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 چندخطه و دوخطه های راه نسبی ورود کنترل :

 ورود کنترل توان می شود، نمی منظور کامل ورود، کنترل که آزادراهی غیر محورهای در

 باید نشده، جدا یا شده جدا چندخطۀ و دوخطه های راه تمامی در . برد کار به را نسبی

 :نمود اعمال را زیر شرح به سبی، ن ورود کنترل

 .راهنمایی چراغهای و عالیم کمک به متقاطع های راه ترافیک ورود کنترل :الف

 .فرعی راه یا مجاور تقاطعهای به آن انتقال طریق از چپ به گردش حرکات کاهش :ب

 انتظار و جاگیری خط نمودن منظور یا و همسطح تقاطعهای در ترافیک بندی جریان :ج

 .دارند چپ به گردش قصد که خودروهایی ماندنمنتظر برای

 .شب هنگام به تقاطعها کردن روشن در سعی :د

 این مجموعۀ جانبی راه از استفاده و مجاور امالک و تأسیسات دسترسی راه ضوابط رعایت : ه

 و د شو داده سراسری ترافیک جریان به حرکت اولویت که گردد می موجب تمهیدات

 .دارد نگاه منتظر جریان، آن از راه شدن خلوت تا را حرکتها سایر
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 آگاهی پیش عالیم نصب:

 است ممکن باشد، کم همسطح تقاطعهای تعداد که حالتی در ویژه به نسبی ورود کنترل

 باید موارد گونه این در . نباشد ایمن و کند تلقین راننده به را کامل ورود کنترل برقراری

 .آورد عمل به مناسب آگاهی پیش عالیم طریق از را الزم جویی چاره

 

 آهن راه با راه تقاطع سازی ایمن

 و گرفته قرار وجهت مورد آهن راه و راه تقاطع بودن همسطح غیر ضرورت اخیر سالهای در

 قدیمی همسطح تقاطعهای که آنجا از ولی است، شده منع کلی طور به همسطح تقاطع ایجاد

 قابل تقاطعها، این ایمنی مسئلۀ دارد، وجود(ترافیک کم) خلوت و فرعی معابر محل در ویژه به

 درنا وضع در حتی کمیت، لحاظ به گرچه آهن راه و راه تقاطع به مربوط سوانح .است طرح

 که دارد ضرورت جهت بدین و است بالآور و شدید حالت دارای نوع، نظر از ولی باشد، می

 و راه تقاطع کردن ایمن و بهسازی .گیرد قرار خاص توجه مورد همسطح تقاطعهای این محل

 ی تکمیل عالیم نصب و همسطح تقاطع محدودۀ در راه اصالح شامل اول، مرحلۀ در آهن راه

 زیرگذر احداث .کرد تبدیل روگذر یا زیرگذر به را تقاطع باید نهایی و عدیب مرحلۀ در . است

 بر باید و دارد مالحظه قابل هزینۀ کند، می تأمین را کامل ایمنی که وجودی با روگذر یا

 تقا کردن ایمن .باشد پذیر توجیه راه، و آهن راه ترافیک میزان یا متقاطع راه استاندارد اساس

 تقاطع محدودۀ در کافی دید تأمین ویژه به و طولی نیمرخ و پالن اصالح بر عالوه همسطح ع

 یا معمولی بندهای راه و زن چشمک چراغ نصب مستلزم تکمیلی، عالیم نصب و

 .باشد می آهن راه برداری بهره مسئول خودکارتوسط
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 دوچرخه و پیاده عبور روی به آزادراه حریم بستن :

 دوچرخه و پیاده ترافیک آن، تبع به که کند می عبور آبادی یمحلها از آزادراه که مناطقی در

 فلزی توری از استفاده با را آزادراه حریم حد باید آید، می وجود به آزادراه با مسیرموازی در

 محفوظ کرد.

