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کدها و جداول استاندارد
فصل 4
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نشانه ها خطوط تصویری هستند که همه مردم جهان می توانند آن را بفهمند و برای همین بسیاری 
نیز  ایران  بین المللی داشته و در همه کشورهای جهان کاربرد دارند. در کشور  از نشانه ها جنبه 
بسیاری از این نشانه ها در جاده ها و یا مکان های شهری استفاده می شود. در جدول زیر تعدادی از 

نشانه های کاربردی آورده شده است:

عالمتشرح ردیف

عبور کامیون با محموله خطرناک ممنوع١

عبور بار با ارتفاع بیش از 3/5 ممنوع٢

عبور بار با بیش از 5 تن ممنوع3

عبور بار با بیش از ٢ تن بر هر محور ممنوع٤

عبور بار با عرض بیش از ٢ متر ممنوع5

عبور کامیون با طول بیش از ١٠ متر ممنوع٦

سبقت برای کامیون ممنوع٧

مواد قابل اشتعال٨

نشانه ها و عالئم



137

سم خطرناک٩

نگهداری در درجه حرارت پایین١٠

از برخورد گوشه ها به زمین مواظبت کنید١١

از خیس و  ترشدن جلوگیری شود١٢

از نور خورشید محافظت شود١3

شکستنی١٤

به آرامی حمل شود١5

محل امانت سپاری وسایل دستی برای کوتاه مدت١٦

چرخ دستی١٧

پارک روی سکو١٨
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پارکینگ١٩

کپسول آتش نشانی٢٠

خطر٢١

پایگاه امداد٢٢

درمانگاه پانسمان افراد آسیب دیده٢3

استفاده از آتش ممنوع٢٤

حق تقدم با افراد معلول٢5

داروخانه٢٦

معلولین٢٧

روشندالن٢٨
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سالمندان٢٩

صندلی ویژه معلولین3٠

کمربند ایمنی3١

بیمارستان3٢

پست امدادی )صلیب سرخ(33

پست امدادی )هالل احمر(3٤

راه لغزنده35

ریزش سنگ3٦

خطر سقوط در آب3٧

کارگران مشغول کارند3٨
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خطر برف و یخ3٩

عبور فقط با زنجیر چرخ٤٠

عبور خودروی کشاورزی ممنوع٤١

عبور کامیون یدک دار ممنوع٤٢

تعمیرگاه٤3

استراحتگاه٤٤

اطالعات٤5

مسجد )اهل تسنن(٤٦

مسجد )اهل تشیع(٤٧

مهمان سرا٤٨
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غذاخوری٤٩

چایخانه5٠

دست شویی5١

صندوق امانات5٢

بندر آزاد53

تلفن عمومی5٤

تلفن اضطراری55

پذیرش و بررسی وسایل5٦

دستگاه خودکار فروش بلیت5٧

درب ورودی کنترل بلیت5٨
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ایست بازرسی )گمرک(5٩

نظارت با دوربین پلیس٦٠

قطار٦١

تاکسی٦٢

اتوبوس٦3

اتومبیل کرایه٦٤

محل زباله٦5

ریختن زباله ممنوع٦٦

حفظ محیط زیست٦٧
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جدول تخلفات رانندگی پُرخطر 

عنوان تخلف رانندگیردیف
نمره منفی

وسایل نقلیه 
شخصی

وسایل نقلیه 
عمومی و سنگین

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت ١
٨١٠موتورسیکلت بر روی یک چرخ

١٠١5تجاوز از سرعت مجاز )بیش از 5٠ کیلومتر در ساعت(٢

5١٠سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه3

5١٠عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی٤

35حرکت به طور مارپیچ5

5٧حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها٦

١٠٢٠رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی٧

5١٠تجاوز از سرعت مجاز )بیش از 3٠ تا 5٠ کیلومتر در ساعت(٨

٤٦عبور از محل ممنوع٩

5٩تجاوز به چپ از محور راه١٠

5٧عبور وسایل نقلیه از پیاده رو١١

٤٦عدم رعایت حق تقدم عبور١٢

35دور زدن در محل ممنوع١3

استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی ١٤
35در سرعت باالی ٦٠ کیلومتر در ساعت

3٦نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه )سیستم( روشنایی در شب١5

٨٨عدم رعایت ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک١٦

٧ـرانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز١٧

عدم رعایت شرایط مندرج در گواهی نامه از قبیل استفاده از ١٨
3٧عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین ١٩
35یا پلیس مدرسه

5٨عدم رعایت مقررات حمل بار٢٠
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تخلفردیف

واگذاری برگ فعالیت به غیر و همچنین دخل و تصرف در مندرجات آن١

حمل مواد مخدر و سایر کاالهای قاچاق، جعل اسناد حمل و گمرکی و یا استفاده از اسناد مجهول ٢
مذکور مشروط به صدور رأی مراجع ذی صالح قضایی مبنی بر محکومیت راننده

نرسانیدن بار یا مسافر به مقصد مطابق مفاد مندرج در بارنامه یا بلیت سفر3

رانندگی بدون داشتن برگ سالمت مجاز و معتبر٤

رانندگی بدون داشتن گواهی نامه مجاز و معتبر5

٦ )CMR( دراختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که مشخصات وی در بارنامه و صورت وضعیت یا
درج نگردیده است.

رانندگی با وسایل نقلیه بیش از زمان مجاز٧

حمل بار یا مسافر اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت مشخصات خودرو٨

عدم مهار مناسب بار٩

حرکت با محموله ترافیکی در مسیر یا ساعت غیرمجاز١٠

عدم رعایت شئونات و موازین شرعی و اخالقی در محل فعالیت شرکت حمل و نقل، محیط پایانه های ١١
مسافربری و یا در حین سفر

فقدان یاعدم به کارگیری تجهیزات ایمنی١٢

دستکاری در سامانه سنجش سرعت١3

ارتکاب تخلفات منجر به بروز تصادف منتهی به جرح١٤

ارتکاب تخلفات منجر به بروز تصادف منتهی به فوت١5

عدم رعایت مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی در جاده های کشور١٦ 

جابه جایی بار یا مسافر بدون بارنامه یا صورت وضعیت و یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت ١٧
صادر شده

عدم رعایت مقررات حمل و نقل مواد خطرناک )مرتبط با راننده(١٨

استفاده از وسیله ای که با کارت مشخصات مطابقت ندارد١٩

رانندگی با وسیله نقلیه فاقد برگ معاینه فنی یا بیمه شخص ثالث٢٠

جدول تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی
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حمل بار تجاری با وسیله نقلیه عمومی مسافربری یا مواردی که مخل آسایش مسافران و نظم و بهداشت ٢١
عمومی باشد.

اخذ وجه اضافی از مسافر٢٢

مسافرگیری در اطراف پایانه های مسافربری٢3

جابه جایی اتباع خارجی غیرمجاز٢٤

عدم نصب برچسب توشه و فقدان توشه تحویلی مسافر٢5

عدم رعایت اصول بهداشتی در وسیله نقلیه عمومی٢٦

در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به شخص فاقد صالحیت از طرف دارنده برگ فعالیت٢٧

استعمال موادمخدر یا روان گردان یا مشروبات الکلی مستند به رأی مراجع ذی صالح قانونی و قضایی٢٨

استفاده از محصوالت صوتی و تصویری غیرمجاز هنگام سرویس دهی٢٩

فعالیت در بخش حمل و نقل جاده ای با کارت هوشمند حمل و نقل روستایی3٠

فعالیت رانندگان دارای کارت هوشمند باری در حمل و نقل مسافری و بالعکس 3١

عدم صدور و تحویل بلیت به مسافرین بین راهی یا عدم درج اسامی مسافرین بین راهی در صورت وضعیت3٢ 

عدم ارائه خدمات مطلوب در حین سفر )عدم توقف به موقع برای ادای فرایض دینی مسافرین در حین 33
سفر، عدم توزیع پذیرایی، عدم به کارگیری تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مناسب و ...(

عدم رعایت مقررات عبور از آزاد راه ها3٤
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نمون برگ های تدارکاتی 

 استعالم بها
»  برگ پیشنهاد قیمت«

از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهدات و مسئولیت در مورد مطالب و  امضا کننده زیر پس 
و  فنی  مشخصات  پیمان،  و  مناقصه  خصوصی  شرایط  مناقصه،  در  شرکت  دعوت نامه  مندرجات 
عمومی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهدنامه اجرا 
و قبول مقررات اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله 
کارمندان در معامالت دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه عملیات آب رسانی ضلع 
غربی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع 

شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نماید که:
1  عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه 

و پیمان 
ریال  )به عدد( 

را به مبلغ ------------------------------------------------ انجام دهم.
ریال )به حروف( 

که معادل................... درصد تخفیف/ افزایش نسبت به برآورد اولیه پیمان می باشد. 
2  چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که: 

الف( اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نموده و همراه 
تضمین انجام تعهدات و رسید پرداخت هزینه چاپ آگهی مناقصه در روزنامه را حداکثر ظرف مدت 

هفت روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه )به استثنای روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. 
ب( ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آالت و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع 
به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم. 
3  تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب 

می شود. 
4  اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گذار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد. 

5  تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضا و مبادله پیمان و تسلیم 

.......... دعوت نامه را به نفع کارفرما در پاکت الف  تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند 
تقدیم داشته ام. 

6  تأیید می نمایم که این شرکت به تعداد دارندگان امضای مجاز ذیل برگه پیشنهاد قیمت را امضا 

نموده اند. 
حداکثر ظرف  دهد،  تشخیص  مناقصه  برنده  به عنوان  را  این شرکت  کمیسیون  7  در صورتی که 

مدت یک هفته از تاریخ جلسه بازگشایی نسبت به ارائه مدارک شرکت و ضمانت نامه 5 % مبلغ 
پیشنهادی حسن انجام تعهدات و رسید پرداخت هزینه آگهی مناقصه در روزنامه ها اقدام نمایم. 

