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پيشگفتار
حمل  ونقل از ابتداي تاريخ بشر، نقشي اساسي در شكل  دهي جوامع انساني و توسعة اقتصادي آنها ايفا 

نموده است و در عصر حاضر نيز شريانهاي ارتباطي، زيربناي اقتصاد هر كشوري را تشكيل مي دهد.
ــريع و ايمن همانند ساير ابعاد زندگي بشر، هنگامي تبلور پيدا  ــعة پايدار و حمل و نقل س  توس
مي  كند كه به صورت نظام  مند و براساس منطق علمي پايه  ريزي شده باشد؛ در اين فرآيند علمي و 

نظام  مند است كه نقش و جايگاه علوم حمل و نقل در توسعة پايدار و اقتصاد جوامع تجلي مي  يابد.
 پژوهشكدة حمل ونقل وزارت راه  و ترابري به منظور پركردن خالء ناشي از نبود يك مركز 
ــي حمل و نقل و زيرساختهاي مرتبط با آن، در سال  ــي در زمينة مهندس توانمند علمي و پژوهش
ــكده به عنوان مجموعه  اي علمي در زمينة حمل و نقل، اين  ــيس گرديد. اين پژوهش 1382 تأس
ــالت عظيم را برعهده دارد تا با تكيه برخالقيت و پشتكار پژوهشگران داخلي و نيز پشتوانة  رس
تجربة جمعي از متخصصان در سازمانها و ادارات وزارت راه  و ترابري، به مركز توليد دانش در 

صنعت حمل و نقل ايران تبديل شود.
 از مهمترين وظايف پژوهشكدة حمل و نقل در راستاي انجام اين رسالت، نشر و اطالع  رساني 

علمي آخرين دستاوردهاي پژوهشى از طريق انتشار گزارشهاي علمي و پژوهشي است.
افزايش روز افزون تعداد وسايل نقليه، رشد سفرهاى روزانه شهرى و برون شهرى، افزايش 
آمار تصادفات و خسارت هاي مربوط به وسايل نقليه در حوادث جاده اى، لزوم افزايش ايمنى 

آمد و شد وسايل نقليه را در راه هاى سطح كشور يادآور مى شود.
يكى از مواردى كه منجر به افزايش ايمنى آمد و شد وسايل نقليه در سطح راه ها مى گردد، 
كاربرد ناقص و بعضاً ناصحيح عالئم راهنمايى و رانندگى مى باشد كه شامل عالئم افقى (خط 
ــود. كاربرد و اجراى صحيح و كامل  ــى ها) و عمودى (تابلوهاى راهنمايى رانندگى) مى ش كش
عالئم افقى وعمودى در راه هاى كشور، منجر به تنظيم جريان روان وايمن تردد در كليه راه هاى 

كشور خواهد شد.
در اين راهنما سعى بر آن است كه استاندارد و ضوابط مربوط به كليه عالئم افقى مورد نياز 

راه ها به تفكيك انواع راه ها و جزئيات مربوطه ارائه گردد.



 بديهي است مطالب انتخاب شده بر مبناي نيازهاي كشور در وضع موجود و به تفكيك هر يك 
از انواع خط كشي هاي استاندارد و همچنين منطبق با كنوانسيون خط كشي راه ها مي باشد. 

در انتشار اين مجموعه ، افراد بسياري همكاري داشته اند، ازجمله شركت مهندسين مشاور 
رهيافت انديشه فردا به عنوان مجري پروژه،وآقايان دكتر سيد مهدي عظيمي تبريزي و دكتر 
ــليماني به عنوان ناظرين پروژه ، آقاي مهندس حسين روزيخواه به عنوان  مدير  محمدرضا س
پروژه (ارزياب) و آقاي مهندس شاهين شعباني رئيس بخش ايمني حمل و نقل پژوهشكده 

حمل ونقل كه از همة اين بزرگواران صميمانه تشكر و قدرداني مي شود.

                                                         محمود عامري
                                                    رئيس پژوهشكدة حمل و نقل

                                                       زمستان 1388  
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فصل اول

 تعاريف

در اين فصل كلياتى از مصالح خط  كشي، الگوهاى خط  كشي مورد استفاده، استاندارد مورد 
استفاده در مواد رنگى، ارائه مي  شود؛ ضمن آن كه در اين رابطه شرايط نگهدارى و روش هاى 

اجراى صحيح خط  كشي هانيز به اجمال و به اقتضاى هر مورد ارائه مي گردد.

1-1- مصالح خط  كشى
متداول ترين مصالح خط  كشي عبارت است از رنگ سرد حاللى و رنگ گرم ترموپالستيك 
آبى   حالل  پايه  بر  سرد  رنگ  است  شده  مشاهده  اخير  سال هاى  در  كه  جزئى،  دو  و 
به  اجرايى  مشكالت  كاهش  گاه  و  محيطى  زيست  مسائل  دليل  به  (Base-Water)كه 
تشكيل  دهنده  اجزاء  كلى  معرفى  ضمن  قسمت  اين  در  است.  شده  اضافه  مجموعه  اين 

مي گردد. اشاره  تر ا فيكى  به معرفى رنگ هاى  اختصار نسبت  به  رنگ 

1-1-1- اجزاء تشكيل  دهنده رنگ
به طور معمول رنگ هاى ترا فيكى شامل اجزاي تشكيل  دهنده زير مي باشند:

1- رزين: وظيفه اصلى رزين در رنگ هاى ترا فيكى ايجاد همبستگى و محيط الزم براى 
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ساير تركيبات افزودنى به رنگ و همچنين نقش پيوستگى به سطح مورد اعمال را دارد. 
از  باشند كه پس  يا نوع طبيعى  از نوع صنعتى (سنتزى) و  رزين هاى مصرفى مي توانند 
اعمال تغييرات، قابليت مصرف در رنگ را پيدا مي نمايند. رزين هاي صنعتى جزء مشتقات 

نفتى محسوب مي  شود و در واقع يك پليمر ماكرو است. 
رنگدانه؛ از تركيبات عالى و يا معدنى تشكيل مي  شود. تركيب رنگدانه ها بر مبناى  1 -
خواص نورى رنگ ها و يا به اصطالح، فام بندى رنگ انتخاب مي شوند. در اين ميان 
ترافيكى مصرف عمده  از پرمصرف ترين رنگدانه هاى معدنى كه در رنگ هاى  يكى 

دارد، تركيب دي اكسيدتيان (TiO2 )است كه فام سفيد را به وجود مى  آورد. 
افزوده  ها  رنگ  به  اندك  مقدار  به  كه  شيميايى خاص هستند  اكستندرها:تركيبات  2 -
مي شوند و وظايف آنها جلوگيرى از تغييرات فيزيكى و شميايى مخلوط (محلول) 

رنگ، نظير ضد رويه بستن، ضد ته نشينى وغيره مي باشد. 
ايجاد  قيمت،  تعديل  براى  و  بوده  شيميايى  نيز  تركيبات  اين  (اديتو):  افزودنى  ها  3 -
رويه يكنواخت در سطح بيرونى رنگ و ساير خواص ديگر به تركيب رنگ افزوده 
مي شوند. بطور مثال مي توان از كربنات كلسيم  (CaCO3)در اين نوع تركيبات نام 

برد.
حالل ها:      اين نوع تركيبات كه    بيشتر از مشتقات  نفتى مى باشند (بجز پايه آبى) براى ايجاد مرحله  4 -
محلولى و كمك به خشك شدن رنگ، مورد استفاده قرار مي گيرد . اين تركيبات فّرار بوده و به مرور بعد از 
خط  كشي از  رنگ جدا شده و به جو وارد مي شوند. نظر به  خساراتى كه اين محلول هاى فرار 
به  محيط زيست  وارد مي نمايند، انگيزه استفاده از رنگ هاى ترافيكى حالل آب كه آنها بوده و با 

محيط هم سازگارى داشته باشد قوت گرفت.
تمام رنگ هاى محلول براى جلوگيرى از تبخير و خارج شدن قسمت عمدة حالل 
از رنگ، نياز به مراقبت ويژه اى در هنگام اجرا دارند كه زمان مراقبت بسته به درجه 

حرارت محيط، درصد نسبى رطوبت هوا و فرموالسيون رنگ، متفاوت مي باشد. 
بايد توجه داشت رنگ هاى گرم كه در نتيجه انتقال حرارت، از حالت جامد اوليه 
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به مايع تبديل شده و براى بازگشت به حالت اول دوباره تبادل حرارت مي نمايند، 
عارى از حالل هستند. همچنين رنگ هاى دو جزئى در نتيجه اختالط سخت  كننده 
جامد  به  تبديل  سپس  و  شده  گرمازا  شيميائى  واكنش  دچار  رزين،  با  (هاردنر) 

مي شوند نيز بدون حالل هستند.
همان  طورى  كه قبال بيان شد، رنگ هاى سرد معمولى و رنگ گرم( ترموپالستيك) 
كه به صورت ريزشى (Screed) و يا پاششى (Spary) اجرا مي شوند، متداول ترين 
مصالح خط  كشي در تمام دنيا  مي باشند. تا قبل از سال هاى اخير رنگ سرد حاللى 
در  ولى  بود.  اروپايى  اكثر كشورهاى  در  مصالح  متداول ترين  از  يكى  نفتى)  (پايه 
سال هاى اخير موارد استفاده از رنگ گرم در جاده هاي بين شهري بيشتر كشورهاى 
نيز   (Base-Water) آبى  پايه  سرد  رنگ  آن  كنار  در  و  يافته  افزايش  اروپايى 
گرم  رنگ  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  زيست  محيطى  مسائل  رعايت  دليل  به 
بيشترين موارد استفاده را به علت كم بودن هزينه نگهدارى در جاده هاي با ترافيك 
سنگين داراست. استفاده روزافزون از رنگ گرم، در نتيجه توسعه اسپرى پالستيك 
نيز بوده كه خود يك نوع رنگ گرم است كه با مواد مصنوعى زيرسازى شده و 
در مقابل سرعت هاى زياد در ترافيك هاى معمولى و به نسبت سنگين مقاوم است و 
احتياجى به پرچم يا مخروطى هاى ترافيكى براى محافطت از خطوط ترسيم شده 
ندارد. فرموالسيون هاى جديد رنگ گرم اين اجازه را مي دهد كه ترافيك حتى يك 

دقيقه بعد از اجرا،  به جريان در آيد.

1-1-2- مواد رنگى منعكس كننده نور
براى افزايش قابليت ديد رنگ هاى مخصوص عالئم افقى، از رنگ هاى منعكس كننده نور 
استفاده مي  شود. به اين منظور دانه هاى شيشه اى كروى يا گالسبيد را با حفظ مشخصات 
فنى الزم و درجه كرويت و دانه بندي معلوم، قبل از اجرا با مصالح رنگ مخلوط مي كنند و يا 
بعد از خط  كشي روى رنگ مي پاشند. در اين ارتباط و با توجه به اين كه رنگ گرم پس از 
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ريختن به  سرعت مي گيرد، دانه هاى شيشه  اى را قبل از اجرا با آن مخلوط مي كنند، و در ارتباط 
با رنگ هاى سرد، پودر شيشه را پس از اجرا روى رنگ   مي پاشند.

شفافيت  از  مي  شود  پاشيده  رنگ  روى  خط  كشي  از  بعد  كه  شيشه اى  دانه هاى  چه  اگر 
خيلي بااليي در هواى خشك برخوردار هستند ولى در هواى مرطوب و يا بارانى، از ميزان 
انعكاس آن، بعلت اينكه اليه اى از آب روى آنها را مي پوشاند، كاهش مي  يابد. به طورى كه 
اگر شدت باران به حدى برسد كه باعث در بر گرفتن تمام دانه هاى شيشه اى شود، خطوط 

كامال غيرقابل رويت مي گردند. 
با  توجه به اينكه ضخامت رنگ هاى گرم اجرا شده بيشتر از رنگ هاى سرد است، بنابر اين 
كمتر به وسيله آب پوشيده شده و آب سطح آنان نيز زودتر خشك مي  شود. ضمن آن كه 
ضخامت بيشتر رنگ هاى گرم، موجب مي  شود كه بتوان دانه هاى شيشه اى با   دانه بندي درشت-
با آن مخلوط كرد. الزم به يادآورى  است كه چنانچه ضخامت خط ترموپالستيك  ترى را 
خيلى زياد باشد، در مجاورت خط  كشي حاشيه راه كه به صورت خط ممتد اجرا مي  شود، 
آب جمع شده و موجب  پاشيده شدن آب هنگام عبور خودروها به  مي شود. به طور كلى در 
تمام راه هاي شريانى نوع اول و معابر با سرعت عبور بيش از 65 كيلومتر بر ساعت، استفاده 

از تركيبات گالسبيد در خط  كشي دايم، الزامى است. 

1-1-3- استانداردها
از صرف   اروپايى  فنى در كشورهاى  بر شرايط و مشخصات  استانداردهاى حاكم  امروزه 
بر مشخصات عملكردى متمركز شده اند.  بيشتر  بررسى  هاى كمى و كيفى، خارج شده و 
طبقه  هر  براى  عملكردى،  ويژگي هاى  و  به خواص  توجه  جارى، ضمن  استانداردهاى  در 
از  نوع  هر  كارى  حوزه  واقع  در  مي گردد.  تعريف  محدوده اى  شده،  لحاظ  دسته بندى  و 

مشخصات عملكردى خاص،  بر اساس نيازهاى مصرف كننده تدوين شده است. 
ــي هابه لحاظ  ــتا، در خصوص ويژگي هاى مورد انتظار در زمينه خط  كش در همين راس
ــتاندارد EN1436 كه آخرين استاندارد در اتحاديه اروپا است، مالك عمل  عملكرد آنها، اس
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ــت.  قرار گرفته اس
همچنين در زمينه  دانه هاى شيشه اى(گالسبيد)، استانداردهاى EN1423 براى نوع روپاشى 
و استاندارد EN1424 ، براى نوع مخلوط آن براى مالك عمل در ايران پيشنهاد مي  شود.  
ضمن آن كه رعايت كامل استانداردهاى ملى شماره 339 و 3758 در خصوص رنگ هاى سرد 

و استاندارد ملى شماره 3757 در خصوص رنگ هاى گرم الزامى است.

1-2- فام خط  كشي
در اين راهنما براى خط  كشي هاى طولى، عرضى، خط  نوشته ها، پيكان ها و  نمادها كه به طور 
دايم خط  كشي مي شوند، فام سفيد پيشنهاد شده است. ضمن آن براى انواع خط  كشي هايى 
كه به طور موقت اجرا مي شوند، نوارهاى ميله اى كاهش سرعت و رنگ زمينه تعدادى از 
نمادها، فام زرد پيشنهاد شده است. استفاده از فام قرمز براى هشدار به رانندگان، ايجاد تضاد 
رنگى، مشخص كردن مناطق ورود ممنوع و رنگ آميزي بعضى از اجزاى نمادها و زمينه آنها 

پيشنهاد شده است.
فام آبى نيز در زمينه نمادها و در كادر توقف ويژه موتور در تقاطع هاى چراغ دار پيشنهاد شده 
است. براى معابر با روشنايى كم، به  منظور ايجاد تضاد رنگى سطح سواره  رو با خط  كشي ها، 
استفاده از فام سياه پيشنهاد شده است. همچنين در اين راهنما  رنگ هاى سفيد، زرد، قرمز، 

آبى و سبز براى عالئم برجسته سواره  رو پيشنهاد شده است.

1-3- نگهدارى و اجرا
در ارتباط با نگهدارى و اجراى عالئم افقى توجه به موارد زير داراي اهميت است:

در صورت تغيير موقت مسير به علت فعاليت هاى ساختمانى و راهسازى، و يا هر دليل  1 -
ديگر، مي بايست  خط  كشي مسير اصلى محو و يا پوشانده شده و با استفاده از فام 
زرد مسير موقت خط  كشي شود. الزم به يادآورى است كه هشدار به رانندگان از 
فاصله حداقل 1500 مترى محل تغيير مسير با استفاده از عالئم عمودى بايد شروع 
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شود و اجراى خط  كشي با فام زرد از 1000 مترى محل تغيير مسير الزامى است. 
در صورتى كه خط  كشي، 40- 2 درصد از ميزان ديد خود را از دست بدهد، الزم است 

كه تجديد شود. در اين صورت  خط  كشي هاي قديمي بايد محو گردند.
اجراى نوار برجسته و يا فرو رفته در معابر شريانى نوع اول، در كنار خط  كشي لبه  3 -

سمت چپ و راست، الزامى است.
و  پهن  خطوط  با  خط  كشي  براى  پيشنهادى  الگوهاى  طولى،  خط  كشي هاى  در  4 -
معمولى مورد استفاده قرار مي گيرد. عرض خط معمولى 12-15 سانتي متر و خط 
پهن 20 سانتي متر است. خطوط پهن و معمولى با ضخامت بيشتر، در معابر شريانى 

نوع اول و معابر با سرعت عبور باالتر استفاده مي  شود.
در تقسيم  بندى عرض سواره  رو و خط  كشي خطوط عبور، عرض مفيد سواره  رو  5 -
از مركز خط محور (بخش 2-1 راهنما) تا لبه داخلى خط لبه سمت راست (بخش 

2-3 راهنما)براى هر جهت حركت اندازه گيري و تقسيم مي  شود.
در خط  كشي هاى طولى سه الگوى خط  كشي پيشنهاد شده است كه عبارت است  6 -

از:
خط  كشي ممتد (خط  كشي  با طول بيشتر از 10•  متر) در مناطقى كه تغيير 

خط و عبور از خط  كشي مجاز نمي باشد.
• خط  كشي منقطع در مناطقى كه تغيير خط و عبور از خط  كشى مجاز مي باشد.

                  خط چين براى مشخص كردن مسير اصلى و خطوط عبورى در محدوده     
                  تقاطع هاي هم سطح و خطوط افزايش و كاهش سرعت مورد توجه قرار 

                  مي گيرد.  الگوى خط  كشي خط چين به صورت  پاره  خط  هاى  كوتاه   به 
                  فواصل 0/5 متر از يكديگر در اين راهنما پيشنهاد شده است. 

ــرايط     ــيون تحت  هرش ــي بر مبناى حداقل  هاى مد نظر كنوانس 7-    اجراى خط  كش
ــي اوليه، در فصل ها  بعدي  به  ارايه   ــت.  ضمن آنكه پس از بررس        الزامى اس

ــد. ــي هاپرداخته خواهد ش         الگوهاي مختلف انواع خط  كش



7 تدوين راهنماي جزئيات طرح خط كشي در راه هاي برون شهري كشور

1-4-  تعاريف:
با توجه به ضرورت ارائه تعريف استاندارد، در اين بخش تعاريف كلى مورد نياز در راهنما 

به طور مختصر ارائه شده است.
خط نرمال (معمولى)؛ اجراى خط  كشي هاى طولى با پهناى10 تا 15- 1 سانتي متر، خط 

نرمال (معمولى) اطالق مي  شود.
خط پهن؛ اجراى خط  كشى طولى با پهناى 20 الى 22- 2 سانتي متر، خط پهن اطالق 

مي  شود.
خط ممتد؛ اجراى خط  كشي طولى با طول بيش از 15- 3 متر خط ممتد اطالق مي  شود.

خط منقطع؛ اجراى خط  كشي منقطع با مجموع طول پر و خالى بيش از  5- 4 متر 
اطالق مي  شود.

خط  چين؛ اجراى خط  كشى با الگوى پر و خالى يك به يك و با طول 50- 5 سانتي متر 
اطالق مي  شود.

جزاير مجازى: به منظور بهبود شرايط هندسى راه، ايمن  سازى مسير و تصويرسازى  6 -
ورودي هاى  و  خروجي ها  محدوده  در  راه  كالبدى  شرايط  از  رانندگان  براى  مؤثر 
تقاطع هاى غيرهم سطح و هم سطح، فضاى مشخص از سواره  رو در اين محدوده 
با استفاده از رنگ  آميزى و خط  كشى جدا مي  شود. اين فضاهاى تأمين و نواحى 

جداشده با عنوان جزاير مجازى مورد توجه قرار گرفته است.
اين  از  آنها  كردن  متوقف  نه  و  نقليه  وسايل  سرعت  كاهش  منظور  به  سرعت كاه؛  7 -
تجهيزات در سطح سواره  رو استفاده مي  شود. هدف از نصب اين تجهيزات، كاهش 
10 تا 60 درصدى سرعت عبور در محل نصب و آرام سازى جريان ترافيك مي باشد. 
ميزان كاهش سرعت با ابعاد موقعيت قرارگيرى آن و اطالع رساني مؤثر به رانندگان 

قبل از رسيدن به سرعت كاه بستگى دارد.
سرعت گير؛ به منظور متوقف كردن وسايل نقليه در محدوده تقاطع هاى هم سطح و يا  8 -
قبل از گذرگاه هاى عابرپياده از اين تجهيزات استفاده مي  شود. تفاوت اين تجهيزات 
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با سرعت كاه، در هندسه و وضعيت فيزيكى آن است كه به اين جهت راننده به منظور 
عبور ايمن از آن نيازمند متوقف كردن خودرو و سپس حركت مي باشد. 



فصل دوم

 خط  كشى  هاى طولى

به عنوان متداول ترين نوع خط  كشى، در اين بخش به بررسى خط  كشى طولى پرداخته خواهد 
شد. انواع خط  كشي هاي طولى كه در اين قسمت بررسى و جزئيات آن ارائه خواهد شد 

شامل موارد زير مي باشند:
1- خط   كشى خط محور

2- خط  كشى خطوط عبور
3- خط   كشى خط لبه

4- خط  كشى طولى در رويكردهاى منتهى به موانع
5- خط  كشى طولى در محل كاهش عرض سواره  رو و كاهش تعداد خطوط عبور

6- خط  كشى خطوط ويژه
7- خط  كشى طولى در محل قوس هاي افقى و قائم

در ادامه، جزئيات هر يك از انواع خط  كشى  هاى ياد شده، به تفصيل شرح داده خواهد شد.