 

 سرباالیی کمکی عبور خط :

 ایشیبه در باشند، می کش یدک و کامیون شامل عمدتاً که کندرو نقلیۀ وسایل که هنگامی

 در مشکالت این آورند، می پدید مشکالتی سر پشت خودروهای سایر برای راه وطوالنی تند

 و هموار قسمتهای در .است شدید دوطرفه دوخطۀ های راه ویژه به مجزاو غیر های راه

 سر، پشت خودروی راننده و است سریع نسبتاً ها وسیله گونه این حرکت راه، جزئی شیبهای

 ساز مسئله تنهایی به تند، شیب .کند می پیدا بیش و کم را سبقت موقعیتهای و فرصتها

 تجاوز حدی از تند سرازیری یا سرباالیی طول که گردد می پدیدار هنگامی مشکل . نیست

 گیرد، می قرار طوالنی سرباالیی در سنگین نقلیۀ وسیلۀ وقتی .باشد مالحظه قابل و کند

 دوطرفه، دوخطۀ های راه در ویژه به که شود می باعث و رسد می پایینی مقدار به آن سرعت

 و سبقت برای فرصتی یافتن انتظار در فشار و صبری بی نهایت در که خودروهایی صف اغلب

 به منحصر وضعیت، این .گردد تشکیل باشند، می عبور جریان دهندۀ آزار کندی از رهایی

 استفادۀ و ها وسیله نگینیس علت به هم طوالنی تند سرازیری در . نیست طوالنی سرباالیی

 .گردد می پدیدار تری مالیم البته و مشابه مشکل کم، سرعت و سنگین دندۀ از آنها
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 جداگانه عبور خط دارد، طوالنی تند شیب که ایی قسمته محدودۀ در مشکل این حل برای

 د،باش کافی دید دارای باید آن از خروج و ویژه خط به ورود محدودۀ .گیرند می نظر در ای

 کاهش معینی حد به کندرو وسیلۀ سرعت که گیرد صورت درمحلی باید خط این به ورود

 شود. انجام محلی از باید خروج و باشد یافته

 

 باریک پلهای سازی ایمن روشهای: 

 :شد متوسل زیر اقدامات از ای گزیده به باید آن، ترافیک و راه وضع و پل باریکی به بسته

 رو پیاده حذف قطری از رو پیاده تعریض 1-

 آن طرفین راه قطعات و پل برای ایمنی حفاظ از استفاده 2-

 راهنمایی چراغ و عالیم بردن کار به و کشی خط انجام 3-

 متناوب طور به پل کردن یکطرفه 4-

 پل طرفین در راه دید فاصلۀ و هندسی وضع اصالح 5-

 سنگین نقلیۀ وسایل برای جداگانه مسیر ایجاد 6-

 پل حوالی در راننده پرتی حواس موجبات حذف و محیطی املعو کنترل 7-

 وسایل باالی درصد برای یا متر5 پل طرفین از مناسبی طول در لرزآور رویۀ ایجاد 8-

 

 دانست زیر موارد شامل توان می را تونل ایمنی با مرتبط عوامل: 

 عرضی نیمرخ محدودیت -

 یخبندان -
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 خودروها خرابی -

 تصادف -

 تهویه -

 شناییرو -

 سوزی آتش -

 

 (:کننده حکم) انتظامی عالیم

 محدودیت یا و ممنوعیت ضرورت به مربوط که است ی م عالی مجموعه شامل متها، عال این

 اند عبارت استثناها، .د باش بازدارنده یا محدودکننده است ممکن انتظامی عالیم . گردد می

 و االضالع متساوی مثلث که رعبو تقدم ق ح رعایت عالمت و ، ایست گوشه 8 عالمت از

 باشد پایین در متمم صفحات دارای است ممکن انتظامی عالیم . است پایین به رو آن رأس

 .کند کمک را نظر د مور عالمت پیام، رساندن در وسیله ینا اب که

 

