ﺗﺎﺑﻠو و اﻧواع آن (ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
ﺗﺎﺑﻠوھﺎ اﺑزارھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن ﺟﺎده و راﻧﻧده و ھداﯾت اﯾﻣﻧﯽ او در ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای آﻧﮑﮫ راﻧﻧده در اﻣﻧﯾت ﺑﺎﺷد و از
ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎده ﺗﺑﻌﯾت ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺎﯾد در ﻣﺳﯾری ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻧﮑﺎت و اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن و اﯾﻣﻧﯽ را ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ
و ﺑﮫ ﺳرﻋت درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد .رﺳﺎﻧدن اﯾن داﻧﺳﺗﻧﯾﮭﺎ ﺑﮫ طور ﺳرﯾﻊ و ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﯽ ﺻﺣﯾﺢ ﺑﯾن راه و راﻧﻧده ﻧﯾﺎز دارد
ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده  ،راﺣت و در ﻣوﻗﻊ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ راﻧﻧده ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣﺎﯾد.

ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﺑﮫ ﺳﮫ دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد:
اﻟف ( ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺧطر ) ھﺷدار دھﻧده)
اﯾن ﻋﻼﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧوع ﺧطراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر  ،راﻧﻧده ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﺧواھد ﺷد ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻼﻣت ﭘﯾﭻ  ،راه آھن  ،دﺳت اﻧداز و
 . ...ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ھﺷدار دھﻧده ﺑﮫ ﻣﻧظور اطﻼع ﺑﮫ راﻧﻧدﮔﺎن در ﻣورد اﺣﺗﻣﺎل وﺟود ﺧطرات ﺑﺎﻟﻘوه در ﻣﻘﺎﺑل ھر ﻧوع روﯾداد ﻏﯾر
ﻣﻧﺗظره در ﯾﮏ ﻣﻌﺑر ﺗﻧدرو  ،از اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردارﻧد .در ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﺗﺎﺑﻠوی ھﺷدار دھﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ھﻣراه ﮐﺎھش
ﺳرﻋت ﻣﺟﺎز در آن ﻗﺳﻣت ﺑﺎﺷد .ﻣوارد دﯾﮕری ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﻧﺻب ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ھﺷدار دھﻧده ﻣﻔﯾد ﺧواھﻧد ﺑود ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺗﻘﺎطﻊ ھﺎی ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯾت دﯾد ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب و ﻣواردی ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر راه ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺳردرﮔﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﺟﺎده ﺷود.
ب ( ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ(ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)

اﯾن ﻋﻼﯾم ﺑرای آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗن راﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎ و ﻣﻣﻧوﻋﯾت ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آن ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد:
)1ﻋﻼﯾم ﺣق ﺗﻘدم ﻋﺑور
)2ﻋﻼﯾم ﻣﻣﻧوﻋﯾت و ﻣﺣدودﯾت
)3ﻋﻼﯾم ﺑﺎزدارﻧده و ﺣﮑم ﮐﻧﻧده
ج ( ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ(ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
( رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ()ﺑر روی ﮐﻠﻣﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد)
ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾﺎم آن ﺑﮫ راﻧﻧدﮔﺎن در ﺳرﻋت ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﯾد ﻣﻔﮭوم ﺳﺎده ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و ﺑﮫ طور واﺿﺢ ﻗﺎﺑل
درک و ﺧواﻧﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ آن ﺑرای ﺧواﻧدن ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد .ﺧواﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﻧدازه طرح ھﺎ و ﯾﺎ ﺣروﻓﯽ ﮐﮫ در آن
ﺑﮑﺎر ﺑرده ﻣﯽ ﺷود ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد و اﺧﺗﻼف رﻧﮓ زﻣﯾﻧﮫ وﺣروف در آن ﻣوﺛر اﺳت و ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﻋﻼﻣت ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﺧواھد داﺷت .ﺑﮫ ﺣروف  ،رﻧﮓ ﺗﺎﺑﻠو و ﻣﺣل ﻧﺻب آن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ راﻧﻧده ﺑرای درک ﭘﯾﺎم ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
ﺑر روی ﺗﺎﺑﻠو ھﻣﯾﺷﮫ ﻣدت زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ را ﻻزم دارد .ھر ﻗدر ﺳرﻋت ﺣرﮐت او ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد از ﻓﺎﺻﻠﮫ دورﺗری از ﺗﺎﺑﻠو
ﺷروع ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﭘﯾﺎم ﻧﻣﺎﯾد و ﺗﺎ ﻗﺑل از اﻧﺣراف ﺗوﺟﮫ او از ﺟﺎده ﺑﺎﯾد ﺧواﻧدن ﭘﯾﺎم را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾده ﺑﺎﺷد و اﯾن ﮐﮫ ﭼﺷﻣﺎن
راﻧﻧده ﺑرای ﺧواﻧدن ﭘﯾﺎم روی ﺗﺎﺑﻠو ﮐﺎﻣﻼ ﺧﯾره ﺷود  ،ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک اﺳت.
اراﯾﮫ دﻗﯾق ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﯾﻣﻧﯽ و ﺑﺎزدھﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﮔردد .ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت طوری
طراﺣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﮭﺎ واﺿﺢ و اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻔﮭوم ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﺷﺑﮑﮫ ﺳرﯾﻊ و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺑﺎﺷد.

