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 فهرستبرگه
 
 
 
 







 اصالح مدارک فني
 

 :خواننده گرامي
ریزی  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه

رجسته، مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آن را برای استفاده کشور با استفاده از نظر کارشناسان ب
با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر . به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است

 .غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست
ارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا د از این رو،

 :اشکال فنی، مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید
 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید -1 
 .ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید -2 

 .در صورت امکان، متن اصالح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید -3 

 . را برای تماس احتمالی ذکر فرماییدنشانی خود -4 

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

 .شود پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می
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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  تئ هی22/3/1375رخ مصوب جلسه مو( 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
 موظف به تهیه و ابالغ ریزی  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 است در این راستا مقرر شده .ربط استفاده شود 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
 .دار این مهم باشد  عهده،کشورریزی  زلزله سازمان مدیریت و برنامه

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

ط مشی برای توسعه، هدایت و های تحقیقاتی و پژوهشی، تعیین هدف و خ 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 ب راه و ترابری وزارت
 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 استپویابرداری بهینه از آنها، برای برقراری نظامی  بهره

 با ادغام در 1376 سال، تأسیس و در 1367 سال در و ترابری راه تحقیقات و مطالعات وزارت مرکز
 این مرکز 1381در سال . افت نام یتغییرمرکز 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   با استفاده از متخصصان دانشگاهقلنهای مختلف حمل و  های تخصصی در زمینه مجموعه
 . شده استبخشهاو ترابری، مهندسان مشاور و سایر 

اوری  همکاری و هماهنگی معاونت آموزش، تحقیقات و فنّهدفای 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 برنامهراهمعیارهای فنی بخش 
 جلسات تشکیلاین کمیته با .  کمیته راهبری متشکل از نمایندگان دو مجموعه تشکیل گردیدمرتبط،

ها،   و تصویب پروژهتعریفهای جدید و جاری، در مراحل مختلف  نظم نسبت به هدایت و راهبری پروژهم
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،اختسدر زمینه ایمنی  ها ایمنی راهنامه  آیین

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

 سطح ایمنی مناسب برای حمل و نقل زمینی کشور برداشته شده تأمین در راستای ترتیب گام آغازین
 .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
 ت اجرایی عملیادر ایمنی -7

 . فصل استسه، شامل  »)در عملیات اجراییایمنی (ها  نامه ایمنی راه آیین« با عنوان  این نشریه
عالیم و تجهیزات مورد تعاریف،  پس از ارائه )ها اصول بنیادی ایمنی در عملیات اجرایی راه(در فصل اول 

در  .ره شده است اشاحرافیهای موقت و راه ان  کار، راهبندها و ایستگاهمشخصات روشنایی، لباسبه نیاز، 
های  گذاری در شرایط و مکان نکات الزم در عالیم) گذاری برای ترافیک عبوری عالیم(فصل دوم 

کارهای کوچکی که با وسیله نقلیه قابل انجام به ) کارهای سیار(در فصل سوم . مختلف ارائه شده است
قوانین (در فصل چهارم  .استپرداخته شده های بازدید  دار و ایستگاه است و همچنین استفاده از پرچم

داری و استفاده از  داری، لباس و نحوه پرچم های پرچم مشخصات و نکات الزم در ایستگاه) داری پرچم
قبل از های وارسی  سیاهه) جزئیات طراحی(در فصل پنجم  .شده استعنوان ) آهسته/ایست(تابلوی 

 .است شروع، حین و بعد از اتمام کار ارائه گردیده
 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 
 که در تهیه و تدوین این مجموعه  و حریم راه و کارشناسان و همکارانیایمنی اداره کل 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

-سه-



 

 ریـمهندس میرمحمود ظف مهندس حمید رضا بهرامیان

 میمهندس مهران غال مهندس بهناز پورسید

 دکتر حسین قهرمانی مهندس جمال پیمبری

 مهندس شاپور ذکاوت مهندس علی تبار

 نصیری... ا دکتر حبیب مهندس علیرضا توتونچی

  

  ایمنی در عملیات اجرایی–کنندگان بخش هفتم  تهیه
 مهندس عباس محمودآبادی مهندس جمال پیمبری

 مهندس ابوالفضل میرجوان پایه مهندس رضا پیل

 مهندس فرهاد مهریاری دس مجید عباسیمهن

  مهندس مهران قربانی

 
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
نامه ایمنی دریغ نورزند   اصالحی و تکمیلی به نشانی دبیرخانه کمیته بازنگری آییننظریات و پیشنهادات

پیشاپیش از ابراز لطف این بزرگواران نیز سپاسگزاری . تا در تجدیدنظرهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد
 .شود می

 :های کشور نامه ایمنی راه نشانی دبیرخانه کمیته بازنگری آیین
  8889980-8:  و فکستلفن  19بست نور، پالک  ریقا، جنب پمپ بنزین، بن آفخیابان، تهران

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

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

 .باشیم
 ر فنیمعاون امو
 1384 تابستان

-چهار-
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  بنیادی ایمنیاصول

 در عملیات اجرایی راه ها





 3  فصل اول ـ اصول بنیادی ایمنی در عملیات اجرایی راهها

  مقدمه1-1 

 ضمن حفظ ایمنی     باید ،1کنترل ترافیک بر روی راه های موجود         اجرایی و  عملیات هرگونه   انجام
 و کارگران مربوط، جریان روان و ایمن ترافیک و سرعت عمل در انجام               مأموراناستفاده کنندگان از راه،    

 الزم و   ایمنی برنامه ریزی مناسب و هماهنگ فعالیتها، به منظور تأمین           بنابراین.  داشته باشد  همراهکار را   
 اهمیت   با کاهش تراکم ترافیک و نیز جلوگیری از تأخیر در سفر و ناراحتی استفاده کنندگان از راه،                     

 .می باشد

 ،عیت تردد دلیل تغییر وض  ه  رو یا شانه راه ب      و راهسازی و کنترل ترافیک در سواره        راهداری عملیات
لذا .  کند واردسواران و عابران پیاده خلل         است به ایمنی و حرکت آزادانه وسایل نقلیه، دوچرخه           ممکن

ه  این قبیل موارد تراکم ترافیک بدر. شود  قویاً تأکید می   ،موقع به استفاده کنندگان از راه    ه  هشدار واضح و ب   
 منظور ایمنی هر  ه   ب ، راهسازی و پیمانکاران   ،داری راه ،انتظامیطور مداوم افزایش یافته و  باید مأموران         

 . ارائه نمایند، انجام عملیات را به استفاده کنندگان از راهنیازچه بیشتر، اطالعات مورد 

 یک استاندارد عملی مناسب     آیین نامه ایمنی راه ها،  عالیم  بخش  اساس   برتا   شده   سعی این نشریه    در
 انتظامی پیمانکاران و مأموران     ،گونه عملیات که توسط راهداران     سازی در این   برای عالیم گذاری و ایمن   

رسانند و    را به انجام می    ای  ایمنی استفاده کنندگان از راه و پرسنلی که عملیات جاده         گیرد، برای  صورت می 
.  ارائه گردد  ، و هدایت ایمن ترافیک     کنترلیا مأموران انتظامی که مشغول انجام وظیفه هستند و نیز              

چه در محلهای خاص و      اگر.  شود گونه موارد اجرا    حداقلی است از آنچه که باید در این        یاد شده  دارداستان
 است عالیم و تجهیزات متناسب      ممکن ،بر مبنای مطالعات مهندسی و با توجه به شرایط موجود در محل           

 .باشد دیگری نیز مورد نیاز

 قبال جان تمام     درانهای ذی ربط     محل انجام عملیات، شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازم                در
 از خسارات احتمالی مسئول      آنهااستفاده کنندگان از راه و حفاظت آنها از جراحات و نیز حفظ اموال                  

 باید در مجاورت    ، به میزانی که مورد نیاز است      هااقدامبنابراین هشدارها، موانع فیزیکی و دیگر       . می باشند

                                                                                                                                       
 . راههای متروکه و فاقد ترافیک، شامل مقررات و ضوابط اعالم شده در این نشریه نمی باشد-1
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 ضمن کسب   ،اساس ضوابط و مقررات مربوط       باید قبالً بر   ارانپیمانکبدیهی است   . کار رود ه  محل کار ب  
 طریق مقتضی به اطالع پلیس راه          ترابری محل، زمان شروع و خاتمه کار را به            وموافقت اداره راه     

 .برسانند

.  همراه باشد   ایران راه های    عالیم ترافیکی مصوب آیین نامه ایمنی       نصب با  باید اجرایی عملیات 
 از فواصل دور به خوبی قابل رؤیت باشند، و          ، که مورد استفاده قرار می گیرند     نقلیه ایایل   وس داردضرورت  

 نصب،  برایناظران باید به تمام مراحل تعیین شده           .  باالیی از حفاظت پرسنل را موجب شوند          درجه
در ) بان هدید( پرچمدار   گماردنعملیات اجرایی، و نیز      در تجهیزات ایمنی   نگهداری و جمع آوری عالیم و    

 را دیده باشند و مأموران و کارگران را مرتباً از            الزممحلهای مقتضی، کامالً آگاه بوده و قبالً آموزشهای          
 در شروع و انتهای هر نوبت کار روزانه و در مواقع اضطراری آگاه                  کارنحوه ورود و ترک ایمن محل        

 .نمایند

 . وقت جمع آوری شونداسرع در ،ز نیستند و تجهیزات مربوط باید زمانی که دیگر مورد نیاعالیم

 باید از   ، در سطح جاده    کاردر محل   ) اعم از مأموران انتظامی و راهداری و کارگران         (  پرسنل کلیه
 باید در شب    ،پوشند  منظور لباسی که می    همینبه  . فواصل دور برای رانندگان به خوبی قابل دیدن باشند        

 در این خصوص اکیداً     BS(EN) :1994 471رعایت استاندارد   . اشد ب برخوردارو روز از قابلیت دید باالیی       
 .توصیه می گردد

 را کاهش می دهد و در این صورت امکان بروز سانحه در محیطهای کاری افزایش               هشیاری،  خستگی
 متوالی و   کار نباید به آنان اجازه ساعات         ،برای ایمنی پرسنل، مسئوالن و کارفرمایان      بنابراین  . می یابد
 مراتب را به پلیس راه و       اً سریع  بایدپیمانکار   در صورت وقوع حادثه در محدوده عملیات،       .  را بدهند  مفرط

 . بشتابدحادثه دیدگانمرکز امدادرسانی اطالع داده و به کمک 

  کلیات1-2 

 برای آگاهی دادن به رانندگان و       ، و تعداد کافی و با روش صحیح        اندازه عالیم و تجهیزات به      نصب
 انجام کارهای راهداری و      حینکار در   ه   راه و محافظت مناسب پرسنل مشغول ب          از کنندگان  استفاده



 5  فصل اول ـ اصول بنیادی ایمنی در عملیات اجرایی راهها

 امر بسیار مهم و      ،گیرد  صورت می  انتظامیی و همچنین راهبندهای موقت که توسط نیروهای           زراهسا
 .خطیری است

ست  غیر ممکن ا    ، است در حین انجام کار با آن مواجه شویم            ممکن دادن تمام حاالتی که       نشان
 محدود به زمان خاصی باشد،      ،اگر کار .  راهکارها و اصول کلی ارائه گردد      نشریهولیکن سعی شده در این      

در .  را به عمل آورندالزم و مسئوالن مربوط باید قبالً با ادارات راه و ترابری و پلیس راه هماهنگی ناظران
 به خوبی در شب     کهلباسهای مناسبی    از بایدمأموران و کارگران     محوطه کاری و در تمام مدت انجام کار،      

 .و روز قابل رؤیت باشد استفاده نمایند

  مناسب در جای خود طور به محکم کردن عالیم 1-2-1 

 طوری که در اثر ترافیک عبوری و سایر عوامل          به ،جهیزاتت و   عالیم محکم کردن و محافظت      برای
های نازک حاوی ماسه یا دیگر مصالح         ز کیسه  نکرده و ثابت بمانند، باید ا       حرکتجای خود    موجود از 
از جدولهای مورد استفاده در     .  استفاده نمود  ،های چسبنده هستند   دانهسایر    فاقد خاک رس و    که ریزدانه
 و دپوهای خاک    فلزیهای   بشکه روها، بلوکهای بتنی و اجسام مشابه، الستیک چرخ اتومبیل و          پیاده کنار

 .به علت خطرناک بودن نباید استفاده نمود  استانداردیرغتابلوهای متفرقه و  و مصالح و

شروع محوطه کاری قرار گیرد تا        با فاصله مناسبی از     1)8-5( به جدول     توجه عالمت باید با      اولین
 اولیه، فرصت و زمان کافی برای مواجهه با وضعیت جدید را برای رانندگان در حال                   آگاهیضمن ارائه   

 فقط از عالیم مصوب و مورد تأیید آیین نامه ایمنی راه ها             باید کلیه موارد     در همچنین فراهم آورد،    عبور
 .گردداستفاده 

جا، تخریب و یا کثیف     ه  ب طور منظم کنترل و نگهداری نمود که جا        ه   ب باید مورد استفاده را     عالیم
 مشورتربوط   باید با ناظر م     ،علت ماهیت کار غیر ممکن می باشد      ه   ازعالیم ثابت، ب   استفادهاگر  . نشوند

 .اجرا گذاشت نموده و راه حل مناسب را با تأیید وی انتخاب و به مورد

                                                                                                                                       
 102ک به ص .ر. 1



 ایمنی حین عملیات اجرایی/ آیین نامه ایمنی راهها  6

 عالیم قابل دید بودن 1-2-2 

کننده  ، دارای منبع روشن   رد محدودیت دید وجود دا    که مواقعییا در    هنگام و   عالیم باید در شب    کلیه
یط بد آب و هوایی و یا در صورت         بوده و در صورت عدم دید کافی یا در شرا          مناسبکننده   یا مواد منعکس  

 . شودمشورت باید با مشاور و یا ناظر مربوط ،ق درآوردن کاری عالیم اضافی، یا برای به تعوبهنیاز 

  اضافیعالیم 1-2-3 

ه  نباید ب  ،کار روند، عالیم و حفاظها     ه   باید عالیم در دو سمت راه ب         ،وسط راه های با جداکننده      در
عالیم . نیاز استفاده گردند   ری شوند و یا در زمانی بیشتر از زمان مورد            و کارگذا  نصب ،صورت پیچیده 

  . باید به تدریج در طول اجرای عملیات جمع آوری شوند،اضافی

  تمیز کردن1-2-4 

 باید همواره   ،محوطه کاری .  در محل اجرای عملیات انباشته شود      نباید ،دئ و الی و دیگر مواد زا      گل
 .ردد نگهداری گموادعاری از این 

  عالیم  نصب ارتفاع 1-2-5 

 تابلوهایی که روی پایه های     ولی ،رو قرار گیرد    سانتیمتر باالتر از لبه سواره     150 پایینی عالیم باید     لبه
 تابلو باید   پایین در این حالت لبه      ،داشته باشند می توانند   ارتفاع کمتری    ، قابل حمل نصب می شوند    موقت