 (:دهنده هشدار) اخطاری عالیم

 رو به رو آن با یرمس در راننده که است رهایی خط دادن ر هشدا به مربوط ، عالیم این

 که است االضالع متساوی مثلثهای شکل به ا، عالمته این .“پیچ” عالمت مانند شد، خواهد

 تعیین عالمت مانند است، استثناهایی دارای ، عالیم این .باالست به رو ال معمو آنها رأس

 از برخی در خطر عالمت و است، راه انحرافیا برای سریع تغییر دهنده ن نش که جهت

 به اما است، انتظامی عالیم جزو که معکوس مثلث همچنین و آهن، راه خطوط تقاطعهای
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 شکل، مستطیل متمم صفحات .است تقدم حق رعایت یا قف، تو یک دادن هشدار منظور

 داده اطالعات وسیله ین ا به تا ، د رو کار به دهنده ر هشدا عالمت پایین ر د است ممکن

 .نمایند تکمیل را شده

 

 (:دهنده اطالع) اخباری معالی

 رانندگان نیاز مورد امکانات و وسایل، مکانها، مسیر، به مربوط اطالعات معموالً اخباری، عالیم

 عالیم از ی برخ اما ، هستند مستطیل مربع شکل به اخباری عالیم اکثر .دهد می ارائه را

 ششم فصل در ها، راه انواع برای اخباری عالیم .است تیز ک نو انتهای یک دارای نما، جهت

 .شد خواهد داده شرح تفصیل به

 

 راه عالیم استقرار :

 :گرفت نظر در عالیم استقرار مورد در باید را نکته چهار

 به که هایی ه جنب سایر یا خطر تقاطع، به نسبت راه کنار در آنها نصب محل انتخاب :الف

 .شود می مربوط موضوع این

 عرضی مقطع به مربوط جوانب سایر و هرو سوار کناره به نسبت آنها گرفتن قرار نحوه :ب

 زمین از آنها ارتفاع :ج

 نصب جهت :د
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 عالیم نگهداری و تعمیر :

 به . کند حفظ را خود کلی شرایط و اصلی اثر که شود نگهداری طوری همیشه باید تابلوها

 .شود می اثر کم زمان مرور به زیرتابلوها دالیل

 لوتاب اتفاقی محل تغییر -

 رنگ و حرفها پوسیدگی -

 تابلو شدن کثیف -

 .نقلیه وسایل با برخورد وسیله به خسارت -

 خرابکاری -

 

 :ضربه گیرها 

 می جلوگیری ثابت اشیای به نقلیه وسایل برخورد از که هستند سیستمهایی گیرها ضربه

 :گیرد می انجام صورت دو کاربه این . کنند

 صورت مقابل از برخورد که وقتی آن کردن متوقف تا نقلیه وسیله سرعت دادن کاهش 1-

 .گیرد می

 گیرها ضربه.پذیرد می صورت کنار از برخورد وقتی نقلیه وسیله حرکت جهت دادن تغییر 2-

 بردن، بین از امکان و دارند قرار مانع از عاری ناحیه داخل که روند می کار به موانعی برای

 وجود نباشند شکستن قابل که صورتی به آنها یطراح یا و محدوده از بیرون به جایی جابه

 اصل اساس بر گیری ضربه اگر . شوند می تقسیم جذبی و وزنی نوع دو به گیرها ضربه.ندارد

 از شده منحرف نقلیه وسایل جنبشی non-redirective و شود می نامیده انرژی انتقال،
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 جنبشی انرژی گیری بهضر اگر redirective .نامند می وزنی گیر ضربه بگیرد را مسیر

 می نامند. جذبی گیر ضربه را آن نماید جذب را نقلیه وسایل

 

 گیر ضربه کاربردهای:

 در . باشند می پل های پایه مانند مناسب منفرد موانع برابر در حفاظت برای گیرها ضربه

 وجود شدید تصادف زیادی تعداد وقوع انتظار که ترافیک باالی حجم و باسرعت های جاده

 کمتر محلی های ه جاد در گیرها ضربه . است مؤثر و مفید بسیار گیرها ازضربه استفاده ارد،د