8  مدت اعتبار پیشنهاد به مدت سه ماه می باشد. ی/٦/١٠

/                                                     نام پیشنهاد دهنده:  / تاریخ : 
نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:
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استعالم وضعیت درخواست خرید 

رسید انبار
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توضیحات:
جواب بله: رعایت اصول انبارداری در چارچوب آیین نامه.

جواب خیر: عدم رعایت اصول انبارداری.
جواب N/A: با توجه به گروه بندی انبارها سؤال ارتباطی به انبار شما ندارد.

        نام انبار:          انباردار:

مالحظاتN/Aخیربلهموضوعردیف
آیا کاال و مواد موجود در انبار بیمه شده اند؟١

٢
آیا موقعیت ساختمان انبار ها برای عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری و 
غیر موتوری مورد لزوم بدون برخورد با موانع تا جلوی در ورودی انبار 

مناسب است؟
آیا کف انبار از جنس بتون یا سنگ فرش می باشد؟3
آیا در انبار دستگاه های هواکش نصب شده است؟٤
آیا تهویه در انبار به خوبی صورت می گیرد؟5

آیا محوطه انبار از پوشال، خاشاک و خرده چوب و کاغذ و سایر مواد ٦
پاک می باشد؟

آیا راهرو های طولی انبار تا انتها خط کشی شده اند؟٧

آیا کلیه کارکنان انبارها، آموزش های الزم در خصوص حفاظت و ایمنی ٨
و طرز کار با وسایل ایمنی و آتش نشانی را فرا گرفته اند؟

آیا وسایل موتوری مخصوص رفت و آمد در انبارها هر کدام مجهز به ٩
کپسول آتش نشانی می باشند؟

آیا در انبار جعبه کمک های اولیه نصب شده است؟١٠
آیا در اطراف بارانداز و انبار روشنایی مناسبی پیش بینی شده است؟١١

آیا همه روزهای مقارن تعطیل انبار محوطه از نظر ایمنی به وسیله مسئول ١٢
ایمنی به طور دقیق بازدید و نتیجه در دفتر مخصوص ثبت می گردد؟

به تعداد ١3 ممنوع  آیا عالئم هشدار دهنده در استعمال دخانیات مطلقاً 
کافی در معرض دید وجود دارد؟

در صورتی که کف انبار فاقد شیب و آب رو باشد آیا کاال حداقل 5  سانتی متر ١٤
با سطح زمین فاصله دارد؟

آیا اطراف انبار فضای باز برای دور زدن خودرو های آتش نشانی وجود ١5
دارد؟

آیا فاصله مناسب بین سقف انبار و مرتفع ترین کاالی چیده شده رعایت ١٦
شده است؟

آیا کاال به صورت توده های جدا از یکدیگر چیده شده اند که در موقع ١٧
آتش سوزی قابل مهار کردن باشد؟

فهرست وارسی بازدید از انبار
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آیا حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت کاال و فاصله آن با قسمت ١٨
دیگر با توجه به عرض انبار رعایت شده است؟

آیا اجناسی که به فرم کارتن یا مکعب می باشند به فرم آجری چیده ١٩
شده اند؟

آیا چیدن آهن آالت در انبار به گونه ای است که به هیچ وجه خطر ٢٠
غلتیدن و افتادن قطعات در بین نباشد؟

آیا ارتفاع کاال در انبار مناسب می باشد؟٢١
آیا کف انبار تمیز و خشک است؟٢٢
آیا مواد کد بندی شده اند؟٢3
آیا از نگهداری سایر کاالها و مواد و انبار مواد شیمیایی خودداری می گردد؟٢٤
آیا کاالها در انبار طبقه بندی شده و دارای محل انبار اختصاصی می باشند؟٢5
آیا کف انبار دارو و مایعات قابل اشتعال به طور مرتب شست وشو می گردد؟٢٦

نگهداری ٢٧ مورد  شیمیایی  مواد  و  کاالها  میزان  با  انبار  ظرفیت  آیا 
مطابقت دارد؟

آیا گذرگاه های شیب دار )RAMP( در مبادی ورودی های انبار وجود دارد؟٢٨

آیا برای نگهداری مواد، کاال، ظروف محتوی مواد و مایعات از قفسه بندی ٢٩
فلزی مناسب استفاده می گردد؟

آیا دسترسی به انبار مستقیم و بدون عبور از سایر ساختمان ها است؟3٠
آیا دفتر انباردار جدا از منطقه نگهداری سموم و مواد شیمیایی قرار دارد؟3١
آیا دیواره های داخلی صاف و صیقلی و عاری از ترک و لبه می باشد؟3٢
آیا عالوه بر در اصلی در های اضطراری نیز در نظر گرفته شده است؟33

آیا در ها مجهز به قفل ایمنی بوده تا از ورود افراد غیر مسئول ممانعت 3٤
گردد؟

آیا کف انبار بلوک بندی و شماره گذاری شده است؟35

جابه جایی، 3٦ برای  ١متری  عرض  با  راهرو های  بلوک  هر  کنار  در  آیا 
بازرسی، عبور هوای آزاد در نظر گرفته شده است؟

آیا از عالئم هشداردهنده خطر سموم، آتش زایی و عدم اجازه ورود به 3٧
افراد غیر مسئول استفاده شده است؟

که 3٨ شده اند  طراحی  به گونه ای  گرم کننده  و  خنک کننده  سیستم  آیا 
موجب گرم شدن و سرد شدن مستقیم مواد انبار نگردد؟

آیا روشنایی طبیعی به گونه ای طراحی شده که مواد شیمیایی و سموم 3٩
موجود در آنها در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرند؟

آیا دما و رطوبت در انبار کنترل می گردد؟٤٠

آیا ظروف آسیب دیده و نشت نموده فوراً بسته بندی و برچسب گذاری ٤١
می شوند؟

آیا از خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات در حین کار در انبار خودداری ٤٢
می شود؟
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٤3
آیا انباردار و کارگران آموزش های الزم را در خصوص انبارداری، ثبت و 
محل جابه جایی و خطرات مواد شیمیایی و شناخت آنها و عملکرد در 

حین بروز حوادث احتمالی را دیده اند؟
آیا از وسایل حفاظتی بر حسب نوع کار در انبار استفاده می گردد؟٤٤

آیا سموم و مواد شیمیایی ثبت می گردد و در دو نسخه در مکانی جدا ٤5
از انبار نگهداری می گردد؟

آیا فرم مشخصات محموله به محموله چسبانده می شود؟٤٦

آیا به محض ورود و خروج محموله مشخصات کامل محموله توسط ٤٧
انباردار ثبت می گردد؟

آیا بازرسی روزانه از ظروف و بشکه ها و گزارش نقص و رفع آنها انجام ٤٨
می شود؟

آیا مواد شیمیایی و سمومی که سمیت آنها بسیار زیاد است در قسمتی ٤٩
جداگانه از انبار قرار می گیرد؟

آیا انبار به سیستم ثبت ورود و خروج مواد برچسب فرم های استاندارد 5٠
مجهز است؟

5١

آیا ظروف و بسته بندی های مواد شیمیایی و سموم به طور هفتگی از 
نظر محل نگهداری، نشت مواد، وضعیت ایمنی، وسایل حفاظت فردی 
انبار و همچنین عملیات پاکسازی مورد  انبارها و محیط  شاغلین در 

بازدید قرار می گیرند؟
آیا مواد شیمیایی و سموم ناسازگار از هم جدا شده اند؟5٢

آیا مواد شیمیایی با قابلیت اشتعال باال و میل ترکیبی زیاد با حداقل ١5 متر 53
فاصله از سایر مواد قرار گرفته اند و با عالمت مخصوص مشخص شده اند؟

آیا در انبارها ظروف و بشکه های خالی برای انتقال محتویات ظروف 5٤
آسیب دیده موجود می باشد؟

آیا در انبار کردن مواد از پالت استفاده می شود؟55
آیا راه های عبور به وضوح عالمت گذاری و قابل دسترسی هستند؟5٦
آیا کاالهای انبار شده در فاصله ایمنی از وسایل برقی قرار دارند؟5٧
آیا مایعات قابل اشتعال در ظروف سر بسته نگهداری می شوند؟5٨

آیا در انبار مایعات قابل اشتعال و انفجار از چراغ هایی با حباب ضد 5٩
شعله، ضد جرقه استفاده می شود؟

آیا کلیه فیوزها و سایر ادوات و وسایل الکترونیکی در این گونه انبارها از ٦٠
نوع ضدشعله انتخاب شده است؟

آیا تعداد خاموش کننده های دستی در انبار کافی است؟٦١
آیا نوع خاموش کننده های دستی مناسب است؟٦٢
آیا در انبار از فایر باکس استفاده شده است؟٦3
آیا محل قرارگیری فایر باکس ها مناسب و در دسترس می باشد؟٦٤
آیا دستگاه های اعالم و اطفای حریق خودکار در انبار نصب شده است؟٦5

آیا در انبار مایعات قابل اشتعال، شیر ها و شیلنگ های آتش نشانی در ٦٦
خارج از انبار قرار دارند؟
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برگ درخواست پروانه عبور
شماره:          
تاریخ:              

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان .......

با سالم و احترام 
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور پروانه عبور با مشخصات ذیل اقدام الزم معمول فرمایند.