 .رو باالتر باشد سانتیمتر از سطح سواره 30حداقل 

 گرفتن عالیم  قرارنحوه 6 -1-2 

 عالیم باید در سمت راست       ،)بزرگراه ها آزادراه ها و ( جداکننده وسط    باگرفتن در راه های     نحوه قرار 
 سانتیمتر 120 صورتی قرار داده شوند که نزدیک ترین لبه آن از کناره آسفالت                به )حرکتسمت  (جاده  

 سانتیمتر  75، می باید   شانه این فاصله از کناره       ، که شانه راه آسفالت شده     فاصله داشته باشد و در جایی      
 نیز تکرار گردند، البته این      )در رفوژ میانی  ( چپ   سمتعالیم در     باید ،تأکید بیشتر  در این راه ها برای    . باشد

کلیه عالیم  در سایر راه ها    . سمت راست جاده شود     و تجهیزات در   عالیمکار نباید موجب کم شدن تعداد       
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 صورتیا در     و فالت نحوی که نزدیک ترین لبه آن از کناره آس        به ، جاده قرار داده شوند    راستباید در سمت    
که پیچ تند یا شیب        جایی در.  سانتیمتر فاصله داشته باشد     75 از کنار آن حداقل       وجود شانه آسفالته،  

 سانتیمتر  100ند، این فاصله باید به       عرضی وجود دارد و یا عالیم بر روی جداکننده وسط نصب می شو             
 قابل حمل، نصب و در عملیات اجرایی طرحهایی که          های آن دسته از عالیم که بر روی پایه       . افزایش یابد 

 . از این قاعده مستثنا هستند،رو قرار می گیرند  سطح سوارهروی ،در این نشریه ارائه شده

  انتظامیروهاینیبازدید   موقت  ایستگاه های و راهبندها 1-2-7 

 مسئولیت  )رانندگی و امور حمل و نقل ناجا        معاونت راهنمایی و  ( راه   پلیس با توجه به اینکه       اساساً
 رانندگی حریم قانونی راه ها و تجهیزات نصب شده و اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و                حفظتوزین بار،   

 ،عهده دارد   کشور به   راه هایسیار در طول    را از طریق پاسگاههای توزین بار و کنترل ترافیک و گشتهای            
 منظور کنترل و یا      موقت و یا دایمی به      بازدیدسایر نیروهای انتظامی مجاز به ایجاد راهبند و ایستگاه            

 قبالً مجوز الزم را از      ، انجام هماهنگی الزم در هر مورد      ضمنکه   توقف ترافیک عبوری نیستند، مگر این     
 .صالح اخذ نموده باشند و نیز سایر مقامات ذی)  کل راه و ترابریادارات(وزارت راه و ترابری 

 صورت ایجاد راهبندان به منظور بازدید و کنترل موقت ترافیک،              درگونه موارد و       در این  هذا علی
 الزامی  ،الرعایه  عنوان حداقل مقررات و ضوابط الزم       به ، در این نشریه آورده شده     کهرعایت و اجرای آنچه     

 و  جراحات و حفاظت آنها از آسیبها      ،استفاده کنندگان از راه   ترابری،  و ریان در قبال وزارت راه     مج وبوده  
 . مسئول می باشندممکن،نیز حفظ اموال آنها از خسارات 

  تعاریف1-3 

  منطقه کاری1-3-1 

 :به  طور کلی منطقۀ کاری در عملیات اجرایی در راه ها شامل نواحی ذیل می باشد

  و محوطۀ کاریمسیر اولیه به  وسایل  نقلیه، قبل از ورود به  ناحیه انحراف  ناحیه هشدار-

 ترافیک هدایت و مسیر ناحیه انحراف -
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  کاریمحوطه -

 )ناحیه هدایت ترافیک به مسیر اولیه( ناحیه پایان عملیات اجرایی -

 “. شودمراجعه 16 الی 13 به شکلهای صفحات ”

  ناحیه هشدار اولیه1-3-1-1

م عملیات اجرایی یک ناحیه پیش آگاهی  دهنده الزم است تا به رانندگان نسبت به مسدود بودن        در تما 
این ناحیه می تواند شامل عالیم پیش آگاهی، چراغ چشمک زن و یا            . و تغییر، پیش آگاهی کافی را بدهد      
 .مجموعه ای از عالیم و چراغها باشد

 )D( طول ناحیه هشدار اولیه 1-3-1-1-1

 پیش آگاهی نصب شده تا ابتدای ناحیه        تابلوی هشدار اولیه عبارت است از فاصله اولین          ول ناحیه ط
 متر  50این طول با توجه به سرعت متوسط وسایل  نقلیه عبوری از             ). شروع مخروط محافظکاری  (انتقال  

 . تعیین می گردد1)8-5( متر متغیر بوده و مقدار آن از جدول 800تا 

 ر ناحیه انحراف مسی1-3-1-2

 :احیه انحراف مسیر شامل دو قسمت استن

 )محافظکاریناحیه مخروط ( ناحیه انتقال -

  آزادمحدوده -

 )مخروط محافظ کاری( ناحیه انتقال 1-3-1-2-1

حرکت مسدود می گردد،   ) خطوط(نگامی  که ترافیک در یک یا چند خط در حال حرکت است و خط               ه
مخروط ( معمولی به محوطه کاری، از ناحیه انتقال             برای کانالیزه کردن ترافیک عبوری، از شرایط         

این ناحیه به  عنوان ناحیه ایمنی باید به  وضوح قابل رؤیت بوده و به                   . استفاده می شود ) محافظ کاری
در ناحیه انتقال چنان چه    .  درستی عالیم گذاری شود، به  طوری  که باعث گمراهی و اشتباه رانندگان نگردد           

                                                                                                                                       
 102ر ک به ص . 1



 9  فصل اول ـ اصول بنیادی ایمنی در عملیات اجرایی راهها

ناحیه انتقال  . یط موجود انطباق نداشته باشد، باید نسبت به اصالح آن اقدام گردد             خط کشی قبلی با شرا   
 .متناسب با محوطه کاری ممکن است مجهز به چراغ چشمک زن و تابلوی هدایت ترافیک باشد

  طول ناحیه انتقال1-3-1-2-1-1

ت و عرض    به حداکثر سرعت مجاز حرک      توجه، با   )طول مخروط محافظ کاری  (ول ناحیه انتقال     ط
متغیر بوده و مقدار آن به همراه تعداد مخروطهای ایمنی مورد            ) عرض  خطر (مسدود شده  قسمت  کاری     
 . تعیین می گردد1)6-5(نیاز در این طول از جدول 

 )عرض خطر( عرض مسدود شده 1-3-1-2-1-2

اشغال عبارتست از عرضی از راه که برای انجام عملیات اجرایی،             ) عرض خطر (عرض مسدود شده    
 .می باشد“Sعرض محدوده  آزاد ”این عرض شامل عرض سطح و فضای کاری به  عالوه . می گردد

  عرض محدوده آزاد1-3-2-1-3

رض محدوده آزاد عبارتست از عرض واقع در بین منتهی الیه فضای کاری  و ترافیک عبوری که با                   ع
 .ارائه گردیده است) 1-1(جدول مقدار کمیتهای فوق در . توجه به حداکثر سرعت مجاز متغیر است

همچنین باید  . هر جا که  حداکثر سرعت  مجاز مالک  قرار می گیرد، باید حداقل های فوق رعایت گردد             
 .به مسائل غیر منتظره و عبورهای مقطعی محلی نیز توجه گردد

حتی االمکان باید فضا و ناحیه مناسب و ایمنی برای کارگران و پرسنل مشغول به کار، به وجود آید و                    
هر گاه افراد پیاده از      . این فضا برای، کاهش مزاحمت برای ترافیک عبوری، کوچک و محدود باشد               

به این نکته توجه شود که عرض        . سواره رو عبور می کنند، باید برای آنها نیز فضای مناسب فراهم گردد           
 .ه گیری می شود فضای کاری تا قسمت خارجی مخروطهای ایمنی اندازبیرونی از لبه Sآزاد 
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  محدوده آزاد1-3-1-2-2

و فضای کاری،   ) مخروط محافظ کاری (محدوده آزاد عبارتست از یک محوطه خالی بین ناحیه انتقال           
در کارهای متحرک این ناحیه بین وسیله  نقلیه هدایت ترافیک و وسیله  نقلیه در حال انجام کار می باشد و                 

دن یک حاشیه ایمنی برای وسایل  نقلیه و کارگران مشغول به  کار             هدف از ایجاد این ناحیه به  وجود آور        
 .می باشد

این محدوده باید طوری طراحی شود که فضای کافی برای توقف وسایل  نقلیه قبل از رسیدن به                     
ناحیه کاری را به  وجود آورد تا چنان چه راننده ای متوجه عالیم اخطاری و پیش آگاهی ناحیه هشدار اولیه                   

اشد و وارد ناحیه انتقال گردد، فرصت و زمان کافی داشته باشد تا وسیله نقلیه خود را قبل از                         نشده ب 
این ناحیه باید عاری از کارگران، تجهیزات، . برخورد با کارگران و وسایل آنان در ناحیه کاری متوقف نماید

 .مصالح و وسایل کاری باشد

  طول محدوده آزاد1-3-1-2-2-1

 و فضای   T) پایان مخروط محافظ کاری  (بارتست از طول بین پایان ناحیه انتقال        طول محدوده آزاد ع   
 . تعیین می گردد1-1انجام کار و مقدار آن با توجه به حداکثر سرعت مجاز از جدول 

  حداقل طول و عرض محدوده آزاد-1-1جدول 

 حداقل عرض محدوده آزاد
(S)) متر ( 

 حداقل طول محدوده آزاد
(L)) متر( 

  سرعت مجازحداکثر
 )کیلومتر در ساعت(

 40تا 5 5/0

 50 تا41 10 5/0

 60 تا 51 15 5/0

  به باال61 25 2/1
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  محوطه کاری1-3-1-3

 .مجموع ناحیه ایمنی، سطح و فضای کاری را محوطۀ کاری گویند

 M طول محوطه کاری 1-3-1-3-1

) و ناحیه ایمنی  ( فضای کاری    طول محوطه  کاری عبارتست از مجموع طولهای ناحیه انتقال، سطح و          
که حداکثر طول آن در راه های دوطرفه با توجه به حجم ترافیک عبوری نباید از مقادیر مندرج در جدول                    

 . بیشتر باشد1-2

  سطح کار1-3-1-3-2

 .سطح کار عبارتست از سطح حفاری، کاوش و یا مرمت که در آن کار انجام می شود

  فضای کاری1-3-1-3-3

 فضای اطراف سطح کاری که برای گذاشتن ابزارآالت، تجهیزات، دستگاهها و دپوی                 عبارتست از 
این فضا همچنین محدوده اطراف را که برای حرکت و مانور، برای               . مصالح مورد نیاز استفاده می شود     

 .انجام کار استفاده می شود نیز شامل می گردد

  ناحیه ایمنی1-3-1-3-4

افیک عبوری و حفاظت استفاده کنندگان از راه و مأموران و کارگران            ناحیه ای است که برای ایمنی تر     
همان گونه که در بند    . در این ناحیه  نباید مصالح  و تجهیزات قرار گیرد        . در حال انجام کار استفاده می شود     

 نیز اشاره گردید، ممکن است این ناحیه برای قرار دادن عالیم و تجهیزات ایمنی جاده ای                  1-3-1-2-1
 .رد استفاده قرار گیردمو

  ناحیه پایان عملیات اجرایی1-3-1-4

این ناحیه فضای کوچکی است که برای هدایت ترافیک به حالت طبیعی و اولیه به کار می رود و از                     
یک ناحیه مخروطی به  عنوان      . قسمت پایانی فضای کاری شروع شده و تا آخرین عالمت ادامه دارد              
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م است که به رانندگان نشان می دهد که می توانند به خطی که مسدود                ناحیه ایمنی در این قسمت الز      
به جز در حالی  که یک جزیرۀ موقتی ایجاد شده           ) ناحیه مخروطی (قسمت اتصال خروجی     .بوده برگردند 

 . درجه اجرا می گردد45است، تحت زاویه 

  طول محوطه کاری-2-1جدول 

 حداکثر تعداد وسیله نقلیه در دو برای

  دقیقه3تعداد وسایل نقلیه در تعداد وسایل نقلیه در ساعت

 )طول کارگاه(طه کاری طول محو
 )متر(

1400 70 100 

1250 63 200 

1050 53 300 
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  طرح عمومی محوطه کاری-1-1شکل 
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  طرح عمومی محوطه کاری-2-1شکل 
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ای کاری طرح عمومی محوطه کاری با وسیله نقلیه پارک شده در جلوی فض-3-1شکل 
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 طرح عمومی محوطه کاری با وسیله نقلیه پارک شده در جلوی فضای کاری-4-1شکل 
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 جهیزات مورد نیازت عالیم و 1-4 

مهم نیست که کار کوچک یا بزرگ است، بر روی زمین اجرا می شود یا در ارتفاع، در تمام کارها به                      
مورد کارهای خاص و غیر منتظره، ممکن         در. اشدمی ب  نیاز  موقع به  و  کافی اطالع رسانی  و دادن آگاهی 

 .باشد است با توجه به مطالعات مهندسی محل کار، عالیم و تجهیزات متناسب دیگری نیز مورد نیاز

  عالیم پیش آگاهی1-4-1 

“ جاده در دست تعمیر است      ”اولین عالمتی که باید توسط رانندگان رؤیت شود، تابلوی  اخطاری             
. نصب گردد ) محوطۀ کاری (اصله مناسبی قبل از شروع کارهای راهداری و راهسازی          می باشد که باید با ف    

ابعاد و حداقل فاصلۀ آن از ابتدای مخروط محافظکاری با توجه به نوع جاده و حداکثر سرعت مجاز                        
 .متغیراست

 فاصله نصب این عالمت با توجه به فضای کاری موجود و مناسب ترین و بهترین                1)8-5(در جدول   
 .عیت دید رانندگان ارائه گردیده استوض

. به رانندگان در مورد کم شدن عرض سواره رو اخطار می دهد           “ می شودراه باریک   ”تابلوی اخطاری   
این تابلو در کنارۀ سمت راست و در جزیره میانی راه های با جدا کننده وسط و بین اولین عالمت و شروع                      

 .مخروط محافظکاری نصب می شود

ای طرح، عالیم و تابلوهای قبلی و ثابت موجود که پیامهای متفاوتی را با عالیم طرح                  در موقع اجر  
 . شوند تا باعث گمراهی رانندگان نگردندپوشیدهمی دهند، باید به طور مناسبی 

  مخروطهای  ایمنی  و چراغهای  روشنایی1-4-2 

 نقلیه مورد استفاده قرار     در محل عملیات اجرایی یک ردیف از مخروطهای ایمنی برای هدایت وسایل            
 .می گیرد
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در شب هنگام و مواقعی از روز که به  دلیل شرایط بد آب و هوایی دید کافی وجود ندارد، برای ایجاد                      
در محلهایی که سرعت وسایل  نقلیه زیاد است،        . ، از چراغ استفاده شود    استروشنایی الزم در راه ممکن      

 . مشخص شده  است افزایش یابد1)6 -5( در جدول باید طول مخروط محافظکاری همان گونه که

 . عالیم، مخروطهای ایمنی و چراغها را نشان می دهدمناسبشکلهای مربوط محل و مکان 

چشمک زن که برای آگاهی دادن و هشدار به رانندگان و ترافیک عبوری در             ) زرد(چراغهای کهربایی   
 متر از   5/1 متر و بیشتر از      1/1با ارتفاع کمتر از     ار می رود، نباید    کمورد مشخص کردن محوطۀ کاری به        