 .است پایین ها راه گونه این در حرکت سرعت معمول طور به که چرا شوند می استفاده

 داده قرار راه از کمی فاصله در شیء تا شده الزم راه کنارۀ بودن باریک دلیل به اوقات برخی

 . شود می استفاده برخورد از ناشی صدمه کاهش جهت گیر ضربه از موارد این در که شود

 برای . شکل بست بن خیابان انتهای در قرارگیری از عبارتند سیستمها این دیگر کاربردهای

 ضربه تقاطعهای یا و T از تعمیرات متحرک ابزارآالت و کار به مشغول کارگران از حفاظت

 .دشو می استفاده متحرک گیرهای

 

 گیر ضربه نوع انتخاب :

 :گیردمی قرار استفاده مورد دنیا در متداول گیر ضربه نوع 3 کلی طور به

Material crushers -1 خردشونده مواد از متشکل گیر ضربه 

Sand throwers -2 ماسه از پر سلولهای از متشکل گیر ضربه 

Water throwers -3 آب از پر سلولهای از متشکل گیر ضربه 
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 تونل در سوزی آتش:

 :از عبارتند ترتیب به تونل در سوزی آتش با مقابله جهت نظر مورد تدابیر

 خودروها سرنشینان تخلیه امکان کردن فراهم طریق از انسانها جان نجات :الف

 امکان حد در سوزی آتش و امدادی عملیات ارائه :ب

 انفجار از پرهیز :ج

 .مجاور ساختمانهای و تونل یزاتتجه و سازه به خسارات کردن محدود :د

 

 یزمستان راهداری مزایای:

 رفتن بین از یا کاهش باعث تواند می راه، پاشی نمک شامل زمستانی، راهداری فعالیتهای

 :گردد می ذیل موارد موجب زمستانی راهداری .باشد راه در برف و یخ تراکم منفی اثرات

 راه در ددتر ایمنی افزایش طریق از تصادفات نرخ کاهش -

 قانونی دعاوی و مربوطه های بیمه کاهش -

 مسافرت در (تر ایمن و)بیشتر سرعت داشتن دلیل به زمانی جویی صرفه -

 آن تراکم آوردن پایین و راه ظرفیت بردن باال طریق از سوخت مصرف در جویی صرفه -

 آنها نقل و حمل به مربوط های هزینه کاهش واسطه به کاال هزینه کاهش -

 اضطراری و امنیتی سرویسهای کردن عمل مفید از اطمینان -
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 زیست محیط و راه پاشی نمک:

 که تأکیدی ضمن اخیر، دهۀ دو یکی در راه، زمستانی نگهداری جهت زدا یخ مواد از استفاده

 محیطی زیست آمدهای پی مورد در را هایی نگرانی داشته، همراه به ایمنی تأمین برضرورت

 .است رسیده انجام به ای گسترده تحقیقات آن، دنبال به و آورده بار بهمواد، این مصرف

 نامطلوب آثار که دهد می نشان گردد، می ذکر اکنون هم آن نتایج که تحقیقات این مجموعۀ

 :نیست مالحظه قابل چندان زدا، یخ مواد ازکاربرد ناشی

 کنار در نمک میزان ثانیاً و دشو نمی پراکنده راه محوطۀ از دور خیلی فاصلۀ در نمک اوالً 1-

 خاکریز جسم از کامل طور به و سرعت به نمک . پذیرد نمی افزایش سالها باگذشت راه

 ال فوق مقادیر که است این بر دال ها، روییدنی سایر و علف رویش .شود می زدوده و شسته

 .ماند نمی باقی درخاکریز نمک از زیادی عاده

 نمی وجود به زیرزمینی آب برای بزرگی تهدید یخ، کردن آب برای استفاده مورد نمک 2-

 گیاهان پرورش محل و گلخانه دارای که مناطقی در روش، این از استفاده حال این با . آورد