2-1- خط  كشى محور
اصوال ًاز اين نوع خط  كشي براى جدا كردن جريان هاى ترافيك كه در خالف جهت يكديگر 
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حركت مي كنند استفاده مي  شود. در اجراى اين خط  كشي توجه به موارد زير مهم است:
1- اجراى خط  كشى محور به 4 صورت زير مي باشد:

• خط  كشى با استفاده از يك خط ممتد؛ اجراى اين خط  كشى به اين معنى است 

كه گذشتن از روى اين خط به هر منظور، به خصوص سبقت، ممنوع مي باشد. 
• خط  كشى خطوط منقطع؛ اجراى اين نوع خط  كشى به معنى مجاز بودن سبقت 

و گردش به چپ مي باشد.
• خط  كشى به صورت خط دوتايى(دوبل) با استفاده از دو خط ممتد؛ اجراى اين 

نوع خط  كشى به معنى تشديد ممنوعيت سبقت و استفاده از سواره  رو در جهت 
مخالف براى هر دو سمت عبور خواهد بود. الزم به يادآورى است كه استفاده از 
اين نوع خط  كشى در صورتى پيشنهاد مي  شود كه عرض سواره  رو جهت تقسيم 

مناسب و استاندارد راه كافى باشد.
از يك خط منقطع و يك خط  استفاده  با  به صورت دوتايى(دوبل)  • خط  كشى 

ممتد؛ اجراى اين خط  كشى به معنى ممنوعيت سبقت براى سمت مجاور با خط 
ممتد و سبقت مجاز براى سمت مجاور خط منقطع خواهد بود. استفاده از اين 
خط  كشي در مناطقي كه امكان سبقت با توجه به شرايط هندسي مقاطع مختلف  
از مسير تنها براي يك سمت مجاز بوده و براي سمت مقابل ممنوع است، به كار 

گرفته مي شود.
اهميت  حايز  ممتد  تكى  و  ممتد  دوبل  كشى  خط   تفاوت هاى  بررسى  اينجا  در 
خطوط  و  دارد  بازدارندگى  و  محدوديت  خاصيت  اغلب  ممتد  خط  مي باشد. 
خط  وجود  است.  بازدارندگى  و  محدوديت  حداكثر  واجد  نيز  ممتد  دوتائى 
محور دوتائى در راه هاي اصلى بى  ميانگاه موجب افزايش و يا به تعبيرى موجب 
حداكثر شدن فاصله جانبى خودروهاى در حال حركت درخطوط عبور همجوار 
معبر  در  رفت  وآمد  ايمنى  افزايش  باعث  در نتيجه  و  شده  محورى  خط   چنين 
مي گردد. عالوه بر اين خاصيت خط محور دوتائى داراى يك قابليت مهم است كه 
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خط محور تكى فاقد آن مي باشد. دوتائى بودن خط محور به مهندسين ترافيك 
اين امكان را مي دهد كه در قوس هاي افقى وقائم، در هر جهت حركتى كه داراى 
فراهم  را  مجاز  سبقت  موجبات  است،  گرفتن  سبقت  براى  مناسب  ديد  فاصله 
نمايند. به اين منظور، خط  كشي خطى از خط محور دوتائى را كه درمجاور خط 
عبور سبقت مجاز است به صورت منقطع و خط ديگر را به صورت ممتد طراحى 
نمايند. ناتوانى خط محور تكى در فراهم نمودن چنين فرصت ارزشمندى، موجب 
تشكيل صف هاى طوالنى خودروها شده و رانندگان اين خودروها را كه بي صبرانه 
مترصد فرصتى براى سبقت گرفتن هستند، وادار به سبقت  هاى نابهنگام و نابجا 
مى  نمايد. اين كار خطرناك، متاسفانه در بعضى موارد منجر به تصادفات شديد 
رخ به رخ گشته و موجب خسارات و تلفات شديد و ناگوارى مي گردد. در مقابل 
با اجراى خط محور دوتائى، امكان كوتاه شدن صف ها و رفع كالفگى رانندگان 
فراهم شده و در نتيجه از بروز انحراف به چپ هاى بي موقع و خطرناك نيز براى 
گرفتن سبقت ،كاسته مي گردد. به  طور طبيعي، اجراى خط محور دوتائى پرهزينه 
تر از اجراى خط محور تكى است، ولى اين افزايش هزينه در مقايسه با هزينه 
خسارت ها و تلفات ناشى از خط محور تكى به قدرى ناچيز است كه  اجراى خط 

محور دوتائى به آسانى توجيه مي  يابد.
2- خط  محور مي تواند با استفاده از ساير عالئم افقى (گل  ميخ و چشم گربه اي) و عالئم 
عمودى (تابلوها) بهره ورى بيشترى داشته باشد. استفاده از عالئم افقى و عمودى به خصوص 
در ساعات شب و در شرايط ديد محدود مي تواند، نقش به سزايى در بهبود استفاده مناسب 
رانندگان از محدوده سواره  رو ايفا كند. (در ارتباط با جانمايى عالئم افقى به فصل هشت اين 

راهنما مراجعه شود.)
3- عرض خط  كشي خط محور در راه هاي دوخطه دو طرفه، 12 سانتي متر (خط  كشي سبقت 
ممنوع با يك خط ممتد 15 سانتي متر است) و در راه هاي دو طرفه با بيش از دو خط عبور ، 
15 سانتي متر خواهد بود. ضمن آن كه در صورت اجراى خط كشى دوتايى، فاصله دو خط 
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در راه هاي دوخطه، حداقل 10 سانتي متر و در راه هاي با بيش از دو خط عبور، حداقل 15 
سانتي متر خواهد بود.  همچنين در اجراى خط منقطع در خط  كشى خط محور، طول خطوط 
منقطع 3 متر و فاصله بين آنها 6 متر در نظر گرفته مي  شود. اين نوع خط  كشى با فام سفيد 

اجرا مي  شود.
 4- اجراى خط  كشي خط محور در كليه راه هاي با عرض سواره  رو بيش از5/5متر الزامى است. 
 ضمن آن كه در كليه راه هاي با سرعت عبور بيش از 50 كيلومتر بر ساعت و همچنين در 
معابر دو طرفه اى كه حجم عبورى روزانه آنها از هر طرف بيش از 1700 وسيله  نقليه و يا در 
مجموع دو طرف بيش از  3000 وسيله  نقليه باشد ،الزامى است .همچنين در كليه راه هاي دو 

طرفه با بيش از دو خط عبور و بدون ميان گاه ،اجراى اين خط  كشى الزامى است.
 5 -  حداقل طول مناطق سبقت آزاد (كمترين فاصله دو منطقه سبقت ممنوع  از يكديگر) در راه هاي 
با دو و يا سه خط عبور،  125 متر مي باشد. در صورت محقق نشدن اين فاصله، ادامه خط محور 

تكى در راه هاي دوخطه و استفاده از خط  ممتد دوتايى در راه هاي سه خطه الزامى است.
6-  خط  كشي راه هاي دو طرفه با بيش از 2 خط عبور مي بايست با استفاده از خط  كشي 
دوتايى انجام پذيرد. ضمن آن كه اجراى اين خط  كشى در راه هاي دو طرفه با 4 خط عبور و 

بيشتر مي بايست به صورت دوتايي ممتد انجام پذيرد.
 •  تذكر(1): در محل تقاطع هاى 3 راهى غيرچراغ دار، استفاده از خط   چين جايگزين خط  

محور مي  شود. ضمن آن كه بايد توجه داشت خط محور در محل تقاطع هاى چهار راهى 
وبيشتر امتداد پيدا نمي كند. 

 7-  خط كشى خط محور نبايد از خط كشى خطوط عبور باريكتر باشد.
8 -  به لحاظ هندسى، محل اجراى خط محور بستگى به شرايط ترافيك و وضعيت هندسى 

معبر داشته و اجراى آن در وسط سواره  رو الزامى نيست.
9-  در مواردى كه بررسى  هاى فنى و مهندسى  ،استفاده از خط پهن را به جاى خط معمولى
( نرمال )به منظور اثربخشى باالتر ضرورى بداند ،استفاده از خط پهن براي خط محور ،جايز  

مي باشد.
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 10- در مناطق پرتصادف1، در محدوده قوس هاي افقى و قائم و در رويكردهاى منتهى به پل 
و تونل، چنانچه از خط  دوتايى استفاده شده باشد، استفاده از رنگ قرمز در حد فاصل بين دو 

خط به منظور هشدار به رانندگان پيشنهاد مي  شود.
11-  اجراى سبقت مجاز نيازمند فاصله ديد مورد نياز در معبر است ،در جاهايى كه چنين 
فاصله اى وجود نداشته باشد ،استفاده از خط  كشي سبقت ممنوع براى يك و يا هر دو جهت، 
اجتناب  ناپذير مي باشد .فاصله ديد مجاز براى سرعت هاى مختلف بر اساس جدول(2 -1-1) 
تعيين مي  شود .الزم به يادآورى است كه در اين جدول ،ستون سرعت مربوط به سرعت85  
درصدي اندازه گيري شده در راه مي باشد .همچنين در راه هاي كه به تازگي احداث شده اند، 
اين سرعت ،سرعت طرح راه ،و يا سرعت 85 درصدى در راه هاي مشابه مي باشد كه در يك 
دوره شش ماهه و با اندازه  گيرى سرعت در مسير بدست آمده و در صورت لزوم ،اين سرعت 

مي بايست مورد بازبينى قرار گيرد.
 

 جدول 2-1-1- حداقل فاصله ديد براى اجراى سبقت در سرعت هاى مختلف

سرعت 85 درصدي آمارى
(برحسب كيلومتر بر ساعت)

 حداقل فاصله ديد
(برحسب متر)

50155
60170
70190
80215
90260
100300
110350
120420

•  تذكر(1): در ستون سرعت، سرعت 85 درصدي آمارى مد نظر است.

1 - Black Spot
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خــط محور  ــات خــط  كــشــي   ــي ــزئ ــــل(2 -1-1) ج ــــك ـــن اســــاس در ش بــر اي
ـــــاي دوخــطــه دوطـــرفـــه در شــرايــط ســبــقــت آزاد و در شكل  در راه ه
(2-1-2)جزئيات خط  كشي خط محور در راه هاي دوخطه دوطرفه در شرايط سبقت ممنوع، 
ارائه شده است .همچنين در شكل( 2-1-3)، جزئيات خط  كشى خط محور در راه هاي چهار 
خطه و بيشتر و بدون ميانگاه ارائه شده است. ضمن آن كه شكل( 2-1-4)، جزئيات اين خط 
 كشي را در راه هاي 3 خطه دو طرفه در نواحى سبقت ممنوع و سبقت آزاد مشخص كرده 

است.

شكل2-1-1- جزئيات خط  كشى خط محور در راه هاي دوخطه دوطرفه در شرايط سبقت آزاد

خط محور
خط منقطع سفيد

عرض خط 12سانتيمتر

لبه  سواره رو

متر
6

متر
3

بدون مقياس
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شكل 2-1-2- جزئيات خط  كشي خط محور در راه هاي دوخطه دوطرفه در شرايط سبقت ممنوع

بدون مقياس

خط محور
خط ممتد سفيد

عرض خط 15 سانتيمتر

خط محور
خط ممتد سفيد دوتايي

فاصله بين خط ها 10تا 15 سانتيمتر
عرض خط 12 سانتيمتر

لبه سواره رو

لبه سواره رو

الف ) خط كشي خط محور با يك خط ممتد

ب ) خط كشي خط محور با دو خط ممتد (دوبل)
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شكل (2-1-3) جزئيات خط  كشي خط محور در راه هاي چهارخطه و بيشتر (بدون ميانگاه)

شكل 2-1-4- جزئيات خط  كشي خط محور در راه هاي 3 خطه دو طرفه در نواحى سبقت ممنوع و سبقت آزاد

لبه سواره رو

يي
وتا

د د
سفي

تد 
 مم

خط
متر

انتي
1 س

ا 5
10ت

ي ها
كش

خط 
له 

اص
ف

متر
انتي

1 س
ي 5

كش
خط 

ض 
عر

متر
انتي

1س
ض 5

 عر
متد

ط م
خ

متر
انتي

1 س
ض 5

 عر
طع

 منق
خط

متر
انتي

1 س
ا 5

1 ت
ي0

كش
خط 

له 
اص

ف

ور
 عب

خط
ي 

كش
خط 

2-
ش 2

 بخ
ع به

رجا
ا

ور
 عب

خط
ي 

كش
خط 

2-
ش 2

 بخ
ع به

رجا
ا

الف) سبقت ممنوع

ب) سبقت آزاد

لبه سواره رو

متر
6

3
متر

خط ممتد سفيد دوتايي
فاصله بين خط ها 10تا 15 سانتيمتر

عرض خط 12 سانتيمتر

لبه سواره رو

خط كشي خط عبور 
ارجاع به بخش 2-2

س
مقيا

ون 
بد

بدون مقياس
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2-2-خط  كشي خطوط عبور:
از اين خط  كشى به منظور جدا كردن جريان هاى ترافيك هم جهت استفاده مى شود. ضمن 
آنكه استفاده از اين نوع خط  كشى، سبب نظم بخشيدن به جريان عبورى ترافيك همسو نيز 

مي  شود. در اجراى اين خط  كشى توجه به موارد زير مهم مي باشد:
اجراى خط  كشى خط عبور به 2- 1 صورت زير خواهد بود:

• خط كشى با استفاده از يك خط ممتد؛ اجراى اين خط  كشى به معناى ممنوعيت 

سبقت و تغيير خط در جريان ترافيك عبورى مي باشد.
• خط  كشى با استفاده از يك خط منقطع؛ اجراى اين نوع خط  كشى به معنى مجاز بودن 

تغيير خط، با در نظر گرفتن شرط احتياط و در نظر گرفتن شرايط ترافيك خواهد بود.
در اجراى خط  كشي منقطع، طول قطعه خط هاى منقطع در كليه راه ها 3- 2 متر است 
به استثناى معابر جمع  كننده و پخش  كننده و راه هاي روستايى كه 2 متر مي باشد. 
فاصله بين خطوط منقطع در راه هاي روستايى 7 متر و در معابر شريانى نوع اول 
(آزادراه ها و بزرگراه ها) 9 متر است. ضمن آن كه در معابر شريانى نوع دوم، براى 
سرعت هاى كمتر و يا مساوى 65 كيلومتر بر ساعت، اين فاصله 5 متر و براى سرعت-
هاى بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت، اين فاصله 6 متر است.همچنين عرض اين خط  
كشى در معابر جمع  كننده و پخش  كننده، معابر روستايى و در معابر شريانى نوع 
دوم براى سرعت  هاى كمتر و يا مساوى 65 كيلومتر بر ساعت، 12 سانتي متر خواهد 
بود. عرض خط  كشى در انواع ساير راه ها و براى سرعت هاى بيشتر از 65 كيلومتر بر 

ساعت، 15 سانتي متر است.
خط كشى خطوط عبور در راه ها براى سرعت  عبور كمتر و يا مساوى 65- 3 كيلومتر بر 
ساعت بايد به گونه اي باشد كه عرض خط عبور از 2/8 متر كمتر نشود. ضمن آن 
كه در معابر با سرعت عبور بيش از 65 كيلومتر بر ساعت اين عرض نبايد از 3/3 
متر كمتر شود. همچنين عرض خط عبور تحت هيچ شرايط نمي بايست بيشتر از 4 
متر شود. عرض استاندارد خط عبور 3/65 متر است. الزم به يادآورى است محاسبه 
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عرض خط عبور از خط وسط1 خط  كشى مي بايست مورد توجه قرار گيرد.
با سرعت   براى راه هاي  استثنايى، عرض خط عبور  ): در شرايط  تذكر(1• 
عبور كمتر از 65 كيلومتر بر ساعت مي تواند با استناد به بررسى  هاى فنى 

و با در نظر گرفتن شرايط ايمنى ترافيك، تا 2/65 متر تقليل يابد. 
خط  كشى خطوط عبور سواره  رو در محل ميادين به صورت منقطع مي باشد. طول  4 -
خطوط منقطع در اين خط  كشى 3 متر و فاصله بين آنها نيز 5 متر است. جزئيات 

بيشتر در ارتباط با خط  كشى ميادين در فصل نهم راهنما ارائه شده است.
فام خط  كشى خطوط عبور سفيد مي باشد.  5 -

در خط  كشي خطوط عبور توجه به همسان بودن اجراي خط  كشي  ها الزامي است.  6 -
بر اين اساس رعايت طول دقيق خطوط منقطع و فاصله بين آنها در همه خط  كشي ها 
هم  مجاور  عبور  منقطع دوخط  كشي خطوط  رعايت شود. همچنين خطوط  بايد 
تا حد امكان مي بايست رو به روي هم اجرا شود. ضمن آن كه فاصله طولى نقطة 

مركزى خطوط منقطع موازى، نبايد از 25 سانتي متر بيشتر شود.
استفاده از عالئم برجسته سواره  رو (گل ميخ و چشم گربه اي) در محل خط  كشي  7 -
خطوط عبور، بر اساس مندرجات مربوطه در فصل 8 اين راهنما پيشنهاد مي  شود. 
ضمن آن كه نصب اين نوع تجهيزات در سطح سواره  رو، در راه هاي با سرعت بيش 

از 50 كيلومتر بر ساعت، الزامى است. 
باجه هاى عوارضى،   پل ها،  تونل ها،  به  منتهى  رويكردهاى  در  عبور      8-   خط كشى خط 
تقاطع هاى هم سطح و در محل هايى كه قضاوت مهندسى و بررسى هاى فنى، تغيير 
خط عبور را خطرناك تشخيص دهد، بايد به صورت ممتد اجرا خواهد شد. حداقل 

طول خط كشى ممتد در رويكردهاى منتهى به موارد ياد شده 50 متر خواهد بود. 
            همچنين در محل تقاطع هاى چراغ دار، طول ياد شده با طول پس  زدگى ناشى از چراغ 
قرمز مقايسه و مقدار بزرگتر انتخاب خواهد شد. ضمن آن كه سرتاسرخط  كشي 

 ١- Centerline
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لبه سواره رو
خط لبه

ارجاع به بخش 3-2

لبه سواره رو

عرض خط 12 سانتيمتر  6
متر

3
متر

خط لبه
ارجاع به بخش 3-2

خط محور
ارجاع به بخش 1-2

خط  لبه
ارجاع به بخش 3-2

خطوط عبور در سطح سواره   روى تونل ها و پل ها نيز به صورت ممتد ادامه خواهد يافت.
شكل (2-2-1) جزئيات خط  كشى خطوط عبور در راه هاي با سرعت كمتر و يا مساوى 65 
كيلومتر بر ساعت و كمتر، و بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت را در شرايط مجاز بودن تغيير 
خط، ارائه كرده است. همچنين شكل (2-2-2) نيز جزئيات خط  كشى خط عبور در معابر 
بزرگراهى و آزادراهى را نمايش داده است. ضمن آن كه جزئيات خط  كشي خط عبور در 

شرايطى كه تغيير خط در آن مجاز نباشد، در شكل( 2-2-3) ارائه شده است. 

الف) سرعت عبور كمتر و يا مساوى 65 كيلومتر بر ساعت 

ب) سرعت عبور بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت

شكل 2-2-1- جزئيات خط  كشي خط عبور در شرايطى كه تغيير خط عبور مجاز باشد

عرض خط 12 سانتيمتر 

5
متر 3

متر
خط محور

ارجاع به بخش 1-2

خط  لبه
ارجاع به بخش 3-2



خط كشي هاي طولي20

خط لبه سواره رو
ارجاع به بخش 3-2

خط لبه سواره رو
ارجاع به بخش 3-2

خط لبه سواره رو

متر
انتي

1 س
ي 5

كش
ط 

ض خ
عر

حاشيه راه الته 
آسف

انه 
ش

9
متر

3
متر س

مقيا
ون 

بد

شكل 2-2-2- خط  كشي خط عبور در معابر  بزرگراهى و آزادراهى

شكل 2-2-3- جزئيات خط  كشي خط عبور در شرايطى كه تغيير خط مجاز نباشد

لبه سواره رو
خط لبه سواره رو

ارجاع به بخش 3-2

خط لبه سواره رو
ارجاع به بخش 1-2

خط لبه سواره رو
ارجاع به بخش 2-2

بدون مقياس

فيد
د س

ممت
ط 

خ
متر

انتي
1 س

ط  5
ض خ

عر
فيد

د س
ممت

ط 
خ

متر
انتي

1 س
ط  5

ض خ
عر
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2-3- خط  كشي لبه سواره  رو:
اجراى اين خط  كشي به منظور مشخص كردن حاشية سواره  رو صورت مي پذيرد. در اجراى 

اين خط  كشي توجه به موارد زير مهم است:
اجراى خط  كشى خط لبه به 2- 1 صورت زير خواهد بود:

خط  كشي با استفاده از يك خط ممتد.  •  

خط  كشي با استفاده از يك خط چين  •  

خط  كشي خط لبه در طول مسير به صورت ممتد خواهد بود و تنها در محدوده   -2  
تقاطع هاى هم سطح و در مجاورت توقفگاه هاى موقت خارج از مسير، به صورت 

خط چين اجرا مي  شود.
در اجراى خط  كشي خط لبه به صورت ممتد عرض خط  كشي در راه هاي با سرعت   -3  
عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر، 15 سانتي متر و در راه هاي با سرعت عبور بيشتر از 
65 كيلومتر بر ساعت 35 سانتي متر خواهد بود. ضمن آن كه طول قطعه   هاى خط چين پر 
50 سانتي متر و فاصله بين آنها 50 سانتي متر مي باشد. در راه هاي با سرعت عبور بيشتر از 
65 كيلومتر بر ساعت الگوى خط   كشى خط  چين در صورت لزوم و با تاييد كارشناسى، 

مي تواند به صورت 1متر طول قطعه خط و 1 متر فاصله بين آنها باشد. 
همچنين فاصله لبه اين خط  كشى (لبه بيرونى) از لبه سواره  رو به استثناى راه هاي بزرگراهى 
و آزادراهى حداقل 20 سانتي متر، و در معابر بزرگراهى و آزادراهى اين فاصله حداقل 45 

سانتي متر مي باشد. فام خط  كشي در اجراى خط  كشى خط لبه سفيد است. 
اجراى خط  كشي خط لبه در سمت چپ سواره رو راه هايي كه جريان ترافيك در   -4  
آنها به صورت يك طرفه انجام مي  شود، و در معابر دوطرفه اى كه جريان هاى ترافيك 

آنها با استفاده از ميانگاه و يا نرده حفاظتى1 جدا شده است الزم مي باشد.
اجراى خط  كشي خط لبه در راه هاي شهرى و برون شهري با سرعت عبور بيش از   -5  
50 كيلومتر بر ساعت الزامى است. ضمن آنكه اجراى اين خط  كشي در راه هاي 

١- Guard Rail
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دوطرفه داراى ميانگاه و در آزاد راه ها و بزرگراه ها نيز الزامى مي باشد.
6-  اجراى نوار برجسته صداساز1 بر روى خط  كشي خط لبه سمت راست و چپ در   
معابر با سرعت عبور بيش از 65 كيلومتر بر ساعت بر اساس الگوى ارائه شده در 

فصل 8 راهنما، پيشنهاد مي  شود.
بر روى  از عالئم برجسته سواره  رو (شامل گل ميخ ها و چشم گربه اي)  استفاده   -7  
سطح خط  كشي در خط  كشي خط لبه پيشنهاد مي  شود. ضمن آنكه استفاده از اين 
نوع عالئم در راه هاي برون شهري، معابر شريانى نوع اول و در كليه معابرى كه به 
لحاظ روشنايى داراى مشكل مي باشند الزامى است. الزم به يادآورى است كه نصب 
عالئم برجسته سواره  رو در حاشيه سمت چپ در روى خط  كشي و يا لبه داخلى 

و در حاشيه سمت راست در روى خط  كشي و يا لبه بيرونى صورت مي گيرد.
8 -   از خطوط لبه د ر خط  كشي خطوط كاناليزه   كردن مسير در  محدوده تقاطع هاى  
        هم سطح و غيرهم سطح مي توان استفاده كرد.  جزئيات  مربوط به اين  خط  كشي 
       در ادامه و در  فصل نهم اين راهنما به  تفصيل ارائه خواهد شد. الزم  به يادآورى 
       است كه در صورت استفاده از خط  كشي  خط لبه به عنوان خطوط كاناليزه كردن 

      مسير، اين خط  كشي با استفاده از خط ممتد پهن اجرا خواهد شد.
ــي خط لبه در راه هاي دو طرفه بدون ميانگاه را به  ــاس شكل( 2-3-1) خط  كش بر اين اس
ــرعت مشخص كرده است. ضمن آن كه شكل( 2-3-2) نيز اجراى خط  كشي خط  تفكيك س
ــتفاده از ميانگاه و يا نرده حفاظتى از  ــواره  رو را در راه هايي كه جريان هاى مخالف با اس لبه س
يكديگر جدا شده اند، نشان مي دهد. همچنين شكل (2-3-3) جزئيات اين نوع خط  كشي را 

در تندراه ها (معابر شريانى درجه اول) ارائه كرده است.