در ﻣورد ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻧﮑﺎت زﯾر را در ﻧظر داﺷت( :ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
1ﺗﺎﺑﻠوھﺎ از اﺑزار ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑرای ھداﯾت راﻧﻧدﮔﺎن از ﻣﯾﺎن ﻧﻘﺎط ﺗداﺧل و ﺧطرات ﻣوﺟود در ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.اﯾن اﺑزار اﻣﮑﺎن ھﺷدار دادن ﺑﮫ راﻧﻧدﮔﺎن را ﻓراھم ﻣﯽ آورد.
2ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ھﺷدار دھﻧده و اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎ اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗواﻧﯾنو ﺧطرات در ﺟﺎده ﻧﻘﺷﯽ ﺣﯾﺎﺗﯽ را در اﯾﻣن ﺳﺎزی ﺷﺑﮑﮫ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﻧﯾز ﻣﺧﺻوﺻﺎ از
ﻧوع ﻧﻘﺷﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﺷدارھﺎی ﻻزم را اراﺋﮫ دھﻧد.
3ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﻠﯽ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻣﺳﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑرای ھداﯾت ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﮫ طرف ﯾﮏ ﻣﻘﺻد ﮐﻠﯽ و ﺳﭘس ﻧﻘطﮫ ﻣﻧﺎﺳبھداﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﺧﺎص و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻣﻘﺎﺻد ﻣﺣﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد.
 4درک ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻧﻘﺷﮫ ای آﺳﺎن ﺗر از ﻧوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺻد ھﺎ را در ﯾﮏ ﻟﯾﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد. 5اﺑﻌﺎد  ،ﺷﮑل و ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار دﻗﯾق ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺧودروھﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .وﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت دﻗت ﻧﻣود ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫﻣﻧﺎﺳﺑﯽ از ﺟﺎده ﻧﺻب و ﯾﺎ طورﺣﯽ طراﺣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺧودروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺧطری اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧﻧد(.ﻋﻼﺋم
اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
 6ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻣﻌﺎﺑر ﺷﺑرﻧﮓ  ،در ﮐﺎھش ﺗﺻﺎدﻓﺎت در ﺳﺎﻋﺎت ﺷب در ﻧﻘﺎطﯽ ﮐﮫ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد  ،ﺣﺗﯽ در ﻣﻌﺎﺑرﺷﮭری ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد(.ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
7ﺑرای ﺷﮑﺳ ﺗن ﺧط دﯾد راﻧﻧده در ﻣواردی ﮐﮫ ﺧطرات ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره وﺟود دارد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ھﺷدار دھﻧده اﺳﺗﻔﺎدهﻧﻣود.
 8ﻣﺣل ﻧﺻب ﺗﺎﺑﻠوھﺎ از اھﻣﯾت وﯾژه ای ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﺣﻠﮭﺎی ﻣورد ﻧظر ﻧﺻب ﺷدهﺑﺎﺷﻧد  ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای درک ﭘﯾﺎم و اﻧﺟﺎم واﮐﻧش ﻻزم در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد آﻧﻘدر دور ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺣل
ﻣورد ﻧظر  ،ﭘﯾﺎم ﻣرﺑوطﮫ ﻓراﻣوش ﺷده ﺑﺎﺷد.
9ﺑرای ﭘرھﯾز از ﻣﺷﮑﻼت اﻧﺳداد روﯾت ﺗﺎﺑﻠو ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت دور از ﮔﯾﺎھﺎن ﻣﺟﺎور ﻣورد ﻧظر واﻗﻊ ﺷوﻧد وﻣﻣﻧوﻋﯾت ﭘﺎرک ﻧﯾزﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺟرا ﮔردد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺟﻠوﮔﯾری از روﯾت ﺗﺎﺑﻠو ﺗوﺳط ﺧودروھﺎی دﯾﮕر در ﺣﺎل ﺣرﮐت ﻧﯾز وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳت از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑﺎﻻی ﺟﺎده ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺣﺎﺷﯾﮫ ای اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود(.ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
 10ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﻗﺎﺑل روﯾت ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای اﯾن اﻣر در ﻧواﺣﯽ ﺷﮭری ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻧوری ﻣﻣﮑن اﺳت اﺳﺗﻔﺎدهاز روﺷﻧﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯾروﻧﯽ ﺑرای ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﺿروری ﺑﺎﺷد .ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﻣﻧظم ﺗﺎﺑﻠوھﺎ از اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﺑرﺧوردار
اﺳت(.ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
 11در ﻣواردی ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ھﺷدار دھﻧده ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗﺎﺑﻠوھﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﺎطﻊ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت دﻗت ﻧﻣودﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻧﺳداد اﺻﻠﯽ دﯾد ﻧﮕردﻧد(.ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
12ﺟدا از ﺗﺎﺑﻠوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﻣﻘﺎﺑل ﺟﺎده ھﺷدار ﻣﯽ دھﻧد  ،ﺗﺎﺑﻠوھﺎﯾﯽ ﺑرای اﺳﺗﻘرار در ﺧود ﻣﺣوطﮫ ھﺎ ھﻣﺎﻧﻧدﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻓﻠش دار ﭘﯾﭼﮭﺎ ﯾﺎ ﻣﯾﺎدﯾن ﻧﯾز وﺟود دارﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺧودروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎده
ﻣﻧﺣرف ﻣﯽ ﺷوﻧد اﯾﺟﺎد ﺧطر ﻧﻣﺎﯾﻧد(.ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
13ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺳﺎده  ،واﺿﺢ و ﯾﮑﻧواﺧت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده و ﺣداﻗلﮐﻠﻣﺎت در آﻧﮭﺎ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت از ﻋﻼﯾم و ﺳﻣﺑﻠﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺑﮫ درک ﺳرﯾﻊ ﭘﯾﺎم ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾﻧد(.ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
14ﻋﻼﯾم  ،ﺗﺎﺑﻠوھﺎ و ﺳﻣﺑﻠﮭﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﻧواﺧت ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﺑرای ﮐﺎرﺑرد ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽاز اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی طراﺣﯽ ﯾﮑﻧواﺧت اﺳﺗﻔﺎده ﺷود(.ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار ﺗﺎﺑﻠوھﺎ از اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت طوری ﻧﺻب ﺷوﻧد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اراﯾﮫ
دھﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺟﻠوی دﯾد وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺑر را ﻧﮕﯾرﻧد.
راﯾﺞ ﺗرﯾن ﻣﺷﮑل در ﻣورد دﯾدن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ رﺷد ﮔﯾﺎھﺎن اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت طوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺧطر
ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﺑﺎﯾد در ﺗﻣﺎﻣﯽ اوﻗﺎت ﻗﺎﺑل روﯾت ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺷﺑرﻧﮓ دار
اﺳﺗﻔﺎده ﺷود و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺷﮭری از داﺧل ﯾﺎ ﺧﺎرج ﻣورد روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد(.ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)