 .این چراغها باید در طول شبانه روز همواره فعال باشند. سطح سواره رو نصب شود

  ناحیه ایمنی1-4-3 

هرگز .  ناحیه ایمنی باید دارای مخروطهای ایمنی و نور کافی باشد            همچنینسطح و فضای کاری و     
 . کاری و یا برای ذخیره مصالح استفاده گرددنباید از سطح ایمنی به عنوان سطح

 “از چپ برانید”و“ از راست برانید” عالیم 1-4-4 

یا از  (از چپ   ” و بر اساس طرحهای ارائه شده، باید تابلوهای           محافظه کاریدر ابتدا و انتهای مخروط      
ه از کنار محوطۀ    قطر این عالمت با توجه به سرعت حرکت وسایل  نقلیه ای ک           . قرار گیرد “ برانید) راست

 . تعیین می گردد2)8-5(کاری عبور می نماید، با استفاده از جدول 

  حفاظ ترافیکی1-4-5 

برای  مشخص  شدن  عرض  فضای کاری  توصیه می شود یک حفاظ ترافیکی در داخل ناحیه مخروط                
تفاده از  در صورت اس  .  رو به سمت ترافیک عبوری قرار می گیرد         حفاظاین  . محافظکاری گذاشته شود  

وسیله نقلیه پارک شده در جلوی فضای کاری و یا در محل کارهای راهداری که به  صورت متحرک انجام               
 .می شود، نیازی به  استفاده  از آن  نمی باشد

                                                                                                                                       
 101ک به ص .ر. 1

 102ک به ص .ر. 2
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  عالیم تجهیزات اساسی مورد نیاز در عملیات اجرایی و کنترل ترافیک در راه ها-5-1شکل 



 ایمنی حین عملیات اجرایی/ آیین نامه ایمنی راهها  20

  پیاده حفاظهای مربوط به افراد1-4-6 

در گودبرداری هایی که در مجاورت محلهای مسکونی و یا عبور عابران قرار می گیرند، برای جلوگیری               
در محل  .  حصار کافی و غیر قابل نفوذ ایجاد گردد        پیاده رواز سقوط افراد پیاده به  داخل گود، باید در طول           

کدیگر، یک حفاظ پیوسته و یک پارچه و با گودبرداری های با طول زیاد، باید با بستن و اتصال حفاظها به ی   
 متر بیشتر باشد، باید  ضمن  مشورت  با        2/1در صورتی  که عمق گودبرداری  از       . مقاومت  کافی  به  وجود آید    

 .ناظر مربوط از حفاظهای با استحکام کافی استفاده شود

  تابلوی اطالعاتی1-4-7 

در هر  . ه  نقلیه و به  صورت متحرک انجام می شود         به  جز در مواردی  که کارهای راهداری با وسیل          
. محوطۀ کاری، باید یک تابلو اطالعاتی به منظور آگاهی دادن به استفاده کنندگان از راه به  کار برده شود                  
 .این تابلو باید طوری نصب گردد که دید را کاهش نداده و باعث مسدود شدن سواره رو و یا پیاده رو نگردد

، نام پیمانکار،   )خالصه وضعیت کاری  (باید حاوی اطالعات کافی در مورد کار مربوط          تابلوی مذکور   
عذرخواهی برای تأخیر در سفر و مشکالت پیش آمده ناشی از محدود شدن عرض جاده و همچنین یک                   

 .شماره تلفن برای تماس در مواقع ضروری باشد

 عالمت  پایان  کارهای  راهداری  و راهسازی 1-4-8 

 متری بعد از    90 تا 10 فاصله در   1)7-5(نتهای کارهای راهداری و راهسازی بر اساس جدول         تابلوی ا 
 .محوطۀ کاری قرار می گیرد

  تجهیزات اضافی1-5 

الزم است عالیم و تجهیزات اضافی مورد نیاز برای کنترل ترافیک به  واسطه موقعیت و محل انجام                  
ت الزم است عالیم هشدار دهنده و اخطاری در هر دو            به  عنوان مثال بعضی اوقا    . کار قبالً بررسی شود   

                                                                                                                                       
 102ک به ص .ر. 1
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مثالً در جایی  که عالیم سمت راست به دلیل ترافیک سنگین قابل رؤیت                  . طرف جاده نصب شوند    
 .نمی باشند، همچنین در آزادراه ها و بزرگراه ها، عالیم اخطاری باید در جزیره میانی نیز تکرار گردند

ی به دلیل عرض محدود سواره رو و یا حجم باالی تردد مستقیماً             در بعضی مواقع باید ترافیک عبور     
 ).جزئیات و چگونگی آن در صفحات بعد تشریح شده است(کنترل گردد 

  روشنایی و قابلیت انعکاس عالیم1-6 

بر اساس مفاد آیین نامه ایمنی راه ها، کلیه عالیم ترافیکی به  کار رفته، باید در هنگام تاریکی به اندازه                  
بنابراین عالیم باید مستقیماً توسط یک منبع نور درونی یا بیرونی و یا با استفاده               .  روشن و مؤثر باشند    روز

  باید از نوع رده مهندسی        شبرنگ  عالیم . روشن  شوند ) شبرنگ(از مواد و مصالح  منعکس کننده         

Engineer grade      و یا النه زنبوریHigh intensity       تاب آن مطابق با     بوده و مشخصات و حداقل باز
 :استانداردهای زیر باشد

  BS873: Part 6 : 1983 Class 1 ] تا2 [و یا  ASTM(D4956)Type VI Class 1]تا  5 [

همچنین توصیه می شود در آزادراه ها و بزرگراه ها از شبرنگ النه زنبوری و در سایر راه ها از شبرنگ                   
 .رده مهندسی استفاده گردد
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 های ترافیکی حفاظ- الف6-1شکل 
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  حفاظهای ترافیکی- ب6-1شکل 
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  لباس مورد استفاده در عملیات اجرایی1-7 

از فواصل دور برای رانندگان به      ) در شب و روز   (کلیه افراد و مأموران در محل کار و سطح جاده باید             
. وردار باشد به  همین جهت لباسی که می پوشند باید از قابلیت دید باالیی برخ             . خوبی قابل رؤیت باشند   

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

ق یکی از انواع مشخص شده در استاندارد        لباسهای مورد استفاده و نوارهای منعکس کننده آنها،  باید مطاب         
 . آورده شده است33 الی 30مثالهایی از انواع لباس در صفحات . مذکور باشد

  انواع و طبقه بندی1-7-1 

 تقسیم می شوند که برای هر گروه حداقل        گروهانواع لباسهای مورد استفاده در عملیات اجرایی به سه          
 .ائه  شده  است ار3-1سطوح قابل  دید لباس  در جدول 

 )متر مربع( حداقل سطوح قابل دید انواع لباس -3-1جدول 

 1نوع  2نوع  3نوع 
 نوع لباس

سطح مورد نظر                                  
 زمینه لباس 14/0 5/0 8/0

 مواد منعکس   کننده 10/0 13/0 20/0

 مواد ترکیبی 20/0 - -

 

  رنگ لباس1-7-2 

 پذیرد، این لباسها باید دارای       انجامت دید وجود دارد، و عملیات راهداری باید           مواقعی که محدودی  
رنگ لباسهای مورد استفاده باید زرد و یا نارنجی فلورسنت باشد و                نوارهای منعکس کننده نور بوده،      

ترجیحاً شامل پوشش شبرنگ زرد یا نقره ای       ( سانتیمتر   5به  عرض حداقل    چنان چه در هنگام شب باشد،      
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تصاویر ”لیکن در مورد نوارهای شبرنگ که به  صورت مایل مورد استفاده قرار می گیرند،                 . باشند) رنگ
B.8 و B.9 سانتیمتر کمتر باشد3عرض نوارهای منعکس کننده نور، نباید از “ ) ج7-1( از شکل . 

  حداقل بازتاب نور برگشتی لباسهای نو1-7-3 

 :نو به دو صورت کنترل می شودحداقل بازتاب نور برگشتی برای لباسهای 

 حالت مجزا -1

 و ) 5-1 (جدولهای مطابق و   باشندحالتی است که فقط نوارهای منعکس کننده دارای بازتاب باالیی           

 است، از نوع با انعکاس بیشتر        نیازموقعی که وضوح بیشتری مورد       . به دو نوع تقسیم می شوند     ) 1-6(
 .استفاده می شود

 حالت ترکیبی -2

در این حالت   . است که عالوه بر نوارهای منعکس  کننده، زمینۀ لباس نیز دارای بازتاب باشد              حالتی  
هرگاه ضریب انعکاس اندازه گیری    . را داشته باشد  ) 4-1(لباس باید حداقل انعکاس ارائه شده در جدول          

شته باشند،  با یکدیگر اختالف دا   %) 15(شده توسط دستگاه مربوط در زوایای صفر و نود درجه، بیش از               
ضریب %) 75(در مصالح حساس، ضریب انعکاس در یک زاویه نباید از           . مصالح را حساس به جهت گویند     

 .ارائه گردیده، کمتر باشد) 6-1(و ) 5-1(، )4-1(انعکاس زاویه مخالف آن که در جداول 

 حداقل ضریب نور برگشتی برای حالت ترکیبی -4-1جدول 







2.mLux
cd 

 )درجه( تابش زاویه

40 30 20 5 

زاویه دید    
 )درجه(

5 20 50 65 2/0 

75/1 5 20 25 33/0 

1 3 4 5 1 

5/0 1 1 5/1 5/1 
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 حداقل ضریب نور برگشتی برای حالت مجزا -5-1جدول 







2.mLux
cdنوع دو  

 )درجه(زاویه تابش 

40 30 20 5 

زاویه دید    
 )درجه(

65 180 290 330 2/0 

60 170 200 250 33/0 

10 12 15 25 1 

4 5 7 10 5/1 

 حداقل ضریب نور برگشتی برای حالت مجزا -6-1جدول 







2.mLux
cdنوع یک  

 )درجه(زاویه تابش 

40 30 20 5 

زاویه دید    
 )درجه(

50 135 220 250 2/0 

30 75 100 120 33/0 

10 12 15 25 1 

4 5 7 10 5/1 

 یه تابشزاو

 عبارت است از زاویه به وجود آمده بین شعاع نوری و خط عمود بر سطح در همان نقطه

 زاویه دید

 عبارت است از زاویه بین خط به وجود آمده توسط یک شعاع نوری به چشم ناظر

  توضیحات تکمیلی1-8 

  رنگدانه های شب نما1-8-1 

با . کاس طول موجهایی  از نور مرئی  می باشد       به  طور کلی رنگ اشیا، در نتیجه جذب انتخابی یا انع            
فرابنفش نامرئی را جذب کرده و       خاصیت می باشند که طول موجهای     این دارای از اشیا،  این، بعضی  وجود
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این . سپس این انرژی جذب شده را به صورت نورهایی با طول موجهای بلند در طیف مرئی پس می دهند                 
 :ی زیر تقسیم کردگونه مواد را می توان به دو دسته کل

  رنگدانه های فلوئورسنت1-8-1-1

تنگستات کلسیم و منیزیم، بورات کادمیم، اورتوسیلیکات روی        (این رنگدانه ها ترکیبات معدنی هستند      
و تا زمانی خاصیت شبرنگی از خودشان نشان می دهند که در معرض اشعه ی تحریک کننده قرار                  ...) و  

ابش اشعه تحریک کننده قطع شود، این خاصیت خود را از دست                 دارند و تقریبأ به محض اینکه ت         
 .می دهند

  رنگدانه های فسفرسنت1-8-1-2

هستند که  ...) سولفیدهای روی، کلسیم، استرانسیوم، باریم و        (این رنگدانه ها ترکیبات سولفید فلزات      
اشعه انرژی ذخیره شده    انرژی اشعه تحریک  کننده تابیده شده را در خود جمع کرده و پس از قطع تابش،                 

 .در خود را به صورت نور مرئی آزاد می کنند

  مواد بازتابنده نور برگشتی1-8-2 

در صورتی که سطح خارجی اجسام کامالً صیقلی باشد، جسم به صورت آئینه ای رفتار کرده و در آن                   
زتابش در همان نقطه    زاویه تابش نسبت به خط قائم در نقطه تابش با زاویه با             (قانون تابش و بازتابش     

صادق خواهد بود، اما مواد بازتابنده نور برگشتی قادرند که پرتو تابیده به آنها را در همان                 ) برابر خواهد بود  
راستا ولی در خالف جهت به سمت ناظر و یا منبع نوری منعکس نمایند که با توجه به این خاصیت از                        

 .ه شدن در شب استفاده می گردداین مواد در ساخت عالیم ترافیکی برای بهتر دید

کاندال /  مترمربع لوکس(R)واحد قابلیت انعکاس 







2.mlux
cdمی باشد . 

  مواد ترکیبی1-8-3 

در صورتی که بر روی مواد دارای خاصیت فلوئورسنت که به  دلیل انتقال طول موجهای کوتاه نوری                  
به طوری که قبالً شرح آن ارائه        (دن می شوند   جذب شده به منطقه مرئی باعث افزایش قدرت دیده ش           
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، مواد بازتابنده نور برگشتی قرار دهیم، ترکیب جدید به نام مواد ترکیبی به وجود می آیند، که                      )گردید
به  دلیل خواص ترکیبی می توانند هم به  عنوان زمینه لباس و هم به  عنوان نوارهای منعکس کننده استفاده                

 .گردند

 نگ سنجی مختصات ر1-8-4 

برای تشخیص فام رنگها معموالً در محیطهای آزمایشگاهی از روش ارزیابی چشمی و مقایسه فام                  
رنگ ساخته شده با نمونه شاهد از طریق حس بینایی اقدام می گردد که به این  مقایسه همرنگی، تینت                     

Tint                مواقع حساس جوابگوی    کردن می گویند، اما با توجه به اینکه این روش، روش دقیقی نبوده و برای
مقادیری را در یک     ... نیاز نمی باشد، می توان برای تعیین خواص رنگ از نظر روشنایی، عمق، فام و                  

 را برای منطقه بینایی آن رنگ در نظر          z,y,x بعدی در نظر گرفت و مختصات        3سیستم و فضای رنگی     
 در مقیاس و نمودار z,y,xیف شده برای گرفت که این اقدام و مقایسه، معموالً بر حسب موارد از پیش تعر           

 . صورت می پذیردLUمعروف به لوکاس 

 ).8-1(و ) 7-1(جداول 

  مشخصات فام زمینه لباس-7-1جدول 

 * )min β (حداقل مختصات رنگ سنجی
y x 

 نام

 
 
76/0 

61/0 

494/0 

452/0 

54/0 

387/0 

356/0 

398/0 

460/0 

 زرد فلورسنت 

 
 
40/0 

390/0 

376/0 

341/0 

344/0 

610/0 

544/0 

579/0 

655/0 

 قرمز 

 نارنجی 

 فلورسنت

 
 
25/0 

344/0 

341/0 

314/0 

310/0 

655/0 

579/0 

606/0 

690/0 

 قرمز

 فلورسنت
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  مشخصات فام مواد ترکیبی-8-1جدول 

 * )min β (حداقل مختصات رنگ سنجی
y x 

 نام

 
 
