عالمتهاي جهت نماي محلی که در راههاي اصلی و فرعی نصب میآگاهی جهتپیش

گیرد، صفحه نمایانگر اصلی قرار میهاي فرعی و یاهاي بین راهاما وقتی این عالمتها در تقاطع. شودداده نمی

.شماره راه، باید پیوست این عالمتها گردد
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عالمتهاسایر

صـفحه .رودکاربهرانندگانبرايجانبیتسهیالتنوعهروجودکردنمشخصبراياستممکنعالمتها،سایر

. گیـرد قـرار اسـتفاده وردمـ شـود، مـی ترسیمآنوسطمربعدرکهلزومموردنقشیکباداريحاشیهنمونه

پمـپ قرمـز، رنـگ بـه )اولیهکمکهاي(احمرهاللنقوشرنگ. استسفیدحاشیهومربعباآبیعالمتهااینصفحه

. استشدهدادهنشانسیاهنقوشسایررنگوزرد،رنگبهگازپمپسبز،رنگبهسرببدونبنزین

مواد اولیه تولید تابلو

عالمـت یـک . داردآننـصب وسـاخت درفنیاصولرعایتومصرفیموادکیفیتبهیبستگعالمتیکعمر

عمـري دارايانجام گیرد،منظمزمانیهايفاصلهدرآنتعمیراتکهعمولیمشرایطدرخوب،ساختبادائمی

.)یصنعتیاوساحلینواحیدرجزبه( استسال15الی10معادل

:هرتابلو از سه بخش اصلی زیر تشکیل شده است 

)شبرنگ(بازتابنده نور-1

بدنه-2

اتصاالت-3

شبرنگ
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به دلیل این که بخشی از سفرها در شب انجـام مـی گـردد بایـد         . قسمت اصلی و تخصصی هرتابلو شبرنگ آن است       

ه درون آن دانـه هـاي   می باشدکPVCشبرنگ یک ورقه ازجنس .تابلوها نورافشانی شده تا توسط راننده دیده شوند 

ه به صفحه شبرنگ این نوربه کـره شیـش  در اثر برخورد نور اتومبیل     .به طور منظم قرار گرفته اند     )کروي شکل (شیشه

برمیگردد و راننده قادر خواهد بـود نوشـتار و پیـام تـابلو را مـشاهده و           ) چشم راننده (اي برخورد و به طرف اتومبیل     

بـا کیفیـت هـاي متفـاوت     ابیده شده ازسطح شبرنگ رده هاي مختلـف شـبرنگ  بسته به میزان نور بازت. درك نماید 

رنگ سفید بیشترین بازتاب و قهوه اي کمترین مقـدار و رنـگ مـشکی هـیچ گونـه               در میان شبرنگها    . پدید می آید  

راهعنـو بـه جـه وتبـا بایـد کـه هـستند متفاوت،نوربازتابمیزانودوامکاربرد،نظرشبرنگها از.بازتابی ندارد

راه بایـد بـا   عالمتهايساختدراستفادهموردشبرنگ. شوندانتخاباطرافمحیطتأثیرونقلیهوسایلوسرعت

BS]استاندارد  873: Part 6(1983)ClassI or Class Π]باشدداشتهمطابقت .

تأییدموردوسبمناازنوعیمصرفی،چاپجوهرباید،گرددستفادهاشبرنگرويچاپروشازکهصورتیدر

خصوصایندرشبرنگ،وسازنده رنگکارخانهدستورالعملهايوهاتوصیهتماموباشدشبرنگسازندهکارخانه

.گرددرعایت

:انواع شبرنگ ار نظر نوع کارکرد 

:ساله 7شبرنگ رده مهندسی -1

70اب شـبرنگ سـفید در شـروع    میزان حداقل بازتـ   .این شبرنگ بطور وسیع در تابلوهاي انتظامی استفاده می شود         

طق شرجی و مناطقی کـه طوفـان هـاي    اباید دقت داشت که در من. سال است7کاندال و حداکثر عمر مفید آن نیز        

.شن به وفور وجود دارند این عمر کمتر بوده و حتی به نصف تقلیل می یابد

ساله پربازتاب10شبرنگ الله زنبوري -2

کانـدال اسـت و   250میزان حـداقل بازتـاب آن در شـروع    . ر استفاده می شوداین شبرنگ درتابلوهاي راهنماي مسی 