اﻟف ( وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺗﺎﺑﻠوھﺎی راھﻧﻣﺎﯾﯽ و راﻧﻧدﮔﯽ(ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
1ﺗﺎﺑﻠوھﺎ از ورق آھﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﻟﺑﯽ و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد و ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺗﺎﺑﻠو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ از ﻗﺳﻣت ﻟب ﺑرﮔردان ﺗﺎﺑﻠوﺳود ﺟﺳﺗﮫ و ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﺗﺻﺎﻟﯽ از روﺑرو ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽ ﺷود.
 2ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﺧﺗﯽ ورق آھﻧﯽ و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺗﺎﺑﻠو  ،اﺳﺗﺣﮑﺎم اﯾﺟﺎد ﺷده ﻓوق اﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﺑوده و دارای ﻋﻣر ﻣﻔﯾد زﯾﺎدی ﻧﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 3ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده از ورق آھﻧﯽ ﺳﺎده و ورق آھﻧﯽ ﺑﺎ ﻓرﯾم آﻟوﻣﯾﻧﯾوﻣﯽ از اﯾﻣﻧﯽ و زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗریﺑرﺧوردار اﺳت.
4ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ اﻟﮑﺗرواﺳﺗﺎﺗﯾﮏ ﭘوﺷش داده ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﻋث دوام طوﻻﻧﯽ و ﻣﻘﺎوﻣت رﻧﮓ ﺗﺎﺑﻠو در ﻣﻘﺎﺑل ﺧراش و ﺧوردﮔﯽ وﺷراﯾط ﺟوی ﻣﯽ ﮔردد(.ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
5ﺳطﺢ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻧده ﺗﺎﺑﻠو از ﺟﻧس ﺷﺑرﻧﮓ رده ﻣﮭﻧدﺳﯽ  ٧ﺳﺎﻟﮫ ) ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧدارد ) ASTMD 4956-2001ﺑوده  ،و ﺑرایﻧﻘش ﻋﻼﯾم در ﺗﯾراژھﺎی ﮐم از ﺑرش ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری  ،و در ﺗﯾراژھﺎی زﯾﺎد از ﺟدﯾدﺗرﯾن روﺷﮭﺎی ﭼﺎپ ﺑر روی ﺷﺑرﻧﮓ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷود(.ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)
اﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎ ﻣوﺟب ﻣﺎﻧدﮔﺎری و ﺛﺑﺎت رﻧﮓ در ﺑراﺑر ﻧور ﺧورﺷﯾد و اﺷﻌﮫ ﻣﺎورای ﺑﻧﻔش  ،ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ زﯾﺎد و ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر
ﺷﺳﺗﺷو ﻣﯽ ﮔردد(.ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)

