
(عالئم ایمنی پرشین ساین)تابلو و انواع آن

باشد. برای آنکھ راننده در امنیت باشد و از ابزارھای ارتباطی بین جاده و راننده و ھدایت ایمنی او در شبکھ معابر میتابلوھا
قوانین و ایمنی را بھ آسانی نماید باید در مسیری قرار گیرد کھ کلیھ نکات و اطالعات الزم مطابق باقوانین حاکم بر جاده تبعیت

بھ طور سریع و کامل بھ یک سیستم ارتباطی صحیح بین راه و راننده نیاز داردو بھ سرعت دریافت نماید. رساندن این دانستنیھا
.منتقل نمایدتا بتواند اطالعات را بھ زبانی ساده ، راحت و در موقع مناسب بھ راننده

:اندتابلوھا بھ سھ دستھ تقسیم شده

(الف ) تابلوھای خطر ( ھشدار دھنده

مانند عالمت پیچ ، راه آھن ، دست انداز و عالیم مربوط بھ نوع خطراتی است کھ در مسیر ، راننده با آن مواجھ خواھد شداین
رویداد غیر ر نوعمنظور اطالع بھ رانندگان در مورد احتمال وجود خطرات بالقوه در مقابل ھ... . تابلوھای ھشدار دھنده بھ

مواردی تابلوی ھشدار دھنده می تواند بھ ھمراه کاھش منتظره در یک معبر تندرو ، از اھمیت خاصی برخوردارند. در چنین
عبارتند از تقاطع ھای با باشد. موارد دیگری کھ در آنھا نصب تابلوھای ھشدار دھنده مفید خواھند بودسرعت مجاز در آن قسمت

.ممکن است باعث سردرگمی استفاده کنندگان از جاده شوداسب و مواردی کھ تغییر مسیر راهقابلیت دید نامن

(عالئم ایمنی پرشین ساین)ب ) تابلوھای انتظامی

ت ھا و ممنوعیت ھایی است کھ باید از آن پیروی نمایند کھ بھ شرح زیر می این عالیم برای آگاه ساختن رانندگان بھ محدودی
:باشند

عالیم حق تقدم عبور(1
عالیم ممنوعیت و محدودیت(2
عالیم بازدارنده و حکم کننده(3

(رشین ساینعالئم ایمنی پ)ج ) تابلوھای اطالعاتی

(رجوع شود بھ لینک تابلوھای اطالع رسانی )(بر روی کلمھ تابلوھای اطالعاتی کلیک کنید)

مفھوم ساده ای داشتھ باشد. و بھ طور واضح قابل تابلو برای انتقال پیام آن بھ رانندگان در سرعت معمولی و یا زیاد بایدیک
حروفی کھ در آن صحیح باشد. خوانایی یک تابلو بوسیلھ اندازه طرح ھا و یاآن برای خواندن درک و خوانا و ھمچنین فاصلھ

در آن موثر است و ارزشی کھ یک تابلو بھ عنوان یک بکار برده می شود تعیین می گردد و اختالف رنگ زمینھ وحروف
پیام نوشتھ شده برای درکبھ حروف ، رنگ تابلو و محل نصب آن بستگی دارد. چنانچھ راننده.عالمت ترافیکی خواھد داشت

سرعت حرکت او بیشتر باشد باید از فاصلھ دورتری از تابلو بر روی تابلو ھمیشھ مدت زمان خاصی را الزم دارد. ھر قدر
پایان رسانیده باشد و این کھ چشمان پیام نماید و تا قبل از انحراف توجھ او از جاده باید خواندن پیام را بھشروع بھ خواندن

.کامال خیره شود ، بسیار خطرناک استه برای خواندن پیام روی تابلورانند

بایست طوری باعث افزایش ایمنی و بازدھی عملیاتی شبکھ معابر گردد. تابلوھای ترافیکی میارایھ دقیق تابلوھا می تواند
.انی قابل فھم باشداز شبکھ سریع و بھ آسطراحی شوند کھ پیامھا واضح و انتقال مفھوم بھ استفاده کنندگان



(عالئم ایمنی پرشین ساین):در مورد تابلوھا می بایست نکات زیر را در نظر داشت

تداخل و خطرات موجود در شبکھ معابر می باشد. تابلوھا از ابزار بسیار مھم ارتباطی برای ھدایت رانندگان از میان نقاط-1
.را فراھم می آوردرانندگان این ابزار امکان ھشدار دادن بھ

بھ قوانین ترجیحا بر اساس قوانین بین المللی تھیھ شده باشد ، با ارائھ اطالعات مربوطتابلوھای ھشدار دھنده و انتظامی کھ-2
نمایند. البتھ تابلوھای نشان دھنده مسیر حرکت نیز مخصوصا از و خطرات در جاده نقشی حیاتی را در ایمن سازی شبکھ ایفا می