. تهران از این شبرنگ اسـتفاده شـده اسـت        شهري مسیر   در تابلوهاي راهنما  . سال است 10حداقل عمر مفید آن نیز      

د بازتاب ایـن  براي تابلوهاي جانبی و باال سري راهنماي مسیر که زاویه مابین چشم راننده و مرکز تابلو زیاد می باش          

.نوع شبرنگ مناسب ودر حد خیلی خوب است
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شبرنگ الماسی-3

میزان حـداقل   . این شبرنگ در تابلوهاي راهنماي مسیر وتابلوهاي موقت کارگاهی و شرایط خاص استفاده می شود              

گـاه  به دلیل حادثه خیـز بـودن کار  . سال است10کاندال است و حداقل عمر مفید آن نیز        800بازتاب آن در شروع     

مثل روکش آسفالت، حفـاري تاسیـسات شـهري،    (هاي موقت عملیاتی که در مسیرهاي داراي تردد ایجاد می شوند       

. و براي اعالم هشدار هرچه بیشتر از این شبرنگ استفاده می شود...) ساخت پل بر روي مسیر هاي قبلی و 

بدنه

،نیزغیرهچوب ووفیبرماننددیگريموادوپالستیکازامااستفلزيمعموالًئمی،ادعالمتهايصفحهجنس

فلز تـابلو متناسـب بـا شـرایط محیطـی و      . شودمیاستفادهفلزازبیشتر،حاضرحالدر. کرداستفادهتوانمی

: منظور ازشرایط محیطی تقسیم بندي محل نصب تابلو به سه حالت عمده زیر است . جغرافیایی انتخاب می شود

جاده برون شهري-

اده شهريج-

پارك ها، شهرك هاي صنعتی و مسکونی،جاده ها و مسیرهاي خاص مثل مترو-

در جـاده  . منظور از شرایط جغرافیایی، آب و هواي محل نصب تابلو و تقسیم آن به حاالت خشک و شرجی می باشد 

حـال حرکـت مـی    هاي برون شهري تماس انسان با تابلو در اکثر مواقع فقط به صورت رویـت از درون خـودرو و در         

لذا استحکام فوق العـاده زیـادي بـراي فلـز     .باشد و آسیب رسانی به تابلوها از طرف انسان در حداقل میزان می باشد 

بـراي تابلوهـاي بـا مـساحت     .تر استحکام الزم برآورد می شودمیلیم2تا 1تابلو نیاز نبوده و با استفاده از ورق فلزي    

5/1متـر مربـع ورق بـا ضـخامت     75/0تا 1/0متر و براي مساحت بین لی می1، ضخامت ورق مترمربع1/0کمتر از 

در . میلیمتر یا ورق تقویت شده با پروفیل مناسـب مـی باشـند             2میلیمتر و براي مساحت هاي باالتر ضخامت ورق         

درون جاده هاي شهري و خیابانها تردد انسان زیاد بوده و تابلو هاي نصب شده در سطح معـابر عـالوه بـر رویـت از                      

لذا الزم است آسیب پذیري میان ایـن دو  .خودرو در حال حرکت، بصورت نزدیک در معرض تماس انسان می باشند      

تابلوها بصورت فریم دار تهیه می شوند تا لبه هاي تیز و برنده تابلو به حداقل رسـیده و باعـث      .به حداقل کاهش یابد   

در جـاده  . فزایش یافته و انسان قادر به کج کردن تابلو نباشـد    صدمه به انسان نگردد و از طرف دیگر استحکام تابلو ا          
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متناسب با فرهنگ و نیاز محل ممکـن  ) از قبیل مسیر مترو، پارکها، شهرکهاي صنعتی و مسکونی      ( هاي اختصاصی   

فرم دار یا سـاده بـودن صـفحه        .است ار آلومینیم، چوب، پالستیک، فایبرگالس، مواد کمپوزیت و غیره استفاده شود           

در حالی که استفاده از آلومینیم در جاده هاي شهري و خـارج از شـهربا خطـر           . ز تابعی از شرایط محلی می باشد      نی