١ -Rumble Strip 
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شكل 2-3-1- خط  كشي خط لبه سمت راست در راه هاي دو طرفه بدون ميانگاه
الف) سرعت عبور 65 كيلومتر بر ساعت يا كمتر

س
بدون مقيا

خط ممتد سفيد فاصله
ض خط كشي 15 سانتيمتر

عر
فاصله از لبه سواره رو20سانتيمتر

خط ممتد سفيد فاصله
ض خط كشي 15 سانتيمتر

عر
فاصله از لبه سواره رو20سانتيمتر

لبه سواره رو

خط محور 
ش 1-2

ارجاع به بخ
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ادامه شكل (2-3-1) -  ب) سرعت عبور بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت

س
بدون مقيا

خط ممتد سفيد فاصله
ض خط كشي 25 سانتيمتر

عر
فاصله از لبه سواره رو20 سانتيمتر

خط ممتد سفيد فاصله
ض خط كشي 25 سانتيمتر

عر
فاصله از لبه سواره رو20 سانتيمتر

لبه سواره رو

خط محور 
ش 1-2

ارجاع به بخ

خط كشي خط عبور 
ش 2-2

ارجاع به بخ
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 شكل 2-3-2- خط  كشي خط لبه سمت چپ در معابر دو طرفه داراى ميانگاه
الف) سرعت عبور بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت

س
بدون مقيا

خط ممتد سفيد 
ض 20 سانتيمتر

عر
فاصله تا لبه جدول يا نرده حفاظتي 15 سانتيمتر

خط ممتد سفيد 
ض 20 سانتيمتر

عر
فاصله تا لبه جدول يا نرده حفاظتي 15 سانتيمتر

لبه سواره رو

خط لبه

خط لبه راست
ش

ارجاع به بخ
1-3-2 

لبه ميانگاه يا برجسته
يا جان پناه يا نرده حفاظتي

لبه ميانگاه يا برجسته
يا جان پناه يا نرده حفاظتي

 35 سانتيمتر(لبه بيروني تا لبه سواره رو،جدول و يا نرده حفاظتي)
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 ادامه شكل (2-3-2) - ب) سرعت عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر

س
بدون مقيا

لبه سواره رو

خط لبه

خط لبه راست
ش

ارجاع به بخ
1-3-2 

لبه ميانگاه يا برجسته
يا جان پناه يا نرده حفاظتي

لبه ميانگاه يا برجسته
يا جان پناه يا نرده حفاظتي

35 سانتيمتر(لبه بيروني تا لبه سواره رو،جدول و يا نرده حفاظتي)
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شكل2-3-3- جزئيات خط  كشي خط لبه سمت راست و چپ
در معابر شريانى درجه يك (آزادراه ها و بزرگراه ها)

لبه سواره رو

لبه ميانگاه يا برجسته
يا جان پناه يا نرده حفاظتي

خط لبه

 45 سانتيمتر(لبه بيروني تا لبه سواره رو،جدول و يا نرده 
حفاظتي)

خط ممتد سفيد 
عرض 20 سانتيمتر

فاصله تا لبه جدول يا نرده حفاظتي 45 سانتيمتر

خط لبه سمت چپ

خط لبه سمت راست

خط ممتد سفيد 
عرض 20 سانتيمتر

فاصله تا لبه جدول يا نرده حفاظتي 45 سانتيمتر

بدون مقياس



خط كشي هاي طولي28

 2-4- خط  كشي طولى در رويكردهاى منتهى به موانع:
ــن  ايم ــت  هداي ــى،  طول ــي  ــط  كش خ ــم  مه ــاى  كاركرده ــه  جمل از 
ــع  موان ــن  اي ــه  ب ــى  منته ــاى  رويكرده در  ــع،  موان ــاورت  مج از  ــك  ترافي ــان   جري
ــند. موانع در طول مسير شامل جان پناه عابر پياده، پايه پل، پايه عالئم راهنمايى و چراغ هاى  مي باش
راهنمايى و ساير مواردى كه به نوعى عرض مفيد سواره  رو را به طور دايم و يا موقت، براى طول 

اندكى كاهش دهد، مي باشند. در اجراى اين خط  كشي توجه به موارد زير حايز اهميت است: 
اجراى خط  كشي طولى در رويكردهاى منتهى به موانع به صورت ممتد پهن و با  1 -

عرض 20 سانتي متر انجام مي گيرد. 
فاصله لبه داخلى اين خط  كشي تا لبه بيرونى مانع (D) حداقل 45- 2 سانتي متر مي باشد. 
ضمن آن كه بيشترين ميزان بازشدگى خط  كشي طولى در وجه رويكرد مانع برابر 
با نصف عرض مانع (عرض مقابل به جريان) به عالوه 45  سانتي متر خواهد بود. 
به  باشد. الزم  از 1 متر كمتر  اين فاصله تحت هيچ شرايطى نمي بايست  همچنين 
يادآورى است كه شيب بازشدگى خط طولى در راه هاي با سرعت عبور بيشتر از 
50 كيلومتر بر ساعت نبايد كمتر از 1:50 و در     راه هايي كه سرعت عبور در آنها 

از 50 كيلومتر بر ساعت تجاوز نكند، نبايد كمتر از 1:30 باشد.
در صورتى كه خط  كشي رويكرد منتهى به مانع در امتداد خط  كشي خط محور باشد،  3 -
اين خط  كشي مي بايست در معابر شهرى حداقل 30 متر و در راه هاي برون شهري 
حداقل 60 متر قبل و بعد از نقاط بازشدگى خط كشى در دو مسير مانع به صورت 
دوتايى اجرا شود. همچنين چنانچه خط  كشي رويكرد منتهى به مانع در امتداد خط 
 كشي خطوط عبور باشد، در معابر شهرى حداقل 30 متر و در راه هاي برون شهري 
حداقل 60 متر، خط  كشي خط عبور به صورت ممتد انجام مي پذيرد. اين فاصله از 
محل بازشدگى در خط  كشي رويكردهاى منتهى به مانع (راس دماغه) محاسبه مي 

 شود. 
 4-   طول دماغه در راه هاي با  سرعت  عبور بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت، با استفاده از 
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ــاوى 65 كيلومتر بر  ــرعت عبور كمتر و يا مس ــاي با س ــه (L =W×0/62 S) و در راه ه رابط
ساعت،  با استفاده از رابطه (L=WS2/155 ) محاسبه مي  شود كه در آن S سرعت آمارى 85 
درصدى وسايل نقليه، W ميزان بازشدگى در وجه رويكرد مانع و L طول دماغه در هر طرف 

مانع است. در روابط ياد شده، S برحسب كيلومتر بر ساعت، W و L برحسب متر هستند.
فام خط  كشي در رويكردهاى منتهى به مانع سفيد است. ضمن آن كه به منظور ايجاد تضاد   -5  

رنگي بهتر، مي توان با استفاده از فام قرمز، محدوده داخل دماغه را رنگ آميزي كرد.
در محدوده داخل دماغه هاي ورودى و خروجى، استفاده از خط  كشي هاشورى يا   -6  
جناغى به افزايش ديد راننده و درك بهتر شرايط مسير كمك مي كند. لذا اجراى اين 
خط  كشي در محدوده داخل دماغه پيشنهاد مي  شود. فاصله اولين  خط  كشي مورب 
(هاشورى و يا جناغى) از راس منطقه تأمين، 1 متر است. ضمن آن كه در راه هاي 
با سرعت بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت، فاصله خط  كشي هااز يكديگر 2/5 متر 
و در راه هاي با سرعت 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر، 1/5 متر مي باشد. همچنين 
فاصله هانبايد به گونه اي باشد كه تعداد اين خطوط در منطقه تأمين از 5 خط مورب 
كمتر شود. ضمن آن كه فاصله نزديكترين خط  كشي تا مانع نبايد از 1/5 متر كمتر 
باشد. ضخامت خط  كشي مورب 20 سانتي متر است. نحوه قرارگيري خطوط مورب 

به گونه اي است كه خودروها را از محل مانع دور كند.
براى درك بهتر شرايط مسير، استفاده از تابلوهاى مسيرنما و هشداردهنده الزامى   -7  
است و همچنين استفاده از عالئم برجسته سواره  رو (گل ميخ و چشم گربه اي) در 
سطح سواره  رو پيشنهاد مي  شود. ضمن آن كه استفاده از عالئم برجسته در راه هايي 
كه سرعت عبور در آنها بيش از 65 كيلومتر بر ساعت باشد نيز الزامى است. جزئيات 
جانمايى عالئم برجسته سواره  رو در خط  كشي رويكردهاى منتهى به مانع، در فصل 

8 اين راهنما ارائه شده است.
بر اين اساس شكل (2-4-1) و( 2-4-2) نمونه اى از خط  كشي در رويكردهاى منتهى 
به مانع را ارائه كرده اند. شكل (2-4-1) حالتى را بررسى مي كند كه جريان ترافيك تنها 
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از يك سمت مانع امكان عبور دارد. همچنين شكل (2-4-2) نيزخط  كشي رويكردهاي 
مانع  از دو سمت  ترافيك  عبور جريان  كه  مي دهد  نشان  را در شرايطي  مانع  به  منتهي 

امكان پذير باشد.

شكل 2-4-1- نمونه اى از خط  كشي در رويكردهاى منتهى به مانع

 
شهري:    حداقل 30 متر
برون شهري: حداقل 60متر

 
شهري:    حداقل 30 متر
بين شهري: حداقل 60متر

فاصله خطوط مورب در راه هاي با سرعت عبور بيشتر از 65 كيلو متر بر ساعت 2/5 متر مي باشد
فاصله خطوط مورب در راه هاي با سرعت عبوركمتر از 65 كيلو متر بر ساعت 1/5 متر مي باشد

D  (حداقل 450ميلي متر)
 200ميلي متر

حداقل 1 متر
مانع

لبه سواره رو

 200ميلي متر

خط لبه
ش 3-2

ارجاع به بخ

W
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( امكان عبور از هر دو سمت مانع براى هر جهت وجود ندارد)

شكل2-4-2- نمونه اى از خط  كشي در رويكردهاى منتهى به مانع
( امكان عبور از هر دو سمت مانع براى هر جهت وجود دارد)

فاصله خطوط مورب در راه هاي با سرعت عبور بيشتر از 65 كيلو متر بر ساعت 2/5 متر مي باشد
فاصله خطوط مورب در راه هاي با سرعت عبوركمتر از 65 كيلو متر بر ساعت 1/5 متر مي باشد

لبه سواره رو

 
شهري:    حداقل 30 متر
برون شهري: حداقل 60متر

 
شهري:    حداقل 30 متر
برون شهري: حداقل 60متر

خط لبه
ش 3-2

ارجاع به بخ

خط محور
ش 1-2

ارجاع به بخ

خط كشي خطوط عبور
ش 2-2

ارجاع به بخ

خط كشي خطوط عبور
ش 2-2

ارجاع به بخ

 200ميلي متر
 200ميلي متر

حداقل 1 متر
W

D

L
L

 (حداقل 450ميلي متر)
مانع
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 2-5- خط  كشي طولى كاهش تعداد خط عبور:
تعداد خطوط عبور در طول مسير همواره ثابت نبوده و به اين علت هشدار به رانندگان و آگاه-
سازى ايشان از وضعيت هندسى مسير به خصوص در محل گلوگاه ها براى كاهش مانورهاى 
خطرناك و جلوگيري از تصادفات رانندگى از اهميت ويژه اى برخوردار است. در اجراى خط 

 كشي در محدوده گلوگاه ها توجه به موارد زير حايز اهميت است:
طول لچكى انتقال از تعداد خطوط عبور بيشتر به تعداد خطوط عبور كمتر، در راه هايي  1 -
كه سرعت 85 درصدي و يا سرعت طرح در آنها از 65 كيلومتر بر ساعت بيشتر باشد 
از رابطه L = W× 63/0 S و در راه هايي كه سرعت 85 درصدي و يا سرعت طرح در 
آنها 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر باشد، با استفاده از رابطه L = WS2 / 155 محاسبه  
مي  شود. در روابط فوق S سرعت و بر حسب كيلومتر بر ساعت، W ميزان كاهش 
عرض سواره  رو و L طول لچكى انتقال مي باشد. الزم به يادآوري است كه W و S نيز 
برحسب متر مي باشند. ضمناً بايد توجه داشت كه در روابط فوق، معيار مقايسه سرعت ها 
با عدد 65 مقايسه عدد سرعت بزرگتر از بين سرعت آمارى 85 درصدي وسايل نقليه 

در راه مربوطه و يا سرعت طرح آن راه است.
با فرض آن كه فاصله آخرين تابلوى هشداردهنده به رانندگان به منظور آگاهى از  2 -
كاهش تعداد خطوط در فاصله D مترى از لچكى انتقال باشد، خط  كشي خطوط عبور 

تنها مي بايست تا فاصله D/4 مترى بعد از تابلو ادامه داشته باشد.
 استفاده از بازتاب هاى ايمنى1- 3 و عالئم برجسته سواره  رو در مجاورت خط  كشي خط 

لبه سمت راست و لچكى انتقال، پيشنهاد مي  شود.
در كاهش يك خط عبور شيب لچكى از 1:20 و در كاهش دو خط عبور از 1:50- 4 

نبايد بيشتر شود.
كاهش تعداد 3- 5 خط عبور و بيشتر در يك جهت حركت و در يك مرحله، مجاز نيست. 

 ١- Delineators 
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براى اين منظور،كاهش تعداد خطوط مي بايست حداقل در دو مرحله انجام شود.
نكته اساسى در كاهش عرض و تعداد خطوط سواره  رو، به خصوص در راه هاي  6 -
برون شهري، توجه و اهتمام كامل در ايجاد تغييرات مناسب در وضعيت هندسى راه 
و متابعت كامل شرايط فيزيكى حريم راه و عرض سواره  رو از شكل  خط  كشي 
مي باشد. شكل( 2-5-1) نمونه هايى از خط  كشي كاهش تعداد خطوط عبور را ارائه 

كرده است.
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شكل 2-5-1- نمونه هايى از خط  كشي كاهش تعداد خطوط عبور
الف)كاهش 3 خط عبور به 2 خط عبور
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ادامه شكل (1-5-2)
ب)كاهش 4 خط عبور  به 3 خط عبور
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ادامه شكل (1-5-2)
ج)كاهش 4 خط عبور به 2 خط عبور(به طور قرينه)
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ادامه شكل (1-5-2)
د)كاهش 4 خط عبور به 2 خط عبور(غير قرينه)
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2-6- خط  كشي خطوط ويژه:
خاصى  وسايل نقليه  به  عبور  خط  يك  اختصاص  گوناگون،  داليل  به  حمل و نقل  حوزه  در 
نظير اتوبوس، خودروهاى امدادى (اورژانس، آتش  نشانى و پليس)، دوچرخه، خودروهاى 
پرسرنشين و غيره، ضرورت مي  يابد. در اين شرايط مشخص كردن حريم و محدوده خطوط 
ويژه از اهميت بااليى برخوردار مي باشد. بر اين اساس از خط  كشي خاصى در اين ارتباط 

استفاده مي  شود. خط  كشي خطوط ويژه بايد از شرايط زير برخوردار باشد:
اجراى اين خط  كشي به يكى از 3- 1 شيوه زير انجام مي  شود:

• خط  كشي با خطوط ممتد دوتايى (دوبل)؛ اجراى اين خط  كشي به اين 

معنى است كه گذشتن از روى خط، به منظور ورود به و يا خروج از خط 
ويژه ممنوع است.

• خط  كشي با استفاده از خطوط خط چين دوتايى؛  اجراى اين خط  كشي 

به اين معنى است كه گذشتن از روى خط، به منظور ورود به و خروج از 
خط ويژه مجاز است.

خط  كشي  با استفاده از دو خط (يكى ممتد و يكي خط چين)؛ وسائل نقليه   •  

مجاور خطوط منقطع در اين خط  كشي مجاز به عبور از روى خط ، به منظور 
ورود به 

                       و يا خروج از خط ويژه مي باشند و در حالى كه وسايل نقليه مجاور خط ممتد 
چنين اجازه اى ندارند.

فام اين خط  كشي زرد و عرض آن براى راه هاي با سرعت عبور 65- 2 كيلومتر بر ساعت 
و كمتر 12 سانتي متر و براى راه هاي با سرعت عبور بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت، 15 
سانتي متر خواهد بود. ضمن آن كه در معابر بزرگراهى جهت افزايش ديد مي توان از خط 
  كشي خطوط پهن استفاده كرد. همچنين عرض خط  كشي مسيرهاى ويژه دوچرخه را 
مي توان تا 10 سانتي متر كاهش داد. فاصله خطوط نيز از يكديگر 10 سانتي متر خواهد بود. 
طول قطعه خط ها و فاصله بين آنها 0/5- 3 متر مي باشد. همچنين فاصله بين خطوط خط 
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 كشي دوتايى حداكثر 20 سانتي متر خواهد بود.
از عالئم  استفاده  استفاده از خط  نوشته بر روى سواره  رو در داخل خط  ويژه و  4 -
برجسته سواره  رو و تابلوها براى افزايش سهولت ديد رانندگان و تصوير سازى بهتر 

آنان از شرايط مسير الزامى است.
در صورتى كه خط  ويژه داراى دو خط عبور با جريان ترافيك خالف جهت و يا  5 -
هم جهت باشد، اين دو خط با استفاده از خط  كشي خطوط منقطع و يا ممتد منفرد  
و منطبق بر الگوى ارائه شده در بخش هاى قبلى از يكديگر جدا مي شوند. فام اين 
خط  كشي سفيد و عرض آن 15 سانتي متر مي باشد. در اين ارتباط تنها در خطوط 
اين  در  دارد.  منقطع وجود  الگوى خط  كشي خط  در  استثناء  ويژه دوچرخه يك 
خطوط ويژه و در خط  كشي خطوط منقطع، طول قطعه خط ها و فاصله بين آنها 1/5 

متر است.
استفاده از آسفالت رنگى در مقاطعى براى روسازى سطح سواره  رو در خطوط ويژه  6 -

به منظور افزايش تشخيص حريم مسير ويژه توصيه مي  شود.
 بر اين اساس شكل (2-6-1)  خط  كشي خطوط ويژه در حالت هاى گوناگون را مشخص 
ــي خط ويژه دوچرخه را در مسيرهاى  ــكل (2-6-2) نيز خط  كش ــت. همچنين ش كرده اس

ــت. دوطرفه نمايش داده اس
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شكل (2-6-1) جزئيات خط  كشي خطوط ويژه 
الف) جزئيات خط  كشي لبه خط ويژه در حاالت مختلف

ب) مسيرهاى دوطرفه (سبقت آزاد)

ب) مسيرهاى دوطرفه (سبقت ممنوع)

خط چين و خط ممتد زرد
عرض خط 12 (15) سانتيمتر

فاصله بين خط هاي دوتايي 15 تا 20 سانتيمتر

خط چين
عرض خط 12 (15) سانتيمتر

فاصله بين خط هاي دوتايي 15 تا 20 سانتيمتر

عرض 15 سانتيمتر
منقطع سفيد

عرض 15 سانتيمتر
ممتد سفيد

خط ممتد زرد
عرض خط 12 (15) سانتيمتر

فاصله بين خط هاي دوتايي 15 تا 20 سانتيمتر
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شكل (2-6-2) خط  كشي خط ويژه دوچرخه در مسيرهاى دوطرفه (سبقت آزاد)

2-7- خط  كشي طولى در محدوده قوس هاي افقى و قائم
نظر به اهميت خط  كشي در محدوده قوس هاي افقى و قائم، در اين بخش به بررسى خط 
 كشي هاى طولى در محدوده اين قوس ها پرداخته خواهد شد. در خط  كشي طولى در محدوده 

قوس هاي افقى و قائم توجه به موارد زير مهم و الزامى مي باشد:
- 1 نظر به محدوديت ديد در محدوده اين قوس ها، توجه به فاصله ديد مجاز در خط 
 كشي خط محور داراى اهميت  مي باشد. بر اين اساس خط  كشي سبقت ممنوع در 
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محدوده اى از قوس ها كه داراى فاصله ديد كمتر از ميزان مجاز باشند اجرا خواهد 
شد. فاصله ديد مجاز بر اساس جدول (2-1-1) محاسبه مي  شود.

بر اين اساس و با توجه به جزئيات ارائه شده در شكل هاى (2-7-1) و (2-7-2 )
فاصله ديد در محدوده قوس هاي افقى و قائم تعيين و با مقدار ارائه شده در جدول 
(2-1-1) مقايسه خواهد شد. مبنا در اين روش، رؤيت يك شئ به ارتفاع 1/1 متر 
در فاصله اى بيشتر و يا مساوى حداقل فاصله مجاز براى سرعت 85 درصدي راه 

در رويكردهاى منتهى به   قوس هاي افقى و قائم است.
امكان پذير  راه  هندسى  شرايط  به  توجه  با  ممنوع  سبقت  مناطق  هم پوشانى  2 -
مي باشد و شكل هاى (2-7-1) و (2-7-2) صرفًا به بيان تمثيلي محدوده سبقت 

مى پردازد. ممنوع 
در صورت هم پوشانى مناطق سبقت ممنوع دو سمت راه در محدوده قوس ها، مي توان  3 -
از خط  كشي هاشور كه الگوى آن در فصل هفتم ارائه شده است، استفاده كرد. نكته-
اي كه در اجراي خط  كشي هاشور بايد به آن توجه شود آن است كه در هر حالت 
بايد نسبت به مماس بر مسير، زاويه 45 درجه داشته باشد. ضمن آن كه فاصله بين 
دو خط  كشي را مي توان با فام قرمز رنگ آميزي كرد. استفاده از خط  كشي هاشور و 
فام قرمز زمينه در محدوده قوس هاي تند كه معموال مناطق سبقت ممنوع با يكديگر 

همپوشانى دارند، پيشنهاد مي  شود.
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شكل 2-7-1- روش تعيين حدود خط  كشي سبقت ممنوع در قوس هاي افقى

شكل 2-7-2- روش تعيين حدود خط  كشي سبقت ممنوع در قوسهاى عمودى
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شكل2-7-3- خط  كشي محدوده سبقت ممنوع در قوس هاي تند

رنگ زمينه قرمز اختياري است
خط كشي لبه نشان داده نشده است

خط محور
ارجاع به بخش1-2

لبه سواره رو



فصل سوم
 خط  كشي عرضى

پس از بررسى خط  كشي طولى، در اين فصل مشخصات انواع خط  كشي هاى عرضى سطح 
سواره  رو بررسى و ارائه خواهد شد. انواع خط  كشي هايى كه در اين بخش به عنوان خط 

 كشي عرضى بررسى خواهند شد عبارتند از:
خط  كشي خط ايست 1 -

خط  كشي خط رعايت حق تقدم عبور 2 -
خط  كشي پاركينگ 3 -

خط  كشي رويكردهاى منتهى به سرعت كاه 4 -
خط  كشي عرضى ميله اى و نوارهاى برجسته صدادار 5 -

در ادامه به بررسى و ارائه جزئيات مربوط به خط  كشي هر يك از موارد فوق پرداخته خواهد شد
.

3-1- خط  كشي خط ايست:
به منظور مشخص كردن محل توقف خودروها قبل از حركت مجدد براى عبور از تقاطع هاى 
مجهز به تابلو ايست و تقاطع هاى مجهز به چراغ  راهنمايى، از اين خط  كشي استفاده مي  شود. 
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در راستاى اجراى اين خط  كشي توجه به موارد زير داراى اهميت   مي باشد:
خط  كشي خط ايست به صورت يك خط  كشي ممتد به ضخامت 500- 1 ميلي متر با 

فام سفيد پيشنهاد مي گردد. 
فاصله 1/3- 2  تقاطع هاى هم سطح چراغدار در  اين خط  كشي در محدوده  جانمايى 
مترى قبل از گذرگاه عرضى عابر پياده خواهد بود. چنانچه در محدوده تقاطعهايى 
كه چراغ چشمك زن و يا تابلوى ايست نصب شده باشد ولى گذرگاه عابر پياده خط 

 كشي نشده باشد، اين فاصله، حداقل 1 متر در نظر گرفته مي  شود.
خط  كشي خط ايست مي بايست عمود بر محور راه اجرا شود. فاصله لبه انتهايي  3 -

خط  ايست تا خط محور و خط لبه معبر، 10 تا 15 سانتي متر خواهد بود.
تابلو  به  مجهز  تقاطع هاى  به  منتهى  عبور  در سطح خطوط  "ايست"  كلمه  نوشتن   -4    
ايست، الزامى است. در تقاطع هاى چراغ دار بنا به ضرورت و چنانچه بررسى هاى 
فنى و قضاوت هاى مهندسى استفاده از آن را مفيد قلمداد كند، استفاده از نقش اين 
كلمه پيشنهاد مى شود. اجراى اين خط نوشته قبل از خط كشى خط ايست بايد به 
گونه اى باشد كه نزديك ترين فاصله آن تا خط ايست حداقل 2 متر گردد. ضمن آن 
كه با توجه به شرايط فيزيكى، ترافيكى و وضعيت هندسى راه اين فاصله تا 15 متر 
نيز قابل افزايش مى باشد. جزئيات مربوط به اجراى اين خط نوشته در فصل 4 اين 

راهنما ارائه شده است 

 5-   در صورت استفاده از تابلوى ايست، فاصله تابلو تا امتداد خط ايست نبايد   از 50 
      سانتى متر بيشتر شود. اين فاصله از لبه نزديك تر خط  كشي تا محل نصب تابلو  

      محاسبه مي شود.
 بر اين اساس شكل( 3-1-1) جزئيات خط كشى خط ايست را ارائه كرده است.
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شكل 3-1-1- جزئيات خط  كشي خط ايست

الف) بدون گذرگاه عابر

خط لبه
ارجاع به بخش3-2

خط محور
ارجاع به بخش1-2

خط محور
ارجاع به بخش1-2

خط لبه
ارجاع به بخش3-2

خط لبه
ارجاع به بخش3-2

بدون مقياس

خط  ايست
عرض:500 سانتيمتر

نام: سفيد

لبه سواره رو
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ادامه شكل (1-1-3)
ب) به همراه گذرگاه عابر

خط محور
ارجاع به بخش1-2

خط محور
ارجاع به بخش1-2

خط محور
ارجاع به بخش1-2

گذرگاه عرضي عابر پياده
ارجاع به بخش 2-3

خط ايست

خط محور
ارجاع به بخش1-2

لبه سواره رو

لبه سواره رو

خط لبه
ارجاع به بخش3-2

خط لبه
ارجاع به بخش3-2

خط لبه
خط لبهارجاع به بخش3-2

ارجاع به بخش2-3

عرض :500 ميلي متر
فام: سفيد

فاصله نا گذرگاه عابر پياده :1/3 متر
فاصله لبه خط تا خط محور و خط لبه سواره رو:

 10الي 15 سانتي متر 

بدون مقياس
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3-2- خط  كشي خط رعايت حق تقدم عبور:
اين خط       كشى از جمله مهمترين خط كشي هاى عرضى در محدوده تقاطع هاو در محل دسترسى به 
معابر اصلى است. منظور از اين نوع خط  كشي مشخص نمودن كليه تقاطع هاى راه هاي فرعى 
با راه هاي اصلى است. به لحاظ اجرايى اين خط كشى داراى شباهت هاى فراوانى با خط كشى 
خط ايست در محدوده تقاطع مى باشد. اجراى آن به اين معنا است كه هيچ وسيله اى در هيچ 
شرايط زمانى و مكانى نمي بايست به گونه اي از خطوط عرضى رعايت حق تقدم عبور، گذشته 
و وارد راه اصلى شود به طورى كه براى وسيله نقليه اى كه در راه اصلى است ايجاد خطر نمايد. 