سریال پالک: ایران  شماره پالک:   
شماره کارت هوشمند ناوگان: نام وسیله نقلیه:   

تعداد چرخ:  تعداد محور:   
وزن خالی وسیله نقلیه:   تن

حداکثر بیرون ماندگی دکل )جرثقیل(:   متر
مقصد: مبدأ:    

مسیرحرکت: 
متر طول کل:  طول بار:   متر   نوع بار:  

بزرگ ترین عرض:   متر متر  طولی که از عقب وسیله نقلیه بیرون می ماند: 
وزن کل:   تن  وزن بار:   تن  ارتفاع کل از سطح زمین:   متر  

شماره کارت هوشمند راننده: نام و نام خانوادگی راننده:  
کلیه مندرجات با کنترل و تأیید مدیر فنی انجام گرفته است.

نام و نام خانوادگی مدیر فنی:

 محل امضای مدیر فنی                                                 مهر و امضای مدیر شرکت حمل و نقل

بارهای ترافیکی
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مشخصات وسیله نقلیه و محموله

مشخصات مسیر و شرایط عبور

مشخصات اسکورت ها

توضیحات و آرایش بار محوری وسیله نقلیه

فرم خام پروانۀ عبور بار ترافیکی

نوع وسیله نقلیه:        تعداد محور:        تعداد چرخ:        وزن خالی وسیله نقلیه )تن(:       

شماره و سریال پالک:        نوع محموله:        وزن محموله )تن(:        وزن کل )تن(:        

بزرگ ترین عرض )متر(:        طول محموله )متر(:        طول کل )متر(:        ارتفاع کل )متر(:

میزان بیرون ماندگی بار از مرکز آخرین محور وسیله نقلیه )متر(:

میزان جلوآمدگی بار از مرکز اولین محور وسیله نقلیه )متر(:

مقصد: مبدأ:   
مسیر:

کیلومتر در ساعت سرعت:  ساعات مجاز تردد )به حروف(: 

شماره و سریال پالک: اسکورت شمارۀ ١ نوع: 
شماره و سریال پالک: اسکورت شمارۀ ٢ نوع: 

تلفن: کد شرکت:   نام شرکت یا مؤسسه حمل و نقل صادرکننده:  
آدرس:

مهر و امضای مدیر فنی                                              مهر و امضای مدیر عامل شرکت
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به استناد ماده ١٢ دستورالعمل جابه جایی محموالت ترافیکی در راه های کشور و مطابق ماده ٢٦ آیین نامه 
تأسیس و بهره برداری از مؤسسات ترابری جاده ای داخلی و مقررات ایمنی و رفت و آمد وسایل ترابری در 
راه های کشور، اوزان محوری وسیله نقلیه .......................... با شماره پالک .......................... و محموله .......................... 
که از مبدأ .......................... به مقصد .......................... طبق بارنامه شماره .......................... مورخ .......................... در 

حال حرکت خواهد بود، به شرح زیر می باشد:

جدول شماره 1ـ مشخصات توزین

وزن ترکیب گروه های محوری )تن(ترکیب گروه های محوریوزن گروه محوری )تن(نام گروه محوری
AA+B

BC+D

CD+E

DE+F

EA + B + C + D + E + F
وزن کل F

جدول شماره 2ـ محل درج تأیید شرکت

تأییدیه مدیرعامل شرکتتأییدیه مدیر فنی شرکت

نام مدیر عامل شرکت:نام مسئول / مدیر فنی شرکت:

تاریخ تأیید:تاریخ تأیید:

امضای مدیرعامل و مهر شرکت:امضا و مهر مسئول / مدیر فنی شرکت:

اظهارنامه توزین وسیله نقلیه ترافیکی قبل از آغاز سفر
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الف( مشخصات کلی وسیله نقلیه و پروانه عبور

ب( وضعیت عبور از کنارگذر محدودیت های واقع در مسیر

ردیف
نام و امضای نماینده اداره کل نوع و مشخصات محدودیت

راه و شهرسازی استان
نام و امضای نماینده راه آهن یا 
برق منطقه ای )بر حسب مورد( تاریخموقعیتمحورنام

صورت جلسه عبور وسایل نقلیه فوق سنگین از کنار گذرها 

تعداد محور:  محل شماره گذاری و سریال:  نوع وسیله نقلیه: شمارۀ پالک: 
وزن کل )تن(: وزن محموله )تن(:   تعداد چرخ:نوع محموله:  

عرض )متر(: طول کل )متر(:  
مقصد: مبدأ:   

نام و کد شرکت حمل و نقل ترافیکی: شماره و تاریخ پروانه عبور: 
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بدین وسیله گواهی می گردد، در ساعت .......................... مورخ .......................... لوازم و تجهیزات ترافیکی مربوط 
آقای  .......................... محور  تریلر کمرشکن  و  لوازم  راننده  به دستورالعمل شماره ٦٤/٢٨١١/١٤ در حضور 
.......................... به شماره گواهینامه .......................... کنترل و ضمن توجیه راننده در مورد رعایت موارد ذکر 
شده در برگ ترافیک و دستورالعمل استفاده از وسایل و تجهیزات هشداردهنده یک نسخه از دستورالعمل 

نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات هشداردهنده جهت اطالع و رعایت آن به راننده تحویل گردید.

الف( وسایل و تجهیزات همراه کامیون ترافیك معمولی
1  چهار عدد چراغ چشمک زن الکتریکی از نوع آذرخش.

2  مثلث شبرنگی .......................... عدد یا تابلو سه وجهی .......................... عدد.

3  گِوه ٢ عدد.

4  جعبه کمک های اولیه درمانی یک عدد.

5  کپسول آتش نشانی ٦ کیلویی یک عدد.

راننده دارای لباس شبرنگ می باشد/ نمی باشد.

ب( وسایل و تجهیزات اسکورت یا اسکورت ها
1  یک دستگاه خودرو سواری شماره .......................... و یک دستگاه خودرو به شماره ..........................

2  .......................... عدد چراغ گردان به رنگ زرد که در وسط سقف نصب شده است.

3  .......................... عدد تابلو که روی آن کلمه احتیاط / محموله ترافیکی نوشته شده است.

4  پرچم قرمز .......................... عدد با دو خط شبرنگ که سمت چپ ستون وسط خودرو/ خودروها نصب شده است.

5  چراغ چشمک زن از نوع آذرخش .......................... عدد.

6  جعبه کمک های اولیه .......................... عدد.

7  کپسول آتش نشانی دارای اعتبار مصرف .......................... عدد.

نام و امضا و اثر انگشت راننده                                             مشخصات و امضای نماینده شرکت

گواهی کنترل وسایل و تجهیزات هشداردهنده در حمل 
محموالت ترافیکی یك و دو اسکورت
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جدول 1ـ بار محوری مجاز

بار محوری مجازمحورردیف

٨ تنراهنما )دوچرخ(١

١3 تنمنفرد )چهارچرخ(٢

٢٢ تنزوج )هشت چرخ(3

٢٤ تنتریوله٤

جدول 2ـ وزن کل مجاز کامیون دو محور و سه محور

وزن کلکامیونردیف

٢٠ تندو محور )شش چرخ(١

٢٨ تنسه محور )ده چرخ(٢

جدول 3ـ وزن کل مجاز چند نمونه تریلی

توضیحاتوزن مجازتریلیردیف

هنگامی که فاصله بین دو محور عقب تریلر کمتر از ٢ متر باشد.3٤ تنچهارمحور )چهارده چرخ(١

هنگامی که فاصله بین دو محور عقب تریلر بیشتر از ٢ متر باشد.3٨ تنچهارمحور )چهارده چرخ(٢