70/0 

610/0 

494/0 

452/0 

540/0 

387/0 

356/0 

398/0 

460/0 

 زرد فلورسنت 

 
 
40/0 

390/0 

375/0 

340/0 

344/0 

610/0 

544/0 

579/0 

655/0 

 قرمز 

 نارنجی 

 فلورسنت

 
 
25/0 

344/0 

341/0 

315/0 

310/0 

655/0 

570/0 

595/0 

690/0 

 قرمز

 فلورسنت

 .ز نسبت روشنایی نور بازتاب شده از شیء به روشنایی نور تابیده شده به آنعبارتست ا): β( ضریب روشنایی *
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 31  فصل اول ـ اصول بنیادی ایمنی در عملیات اجرایی راهها

 

)BS(EN)471:1994بر اساس استاندارد ( انواع لباس مورد استفاده در عملیات اجرایی - ب7-1شکل 



 ایمنی حین عملیات اجرایی/ آیین نامه ایمنی راهها  32

 

 )BS(EN)471:1994بر اساس استاندارد ( انواع لباس مورد استفاده در عملیات اجرایی - ج7-1 شکل



 33  فصل اول ـ اصول بنیادی ایمنی در عملیات اجرایی راهها

 
 )BS(EN)471:1994بر اساس استاندارد ( انواع لباس مورد استفاده در عملیات اجرایی - د7-1شکل 



 ایمنی حین عملیات اجرایی/ آیین نامه ایمنی راهها  34

  راهبندها و ایستگاه های موقت بازدید نیروی انتظامی1-9 

یا کنترل ترافیکی در راهبندهای ایجاد شده توسط نیروهای انتظامی،          هر بازدید، بازرسی و جستجو و       
و سایر  ) اداره کل راه و ترابری استان مربوط      (مورد با کسب مجوز قبلی از وزارت راه و ترابری           باید در هر    

مقامات صالحیت دار صورت گیرد، در این گونه موارد رعایت مفاد دستورالعملها و ضوابط اجرایی اشاره شده           
و استقرار عالیم و تجهیزات مشخص شده در این نشریه، به  منظور کنترل ترافیک الزامی بوده و باید                      

بدیهی است پرسنل و مأموران مربوط باید قبالً آموزشهای الزم را دیده             . دقیقاً به مورد اجرا گذاشته شود     
 به  جای   “خطرات دیگر ”اخطاری  تنها تغییری که در عالیم می باید صورت گیرد، استفاده از تابلوی            . باشند

می باشد که به همراه صفحه متممی در زیر عالمت نصب           “ جاده در دست تعمیر است    ”عالمت اخطاری   
فارسی و ”به همراه فاصله تا محل ایست بازرسی به دو زبان           “ ایست بازرسی ”می شود و بر روی آن جملۀ       

 و راهی که در آن راهبندان اجرا می شود، یکی          نوشته شده می باشد که با توجه به نوع عملیات        “ انگلیسی
با تغییرات اشاره شده    ) مطابق شکلهای مربوط در بخش عالیم آیین نامه ایمنی  راه ها        (از طرحهای مندرج    

در این خصوص و به منظور ایمنی بیشتر استفاده از پرچمدار در فاصله               . مورد استفاده قرار خواهد گرفت    
وسایل  نقلیه ای  که برای این گونه موارد        .  محوطه کاری توصیه می شود     متری قبل از شروع     90 تا   60

استفاده می شوند باید به خوبی قابل رؤیت بوده و بر روی سقف آنها چراغ چشمک زن نصب و در تمام                      
 .طول زمان عملیات مورد استفاده قرار گیرد

ر شب و روز از فواصل دور برای        همچنین کلیه پرسنل و مأموران در محل کار و در سطح جاده باید د             
خود  باید از پوششهای مناسبی     ) نظامی(رانندگان به  خوبی قابل دیده شدن باشند، لذا بر روی لباس فرم              

 در زمینه   EN(:B.S 1994( 471رعایت استاندارد   . که از قابلیت دید باالیی برخوردار باشند استفاده نمایند        
 که اشاره شد برای محکم       همان گونهضمناً  .  اکیداً توصیه می گردد   مشخصات لباسهای  با قابلیت  دید باال     

کردن عالیم در جای خود نباید از سنگ، بلوکهای بتنی، الستیک چرخ اتومبیل و بشکه های فلزی و                     
در این موارد   . تابلوهای متفرقه و غیر استاندارد و اجسام مشابه، به علت خطرناک بودن استفاده نمایند                

که فاقد  (ردن عالیم در جای خود باید از کیسه های حاوی ماسه یا دیگر مصالح ریزدانه                 برای محکم ک  
 .استفاده گردد) خاک رس یا سایر دانه های چسبنده هستند
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 )دسترسی موقت(راه انحرافی  1-10 

. ایجاد گردد ) دسترسی موقت (ممکن است الزم باشد راه به طور کامل بسته شده و یک راه انحرافی                
صورت می باید ضمن مشورت با ناظر مربوط، به منظور حفظ ایمنی استفاده کنندگان از راه و جریان در این 

راه  انحرافی با ورودی و خروجی های مناسب را باید با        . روان و ایمن ترافیک، تمهیدات الزم اندیشیده شود       
راستا ضرورت دارد با    در همین   . توجه به شرایط موجود محل و بر مبنای مطالعات مهندسی ایجاد نمود             

استفاده از عالیم هشداری و اطالعاتی، استفاده کنندگان از راه و رانندگان را از مسدود شدن مسیر موجود                  
 .و ادامه حرکت از طریق راه انحرافی مطلع نمود

 . مواردی که احتیاج خواهید داشت با ناظرتان مشورت نمایید1-11 

 : ناظرتان مشورت نماییدمثالهایی از مواردی  که نیاز دارید با

 یک موقعیت کاری خاص که در این نشریه برای آن روش  کاری معینی پیش بینی و ارائه نشده                      -
 .است

 . به روش صحیح کار اطمینان ندارید-

 . جایی  که به دلیل حجم ترافیک باال، کار را به زمانهای مشخصی از روز محدود می کند-

 .عالیم ثابت ترافیک را غیر ممکن می سازد وقتی که نوع کار، استفاده از -

 در مواقعی که به دلیل وجود قوسهای قائم یا افقی یا شیبهای تند و یا شرایط جوی، دید محدود                       -
 .باشد و یا اینکه به نصب عالیم اضافی و یا تعلیق کار نیاز باشد

 .زم است متر ال2/1 حصارهای قوی تر از حد معمول در حفاری های با عمق بیشتر از -

 . با توجه به مقتضیات و شرایط محیطی، کنترل ترافیک شهری توسط پلیس راه الزم باشد-

 . در محلهایی که مد نظر است، از عالیم ترافیکی متحرک و قابل حمل استفاده شود-

 . زمانی  که  تابلوهای ترافیکی قابل حمل پی درپی قرار گیرند-

 .ن پیاده، خصوصاً اطفال برخورد داشته باشد وقتی که محل کار با محل عبور عابرا-
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انجام ) شامل یک خط رفت و یک خط برگشت         ( کارهای سیار که در محور راه های دو خطه             -
 .می شود

 . کارهایی که با خط راه آهن تالقی می نماید-

 . هنگامی که کار در تونل یا ورودی آن صورت می گیرد-

 .راه های دو طرفه به  کار می رونددر “ آهسته/ ایست ” وقتی که تابلوهای -

 .ایجاد گردد) دسترسی موقت( جایی  که ممکن است الزم باشد راه بسته، و یک راه انحرافی -

  کار در میدانها و تقاطعهای پرترافیک-

 . متر در سواره رو انجام شود200 کارهایی که باید در طول بیشتر از -

 . کیلومتر در ساعت باشد60در آنها بیشتر از  کار در راه هایی که حداکثر سرعت مجاز -

  کار در راه های سه خطه و بیشتر-

 کار در مجاورت مکانهایی انجام شود که احتماالً توسط افراد مسن یا معلول و یا اطفال، مورد                       -
 .استفاده قرار می گیرند



 

2 
 عالیم گذاری

 برای ترافیک عبوری
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 .اشین و کاربرد آنها باید انجام گیرد آنچه هنگام پایین آوردن عالیم از م2-1 

  پارک کردن2-1-1 

قبل از تخلیه عالیم از ماشین و استقرار آنها، باید وسیله نقلیه را به صورت مناسب و ایمنی پارک                       
اگر نمی توان وسیله را طوری پارک نمود که توسط سایر رانندگان دیده شود، باید برای دید بهتر از                   . نمود

 .چشمک زن استفاده شود) دزر(چراغ کهربایی 

هنگامی . در هر صورت حتی االمکان عالیم باید طوری قرار گیرند که باعث مسدود شدن راه نگردند               
) کهربایی(که جاده فاقد سیستم روشنایی است، باید در هنگام شب حداقل یک چراغ  خطر زرد                          

 .چشمک زن در کنار عالیم در شانه راه قرار گیرد

 اهی عالیم پیش آگ2-1-2 

. در جداول فصل پنجم و شکلهای نمونه، فاصله عالیم پیش آگاهی و محل استقرار آنها ارائه می شود                
 می باشد، باید از عالیم      محدوداگر در محل محوطه کاری به  دلیل وجود قوس و یا شیبهای تند، دید                  

کافی برای کاهش   پیش آگاهی اضافی استفاده گردد تا رانندگان قبل از رسیدن به محوطۀ کاری زمان                 
این عالیم باید بر اساس مفاد آیین نامه ایمنی راه ها و          . سرعت و تطبیق با شرایط محیطی را داشته باشند        

 .پس از مشورت با ناظر مربوط در محل مناسب قرار گیرند

  دسترسی به کارگاه2-1-3 

 ای  که مورد استفاده    به  خاطر داشته باشید در هنگام نصب عالیم و مخروطهای ایمنی، وسایل  نقلیه              
 .قرار می گیرند، ضوابط  و مقررات  رانندگی و نیز ضوابط بارگیری و بار اندازی محصوالت را رعایت نمایند

 کار به تنهایی    انجام بیشتر از میزانی که برای       راممکن است مجبور باشید طول مخروط محافظکاری        
 با ورودی و خروجی های مناسب      سرویسجاده  همچنین ممکن است الزم باشد      . الزم است، اجرا نمایید   

 .احداث شود
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 آنها نصب شده رانندگی      روی) زرد(رانندگانی که با وسیله  نقلیه ای  که چراغ چشمک زن کهربایی             
این عمل باعث خواهد شد که سایر        . می نمایند، باید قبل از ورود به محوطه کاری آن را روشن نمایند             

 .به درستی عبور نمایندرانندگان عبوری گمراه نشده و 

بنابراین .  از راه می شوند   استفاده کنندگانموجب گیج شدن    ) چشمک زن(چراغهای قرمز هشدار دهنده     
 .نباید از آنها در محل ورود و خروج به محوطه کاری و بر روی وسایل نقلیه مربوط استفاده گردد

  روش تنظیم و استقرار عالیم2-1-4 

 بر حسب سرعت مجاز قبل از       1)8 -5(باید بر اساس جدول     “ یر است جاده در دست تعم   ” عالمت   -1
 متری محوطه کاری قرار گیرد و در صورت محدودیت دید از           800 تا   50ورود به منطقه کاری در فواصل       

 .عالیم اضافی استفاده شود

 . وسیله  نقلیه در محل مناسب و ایمن متوقف شود-2

در صورتی که در طول شب و      (ید کافی در روز و شب        پوشیدن لباس کار مخصوص و مناسب با د        -3
 .برای مأموران و کارگران الزامی است) یا مواقعی که دید محدود است ادامه داشته باشد

 . عالیم و تجهیزات قبل از به  کار بردن کنترل گردند-4

ر ترافیک   الزم برای عبو   تمهیدات در صورت توقف وسیله  نقلیه در سطح جاده، تدابیر حفاظتی و              -5
 .در کنار آن قرار گیرد“ از چپ یا از راست برانید”انجام پذیرد و یک تابلوی 

 جاده در دست تعمیر     محدودهپایان  ” باید تابلوی    2)7-5( در پایان محوطۀ کاری با توجه به جدول          -6
 .که نشان دهنده رسیدن به شرایط عادی است، گذاشته شود“ است

، مخروطهای ایمنی و    “ می شود باریکجاده  “ ”حرکت کنید ) سترا(از سمت چپ    ” از تابلوهای    -7
چراغهای روشنایی برای حفاظت از ناحیه کاری و آگاهی دادن مناسب و به  موقع مطابق با آنچه قبالً                      

 .گفته شد استفاده شود

                                                                                                                                       
 102ک به ص .ر. 1

 102ک به ص .ر. 1
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 به منظور ایمنی بیشتر و در صورت نیاز می توان پس از تأیید ناظر در طول محوطه کاری سرعت                   -8
 . وسایل نقلیه را با استفاده از عالیم محدودیت سرعت کاهش دادحرکت

، نوع، اندازه و محل نصب و استقرار 1)13 -5(و ) 12 -5(، )11 -5(، )10 -5(، )9 -5(، )8 -5(جداول 
 .عالیم را مشخص نموده است

حداکثر سرعت   استوقتی  که الزم    ) بزرگراه ها و راه های اصلی   ( در آزادراه ها و راه های شریانی        -9
کمتری را در نزدیک شدن به  محوطۀ کاری به  کار گرفت، اختالف بین سرعت نزدیک شدن به                          

، باید “نهایی”محوطه کاری و حداکثر سرعت، زیاد خواهد بود، در چنین شرایطی قبل از محدودیت سرعت     
سرعت کمتر بعدی   اختیار گردد تا رانندگان را به تدریج برای محدودیت          “ واسطه”یک محدودیت سرعت    

 .آماده سازد

 .نشان داده شده است) 11 -5(محدودیتهای سرعت که باید در نظر گرفته شود، در جدول 

 . نکاتی که در پروژه های بهسازی و روسازی راه ها باید رعایت گردد2-2 

 -از قبیل آسفالت سطحی      (در پروژه های بهسازی و روسازی راه ها، شامل آسفالت گرم یا سرد                 
 :، باید نکات ذیل رعایت گردد)اندود سطحی  یا نفوذی(و نیز قیرپاشی سطح راه ها )  سیلکت-میکس رود

  جاده لغزنده است2-2-1 

، در طولی از راه که قیرپاشی شده و یا خطر لغزندگی وجود               “جاده لغزنده است  ”از عالمت اخطاری    
 .دارد، استفاده گردد

  پرتاب سنگ2-2-2 

 که خطر پرتاب سنگ در سواره رو وجود دارد، نصب           راهدر طولی از    “ گپرتاب سن ”عالمت اخطاری   
 .شود

                                                                                                                                       
 105 الی 102ک به ص .ر. 2
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  خطر لغزندگی جاده و یا پرتاب سنگ2-2-3 

 .از بین رفت، عالمت مربوط باید جمع آوری گردد“ خطر لغزندگی جاده و یا پرتاب سنگ”زمانی  که 

  ابتدا و انتهای محل عملیات2-2-4 

دو نفر پرچمدار که آشنا به فنون         ) ا و انتهای محل عملیات     ابتد(در طرفین محل اجرای عملیات        
 . مستقر گردندترافیکپرچمداری باشند، در تمام طول مدت عملیات، برای هدایت 