در جـدول  . سرقت مواجه است ولی این نوع تابلو براي یک شهرك حفاظت شده و با فرهنـگ مفیـد و ارجـح اسـت                

.استخالصه از مواد رایج مورد استفاده در بدنه تابلو آورده شده )2(شماره

مواد رایج مورد استفاده در بدنه تابلوها) 2(جدول شماره 

محل کاربردفرم تابلوشرح

2الی 1ورق گالوانیزه گرم به ضخامت 

میلیمتر
ورق ساده

رایج ترین بدنه براي تابلوهاي شهري و آب و هواي

خشک

2الی 1به ضخامت ورق گالوانیزه سرد 

میلیمتر
ورق ساده

براي مناطق بدون رطوبت و محدودیت بودجه، قابل

.استفاده است

میلیمتر2الی 1ورق روغنی به ضخامت 

با پوشش رنگ الکترواستاتیک
مناسب براي تابلوهاي بین شهري و آب و هواي شرجیورق ساده

میلیمتر2الی 1ورق روغنی به ضخامت 

الکترواستاتیکبا پوشش رنگ 

فریم دار

)قالبی(
مناسب براي تابلوهاي بین شهري و هرنوع آب و هوا

میلیمتر3الی 2ورق آلومینیم به ضخامت 
ورق ساده

و فریم دار

به دلیل(.براي مناطق شرجی بهترین گزینه است

).توصیه نمی شودسرقت

و موادSMCفایبرگالس،پالستیک و 

کامپوزیت

ورق ساده

ریم دارو ف

به علت سبک بودن براي کارهاي اجرایی موقت کاربرد

.دي دارندازی

اشباع شدهچوب
مناسب جهت پارك ها و محیط هاي تفریحی به منظور

هماهنگی اجزا
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اتصاالت

پایـه  است که از سوراخ هاي تعبیه شده بر روي تابلو و وسیله اتصال پیچ و مهره  )ون فرم بد(در تابلوهاي با ورق ساده    

دراین حالت ظاهر بودن پیچ برروي صفحه شبرنگ و همچنـین عـدم امکـان تنظـیم زاویـه        . عبور و محکم می شود    

در تابلوهاي فریم دار زائده اتـصال بوسـیله نقطـه جـوش یـا      . نصب تابلو نسبت به محور حرکت، از معایب می باشند 

در ایـن حالـت بـرروي    . و به پایه متصل مـی شـود  پرچ به پشت بدنه محکم شده و با استفاده از بست دوتکه اي تابل            

صفحه شبرنگ پیچ و اتصالی مشاهده نمی شود و همچنین امکان تنظیم زاویه نصب تابلو نسبت بـه محـور حرکـت              

.وجود دارد

عالمتصفحهفلزيورقاستحکامازاينمونه
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چگونگی نصب عالئم

:گرفتچهار نکته را باید در مورد استقرار عالئم در نظر 

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

.گرددمی

رو و سایر جوانب مربوط به مقطع عرضینحوه قرار گرفتن آنها نسبت به کنار سواره-ب

ارتفاع آنها از زمین-ج

جهت نصب-د

محل نصب

اي مناسب از ترافیکی وقت کافی را داد، هر عالمت به فاصلهعالمتاز یک متابعته براي براي اینکه بتوان به رانند

این موضوع . این فاصله بستگی به مقدار سرعت طرح هر راه دارد. گرددنقطه مورد نظر در پیام عالمت، نصب می

رانندگان به قرار . دنشضروري است که عالئم از فاصله مناسب قابل رویت بوده و توسط موانع پوشیده نشده با

نصب عالئم . اند بنابراین در استقرار آنها باید به این نکته توجه گرددها عادت کردهراست راهدر سمتگرفتن عالئم 

. ت راست به تنهایی کافی نیست ضروري استمهاي با جداکننده وسط که نصب عالئم درست چپ، در راهمدرس

راه قرار جهتري هستند، یک عالمت در قسمت مرکزي که روبروي هر دو هایی که داراي اهمیت کمتراهیدر سه

قرار دادن عالمت در سمت چپ مکمل عالمت سمت راست است براي مثال در . گرفته باشد کافی خواهد بود