٤٢ تنپنج محور )دوازده چرخ(3

٤٤ تنپنج محور )هجده چرخ(٤

٤٤ تنشش محور )شانزده چرخ(5

جدول 4ـ وزن کل مجاز چند نمونه کامیون با یدک

شکلوزن مجازکامیونردیف

33 تندو محور شش چرخ با یدک دو محور چرخ١

35 تندو محور شش چرخ با یدک سه محور چرخ٢

٤٠ تنسه محور ده چرخ با یدک دو محور چرخ3

٤٢ تنسه محور ده چرخ با یدک سه محور چرخ٤



160

جدول 5ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع کامیون

تعداد 
محور

میزان وزن مجاز در گروه های 
محوری یا ترکیب آنها )تن(

تعداد چرخ در 
نحوه تقسیم بندی گروه های گروه های محوری

محوری
کد 

وسیله
A+BBABA

٢٢٠١3٨٤٢5٠١

3٢٨٢٢٨٨٢5٠٧

3٢٤١٦٨٦٢5١5

3٢٦١٩٨٦٢5١٧

٤3٠٢٤٨١٠٢5٠٤

٤3٤٢٢١٤٨٤5٠٦

جدول 6ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع کامیون با یدک

تعداد 
محور

میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب آنها 
)تن(

تعداد چرخ در 
نحوه تقسیم بندی گروه های محوری

گروه های محوری
کد 

وسیله
A+B+C+DC+DA+BDCBADCBA

٢٤٢53١ـ١٠١3٨ـ3٢٨١٠١٨

٤33١٦١٧١3١٠١3٨٤٢٤٢5٠3

535١٨١٧٢٢١٠١3٨٨٢٤٢5٠5

٦3٨٢٠١٨٢٢١٤١3٨٨٤٤٢5٤١

٢٨٢533ـ١٠٢٢٨ـ٤3٦١٠٢٦

5٤٠١٨٢٢١3١٠٢٢٨٤٢٨٢5٠٩

٦٤٢٢٠٢٢٢٢١٠٢٢٨٨٢٨٢5١١

٧٤٢٢٠٢٢٢٢١٤٢٢٨٨٤٨٢5٤3

محور عقب با الستیك رادیال با عرض حداقل 36/5

A B C D

A B C D

A B C D
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تعداد 
محور

میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب آنها 
)تن(

تعداد چرخ در 
نحوه تقسیم بندی گروه های محوری

گروه های محوری
کد 

وسیله
A+B+C +DC+DA+BDCBADCBA

٢١٠٢5١٤ـ١٠٢٤٨ـ5٤٠١٠3٠

٦٤٢١٦٢٦١3١٠٢٤٨٤٢١٠٢5٢٤

٧٤٢٢٠٢٢٢٢١٠٢٤٨٨٢١٠٢53٤

٨٤٢٢٠٢٢٢٢١٤٢٤٨٨٤١٠٢5٤٤

٢٨٤5١٦ـ١٠٢٢١٤ـ5٤٠١٠3٠

٦٤٢١٦٢٦١3١٠٢٢١٤٤٢٨٤5٢٦

٧٤٤٢٠٢٤٢٢١٠٢٢١٤٨٢٨٤53٦

٨٤٤٢٠٢٤٢٢١٤٢٢١٤٨٤٨٤5٤٦

جدول 7ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع تریلی

ور
مح

اد 
عد

میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب آنها ت
)تن(

تعداد چرخ در 
نحوه تقسیم بندی گروه های محوری

گروه های محوری
کد 

وسیله
A+B+C+DC+DA+BDCBADCBA

٤٤٢٦٠٢ـ١3١3٨ـ3٢٨١3٢٠

٢٤٢٦١٢ـ١١١3٨ـ3٢٨١١٢٠

٤٤٢٦٢٢ـ١٩١3٨ـ٤3٤١٩٢٠

٨٤٢٦٠١ـ٢٢١3٨ـ٤3٤٢٢٢٠

٤3٨٢٦٢٠١3١3١3٨٤٤٤٢٦٠3

٦٤٢٦3١ـ٢٤١3٨ـ53٤٢٤٢٠

A B C

A B C D

A B C D

A B C D

A B C

A B C D

A B C D

A B C D

a

aa<2

a>2

a

aa<2

a>2

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

a>2

a>2

جدول 6ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع کامیون با یدک
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٦٤٢٦٠5ـ٢٤١3٨ـ5٤٢٢٤٢٠

١٠٤٢٦3٢ـ٢٤١3٨ـ5٤٢٢٤٢٠

٦٤٢3٦٢٠٢٢٢٢١3٨٨٨٤٢٦٤٢

٢٨٢٦٠٤ـ١١٢٢٨ـ٤3٤١١٢٨

٤٨٢٦١٤ـ١3٢٢٨ـ٤3٤١3٢٨

٤٨٢٦٢٤ـ١٩٢٢٨ـ5٤٢١٩٢٨

٨٨٢٦٠٦ـ٢٢٢٢٨ـ5٤٤٢٢٢٨

٦٨٢٦٠٧ـ٢٤٢٢٨ـ٦٤٤٢٤٢٨

١٢٨٢٦٤٤ـ3٠٢٢٨ـ٦٤٤3٠٢٨

٧٤٤3٦٢٨٢٢٢٢٢٢٨٨٨٨٢٦5٤

٢٨٤٦٠٨ـ١١٢٢١٤ـ53٨١١3٠

٤٨٤٦١٨ـ١3٢٢١٤ـ53٨١33٠

٤٨٤٦٢٨ـ١٩٢٢١٤ـ٦٤٢١٩3٠

٨٨٤٦3٨ـ٢٢٢٢١٤ـ٦٤٤٢٢3٠

٦٨٤٦٤٨ـ٢٤٢٢١٤ـ٧٤٤٢٤3٠

٨٤٤3٦3٠٢٢٢٢٢٢١٤٨٨٨٤٦5٨

a

aa<2

a>2

D

a

aa<2

a>2

a

aa<2

a>2

a

aa<2

a>2

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

جدول 7ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع تریلی



163

جدول 8 ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی چند نمونه کمرشکن

یه
نقل

له 
سی

م و
نا

ور
مح

اد 
عد

میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب آنها )تن(ت
تعداد چرخ در گروه های 

نحوه تقسیم بندی گروه های محوری
محوری

کد 
وسیله A+B+C+D

D+E+F
E+FC+DA+BFEDCBAFEDCBA

کن
رش

کم

٨٤٢٦١٠ـــ٢٢١3٨ـــ٢٢٢٠ـ٤3٨

کن
رش

کم

١٢٤٢٦٢٦ـــ3٠١3٨ـــ3٠٢٠ـ5٤٤

کن
رش

کم

٨٨٤٢٦٢٧ــ٢٢٢٢١3٨ــ3٦٢٠ـ٦5٤

کن
رش

کم

٢٢٢٧١3٨٨١٢٤٢٦١٦ــ٤5٢٠ـ٧٦٠

کن
رش

کم

٢٢٢٢٢٢٢٢٨٨٨٨٤٢٦٢٩ـ٨٦٨٢٢3٦٢٠

کن
رش

کم

٨٨٢٦٠٩ـــ٢٢٢٢٨ـــ٢٢٢٨ـ5٤٤

کن
رش

کم

١٢٨٢٦١١ـــ3٠٢٢٨ـــ3٠٢٨ـ٦5٦

کن
رش

کم

٨٨٨٢٦١3ــ٢٢٢٢٢٢٨ــ3٦٢٨ـ٧٦٢

کن
رش

کم

٢٢٢٧٢٢٨٨١٢٨٢٦٢٠ــ٨٦٨٤5٢٨

کن
رش

کم

٢٢٢٢٢٢٢٢٨٨٨٨٨٢٦٢١ـ٩٧٤٢٢3٦٢٨

کن
رش

کم

٨٨٢٦١5ـ٢٢٢٢٨٨٨ـ٩٧٨3٦٢٢٢٨٢٢٢٢

کن
رش

کم

١١٩٦3٦3٦٢٨٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٨٨٨٨٨٨٢٦١٧

E

ED

FEDC

D
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جدول 9ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی چند نمونه بوژی

یه
نقل

له 
سی

م و
نا

ور
مح

اد 
عد

میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب ت
آنها )تن(

تعداد چرخ در 
نحوه تقسیم بندی گروه های محوری

گروه های محوری
کد 

وسیله A+B+C+D

D+E+F
E+FC+DA+BFEDCBAFEDCBA

ژی
٤٨٢٦٢5ـــ١٠٢٢٨ـــ٢٨ـــبو

ژی
٤٨٢٦٢3ـــ١٠٢٢٨ـــ٢٨ـــبو

ژی
٤٨٢٦3٠ـــ١٠٢٢٨ـــ٢٨ـــبو

ژی
٤٨٢٦35ـــ١٠٢٢٨ـــ٢٨ـــبو

ژی
١٢٨٢٦33ـــ٢٧٢٢٨ـــ٢٨ـــبو

ژی
١٦٨٢٦١٩ـــ3٦٢٢٨ـــ٢٨ـــبو

جدول 10 ـ میزان خسارت وارده به راه در اثر عبور وسایل نقلیه دارای محور منفرد

محور منفرد چهار چرخمحور منفرد دو چرخ

خسارت در هر کیلومتر به ریالجرم به تنخسارت در هر کیلومتر به ریالجرم به تن
٨٠١3٠
٩٦٩٠٠١٤٤٩٠٠

١٠٢٨٤٠٠١5٢٠3٠٠
١١٦3٧٠٠١٦٤55٠٠
١٢١١3٢٠٠١٧٨٠٩٠٠
١3١٧٦٩٠٠١٨١٢٦٤٠٠
١٤٢5٤٦٠٠١٩١٨١٩٠٠
١53٤٦٩٠٠٢٠٢٤٧٨٠٠
١٦٤53٠٠٠٢١3٢3٦٠٠
١٧5٧3١٠٠٢٢٤٠٩٤٠٠
١٨٧٠٧٦٠٠٢35٠5٤٠٠
١٩٨5٦١٠٠٢٤٦١١5٠٠
٢٠١٠١٩٠٠٠٢5٧٢٧٩٠٠
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جدول 11 ـ میزان خسارت وارد شده به راه در اثر عبور وسایل نقلیه دارای محور مضاعف