  طول عملیات آسفالت2-2-5 

طول عملیات آسفالت در هر روز به  نحوی انتخاب گردد که کل عرض سواره رو در طول مذکور                       
 .ز آسفالت گرددبه طور همزمان و در همان رو

  پایان عملیات روزانه2-2-6 

آسفالتی جدید با شیبی مالیم به آسفالت موجود         ) الیه(در پایان عملیات روزانه، محل اتمام روکش         
 .متصل گردد

  چاله های مربوط به عملیات لکه گیری آسفالت2-2-7 

 . شوندچاله های مربوط به عملیات لکه گیری آسفالت، در همان روز، لکه گیری و پر

  اختالف سطح بین شانه و سواره رو2-2-8 

به  منظور جلوگیری از ایجاد اختالف سطح بین شانه و سواره رو همزمان با پیشرفت عملیات آسفالت،                 
 .شانه های طرفین راه نیز تکمیل گردد، در غیر این صورت در اسرع وقت این عمل انجام شود

  خط کشی2-2-9 

 آسفالت و همچنین بالفاصله پس از تکمیل آسفالت         اتمام، به محض    با توجه به اهمیت خط کشی راه     
 .هر الیه روکش در نقاط الزم، باید خط کشی، تکمیل و یا تجدید گردد
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در . ارجح است که اصالح آنی خط کشی پس از انجام کارهای جاده ای، جزئی از قرارداد کار باشد                   
اً در محلهایی که فقدان عالیم و خط کشی         ، خصوص نباشدصورتی  که  خط کشی با مواد دایمی ممکن           

تأخیر در تجدید خط کشی به     . ممکن است به شرایط خطرناکی منجر شود، باید فوراً رنگ سرد به کار رود             
نحوی که با برنامه خط کشی دایمی در منطقه پس از پایان عملیات بهسازی متناسب نباشد، بسیار                       

به  همراه  “ خطرات دیگر ”شی است، نصب تابلوی اخطاری      در طولی از راه که فاقد خط ک      . نامطلوب است 
به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته       “ 1متر... راه بدون خط کشی تا     ”صفحه متممی که بر روی آن جملۀ        

 اندازه و فاصله نصب عالمت خطر و صفحۀ متمم را             2)8 -5(و  ) 4 -5(جداول  . شده، ضروری می باشد  
هایی که ممکن است منحرف کننده باشند، باید دائماً اصالح و یا              مشخص نموده است، کلیه خط کشی      

هنگام خط کشی سطح سواره رو برای حفظ چشم گربه ای ها باید تدابیر الزم به وسیله گذاشتن              . پاک شوند 
پس از پایان عملیات لکه گیری و مرمت رویه های آسفالتی،            . حفاظ مناسب بر روی آنها اتخاذ گردد        

 .ده باید تجدید شوندخط کشی های محو ش

بدیهی است تا زمانی که اختالف سطح شانه ها با سواره رو، اصالح و تکمیل نگردیده،  باید از                         
مخروطهای ایمنی و سایر عالیم و تجهیزات الزم که نشان دهنده وجود خطر و اختالف سطح بین                       

 .سواره رو و شانه ها می باشد، استفاده گردد

                                                                                                                                       
به کار  »خطرات دیگر «این صفحه را می توان با زمینه قرمز و نوشته سفید به تنهایی و بدون استفاده از تابلوی اخطاری                      . 1

 .گرفت
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. راه هایی که محل عبور عابران پیاده است کار در شانه-1-2شکل 
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 . کار در شانه راه های اصلی دو خطه که محل عبور عابران پیاده است-2-2شکل 
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  کنترل ترافیک2-3 

  عرضهای جاده2-3-1 

 متر برای یک راه دو طرفه کمتر باشد، ممکن است برای             50/6وقتی عرض غیر مسدود سواره رو از       
. توبوسها ایجاد مشکل نماید، در این صورت باید با ناظر مربوط مشورت شود                وسایل  نقلیه سنگین و ا     

 متر برای کارهای راهسازی و راهداری خیلی کم می باشد، در این            5/5راه های با عرض سواره رو کمتر از       
 متر استفاده نموده و از       56/3صورت باید از مخروطهای ایمنی برای ایجاد یک عرض عبور به میزان                

حداقل عرض الزم   .  کنترل ترافیک برای عبور وسایل  نقلیه به  صورت یکطرفه استفاده گردد              روشهای
در جاهایی که انتظار می رود فقط وسایل  نقلیه       .  متر می باشد  25/3برای عبور ترافیک به صورت یک طرفه       

اهش در راه های درون شهری ک     .  متر کاهش یابد   75/2سبک عبور نمایند، ممکن است این عرض تا           
عرض قابل عبور تا مقدار فوق برای دوچرخه سواران ایجاد مشکل خواهد کرد که باید مراتب مدنظر قرار                  

 .گیرد

  خط رفت و یا برگشت2-3-2 

منظور از خط رفت و یا برگشت، ناحیه ای از سواره رو است که دارای محدودیت موقت می باشد و                      
 . به  صورت کنترل شده عبور نمایدترافیک ابتدا باید در یک جهت و سپس در جهت دیگر

  روشهای کنترل ترافیک2-3-3 

 . و چگونگی کنترل ترافیک، باتوجه به موارد زیر، ناظر مربوط باید تصمیم گیری نمایدمورد نوعدر 

 . شدخواهد عرض جاده برای عبور استفاده از چه مقدار -

  ترافیک عبوریمیزان نوع و -

 لیات اجرایی در محل عمرانندگان میزان دید -

 می گیرد، کنترل ترافیک باید با استفاده از         صورتدر کارهای اجرایی که در تماس با گذرگاه راه آهن           
 .انجام شود“ آهسته/ ایست ”تابلوهای 
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 “آهسته/ ایست ” کنترل ترافیک به وسیله عالیم 2-3-3-1

 به  صورت خط رفت و       “آهسته/ ایست  ” را می توان با استفاده دستی از تابلوهای           عبوریترافیک  
برگشت به  طور یکطرفه کنترل نمود، مشروط بر اینکه حجم تردد در یک ساعت و طول کارگاه از مقادیر                   

 .1بیشتر نباشد) 1-2(مشخص شده در جدول 

 متر باشد و ایستگاه     20 از   کمتروقتی  که منطقه  کاری در مسیر مستقیم بوده و طول محوطه کاری              
 متری برای ترافیک عبوری قابل رؤیت باشد، می توان         100نیز حداقل از فاصله     “ ستههآ/ ایست  ”عالمت  

 متر  20اگر طول فوق الذکر بیشتر از    . در انتها یا وسط استفاده کرد     “ آهسته/ ایست  ”فقط از یک تابلوی     
،  متر مقدور نباشد   100باشد و یا اینکه عملیات در محل قوس انجام شود، به  نحوی که تأمین فاصلۀ دید                 

همچنین ممکن است برای کنترل ترافیک به ارتباط        . باید تابلوهای مذکور در هر دو انتها به  کار برده شود          
به ترافیک در جهت حرکت باید  در جهت دیگر “ آهسته”با نشان دادن عالمت     . رادیویی دوطرفه نیاز باشد   

 ).نامه ایمنی راه هامطابق شکلهای مربوط در بخش عالیم آیین . (استفاده شود“ ایست”عالمت 

 محوطه کاری، باید فرصت الزم       طول در   حرکتضمناً برای ترخیص و عبور وسایل  نقلیه در حال            
 .داده شود

در صورت وجود تقاطع هم سطح با راه آهن در محل کارهای راهسازی و راهداری باید قبل از شروع                   
در این حالت می توان دو عالمت        . آیدبه  کار با مسئوالن ذی ربط در راه آهن هماهنگی الزم به عمل               

ضمناً از عالیم ترافیکی پیش آگاهی و      . در کنار تقاطع و در جهات مختلف  کار قرار داد          “ آهسته/ ایست  ”
. توسط رانندگان قابل رؤیت باشد     اطالعاتی نیز قبل از تقاطع استفاده شود، به  طوری  که به  وضوح                  

ممکن .  میلیمتر می باشد  900ی راه ها، قطر هر یک از این عالیم         براساس مفاد بخش عالیم آیین نامه ایمن     
بر روی یک پایه قرار گیرند که به راحتی توسط متصدی           ) به صورت پشت به پشت    (است هر دو عالمت     

بچرخد و یا ممکن است از یک نوع مصالح سبک ساخته شده و روی پایه ای نصب گردد که                      ) اپراتور(

                                                                                                                                       
بیشتر از مقادیر جدول مورد اشاره باشد، باید با ایجاد راه انحرافی و یا به                 در صورتی که طول کارگاه و یا میزان ترافیک            -1

 .طریق دیگر، عرض مناسب را برای عبور دوطرفه ترافیک فراهم نمود
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/ ایست  ”نگهداری شده و بچرخد، نحوه عالمت دهی با استفاده از عالیم              ) اپراتور(به وسیله متصدی    
 . فصل چهارم شرح داده شده است3-4در بند “ آهسته

  کنترل ترافیک به وسیله  چراغهای راهنمای سه مرحله ای و یا عالیم حق تقدم عبور2-3-3-2

مرحله ای یا عالیم حق    برای کنترل ترافیک به صورت یک طرفه می توان از چراغهای راهنمای سه             
 به میزان توجه رانندگان و اطاعت       عنایتلیکن با   ). 54 و   52شکلهای صفحات   (تقدم عبور استفاده نمود     

آنها از فرامین این گونه عالیم، استفاده از این روشها برای کنترل ترافیک در عملیات اجرایی که در                       
 .راه های بین شهری صورت می گیرد، توصیه نمی شود

  حداکثر تعداد وسایل نقلیه-1-2 جدول

 حداکثر تعداد وسیله نقلیه در دو جهت

 تعداد وسایل نقلیه
 در ساعت

 تعداد وسایل نقلیه
  دقیقه3در 

 طول کارگاه
 )طول محوطه کاری(

 )متر(

1400 70 100 

1250 63 200 

1050 53 300 

950 47 400 

850 42 500 

 عالیم کنترل ترافیک به وسیله سایر 2-3-3-3

در راه هایی که با وجود انجام عملیات اجرایی عرض قابل عبور آنها برای عبور ترافیک به  صورت                     
دوطرفه کفایت می نماید، می توان همان گونه که در شکلهای نمونه این فصل نشان داده شده است، از                   

 .برای کنترل ترافیک استفاده نمود) “آهسته/ ایست ”غیر از عالیم (سایر عالیم 
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.در یک راه اصلی دوخطه که یک خط آن بسته است) آهسته/ ایست ( طرح عالیم گذاری برای کنترل ترافیک به وسیله عالیم گردان -3-2شکل 
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 .در یک راه اصلی دوخطه که یک خط آن بسته است) آهسته/ ایست ( طرح عالیم گذاری برای کنترل ترافیک به وسیله عالیم گردان -4-2شکل 
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. طرح عالیم گذاری در یک راه سه خطه بدون جدا کننده وسط که دو خط آن بسته است-5-2 شکل
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 کنترل ترافیک به وسیله چراغهای راهنمای سه مرحله ای در یک راه اصلی دوخطه-6-2شکل 
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 کنترل ترافیک به وسیله عالیم حق تقدم عبور در یک راه اصلی دوخطه-7-2شکل 
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.گذاری در یک راه سه خطه بدون جدا کننده وسط که خط میانی آن بسته است طرح عالیم -8-2شکل 
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. طرح عالیم گذاری در یک راه سه خطه بدون جدا کننده وسط که خط میانی آن بسته است-9-2شکل 
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 گذاری برای عملیات اجرایی  عالمت2-4 

عالیم را   گرفتن و طرح     شکلهای نمونه نمایش داده شده در فصل اول و دوم این نشریه جزئیات قرار             
 .در عملیات اجرایی مختلف مشخص می سازد

  وسیله نقلیه پارک شده2-4-1 

اگر از وسیله نقلیه پارک شده در ابتدای محوطه کاری برای محافظت استفاده می شود و سرعت                     
ه  نقلیه   متری بین وسیل   5 کیلومتر در ساعت می باشد، باید یک فاصله حداقل          50ترافیک عبوری بیشتر از     

 2 کیلومتر در ساعت می باشد، مقدار فوق به          50و فضای کاری وجود داشته باشد و اگر سرعت، کمتر از            
 را از انتهای قسمت مخروطی تا جلوی وسیله          L“ طول محدودۀ آزاد  ”در این حالت    . متر کاهش می یابد  

ر عقب وسیله  نقلیه باشند، باید       اگر کارگران در حال کارکردن د      . نقلیه پارک شده اندازه گیری  می نمایند     
وسیله  نقلیه را طوری پارک نمود که پشت آن به سمت کار باشد، به استثنای مواردی که دور زدنها و                        

در این مواقع وسیله نقلیه باید طوری قرار گیرد          ). مانند راه های یک طرفه  (گردشها ایجاد خطر می نمایند     
 .اشد، بتواند به آسانی وارد و خارج شودکه بدون اینکه نیاز به دور زدن داشته ب

  عرضهای جاده2-4-2 

 نداشته باشد، ممکن است که عرض        وجوداگر فضای کافی برای عبور ترافیک به صورت دو طرفه             
خطوط حرکت را کاهش داد و یا یک طرف به  طور کامل مسدود شده و کنترل ترافیک در طرف دیگر                       

 .انجام پذیرد

  شروع کار2-4-3 

 هشدار اولیه    طول ناحیه  Dو  ) طول مخروط محافط کاری   ( طول ناحیه انتقال     Tتعیین مقادیر   برای  
 . مراجعه  نمایید1)7 -5(و ) 6 -5(به جداول  ) فاصله اولین عالمت تا ابتدای محوطۀ کاری(
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 . گردیده استارائهتعریف  فضای کار و ابعاد منطقه ایمنی در فصل یک 

 دو سواره رو مجزا های دارای جاده در  کار5 -2 

 کسب موافقت اداره راه و ترابری،       ضمندر صورتی  که الزم باشد که یک خط حرکت بسته شود، باید             
 .موضوع به پلیس راه اطالع داده شود

  مسدود شدن خط عبور سمت راست2-5-1 

 . شده استداده نشان 64 و 63این مورد در شکلهای صفحات 

  مسدود شدن خط عبور سمت چپ2-5-2 

 .است نشان داده شده 62ن مورد در صفحه ای

  مسدود شدن دو خط عبور2-5-3 

 یک راه چهارخطه با جداکننده وسط را که دو خط آن بسته               در طرح عالیم گذاری    63شکل صفحه   
 .می دهد است، نشان

  مسدود شدن سه خط عبور2-5-4 

ه سه خط آن بسته      شش خطه با جداکننده وسط را ک      راه طرح عالیم گذاری در یک      64شکل صفحه   
 .است، نشان می دهد
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. طرح عالیم گذاری در یک راه شریانی شش خطه با جدا کننده وسط که یک خط کناری آن بسته است-10-2شکل 
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. طرح عالیم گذاری در یک راه شریانی چهارخطه با جدا کننده وسط که یک خط کناری آن بسته است-11-2شکل 
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.ی در یک راه شریانی چهارخطه با جدا کننده وسط که یک خط کناری آن بسته است طرح عالیم گذار-12-2شکل 
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. طرح عالیم گذاری در یک راه شریانی چهارخطه با جدا کننده وسط که دو خط آن بسته است-13-2شکل 