 دارد وجود امکان این .رد دا محدودیت است زیرزمینی آب از حفاظت مستلزم و بوده خاص

 استفاده نمک از نتوان شود می فاظتح زیرزمینی آب که نقاطی در یخ، کردن آب برای که

 .کرد

 آن تهدید که است ممکن نپذیرد، صورت مطلوب نحو به ماسه و نمک کردن ذخیره اگر 3-

 تر جدی راه روی در نمک کاربرد با مقایسه مقام در مجاور مناطق زیرزمینی آبهای برای

 .باشد
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 توان می که ای محدوده اما نیست، آور زیان راه کنار های روییدنی برای تنهایی به نمک 4-

 مثالً . دارد قرار راه متری 25 فاصلۀ در گذارد، می تأثیر ها روییدنی از ای پاره بر نمک گفت

 اهانی گی باید فقط راه طول در . است محدود بسیار نمک، کاربرد از حاصل زیان جنگلها در

 .باشند مقاوم نقلیه وسایل خروجی دود و نمک مقابل در که کاشت را

 .باشد ماندگار زمین در طوالنی مدتی برای نمک که رسد نمی نظر به 5-

 که است گردیده مسلم نشده، مشاهده زیست محیط روی ثانوی نامطلوب اثرات که آن با 6-

 رس از متشکل خاکهای در اثر این .است تر طوالنی کلر از زمین، در سدیم ماندن باقی زمان

 خاصی انواع بر آنها تأثیر این، بر عالوه . باشد می تر یقو ای ماسه خاکهای به نسبت الی و

 این همه، این با . شود می مشاهده نیز زمین روی در بلکه ریشه، در تنها نه ها روییدنی از

 با رابطه در زمان این تا . است صر منح ها راه و ها آزادراه کناری و میانی نوارهای به اثرات

 .است نشده مشاهده اثری هیچ اطراف گیاهان و بر و دور آبهای

 انگلستان، در نقل و حمل و راه تحقیقات آزمایشگاه وسیله به یافته انجام های بررسی 7-

 ولی باشد گیاهان برای جدی مسئله است ممکن نمک، که است شده پیشنهاد این به منتج

 مصرف با نتوا می را نمک نامطلوب آثار . دارد وجود راه متری 2 فاصلۀ تا قط ف مسئله این

 گیاهان پرورش . رساند حداقل به درختکاری طرح و مواد صحیح انتخاب کمک به و آن دقیق

 .است پذیر امکان نیز نمک برابر در تحمل منظور به

 ارائه شود، می وارد ها آب جریان بر نمک واسطه به که را زیانهایی بررسی گزارش بلژیک، 8-

 شده اشاره ها ماهی و(مهرگان بی) مهره بی نورانجا آبی، گیاهان آب به آن در که کند می

 غلظت که است شده منجر نتیجه این به خالصه طور به بلژیک در یافته انجام پژوهش .است



(ری مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامینحمل و نقل شه-گروه کاردانی فنی عمران)  جزوه ایمنی در حمل و نقل و ترافیک                                مدرس:علی رضایی جعفری

13 
 

 اثر گونه هیچ منطقه گیاهان و جانوران مجموعه بر(سدیم کلرور)لیتر در گرم 3 از کمتر نمک

 لیتر بر گرم 1 غلظت برابر در گیاهان از ای پاره و مهرگان بی گرچه .ندارد زهرآگین مستقیم

 .دهند می نشان واکنش خود از نیز

 

 عالیم گرفتن قرار نحوه:

 سمت در باید عالیم ،(ها بزرگراه و ها آزادراه)وسط جداکننده با های راه در گرفتن قرار نحوه

 لتآسفا کناره از آن لبه ترین نزدیک که شوند داده قرار صورتی به (حرکت سمت)جاده راست

 کناره از فاصله این ، شده آسفالت راه شانه که جایی در و باشد داشته سانتیمترفاصله 120

 سمت در عالیم باید ، بیشتر تأکید برای ها راه این در .باشد سانتیمتر 75 باید می شانه،

 و عالیم تعداد شدن کم موجب نباید کار این البته گردند، تکرار نیز ( میانی رفوژ در) چپ