در اجراى خط  كشي خط رعايت حق تقدم عبور توجه به موارد زير مهم مي باشد:
اين نوع خط  كشي به صورت خط چين دوبل به عرض 300 ميلي متر و فاصله 200- 1 
ميلي متر بين قطعه خطهاي موازى مي باشد. طول اين قطعه خط ها و فاصلة آنها از 

يكديگر 500 ميلي متر مي باشد.
فاصله اين نوع خط  كشي تا لبه سواره  رو متقاطع حداكثر 600- 2 ميلي متر مي باشد.

اين خط  كشي عمود بر خط محور انجام شده و فاصله انتهاى خط  كشي تا خط  3 -
محور و خط لبه 15 سانتي متر مي باشد.

- 4 فام خط  كشي خط رعايت حق تقدم عبور، سفيد مي باشد.
در سطح خطوط عبور منتهى به تقاطع هاى  مجهز  نوشتن كلمه "رعايت حق تقدم" - 5
از  قبل  اين خط  نوشته  الزامى است. اجراى  تقدم عبور،   تابلوى  رعايت حق  به 
خط  كشي مذكور  بايد به گونه اي باشد كه نزديك ترين فاصله آن تا خط رعايت حق 
تقدم حداقل 2 متر باشد. ضمن آن كه با توجه به شرايط فيزيكى، شرايط ترافيكى و 
وضعيت هندسى راه اين فاصله تا 15 متر نيز قابل افزايش مي باشد. جزئيات مربوط 

به اجراى اين خط  نوشته در فصل 4 اين راهنما ارائه شده است.
استفاده از تابلوى رعايت حق تقدم عبور به همراه خط  كشي رعايت حق تقدم عبور  6 -

الزامى است.
استفاده از نماد ترافيكى رعايت حق تقدم عبور در محل هايى كه اين خط  كشي اجرا  7 -
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مي  شود پيشنهاد مي گردد. ضمن آن كه نزديكترين فاصله اين نماد تا لبه محدوده 
تقاطع 10 متر خواهد بود. در صورت استفاده از 2 نماد، فاصله آنها از يكديگر 15 
متر خواهد بود. جزئيات مربوط به اجراى اين نماد ترافيكى در فصل 5 راهنما ارائه 

شده است.
محدوده  در  را  عبور  تقدم  حق  رعايت  خط  كشي  جزئيات  شكل (1-2-3)  اساس  اين  بر 

تقاطع ها نشان مي دهد.

شكل 3-2-1- جزئيات اجراى خط رعايت حق تقدم عبور در محدوده تقاطع هاى هم سطح

مشخصات اجراي خط رعايت حق تقدم عبور

فام: سفيد
فاصله نوارها : 200 ميلي متر

عرض خط كشي :300 ميلي متر
طول قطعه خط : 500 ميلي متر

فاصله بين قطعه خط تا خط ها: 500 ميلي متر
 

بدون مقياس

خط محور
ارجاع به بخش1-2

خط لبه
ارجاع به بخش2-3

خط لبه
ارجاع به بخش3-2

لبه سواره رو
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3-3- خط  كشي گذرگاه عرضى عابر پياده:
از جمله مهمترين انواع خط  كشي هاى عرضى، خط  كشي گذرگاه هاى عرضى عابر پياده مي باشد. 
اجراى اين خط  كشي به منظور افزايش ايمنى عابر پياده در گذر عرضى از سطح سواره  رو و 
توجه بيشتر رانندگان به اين مهم است. امروزه الگوهاى مختلفى از اين خط  كشي در سطح معابر 
استفاده مي  شود. در اين راهنما الگوى نردبانى براى اجراى اين نوع خط  كشي به عنوان الگوى 

استاندارد انتخاب شده است. موارد زير در اجراى اين الگو مي بايست مورد توجه قرار گيرد:
- 1 جزئيات اجرايى خط  كشي گذرگاه عرضى عابر پياده شامل موارد زير مي باشد:

• فام خط  كشي: سفيد

حداقل عرض گذرگاه: 2/5•  متر  (اين عرض به تناسب حجم آمد و شد 
عابرين پياده قابل افزايش است. تذكر 10 مطالعه شود.)

عرض نوارهاى عرضى: 400•  ميلي متر
عرض نوارهاى طولى: 350•  ميلي متر

فاصله محور تا محور نوارهاى طولى از يكديگر: 750•  ميلي متر
با محلول  در اجراي اين خط  كشي، مخلوط كردن دانه هاى شيشه اى (گالسبيد)1- 2 
فام  بازتابندگى  دانه هاى شيشه اى خاصيت  اين  از  استفاده  پيشنهاد مى شود.  رنگى 

سفيد را در خط كشى ايجاد كرده و در نتيجه قابليت رؤيت آن را افزايش مي دهد.
ايست و  امتداد خط  در  و  در محل گذرگاه  پياده  عابر  تابلوى گذرگاه  از  استفاده  3 -
تابلوى خطر عبور عابرين پياده در فاصله 25 مترى قبل از گذرگاه، براى هشدار و 

اطالع رساني به رانندگان الزامى است.
در صورتى كه ارزيابي هاى فنى، استفاده از سرعت كاه  قبل از گذرگاه و يا اجراى خط  4 -
 كشي گذرگاه عابرين پياده بر روى سطح سرعت كاه به منظور افزايش ايمنى عابرين 
پياده، مفيد تشخيص دهد، استفاده از اين تجهيزات پيشنهاد مي  شود. ضمن آنكه 
استفاده از عالئم برجسته سواره  رو نيز در محل گذرگاه و بر اساس جزئيات ارائه 

١- Glass beads
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شده در فصل 8  اين راهنما، توصيه مي  شود.
، قبل از گذرگاه عابر پياده، به منظور افزايش ايمنى  استفاده از خط  نوشته "احتياط"- 5
كاربرى- مجاورت  در  به خصوص  و  گذرگاه  از  عبور  در  پياده  عابرين  آمدوشد 
ادارات، بوستان ها و مراكز تفريحى، پزشكى،  هاى عمده مولد و جاذب سفر نظير 
پاراپزشكى و تجارى توصيه مي  شود. همچنين استفاده از خط  نوشته "مدرسه" در 
كنار خط نوشته "احتياط" در گذرگاه هاى عرضى مجاور به كاربري هاى آموزشى و 
عبارت "بيمارستان" در كنار كاربري هاى پزشكى و امدادى الزامى است. فاصله اين 
خط  نوشته ها، كه بايد بر روى سطح كليه خطوط عبور  اجرا شوند، تا گذرگاه عابر 
پياده 15 متر مي باشد. ضمن آن كه در صورت استفاده از خط  نوشته "مدرسه" در 
كنار خط  نوشته "احتياط"،  اين دو خط  نوشته بايد در دو سطر مجزا و با فاصله 4 
متر از يكديگر بر روى سطح سواره  رو اجرا شوند. جزئيات مربوط به اجراى اين      

خط  نوشته ها در فصل 4 اين راهنما ارائه شده است. 
در گذرگاه هاى عابر پياده و به خصوص در گذرگاه هاى واقع در محل هاى غيرتقاطعى  6 -
و با حجم تردد ساعتى كمتر و يا مساوى 50 نفر در ساعت، استفاده از خط  نوشته 
"نظر به راست" و "نظر به چپ" پيشنهاد مي  شود. جزئيات مربوط به خط  كشي اين 

خط  نوشته ها نيز در فصل 4 راهنما ارائه شده است.
استفاده از خط  كشي عرضى ميله اى پيش از گذرگاه عابرين پياده پيشنهاد مي  شود.  7 -

جزئيات مربوط به اين خط  كشي در همين فصل و در بخش ششم ارائه شده است.
بر خالف خط كشى خط ايست، در صورت ترسيم خط عرضى براي گذرگاه هاي  8 -
عابر پياده، انتهاى اين خط كشى به خط لبه و خط محور متصل مى شود و فاصله 
اولين خط  طولى از هر سمت تا خط محور و خط لبه مجاور آن نيز حداكثر 65 
و حداقل 40 سانتى متر مى باشد. همچنين فاصله انتهاى نوارهاى طولى تا لبه خط 

عرضى نيز 50 سانتى متر مى باشد.
استفاده از تكمه ويژه عبور عابرين پياده، در گذرگاه هاى هم سطح واقع در محل هاى  9 -
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غيرتقاطعي، به خصوص در گذرگاه هايى كه به طور روزانه كمتر از 250 نفر از آن 
عبور مى كنند، توصيه مى شود. بر اين اساس اطالع رسانى دقيق به عابرين در ارتباط 
با استفاده از اين  تجهيزات در كنار اطالع رسانى و هشدار به رانندگان در ارتباط با 

وجود اين تجهيزات الزامى مى باشد.
بر اساس بند 1 حداقل عرض گذرگاه 2/5- 10 متر مي باشد. اين عرض در گذرگاه هايى 
كه حجم تردد ساعتى عابرين پياده از 2500 نفر بيشتر باشد به ازاى هر 125 نفر 50 

سانتي متر اضافه خواهد شد. حداكثر عرض گذرگاه نبايد از 8 متر بيشتر باشد.
فاصله خط ايست تا گذرگاه عابر پياده در اين راهنما 1300- 11 ميلي متر پيشنهاد مي  شود.

بر اين اساس شكل( 3-3-1) جزئيات خط  كشي گذرگاه عابرين پياده را با الگوى نردبانى 
ارائه كرده است.
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شكل3-3-1- جزئيات خط  كشي گذرگاه عابر پياده با استفاده از الگوى نردبانى (راه راه)

بدون مقياس

حداقل 2/5 متر
حداكثر 8 متر

حداقل 400
حداكثر 650

حداقل 400
حداكثر 650

150-100
ميليمتر

150-100
ميليمتر

500750

1300

خط عبور
ارجاع به بخش2-2

خط لبه سمت چپ
ارجاع به بخش 3-2

خط كشي خط عبور
ارجاع به بخش 2-2

    درخط كشي گذر گاه عابر پياده عرض نوار هاي  طولي 350 ميلي متر و عرض نوار عرضي400   
    ميلي متر  مي باشد.

    كليه ابعاد به ميلي متر مي باشد.

خط ايست
ارجاع به بخش 1-3

لبه سواره رو يا محور راه

لبه سواره رو

خط لبه سمت راست يا محور راه
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3-4- خط  كشي پاركينگ:
استقرار صحيح، افزايش سرعت مانور پاركينگ و افزايش ظرفيت معبر، برخى از مزاياى استفاده 

از اين نوع خط  كشي مي باشد. در اجراى اين خط  كشي توجه به موارد زير مهم مي باشد:
عرض خط  پاركينگ 100- 1 ميلي متر و فام خط سفيد مي باشد.

چيدمان خودروها در محوطه پاركينگ مي تواند به صورت خطى و يا مورب اجرا  2 -
اساس  بر  هر خودرو  براى  پاركينگ  ابعاد سطح  و  مورب  جانمايى  زواياى  شود. 
جدول 3-4-1 ارائه شده است. الزم به يادآورى است كه اعداد ارائه شده در جدول 

به صورت دقيق مي باشد.
پاركينگ ها بر مبناي ابعاد سطح تخصيص يافته براى پارك هر خودرو سواري، رده  3 -

بندى مي شوند.

جدول 3-4-1- جزئيات مربوط به ابعاد در  سطح پاركينگ براى يك خودرو سوارى
SWWPVPWVPLAWW2W4رده پاركينگطرح الگو

دو طرفه با راهروى
 90 درجه

A2/752/755/345/347/9318/618/6
B2/672/675/345/347/9318/618/6
C2/62/65/345/347/9318/618/6
D2/5152/5155/345/347/9318/618/6

دو طرفه با راهروى
 60 درجه

A2/753/175/495/037/9318/917/99
B2/673/085/495/037/9318/917/99
C2/62/995/495/037/9318/917/99
D2/5152/95/495/037/9318/917/99

يك طرفه با راهروى
 75 درجه

A2/752/845/645/336/7117/9917/37
B2/672/755/645/336/7117/9917/37
C2/62/685/645/336/7117/9917/37
D2/5152/65/645/336/7117/9917/37

يك طرفه با راهروى
 60 درجه

A2/753/175/495/035/4916/4615/46
B2/673/085/495/035/4916/4615/46
C2/62/995/495/035/4916/4615/46
D2/5152/95/495/035/4916/4615/46

يك طرفه با راهروى
 45 درجه

A2/753/875/034/424/5714/6313/41
B2/673/785/034/424/5714/6313/41
C2/63/665/034/424/5714/6313/41
D2/5153/575/034/424/5714/6313/41
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فاصله نزديك ترين لبه سطح پارك حاشيه اى تا خط  ايست و يا خط حق تقدم عبور  4 -
مربوط به تقاطع ها، حداقل 5 متر مي باشد. نظر به اينكه توقف و پارك حاشيه اى در 
اين محدوده مجاز نبوده و ممنوع است، استفاده از يك خط  ممتد قرمز به ضخامت 
15 سانتي متر در مجاورت خط  لبه سواره  رو، براى نشان دادن اين ممنوعيت مفيد 

است.
بعضًا در مجاورت ورودى  است،  آنها مجاز  در  اي  پارك حاشيه  كه  معابرى  در   5 -
و  نظامى  مراكز  نشانى،  آتش  بيمارستان،  نظير  خدماتى  و  عمومى  هاى  ساختمان 
انتظامى و ادارات، محل هاى نصب شيرهاى آتش نشانى، محل هاى نصب سطل 
اى و توقف  پارك حاشيه  ايستگاه هاى سامانه حمل ونقل عمومى،  زباله و  هاى 
وسايل نقليه ممنوع مى شود. سطح اين محوطه ها را مى توان با استفاده از فام قرمز 
و يا زرد رنگ آميزى كرد. ضمن آن كه به كارگيري خط نوشته هاى مناسب و يا 
خط  هاشور، مى تواند در اين ارتباط مؤثر باشد. جزئيات مربوط به خط كشي خط 

نوشته ها و خط هاشور در فصل هاى بعدى راهنما ارائه شده است.
سطوح پاركينگ ويژه معلولين مي بايست با نماد ويژه معلولين همراه باشد. همچنين  6 -
استفاده از تابلوهاى مربوطه در طول اين سطوح نيز الزامى است. جزئيات مربوط به 
نماد مذكور در فصل 5 اين راهنما ارائه شده است. تعداد فضاى پاركينگ مورد نياز 

جهت تخصيص به معلولين نيز بر اساس جدول( 3-4-2) ارائه شده است.
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جدول 3-4-2- تعداد فضاى مورد نياز پاركينگ ويژه معلولين

 حداقل تعداد فضاهاى پاركينگكل فضاى پاركينگ
مورد نياز  براى معلولين

11 تا 25
262 تا 50
513 تا 75

764 تا 100
1015 تا 150
1516 تا 200
2017 تا 300
3018 تا 400
4019 تا 500
دو درصد از كل501 تا 1000

 20  فضا + 1 فضاى پارك به ازاى هربيش از 1001 فضا
100 فضاى پارك مازاد بر 1000 فضا

بر اين اساس شكل( 3-4-1) جزئيات مربوط به الگوهاي خط  كشي پاركينگ را ارائه كرده  
است. اندازه  هاى مربوط به هر يك از پارامترهاى ارائه شده در اين شكل  در جدول( 1-4-3 ) 
ارائه شده است. الزم به يادآوري است كه طول W1 نصف طول W2 و طول   W4 نيز 30 

سانتي متر از طول W3بيشتر است.
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شكل3-4-1- طرح كلى خط  كشي فضاى پاركينگ

  جانماي نماد ويژه معلولين و ناتوانان  حركتي در سطوح   
  پاركينگ ويژه اين گروه از استفاده كنندگان الزامي است.

 
 فام خط سفيد و عرض خط آن 100 ميلي متر مي باشد.



59 تدوين راهنماي جزئيات طرح خط كشي در راه هاي برون شهري كشور

3-5- خط  كشي سرعت كاه  (سرعت گير) و رويكردهاى منتهى به آن:
به منظور افزايش ايمنى و قابليت ديد سرعت كاه  ها و همچنين هشدار به رانندگان در گذر از 
آنها، از خط  كشي ويژه اى براى مشخص كردن آنها استفاده مي  شود. توجه به موارد زير در 

اجراى اين نوع خط  كشي داراى اهميت بااليى مي باشد:
الگوى خط كشى سرعت كاه ها شامل يك مثلث توپر و يك خط  كشي جناغى است.  1 -

عرض خط  جناغى در اين نوع خط  كشي 25 سانتي متر بوده و فام خط  نيز سفيد است.
نصب تابلوهاى محدوديت سرعت و تابلوى مربوط به هشدار براى وجود دست انداز،  2 -

در فواصل مناسب قبل از  سرعت كاه (سرعت گير) الزامى  است.
- 3 استفاده از خط  كشي عرضى ميله اى در رويكردهاى منتهى به سرعت كاه ها و به خصوص در 
سرعت كاه هايى كه براى عبور عابرين پياده نيز از آنها استفاده مي  شود، پيشنهاد مي  شود. 
جزئيات مربوط به اين نوع خط  كشي در همين فصل و در بخش بعدى ارائه شده است.

تغيير خط عبور در رويكردهاى منتهى به سرعت كاه (سرعت گير) مجاز نمي باشد. لذا  4 -
چنانچه رويكرد منتهى به   سرعت كاه داراى چند خط عبور باشد، خط  كشي خطوط 
عبور در رويكردهاى منتهى به سرعت كاه از 25 متر قبل از آن  مي بايست به صورت ممتد 
اجرا شود. ضمن آنكه خط  كشي خط محور نيز به صورت ممتد خواهد بود. همچنين 

تابلوهاى مناسب براى هشدار به رانندگان در اين ارتباط پيشنهاد مي  شود.
، پيش از محل سرعت كاه ها براى يك  اجراى خط  نوشته "سرعت كاه" و يا "سرعت گير"- 5
 بار الزامى است. ضمن آن كه 2 بار اجراى اين خط نوشته توصيه مى شود. در مرحله 
دوم خط نوشته هايى همچون "آهسته" يا "خطر" و يا "احتياط" نيز مى تواند جايگزين 
خط نوشته "سرعت كاه" و يا "سرعت گير" شوند. نزديك ترين فاصله خط نوشته تا 
فاصله  اجراى خط نوشته ها،  بار   2 در صورت  مى شود.  توصيه  52متر  كاه  سرعت 
خط نوشته ها از يكديگر مى بايست حداقل 52 تر باشد. الگوى مربوط به اجراى اين 

خط نوشته ها در فصل 4  اين راهنما ارايه شده است.
جزئيات مربوط به اين نوع خط كشي در شكل (3-5-1) ارائه شده است. 
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شكل 3-5-1- خط  كشي سرعت كاه ،  الف) جزئيات نماد

ادامه شكل 3-5-1 - ب) جانمايي

لبه سرعت گاه

لبه سرعت گاه

لبه سواره رو

محور سرعت گاه

خط محور

خط لبه
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3-6- خط  كشي عرضى ميله اى (كاهنده سرعت)
اين نوع خط  كشي در رويكردهاى منتهى به ميادين، قوس هاي تند افقى و قائم و همچنين 
در رويكردهاى منتهى به باجه هاى عوارضى، گذرگاه هاى هم سطح عابرپياده و سرعت كاه ها به 
منظور آرام سازى جريان ترافيك و هشدار به رانندگان براى كاهش سرعت مورد استفاده قرار 

مي گيرد. در اجراى اين خط  كشي توجه به موارد زير حايز اهميت مي باشد:
الگوي اين خط  كشي به صورت اجراى چندين خط موازى در عرض سواره  رو   1 -

مي باشد.
 فام اين خط ها زرد و عرض آن ها 450- 2 ميلي متر پيشنهاد شده است.

فاصله خطوط از يكديگر به تناسب نزديك شدن به محل قوس، ميدان و يا باجه هاى  3 -
پرداخت عوارض، كمتر و طول آنها بيشتر مي  شود. حداكثر فاصله اين خطوط 3 
متر و حداقل 1 متر مي باشد. ضمن آن كه اين خط  كشي در طول حداكثر 20 متر 
(حداكثر 10 خط) و در صورت لزوم به صورت برجسته اجرا خواهد شد. بر اين 
با  برابر  راننده  به  متر و دورترين خط  راننده 1/5  به  نزديك ترين خط  اساس طول 

عرض هر خط عبور مي باشد.
فاصله آخرين نوار خط  كشي شده تا محدوده تقاطع 35- 4 متر مي باشد. در رويكردهاى 
منتهى به باجه هاى پرداخت عوارض راه، سرعت كاه ها، تونل و پل و در محل قوس ها 
اين فاصله مي تواند تا 15 متر كاهش يابد. اين فاصله از محور عرضى آخرين نوار 

تا محل شروع قوس، تونل و يا پل اندازه گيري مي  شود.
خط  نوشته "آهسته" و يا "احتياط" 5- 5 متر قبل از اولين، و بعد از آخرين نوار عرضي اجرا مي 

 شود. الگوى مربوط به اجراى اين خط  نوشته در فصل 4  اين راهنما ارائه شده است.
براى افزايش اثربخشى اين خط  كشي هاو هشدار به رانندگان، اجراى آن را با استفاده  6 -
بلندى اين نوارها  انجام داد.  از نوارهاى برجسته مي توان برروى سطح سواره  رو 

تحت هيچ شرايط نبايد از 3 ميلي متر بيشتر باشد.
 بر اين اساس شكل( 3-6-1) جزئيات خط  كشي نوارهاى عرضى ميله اى را ارائه كرده  است. 



خط كشي  عرضي62

شكل 3-6-1- جزئيات خط  كشي نوارهاى عرضى ميله اى در خط عبور

1- عرض نوارها 450 ميلي متر و فام آن زرد مي باشد.
2-حداكثر طول نوارها برابر 3متر مي باشد. ضمن آنكه 

اختالف اندازه اين طول از عرض خط عبور نبايد كمتر از 
40 سانتي متر باشد.

3- كليه طول ها به ميلي متر مي باشد.
4-در صورت لزوم در كليه خطوط عبوري مي بايست 

اجرا  شود.

خط نوشته " آهسته" و يا " احتياط"
ارجاع به فصل چهارم لبه سواره رو

 خط لبه
ش 3-2

ارجاع به بخ

بدون 
مقياس



فصل چهارم

 خط  كشي نوشتارها

همان گونه كه پيش از اين و در فصل هاقبلى مشخص شد خط  نوشته ها در آرام سازى جريان 
آمد و شد خودروها، هشدار به رانندگان و تصويرسازى مناسب تر رانندگان از شرايط فيزيكي 
و هندسي راه و حريم آن، مفيد خواهند بود. بر اين اساس در اين فصل، الگوهاى مربوط به 
اجراى اين خط نوشته ها به تفكيك معابر با سرعت عبور بيش از 65 كيلومتر بر ساعت و 
65 كيلومتر بر ساعت و كمتر ارائه خواهد شد. كلماتى كه الگوهاى مربوط به آنها ارائه شده 

است عبارتند از: 
؛ كه به همراه  خط كشى خط ايست و تابلوى مربوط به آن به كار گرفته  مى شود. "ايست"• 

؛ كه به همراه خط كشى رعايت حق تقدم عبور و تابلوى مربوطه  "رعايت حق تقدم"• 

به كار گرفته مى شود.
؛ كه پيش از گذرگاه هاى عابر پياده، نقاط حادثه خيز، در مجاورت كاربري هاى  "احتياط"• 
عمومى و مناطقى كه قضاوت هاى مهندسى اجراى آن را مناسب بداند مورد استفاده 

قرار مى گيرد. 
؛ كه استفاده از آن همچون كلمه احتياط در محل هايى كه لزوم آرام سازى  "آهسته"• 
خروجى هاى  محل  در  آنكه  ضمن  است.  الزامى  مى شود  احساس  ترافيك  جريان 
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وضع  خاطر  به  كه  هم سطحى  تقاطع هاى  در  همچنين  و  غيرهم سطح  تقاطع هاى 
هندسى آنها كاهش سرعت اجتناب ناپذير باشد نيز توصيه مى شود.