 منی حین عملیات اجراییای/ آیین نامه ایمنی راهها   62

 
. طرح عالیم گذاری در یک راه شریانی شش خطه با جدا کننده وسط که سه خط آن بسته است-14-2شکل 



 63  فصل دوم ـ عالمت گذاری برای ترافیک عبوری

  کار در محل تقاطعها2-6 

 ترافیک باید برقرار باشد، در غیر این  صورت ممکن است            جریاندر حین انجام کار در محل تقاطعها        
 .یک راه انحرافی الزم باشد

و تابلوی  “ جاده در دست تعمیر است    ” انجام می شود، تابلوی     اصلیاگر کار در قسمت  کناری یک راه        
 ).همان گونه که در شکلهای مربوط نشان داده شده است. (ودفلش را باید در این مکان نصب نم

در کارهای مشابه مخروطهای    . ، کار در مجاورت یک تقاطع را نشان می دهد        69 و   68شکل صفحات   
ایمنی باید طوری در مجاورت تقاطع قرار گیرند که به رانندگان در گردش به چپ یا راست، آگاهی الزم                    

 .را بدهند

 . مراجعه نمایید1)7-5(و ) 6-5( به جداول D و Tبرای تعیین ابعاد 

 کار در تقاطعهایی که به وسیله چراغهای راهنمایی و رانندگی ثابت کنترل 2-7 
 .می شوند

  در مجاورت تقاطعها2-7-1 

کارهای راهسازی و راهداری در مجاورت یک تقاطع دارای چراغ راهنمایی و رانندگی می تواند سبب                
 .در این  صورت چراغهای راهنمایی باید به  طور مناسبی تنظیم گردند. تقاطع شودقطع جریان ترافیک در 

  در تقاطعها2-7-2 

 ، عالیم گذاری و محافظت الزم در کارهای راهداری و راهسازی در                69 و   68شکلهای صفحات   
ای تقاطع  تابلوهای پیش آگاهی مناسب باید در عرض بازوه      . تقاطع راه فرعی با راه اصلی را نشان می دهد        

 .گذاشته شود

                                                                                                                                       
 102 و 101ک به ص .ر. 1
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 . کیلومتر در ساعت و یا بیشتر باشد، با ناظر مربوط مشورت نمایید60اگر سرعت وسایل  نقلیه عبوری 

  نگهداری چراغهای فرمان2-7-3 

باید آنها را به طور مناسب بسته بندی نمود تا از          ) راهنمایی و رانندگی  (هنگام حمل چراغهای فرمان     
 .انندآسیبهای احتمالی مصون بم

  کار کردن در میادین2-8 

 از اداره راه و ترابری محل و همچنین           مجوزکارکردن در میادین و یا نزدیکی آنها فقط با کسب              
 .هماهنگی با پلیس راه امکانپذیر است

  کار کردن در ورودی و خروجی میادین2-8-1 

اه انحرافی احداث شود که     وقتی نتوان پس از اتمام کار، ترافیک را در دو جهت عبور داد، باید یک ر                
 .در این خصوص الزم است با ناظر و مشاور مربوط مشورت شود

  کار کردن در ناحیه دایره ای میدانها2-8-2 

در این مواقع باید سعی نمود ترافیک را به طور مناسب عبور داد، در غیر این  صورت یک راه انحرافی                    
 .س راه را در جریان امور قرار دهیدالزم خواهد بود، در مواقع اضطراری و ضروری، پلی

  کار در تونلها2-9 

در هنگام کار در تونلها و یا قسمت ورودی و خروجی آنها با توجه به اختالف میزان روشنایی داخل و                     
و نیز محدودیت عرض و ارتفاع عبور، باید قبل از ورود به محوطۀ                ) خصوصاً در طول روز   (خارج تونل   

استفاده از چراغهای   .  ارائه شده، هشدار الزم به ترافیک عبوری داده شود          مطابق طرحهای ) تونل(کاری  
در هدایت ایمن ترافیک    ) خارج از تونل  (راهنمای سه مرحله ای به همراه پرچمدار قبل از محوطه کاری            

در این گونه موارد ارجح است تا پایان عملیات اجرایی، تونل به  طور موقت مسدود گردد و           . توصیه می گردد 
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ضرورت دارد ضمن مشورت با ناظر، قبالً       . در صورت وجود کنارگذر، ترافیک از این طریق عبور داده شود          
 .مسئوالن اداره راه و ترابری و پلیس راه را در جریان اجرای کار قرار داد

 )دسترسی های موقت( عالیم گذاری برای راه های انحرافی 2-10 

در یک راه   ) دسترسی های موقت ( راه های انحرافی    ، عالیم گذاری برای  70 و   69شکلهای صفحات   
در این گونه موارد الزم است با نصب عالیم            . اصلی دوخطه و یک راه شش خطه را نشان می دهد            

پیش آگاهی، استفاده کنندگان از راه را از مسدود بودن مسیر و ادامه حرکت از طریق راه انحرافی مطلع                     
 طرح، عالیم و تابلوهای قبلی و ثابت موجود که پیامهای متفاوتی             لذا ضرورت دارد در زمان اجرای     . نمود

 .را با عالیم طرح می دهند، به نحو مناسبی پوشاند تا باعث گمراهی رانندگان نگردند
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 کار در تقاطعها-15-2شکل 



 67  ل دوم ـ عالمت گذاری برای ترافیک عبوریفص

 
 کار در تقاطعها-16-2شکل 
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 راه اصلی دوخطهدر یک) راه دسترسی موقت( طرح عالیم گذاری راه انحرافی -17-2شکل 



 69  ل دوم ـ عالمت گذاری برای ترافیک عبوریفص

 
 طرح عالیم  گذاری راه انحرافی در یک راه شش خطه-18-2شکل 
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 کارهای سیار و کارهای کوچکی

 که با وسیله نقلیه انجام می شود
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 مقدمه

کارهای سیار و کارهای کوچکی که با وسیله نقلیه انجام می شود، شامل کارهای سیار و کارهای                     
به طوری که دارای حرکت و توقفهای کوتاه در       . ه  نقلیه انجام می شود   کوچکی است که با یک یا چند وسیل       

مانند پاک کردن و تنظیم قنوها، مرمت شانه ها، تسطیح و موج تراشی، ریزش                  . طی انجام کار باشد    
برداری، برف روبی، نمک پاشی بازدید پلها و تونلها، آمارگیری ترافیکی و خط کشی راه ها که عملیات                    

در کار به این روش ممکن است نیازی به استفاده از               .  با عبور ترافیک صورت گیرد       اجرایی همزمان 
 .مخروطها و محافظتهای ایمنی نباشد، در زیر توصیه های الزم در این خصوص ارائه می شود

  استفاده از وسیله نقلیه3-1 

ر حال حرکت در سطح     عملیات اجرایی در راه ها ممکن است با استفاده از وسیله  نقلیه ایستاده و یا د                
از قبیل برف روبی، نمک پاشی، ریزش      ( و اتفاقی    اضطراریسواره رو انجام شود به  جز در عملیات راهداری         

در صورتی می توان از این روش استفاده نمود که دید کافی وجود داشته باشد و وسایل نقلیه                 ...) برداری و   
ره رو انجام می شود و ترافیک در هر دو جهت حرکت          وقتی کار در نواحی مرکزی سوا     . به خوبی دیده شوند   

 .می نماید، باید با ناظر مربوط مشورت شود

  نیازهای اساسی3-2 

 : وسایل نقلیه باید3-2-1 

 . به خوبی رنگ شده باشند، به طوری که به وضوح قابل رؤیت باشند-

 .چشمک زن در روی سقف باشند) زرد( دارای حداقل یک چرغ کهربایی -

“ از راست یا چپ برانید     ”هتی که وسایل نقلیه به آنها نزدیک می شوند، دارای یک تابلوی                در ج  -
 .باشند

) 8-5(برای تعیین حداقل ابعاد عالمت به جدول          .  سمت عبور را برای رانندگان مشخص کنند         -
 .مراجعه نمایید
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  عالیم ثابت اضافی3-2-2 

 :ود نماستفادهدر موارد زیر باید از عالیم ثابت اضافی 

 هرگاه به دلیل وجود موانع طبیعی و یا قوسهای افقی و یا قائم در جاده، وسیله  نقلیه به خوبی قابل                      -
 .رؤیت نباشد

 . باشدباال حجم ترافیک عبوری -

 . فضای کافی برای عبور ترافیک از کنار وسیله نقلیه وجود نداشته باشد-

 . شودانجام عملیات در آزادراه ها -

 .به کندی حرکت کند و یا این که احتیاج به توقفهای مکرر داشته باشد وسیله نقلیه -

با صفحات متمم مناسب استفاده نمود،        “ جاده  در دست تعمیر    ”در چنین  مواردی باید از عالمت       
عالیم نباید در   . در هر دو جهت به  طور مناسب به  کار رود          “ جاده باریک می شود  ”همچنین باید عالمت    

 . کیلومتر از محل انجام کار قرار گیرند5/1فاصله بیش از 

باید در هر   “ جاده در دست تعمیر   ”چنان چه  کار در عرض تقاطع انجام می شود، یک تابلو اخطاری              
 .طرف از محوطۀ کاری گذاشته شود

  خط کشی راه و نصب چشم گربه ای3-3 

ی موجود باشد،   وقتی در هنگام خط کشی راه و نصب چشم گربه ای برای عبور ترافیک عرض کاف                
در غیر این   . ممکن است عالیم پیش آگاهی و عالیم اخطاری نصب شده بر روی وسایل  نقلیه کافی باشد              

با و ( صورت باید ضمن مشورت با ناظر مربوط، مخروط گذاری و استفاده از عالیم از راست و یا چپ برانید    
 .باشدالزم ) یا بدون کنترل ترافیک و یا با مسدود کردن کامل مسیر

در عملیات خط کشی و نصب چشم گربه ای ها مشکالت متفاوت تری از انواع معمول کارهای راهداری              
اوالً پرسنل، وسایل نقلیه و ماشین آالت در حین انجام کار به  طور مستمر در امتداد      . و راهسازی وجود دارد   

ل عبور در تماس می باشند، لذا      سواره رو در حال حرکت می باشند و به  صورت خطرناکی با ترافیک در حا             
به  طور مثال   . ممکن است الزم باشد نسبت به مسدود نمودن یک خط یا خطوط حرکت اقدام نمود                   
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وقتی که عرض خطوط عبور، کمتر از حد استاندارد بوده و ترافیک عبوری شامل تعداد قابل توجهی وسایل    
متی از عرض راه در قسمت میانی سواره رو،          نقلیه سنگین باشد و یا چنان چه  به  علت اشغال شدن قس             

عبور وسایل  نقلیه غیرممکن باشد، برای حفاظت از کارگران، استفاده کنندگان از راه و تجهیزات و                       
ماشین آالت، باید عالمت گذاری و مخروط گذاری به  طور مناسبی انجام شود، همان گونه که در شکلهای                

 . نشان داده شده است80 و 79 صفحات 

 خط کشی با    ، ماشین  Screed اسکرید و یا    Sprayر عملیات خط کشی طولی راه به  صورت اسپری          د
بنابراین نمی توان از عالیم ثابت در کنار راه          .  کیلومتر در ساعت حرکت می نماید      8 تا   4سرعت حدود   
حرکت در این  صورت عالیم در جلوی وسیله  نقلیه ای که در جلوی ماشین خط کشی                    . استفاده نمود 

البته این روش در راه های باریک سواره رو برای سبقت گرفتن ایجاد مشکل                . می نماید، نصب می شود  
در این  صورت می توان با نصب عالیم مناسب بر روی بدنه ماشین خط کشی، ایمنی الزم را                    . می نماید

 .برقرار نمود

  ایستگاه های بازدید3-4 

 ادارات  یا آمارگیری ترافیکی، باید بر اساس کسب مجوز قبلی از         بازدید از راه و ابنیه فنی و تحقیق و           
 .راه  و ترابری انجام پذیرد

وسایل  نقلیه ای که به این  منظور عازم محورها می شوند، باید به  خوبی رنگ شوند، به طوری که به                    
 روی  چشمک زن بر ) زرد(همچنین ضمن نصب عالیم مناسب، چراغ کهربایی         . وضوح قابل رؤیت باشند   

سقف هر یک از آنها نصب شده باشد تا توسط استفاده کنندگان از راه به وضوح دیده شده و توسط پلیس                     
 .راه قابل شناسایی باشند

 :هنگام ورود به محل کار باید نکات زیر به دقت مورد توجه قرار گیرند

صورت وجود کنارگذر و یا      متر از محل کار و در        10 وسیله نقلیه در منتهی الیه شانه راه و به فاصله           -
 .فضای مناسب در آن محل متوقف گردد

 باید یک حداقل فاصله دید مناسب به منظور تأمین ایمنی بیشتر بین ترافیک عبوری و افراد                        -
 .مشغول به  کار ایجاد نماید
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 . قبل از ترک وسیله نقلیه، افراد، لباس با قابلیت دید باال بپوشند-

در غیر این   . ت امکان از درب سمت دورتر از ترافیک  عبوری  ترک  نمایند             وسیله  نقلیه را در صور      -
 . صورت  قبل از باز کردن درب و پیاده شدن مراقب ترافیک نزدیک باشند

 در هنگام حضور در محل برای جلوگیری از خطر لغزیدن و افتادن، کارگران از دویدن در سطح                      -
 .سواره رو اجتناب نمایند

 لغزش و سقوط در سطح راه، تدابیر و مراقبتهای الزم در هنگام باال و پایین آمدن از                   برای احتراز از   -
 .شیبها اتخاذ گردد

 حتی االمکان بازدید در زمانی انجام شود که ترافیک عبوری کم است، در تمام مدت انجام کار                      -
 .چراغ چشمک زن وسیله نقلیه روشن باشد

 .ه اندازه کافی ورزیده و مطلع می باشند اطمینان حاصل نمایید که تمام پرسنل ب-

 . بازدید و بررسی از قبل برنامه ریزی شده باشد و برنامه تنظیم شده از سوی کلیه افراد رعایت گردد-

 . اگر شرایط جوی نامناسب و دید کافی وجود ندارد، بازدید انجام نشود-

 . بررسی و بازدید به سرعت انجام پذیرد-

 ار استفاده از پرچمد3-5 

با توجه به حجم ساعتی ترافیک و نوع کار، ممکن است ناظر مربوط، استفاده از پرچمدار را در جهت                    
 .هشدار به ترافیک عبوری و تأمین ایمنی الزم، به  همراه طرحهای راهبندان مربوط توصیه نماید
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 طرح عالیم گذاری برای عملیات خط کشی در راه های دو طرفه-1-3شکل 
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 طرح عالیم گذاری برای عملیات نصب چشم گربه ای در راه های دو طرفه -2-3شکل 



 

4 
 قوانین پرچمداری و استفاده

 )آهسته/ ایست (از عالیم 





 81 »هستهآ/ ایست «فصل چهارم ـ قوانین پرچم داری و استفاده از عالئم 

 “آهسته/ ایست ” ایستگاه های پرچمداری و عالیم 4-1 

در صورتی  که قبل از شروع محوطۀ کاری از عالیم پیش آگاهی به  شرحی که در فصول قبل اشاره                    
 90 تا 60باید در فاصله    “ آهسته/ ایست  ”استفاده نشده باشد، ایستگاه های پرچمداری و عالیم          گردید  