محور مضاعف چهار چرخ
محور مضاعف شش چرخ دارای 
از  کمتر  عرض  با  الستیك های 

سانتی متر  36/5

محور مضاعف شش چرخ دارای 
بزرگ تر  عرض  با  الستیك های 

یا مساوی 36/5 سانتی متر
محور مضاعف هشت چرخ

هر جرم به تن در  خسارت 
هر جرم به تنکیلومتر به ریال در  خسارت 

هر جرم به تنکیلومتر به ریال در  خسارت 
هر جرم به تنکیلومتر به ریال در  خسارت 

کیلومتر به ریال

١٤٠١٦٠١٩٠٢٢٠

١53٠٠٠١٧٢5٠٠٢٠٢٧٠٠٢3٢٢٠٠

١٦١٢٢٠٠١٨١٠١٠٠٢١١١٤٠٠٢٤٩5٠٠

١٧٢٧3٠٠١٩٢٢٧٠٠٢٢٢٧٠٠٠٢5٢٢5٠٠

١٨٤٨5٠٠٢٠٤٠٤٠٠٢3٤٧٦٠٠٢٦3٩٦٠٠

١٩٧5٨٠٠٢١٦3٢٠٠٢٤٧55٠٠٢٧٦3٠٠٠

٢٠١٠٩١٠٠٢٢٩٠٩٠٠٢5١٠٨٠٠٠٢٨٩٠٠٠٠

٢١١٤٨٧٠٠٢3١٢3٩٠٠٢٦١٤٨٢٠٠٢٩١٢35٠٠

٢٢١٩٤١٠٠٢٤١٦١٨٠٠٢٧١٩3١٠٠3٠١٦٠٩٠٠

٢3٢٤5٦٠٠٢5٢٠٤٧٠٠٢٨٢٤5٢٠٠3١٢٠٤٤٠٠

٢٤3٠33٠٠٢٦٢5٢٧٠٠٢٩٢٩٤٢٠٠3٢٢٤5٢٠٠

٢53٦٧٠٠٠٢٧3٠5٨٠٠3٠3٦٦٦٠٠333٠55٠٠

٢٦٤3٦٧٠٠٢٨3٦3٩٠٠3١٤35٩٠٠3٤3٦3٢٠٠

٢٧5١3١٠٠٢٩٤٢٧٦٠٠3٢5١٢١٠٠35٤٢٦٨٠٠

٢٨5٩٦١٠٠3٠٤٩٦٨٠٠335٩33٠٠3٦٤٩٤٤٠٠

٢٩٦٨٦5٠٠3١5٧٢٠٠٠3٤٦٨٢٠٠٠3٧5٦٨٤٠٠

3٠٧٨٤١٠٠3٢٦53٤٠٠35٧٧٢٤٠٠3٨٦٤3٦٠٠

3١٨٨٩٦٠٠33٧٤١٤٠٠3٦٨٦5٢٠٠3٩٧٢١٠٠٠

3٢١٠٠3٢٠٠3٤٨3٦٠٠٠3٧٩55٨٠٠٤٠٧٩٦5٠٠
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جدول 12ـ میزان خسارت وارد شده به راه در اثر عبور وسایل نقلیه دارای محور تریوله

محور تریوله دوازده چرخمحور تریوله ده چرخمحور تریوله شش چرخ

خسارت در هر جرم به تن
خسارت در هر جرم به تنکیلومتر به ریال

خسارت در هر جرم به تنکیلومتر به ریال
کیلومتر به ریال

٢٤٠٢٤٠3٠٠
٢53٤٠٠٢53١٠٠3١٢٩٠٠
٢٦١3٤٠٠٢٦١٢3٠٠3٢١١٢٠٠
٢٧3٠3٠٠٢٧٢٧٧٠٠33٢5٢٠٠
٢٨5٤٠٠٠٢٨٤٩5٠٠3٤٤5٠٠٠
٢٩٨٤٢٠٠٢٩٧٧٢٠٠35٧٠٢٠٠
3٠١٢١٤٠٠3٠١١١3٠٠3٦١٠١١٠٠
3١١٦5٠٠٠3١١5١3٠٠3٧١3٧5٠٠
3٢٢١5٦٠٠3٢١٩٧٦٠٠3٨١٧٩٧٠٠
33٢٧3٠٠٠33٢5٠٢٠٠3٩٢٢٧5٠٠
3٤33٧٠٠٠3٤3٠٨٩٠٠٤٠٢٨٠٨٠٠
35٤٠٧٨٠٠353٧3٨٠٠٤١33٩٨٠٠
3٦٤٨5٢٠٠3٦٤٤٤٧٠٠٤٢٤٠٤3٠٠
3٧5٦٩٤٠٠3٧5٢١٩٠٠٤3٤٧٤5٠٠
3٨٦٦٠5٠٠3٨٦٠55٠٠٤٤55٠٤٠٠
3٩٧5٨٢٠٠3٩٦٩5٠٠٠٤5٦3١٨٠٠
٤٠٨٦٢٧٠٠٤٠٧٩٠٨٠٠٤٦٧١٨٩٠٠
٤١٩٧3٨٠٠٤١٨٩٢٦٠٠٤٧٨١١5٠٠
٤٢١٠٩١٧٠٠٤٢١٠٠٠٧٠٠٤٨٩٠٩٧٠٠
٤3١٢١٦5٠٠٤3١١١5١٠٠٤٩١٠١3٧٠٠
٤٤١3٤٧٨٠٠٤٤١٢355٠٠5٠١١٢3٢٠٠

توضیحات مربوط به هر سه جدول )١٠ و ١١ و ١٢(  :
  حداقل میزان خسارت وارده به راه در مورد تمام انواع وسایل نقلیه با هر مقدار اضافه بار محوری 

یا کلی و هر میزان مسافت پیموده شده معادل ١٠٠٠٠٠٠ )یک میلیون( ریال منظور گردد.
  خسارت وارده به راه در مورد وسایل نقلیه که با وجود اضافه بار کل، وزن گروه های محوری آنها از 
مقادیر مجاز تجاوز نکرده باشد، به ازای هر یک )تنـ  کیلومتر( معادل چهار هزار ریال منظور گردد.
  مبالغ این جدول ها ممکن است هر چند سال تغییر کند، در اینجا به عنوان نمونه آورده شده است.

  جریمه اضافه بار مطابق جدول های فوق به وسیله سامانه اضافه بار محاسبه می گردد.



167

جدول13ـ امتیاز منفی برخی تخلفات در حمل و نقل ترافیکی

ف
شرح تخلفردی

ماده )دستورالعمل جابه جایی 
محموله های ترافیکی در 

راه های کشور(

امتیاز 
مالحظاتمنفی

١٢٠عدم صدور پروانه عبور در هنگام جابه جایی محموله های ترافیکی١

عدم تکمیل یا درج صحیح ابعاد و اوزان وسیله نقلیه و محموله ٢
٦١٠در پروانه عبور

٩١٠عدم درج صحیح ساعات مجاز حرکت وسیله نقلیه3

تخلف ٩٢حرکت وسیله نقلیه در ساعات غیرمجاز٤
راننده

٩١5، ١٤ و 3٠حرکت در مسیری غیر از مسیر تعیین شده یا انتخاب مسیر غلط5

٢١١٠ـ  ١٩عدم تأمین و به کارگیری تجهیزات هشداردهنده٦

تخلف ٢٢٢روشن نکردن چراغ های جلوی وسیله نقلیه و یا اسکورت٧
راننده

تخلف ٢٧٢عدم رعایت سرعت مجاز درحین حرکت وسیله نقلیه ترافیکی٨
راننده

٤٤١٠بیرون ماندگی بار در صورت بارگیری محموله های پشت سر هم٩

حمل دروکن کمباین، تیغه بلدوزر، آسفالت پخش کن فینیشر یا ١٠
٤5٢٠دکل سایدبوم به صورت غیر مجاز

جدول 14ـ سرعت مجاز وسایل باری در آزادراه ها، بزرگراه ها و جاده ها

حداقل نوع محور
تریلر، حداکثر سرعت وانت بارسرعت انواع  سرعت  حداکثر 

کامیونت و  کامیون 

٧٠١٢٠١١٠آزادراه

١١٠١٠٠ـبزرگراه دارای خطوط رفت و برگشت جدا

در روز ٩5 و در شب ٨5ـجاده اصلی

در روز ٨5 و در شب ٧5ـجاده فرعی
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جدول 15ـ مشخصات استاندارد توری های مشبك سیمی گابیون

وزن یك متر مربع 
)کیلو گرم(

چشمه 
)سانتی متر(

قطر مفتول 
)میلی متر(

وزن یك متر مربع 
)کیلو گرم(

چشمه 
)سانتی متر(

قطر مفتول 
)میلی متر(

١٢×٨٠٠١٠   /١3٨٢×٨٠٠٨   /١/ 5

٩٠٠ /٢5×٦3١٠٢×٤٠٠٨  /١/ 5

٢/ 5٨×٠٠٨3/ 3١٢٢×٢٠٠١٠ /١/ 5

١٠×٢٠٠٨ /٢3/ 3٩٠٠ /١5×٦٢/ 5

١٢×٠٠٠١٠ /٢3/ 3٨×٢٠٠٨ /٢3

١٠×٠٠٠٨ /٢3

جدول 16ـ مشخصات توری گابیون

وزن هر متر مربعارتفاعچشمهسایز مفتولنوع مفتول

٢ کیلو١ تا 3 متر١٠×3٨گالوانیزه گرم

٢/5 کیلو١ تا 3 متر٦×35گالوانیزه گرم

١/5 کیلو١ تا 3 متر١٠×٢/5٨گالوانیزه گرم

٢ کیلو١ تا 3 متر٦×٢/55گالوانیزه گرم

١٠٠ × )وزن کل مصالح / وزن مانده روی هر الک( = درصد مانده روی هر الک 
مجموع درصد مانده روی الک های باالیی آن الک = درصد تجمعی مانده روی هر الک 
درصد تجمعی مانده روی هر الک ١٠٠ = درصد تجمعی رد شده از هر الک )درصد عبوری(

جدول 17ـ نمونه جدول دانه بندی مصالح سنگی

مش 
الك

قطر روزنه الك 
)میلی متر(

وزن مانده روی 
هر الك به گرم

مانده  درصد 
روی هر الك

درصد تجمعی مانده 
روی هر الك

درصد تجمعی رد شده 
از هر الك

٧٦٠ /٤٤
٨٢/ 3٨٠
١٦١/١٩٠
3٠٠/ 5٩5
5٢٩٧ /٠٠

١٤٩ /١٠٠٠
پن 
ـالک
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جدول 18ـ قطر و وزن میلگرد

اندازۀ میلگرد )mm(وزن شاخه 12 متری به کیلوگرم

٢ /٦
٦ /٧

٨ /١٠
٨ /١٤
٩ /١٩
٨ /٢٤
٤ /٢٩
3٨ /٦
٤٦/ 5
5٧ /٧
٦5/ ٨
٩ /٧٤
٨ /٨٤
٧ /٩٤

١٠5/ ٨
١١٧/ 5

٨
١٠
١٢
١٤
١٦
١٨
٢٠
٢٢
٢5
٢٨
3٠
3٢
3٤
3٦
3٨
٤٠

نمایش انواع مختلف سنگ براساس نوع کاری که روی آنها انجام شده است:

سنگ قله )کوهی(سنگ الشه کوچكسنگ الشه

عمق سنگ

کلۀ سنگ
راستۀ سنگ

سنگ دست تراش )تمام تراش(

سنگ فتیله ای )بادکوبه ای(سنگ کلنگیسنگ سر تراش

سنگ الیه ایسنگ چکشی

B >10cm

H >15
A >20

3cm

12cm

83cm
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زمین طبیعي معموالً مقاومت کافي براي تحمل بارهاي وارده از چرخ هاي وسایل نقلیه سنگین 
این گونه خاک ها موجب شکست برشي خاک و  بارگذاري  نظیر کامیون ها و هواپیما را ندارد و 
به وجود آمدن تغییر شکل بیش از اندازه در آن مي شود. براي جلوگیري از این وقایع، الیه اي از 
مصالح مرغوب و با مقاومت زیاد روي خاک ساخته مي شود که وظیفه کاهش شدت تنش هاي 

فشاري قائم را به عهده دارد. این الیه، روسازي نامیده مي شود.
براي  کافي  ایمني  با  حال  درعین  و  هموار  و  صاف  سطح  ایجاد  راه  روسازي  ساخت  از  هدف 
استفاده کنندگان مي باشد. روسازي باید به شکلي طراحی و ساخته شود که بتواند وزن وسایل 

ندهد. از دست  را  قابلیت خدمت خود  در شرایط جّوي سخت  و  تحمل کند  را  نقلیه 
اگر روسازي راهي به طور اصولي و صحیح طرح، اجرا و نگهداري نشود، راه در برابر عوامل جّوي 
و اثر فرساینده آمد و شد خودروها، مقاومت نکرده و به سرعت خراب شده و در نتیجه موجب از 

دست رفتن سرمایه گذاري اولیه مي شود.

انواع روسازی

روسازی چیست؟

یك روسازی آسفالتی از چه الیه هایی تشکیل شده است؟
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آسفالت ماده ای ترکیبی است که از مخلوط کردن شن و ماسه و قیر ساخته می شود و در ساخت 
جاده، باند فرودگاه و پشت بام ساختمان ها به کار گرفته می شود. 

آسفالت رویه )توپکا(: آسفالت رویه آخرین قشر بتن آسفالتی است که در تماس مستقیم با 
بارهای وارده از ترافیک و عوامل جّوی محیط قرار می گیرد. آسفالت رویه طوری طراحی و اجرا 
می گردد که تحمل بارهای وارده را داشته و در مقابل اثرات سوء آب، یخبندان و تغییرات درجه 

حرارت، مقاومت کرده و دوام آورد.

آسفالت آستر )بیندر(: این قشر بتن آسفالتی، بین قشر رویه و قشر اساس قیری و در صورت 
عدم وجود قشر اساس قیری، بین قشر رویه و قشر اساس سنگ شکسته قرار می گیرد.

آسفالت چیست؟

پریمکت: برای اتصال و چسباندن الیه آسفالتی به الیه اساس از قیری به نام پریمکت یا اندود 
نفوذی استفاده مي کنند.

تك کت: برای چسباندن دو الیه آسفالت به هم از اندود قیری به نام اندود سطحی یا تک کت 
استفاده مي کنند.

اندود نفوذی                                                                    اندود سطحی
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قیر ماده ای چسبنده است که با اختالط با مصالح سنگی آسفالت را تولید می کند. همچنین انواع 
مختلف قیر وجود دارند که به عنوان اندود سطحی و نفوذی از آنها استفاده می شود.

قیر چیست؟

انواع قیر

قیر خالص

قیر امولسیون
 = 

قیر خالص مخلوط در آب

قیر محلول
 = 

قیر خالص + حالل نفتی

قیر دمیده 
 =

قیر خالص هوا داده شده
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قیر محلول

)RC( تند شکن

)RC( کند گیر

)RC( دیرگیر

قیر خالص + حالل بنزین

قیر خالص + حالل نفت سفید

قیر خالص + حالل گازوئیل

از انحالل قیر خالص در حالل های نفتی مانند بنزین، نفت سفید یا گازوئیل حاصل می شود و بر 
حسب نوع حالل نام و کاربرد آن متفاوت است.

قیر محلول چیست؟

از مخلوط کردن قیر و آب با یک ماده امولسیون ساز، قیرابه به دست می آید. دراین مخلوط قیر 
با ابعاد از یک تا ١٠ میکرون، در آب شناور است. آب، فاز پیوسته و قیر فاز معلق و ناپیوسته 
این مخلوط را تشکیل می دهد. قیرابه سازها موجب ایجاد بار الکتریکی )مثبت یا منفی( در سطح 
قیرابه  در  قیر  ذرات  پیوستن  به هم  مانع  بار هم نام،  از  ناشی  دافعه  نیروی  و  قیر می شود  ذرات 
می شود. مقدار قیر در قیرابه ها از 55 تا ٦5 درصد، میزان آب از 35 تا ٤5 درصد و قیرابه سازها 
حداکثر حدود ٠/٧ درصد وزنی قیرابه را تشکیل می دهد. از قیرابه ها برای تهیه انواع مخلوط های 
آسفالت گرم و سرد کارخانه ای و یا مخلوط در محل، آسفالت سطحی، اندودهای قیری، درزگیری 
و لکه گیری رویه های آسفالتی، تثبیت خاک و ماسه و غبار نشانی و غیره می توان استفاده کرد. 

قیر امولسیون )قیرآبه( چیست؟

قیرابه

با بار سطحی 
مثبت

با بار سطحی 
منفی

دیر شکن 
CSS

کند شکن 
CMS

تند شکن 
CRS

دیر شکن 
SS

کند شکن 
MS

تند شکن 
RS
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جدول  18 ـ موارد کلي استفاده از انواع قیر در راه سازي )انسیتو آسفالت و آیین نامه روسازي آسفالتي 
راه هاي ایران (

مورد استفاده

ص
قیرهای خال

قیرهای محلول )درجه بندی جدید(
سیون های قیر

امول

٤٠/5٠
٦٠/٧٠

٨5/١٠٠
١٢٠/١5٠
٢٠٠/3٠٠

R
C تندگیر

M
C کند گیر

SC دیر گیر
آنیونی

کاتیونی

٧٠
٢5٠
٨٠٠

3٠٠٠
3٠
٧٠
٢5٠
٨٠٠

3٠٠٠
٧٠
٢5٠
٨٠٠

3٠٠٠
RS ١ ـ
RS ٢ ـ
MS ١ ـ
MS ٢ ـ
MS ٢ ـh

SS ١ـ
SS ١ـh

CRS ١ ـ
CRS ٢ ـ
CMS ٢ ـ
CMS ٢ ـh

CSS ١ ـ
CSS ١ـh

بتن آسفالتی گرم

راه
×

×
×

فرودگاه
×

×
×

گ وسایل نقلیه
محوطه پارکین

×
×

×

خیابان
×

×
×

جداول
×

×
×

آسفالت مخلوط در محل

شن و ماسه بد دانه بندی شده
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

شن و ماسه خوب دانه بندی شده
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

ماسه
×

×
×

×
×

×
×

×
×

ک ماسه دار
خا

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

آسفالت 
سطحی

ک الیه ای
ت

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

  چند الیه ای
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

اندود کاری

آب بندی
*

*
*

*

نفوذی )سطح با تخلخل زیاد(
×

×
×

×

نفوذی )سطح با تخلخل کم(
×

×
×

×

سطحی
×

×
*

*
×

*
*

ت مخلوط در محل
لکه گیری با آسفال

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

ش کانال ها و منابع آب
پوش

×

ش خاکریزها
پوش

×
×

* رقیق شده با آب
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برای ساخت یک سرعت گیر یا سرعت کاه آسفالتی می بایست از مخلوط آسفالتی استفاده کنیم 
که یا به صورت گرم از کارخانه به محل اجرا آورده می شود و یا در محل با اختالط مصالح سنگی 
با قیر مناسب می بایست مخلوط آسفالتی مناسبی را تهیه نمود. مخلوط آسفالتی تهیه شده در 
 MSیا قیرابه ١ـ MC٢5محل را مخلوط آسفالت سرد می نامند که از اختالط قیر محلول مانند ٠

تهیه می شود. برای ساخت مخلوط آسفالتی سرد به روش زیر اقدام می کنیم.
1  در ابتدا حجم مصالح مورد نیاز را بر حسب پروفیل سطح سرعت کاه یا سرعت گیر و ابعاد راه 

تعیین کنید. 
2  در ادامه ٢٠ درصد به حجم برآورد شده خود اضافه کنید.

3  جرم کل مخلوط آسفالتی سرد را تعیین کنید. برای این منظور حجم بر حسب متر مکعب را 

در عدد ٢٢٠٠ ضرب کنید تا جرم بر حسب کیلوگرم به دست آید.
4  از این میزان جرم کل مخلوط آسفالتی در صورت استفاده از قیرابه تقریباً ٠/٠٧ الی ٠/٠٩ از 

جرم کل مخلوط قیرآبه است و مابقی مصالح سنگی و اگر از قیر محلول استفاده می شود تقریباً 
٠/٠٤5 الی ٠/٠٦5 قیر محلول و مابقی سنگدانه است. لذا اگر جرم کل M باشد مقدار قیر از 

ضربه درصدهای فوق به دست می آید.
5  در مرحله بعد جرم مصالح سنگی از تفاضل جرم کل مخلوط از جرم قیر حاصل مي شود.

6  برای اختالط مناسب مصالح سنگی به طوری که مخلوط نهایی در محدوده مجاز قرار گیرد بهتر است 

از شن ریز که اندازه دانه های آن از ١٢/5 میلی متر کوچک تر باشد به همراه ماسه استفاده کرد. 
برای این منظور تقریباً 3٠ الی ٤٠ درصد وزن مصالح سنگی شن ریز و مابقی را ماسه اضافه کنید. 