؛ براى تاكيد بر وجود خطر در پيش رو و پيش آگاهى به رانندگان در اين رابطه  "خطر"• 

مورد استفاده قرار مي گيرد.
؛ كه در محل ايستگاه هاى حمل ونقل همگانى  "ايستگاه اتوبوس" و "ايستگاه تاكسى"• 

مورد استفاده قرار مى گيرد.
؛ كه به منظور جانمايى محل تخليه و بارگيرى وسايل نقليه بارى  "بارگيرى وتخليه"• 

استفاده مى شود.
؛ خط عبورى است كه گاهى در شبكه معابر براى عبور انواعى از وسايل  "خط ويژه"• 

نقليه مانند: ناوگان حمل ونقل عمومى، خودروهاى ويژه خدمت رسانى، خودروهاى 
پرسرنشين1 و دوچرخه تخصيص مي  يابد. تصميم گيرى در اين باره، با در نظر گرفتن 
قضاوت مهندسى و شرايط شبكه معابر و ميزان حجم تردد وسايل نقليه و تركيب 
منظور  به  ويژه"  "خط  خط  نوشته   از  مورد  اين  در  كه  مي گيرد  انجام  آن  ترافيكى 
مشخص كردن خط عبور تخصيص يافته به همراه نام وسيله مورد نظر و تابلوهاى 

هشدار دهنده و هدايت كننده مناسب استفاده مي  شود.
؛ با توجه به اهميت ايمن سازى عبور عابر پياده و به ويژه دانش آموزان در  "مدرسه"• 
محدوده مدارس، از نوشتن اين كلمه روى سطح سواره رو به عنوان هشدارى براى 

رانندگان، در كنار تابلوهاى هشداردهنده استفاده مى شود. 
يا ساير خط  و  پيكان هاى جهت نما،  نمادها،   بيشتر، همراه  تأكيد  براى  كه  ؛  "فقط"• 

 نوشته ها استفاده مى شود.
   •    "نظر به راست" و "نظر به چپ"؛  كه  براى هشدار به عابرين پياده به  منظو ر  جلب  

         توجه  به عبور جريان ترافيك،  به خصوص در كريدورهاى  عرضى با  حجم  تردد 
         پايين، عمود بر جريان عابر پياده اجرا مى شود.   

 "سرعت كاه" و "سرعت گير"؛ كه براى مشخص كردن موقعيت سرعت كاه ها در طول مسير استفاده 

 ١ -HOV( High Occupancy Vehicle)
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مي  شود.
اين خط  استفاده مي  شود.  تقاطع ريل و جاده  براى مشخص كردن  كه  ؛  "راه آهن"• 

 نوشته مي بايست همراه با نماد تقاطع ريل و جاده و در فاصله 2 متر قبل از آن اجرا 
شود.

؛ با توجه به ضرورت ايجاد يك فاصله ايمن مناسب براى ورود و خروج  "بيمارستان"• 
ناوگان اورژانس و هشدار به رانندگان به منظور احتياط و رعايت سكوت ترافيكى در 
محدوده كاربري هاى خدمات پزشكى و پاراپزشكى استفاده از اين عبارت توصيه  مي  شود.

؛ براى مشخص كردن محدوده بزرگراه مورد استفاده قرار مي گيرد. "بزرگراه"• 
؛ براى مشخص كردن انتهاى خط  ويژه، بزرگراه و به طور كلى راه استفاده مي  "پايان"• 

 شود.
 

همچنين در اجراى خط  نوشته ها بايد به موارد زير توجه شود:
خط  نوشته ها با فام سفيد مي بايست با توجه به الگوهاى ارائه شده در اين راهنما   1 -

اجرا شوند.
در  با خط  نوشته هاى روى سطح سواره  رو  يا هماهنگ  پيام  تابلوهاى هم  نصب  2 -

حاشيه راه توصيه مي  شود.
نحوه اجراى خط نوشته ها مي بايست به گونه اي باشد كه حداكثر در سه سطر و در  3 -
هر سطر 2 كلمه به نمايش در آيد. در اجراى نوشتارها، نزديكترين فاصله طولى 

كلمات در دو سطر متوالى مي بايست 1/5 متر مي باشد.
در صورت نياز به تكرار يك خط  نوشته در طول قطعه اى از مسير،  فاصله آنها نبايد  4 -
از 25 متر كمتر و از 50 متر بيشتر باشد. بديهى است فواصل بزرگتر براى معابر با 

سرعت عبور باالتر كاربرد دارند.
استفاده از معادل انگليسى كلمات فوق در سطح سواره  رو در جاده هاي بين المللي كشور  5 -
امكان پذير  دارد،  وجود  آنها  در  غيرايرانى  رانندگان  با  خودروهايي  شد  آمدو  كه 
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مي باشد. در اين ارتباط اخذ مجوزهاي فني و اداري از اداره كل راه و ترابري استان 
مربوطه الزامي است.

در هر خط عبور در دو سطر نوشته مي  شود. اجراى  عبارت " رعايت حق تقدم" - 6
اين عبارت در سطح سواره  رو به گونه اي است كه كلمه "رعايت" به راننده نزديكتر 

است.
استفاده از عبارت "پايان" در فاصله كمتر از 100 متر در معابر با سرعت عبور 65- 7 
كيلومتر بر ساعت و كمتر مجاز نمي باشد. ضمن آنكه استفاده از اين عبارت در معابر 
با سرعت عبور بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت در فاصله كمتر از 250 متر مجاز 

نمي باشد. 

بر اين اساس الگوهاى مربوط به هريك از اين خط  نوشته ها در شكل هاى( 4-1-1) تا( 23-1-4) 
و به تفكيك معابر با سرعت عبور بيش از 65 كيلومتر بر ساعت و 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر 
ارائه شده است. الزم به يادآورى است كه ابعاد خانه هاى صفحه شطرنجى در اين شكل ها 80 

ميلي متر مي باشد.
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شكل (4-1-1) الگوى ارائه شده براى واژة "ايست" در راه ها
الف) براى سرعت هاى بيش از 65 كيلومتر بر ساعت

ادامه شكل 4-1-1 - ب) براى سرعت هاى 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر
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(4-1-2) الگوى ارائه شده براى عبارت "حق تقدم" در راه ها 
الف)  براى سرعت هاى بيش از 65 كيلومتر بر ساعت

 ادامه شكل 4-1-2   ب) براى سرعت هاى 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر
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شكل 4-1-3- الگوى ارائه شده براى واژة ”احتياط“ در راه ها
الف) براى سرعت هاى بيش از 65 كيلومتر بر ساعت

 ادامه شكل 4-1-3  ب)براى سرعت هاى 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر
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شكل4-1-4- الگوى ارائه شده براى واژه "آهسته" در راه ها
الف)  براى سرعت هاى بيش از 65 كيلومتر بر ساعت

 ادامه شكل4-1-4  ب) براى سرعت هاى 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر
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شكل 4-1-5- الگوى ارائه شده براى واژه "خطر" در راه ها
الف) براى سرعت هاى بيش از 65 كيلومتر بر ساعت

 ادامه شكل 4-1-5  ب) براى سرعت هاى 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر
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 شكل 4-1-6- الگوى ارائه شده براى واژه "ايستگاه" 

شكل4-1-7-  الگوى ارائه شده براى واژه "اتوبوس" 
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 شكل  4-1-8- الگوى ارائه شده براى واژه "سرعت كاه" 

 شكل 4-1-9- الگوى ارائه شده براى واژه "سرعت گير"
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شكل 4-1-10- الگوى ارائه شده براى عبارت "نظر به راست" 
 

شكل 4-1-11- الگوى ارائه شده براى عبارت "نظر به چپ" 
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شكل4-1-12- الگوى ارائه شده براى واژه "مدرسه" 
الف) براى سرعت هاى بيش از 65 كيلومتر بر ساعت

 ادامه شكل (4-1-12)  ب) براى سرعت هاى 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر
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شكل4-1-13- الگوى ارائه شده براى واژه "فقط" در راه ها
الف) براى سرعت هاى بيش از 65 كيلومتر بر ساعت

 ادامه شكل (4-1-13)  ب) براى سرعت هاى 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر
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  شكل  4-1-14- الگوى ارائه شده براى واژه "تخليه" 

 شكل4-1-15- الگوى ارائه شده براى واژه " بارگيرى" 
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 شكل 4-1-16- الگوى ارائه شده براى واژه "خط" در راه ها 
الف)براى سرعت هاى بيش از 65 كيلومتر بر ساعت

 ادامه شكل  (4-1-16)  ب) براى سرعت هاى 65 كيلومتر بر ساعت وكمتر
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شكل4-1-17- الگوى ارائه شده براى كلمه"ويژه" در راه ها
الف)براى سرعت هاى بيش از 65 كيلومتر بر ساعت

ا دامه شكل (4-1-17)  ب) براى سرعت  هاى 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر
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شكل4-1-18- الگوى ارائه شده براى واژه "دوچرخه"

شكل4-1-19- الگوى ارائه شده براى عبارت "پايان"
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شكل4-1-20- الگوى ارائه شده براى عبارت "تاكسى"

شكل4-1-21- الگوى ارائه شده براى واژه "رعايت"
الف) براى راه هاي با سرعت بيش از 65 كيلومتر بر ساعت
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ادامه شكل (4-1-21) ب) براى راه هاي با سرعت 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر

شكل 4-1-22- الگوى ارائه شده براى عبارت ”بزرگراه“
الف) براى راه هاي با سرعت بيش از 65 كيلومتر بر ساعت
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ادامه شكل (4-1-22) ب) براى راه هاي با سرعت 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر

شكل4-1-23- الگوى ارائه شده براى عبارت ”بيمارستان“
الف) براى راه هاي با سرعت بيش از 65 كيلومتر بر ساعت
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ادامه شكل (23-1-4)
ب) براى راه هاي با سرعت 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر



فصل پنجم
 اجراى نمادهاى ترافيكى

در فصل هاقبلى، استفاده از نمادهاى ترافيكى در شناساندن شرايط خطوط عبور به رانندگان به 
دفعات مورد تأكيد قرار گرفت. در اين فصل جزئيات مربوط به نمادهاى مختلف مورد نياز در 
حوزه ترافيك شهرى و برون شهري كشور بررسى و ارائه خواهد شد. اين نمادها عبارتند از:

نماد ويژه معلولين؛ اين نماد شامل يك كادر زمينه و نماد ويژه معلولين مي باشد.  1 -
از اين نماد براى نشان دادن تجهيزات، تسهيالت و فضاهاى ويژه معلولين استفاده 

مي  شود. 
كادر زمينه به صورت مربع و به ترتيب با ابعاد حداقل 850  و حداكثر 1150 ميليمتر و كادر 
نماد نيز به صورت مربع و  ابعاد حداقل 700 و حداكثر 1000 ميلي متر ارائه شده است. فام 
زمينه نماد آبى كه با حاشيه اى به عرض 75 تا 100 ميلي متر و فام سفيد محصور مي باشد. 
ضمن آن كه نماد معلولين با فام سفيد اجرا مي  شود، عرض خط  كشي نماد نيز مشابه با خط  
حاشيه كادر، 75 تا 100 ميلي متر مي باشد. الزم به يادآورى است كه جانمايى اين نماد در وسط 
سطح پارك ويژه معلولين، خواهد بود. همچنين استفاده از تابلوهاي ويژه معلولين در كنار 

تسهيالت ويژه معلولين و نمادهاى سطح سواره  رو الزامى  مي باشد. 
 بر اين اساس شكل (5-1-1) جزئيات مربوط به نماد ترافيكي ويژه معلولين را ارائه  مي كند. 



اجراي نمادهاي ترافيكي86

مي كند.

شكل 5-1-1- جزئيات مربوط به نماد ترافيكى ويژه معلولين

ويژه  مسيرهاى  و  تسهيالت  كردن  مشخص  منظور  به  نماد  اين  دوچرخه؛  نماد  2 -
نيز 75  آن  نماد، سفيد و ضخامت  اين  فام خط   به كار گرفته مي  شود.  دوچرخه 
تا 100 ميلي متر مي باشد. همچنين حداكثر ارتفاع اين نماد 900  ميلي متر و حداكثر 
پهناى آن 650 ميلي متر مي باشد. ضمن آن كه براى ايجاد تضاد رنگ بهتر مي توان از 

كادرى با فام قرمز و به ابعاد 1000 ميلي متر در 750 ميلي متر استفاده كرد.
اين نماد در طول مسير ويژه دوچرخه جانمايى شده و در فواصل 150 مترى و به 
همراه خط  نوشته "دوچرخه" و  يا "فقط" به كار گرفته مي  شود. بر اين اساس شكل 
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5-1-2 جزئيات مربوط به نماد دوچرخه ارائه كرده است.

شكل (5-1-2) جزئيات نماد دوچرخه
    3- نماد جايگاه اورژانس جاده اى و محل استقرار آمبوالنس (شهرى و بين شهري)؛ اين 
نماد با فام قرمز و در يك كادر مربع با فام سفيد ارائه شده است. نماد مذكور شامل نماد 
هالل سازمان هالل احمر در سمت چپ و نماد صليب سازمان صليب سرخ جهانى در سمت 
راست مي باشد. ارتفاع نماد هالل 750 ميلي متر، طول بازوى نماد صليب 550 ميلي متر و طول 
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هر ضلع كادر 1500 ميلي متر مي باشد.
بر اين اساس شكل (5-1-3) جزئيات مربوط به اين نماد را ارائه كرده است.

شكل 5-1-3- جزئيات نماد جايگاه اورژانس جاده اى و محل استقرار آمبوالنس
 (شهرى و بين شهري)

منظور  به  نماد  اين  آتش نشانى؛  شيرهاى  و  اضطرارى  تلفن هاي  نصب  محل  نماد   -4  
مشخص كردن محل استقرار   تلفن هاي اضطرارى وشيرهاى آتش نشانى به شكل 
يك مربع با زمينه آبى و ابعاد 750 ميلي متر و يك دايره هم مركز سفيد رنگ به شعاع 
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375 ميلي متر مشخص شده است. در راه هاي برون شهري الزم است كه يك شناسه 
دو بخشى شامل شناسه راه و شماره رديف اين تجهيزات براى امدادرسانى سريع تر 
در داخل دايره نوشته شود. استفاده از عالئم برجسته سواره  رو و تابلوهاى راهنما 
در محل اين تجهيزات به شناسايى سريع تر موقعيت آنها نيز كمك مي كند. الگوى 

استفاده از عالئم برجسته سواره  رو در فصل 8 اين راهنما ارائه شده است.
بر اين اساس شكل( 5-1-4 )جزئيات نماد محل نصب تلفن هاي اضطرارى و شيرهاى آتش-

نشانى را ارائه كرده است.

شكل 5-1-4- جزئيات نماد محل نصب تلفن هاي اضطرارى و شيرهاى آتش نشانى
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 5 -        نماد   رعايت حق تقدم عبور؛ اين  نماد  در محل  اجراى خط  كشي رعايت حق تقدم عبور و به منظور 
پيش آگاهى به رانندگان در ارتباط با رعايت حق تقدم عبور مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ــاقين با اضالع سفيد رنگ است. عرض خط    اين نماد به صورت يك مثلث متساوي الس
قاعده اين نماد 500 ميلي متر و عرض خط  دو ضلع ديگر مثلث 150 ميلي متر مي باشد. 
ــر و طول قاعده مثلث نيز 2 متر  ــث از لبه بيرونى قاعده تا راس آن 4/5 مت ــاع مثل ارتف
است. فاصله قاعده اين نماد تا خط  رعايت حق تقدم عبور در محل تقاطع حداقل 15 
ــد. اجراى خط  نوشته "آهسته" قبل از نماد " رعايت حق  متر و حداكثر 25 متر مي باش

تقدم" و بعد از آن موجب افزايش اثربخشى نماد مي گردد.  
جانمايى اين نماد در سطح سواره  رو بايد به گونه اي باشد كه راس آن رو به سوى 
خالف جريان ترافيك (راننده) قرار گيرد. در معابر با بيش از يك خط عبور، اجراى 
جزئيات   (5-1-5) شكل  مي باشد.  الزامى  عبور  خطوط  كليه  سطح  روى  بر  نماد 

مربوط به اين نماد را ارائه كرده است.

شكل 5-1-5- جزئيات  نماد رعايت حق تقدم عبور
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نماد تقاطع ريل و جاده؛ اين نماد در محل تقاطع هاى هم سطح ريل و جاده و به منظور   -6  
هشدار به رانندگان مورد استفاده قرار مي گيرد. خط  كشي اين نماد با فام سفيد و عرض 
خطوط آن 15 سانتي متر مي باشد. اين خط  كشي در 25 مترى تقاطع هاى هم سطح ريل 
و جاده بر روى سواره  رو اجرا مي  شود. براى ايجاد تضاد رنگى بيشتر در تقاطع هايى 
كه به لحاظ روشنايى مشكل دارند، اين نماد در داخل كادرى به شكل مستطيل و ابعاد 
1/75×2/25 متر اجرا مي  شود. زمينه كادر سياه، ارتفاع نماد 2 متر و عرض آن 1/25 متر 

است.
الزم به يادآورى است كه استفاده از عالئم برجسته سواره  رو، تابلوهاى هشداردهنده و 
تجهيزات آرام كننده جريان ترافيك در رويكردهاى منتهى به تقاطع راه آهن و جاده الزم 
است. ضمن آنكه نصب اين تجهيزات مي بايست بر مبناى بررسي هاى فنى و با نظارت 
مهندسى صورت گيرد. در رويكردهاى با بيش از يك خط عبور، اجراى نماد بر روى 
سطوح كليه خطوط عبور الزامى مي باشد. بر اين اساس شكل(5-1-6 ) جزئيات خط 
 كشي اين نماد  را نشان    مي دهد. ضمن آنكه جانمايى آن در رويكرد منتهى به تقاطع 

ريل با جاده در فصل پاياني راهنما با ساير جزئيات ارائه شده است.  

شكل 5-1-6- جزئيات خط  كشي نماد ترافيكى معرف تقاطع ريل و جاده
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7- نماد ميدان؛ اين نماد كه شامل دو دايره هم مركز و سه پيكان قوسى شكل مي باشد، 
براى نشان دادن فضاى جزيره مجازى ميدان و جهت حركت وسايل نقليه به دور 
آن، مورد استفاده قرار مي گيرد. پيكانها در سطح بين دو دايره و در جهت مخالف 
حركت عقربه هاى ساعت ترسيم مي شوند. قطر دايره خارجى اين نماد حداقل 4/5 
متر و حداكثر 10/5 متر و قطر دايره داخلى حداقل 1/25 و حداكثر 4/5 متر مي باشد. 
همچنين براى افزايش تضاد رنگى مي توان سطح بين دو دايره را به عنوان زمينه، با 
 فام قرمز، رنگ آميزى كرد. فاصله وسط پايه پيكان ها تا  لبه دايره خارجى 0/25 متر 
مي باشد. ضمن آن كه انتهاى هر دو پيكان با يكديگر زاويه 120 درجه ايجاد مي كنند. 
الزم به يادآورى است كه ضخامت پايه پيكان ها در بيشترين اندازه 250 ميلي متر و در 
كمترين ميزان خود 120 ميلي متر است. قاعده مثلث پيكان نيز 650 ميلي متر و  طول 
وتر پيكان 4/5 متر است. جزئيات الگوى خط  كشي اين نماد در شكل (7-1-5) 

ارائه شده است. 
از جمله  مهمى  كاركردهاى  داراى  مجازى  كه جزيره هاى  است  يادآورى  به  الزم 
ايمن سازى و آرام سازى جريان ترافيك و كاهش تاخيرهاى تقاطع هاهستند. استفاده از 
اين جزاير مجازى در تقاطع هاى هم سطح غيرچراغدار كه نسبت حركات گردش به 
چپ به كل آمد و شد انجام شده در محدوده تقاطع باال باشد، كارايى فراوانى دارد و 
سبب افزايش ايمنى در محل تقاطع هاخواهد شد. همچنين در صورت وجود جزاير 
ترافيكى ميدانى برجسته با هندسه غير استاندارد، از اين جزاير براى ايجاد يك فاصله 

ايمن از لبه جزاير باال آمده و بهبود شرايط هندسى استفاده مي  شود.
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شكل 5-1-7- جزئيات نماد ميدان
ــردن  ك ــخص  مش ــراى  ب ــاد  نم ــن  اي ــوس؛  اتوب ــژه  وي ــط  خ ــاد  نم  -  8
ــه  ارائ ــته ها  نوش ــط  خ ــراه  هم ــه  ب ــوس  اتوب ــتگاه  ايس و  ــژه  وي ــط   خ
ــاد 1150 ميلي متر و به  ــا ابع ــع ب ــه صورت مرب ــه اين نماد ب ــود. كادر زمين ــي  ش م
ــوس حداقل  ــاد اتوب ــاع نم ــن آن كه ارتف ــت. ضم ــده اس ــنهاد ش ــگ زرد پيش رن
ــكل  ــد. ش ــفيد مي باش ــوده و فام آن س ــر ب ــرض آن 650 ميلي مت ــر و ع  800 ميلي مت

(5-1-8) جزئيات مربوط به اين نماد را ارائه كرده است. 
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شكل 5-1-8 - جزئيات خط  كشي نماد خط ويژه اتوبوس 

در كنار نمادهاى فوق تعدادى نماد از عالئم انتظامى و اخطارى نيز براى استفاده در سطح 
سواره  رو مورد توجه قرار گرفته اند كه عبارتند از:

نماد ترافيكى خطر عبور عابرين پياده؛ اين نماد در محل هايى كه احتمال عبور عابرين  1 -
پياده از عرض سواره  رو (چه داراى گذرگاه عرضى عابر پياده باشد و چه نباشد)، 
قابل توجه است، اجرا مي  شود. اين نماد شامل مثلث سفيد، عابر مشكى و كادر 
قرمز، شبيه تابلو خطر عبور عابرين مي باشد. در سرعت هاى بيش از 65 كيلومتر بر 
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متر و در سرعت هاى 65  ارتفاع4/5  متر و  به طول 2  قاعده اى  داراى  كادر  ساعت 
كيلومتر بر ساعت و كمتر، داراى قاعده اى به طول 1/5 و ارتفاع 3/25  متر مي باشد. 
عرض خط  كشي حاشيه كادر در سرعت هاى 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر، 10 سانتى-

متر و در سرعت هاى باالى 65 كيلومتر بر ساعت 15 سانتي متر است. 
ابعاد نماد عابرپياده نيز متناسب با ابعاد كادر مي باشد. حداكثر ارتفاع و عرض نماد براى 
سرعت هاى باالى 65 كيلومتر بر ساعت به ترتيب 1/75 متر و 1/3 متر و براى سرعت  65 

كيلومتر بر ساعت و كمتر، به ترتيب 1/25 و 1 متر مي باشد.
به جهت وجود كاربري هاى پراكنده در مجاورت راه هاي برون شهري و در محدوده خارج 
از شهرها، استفاده از اين نماد اخطارى در سطح سواره  رو در فاصله حداكثر 150 مترى 

قبل از محل اين كاربري ها، در هر دو سمت محور سواره  رو پيشنهاد مي  شود. 
ــا "احتياط" قبل از  ــته"، "خطر" و ي ــته هايى همچون "آهس ــتفاده از خط  نوش همچنين اس
ــهرى و در معابر  ــود. در نقاط ش ــنهاد مي  ش اجراى اين نماد و در فاصله 10 مترى آن نيز پيش
ــي در فاصله 100 مترى محل  ــريانى نوع يك (آزادراه ها و بزرگراه ها) اجراى اين خط  كش ش
گذرگاه هاى غيرهم سطح عابرين پياده توصيه مي  شود. ضمن آنكه استفاده از اين نماد در 10 
مترى گذرگاه هاى هم سطح عابر پياده و به همراه خط  نوشته هايى همچون "آهسته"، "خطر" و 
يا "احتياط" پيشنهاد مي  شود. بر اين اساس شكل 5-1-9 جزئيات مربوط به اين نماد انتظامى 
ــرعت عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر و  ــطح سواره  روي راه هاي با س را براى اجرا در س

بيش از 65 كيلومتر بر ساعت مشخص كرده است.
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شكل5-1-9- جزئيات نماد اخطارى خطر عبور عابرين پياده به تفكيك انواع راه ها 
الف) راه هاي با سرعت بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت

ب) راه هاي با سرعت 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر
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ماد انتظامى محدوديت سرعت؛ ترسيم اين نماد در خطوط عبور، براى تنظيم سرعت  2 -
حركت و آگاهى رانندگان از ميزان سرعت مجاز در هر خط عبور، در سطح سواره  
قرار  استفاده  مورد  مسكونى  نواحى  در  ترافيك  جريان  آرام سازى  همچنين  و  رو 
مي گيرد. جزئيات اجرايى اين نماد در شكل 5-1-10 به تفكيك راه هاي با سرعت 
عبور كمتر يا مساوى 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر و راه هاي با سرعت عبور بيشتر 
از 65 كيلومتر بر ساعت ارائه شده است. استفاده از اين نماد در سطح سواره  رو 
يادآورى  به  الزم  باشد.  همراه  سرعت  محدوديت  انتظامى  تابلوهاى  با  مي بايست 
است كه اين نماد مي تواند در فواصل 15 كيلومترى و در هر خط عبور از سطح 

سواره  رو معابر بزرگراهى و آزادراهى اجرا شود.