متری قبل از شروع محوطۀ کاری استقرار یابند تا رانندگان قبل از رسیدن به محوطۀ کاری زمان کافی                    
لیه در  این فاصله به سرعت وسایل نق      . برای کاهش سرعت و تطبیق با شرایط محیطی را داشته باشند            

در هر صورت ایستگاه باید حداقل از فاصله        . نزدیک شدن به محل و شرایط  فیزیکی موجود بستگی دارد         
چنان چه در منطقۀ کاری و به  دلیل وجود        .  متری برای ترافیک عبوری تحت کنترل قابل رؤیت باشد         100

شد، می باید با افزایش فاصله      متر با  100موانع طبیعی و یا قوسها و یا شیبهای تند، فاصلۀ دید کمتر از                
 متر را برای ترافیک عبوری که به محوطه کاری نزدیک          100ایستگاه از محوطه کاری، حداقل فاصله دید        

 .می شود، تأمین نمود

باید در شانۀ مجاور به ترافیک تحت کنترل و یا در خطی            ) آهسته/ متصدی عالمت ایست    (پرچمدار  
ممکن است الزم باشد در شانۀ  مخالف خط راهبند          “ نقطه ای” در موانع    که راهبند قرار داده شده بایستد،     

پرچمدار . همچنین نباید تحت هیچ شرایطی در خطی بایستد که ترافیک از آن عبور می کند              . مستقر شود 
می بایست به صورت واضح توسط رانندگان تمامی جهت مجاز            “ آهسته/ ایست  “ ”متصدی عالمت ”

به  همین جهت متصدی مربوط باید به تنهایی بایستد و از تجمع کارگران در                حرکت، قابل رؤیت باشد،     
 .اطراف ایستگاه جلوگیری شود

 . شب، باید از نور و دید کافی برخوردار باشدساعاتدر “ آهسته/ ایست ”ایستگاه پرچمداری و عالمت 

د دارد، می باید   همچنین عالیم و پرچمهای مورد استفاده در شب و مواقعی  که محدودیت دید وجو                
 .منعکس کننده نور باشند
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  پرچمداری4-2 

پرچمداری به  عنوان یک روش در کنترل موقت ترافیک در راه ها،  باید توسط افراد آموزش دیده ای                   
خصوصاً دید و   (لذا برخورداری از وضعیت مناسب جسمانی       . که واجد صالحیتهای  الزم باشد صورت پذیرد      

 .ارد مهمی است که در گزینش و به کارگیری پرچمدار، باید مدنظر قرار گیرداز جمله مو) شنوایی مطلوب

  لباس پرچمدار4-2-1 

رنگ لباس پرچمدار باید زرد و یا نارنجی فلورسنت بوده و چنان چه کار در ساعات شب و یا مواقعی                     
کننده عکس  که به لحاظ شرایط جوی، دید محدودی باشد صورت گیرد، باید این لباس دارای نوارهای من                

 نور به عرض حداقل پنج سانتیمتر باشند، در این خصوص رعایت  استاندارد لباسهای  با قابلیت دید باال                     

 471)EN(:B.S 1994 اکیداً توصیه می گردد. 

  نحوه عالمت دادن با پرچم4-2-2 

 را در    برای توقف ترافیک، پرچمدار باید در حالتی که رو به ترافیک ایستاده است، میلۀ پرچم                   -1
امتداد شانۀ خود به  صورت افقی نگه دارد به نحوی که تمام سطح پرچم از زیر میله آویزان و قابل رؤیت                      
باشد و نیز برای تأکید بیشتر دست آزاد خود را بلند نموده و کف دست را به  طرف وسایل  نقلیه مقابل که                       

 ).87شکل صفحه (قصد توقف آنها را دارد، نگهدارد 

 باید در حالتی که رو به ترافیک         پرچمدارش سرعت یا اعالم  هشدار به وسایل  نقلیه،           برای کاه  -2
 .ایستاده است، پرچم را به آرامی حرکت دهد

 پرچم را از سطح   ) بدون اینکه دست و بازوی خود را از حالت افقی باالتر ببرد           (در این حالت، پرچمدار     
 .شانه مستقیم رو به پایین حرکت دهد

ع به  حرکت  و عبور وسایل  نقلیه، پرچمدار باید در حالتی که روبه روی ترافیک ایستاده                  برای شرو  -3
همان گونه که در شکل مربوط . است و پرچم را پایین گرفته، با دست دیگر به ترافیک دستور حرکت بدهد

 .مراحل مختلف پرچمداری نشان داده شده است
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رد، باید به منظور تأمین ایمنی الزم، ضمن           چنان چه  عملیات اجرایی در هنگام شب صورت گی            
 .هماهنگی با ناظر مربوط محوطۀ کاری را به سیستم روشنایی مناسب برای تأمین دید مجهز نمود

تهیه شده و به میله ای به      )  سانتیمتر 70×70( پرچم مورد استفاده باید به رنگ قرمز و ابعاد حداقل             -
چم می بایست به صورتی باشد که در صورت وزش باد، پرچم            لبه آزاد پر  .  سانتیمتر متصل شود   90 طول  

 .به حالت عمودی قرار گیرد

 “آهسته/ ایست ” نحوه استفاده از تابلوی 4-3 

 موقت ترافیک حین عبور از      کنترلبرای  “ آهسته/ ایست  ”همان گونه که قبالً نیز اشاره شد، عالیم         
استفاده قرار می گیرند، به استناد مفاد آیین نامه        مورد  ...)  راهسازی و    -راهداری  (محل عملیات اجرایی    

عالیم مذکور ممکن است    .  میلیمتر برای قطر این دو عالمت الزم است        900ایمنی راه ها، تنها یک اندازه      
هر دو بر روی یک پایه سوار شوند که بتوان به راحتی آن را چرخاند و یا ممکن است از یک نوع مصالح                        

 .یه ای نصب شود که به وسیله دست نگهداری شده و بچرخدسبک ساخته شده و روی پا

در خصوص توانایی های جسمی و آموزش الزم و          (تمام مشخصاتی که برای پرچمدار ذکر گردیده          
/  ایست  ”در مورد متصدی تابلوی دستی        ) لباس کار مناسب که از قابلیت دید باالیی برخوردار باشد             

 .ت گرددگردان صدق می کند و باید رعای“ آهسته

همان گونه ( با پرچم می باشد دادنگردان شبیه عالمت “ آهسته/ ایست  ”نحوه عالمت دادن با تابلوی      
، با این تفاوت که برای متوقف کردن وسایل نقلیه باید            ) نشان داده شده است     87که در شکل صفحۀ      

وش پرچمداری اشاره شد    را مقابل ترافیک گرفته و دست دیگر خود را همان گونه که در ر            “ ایست”تابلوی  
 .برای تأکید بیشتر باال آورده، کف دست را به  سمت ترافیک بگیرد

 . دیگر دستور حرکت بدهددسترا مقابل ترافیک گرفته و با “ آهسته”برای حالت حرکت باید تابلوی

اده که به  حالت افت   (را مقابل ترافیک گرفته و دست دیگر را          “ آهسته”برای حالت هشدار نیز تابلوی      
 .حرکت نمی دهد) است
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)آهسته/ ایست ( نحوه عالمت دادن با پرچم و عالیم -1-4شکل 



 

5 
 جزییات طراحی
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  چک لیست5-1 

  قبل از شروع به کار5-1-1 

 .]       را ببینید) 3-1(بند [ آیا طرحی دارید که چگونه محل کار را عالیم گذاری و محافظت کنید؟ -1

 ترابری محل را گرفته اید؟                                                             آیا موافقت اداره راه و -2

  آیا پلیس راه مربوط را از زمان اجرای کار آگاه ساخته اید؟                                                  -3

 .]         را ببینید) 7-1(بند [ده اند؟  آیا همه مأموران و کارگران، لباسی که به خوبی دیده شود پوشی-4

 .]                        را ببینید) 8-5(جدول [ محل مناسب برای اولین تابلوهای اخطاری کجاست؟ -5

 .]                                  را ببینید95صفحه [ چه نوع عالیم اخطاری در محل کار الزم است؟ -6

 .]                                  را ببینید96صفحه [امی در محل کار الزم است؟  چه نوع عالیم انتظ-7

 .]     را ببینید) 1-1(و ) 6-5(و جداول ) 2-1-3-1(بند [ ناحیه انحراف مسیر چه طولی الزم دارد؟ -8

                 .]         را ببینید) 8-5(جدول [ چه تعداد چراغ و مخروط ایمنی ترافیکی الزم است؟ -9

مناسب خواهد بود؟   ) رفت و برگشت  ( آیا عرض غیرمسدود سواره رو برای عبور ترافیک در دو جهت             -10
 .]                                                                                     را ببینید) 1-3-2(بند [

 ؟                                                                    چه نوع کنترل ترافیکی الزم خواهد بود-11

  آیا عالیم گمراه کننده ثابت، پوشانده شده اند؟                                                             -12

  در هنگام انجام کار5-1-2 

 ا را به طور مناسب تغییر داده اید؟                  مخروطها و چراغه،   اگر شرایط تغییر کرد آیا عالیم-1

  آیا عالیم، مخروطها و چراغها به طور منظم تمیز، نگهداری و جای گذاری شده اند؟                   -2

را اصالح  ) عالیم گذاری با توجه به شرایط و زمان کاری       ( آیا مسئوالن امور ترافیکی، شرایط محیطی        -3
                                                                                                      نموده اند؟  

  هنگام تغییر در کنترل ترافیک در شب و پایان هفته، آیا عالیم اخطاری تغییر کرده اند؟              -4
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 ت اقدامی صورت گرفته است؟         آیا نظم کنترل ترافیک بررسی شده و در جهت کاهش تأخیرا-5

  آیا محل کار برای شب هنگام به طور کافی و مناسب عالمتگذاری، محافظت و روشن شده است؟-6
                                                                                                                          

  و لجن سطح جاده و محل کار تمیز شده است؟                                             آیا گل و الی-7

  هنگامی که کار تمام شده و قبل از ترک محل کار5-1-3 

  آیا تمام عالیم، مخروطهای ترافیکی و چراغها جمع آوری شده اند؟                                       -1

 ثابت به حالت اولیه برگشته اند؟                                                               آیا تمام عالیم -2

  آیا اتمام کار به اطالع اداره راه و ترابری و پلیس راه رسانده شده است؟                                 -3

 ت؟                                        آیا گل و الی و لجن سطح جاده در محل کار تمیز گردیده اس-4

 
 :تهیه کننده:                             پیمانکار:                                عنوان پروژه

 :تاریخ:                                   ناظر:                                      محل اجرا
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اخطاری که در عملیات اجرایی و کنترل موقت ترافیک بیشتر مورد استفاده قرار  انواع عالیم -1-5شکل 

 .می گیرند
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که در عملیات اجرایی و کنترل موقت ترافیک بیشتر ) بازدارنده و حکم کننده( انواع عالیم انتظامی -2-5شکل 

.مورد استفاده قرار می گیرند
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. اخطاری و یا انتظامی در عملیات اجرایی مورد استفاده قرار می گیرند انواع صفحات متمم که به همراه عالیم-3-5شکل 
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. انواع اطالعاتی که در عملیات اجرایی مورد استفاده قرار می گیرند-4-5شکل 
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)تغییر مسیر( اندازه عالیم اطالعاتی -5-5شکل 
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)تغییر مسیر( اندازه فلشهای عالیم اطالعاتی -6-5شکل 
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 ازدارنده و حکم کننده، اندازه ها و فواصل دید عالیم ب-1-5جدول 

 عالمت ایست

4 3 2 1 

فاصله دید بدون مانع که در کمتر 
از آن باید یک عالمت پیش آگهی 

 .نصب گردد

مثالهایی از نوع راهی که در آنها سرعت  عرض
اتومبیلهای سواری ممکن است مانند آنچه در 

 . نشان داده شده باشد1ستون 

سرعت حرکت 
 ودروهای سواریخ

 )میلیمتر( )متر(
کیلومتر در ( 

 )ساعت
 

45 

45 

750 

750 

 راه های باریک شهری

 راه های باریک بین شهری

 30تا 

 30تا 

  الف-1

  ب-1

 تا 30بیش از  راه های محلی و فرعی شهری و بین شهری 750 45
  کیلومتر50

2 

راه های دوخطه فرعی بدون جداکننده وسط شهری و  750 70
 ن شهری و راه های شریانی شهریبی

 تا 50بیش از 
  کیلومتر65

3 

110 

)70( 

900 

)750( 

 راه های شریانی و بعضی راه های فرعی

 

 و 65بیش از 
 80تا 

4 

150 

)110( 

1200 

)900( 

 تا 80بیش از  راه های شریانی و آزادراه های شهری
95 

5 

راه های شریانی بین شهری با جدا کننده وسط و با   
 تاندارد باال، آزادراه هااس

 6 95بیش از 

 :نکته

 .آماری سرعت حرکت وسایل نقلیه باشد%) 85(، باید در صورت امکان) 1ستون ( سرعت حرکت -1

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

ه در نظر گرفتن تدابیری برای زیبایی محیط و یا وجود                از اندازه کوچکتر عالیم باید تنها هنگامی استفاده کرد ک              -3
 .محدودیتهای طبیعی و فیزیکی، استفاده از عالیم بزرگتر را غیر عملی می سازد

 اندازه بزرگتر عالیم باید هنگامی مورد استفاده قرار گیرد که شرایط محیطی نصب آن را الزم بداند و یا آمار تصادفات                         -4
 .نمایدتأکید بیشتری را ایجاب 

 وقتی استفاده می شود که اندازه های داخل پرانتز ستونهای ماقبل آن         6 و   4 از فاصله دید بدون مانع درون پرانتز ستونهای          -5
 .استفاده شود

» عالمت توقف در تمام طول سواره رو ممنوع      « وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که        10 اندازه درون پرانتز عالمت ستون       -6
 . قرار دارد، باشد8ه ای برابر آنچه در پرانتزهای ستون دارای انداز
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  عالیم بازدارنده و حکم کننده، اندازه ها و فواصل دید-1-5ادامه جدول 

  عالمت رعایت حق تقدم سایر عالیم بازدارنده و حکم کننده

10 9 8 7 6 5 

عالیم تکراری 
توقف در تمام 
 راه ممنوع

حداقل فاصله دید 
 برای عالیم

 عالیم کلیه
 بازدارنده

 اشکال
مربوط به 

بخش عالیم 
آیین نامه 
 ایمنی راه ها

فاصله دید بدون مانع که در 
کمتر از آن نصب عالمت پیش 

 .آگاهی الزم است
 ارتفاع

 میلیمتر متر قطر به میلیمتر 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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 زه نوشته های صفحات متمم عالیم بازدارنده و حکم کننده، اندا-2-5جدول 

 )میلیمتر( ارتفاع حروف فارسی –الف  )میلیمتر( ارتفاع حروف انگلیسی –ب 

  میلیمتر600قطر 
 الف                ب

  میلیمتر750قطر 
 الف                ب

  میلیمتر900قطر 
 الف                ب

  میلیمتر1200قطر 
 الف                ب

 نوع صفحه متمم

 راه با جدا کننده وسط 1نکته  200              300 150              230 100              150

 راه یکطرفه 1نکته  200              300 150              230 100              150

 به جز خودروهای مجاز 1نکته  1نکته  100              150 100              150

 ) کیلومتر2تا (طول محدودیت  300              500 200              300 150              230 100              150