7  بهتر است قیر را قبل از مصرف کمی گرم کنید )بین 5٠ الی ٨٠ درجه سانتی گراد(

8  بعد مصالح سنگی و قیر را در ظرفی بریزید و همگی را کامالً برای مدت ٤ الی 5 دقیقه به هم بزنید.

9  بعد از آماده شدن مخلوط سطح روسازی قدیمی را جارو زده و عاری از مواد زائد نمایید.

10  در اینجا برای بهتر چسبیدن سرعت گیر یا سرعت کاه به سطح الیه آسفالت قدیمی از اندود 

سطحی استفاده کنید.
11  میزان اندودهای سطحی، مقدار قیر محلول حدود ٤٠٠ـ٢٠٠ گرم در متر مربع و برای قیرابه 

5٠٠   ـ٢5٠ گرم در مترمربع می باشد

مصالح مناسب جهت ساخت آسفالت سرد
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جدول 19ـ عالئم بازدارنده و حکم کننده، اندازه ها و فواصل دید

12
عالمت ایست

34

خودروهای  حرکت  سرعت 
سواری

آنها  در  که  راهی  نوع  از  مثال هایی 
ممکن  سواری  اتومبیل های  سرعت 
است مانند آنچه در ستون 1 نشان داده 

شده باشد.

عرض
فاصله دید بدون مانع که در 
کمتر از آن باید یك عالمت 

پیش آگهی نصب گردد.

)متر()میلی متر()کیلومتر در ساعت(

١ـ الف
١ـ ب

تا 3٠
تا 3٠

بین  باریک  راه های  باریک شهری،  راه های 
شهری

٧5٠
٧5٠

٤5
٤5

بیش از 3٠ تا ٢
٧5٠٤5راه های محلی و فرعی شهری و بین شهری5٠  کیلومتر

بیش از 5٠ تا3
٦5 کیلومتر

راه های دوخطه فرعی بدون جداکننده وسط 
٧5٠٧٠شهری و بین شهری و راه های شریانی شهری

٩٠٠راه های شریانی و بعضی راه های فرعیبیش از ٦5 و تا ٤٨٠
)٧5٠(

١١٠
)٧٠(

١٢٠٠راه های شریانی و آزادراه های شهریبیش از ٨٠ تا 5٩5
)٩٠٠(

١5٠
)١١٠(

جدا کننده  بیش از ٦٩5 با  شهری  بین  شریانی  راه های 
وسط و با استاندارد باال، آزادراه ها

نکته
1  سرعت حرکت )ستون ١( باید در صورت امکان، )٨5 %( آماری سرعت حرکت وسایل نقلیه باشد.

2  اندازه های دیگر عالئم در پرانتزهای ستون 3، 5  ، ٧ و ٨ نشان داده شده است.

3  از اندازه کوچک تر عالئم باید تنها هنگامی استفاده کرد که درنظر گرفتن تدابیری برای زیبایی 

محیط و یا وجود محدودیت های طبیعی و فیزیکی، استفاده از عالئم بزرگ تر را غیر عملی می سازد.
4  اندازه بزرگ تر عالئم باید هنگامی مورد استفاده قرار گیرد که شرایط محیطی نصب آن را الزم 

بداند و یا آمار تصادفات تأکید بیشتری را ایجاب نماید.
5  از فاصله دید بدون مانع درون پرانتز ستون های ٤ و ٦ وقتی استفاده می شود که اندازه های 

داخل پرانتز ستون های ماقبل آن استفاده شود.
6  اندازه درون پرانتز عالمت ستون ١٠ وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که » عالمت توقف در تمام 

طول سواره رو ممنوع« دارای اندازه ای برابر آنچه در پرانتز ستون ٨ قرار دارد، باشد.

آیین نامه ایمنی راه ها ـ ایمنی حین عملیات اجرایی
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ادامه جدول عالئم بازدارنده و حکم کننده، اندازه ها و فواصل دید

سایر عالئم بازدارنده و حکم کنندهعالمت رضایت حق تقدم

5678910

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

پیش آگاهی الزم است.

اشکال مربوط به بخش عالئم 
آیین نامه ایمنی راه ها

کلیه عالئم 
بازدارنده

حداقل فاصله 
دید برای عالئم

عالئم تکراری توقف 
در تمام راه ممنوع

قطر به قطر به میلی مترمترمیلی متر
قطر به میلی مترمترمیلی متر

٦٠٠
٦٠٠

٤5
٤5

٤5٠
٦٠٠

٤5٠
٦٠٠

٤5
٤5

3٠٠
3٠٠

٦٠٠٤5٦٠٠٦٠٠٤53٠٠

٧5٠٧٠٧5٠
)٦٠٠(

٧5٠
)٦٠٤)٦٠٠5٠

)3٠٠(
٩٠٠
)٧5٠(

١١٠
)٧٠(

٩٠٠
)٧5٠(

٩٠٠
)٧5٧)٠5٤5٠

)٤5٠(
١٢٠٠
)٩٠٠(

١5٠
)١١٠(

٩٠٠
)٧5٠(

٩٠٠
)٧5٩٠٤)٠5٠

)٤5٠(
١5٠٠

)١٢٠٠(
٢3٠

)١5٠(
١5٠٠

)١٢٠٠١٠)١٢٠٠5٦٠٠

جدول 20ـ حداقل طولی از حاشیه راه اصلی را که باید از راه فرعی دیده شود.

فاصله دید )متر(*سرعت اتومبیل های سواری در راه اصلی )کیلومتر در ساعت(ردیف

١١١5١٢٠
٢٩5٩٠
3٨٠٦5
٤٦5٤5
55٠3٠
٦35١5

* این فاصله از یکی از نقاط زیر شروع می شود:
این جدول حداقل طولی از حاشیه راه اصلی را که باید از راه فرعی دیده شود نشان می دهد، چنانچه 

طول قابل رؤیت بیش از این مقدار باشد استفاده از عالمت ایست در راه فرعی لزومی ندارد.
الف( 3 متر عقب تر از حاشیه سواره رو راه اصلی در طول راه فرعی، اگر راه فرعی دارای ترافیک عبوری 

کم باشد.
ب( 5 متر عقب تر از راه فرعی که دارای ترافیک عبوری قابل مالحظه ای باشد.

نکته:
اگرچه این فاصله دید باید از هر دو طرف به حساب آید ولی، دید در جهت چپ مهم تر است.



178

جدول 21ـ عالئم اخطاری، اندازه و فاصله نصب آنها

سرعت حرکت وسایل 
نقلیه )کیلومتر در ساعت(

سرعت  که  راه هایی  انواع  از  مثال هایی 
آنچه در  نقلیه ممکن است شبیه  وسایل 

باشد. شده  نوشته   1 ستون 

ارتفاع مثلث 
)میلی متر(

فاصله عالمت از 
محل خطر)متر(

دید  حداقل  فاصله 
جهت عالمت )متر(

٦٠٠٤5٤5راه های بسیار باریک شهری و بین شهریتا 3٠

٦٠٠٤5٤5راه های فرعی و محلی شهری و بین شهریبین 3٠ تا 5٠

١٠٠٦٠ـ  ٧5٠٤5راه های دو خطه بدون جدا کننده وسطبین 5٠ تا ٦5

راه های شریانی )بزرگراه ها و راه های اصلی( و بین ٦5 تا ٨٠
بعضی راه های فرعی

٩٠٠
١٨٠٧5ـ١١٠)٧5٠(

راه های شریانی )بزرگراه ها و راه های اصلی( و بین ٨٠ تا ٩5
آزاد راه های شهری

١٢٠٠
٢٤5٩٠ـ١٨٠)٩٠٠(

بزرگراه ها با جدا کننده وسط در مناطق بین شهری بیشتر از ٩5
و دارای استاندارد باال، آزادراه ها

١٢٠٠
3٠5١٠5ـ٢٤5)١5٠٠(

نکته
1  سرعت حرکت وسایل نقلیه )ستون ١( باید در هر جا که ممکن است، ٨5% سرعت نزدیک شدن باشد.

2  اندازه های کوچک تر عالئم باید فقط هنگامی مورد استفاده قرار گیرند که مسئله رعایت زیبایی 

و یا محدودیت های طبیعی نصب، عالمت بزرگ تر را غیر قابل استفاده سازد.
3  اندازه های بزرگ تر عالئم باید وقتی که شرایط نصب ایجاب کند و یا وقتی احتمال وقوع تصادف 

زیاد باشد، به کار روند.

جدول 22ـ اندازه صفحات متمم ارتفاع حروف صفحه با توجه به ارتفاع مثلث

1200 میلی مترعنوان صفحه
)الف(  )ب(

900 میلی متر
)الف(  )ب(

750 میلی متر
)الف(  )ب(

600 میلی متر
)الف(  )ب(

١5٠  ٢3٠١٠٠  3٠٠١5٠  5٠٠٢٠٠  3٠٠طول محدود اجرا

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠ایست ٧5 متر )به نکته یک مراجعه شود(

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠صفحه متمم

١5٠  ٢3٠١٠٠  3٠٠١5٠  5٠٠٢٠٠  3٠٠فاصله تا خطر )به نکته ٢ مراجعه شود(

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠حرکت وسایل نقلیه روبه رو از وسط جاده

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠حرکت با دنده سنگین تا 3 کیلومتر

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠با دنده سنگین حرکت کنید

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠حرکت با دنده سنگین

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠ارتفاع مجاز )5( متر

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠ارتفاع مجاز )٤/٧ متر( همراه با تابلوی فلش

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠فاصله تا محل خطر همراه با تابلوی فلش جهت نما

)الف( ارتفاع حروف فارسی، )ب( ارتفاع حروف انگلیسی
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نکته
»ایست«  تابلو  عرض  مقدار  به  میلی متر  و ١٢٠٠  اندازه های ٧5٠، ٩٠٠  این صفحه  1  برای 

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

3  ارتفاع حروف عالئم مثلثی شکل به ارتفاع ١5٠٠ میلی متر باید یک درجه بزرگ تر از ارتفاع 

حروف عالئم اخطاری به ارتفاع ١٢٠٠ میلی متر انتخاب شوند.