شكل 5-1-10- جزئيات اجرايى نماد محدوديت سرعت در خطوط عبور 
الف) راه هاي با سرعت عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر
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ب) راه هاي با سرعت عبور بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت

ــايل نقليه  ــه ممنوعيت عبور وس ــنگين؛ با توجه ب ــايل نقليه س ــت عبور وس ــاد ممنوعي نم
ــايل نقليه در  ــهرى و همچنين ممنوعيت عبور اين گروه از وس ــنگين در بعضى از معابر ش س
ــواره  رو جهت  ــطح س ــر بزرگراهى و آزادراهى، اجراى اين نماد در س ــبقت در معاب خط س
ــكل ــود. جزئيات اين نماد در ش ــنهاد مي  ش ــايل نقليه پيش ــى دادن به رانندگان اين وس  آگاه
ــده است. الزم به يادآورى است ابعاد پيشنهادى در اين شكل را مي توان در  5-1-11 ارائه ش

شرايط خاص تا 10 درصد كاهش و يا افزايش داد.

كليه ابعاد به ميلي متر مي باشد
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شكل 5-1-11- جزئيات نماد ممنوعيت عبور وسايل نقليه سنگين





فصل ششم

 خط  كشي پيكان ها ( فلش  ها)

استفاده از پيكان ها به منظور هدايت ايمن جريان ترافيك در سطح سواره  رو در شرايطى كه 
نياز به تغيير خط وجود دارد پيشنهاد مي  شود. راهنماى خط  كشي راه هاي كشور ضمن ارائه 
الگوى خط  كشي پيكان هاى جهت نما براى محدوده خروجي ها و  وررودي ها، الگوى خط  كشي 
پيكان هاى انحرافى به منظور هشدار به رانندگان براى نزديك شدن به منطقه سبقت ممنوع را 

مدنظر قرار داده است. در ادامه به تفكيك، الگوى مربوط به اين پيكان ها ارائه  شده است.

6-1- پيكان هاى جهت نما
استفاده از پيكان هاى جهت نما در سطح سواره  رو ضمن كمك به انتخاب مناسب خط  عبور 
و  خروجي ها  محدوده  در  تداخلى  حركات  كاهش  ايمنى،  افزايش  سبب  رانندگان،  توسط 
ورودي ها و كاهش موجبات تاخيردر جريان ترافيك مي  شود . در اين فصل به بررسى جزئيات 
اجراى خط  كشي مربوط به اين پيكان ها در سطح سواره  رو پرداخته خواهد شد. در اجراى 
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خط  كشي مربوط به پيكان ها توجه به موارد زير حايز اهميت است:
3- 1 نوع پيكان هاى  جهت نما كه در اين راهنما مد نظر قرار گرفته است، عبارتند از:

• پيكان مستقيم؛ از اين پيكان براى مشخص كردن خط عبور تخصيص يافته 

به حركت مستقيم استفاده   مي  شود.
• پيكان گردش به راست يا به چپ؛ از اين پيكان براى مشخص كردن خط 

عبور تخصيص يافته به گردش به راست يا به چپ استفاده مي  شود.
• پيكان هاى جهت نماى تركيبى؛ چنانچه حركت در خطوط عبور به صورت 

مستقيم و گردش به راست يا به چپ با ايمنى كامل ميسر باشد، از اين 
پيكان استفاده مي  شود.

در طول مسير سواره  رو تا محل خروجي ها، خط  كشي پيكان ها حداقل با يك بار  2 -
تكرار الزامى است. ضمن آنكه در معابر بزرگراهى و آزادراهى اجراى خط  كشي 

پيكان ها مي بايست دو بار تكرار شود.
در اجراى خط  كشي مربوط به پيكان ها در محدوده خروجي هاي راه هاي با سرعت  3 -
عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر، فاصله تكرار  خط  كشي  پيكان ها 25 متر است. 
ضمن آنكه فاصلة نزديك ترين پيكان  تا خروجى، خط ايست و يا خط رعايت حق 
اين  بداند،  ارزيابي هاى فنى و مهندسى الزم  باشد. چنانچه  بايد 15 متر  تقدم عبور 
فاصله براى موارد خاص تا 20 متر قابل افزايش و تا 10 متر قابل كاهش است. 
همچنين الگوى ارائه شده براى جزئيات مربوط به پيكان ها در اين دسته از راه ها، 

در شكل 6-1-1 ارائه شده است
ــطح در معابر با  ــي مربوط به پيكان ها در محدوده تقاطع هاى  هم س 4- در اجراى خط  كش
ــاعت، فاصله تكرار  خط  كشي  پيكان ها 50 متر است.  ــرعت عبور بيش از 65 كيلومتر بر س س
ــت و يا خط حق تقدم عبور بايد  ضمن آن كه فاصله نزديك ترين پيكان  تا خروجى، خط ايس
ــد. چنانچه ارزيابي هاى فنى و مهندسى الزم بداند، اين فاصله براى موارد خاص تا  25 متر باش
ــت. همچنين الگوى ارائه شده براى جزئيات  30 متر قابل افزايش و تا 20 متر قابل كاهش اس
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مربوط به پيكان ها نيز در اين دسته از راه ها، در شكل 6-1-2 ارائه شده است. 
      5-  فام خط  كشي پيكان ها سفيد است.

      6-  استفاده از خط  نوشته "فقط" در كنار پيكان هاى گردشى براى تاكيد بيشتر بر تخصيص 
خط عبور به گردش به راست يا به چپ الزم مي باشد. ضمن آن كه خط  كشي خط 
عبور نيز در اين شرايط بر اساس خط  كشي خطوط ويژه كه در فصل 2 اين راهنما 
ارائه شده است، تغيير مي  يابد. جزئيات اين خط  نوشته نيز در فصل 4 راهنما ارائه 

شده است.
فقط دورترين پيكان هاى جهت نماى تركيبى راستگرد تا خروجى معابر آزادراهى و   -7     
بزرگراهى را مي توان حداكثر در دو خط عبور سمت راست ترسيم كرد. دو پيكان 
منتهي اليه سمت  عبور  در خط  فقط  بايد  هستند،  به خروجى  نزديكتر  كه  را  ديگر 

راست سواره  رو ترسيم نمود. 
باشد،  كافى  حركت  جهت هاى  تخصيص  براى  عبور  خطوط  تعداد  كه  صورتى  در 
حتي  االمكان بهتر است استفاده از اين نوع پيكان ها در سطح سواره  رو محدود شده 

و ترجيجاً از پيكان هاى تركيبى در نزديك ترين فاصله به خروجى استفاده نشود.
محل  يا  و  مانع  محل خروجى،  تا  فاصله  تعيين  براى  راهنما  تابلوهاى  از  استفاده   -8     
همچنين  مي باشد.  الزامى  خط  كشي ها  اجراى  كنار  در  مسير  عرض  كاهش 
به  مربوط  الگوى  كردن  مشخص  براى  رو   سواره   برجسته  عالئم  از   استفاده 
خط  كشي پيكان هاى جهت نما بر اساس الگوى ارائه شده در فصل 8 اين راهنما 

مفيد مي باشد. 
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شكل 6-1-1- جزئيات الگوى خط  كشي پيكان هاى جهت نما در راه هاي با سرعت عبور 65 كيلومتر بر 
ساعت و كمتر
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شكل 6-1-2- جزئيات الگوى خط  كشي پيكان هاى جهت نما در راه هاي با سرعت عبور بيشتر از 65 
كيلومتر بر ساعت
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6-2- پيكان هاى انحرافى
اين پيكان ها معموالً براى نشان دادن آغاز محل سبقت ممنوع به كار مى رود. بر اين اساس با 
نزديك شدن به مانع و يا محدوده سبقت ممنوع به رانندگان جهت هدايت ايمن وسيله نقليه 
به منتهى اليه سمت خود هشدار داده مي  شود. از كاربردهاى ديگر اين نوع خط  كشي در 

مواجه با شرايط كاهش تعداد خطوط عبور در مسير مي باشد.

در اجراى اين نوع پيكان توجه به موارد زير الزامى است:
 (1-2-6) شكل  اساس  بر  آن  اجرايى  جزئيات  و  سفيد  انحرافى  پيكان هاى  فام   -1  

است.
به  با نزديك شدن  انجام مي  شود.  پيكان بر سطح سواره  رو در 3 مرحله  اجراى   -2  
محدوده سبقت ممنوع، فاصله پيكان ها در هر مرحله از فاصله پيكان ها در مرحله 
قبل كمتر شده و در معابر با سرعت عبور بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت اين فاصله 
به ترتيب 75 و 50 متر پيشنهاد مي  شود. ضمن آنكه در راه هاي با سرعت عبور 65 
كيلومتر بر ساعت و كمتر نيز اين فاصله 50 و 35 متر پيشنهاد مي  شود. ضمن آنكه 
نزديك ترين فاصله پيكان ها تا آغاز خط  كشي سبقت ممنوع نبايد تحت هيچ شرايط 

از 50 متر كمتر شود.
پس از اتمام اجراى آخرين مرحله پيكان هاى انحرافى مي توان از خط  نوشته هاى   -3  
"خطر"، "آهسته" و يا "احتياط" براى افزايش اثربخشى و تاكيد بر وجود خطر در 

سطح سواره  رو استفاده كرد. كمترين فاصله پيكان هاى انحرافى تا خط  نوشته 25 
متر مي باشد. 
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شكل 6-2-1- جزئيات طرح الگوى خط  كشي پيكان هاى انحرافى





فصل هفتم 

خط  كشي هاشور و خط  كشي جناغى

براى خط  مناسبى  الگوى  برون شهري كشور،  راه هاي  راهنماى خط  كشي  از  اين فصل  در 
 كشي جناغى و خط  كشي هاشور ارائه خواهد شد. از اين نوع خط  كشي براى مشخص كردن 
محوطه ميانگاهى هم سطح راه هاي دوطرفه، سطوح پارك ممنوع، محدوده سطح تأمين دماغه 
ورودي ها و خروجي ها و براى مشخص كردن محدوده منطقه ايمن سازى شده در رويكردهاى 
منتهى به موانع استفاده مي شود. استفاده از اين نوع خط  كشي نقش مؤثرى در هدايت ايمن 
ترافيك عبورى در زمان خروج از و يا ورود به جريان اصلى ايفا مي كند. در اجراى اين خط 

 كشي بايد به نكات زير توجه شود:
فام اين خط  كشي سفيد مي باشد. براى ايجاد تضاد رنگى بيشتر، استفاده از رنگ  1 -

قرمز به  عنوان زمينه در محدوده فضاى تأمين، توصيه مي  شود.
عرض خط  معرف حدود منطقه تأمين، 200- 2 ميلي متر و به صورت ممتد مي باشد. 

عرض خطوط هاشور در معابر شهرى با سرعت عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر400-250   -3  
 ميلي متر و در معابر شهرى با سرعت عبور بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت و همچنين در كليه راه هاي 
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برون شهري 300-600  ميلي متر مي باشد. 
ضمن آن كه فاصله خطوط هاشور از يكديگر (مركز تا مركز) در راه هاي با سرعت 
بيش از 65 كيلومتر بر ساعت 2/5 متر و در راه هاي با سرعت 65 كيلومتر بر ساعت 

و كمتر، 1 متر است.
عرض  خطوط جناغى با توجه به كاربرد، 200 تا 900 ميليمتر است. براى مشخص   -4  
كردن منطقه تأمين در محل خروجي ها و ورودي هاى تقاطع هاي غيرهم سطح راه هاي 
با سرعت هاى بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت, از خط    پهن تر(450-900 ميلي متر) و در 
راه هاي با سرعت عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر، براى مشخص كردن منطقه 
ميلي متر)   450-200) باريك تر  خطوط  از  راه،  در  موجود  موانع  شده  سازى  ايمن 
استفاده مي  شود. حداكثر فاصله خطوط جناغى 3/5 متر است و هر چه به انتهاى 

دماغه نزديكتر گردد، اين فاصله كمتر مي  شود. 
زاويه خط  هاى هاشور با محور راه، 45 درجه است. اين زاويه با توجه به شرايط   -5  
هندسى راه و بر مبناى بررسي هاى فنى -مهندسى مي تواند 60 درجه انتخاب شود. 
در خط  كشي جناغى زاويه بين دو بازوى جناغى 90 درجه است. نحوه اجراى اين 
خط  كشي بايد به گونه اي باشد كه عبور ايمن ترافيك با توجه به شرايط هندسي 

راه، تأمين شود. 
امتداد خطوط هاشور در حاشيه راه همواره بايد به گونه اي باشد كه جريان ترافيك 
را به سمت جاده ميل دهد. ضمن آن كه در رفوژ مياني سواره  رو در محل قوس ها 
افقي (پيچ) تند، اينخط  كشي بايد به گونه اي باشد كه وسيله نقليه اي را كه در سمت 
بيرون قوس حركت مي كند به سمت بيرون هدايت كند. بر اين اساس امتداد خط 

هاشور در اين شرايط با خط مماس راه بايد زاويه 45 درجه ايجاد نمايد..
6-  استفاده از عالئم برجسته سواره  رو به همراه خط  كشي جناغى و هاشور در محدوده   
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مناطق تأمين در خروجي ها، مجاورت موانع و جزاير هم سطح ميانى كاربرد دارد.
     بر اين اساس جزئيات مربوط به خط  كشي هاشور در شكل 7-1-1 به تفكيك در   

     راه هاي با سرعت عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر، و از 65 كيلومتر بر ساعت 
     بيشتر ارائه شده است. همچنين شكل 7-1-2 جزئيات خط  كشي جناغى را به تفكيك 
ــاعت و كمتر، و از 65 كيلومتر بر ساعت بيشتر  ــرعت عبور 65 كيلومتر بر س در راه هاي با س

ارائه كرده است. 
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شكل 7-1-1- جزئيات مربوط به خط  كشي هاشور
الف) در راه هاي با سرعت عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر
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ب) در راه هاي با سرعت عبور بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت
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شكل 7-1-2- جزئيات خط  كشي جناغى 



 فصل هشتم
 عالئم برجسته سواره  رو و نوارهاى برجسته صداساز1

8-1- عالئم برجسته سواره  رو
خط  انواع  براى  رو  سواره   سطح  برجسته  عالئم  نصب  الگوى  بررسى  به  بخش  اين  در 
 كشي هاپرداخته خواهد شد. پيش از بررسى الگوهاى نصب عالئم برجسته سواره  رو، در آغاز 
به بررسى كلياتى از انواع عالئم برجسته، ابعاد، كاربردهاى آن و رنگ هاى به كار گرفته شده 

در آنها پرداخته خواهد شد. 

8-1-1- انواع عالئم افقى برجسته (گل ميخ  و چشم گربه اى)
الف- گل ميخ ها

گل ميخ ها عالئم برجسته افقى از جنس فلز، پالستيك، الستيك يا سراميك هستند كه به منظور 
هشدار به رانندگان براى مشخص نمودن محدوده گذرگاه عابرپياده در عرض مسير و جلب 
توجه راننده براى عبور نكردن از محل هاى مشخص در طول مسير و جلوگيرى از انحراف به 
چپ يا راست خطوط تقسيم معبر و همچنين تصويرسازى بهتر از شرايط راه براى رانندگان، 

١- Rumble Strip 
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مورد استفاده قرار مي گيرد. انواع گل ميخ از نظر كاربرد عبارتند از:
• طولى: اين نوع گل ميخ در محل هايى كه خودرو نبايد از روى آن عبور كند مورد 

استفاده قرار مى گيرد. 
• عرضى: اين نوع گل ميخ در عرض راه نصب مى شود و خودروها به آسانى از روى 

آنها عبور مى كنند. 
ابعاد گل ميخ ها به ترتيب زير است :

باشد.  ميلى متر    •110 تا   95 بايد  گل ميخ ها  قطر  يا  ابعاد  عرضى:  گل ميخ هاى  ابعاد 
مرتفع ترين نقطه گل ميخ عرضى نبايد بيشتر از 16 ميلى متر و لبه (دور تا دور) آن 

نبايد بيشتر از 7 ميلى متر از سطح سواره رو بلندتر باشد.
ابعاد يا قطر گل ميخ هاى طولى بين 100 تا 200•  ميلى متر  ابعاد گل ميخ هاى طولى: 
است. مرتفع ترين نقطه گل ميخ طولى نبايد بيشتر از 60 ميلى متر و لبه دور تا دور آن 

نبايد بيشتر از 250 ميلى متر بلندتر از سطح سواره رو باشد.

ب) چشم گربه اي
عالئم برجسته اى را كه داراى قابليت بازتابش نور بوده و به لحاظ ابعاد، جنس و كاربردها 
ــابه گل ميخ ها هستند، چشم گربه اي گويند. چشم گربه اي مجهز به منشورهايى هستند كه  مش
با توجه به نوع آنها در قابليت عبور نور و وضعيت قرارگيرى در قاب چشم گربه اي، داراى 

كاركردى يكطرفه و يا دوطرفه مي باشند. موارد كاربرد چشم گربه اي دوطرفه عبارتند از:
خطوط ساده و دوتايى محور

خطوط عبور در راه هاي بدون جداكننده وسط
ضمن آنكه موارد كاربرد چشم گربه اي يك طرفه نيز عبارتند از:

در خط  كشي هاى ممتد
خطوط هاشور در قوس هاي مقعر و محدب

راه هاي با سواره  رو باريك
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ــت كه در راه هاي برف گير،  ــم گربه اي بايد توجه داش در ارتباط با جنس گل ميخ ها و چش
استفاده از عالئم پالستيكى صحيح نيست. در اين شرايط مي بايست از جنس فلزى آن استفاده 
ــود تا هنگام برف روبى، تيغه ماشين هاى برف روب، بدون آسيب رساندن، از روى قاب فلزى  ش

عالئم برجسته عبور كند.

8-1-2- رنگ هاى مورد استفاده در عالئم برجسته سواره  رو
عالئم برجسته سواره  رو در پنج رنگ  و به شرح زير مورد استفاده قرار مي گيرند:

• رنگ سفيد: به غير از موارد استثنا كه در بخش بعدى بررسى مي شوند، براى مشخص 

كردن خطوط عبور و خط لبه سمت راست، از رنگ سفيد استفاده مي  شود. 

• رنگ قرمز: در شرايطى كه عبور از روى خط  كشي مربوطه ممنوع باشد، رنگ قرمز 

مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين از اين رنگ چشم گربه اي در محدوده مناطق 
تأمين و در محل خط  كشي هاى هاشورى و جناغى نيز استفاده مي  شود.

و  راه  در حريم  ساختمانى  و  راهدارى  موقت  كارگاه هاى  محدوده  در  زرد:  • رنگ 

همچنين در شرايطى كه مسير راه به طور موقت به هر دليل تغيير كرده باشد، از چشم 
گربه اي زرد رنگ استفاده مي  شود. ضمن آن كه از اين رنگ در عالئم برجسته اى كه 
به عنوان مكمل در خط  كشي هاى عرضى به كار گرفته مي شوند استفاده مي گردد. از 
اين رنگ همچنين به منظور هشدار به رانندگان و براى احتياط بيشتر و در قسمتى 

از خط محور كه داراى شرايط سبقت مجاز است استفاده مي  شود.
• رنگ آبى: از چشم گربه اي آبى رنگ براى مشخص كردن محل شيرهاى آتش نشانى در 

معابر شهرى و جايگاه موقت پليس راه در راه هاي برون شهري استفاده مي  شود.

ــخص كردن محل تلفن هاي اضطرارى،  ــم گربه اي سبز رنگ براى مش ــبز: از چش رنگ س
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ايستگاه هاى اورژانس جاده اى و جايگاه موقت آمبوالنس در حاشيه راه ها استفاده مي  شود.

8-1-3- الگوى نصب عالئم برجسته سواره  رو در خط  كشي هاى مختلف
ــم  عالي ــواع  ان و  ــاد  ابع ــگ،  رن ــه  ب ــوط  مرب ــات  كلي ــى  بررس از  ــس  پ
ــراى   ب ــده  ش ــه  ارائ ــاى  الگوه ــى  بررس ــه  ب ــش  بخ ــن  اي در  ــته،   برجس
ــاس الگوى نصب عالئم برجسته به  ــد. بر اين اس ــي هاى مختلف پرداخته خواهد ش خط  كش

عنوان مكمل براى خط  كشي هاى زير مورد توجه قرار خواهد گرفت:
1-  خط  كشي خط محور

2- خط  كشي خطوط عبور
3- خط  كشي خط لبه

4- خط  كشي خطوط طولى رويكردهاى منتهى به موانع و مناطق تأمين
5- خط  كشي محدوده ممنوعه (سطوح جداكننده) و مناطق تأمين

6- خط  كشي گذرگاه هاى عابر پياده
7- خط  كشي پيكان ها

8- محدوده شيرهاى آتش نشانى، تلفن هاي اضطرارى  و موارد مشابه
در ادامه هريك از موارد فوق به تفكيك توضيح داده شده است:

 خط محور- 1
در نصب اين عالئم در محل خط  كشي خط محور بايد به موارد زير توجه كرد:

در شرايط سبقت ممنوع در محل خط  كشي خط محور از عالئم برجسته بازتابشى  1 -
با رنگ قرمز استفاده مي  شود.

در شرايط سبقت آزاد در محل خط  كشي خط محور از عالئم برجسته بازتابشى با  2 -
رنگ زرد در كنار عالئم برجسته غيربازتابشى استفاده مي  شود.

در معابر دوطرفه بدون ميانگاه و با روشنايى كم، اجراى عالئم برجسته بر اساس  3 -
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الگوى ارائه شده در بند 5 و 6 الزامى است.
4 - استفاده از 2 عالمت برجسته در كنار هم براى خط  كشي هاى دوبل الزامى است.