.توانند ھشدارھای الزم را ارائھ دھندع نقشھ ای مینو
مناسب دھنده مسیر می بایست برای ھدایت ترافیک بھ طرف یک مقصد کلی و سپس نقطھعملکرد کلی تابلوھای نشان-3

.ھدایت آنھا بھ نواحی خاص و نھایتا مقاصد محلی آنھا باشد
.درک تابلوھای نقشھ ای آسان تر از نوعی است کھ مقصد ھا را در یک لیست عمومی نشان می دھند-4
می بایست دقت نمود کھ در فاصلھ ابعاد ، شکل و محل استقرار دقیق یک تابلو بھ سرعت خودروھا بستگی دارد. ولی-5

عالئم ).یی کھ با آنھا برخورد می نمایند خطری ایجاد نکنندکھ برای خودروھامناسبی از جاده نصب و یا طورحی طراحی شوند
(ایمنی پرشین ساین

خیابانی وجود ندارد ، حتی در معابر تابلوھای معابر شبرنگ ، در کاھش تصادفات در ساعات شب در نقاطی کھ روشنایی-6
(عالئم ایمنی پرشین ساین).شھری نقش مھمی را ایفا می نماید

تن خط دید راننده در مواردی کھ خطرات غیر منتظره وجود دارد می بایست از تابلوھای ھشدار دھنده استفاده برای شکس-7
.نمود

فاصلھ کافی از محلھای مورد نظر نصب شده محل نصب تابلوھا از اھمیت ویژه ای برخوردار است. تابلوھا می بایست در-8
رسیدن بھ محل م واکنش الزم در اختیار باشد ولی نباید آنقدر دور باشند کھ تا زمانو انجاباشند ، تا زمان کافی برای درک پیام

.مورد نظر ، پیام مربوطھ فراموش شده باشد
شوند وممنوعیت پارک نیز از مشکالت انسداد رویت تابلو می بایست دور از گیاھان مجاور مورد نظر واقعبرای پرھیز-9

تابلو توسط خودروھای دیگر در حال حرکت نیز وجود داشتھ باشد ، می تمال جلوگیری از رویتبایستی اجرا گردد. چنانچھ اح
(عالئم ایمنی پرشین ساین).تابلوھای باالی جاده یا تکرار تابلوھای حاشیھ ای استفاده نمودبایست از

بستھ بھ شرایط نوری ممکن است استفاده شھریتابلوھا بایستی در تاریکی نیز قابل رویت باشند. برای این امر در نواحی-10
برخوردار تابلوھا ضروری باشد. تعمیر و نگھداری منظم تابلوھا از اھمیت زیادیاز روشنایی درونی یا بیرونی برای

(عالئم ایمنی پرشین ساین).است
گرفتھ می شوند می بایست دقت نمود بھ کاردر مواردی کھ تابلوھای ھشدار دھنده یا سایر تابلوھا در ارتباط با تقاطع ھا-11

(عالئم ایمنی پرشین ساین).کھ باعث انسداد اصلی دید نگردند
برای استقرار در خود محوطھ ھا ھمانند جدا از تابلوھایی کھ در مورد وضعیت مقابل جاده ھشدار می دھند ، تابلوھایی-12

کھ از جاده امر بسیار مھم است کھ این تابلوھا نبایستی برای خودروھاییوجود دارند. این تابلوھای فلش دار پیچھا یا میادین نیز
(عالئم ایمنی پرشین ساین.)منحرف می شوند ایجاد خطر نمایند

مبنای قوانین بین المللی تھیھ شده و حداقل اخت باشد کھ ترجیحا برمی بایست تاکید بر تابلوھای ساده ، واضح و یکنو-13
کمک می باشد. می بایست از عالیم و سمبلھا استفاده نمود زیرا آنھا بھ درک سریع پیامکلمات در آنھا بکار گرفتھ شده

(عالئم ایمنی پرشین ساین).نمایند
گرفتھ شود. برای کاربرد صحیح بایستی ست بھ صورت یکنواخت بھ کارعالیم ، تابلوھا و سمبلھای مورد استفاده می بای-14

(عالئم ایمنی پرشین ساین).شوداز استانداردھای طراحی یکنواخت استفاده

اطالعات خود را بھ خوبی ارایھ استقرار تابلوھا از اھمیت خاصی برخوردار است و می بایست طوری نصب شوند کھمحل
.معبر را نگیرنددید ویژگی ھای اصلیدھند و در عین حال جلوی