جدول 23ـ طول مخروط محافظ کاری )طول قسمت اتصال ورودی( هنگام انجام عملیات اجرایی در 
راه ها، وقتی که کنترل حرکت وسایل نقلیه مستقیمًا انجام نمی گیرد.

سرعت متوسط اتومبیل ها 
شرح)کیلومتر در ساعت(

عرض خطر )عرض مسدود شده(

 2/4
متر

 2/7
متر

 3
متر

 3/4
متر

 3/7
متر

 4/3
متر

 4/9
متر

 5/5
متر

 6/1
متر

 6/7
متر

 7/3
متر

طول قسمت اتصال )متر( تا 3٠
تعداد مخروط های ایمنی

3٠
5

3٤
5

3٨
5

٤٢
٦

٤5
٦

5٢
٧

٦٠
٨

٦٨
٨

٧٦
٩

٨٤
١٠

٩٠
١١

طول قسمت اتصال )متر( 3١ تا ٤٠
تعداد مخروط های ایمنی

٤5
٦

5١
٧

5٨
٨

٦3
٨

٦٩
٩

٧٨
١٠

٩٠
١١

١٠٢
١٢

١١٤
١٤

١٢٦
١5

١3٨
١٧

طول قسمت اتصال )متر( ٤١ تا 5٠
تعداد مخروط های ایمنی

٦٠
٨

٦٩
٩

٧٦
١٠

٨٤
١١

٩١
١١

١٠٨
١3

١٢٢
١5

١3٨
١٦

١5٢
١٨

١٦٨
٢٠

١٨٢
٢١

طول قسمت اتصال )متر( 5١ تا ٦٠
تعداد مخروط های ایمنی

٧٦
١٠

٨٦
١١

٩5
١٢

١٠5
١3

١١٤
١٤

١3٤
١٦

١5٢
١٨

١٧٢
٢٠

١٩٠
٢٢

٢١٠
٢٤

٢٢٨
٢٦

طول قسمت اتصال )متر( ٦١ به باال
تعداد مخروط های ایمنی

٩١
١١

١٠3
١3

١١٤
١٤

١٢5
١5

١3٧
١٦

١٦٠
١٩

١٨٢
٢١

٢٠٦
٢٤

٢٢٩
٢٦

٢5١
٢٩

٢٧٤
3١

نکته
1  مخروط های ایمنی به فاصله تقریبی ٩ متر از هم قرار می گیرند.

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

٤5 درجه باشد.
3  وقتی که تمام عالئم در جای خود قرار گرفتند باید یک فرد مسئول و مطلع از بین این عالئم 

عبور کند تا )مناسب بودن( عالئم، دوباره کنترل شود.
4  وقتی که کنترل وسایل نقلیه مستقیماً و با استفاده از عالئم ایست، آهسته و یا چراغ های راهنمای 

سه مرحله ای و یا عالئم حق تقدم عبور صورت بگیرد، قسمت اتصال ورودی می تواند تحت زاویه 
٤5 درجه اجرا گردد.
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جدول 24ـ فاصله نصب برای عالئم » پایان کارهای راهداری و راه سازی«

فاصله نصب عالئم »پایان کارهای راه سازی« از پایان عملیاتسرعت متوسط وسایل نقلیه )کیلومتر در ساعت(

١٠ تا 3٠ مترتا 3٠

3٠ تا ٤5 متربین 3١ تا 5٠

٤5 تا ٩٠ متربیشتر از 5٠

جدول 25ـ فاصله نصب و اندازه گیری عالئم موقت )1(

سرعت متوسط وسایل 
نقلیه )کیلومتر در 

ساعت(

فاصله اولین عالمت 
تا کارهای راهداری و 

راه سازی ـ )متر(

و  اخطاری  ارتفاع عالئم 
و  بازدارنده  عالئم  قطر 
حکم کننده )میلی متر(

حداقل تعداد عالئم الزم 
قبل از محوطه کاری )2(

دید  فاصله  حداقل 
تا  رانندگان  برای 
اولین عالمت )متر(

٦٠٠٢5٠بیشتر از 5٠تا 3٠

٢٦٠ تا 5٠٧5٠3 تا 3١١٢٠ تا ٤٠

3٧٠ تا ٤)٧5٠( ١٢٠٩٠٠ تا ٤١3٠٠ تا 5٠

٤٨٠)٩٠٠( 3٠٠١٢٠٠ تا 5١5٠٠ تا ٦٠

٤١٠٠* )١5٠٠(5٠٠١٢٠٠ تا ٦٠٨٠٠ به باال

1  اولین عالمت باید اندازه ای نظیر آنچه در این ستون نشان داده شده است داشته باشد، اندازه 

عالئم بعدی می تواند برابر عدد کوچک تر باشد.
* در آزادراه ها همیشه باید عالمت بزرگ تر استفاده شود.

2  برای مشاهده طرز قرار گرفتن عالئم به شکل های نمونه مراجعه کنید.

جدول 26ـ ارتفاع اعداد در عالئم محدودیت سرعت

قطر عالمت )میلی متر(
ارتفاع اعداد )میلی متر(

انگلیسیفارسی

١٢٠٠5٠٠٤٠٠

٩٠٠3٧٠3٠٠

٦٠٠٢3٠٢٠٠

٤5٠١5٠١5٠

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

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

3  اندازه و شکل اعداد و ارتفاع آنها در بخش عالئم آیین نامه ایمنی راه ها آمده است.
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جدول 27ـ اندازه عالئم

12345

سرعت حرکت اتومبیل های 
سواری )کیلومتر در ساعت(

نوع راهی که ممکن است سرعت 
اتومبیل های سواری در آن برابر 

مقدار ستون 1 باشد

عالمت ابتدا و انتهای 
محدودیت سرعت

عالئم در کنار 
راه ها

عالئم 
تکراری

بیش از ٨5
راه های  و  بزرگراه ها  و  آزاد راه ها 
استاندارد  با  و  شهری  بین  اصلی 

باال، آزادراه های شهری
١٢٠٠٩٠٠٦٠٠

از بیش از ٧٠ تا ٨5 بعضی  و  دیگر  اصلی  راه های 
٩٠٠٦٠٠٤5٠راه های فرعی

٦٠٠٦٠٠٤5٠بقیه راه هاتا ٧٠

نکته
اندازه های داده شده و قطر کلی عالئم بر حسب میلی متر می باشد.

جدول 28ـ محدودیت های سرعت »واسطه«

سرعت اولیه حرکت اتومبیل های 
سواری )کیلومتر در ساعت(

محدودیت سرعت نهایی به 
کیلومتر در ساعت )قطر عالمت(

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

٨٠NONE )١٢٠٠ میلی متر(بیش از ١٠٠

٨٠ )١٢٠٠ میلی متر(٤٠ یا ٦٠ )٩٠٠ میلی متر(بیش از ١٠٠

٦٠NONE یا ٨٠ )١٢٠٠ میلی متر(بیش از ٨5 تا ١٠٠

٦٠ )١٢٠٠ میلی متر(٤٠ )٦٠٠ میلی متر(بیش از ٨5 تا ١٠٠

نکته
1  عالئم واسطه برای سرعت های اولیه ٨5 کیلومتر در ساعت و کمتر مورد نیاز می باشد.

2  قطر تمام عالئم محدودیت سرعت بر اساس جدول )٢٧( تعیین می گردد.
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جدول 29ـ حداقل فاصله دید )به متر( توصیه می شود برای عالئم محدود کننده حداکثر سرعت

سرعت حرکت اتومبیل های سواری 
)کیلومتر در ساعت(

محدودیت سرعت )کیلومتر در ساعت(

406080

١١5****١5٠

١٤٠٨**١٠٠5

٨5١٢5٨535

٧٠٧535*

5535**

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

** به جدول )٢٨  ( و بند مربوط در بخش عالئم آیین نامه ایمنی راه ها مراجعه نمایید.

جدول 30ـ فاصله نصب برای عالمت تکراری محدودیت سرعت )به متر(

نوع راه
بین  فاصله  حداکثر 
در  متوالی  عالئم 
یك سمت سواره رو

بین  فاصله  حداکثر 
عالئم متوالی در دو 

سوی سواره رو

بین  فاصله  حداکثر 
عالمت ابتدا و انتها و 
اولین عالمت تکراری

١ـ راهی که بیش از ٢5٠ متر از طول آن حداکثر 
٤٠٠٢5٠٢٠٠سرعتی برابر ٤٠ کیلومتر در ساعت اعمال می شود.

٢ـ راهی که در بیش از 35٠ متر از طول آن:
الف( حداکثر سرعتی برابر ٦٠ کیلومتر در ساعت 

اعمال می شود.
ب( حداقل سرعت در آن اعمال می شود.

٨٠٠55٠٤٠٠

3ـ راهی که در بیش از ٤5٠ متر از طول آن حداکثر 
١٢٠٠٨5٠٦٠٠سرعتی برابر ٨٠ کیلومتر در ساعت اعمال می شود.

٤ـ راهی که در بیش از ٧٠٠ متر از طول آن حداکثر 
٢٠٠٠١٤٠٠١٠٠٠سرعتی برابر ١١٠ کیلومتر در ساعت اعمال می شود.