      5-  در معابر با سرعت عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر چيدمان عالئم برجسته سواره  
رو به صورت زير مي باشد:

• در شرايط سبقت آزاد بايد يك چشم گربه اي سفيد رنگ دو طرفه در وسط 

هر قطعه خط منقطع خط محور تكى نصب شود.
• در شرايط سبقت ممنوع در مورد خط محور تكى ممتد، از دو چشم گربه 

تا  لبه  فاصله  مي  شود.  استفاده  يكديگر  كنار  در  طرفه  دو  رنگ  زرد  اى 
لبه هم جوار عالئم نبايد از 10 سانتي متر بيشتر باشد. فاصله طولى چشم 
گربه اي ها از يكديگر در روى محور 8 متر، و حداكثر فاصله بين آنها 16 

متر است.
• در شرايط سبقت ممنوع براى خط  كشي محورى دوتايى ممتد نيز از دو 

چشم گربه اي  در كنار يكديگر استفاده مي  شود. فاصله لبه تا لبه هم جوار 
عالئم نبايد از فاصله مركز تا مركز دو خط  محور بيشتر باشد. ضمن آنكه 
متر و  اين شرايط 6  از يكديگر در  بين دو چشم گربه اي  فاصله طولى 

حداكثر فاصله آنها 18 متر است.
چنانچه سبقت در هر دو طرف محور دوتايى ممنوع باشد براى هر دو طرف، 
چشم گربه اي يك طرفه زرد رنگ و چنانچه در يك طرف سبقت مجاز و در 
طرف ديگر سبقت ممنوع باشد، رنگ چشم گربه اي يك طرفه ناظر به سمت 
سبقت ممنوع زرد رنگ و چشم گربه اي يك طرفه ناظر به سمت سبقت مجاز 

سفيد است.
6- در معابر با سرعت عبور بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت چيدمان عالئم برجسته سواره  

رو به صورت زير  مي باشد:
در شرايط سبقت آزاد بايد از 3•  عالمت برجسته دو طرفه روى هر قطعه 
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بر روى خط محور  اين عالئم  قرارگيرى  نحوه  منقطع نصب شود.  خط 
سواره  رو به گونه اي است كه بايد در ابتدا، وسط و در انتهاى قطعه خط 
منقطع از يك عالمت استفاده شود تا شكل خط  منقطع را در ذهن راننده 
ايجاد كند. بر اين اساس حداقل دو عالمت ابتدا و انتهايى از عالئم استفاده 

شده مي بايست چشم گربه اي  باشد.
چشم  دو  از  ممتد،  تكى  محور  خط  مورد  در  ممنوع  سبقت  شرايط  • در 

گربه اي زرد رنگ دو طرفه در كنار يكديگر استفاده مي  شود. فاصله لبه تا 
لبه عالئم هم جوار نبايد از 10 سانتي متر بيشتر باشد. فاصله طولى چشم 

گربه اي به كار گرفته شده از يكديگر 6 متر مي باشد. 
• در شرايط سبقت ممنوع براى خط  كشي محورى دوتايى ممتد نيز از دو 

چشم گربه اي در كنار يكديگر استفاده مي  شود. فاصله لبه تا لبه هم جوار 
عالئم نبايد از فاصله مركز تا مركز دو خط  محور بيشتر باشد. ضمن آن 
كه فاصله طولى بين دو چشم گربه اي از يكديگر در اين شرايط 4 متر و 

حداكثر فاصله آنها 12 متر است.

خطوط عبور- 2
در نصب عالئم برجسته سواره  رو در محل خط  كشي خطوط عبور توجه به نكات زير 

حايز اهميت مي باشد:
رنگ عالئم برجسته سواره  رو براى نصب در محل خطوط عبور منقطع، سفيد و در  1 -

شرايط خط ممتد، زرد است.
در شرايطى كه از خط پهن استفاده شده باشد استفاده از دو عالمت برجسته سواره   2 -

رو الزامى است. در غير اين صورت استفاده از يك عالمت كافى مي باشد.
ــتفاده شده باشد، استفاده از  يك  چشم گربه اي در   ــرايطى كه از خط چين اس 3-   در ش

      فاصله  بين دو پاره خط الزامى  مي باشد. رنگ اين عالمت،  زرد مي باشد.
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4 -   اجراى عالئم برجسته براى خط كشي خط عبور در شرايط سبقت ممنوع بر اساس 
بندهاى 4 و 5 الزامى است.

5 -   در معابر با سرعت عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر، چيدمان عالئم برجسته 
سواره  رو به صورت زير مي باشد:

• در خط  كشي منقطع خطوط عبور، از يك عالمت برجسته سواره  رو در 

وسط فاصله دو قطعه خط منقطع استفاده مي  شود. در الگوى ارائه شده 
مي بايست حداقل به طور يك در ميان از چشم گربه اي استفاده شود. 

در خط  كشي ممتد خطوط عبور، از يك چشم گربه اي در فواصل 5•  مترى 
استفاده مي  شود. 

بر ساعت، چيدمان عالئم برجسته  از 65- 3 كيلومتر  بيشتر  با سرعت عبور  در معابر 
سواره  رو به صورت  زير مي باشد:

• در خط  كشي منقطع خطوط عبور، از يك چشم گربه اي  در وسط فاصله 

بين دو قطعه خط منقطع استفاده مي  شود. 
• در خط  كشي منقطع خطوط عبور در معابر آزاد راهى و بزرگراهى از دو 

چشم گربه اي در ابتدا و  انتهاي  خط  كشي استفاده مي  شود.
از دو چشم گربه اي و در فواصل 6•   در خط  كشي ممتد خطوط عبور، 

مترى استفاده مي  شود. 
خط لبه- 3

اهميت  زير حايز  نكات  به  توجه  لبه  در محل خطوط  برجسته سواره  رو  در نصب عالئم 
مي باشد:

نصب چشم گربه اي در محل خط لبه در كليه قوس ها، رمپ ها و لوپ هاى تقاطع هاى  1 -
غيرهم سطح، خطوط ويژه خط لبه سمت چپ و در كليه راه هاي با سرعت عبور 

بيش از 65 كيلومتر بر ساعت الزامى است.
نصب چشم گربه اي در محل خط لبه سمت راست به استثناى محدوده تقاطع هاى  2 -
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غيرهم سطح و هم سطح به رنگ سفيد و در محل خط لبه سمت چپ قرمز مي باشد. 
در محل تقاطع هاى غيرهم سطح و خط ويژه گردش به راست در تقاطع هاى هم سطح، 
رنگ عالئم برجسته، زرد مي باشد. فاصله اين عالئم در راه هاي با سرعت عبور بيشتر 

از 65 كيلومتر بر ساعت براى خط لبه سمت راست و چپ 12 متر مي باشد. 
خط  كشي  غيرهم سطح،  تقاطع هاى  لوپ هاى  و  رمپ ها  قوس ها،  محل  در  آنكه  ضمن 
خطوط ويژه و شرايط بد آب و هوايى، اين فاصله براى خط لبه سمت راست و چپ 
به 4 متر كاهش مي  يابد.  همچنين فاصله اين عالئم در راه هاي با سرعت عبور 65 
 كيلومتر بر ساعت و كمتر در صورت استفاده براى خط لبه سمت راست و چپ 18 متر 

مي باشد. 

خط  كشي خطوط طولى رويكردهاى منتهى به موانع و محدوده ممنوعه (سطوح جداكننده)  4 -
و مناطق تأمين

در نصب عالئم برجسته سواره  رو در محل خط  كشي خطوط طولى مذكور توجه به نكات 
زير حايز اهميت مي باشد:

رنگ چشم گربه اي براى نصب در محل جزاير ترافيكى قرمز مي باشد. نصب اين  1 -
عالئم در راس جزاير ترافيكى غير هم سطح و در خط  كشي حاشيه جزاير هم سطح 

الزامى است.
فاصله چشم گربه اي روى خط  كشي طولى حاشيه جزاير ترافيكى حداكثر 4- 2 متر 
مي باشد. ضمن آنكه نحوه قرارگيرى عالئم بر روى خط  كشي طولى حاشيه جزاير 

ترافيكى بايد به گونه اي باشد كه دو عالمت در هر سمت نصب گردد.
در خط  كشي ميانگاه هاى هم سطح (سطوح جداكننده جريان ترافيك) براى راه هاي  3 -
با سرعت عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر، فاصله چشم گربه اي از يكديگر 12 
متر است. در اين شرايط فاصله اين عالئم نبايد از 24 متر بيشتر باشد. همچنين در 
راه هاي با سرعت عبور بيشتر از 65 كيلومتر بر ساعت اين فاصله 8 متر مي باشد. در 
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اين شرايط فاصله عالئم نبايد از 16 متر بيشتر باشد. 
همچنين چنانچه عرض ميانگاه از 0/5 متر بيشتر شود در هر رديف، بايد از يك 
چشم گربه اي اضافى در وسط عرض ميانگاه استفاده شود. در اين شرايط فاصله اين 

عالئم نبايد از 8 متر بيشتر باشد.

خط  كشي گذرگاه هاى عابر پياده- 5
در نصب چشم گربه اي در محل خط  كشي گذرگاه  عابرين پياده توجه به نكات زير حايز 

اهميت مي باشد:
چشم گربه اي به كارگرفته شده در محل خط  كشي گذرگاه  عابرين پياده، زرد رنگ  1 -

است.
در  و  پياده  عابر  بين تقاطعي1- 2   گذرگاه هاى  محدوده  در  اي   گربه  چشم  از  استفاده 

محدوده تقاطع هايى كه به لحاظ روشنايى داراى مشكل هستند، الزامى است.
در شرايطى كه از خطوط نرده باني (خط  كشي هاى طولى) در خط  كشي گذرگاه   3 -
عابر پياده استفاده نشود، چشم گربه اي قبل از خط  كشي عرضى و به صورت دوتايى 
اين شرايط 20  در  لبه هم جوارشان  دو  بين  فاصله  كه  به طورى  نصب مي شوند 

سانتي متر  باشد. 
در شرايطى كه از خطوط نرده باني (خط  كشي هاى طولى) در خط  كشي گذرگاه  عابر پياده 
ــود، نحوه اجرا به گونه اي است كه اين عالئم قبل از خط  كشي عرضى به صورت  ــتفاده ش اس

دوتايى اجرا شوند.

خط  كشي پيكان ها- 6
اهميت  حايز  زير  نكات  به  توجه  پيكان ها  خط  كشي  محل  در  چشم گربه اي هاا  نصب 

١- Mid block 
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مي باشد:
رنگ چشم گربه اي به كارگرفته شده در محل خط  كشي پيكان ها، زرد است. 1 -

استفاده از چشم گربه اي  در معابرى كه به لحاظ روشنايى داراى مشكل باشند، الزامى است. 2 -
نحوه اجرا به گونه اي خواهد بود كه شكل پيكان در ذهن راننده تداعى شود. ضمن  3 -
آنكه پايه پيكان در راه هاي با سرعت عبور 65 كيلومتر بر ساعت و كمتر بايد داراى 
2 چشم گربه اي  و در راه هاي با سرعت عبور بيش از 65 كيلومتر بر ساعت بايد 

داراى 3 چشم گربه اي   باشد.

محدوده شيرهاى آتش نشانى، تلفن هاي اضطرارى  و موارد مشابه- 7
استفاده از يك چشم گربه اي آبى رنگ در محل  نصب شيرهاى آتش نشانى و سبز رنگ در 
آمبوالنس، و ساير  الزامى است. همچنين در محل توقف  تلفن هاي اضطرارى  محل نصب 
خودروهاى خدماتى و انتظامى در محدوده راه، نصب 4 چشم گربه اي  سبز رنگ در هر ضلع 
پاركينگ  الزامى مي باشد. ضمن آن كه استفاده از نماد ترافيكى مربوط به هر يك از موارد 

مذكور به همراه چشم گربه اي  در محل توقف الزامى است.

8-2- نوار هاى برجسته صداساز
در اين بخش به بررسى نوارهاى برجسته صداساز و چگونگى جزئيات مربوط به آنها پرداخته 
افزايش هوشيارى و  اين نوارها به منظور  از  ايجاد لرزش، استفاده  به  با توجه  خواهد شد. 
هشدار به رانندگان براى كاهش سرعت، مؤثر مي باشد. توجه به موارد زير در اجراى اين 

نوارها الزم مي باشد:
طول نوارها مي بايست با عرض خط  كشي هاى طولى سطح سواره  رو برابر باشد.  1 -
نيز با  ضمن آنكه الزم است در اجراى نوارها، فام مواد رنگى به كار گرفته شده 
فام خط  كشي هاى مذكور يكسان  باشد. همچنين ضخامت اين نوارها تحت هيچ 
شرايطى نبايد از 6 ميلي متر بيشتر باشد. فاصله اين نوارها از يكديگر 5- 7/5 سانتي متر 
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و برابر با عرض نوارها مي باشد. جزئيات اجرايى اين نوارها در شكل 8-2-1 ارائه 
شده است. نوارهاى برجسته، عمود بر جهت جريان ترافيك ترسيم مي شوند. 

و  (بزرگراه ها  يك  نوع  شريانى  معابر  لبه  خط  مجاورت   در  نوارها  اين  اجراى  2 -
لبه سمت  نوارها در محل اجراى خط  اين  اين اساس  بر  الزامى است.  آزادراه ها) 
چپ، بايد بر روى خط  كشي و در محل اجراى خط لبه سمت راست، بايد بدون 

فاصله در مجاورت خط  لبه و درسمت راست آن  به كار گرفته شود.
اجراى نوارهاى برجسته در كنار خط لبه و خط محور در محل قوس هاي افقى و  3 -
پيچ هاى تند الزامى است. اين نوارها بايد بر روى خط لبه و خط محور اجرا  شوند. 
بر اين اساس اجراى اين نوارها بر روى خط  كشي هاى مذكور، از 25 متر قبل و 25 

متر بعد از قوس ها در هر دو سمت سواره  رو الزامى است.
(لوپ هاى)  راهگردهاى  و  (رمپ ها)  شيبراهه ها  محل  در  برجسته  نوارهاى  اجراى  4 -
تقاطع هاى غيرهم سطح، خط  كشي كاهش عرض  سواره  رو و همچنين خط  كشي 

رويكردهاى منتهى به مانع توصيه مي  شود.
اجراى اين نوارها بر سطح سواره  رو و بر روى خط  كشي در نقاطى كه بررسي هاى  5 -
از مسير وسايل نقليه را دليل اصلى  يا خروج  انحراف به چپ و  فنى و مهندسى، 
تصادفات اعالم مي كند، توصيه مي  شود. در صورت اجرا، اين نوارها در طول 5 متر 
و بر روى كل سطح سواره  رو اجرا مي شوند. فاصله رديف هاى نوارها از يكديگر نيز 

نبايد از عرض نوارها بيشتر باشد.
در صورت عدم امكان نگهدارى مناسب از نوارهاى برجسته اجراى آن به صورت  6 -

نوارهاى فرو رفته در سطح سواره  رو با همان مشخصات توصيه مي  شود. 
نوارهاى ميله اى كه جزئيات مربوط به آن در فصل 3- 7 ارائه شده است، را نيز مي توان 

با نوارهاى برجسته اجرا نمود.
در معابر بزرگراهى و تنها براى خط  كشي خط لبه سمت راست مي توان نوارهاى  8 -

برجسته و يا فرو رفته را در مجاورت لبه بيرونى خط  كشي اجرا كرد.
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شكل8-2-1- جزئيات نوارهاى برجسته سواره  رو



فصل نهم 

خط  كشي محدوده تقاطع ها

با توجه به اهميت خط  كشي در محدوده تقاطع هاى هم سطح و غيرهم سطح، در اين فصل به 
طور مجزا ضمن جمع بندى موارد مطروحه قبلى، الگوهاى خط  كشي در محدوده تقاطع هابه 
انواع خط  كشي هاى  الگوى  ارائه  اين بخش ضمن  ارائه خواهد شد. در  طور تفكيك شده 
طولى و عرضى، جانمايى خط  نوشته ها، پيكان ها و عالئم برجسته سواره  رو بر اساس آنچه 
در فصل هاگذشته اين راهنما بررسى و پيشنهاد شده است، ارائه خواهد شد. بر اين اساس 

الگوهاى ارائه شده شامل موارد زير مي باشند:
محدوده تقاطع هاى هم سطح جاده با جاده 1 -
محدوده تقاطع هاى هم سطح ريل با جاده 2 -

محدوده تقاطع هاى ميدانى 3 -
محدوده تقاطع هاى غيرهم سطح 4 -

در ادامه هر يك از موارد فوق توضيح داده شده است.

9-1- محدوده تقاطع هاى هم سطح جاده با جاده
خط  كشي محدوده تقاطع هاى هم سطح جاده با جاده در شكل  (9-1-1) ارائه شده است. بر 
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اساس اين شكل توجه به نكات زير نيز حايز اهميت مي باشد:
طول خط  كشي ممتد خطوط عبور در محدوده تقاطع هاى هم سطح حداقل 50- 1 متر 
خواهد بود. ضمن آنكه در محل تقاطع هاى چراغ دار، طول مذكور با طول پس زدگى 

ناشى از چراغ قرمز مقايسه و مقدار بزرگتر انتخاب خواهد شد.
عرض خط  كشي لبه در محدوده تقاطع هاى هم سطح 20- 2 سانتي متر است.

عالئم برجسته سواره  رو در خط  كشي ممتد خطوط عبور در رويكردهاى منتهى  3 -
به تقاطع در فواصل 5 مترى  اجرا مي  شود. الزم به يادآورى است كه اين عالئم 
بايد چشم گربه اي زرد رنگ  باشند. همچنين در رويكردهاى دوطرفه و در محل 
خط محور نيز از چشم گربه اي قرمز رنگ و در فواصل 6 مترى استفاده مي  شود. 
ضمن آنكه خط  كشي خطوط لبه در رويكردهاى منتهى به تقاطع هاى هم سطح نيز 
با استفاده از چشم گربه اي قرمز رنگ و در فواصل 18 مترى جانمايى مي  شود. 
مسير  ابتداى  يا  مقابل  مسير  (ابتداى  تقاطع  مترى حريم   20 در  فاصله گذاري  اين 
راستگرد) به 6 متر كاهش مي  يابد. همچنين اين فاصله گذاري در  خط لبه خط عبور 

گردش به راست، به 4 متر كاهش مي  يابد.
استفاده از خط  نوشته "آهسته" و يا "احتياط"، حداكثر در 50- 4 متر قبل از تقاطع به 

منظور هشدار به رانندگان پيشنهاد مي  شود.
در معابر با سرعت  85 درصدى بيش از 65- 5 كيلومتر بر ساعت، جانمايى خط  كشي 
عرضى ميله اى و يا استفاده از نوارهاى برجسته صدادار به صورت عرضى در سطح 

سواره  رو در رويكردهاى منتهى به تقاطع پيشنهاد مي  شود.
جانمايى پيكان هاى مسيرنما در سطح سواره  رو در محل تقاطع هاى چراغدار الزامى است.  6 -
در سطح تقاطع هاى چراغدار، اجراى خط  كشي شطرنجى زرد رنگ براى هدايت  7 -
و نظارت بهتر بر ترافيك پيشنهاد  مي  شود. جزئيات اين خط  كشي نيز در شكل 

(9-1-2) ارائه شده است.
تقاطع هاى چراغدار در شبكه معابر درون شهرى و در محدوده اى كه  در محدوده  8 -
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تردد موتورسيكلت زياد باشد، مي توان حدفاصل خط ايست تا گذرگاه عابرين پياده 
را با استفاده از فام آبى رنگ آميزى كرده و اين فاصله را به محل توقف موتورها 

اختصاص داد.

 شكل 9-1-2- جزئيات خط  كشي شطرنجى زرد رنگ سطح تقاطع هاى چراغدار

 9-2- محدوده تقاطع هاى هم سطح جاده با ريل
خط  كشي محدوده تقاطع هاى هم سطح جاده با ريل در شكل ( 9-2-1) ارائه شده است. بر 

اساس اين شكل توجه به نكات زير نيز حايز اهميت مي باشد:
تقاطع  محدوده  در  محور)  خط  و  عبور  (خطوط  ممنوع  سبقت  خط  كشي  طول  1 -
حداقل 25 متر خواهد بود. ضمن آنكه اين طول با طول پس زدگى ناشى از مسدود 
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بودن تقاطع به جهت عبور قطار مقايسه شده و مقدار بزرگتر انتخاب مي  شود.
عرض خط  كشي هاى طولى در محدوده اين تقاطع ها 15- 2 سانتي متر مي باشد.

چشم گربه اي زرد رنگ در خط  كشي ممتد خطوط عبور در رويكردهاى منتهى به  3 -
تقاطع در فواصل 5 مترى از يكديگر نصب مي شوند. همچنين در راه هاي دوطرفه، 
در محل خط محور نيز بايد چشم گربه اي قرمز رنگ نصب شوند . ضمن آنكه روى 
خطوط لبه در رويكردهاى منتهى به تقاطع هاى هم سطح نيز بايد چشم گربه اي قرمز 

رنگ، و در فواصل 6 متر از يكديگر نصب  شوند. 
قبل از تقاطع به منظور هشدار به رانندگان پيشنهاد  استفاده از خط  نوشته "راه آهن" - 4
مي  شود. فاصله اين خط  نوشته تا انتهاى رويكرد منتهى به تقاطع 25 متر مي باشد. 
فاصله دو مرحله و  به  اين خط  نوشته  يك  بار و  لزوم،  آن كه در صورت  ضمن 
25 متر از خط  نوشته اول قابل تكرار است. بر اين اساس مي توان از يكى از خط 
 نوشته هاى "خطر"، "آهسته" و يا "احتياط" به جاى عبارت راه آهن قبل از خط  نوشته 
اول (خط  نوشته دورتر) استفاده كرد. اجراى خط  نوشته ها در هر خط عبور الزامى 

است.جزئيات اين خط  نوشته ها در فصل چهارم اين راهنما ارائه شده است. 
اجراى خط  كشي خط رعايت حق تقدم بر روى سطح سواره  رو به منظور هشدار  5 -
الزامى است. فاصله اين خط  از  به رانندگان به جهت رعايت حق تقدم و توقف 

نزديك ترين نقطه تقاطع ريل و جاده 3 متر است.
استفاده از نماد تعريف شده در اين راهنما براى تقاطع ريل و جاده و اجراى آن  6 -
مترى خط رعايت  از خط  نوشته (20  بعد  مترى  فاصله 5  به  رو  بر سطح سواره  
رعايت  خط  كشي  لبه  تا  نماد  مركز  از  فاصله  اين  مي  شود.  پيشنهاد  تقدم)   حق 
حق تقدم محاسبه مي گردد. الزم به يادآورى است كه همچون خط نوشته ها، اجراى 

اين نماد در هر خط عبور الزامى است.
استفاده از عالئم عمودى و تابلوهاى الزم جهت هشدار به رانندگان مبنى بر وجود  7 -

تقاطع ريل و جاده حايز اهميت و ضرورى است.
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 9-3- محدوده تقاطع هاى ميدانى مدور
خط  كشي محدوده ميادين در شكل  (9-3-1)ارائه شده است. بر اساس اين شكل توجه به 

نكات زير نيز حايز اهميت مي باشد:
متر   1 -25 ميدان  به  منتهى  رويكردهاى  در  عبور  خطوط  ممتد  خط  كشي  طول 

مي باشد. 
 2 -15 آن  به  منتهى  رويكردهاى  و  ميادين  محدوده  در  طولى  عرض خط  كشي هاى 

سانتي متر مي باشد.
چشم گربه اي زرد رنگ در خط  كشي ممتد خطوط عبور در رويكردهاى منتهى به  3 -
ميدان در فواصل 5 متر از يكديگر نصب مي شوند. ضمن آنكه فاصله چشم گربه اي 
به  به ميدان 6 متر است. الزم  لبه در رويكردهاى منتهى  قرمز رنگ روى خطوط 
قرمز  گربه اي  با نصب چشم  نيز  ميدان  لبه حاشيه جزيره  كه خط  است  يادآورى 
رنگ به فاصله 4 متر از يكديگر بايد عالمت گذارى شود. همچنين در رويكردهاى 
دوطرفه، خط محور نيز بايد با   چشم گربه اي قرمز رنگ عالمت گذارى شود. فاصله 

چشم گربه اي محورى از يكديگر 8  متر است. 
به  به منظور هشدار  ميدان  از  قبل  آهسته" - 4  " يا  و  "احتياط"  از خط  نوشته  استفاده 
رانندگان پيشنهاد مي  شود. فاصله اين خط  نوشته ها تا ميدان 25 متر مي باشد. ضمن 
آنكه در صورت لزوم اجراى اين خط  نوشته ها با فاصله 25 متر از يكديگر يك بار 

تكرار مي  شود. اين خط  نوشته ها مي بايست در هر خط عبور اجرا شود.
مدور  جزيره  و  باشد  نظر  در  ميدانى  كاركرد  با  هم سطح  تقاطعى  كه  صورتى  در  5 -
براى  راهنما  اين  تعريف شده در  نماد  از  استفاده  باشد،  نداشته  برجسته اى وجود 
ميدان با شعاع مناسب براى اجرا بر روى سطح سواره  رو در محدوده ميدان پيشنهاد 

مي  شود.
اجراى خط  كشي رعايت حق تقدم عبور در رويكردهاى منتهى به ميدان و پس از  6 -
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گذرگاه هاى عابر پياده، در محل اتصال به تقاطع الزامى است.
در  ميدان)  در  حركت  جهت  نشان دهنده  (تابلوهاى  عمودى  عالئم  از  استفاده  7 -
رويكردهاى منتهى به ميدان و در حاشيه جزيره ميدان براى هدايت بهتر رانندگان 

الزامى است.
خط  كشي خطوط عبور در سطح سواره  رو حاشيه ميدان به صورت منقطع و با فام سفيد  8 -

مي باشد. طول خطوط منقطع در اين خط  كشي 3 متر و فاصله بين آنها 5 متر است.
فاصله خط لبه مجاور جزيره ميدان تا لبه جدول 30- 9 سانتي متر مي باشد. ضمن آن كه 

اين فاصله را مي توان با فام قرمز رنگ آميزي كرد. 
براى هدايت بهتر و ايمن تر جريان ترافيك ورودى به ميدان، استفاده از جزاير ترافيكى  10 -
هم سطح و يا برجسته در رويكردهاى منتهى به ميدان و در مدخل آن حايز اهميت 

مي باشد.