ب ( ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺗوﻟﯾدی

ج ( ﻧظﺎم ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﺗﺎﺑﻠوھﺎ
ھر ﺗﺎﺑﻠو ﺑﺎ ﯾﮏ رﻣزﯾﻧﮫ ) ﮐد (  ٥رﻗﻣﯽ ﻣﺷﺧص ﮔردﯾده اﺳت .ﺳﮫ رﻗم اول رﻣزﯾﻧﮫ ھر ﺗﺎﺑﻠو  ،رﻣزﯾﻧﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﺑﻠو و دو رﻗم آﺧر ،
رﻣزﯾﻧﮫ ﻓرﻋﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﻧظر ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌدادی از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی راﯾﺞ در اﯾران ﮐﺎرﺑرد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧدارﻧد ﻟذا ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﭘوﺷش دادن اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎ در رﻣزﯾﻧﮫ ) ﮐد ( ﮔذاری  ،ﭘﯾش ﺷﻣﺎره ھﺎی  ٨٠١اﻟﯽ  ٨٩٩اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺳت.

ﺟدول  ، ١ﺳﮫ رﻗم اول ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺟدول  ، ٢ﺳﮫ رﻗم اول رﻣزﯾﻧﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اﯾران را ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد(.ﻋﻼﺋم
اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)

آﻧﭼﮫ در ﻣورد رﻣزﯾﻧﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد اﯾن اﺳت ﮐﮫ  ،ﺳﮫ رﻗم اول ﺷﻣﺎره ﺗﺎﺑﻠو  ،رﻣزﯾﻧﮫ اﺻﻠﯽ و دو رﻗم آﺧر ،
رﻣزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓرﻋﯽ آن ھﺳﺗﻧد .رﻣزﯾﻧﮫ اﺻﻠﯽ ﻧوع ﭘﯾﺎم ﺗﺎﺑﻠو را ﺑﺎ ﺳﻣت و ﺳو و دﯾﮕر ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﻌﺑر اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺛﻼ
رﻣزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓرﻋﯽ  ١٠ﺗﺎ  ٤٠ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻣت و ﺳوی ﻣﻌﺑر و رﻣزﯾﻧﮫ ھﺎی  ٥٠و ﺑﯾﺷﺗر ) ﺟدول ﺷﻣﺎره  ( ٣ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﯾزان
ﺷﯾب  ،ﺳرﻋت ﻣﺟﺎز و ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑل ﻋﺑور ﻣﻌﺎﺑر ﺑوده  ،و رﻣزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓرﻋﯽ  ٠٢ ، ٠١اﻟﯽ  ٠٩ﻣﺧﺗص ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑﺎ ﻧوﺷﺗﺎر دو
زﺑﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ھم ﭘﯾﺎم ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺟزﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺗﺎﺑﻠوھﺎی راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺳﯾر ﺑرای ھداﯾت راﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣورد ﻧظر در ﻣﻌﺎﺑر ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘﯾﺎم اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎ  ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ
از ﻗﺑﯾل ﻣﻘﺻد ﭘﯾش رو  ،ﻣﻘﺎﺻد اﻧﺷﻌﺎب از ﺟﺎده اﺻﻠﯽ  ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺎده ھﺎی ﺷرﯾﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ) آزاد راه – ﺑزرﮔراه (
 ،ﻓواﺻل ﺷﮭرھﺎ  ،ﻣﺳﯾر دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻣﺎﮐن ﻣﮭم در ﺷﮭرھﺎ و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺟﺎده ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد(.ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)

ﻟطﻔﺎ در ﺻورت ﮐﭘﯽ ﻣطﺎﻟب  ،ﻣﻧﺑﻊ را ذﮐر ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ ﺗﺷﮑــر
(ﻋﻼﺋم اﯾﻣﻧﯽ ﭘرﺷﯾن ﺳﺎﯾن)

