
(تابلوهاي اطالعاتی ( اخباري

(عالئم ایمنی پرشین ساین)

آنان از سایر اطالعات الزم در اي هدایت رانندگان ضمن مسافرت در جاده ها و یا براي آگاهینوع عالیم که براین
:راه بکار برده می شود شامل انواع زیر است

عالیم پیش آگاهی-1
جهت نما-2
مشخصات راه-3
شناسایی محل-4
تایید کننده راه-5
...ات الزم مربوط به طول مسیر مانند کیلومتر شمار واطالع-6

تابلوهایی که محل تسهیالت رفاهی الزم را براي استفاده کنندگان راه اعالم می نماید-7
عالیم موقت براي راه هاي در دست تعمیر و انحرافی و محل هاي خطرناك-8

(عالئم ایمنی پرشین ساین)

اطالعات مربوط به تقاطع ها و راه هاي کلی عالیم اطالعاتی را عالیم جهت نما تشکیل می دهند که به رانندگاناساس
:به سه گروه زیر تقسیم می شوندصحیح به مقصد رسیدن را نشان می دهد و

:پیش آگاهیعالیم - 1گروه 

.عالیمی هستند که قبل از رسیدن به تقاطع نصب شده و اطالعاتی را در مورد مسیرهاي تقاطع به راننده می دهد

(عالئم ایمنی پرشین ساین:)عالیم جهت نما- 2گروه 

.س از عالیم پیش آگاهی در محل تقاطع نصب شده و جهت حرکت در راه مورد نظر را به راننده می دهداین عالیم پ

(عالئم ایمنی پرشین ساین:)عالیم تایید کننده راه- 3گروه 

به راه را به راننده می است که در ابتداي مسیر پس از تقاطع نصب شده و تایید اطالعات اضافی مربوطعالیمی
مجاورت تقاطع ها در آزاد راه ها و همچنین راه هاي اصلی و دهد. این گروه عالیم باید در محل مناسب خود و در

جدول وسط تکرار می توان این تابلوها را دردر صورتی که الزم باشد در بعضی از آزاد راه ها فرعی نصب شوند و
تایید کننده راه که متوالیا یکی پس از دیگري نصب می کرد. باید در نظر داشت که عالیم پیش آگاهی ، جهت نما و

تابلوها به اطالعاتی باشند که خالف یکدیگر نبوده و باعث گمراهی مسافرین نگردد. شکل اینشوند باید بیان کننده
شده باشد و رنگ زمینه آن بستگی به نوع بع و مربع مستطیل است که یک سر آن به صورت پیکان نیزصورت مر
.جاده دارد



(عالئم ایمنی پرشین ساین)

شناسایی محل ، اعالم فواصل ، نشان د تقاطع یا سایر راه هاي ،طور کلی عالیم اطالعاتی به منظور راهنمایی در موربه
بخش ها و روستاها و ... ) معرفی و مشخص کردن مکانهاي تفریحی ، دادن جهت ، مسیر ورود و خروج ( شهرها ،

عالئم ایمنی پرشین .)می گیرندتاریخی ، مراکز زیارتی ، پارکها ، جنگلها ، کوهها و ... مورد استفاده قرارخدماتی ،
(ساین

راه هاي اصلی و فرعی ، عالیم اطالعاتی براساس راه هاي به سه گروه زیر تقسیم می شوند : عالیم اطالعاتیعالیم
.اطالعاتی بزرگراه ها و آزاد راه ها

دارند. چنانچه مقصد همچنین وظیفه راهنمایی مسافرین از مبداء سفر تا مقصد را بر عهدهاطالعاتیتابلوهاي
تفریحی ، مراکز اورژانس و پزشکی در داخل شهر باشد مراکز،دولتی–مسافرین اماکن تاریخی ، مذهبی ، اداري 

بود ، آنها بسیار مفید خواهدرانندگان وسایل نقلیه ، هدایت و جلوگیري از سردرگمی این تابلوها براي اطالع
این تابلوها براي جلوگیري از ایجاد صداهاي باالخص در شرایطی که مقصد بیمارستان و یا مراکز درمانی باشد ، نصب

در شرایط مکانها و هدایت رانندگان به محل بیمارستان بسیار مفید خواهد بود تا رانندهناهنجاردر نزدیکی این گونه
.رگمی به سرعت به بیمارستان راهنمایی شوداورژانس بدون سرد

عالیم بایستی به گونه اي طرح شوند از تابلوهاي اطالعاتی مربوط به بزرگ راه ها و آزاد راه ها می باشند. اینگروهی
را خوانده و واکنش مناسب نشان دهند. لذا در طراحی آنها می بایست که رانندگان بتوانند در سرعت هاي باال آن

:را در نظر داشتوامل زیرع

حروف و شکلکهاي بزرگتر ، کوتاهی پیام براي درك سریع. قابلیت دید مطلوب ، کلمات درشت تر با استفاده از
اطالعاتی ، ابعاد ها و آزاد راه ها ایجاب می کند که براي قابلیت دید هر چه بیشتر تابلوهايسرعت زیاد در بزرگ راه

.اصلی انتخاب شوندآنها بزرگ تر از راههاي

(عالئم ایمنی پرشین ساین)

گذرگاههاي وسایل نقلیه قابل دید تابلوها را می توان عالوه بر سمت راست در میانه راه نصب نمود تا براي کلیهاین
.دید خودروهاي سمت چپ را مسدود کنندباشد و خودروهاي سمت راست نتوانند جلوي

عبوري از شهر را در مسیرهاي شریانی و رینگ هاي ( حلقه هاي ) ترافیکی واین تابلوها نقش هدایت ترافیک
وسایل نقلیه حمل بار به مرکز شهر سفرهاي عبوري نظیرکمربندي ها برعهده داشته و بوسیله آنها می توان از ورود 

اطالعاتی اعالم کننده تسهیالت خدماتی الزم می باشند. گاهی مواقع به جلوگیري نمود. دسته اي دیگر از تابلوهاي
زم طول راه محدود می باشد الکه مکان هاي ارایه خدمات فاصله زیادي از یکدیگر دارند و یا تعداد آنها درعلت آن

شوند. نصب این تابلوها معموال به دلیل آنکه در داخل شهر ، است که این تابلوها با ذکر فواصل در راه ها نصب
عالئم .)شونددر معرض دید قرار دارند ضرورت نداشته و در راه هاي بین شهري استفاده میمکان هاي خدماتی

(ایمنی پرشین ساین

مانند پیچ هاي تند ، پل هاي دیگري از تابلوهاي اطالعاتی در محل هاي حادثه خیز و خطرناك نصب می شوند ،گروه



موقعیت خاص جغرافیایی مکان ، تغییر مسیر یا کارهاي ساختمانی در آن باریک ، سراشیبی هاي تند و ... که به علت
حدودي ایمن نمود که در آنها بسیار کم است بدین ترتیب باید به وسیله عالیم و سایر تجهیزات ، محل را تال هامح

انتظامی و اطالعاتی عالمتی را بوجود آورد که هم کامال موجب توجه راننده می توان با ادغام سه نوع تابلو اخطاري ،
(عالئم ایمنی پرشین ساین.)ه او ابالغ نمودو همچنین در یک تابلو چند پیام را همزمان بشود

طریقه و روش مناسب و سریع بر این عالیم کاربرد تابلوهاي دیاگرامی در نزدیکی تقاطع هاي غیر همسطح ،عالوه
عالئم ایمنی پرشین .)رانندگان براي رسیدن به مقصد باید انجام دهندی است کهانتقال اطالعات در مورد مانورهای

(ساین