.)به جز در مسیرهاي باریک(شود مسیرهاي یک طرفه تابلو ورود ممنوع در هر دو سمت نصب می

راهی، عالئم هاي سهدر تقاطع. شودتکرار عالمت در سمت چپ نیز توصیه می) جداکننده وسط(در راههاي با میانه 

در زیرگذرها، عالئم . توان مستقیمًا در راه اصلی و مقابل راه فرعی قرار دادنما براي رانندگان راه فرعی را میجهت

.یا روي جداکننده وسط نصب شودهمچنین ممکن است عالئم در میدان و . تر باشدباالسري ممکن است مناسب

نحوه قرار گرفتن

120ترین لبه آن از کناره آسفالت، حداقل باید بصورتی قرار داده شود که نزدیکعالئموسط،هايدر جداکننده

75متر فاصله داشته باشد و در جایی که شانه راه آسفالت شده، این فاصله از کناره شانه باید حداقل سانتی
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ترین لبه آن از کنار آسفالت و یا در راههاي دیگر، تمام عالئم باید چنان قرار داده شود که نزدیک. اشدمتر بسانتی

در جایی که پیچ تند یا شیب . سانتیمتر فاصله داشته باشد75در صورت وجود شانه آسفالت، از کنار آن، حداقل 

سانتیمتر افزایش 100فاصله باید به حداقل شود، این عرضی وجود دارد و یا عالئم روي جداکننده وسط نصب می

.دندرجه نسبت به امتداد مسیر حرکت وسایل نقلیه قرار گیر10عالئم باید در زاویه . یابد

ارتفاع نصب

هاي با جداکننده وسط در راه. رو باالتر قرار گیردترین نقطه سوارهسانتیمتر از مرتفع150لبه پایینی تابلو باید 

روها و در در جایی که عالئم در پیاده. متر افزایش داد40/2متر و براي آزادراهها تا 10/2را به توان ارتفاعمی

حداقل ارتفاع توصیه . کافی براي عبور عابران پیاده باقی بگذاردفضايشود، ضرورت دارد که عرض آنها نصب می

.شودجیح داده میسانتیمتر تر240تیمتر است، اما سان210شده 

صبجهت ن

ممکن است انعکاس نور آزار دهنده باشد، بنابراین باید عالئم طوري نصب شود که این شهريدر مناطق بین 

. شودعالئم معموالً عمود بر خط حرکت ترافیک یا با انحراف مختصري نصب می. انعکاس را به حداقل برساند

عالئم . گیردو موازي حاشیه مسیر قرار میاست که ساعتهاي توقف ممنوع را نشان داده صفحاتیاستثناهاي عمده، 

عالئم پایان محدودیت سرعت، باید در . باشدشدهکند، توجیه و متمایلنما، باید به سمتی که راهنمایی میجهت

به دلیل اینکه این عالئم باید مورد توجه و . شود، نصب گرددطول قسمتی از راه که شامل این مقررات میانتهاي

عالئم پایان محدودیت تا . هایی که داراي دید خوبی هستند نصب کردد، الزم است آنها را در محلاطاعت قرار گیر

شود، باید اي که در مقررات قانونی ذکر شده است نصب میحدي که عملی باشد در همان نقطه و یا نزدیک نقطه

ل رشد گسترش تدریجی همیشه فاصله صحیح دید تابلو حفظ شود و اطمینان حاصل گردد که گیاهان در حا

.مانع رویت عالئم نشود) هامانند تابلوها و سایبان مغازه(ساختمانها و سایر عوامل 

نصب عالئم

پایه دیوارهاي ،هاي موجود، براي مثال روي تیرهاي چراغ برقتا حد امکان روي پایهمناطق شهريعالئم، در

متر باشد، راه حل دوم 2از تررو عریضاما وقتی که پیاده. گرددنصب می) با اجازه مالکان مربوط(رو مجاور پیاده
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که به ویژه با حرفهاي کوچک است، مانند تابلوهاي ایستادن ممنوع، باید همیشه عالئمی. آیدمطلوب به نظر نمی

یک تیر در مناطق شهري براي عالئمی که نیاز به دو پایه دارند، ممکن است از . رو نصب گرددهنزدیک به کنار سوار