9-4- محدوده تقاطع هاى غيرهم سطح
تقاطع هاى  خروجي هاي  و  ورودي ها  محدوده  در  خط  كشي  بررسى  به  بخش  اين  در 
غيرهم سطح  تقاطع هاى  محدوده  در  خط  كشي ها  جزييات   مي  شود.  پرداخته  غيرهم سطح 
اين  اجراى  در  زير  موارد  شكل،  اين  به  توجه  با  است.  شده  ارائه   (1-4-9) شكل   در 

خط  كشي ها حايز اهميت مي باشد:
از چشم گربه اي هادر خط  كشي خطوط لبه سمت راست و چپ استفاده مي  شود.  1 -
فاصله اين عالئم در محل شيب  راهه ها (رمپ ها) و راهگردهاى (لوپ هاى) تقاطع هاى 
غيرهم سطح 4 متر است. اين فاصله گذاري تا 25 مترى قبل از شيب راهه ها و راهگرد ها 
ادامه پيدا مي كند. در ساير محل ها فاصله گذاري بر مبناى الگوى ارائه شده در بند 

8-1 انجام مي  شود.
اجراى نماد رعايت حق تقدم عبور و خط  نوشته هاى ”رعايت حق تقدم“ در محل  2 -
خروجي ها الزامى است. همچنين در صورت نبود لچكي و يا خط افزايش سرعت 
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پيشنهاد  تقدم  حق  رعايت  نماد  از   قبل  متري   20 در  آهسته  خط  نوشته  اجراي 
مي شود. در صورت اجراي خط  نوشته  بر سطح سواره  رو اين فاصله 30 متر مي 
 شود. ضمن آنكه در محل ورود به شيب راهه ها و راهگردها اجراى  خط  نوشته 

”احتياط“ نيز الزامى است. 
اجراى خط  كشي جناغى در محل خروجي ها و ورودي ها بر مبناى الگوى ارائه شده  3 -
الزامى  مسير  بهتر  تصويرسازى  و  رانندگان  مناسب  هدايت  منظور  به   7 فصل  در 

است.
با  پيكان   اجراى 3- 4  است.  الزامى  راهگردها  و  شيب راهه ها  در محل  پيكان ها  اجراى 

توجه به الگوى ارائه شده در فصل 6 و با فاصله 50 متر از يكديگر الزامى است.
اجراى سه بار خط  نوشته  الزامى است. فاصله دو خط  نوشته اول 50- 5 متر و دو خط 

 نوشته بعدى 25 متر است.

    





فهرست انتشارات پژوهشكدة حمل و نقل

قيمتتاريخ انتشارعنوان 
(ريال)

الف) پروژه هاي تحقيقاتي
كاربرد آب و مصالح محلي چابهار براي ساخت بلوكهاي ساختماني 8311/000بهار. 1
شيوه هاي طراحي و كاربرد حفاظها و ضربه گيرهاي ايمني در راهها 8313/000بهار. 2

ضوابط طراحي و اجراي روسازي راه آهن بدون باالست  8314/000بهار. 3
بررسي و مقايسه فني و اقتصادي رويه هاي بتني و آسفالتي  8327/000بهار. 4

بررسي مسائل كمي و كيفي مصرف قير در راههاي كشور 8316/000زمستان. 5
ضوابط طراحي و اجراي آسفالت ماستيك 8411/000بهار. 6

راهنماي طراحي و ايمن سازي پايه عالئم راه 8411/000بهار. 7
بررسي عوامل مؤثر در ارزيابي و توجيه فني و اقتصادي، اجتماعي و زيست  8 .

8424/000تابستانمحيطي پروژه هاي راه و راه آهن 

. 9 راهنماي طراحي واجراي سيستم زهكشي آبهاي سطحي و زير سطحي راه، 
8423/000تابستانراه آهن وفرودگاه (و نقشه هاي اجرايي)

و  عملكرد  اساس  بر  آسفالتي  مخلوط هاي  . 10 روش هاي جديد طرح 
8413/000تابستانپيشنهاد روش مناسب براي كشور

راهنماي تثبيت اليه هاي خاكريز و روسازي راهها 8418/000تابستان. 11
تسليح خاكريز و بستر راهها با استفاده از ژئوگريد 8414/000تابستان. 12

سيستم هاي هوشمند حمل ونقل ريلي 8420/000پاييز. 13
ظرفيت باربري محوري شمع ها 8417/000زمستان. 14

تثبيت شيب شيرواني خاكريزها و خاكبرداري ها 8514/000بهار. 15
روشهاي نوين تعيين مشخصات و ارزيابي روسازي راه 8510/000بهار. 16

طرح ضوابط مخلوطهاي آسفالتي براي مناطق گرمسير، سردسير و شيبهاي  17 .
8510/000بهارتند جاده ها

امكان سنجي اقتصادي آن در ايران 8515/000بهارروشهاي بازيافت سرد و گرم آسفالت و . 18
ارائه روش هاي ساماندهي فعاليت عوارضي در آزادراههاي كشور 8522/000بهار . 19

كاربرد پليمر در بهبود خواص قيرها و مخلوطهاي آسفالتي 8517/000بهار. 20
آشنايي با جداسازهاي لرزه اي و تاثير آنها بر عملكرد پلها 8525/000زمستان. 21

آب و هوا و ايمني جاده ها 8525/000زمستان. 22



روشهاي ثبت تصادفات و شناسايي نقاط پرتصادف 23 .
ساعت كار مجاز رانندگان حمل و نقل باري 24 .

بهار
بهار

86
86

35/000
20/000

غيراشباع در طراحي روسازي 25 . CBR 8620/000بهاركاربرد
سيستم هاي كنترل هوشمند تونل 8640/000تابستان. 26

27. راهنماي ايمن سازي گلوگاه هاي راه
28. راهنماي ايمن سازي مدارس حاشيه راهها

29.آزمايش ها و تحليل هاي ديناميكي در طراحي و اجراي شمع ها

  تابستان
تابستان
پاييز

86
86
86

20/000
45/000
15/000

30. كاربرد ژئوسنتتيكها در روكش هاي آسفالتي جهت كنترل تركهاي انعكاسي
31. اثر روش تراكم بر ميزان قير بهينه در طرح اختالط بتن آسفالتي

پاييز
پاييز

86
86

40/000
26/000

32. راهنماي بازرسي ايمني راه (جلد اول)
33. راهنماي بازرسي ايمني راه ( جلد دوم)
34. راهنماي بازرسي ايمني راه ( جلد سوم)

35. راهنماي طراحي و اجراي خط كشي راه ها
36. بررسي نرم افزارهاي تحليل و طراحي روسازي راه و ارائه گزينة

مناسب براي كشور
37. بررسي آزمايشگاهي اثر نوع دانه بندي و فضاي خالي در بتن آسفالتي

و شيار جاي چرخ و قيرزدگي در راه هاي كشور
38. جمع آوري و طبقه بندي آسيبهاي وارده به پلها در زلزله هاي گذشته
39. تعيين هدف بهسازي لرزه اي پل هاي راه آهن (فلزي و بتني مركب)

40. راهنماي بهسازي لرزه اي تكيه گاه پلها
41. راهنماي طراحي ديوارهاي حائل طره  اي

42. راهنماي كاربري اراضي اطراف حريم راه و راه آهن
  43. مباني روشهاي طراحي و احداث تونل هاي راه و راه آهن در مناطق لرزه  خيز

44. راهنماي فعاليت مراكز امدادرساني فني خودرو در راه هاي كشور
45. راهنماي به كارگيري سامانه  هاي كنترل سرعت هوشمند در جاده  ها

46. چارچوب سيستم مديريت روسازي راهها در ايران
47. مقررات حمل و نقل هوايي

       زمستان
 زمستان
 زمستان
  زمستان

                  بهار

بهار
تابستان
تابستان
تابستان
تابستان
پاييز
  پاييز
پاييز
پاييز

زمستان
                     زمستان

86
86
86
86

87

87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

35/000
50/000
27/000
30/000

35/000

27/000
27/000
10/000
10/000
35/000
13/000
20/000
35/000
25/000
41/000
390/000



 48. الگوي بهينه قيمت گذاري و تخصيص يارانه سوخت در بخش   
حمل و نقل زميني   

 49. راهكارهاي كاهش هزينه احداث زير ساختهاي حمل و نقل جاده اي   
50. مباني كاربرد تزريق در سنگهاي درزه دار در تونلها   

                 51. مباني فني و اقتصادي روشهاي حفاري تونلهاي راه و راه آهن   
 52.ارزيابي اقتصادي انتشار اوراق مشاركت جهت تامين مالي طرح هاي

عمراني وزارت راه و ترابري
53.مباني فني و اقتصادي روش هاي حفاري تونل هاي راه و راه  اهن

54. طراحي سيستم هاي روشنايي تونل هاي راه
55. طراحي سيستم هاي ايمني تونل هاي راه

56.طراحي سيستم هاي كنترل و برق تونل هاي جاده اي
57. طراحي سيستم هاي تهويه تونل هاي راه

58. مقررات حمل و نقل جاده اي
59. هزينه تصادفات (تئوري و كاربرد)

60 . مقررات حمل و نقل ريلي
61 . مباني نظري تحليل پل هاي سنگي

62 . مقررات حمل و نقل دريايي
               63 . تدوبن راهنماي جزئيات طرح خط كشي در راه هاي برون شهري كشور

ب) كتب

زمستان
زمستان

بهار
تابستان
بهار

بهار
تابستان
تابستان
تابستان
تابستان
تابستان
تابستان
تابستان
پاييز
پاييز

زمستان

87
87
88
88
88

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

55/000
40/000
60/000
27/000
35/000

27/000
12/000
10/000
6/000
20/000
530/000
75/000
270/000
15/000
420/000
28/000

فرهنگ جامع دريايي 15/000 83تابستان. 1
برنامه ريزي و طراحي فرودگاه (دو جلد) 8339/000تابستان. 2
فرهنگ و اصطالحات فني و مهندسي راه 837/000تابستان. 3

فرهنگ مصور دريايي (همراه با نسخه الكترونيك) 8440/000پاييز. 4
      5.    معرفي آثار منتشر شده معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري و           زمستان    86        -

           پژوهشكده  حمل و نقل وزارت راه و ترابري
طرح هندسي راه ها و خيابانها (جلد اول) 6 .
طرح هندسي راه ها و خيابانها (جلددوم)  7 .

مديريت نوين روسازي 8 .
                                                   

بهار
بهار
        بهار

87
88
88

50/000
35/000
70/000



پيام هاي استاندارد در حوادث غير مترقبه  .9
طرح هندسي راه ها و خيابانها (جلدسوم)   .10

                                                

تابستان
زمستان

   

88
88

40/000
80/000

ج) لوح فشرده
1. آيين نامه ايمني راهها

 (مجموعه هفت جلدي منتشر شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي) . 
 2. آيين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دريايي ايران. 

3. معرفي آثار منتشر شده (معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري 
و پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري)
4. تعيين هدف بهسازي لرزه اي پلهاي راه آهن

5. راهنماي بهسازي لرزه اي تكيه  گاه پلها

پاييز
پاييز

تابستان
زمستان
زمستان

84
84

87
87
87

47/500
50/000

-
5/000
5/000

        



 فهرست انتشارات معاونت آموزش، تحقيقات و فناروي

قيمتتاريخ انتشار عنوان
(ريال)

الف) گزارش هاي تخصصي
مميزي ايمني راه 8210/000تابستان. 1

پيشنهاداتي براي آزمايش ژئوتكستايلها 8210/000پاييز. 2
راهنماييهاي سودمند براي طراحي و ساخت خاكريزهاي راه  8210/000پاييز. 3

اثرات  كاهش  منظور  به  عمليات خاكي  براي  الزم  و شرايط  روشها  4 .
8210/000پاييززيست محيطي پروژه هاي راه

آلودگي ناشي از دي اكسيد نيتروژن در تونلهاي راه 8210/000پاييز. 5
ايمني در تونلها 8310/000بهار. 6

مديريت ترافيك و كيفيت سرويس 10/000 83بهار. 7
بهينه سازي شبكه هاي موجود بين شهري 8310/000بهار. 8
بيست و دومين همايش جهاني راه پيارك 8310/000بهار. 9

يارانه ها هزينه ها و منافع اجتماعي حمل و نقل عمومي 8310/000بهار. 10
برنامه ريزي و بودجه در شبكه راهها 8310/000بهار. 11

روشهاي مشاركت همگاني در توسعه پروژه راه 8310/000بهار. 12
قيمت هاي بين المللي سوخت (بنزين و گازوييل) 8311/000بهار. 13

8311/000بهارسياست حمل و نقل اروپايي تا سال 2010. 14
مباني تحليل اقتصادي 8310/000بهار. 15

16 .GRSP 2003 8310/000بهارگزارش ساالنه ژوئيه
راهنماي مميزي ايمني راه 8310/000بهار. 17

18 .IRF 8310/000تابستانراهنماي فيلم هاي
انتخاب مصالح و طراحي روسازي هاي انعطاف پذير براي آمد و شد و  19 .

8316/000تابستانشرايط آب وهوايي سخت
راههاي دسترسي به مناطق برون شهري 8310/000تابستان. 20

روشهاي ساده نگهداري راه  11/000 83تابستان. 21
تجهيزات اتوماتيك بررسي ترك خوردگي روسازي راه 10/000 83تابستان. 22

ارتقاء و بهبود عملكرد داخلي راهها 8310/000پاييز. 23



تأمين مالي و ارزيابي اقتصادي 8310/000پاييز. 24
بهبود تأمين منابع مالي و مديريت نگهداري راه 8310/000پاييز. 25

بازيافت روسازي هاي انعطاف پذير موجود 10/000 83پاييز. 26
حمل و نقل هوشمند 8310/000پاييز. 27

محيط زيست و پروژه هاي راهسازي 8310/000پاييز. 28
تقسيم مسؤوليت براي داشتن جاده هاي ايمن تر 8310/000پاييز. 29

فرآيند تصميم گيري در اعمال سياست هاي پايدار حمل و نقل جاده اي 10/000 83زمستان. 30
8310/000زمستان. 31 كيفيت خدمات جاده اي

روشهايي براي ارزيابي خطر وقوع زمين لغزه ها 8310/000زمستان. 32
روشهاي ارزيابي اقتصادي براي پروژه هاي راه در كشورهاي عضو پيارك 8310/000زمستان. 33

راهنماي ارزيابي سيستم هاي نگهدارنده خاك 8310/000زمستان. 34
آشنايي با مفاهيم مديريت روسازي 8410/000بهار. 35

انتخاب و مديريت مشاوران در فعاليت هاي  انعقاد قرارداد، نحوه  راهنماي  36 .
8410/000بهارمهندسي پيش از ساخت

تضمين كيفيت در عمليات خاكي 8410/000بهار. 37
رويه هاي بتني مسلح پيوسته 8410/000بهار. 38

طبقه بندي تونل ها، دستورالعمل ها، تجربيات موجود و پيشنهادات 8410/000بهار. 39
نقش مدل هاي اقتصادي و اجتماعي- اقتصادي در مديريت راه 8410/000بهار. 40

پيشرفت مديريت و تأمين بودجه نگهداري راهها در افريقا 8410/000تابستان. 41
عمومي حمل و نقل تركيبي، اقداماتي جهت تشويق به استفاده از حمل ونقل . 42

8410/000تابستان
برنامه ملي ايمني ترافيك كشور تركيه 8411/000پاييز. 43

اقيانوسيه بررسي توسعه حمل ونقل در منطقه اسكاپ در سال 2003، آسيا و . 44
8417/000پاييز

تبادل فناوري و توسعه  8410/000زمستان. 45
راههاي داراي رويه بتني  8410/000زمستان. 46
تجديد ساختار بخش راه  8410/000زمستان. 47

حمل و نقل كاال  8410/000زمستان. 48
49 .GRSP 2004 8410/000زمستانگزارش ساالنه ژوئن

و بتن خرد  شده در خاك بكارگيري مصالح حاصلا از بازيافت رويه هاي آسفالتي . 50
8410/000زمستانريز                                                                      



تراكم ترافيك در آزادراهها و بزرگراهها 8410/000     زمستان. 51
كاربرد بتن غلتكي در راهسازي   8410/000زمستان. 52

راهنماي تأمين روشنايي راهها  8410/000زمستان. 53
راهسازي در نواحي بياباني 8410/000زمستان. 54

8510/000بهار55. مديريت عملكرد پلها
8512/000بهار56. سيستم مديريت ايمني در صنعت حمل و نقل ريلي

8510/000بهار57. راهنماي مميزي سيستم مديريت ايمني هوايي
10/000 85بهار58. توسعه ابزارهاي سنجش عملكرد

8530/000تابستان59. نگهدارى نواحي كنار راه و زهكشي (جلد اول)
8530/000تابستان60. تعمير و نگهداري راههاي شوسه (جلد دوم) 

8525/000تابستان61. تعمير و نگهداري راههاي داراي رويه آسفالتي (جلد سوم)
8515/000تابستان62. نگهداري سازه ها و ادوات كنترل ترافيك (جلد چهارم)

8510/000تابستان63. فناوري و اقدامات ابتكاري كنترل ترافيك در اروپا
8510/000تابستان64. معرفي سيستم مديريت ريسك

8512/000تابستان65. تعمير و مقاوم سازي زيرسازه پلها
8520/000پاييز66. الگوي مناسب براي بهره برداري و نگهداري تونلهاي جاده اي

8526/000پاييز67. مديريت ايمني راه
8510/000پاييز68. مطالعه اي بر مديريت ريسك در راهها

8510/000پاييز69. ارزيابي و تأمين بودجه نگهداري راه در كشورهاي عضو پيارك
70. گزارش جهاني در خصوص پيشگيري از صدمات ناشي از تصادفات                          

8510/000پاييز      جاده اي
8510/000پاييز71. حفاظت كاتديك عرشه پلها

8510/000پاييز72. روش هاي بهبود ايمني در راههاي بين شهري
8510/000زمستان73. اندودهاي آب بندي آسفالت

8510/000زمستان74. مخلوط هاي آسفالتي با مقاومت باال در برابر شيارشدگي
8510/000زمستان75. مروري بر مديريت دارايي در راهها

8510/000زمستان76. مديريت راه
8510/000زمستان77. بزرگراه آسيايي و توسعه

8610/000بهار78. راههاي با روسازي انعطاف پذير
8610/000بهار79. سيستم هاي مديريت سوانح رانندگي مورد استفاده در تونل ها

8610/000بهار80. نقش و جايگاه اداره راه
8610/000بهار81. آسفالت متخلخل



 
8612/000تابستان82. مطالعه تطبيقي فعاليت هاي مديريت پل

8610/000تابستان83. روكش سطحي راه
8614/000تابستان84. بودجه و عمليات نگهداري راه ( يك ديدگاه آسيايي)

8610/000تابستان85. رويكرد چندوجهي براي سيستم حمل و نقل 
8610/000پاييز86. راهنماي انتخاب و انجام آزمايش هاي فرآورده هاي خط كشي راه

8610/000پاييز87. محدوديتهاي وزن و ابعاد وسايل نقليه – تجارب و روندها
88. آزمون بين المللي هماهنگ سازي اندازه گيري پروفيل طولي و

 عرضي    راه و گزارش آنها                
89. راهنماي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند- ويراست دوم

90. دستيابي به كيفيت در عمليات راهسازي
91.  نكاتي درخصوص راههاي برون شهري                              

پاييز
زمستان

بهار
بهار

86
86
87
87

12/000
60/000
10/000
10/000

    ب) كتب
راهنماي ايمني راه ( پيارك) 84125/000پاييز. 1

مديريت پل 8575/000پاييز. 2
روش هاي طراحي و اجراي آسفالت هاي حفاظتي 8620/000 زمستان. 3

تحليل تصادفات و شناسايي و اصالح نقاط پر تصادف  8619/000 زمستان. 4

  ج) لوح فشرده

نشريات Austroads (شامل 186. 1 عنوان از نشريات وزارت راه استراليا 
(pdf 8334/500پاييزو نيوزلند در موضوعات مختلف به صورت فايل

(قيمت واحد)8334/500زمستانفيلم هاي آموزشي راه IRF ( شامل 107 فيلم در 42. 2 لوح فشرده)
 3 .SWOV DRI, شامل 138 عنوان از نشريات ) SWOV نشريات

(pdf در موضوعات مختلف به صورت فايل VTI, NCHRP,8434/500بهار



   فهرست ابالغيه  هاي شورايعالي فني امور زيربنايي حمل و نقل

قيمت تاريخ انتشار بررسي و تاييد تهيه كننده عنوان

50/000 زمستان 84 معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري   پژوهشكده
حمل و نقل

 1. آيين نامه نحوه بارگيري، حمل و مهار
ايمن بار وسايل نقليه باربري جاده اي

26/000 زمستان 84 معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري   پژوهشكده
حمل و نقل

 2. راهنماي تهيه مشخصات فني،
جزئيات و نقشه ها در پل و سازه هاي راه

20/000 زمستان 85

معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري
 كميته ابنيه شورايعالي فني امور

زيربنايي حمل و نقل
  پژوهشكده
حمل و نقل

 3. دستورالعمل آزمايشهاي استاتيكي
شمعها

20/000 زمستان 85
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري

 كميته ابنيه شورايعالي فني امور
  زيربنايي

حمل و نقل

  پژوهشكده
حمل و نقل

 4. دستورالعمل مطالعات و طراحي
 سيستمهاي ايمني، روشنايي، تهويه،

كنترل و برق تونلهاي جاده اي

20/000 زمستان 85
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري

 كميته نظامهاي فني و اجرايي
 شورايعالي فني امور زيربنايي حمل

و نقل

  پژوهشكده
حمل و نقل

 5. دستورالعمل تحويل موقت و قطعي
راهها

32/000 تابستان 86
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري

 كميته ايمني شورايعالي فني امور
  زيربنايي

حمل و نقل

  پژوهشكده
حمل و نقل

  6. راهنماي طراحي و اجراي عالئم
برجسته راه

22/000 تابستان 86
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري

 كميته ايمني شورايعالي فني امور
  زيربنايي

حمل و نقل

  پژوهشكده
حمل و نقل 7. دستورالعمل بازرسي ايمني راه

11/000 تابستان 86
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري

 كميته زيرسازي و روسازي
 شورايعالي فني امور زيربنايي حمل

و نقل

  پژوهشكده
حمل و نقل 8. راهنماي درزگيري رويه هاي آسفالتي

16/000 تابستان 86
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري

 كميته زيرسازي و روسازي
 شورايعالي فني امور زيربنايي حمل

و نقل

  پژوهشكده
حمل و نقل 9. راهنماي لكه گيري رويه هاي آسفالتي



12/000 زمستان 86
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري

 كميته اقتصاد شورايعالي فني امور
  زيربنايي حمل و نقل

  پژوهشكده
حمل و نقل  10. دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي

  طرح هاي حمل و نقل جاده اي

12/000 زمستان 86
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري

 كميته اقتصاد شورايعالي فني امور
  زيربنايي حمل و نقل

  پژوهشكده
حمل و نقل

 11. دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي
طرح هاي حمل و نقل ريلي

17/000 بهار 87
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري

 كميته اقتصاد شورايعالي فني امور
  زيربنايي حمل و نقل

  پژوهشكده
حمل و نقل

 12.راهنماي بكارگيري سامانه هاي
 هوشمند كنترل سرعت در جاده ها

12/000 بهار 87
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري

 كميته اقتصاد شورايعالي فني امور
  زيربنايي حمل و نقل

  پژوهشكده
حمل و نقل

 13.راهنماي بكارگيري سامانه هاي 
 نظارت تصويري در جاده ها هماهنگ با

 ITSساير اجزاي 
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