است و بنابراین محل استقرار تابلوھا می بایست طوری باشد کھ این خطر رایج ترین مشکل در مورد دیدن تابلوھا رشد گیاھان
نگ دار بنابراین بھتر است کھ از تابلوھای شبرحداقل ممکن کاھش یابد. تابلوھا باید در تمامی اوقات قابل رویت باشند وبھ

(عالئم ایمنی پرشین ساین).باشد تابلوھای شھری از داخل یا خارج مورد روشنایی قرار گیرنداستفاده شود و ممکن است الزم



(عالئم ایمنی پرشین ساین)الف ) ویژگی ھای تابلوھای راھنمایی و رانندگی

تابلو بھ پایھ از قسمت لب برگردان تابلو تابلوھا از ورق آھنی بھ صورت قالبی و یکپارچھ ساختھ شده اند و برای اتصال-1
.روبرو مشاھده نمی شودسود جستھ و ھیچگونھ اتصالی از

مر مفید زیادی نیز می بھ دلیل سختی ورق آھنی و یکپارچگی تابلو ، استحکام ایجاد شده فوق العاده زیاد بوده و دارای ع-2
.باشد

فریم آلومینیومی از ایمنی و زیبایی بیشتری ھمچنین در مقایسھ با تابلوھای ساختھ شده از ورق آھنی ساده و ورق آھنی با-3
.برخوردار است

راش و خوردگی و تابلو در مقابل خبا رنگ الکترواستاتیک پوشش داده شده کھ باعث دوام طوالنی و مقاومت رنگتابلوھا-4
(عالئم ایمنی پرشین ساین.)شرایط جوی می گردد

بوده ، و برای ( ASTMD 4956-2001سالھ ( مطابق با استاندارد٧سطح بازتابنده تابلو از جنس شبرنگ رده مھندسی -5
استفاده می کامپیوتری ، و در تیراژھای زیاد از جدیدترین روشھای چاپ بر روی شبرنگیم در تیراژھای کم از برشنقش عال

(عالئم ایمنی پرشین ساین.)شود

برابر نور خورشید و اشعھ ماورای بنفش ، چسبندگی زیاد و مقاومت در برابر این ویژگی ھا موجب ماندگاری و ثبات رنگ در
(عالئم ایمنی پرشین ساین.)شستشو می گردد

ب ) مشخصات فنی تابلوھای تولیدی

ج ) نظام شماره گذاری تابلوھا

تابلو ، رمزینھ اصلی تابلو و دو رقم آخر ، رقمی مشخص گردیده است. سھ رقم اول رمزینھ ھر٥تابلو با یک رمزینھ ( کد ) ھر
ندارند لذا بھ منظور بھ اینکھ تعدادی از تابلوھای رایج در ایران کاربرد بین المللیدھد. نظر رمزینھ فرعی آنھا را نشان می

.انتخاب شده است٨٩٩الی ٨٠١پیش شماره ھای پوشش دادن این گونھ تابلوھا در رمزینھ ( کد ) گذاری ،



عالئم .)، سھ رقم اول رمزینھ تابلوھای ایران را بھ تفکیک نشان می دھد٢، سھ رقم اول تابلوھای بین المللی و جدول ١جدول 
(ایمنی پرشین ساین

شماره تابلو ، رمزینھ اصلی و دو رقم آخر ، در مورد رمزینھ تابلوھا باید مورد توجھ قرار گیرد این است کھ ، سھ رقم اولآنچھ
نماید. مثال سمت و سو و دیگر مشخصات معبر اعالم میرمزینھ اصلی نوع پیام تابلو را با.رمزینھ ھای فرعی آن ھستند

) مربوط بھ میزان ٣و بیشتر ( جدول شماره ٥٠ھای مربوط بھ سمت و سوی معبر و رمزینھ٤٠تا ١٠رمزینھ ھای فرعی 
نوشتار دو مختص تابلوھای با٠٩الی ٠٢، ٠١قابل عبور معابر بوده ، و رمزینھ ھای فرعی شیب ، سرعت مجاز و ارتفاع

.زبانھ یا تابلوھای ھم پیام با تفاوت ھای جزیی می باشند



شوند. پیام این گونھ تابلوھا ، اطالعاتی راھنمایی مسیر برای ھدایت رانندگان بھ مقصد مورد نظر در معابر نصب میتابلوھای
بزرگراه ) –انشعاب از جاده اصلی ، چگونگی دسترسی بھ جاده ھای شریانی اصلی ( آزاد راهاز قبیل مقصد پیش رو ، مقاصد

(عالئم ایمنی پرشین ساین.)جاده ای می باشند، مسیر دسترسی بھ اماکن مھم در شھرھا و تسھیالت، فواصل شھرھا 

لطفا در صورت کپی مطالب ، منبع را ذکر کنید. با تشکــر
(ین ساینعالئم ایمنی پرش)