. تواند توسط پایه یا دیوار نگاه داشته شودطرف دیگر می. ها استفاده کردچراغ برق به عنوان یکی از پایه

. رسدگردد، به ندرت روشنایی کافی از آن چراغ به عالمت میهنگامی که عالمتی فقط به تیر چراغ برق متصل می

هاي فلزي پایه. صادفهاي اتفاقی خودرو با تابلو توجه شوددر نصب عالئم بزرگ، ضروري است که به نیروي باد یا ت

ها نباید بلندتر از این پایه. اي و با قطر مساوي در طول پایه باشدشود، بهتر است لولهکه به این منظور ساخته می

بعد از ها و هر حالت ممکن دیگر نصب باید به نحوي باشد که در مورد تک پایه. عالمت یا دستگاه روشنایی باشد

جایی که به علت بزرگی . اي براي تنظیم دقیق و بستن مجدد آن باشداستقرار عالمت تابلو قادر به حرکت زاویه

عالئم خیلی بزرگ در راههایی با . پایه، نیاز به وسایل نگه دارنده باشد، این وسایل باید در پایین پایه قرار گیرند

و محکم بادبندياي خواهند داشت و صفحه عالئم، باید بطور دي ویژهطرح زیاد، نیاز به تیرهاي بتون یا فوالسرعت 

گاهی اوقات ممکن است که دو یا سه وجود دارد،محلدر جایی که چند عالمت براي یک . چارچوب شده باشد

م عالئ. مانع دید یا متناقض عالمت دیگر نباشدباید توجه نمود که هیچ عالمتی . کردعالمت را روي یک پایه نصب 

گیرند اما ترکیب این عالئم براي مثال انتظامی و عالئم تغییر هاي خود قرار میمحدودیت سرعت، همواره روي پایه

) به جز تابلوهاي ایستادن ممنوع(بهتر است عالئم انتظامی . توان پشت به پشت نصب کردمحدودیت سرعت را می

هاي بتون به رنگ پایه. ي عالئم معموالً خاکستري استهارنگ پایه. همراه عالئم دیگري روي یک پایه نصب نگردد

.ها باید خاکستري رنگ باشدبندي و اتصال گیرهپشت عالئم و بادبندها، کالف. مانندطبیعی خود باقی می

زمینه عالئم

کن تر ممبرخی از تابلوهاي کوچک. تابلوها و عالئم ممکن است اثر خود را به خاطر نحوه استقرار از دست بدهند

تر هاي قوياي که رنگارنگ باشد قرار بگیرد و برخی دیگر ممکن است بوسیله زمینهاست نتوانند در مقابل زمینه

زن تبلیغات چشمک. تابلوهاي تبلیغاتی بهتر است در نزدیک عالئم راهنمایی قرار نگیرند. تأثیر کمتري داشته باشد

.له رانندگان شودیا نئون ممکن است باعث ندیدن عالئم راهنمایی بوسی

تعمیر و نگهداري عالئم
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به دالیل زیر تابلوها به مرور . و شرایط کلی خود را حفظ کنداثر اصلیهمیشه طوري نگهداري شود که تابلوها باید 

:شودزمان کم اثر می

تغییر محل اتفاقی تابلو-

پوسیدگی حرفها و رنگ-

کثیف شدن تابلو-

خسارت بوسیله برخورد با وسایل نقلیه-

خرابکاري-

. باید تابلوهاي خسارت دیده یا معیوب را فوراً تعمیر یا تعویض کند و همیشه آنها را تمیز نگاه داردهاشهرداري

هایی که الزم است تعمیرات منظم به عمل آید، عالئم بازرسی منظم عالئم و تابلوها باید انجام گیرد و در محل

. د بازرسی قرار گیردروشن یا منعکس کننده باید در خالل شب مور

زیرا . توان ارائه دادرا نمیمشخصیدر مورد شمار دفعات نظافت، اصل . تمیز کردن منظم تابلوها ضروري است

کننده تابلوهاي روشن یا منعکس . و محل تابلو متفاوت استمقدار آلودگی عالئم به نسبت ناحیه، آب و هوا، فصل 

شرایط عملی نیز در تعیین روش تمیز کردن . دهدر خود را از دست میاگر خسارات ببینند و یا کثیف باشد، اث

.موثر است