 پایان 300              500 200              300 150              230 100              150

 )2نکته (فلش ساده  - 225      ×      400 225      ×      400 175      ×      300

 )2نکته (فلش دوبل  - 225      ×      525 225      ×      525 175      ×      400

 :نکته

  غیر قابل استفاده-1

 )میلیمتر(ارتقاع × ) میلیمتر(عرض :  اندازه صفحاتی که با عالمت توقف ممنوع در طول راه به کار می رود عبارت است از-2

 . میلیمتری باشد1200 میلیمتر باید برابر ارتفاع حروف عالیم 1500وف عالیم به قطر  ارتفاع حر-3

 . میلیمتری باشد600 میلیمتر باید برابر ارتفاع حروف عالیم 450 ارتفاع حروف عالیم به قطر -4
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 . حداقل طولی از حاشیه راه اصلی را که باید از راه فرعی دیده شود-3-5جدول 

 ردیف )کیلومتر در ساعت(سرعت اتومبیلهای سواری در راه اصلی  *)متر(فاصله دید 
120 115 1 

90 95 2 

65 80 3 

45 65 4 

30 50 5 

15 35 6 

 : این فاصله از یکی از نقاط زیر شروع می شود*

بل رؤیت بیش   این جدول حداقل طولی از حاشیه راه اصلی را که باید از راه فرعی دیده شود نشان می دهد، چنان چه  طول قا                     
 .از این مقدار باشد استفاده از عالمت ایست در راه فرعی لزومی ندارد

 . متر عقب تر از حاشیه سواره رو راه اصلی در طول راه فرعی، اگر راه فرعی دارای ترافیک عبوری کم باشد3: الف

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

 :نکته

 .اگر چه این فاصله دید باید از هر دو طرف به حساب آید ولی، دید در جهت چپ مهم تر است
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  عالیم اخطاری، اندازه و فاصله نصب آنها-4-5جدول 

فاصله حداقل دید 
 )متر(جهت عالمت 

فاصله عالمت از 
 )متر(محل خطر 

ارتفاع 
مثلث 

 )میلیمتر(

مثالهایی از انواع راه هایی که سرعت وسایل 
 1نقلیه ممکن است شبیه آنچه در ستون 

 .نوشته شده باشد

سرعت حرکت وسایل 
کیلومتر در (نقلیه 

 )ساعت

 30تا  راه های بسیار باریک شهری و بین شهری 600 45 45

 50 تا 30بین  راه های فرعی و محلی شهری و بین شهری 600 45 45

 65 تا 50بین  راه های دوخطه بدون جدا کننده وسط 750 45-110 60

75 180-110 900 

)750( 

و ) بزرگراه ها و راه های اصلی(راه های شریانی 
 بعضی راه های فرعی

 80 تا 65بین 

90 245-180 1200 

)900( 

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

 95 تا 80بین 

105 305-245 1200 

)1500( 

ط در مناطق بین بزرگراه ها با جدا کننده وس
 شهری و دارای استاندارد باال، آزادراه ها

 95بیشتر از 

 :نکته

 .سرعت نزدیک شدن باشد% 85باید در هر جا که ممکن است،  ) 1ستون ( سرعت حرکت وسایل نقلیه -1

حدودیتهای طبیعی   اندازه های کوچکتر عالیم باید فقط هنگامی مورد استفاده قرار گیرند که مسئله رعایت زیبایی و یا م                   -2
 .نصب، عالمت بزرگتر را غیر قابل استفاده سازد

 . اندازه های بزرگتر عالیم باید وقتی که شرایط نصب ایجاب کند و یا وقتی احتمال وقوع تصادف زیاد باشد، به کار روند-3
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  اندازه صفحات متمم ارتفاع حروف صفحه با توجه به ارتفاع مثلث-5-5جدول 

  میلیمتر600
 )ب)          (فال(

  میلیمتر750
 )ب)           (الف(

  میلیمتر900
 )ب)           (الف(

  میلیمتر1200
 )ب)           (الف(

 عنوان صفحه

 طول محدوده اجرا 300              500 200           300 150            230 100           150

به نکته یک مراجعه ( متر 75ایست  200            300 150           230 150           230 100           150
 .)شود

 صفحه متمم 200            300 150           230 150           230 100           150

راجعه  م2به نکته (فاصله تا خطر  300             500 200           300 150           230 100           150
 .)شود

حرکت وسایل نقلیه روبرو از وسط  200            300 150           230 150           230 100           150
 جاده

  کیلومتر3حرکت با دنده سنگین تا  200            300 150           230 150           230 100           150

 با دنده سنگین حرکت کنید 200            300 150           230 150           230 100           150

 حرکت با دنده سنگین 200            300 150           230 150           230 

 متر) 5(ارتفاع مجاز  200            300 150           230 150           230 100           150

همراه با )  متر7/4(ارتفاع مجاز  200            300 150           230 150           230 100           150
 تابلوی فلش

فاصله تا محل خطر همراه با تابلوی  200            300 150           230 150           230 100           150
 فلش جهت نما

 وف انگلیسیارتفاع حر) ب(ارتفاع حروف فارسی ) الف(

 :نکته

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

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

 بزرگتر از ارتفاع حروف عالیم اخطاری به ارتفاع          میلیمتر باید یک درجه    1500 ارتفاع حروف عالیم مثلثی شکل به ارتفاع         -3
 . میلیمتر انتخاب شوند1200
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هنگام انجام عملیات اجرایی در راه ها، وقتی ) طول قسمت اتصال ورودی( طول مخروط محافظکاری -6-5جدول 
 .که کنترل حرکت وسایل نقلیه مستقیماً انجام نمی گیرد

 )عرض مسدود شده(عرض خطر 
3/7 

 متر
7/6 

 متر
1/6 

 متر
5/5 

 متر
9/4 

 متر
3/4 

 متر
7/3 

 متر
4/3 

 متر
3 
 متر

7/2 
 متر

4/2 
 شرح متر

ط سرعت متوس
اتومبیلها 

کیلومتر در (
 )ساعت

90 

11 

84 

10 

76 

9 

68 

8 

60 

8 

52 

7 

45 

6 

42 

6 

38 

5 

34 

5 

30 

5 

 )متر(طول قسمت اتصال 

 تعداد مخروطهای ایمنی
 30تا 

138 

17 

126 

15 

114 

14 

102 

12 

90 

11 

78 

10 

69 

9 

63 

8 

58 

8 

51 

7 

45 

6 

 )متر(طول قسمت اتصال 

 تعداد مخروطهای ایمنی

 40 تا 31

182 

21 

168 

20 

152 

18 

138 

16 

122 

15 

108 

13 

91 

11 

84 

11 

76 

10 

69 

9 

60 

8 

 )متر(طول قسمت اتصال 

 تعداد مخروطهای ایمنی

 50 تا 41

228 

26 

210 

24 

190 

22 

172 

20 

152 

18 

134 

16 

114 

14 

105 

13 

95 

12 

86 

11 

76 

10 

 )متر(طول قسمت اتصال 

 تعداد مخروطهای ایمنی

 60 تا 51

274 

31 

251 

29 

229 

26 

206 

24 

182 

21 

160 

19 

137 

16 

125 

15 

114 

14 

103 

13 

91 

11 

 )متر(طول قسمت اتصال 

 تعداد مخروطهای ایمنی

  به باال61

 :نکته

 .ز هم قرار می گیرند متر ا9 مخروطهای ایمنی به فاصله تقریبی -1

 . درجه باشد45 قسمت اتصال خروجی باید به جز در جایی که یک جزیره موقتی ایجاد شده است تحت زاویه -2

مناسب ( وقتی که تمام عالیم در جای خود قرار گرفتند باید یک فرد مسئول و مطلع از بین این عالیم عبور کند تا                              -3
 .دوباره کنترل شود، عالیم) بودن

قتی که کنترل وسایل نقلیه مستقیماً و با استفاده از عالیم ایست، آهسته و یا چراغهای راهنمای سه مرحله ای و یا                           و -4
 . درجه اجرا گردد45عالیم حق تقدم عبور صورت بگیرد، قسمت اتصال ورودی می تواند تحت زاویه 
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 »پایان کارهای راهداری و راهسازی« فاصله نصب برای عالیم -7-5جدول 

از پایان » پایان کارهای راهسازی«فاصله نصب عالیم 
 عملیات

 )کیلومتر در ساعت(سرعت متوسط وسایل نقلیه 

 30تا   متر30 تا 10

 50 تا 31بین   متر45 تا 30

 50بیشتر از   متر90 تا 45

 )1( فاصله نصب و اندازه عالیم موقت -8-5جدول 

حداقل فاصله دید 
برای رانندگان تا 

 )متر(مت اولین عال

حداقل تعداد عالیم 
الزم قبل از 
 )2(محوطه کاری 

ارتفاع عالیم 
اخطاری و قطر عالیم 

بازدارنده و حکم 
 )میلیمتر(کننده 

فاصله اولین عالمت 
تا کارهای راهداری و 

 )متر (–راهسازی 

سرعت متوسط 
کیلومتر (وسایل نقلیه 

 )در ساعت

 30تا  50بیشتر از  600 2 50

 40 تا 31 120 تا 50 750 3 تا 2 60

 50تا41 300 تا 120 900) 750( 4 تا 3 70

 60 تا 51  500 تا 300 1200) 900(  4 80

  به باال60 800 تا 500 1200) 1500 (* 4 100

  اولین عالمت باید اندازه ای نظیر آنچه در این ستون نشان داده شده است داشته باشد، اندازه عالیم بعدی می تواند برابر                      -1
 .عدد کوچکتر باشد

 . در آزادراه ها همیشه باید عالمت بزرگتر استفاده شود*

 . برای مشاهده طرز قرار گرفتن عالیم به شکلهای نمونه مراجعه کنید-2
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  ارتفاع اعداد در عالیم محدودیت سرعت-9-5جدول 

 )میلیمتر(ارتفاع اعداد 

 فارسی انگلیسی
 )میلیمتر(قطر عالمت 

400 500 1200 

300 370 900 

200 230 600 

150 150 450 

 :نکته

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

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

 . اندازه و شکل اعداد و ارتفاع آنها در بخش عالیم آیین نامه ایمنی راه ها آمده است-3

  اندازه عالیم-10-5دول ج

5 4 3 2 1 

عالمت  عالیم در کنار راه ها عالیم تکراری
ابتدا و 
انتهای 

محدودیت 
 سرعت

نوع راهی که ممکن است سرعت 
اتومبیلهای سواری در آن برابر مقدار 

 . باشد1ستون 

سرعت حرکت 
اتومبیلهای سواری 

 )کیلومتر در ساعت(

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

 85بیش از 

 85 تا 70بیش از  راه های اصلی دیگر و بعضی از راه های فرعی 900 600 450

 70تا  بقیه راه ها 600 600 450

 :نکته

 .اندازه های داده شده و قطر کلی عالیم بر حسب میلیمتر می باشد
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 »واسطه«ودیتهای سرعت  محد-11-5جدول 

به » واسطه«محدودیت سرعت 
 )قطر عالمت(کیلومتر در ساعت 

محدودیت سرعت نهایی به کیلومتر 
 )قطر عالمت(در ساعت 

سرعت اولیه حرکت اتومبیلهای 
 )کیلومتر در ساعت(سواری 

NONE 80) 1200100بیش از  ) میلیمتر 

 100ز بیش ا ) میلیمتر900 (60 یا 40 ) میلیمتر1200 (80

NONE 60 100 تا 85بیش از  ) میلیمتر1200 (80 یا 

 100 تا 85بیش از  ) میلیمتر600 (40 ) میلیمتر1200 (60

 :نکته

 . کیلومتر در ساعت و کمتر مورد نیاز می باشد85 عالیم واسطه برای سرعتهای اولیه -1

 .تعیین می گردد) 10-5( قطر تمام عالیم محدودیت سرعت بر اساس جدول -2

 توصیه شده برای عالیم محدود کننده حداکثر سرعت) به متر( حداقل فاصله دید -12-5جدول 

 )کیلومتر در ساعت(محدودیت سرعت 

80 60 40 

سرعت حرکت اتومبیلهای 
 )کیلومتر در ساعت(سواری 

150 

85 

35 

* 
* 

* * 
140 

85 

35 

* 

* * 
* * 
125 

75 

35 

115 

100 

85 

70 

55 

چنین حداقل فاصله دیدی باید برای عالیم پایان        .  متر باید در این حالت تأمین گردد       35» ید فرضی د« یک حداقل فاصله     *
 .محدودیت سرعت به کار رود

 .و بند مربوط در بخش عالیم آیین نامه ایمنی راه ها مراجعه نمایید) 11-5( به جدول * *
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 )به متر( فاصله نصب برای عالمت تکراری محدودیت سرعت -13-5جدول 

حداکثر فاصله بین عالمت 
ابتدا یا انتها و اولین عالمت 

 تکراری

حداکثر فاصله بین عالیم 
متوالی در دو سوی سواره رو 

حداکثر فاصله بین عالیم 
متوالی در یک سمت 

 سواره رو 

 نوع راه

200 250 400 

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

عت اعمال  کیلومتر در سا40
 .می شود

400 550 800 

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

 60حداکثر سرعتی برابر : الف
 .کیلومتر در ساعت اعمال می شود

حداقل سرعت در آن اعمال : ب
 .می شود

600 850 1200 

 متر 450 راهی که در بیش از -3
از طول آن حداکثر سرعتی برابر 

ل  کیلومتر در ساعت اعما80
 .می شود

1000 1400 2000 

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

 کیلومتر در ساعت اعمال 110
 .می شود
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 1375 سازمان برنامه و بودجه سال -آیین نامه طرح هندسی راه ها  -1

ستانها، وزارت راه و ترابری،       معاونت راهداری و هماهنگی امور ا       -آیین نامه عالیم راه های ایران       -2
 1378تهران 

 1354قانون الحاق ایران به کنوانسیون عالیم راه ها و عبور و مرور در جاده ها مصوب  -3

 1375 شرکت عرف ایران، تهران-کنترل ترافیک در عملیات اجرایی  -4
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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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 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
 





 
 ریزی کشور هسازمان مدیریت و برنام

 معاونت امور فنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست نشریات
  سال اخیر2منتشر شدۀ 

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله 
ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه





ŗاš انتشار ưǽارơ Ǯǁاره  Ǖنوان نشرǽه
 Ƌخر اǧǷ نشرǽه

 Ǔنو
ǨǮǖǩستوراƳ

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 انتشار ưǽارơ Ǯǁاره  Ǖنوان نشرǽه
 Ƌخر اǧǷ نشرǽه

 Ǔنو
ǨǮǖǩستوراƳ

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 انتشار ưǽارơ Ǯǁاره  Ǖنوان نشرǽه
 Ƌخر اǧǷ نشرǽه

 Ǔنو
ǨǮǖǩستوراƳ

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 انتشار ưǽارơ Ǯǁاره  Ǖنوان نشرǽه
 Ƌخر اǧǷ نشرǽه

 Ǔنو
ǨǮǖǩستوراƳ

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 انتشار ưǽارơ Ǯǁاره  Ǖنوان نشرǽه
 Ƌخر اǧǷ نشرǽه

 Ǔنو
ǨǮǖǩستوراƳ

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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