 جاده راست سمت در باید عالیم کلیه ها راه سایر در . شود جاده راست سمت در زاتتجهی

 وجود صورت در یا و فالت آس کناره از آن لبه ترین نزدیک که نحوی به ، شوند داده قرار

 یا تند پیچ که جایی در . باشد داشته فاصله سانتیمتر 75 حداقل آن کنار از آسفالته، شانه

 باید فاصله این ند، شو می نصب وسط جداکننده روی بر عالیم یا و رددا وجود عرضی شیب

 و نصب حمل، قابل های پایه روی بر که عالیم از دسته آن . یابد افزایش سانتیمتر 100 به

 می قرار رو سواره سطح روی شده، ارائه نشریه این در که طرحهایی اجرایی عملیات در

 .هستند مستثنا قاعده این از گیرند،
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 انتظامی نیروهای بازدید موقت های ایستگاه و راهبندها :

 ( ناجا نقل و حمل امور و رانندگی و راهنمایی معاونت) راه پلیس اینکه به توجه با اساساً

 و قوانین اجرای و شده نصب تجهیزات و ها راه قانونی حریم حفظ بار، توزین مسئولیت

 گشتهای و ترافیک کنترل و بار توزین گاههایپاس طریق از را رانندگی و راهنمایی مقررات

 و راهبند ایجاد به مجاز انتظامی نیروهای سایر ، دارد عهده به کشور های راه طول در سیار

 این مگر نیستند، عبوری ترافیک توقف یا و کنترل منظور به دایمی یا و موقت بازدید ایستگاه

 ادارات)ترابری و راه وزارت از را الزم جوزم قبالً ، مورد هر در الزم هماهنگی انجام ضمن که

 موارد گونه این در هذا علی.باشند نموده اخذ صالح ذی مقامات سایر نیز و (ترابری و راه کل

 که آنچه اجرای و رعایت ترافیک، موقت کنترل و بازدید منظور به راهبندان ایجاد صورت در و

 مج و بوده الزامی الرعایه، الزم ضوابط و مقررات حداقل عنوان به ، شده آورده نشریه این در

 جراحات و آسیبها از آنها حفاظت ، راه از کنندگان استفاده ترابری، و راه وزارت قبال در ریان

 .باشند می مسئول ممکن، خسارات از آنها اموال حفظ ونیز

 

 کار سطح: 

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

 و دستگاهها تجهیزات، ابزارآالت، گذاشتن برای که کاری سطح اطراف فضای از عبارتست

 برای که را اطراف محدوده همچنین فضا این . شود می استفاده نیاز مورد مصالح دپوی

 .گردد می شامل نیز شود می استفاده کار انجام برای مانور، و حرکت

 

 ایمنی ناحیه: 

 و مأموران و راه از کنندگان استفاده حفاظت و عبوری افیک تر ایمنی برای که است ای ناحیه

 قرار تجهیزات و مصالح نباید ناحیه این در . شود می استفاده کار انجام حال در کارگران

 استفاده مورد ای جاده ایمنی تجهیزات و عالیم دادن قرار برای ناحیه این است ممکن . گیرد

 .گیرد قرار

 

 پرچم با دادن عالمت وهنح:

 را پرچم میلۀ است، ایستاده ترافیک به رو که حالتی در باید پرچمدار ترافیک، توقف برای 1-

 آویزان میله زیر از پرچم سطح تمام که نحوی به دارد نگه افقی صورت به خود شانۀ درامتداد

 به را دست کف و دهنمو بلند را خود آزاد دست بیشتر تأکید برای نیز و باشد رؤیت قابل و

 .نگهدارد دارد، را آنها توقف قصد که مقابل نقلیه وسایل طرف

 به رو که حالتی در باید پرچمدار نقلیه، وسایل به هشدار اعالم یا سرعت شهکا برای 2-

 .دهد حرکت آرامی به را پرچم است، ایستاده ترافیک
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 را پرچم ( ببرد باالتر افقی حالت از را خود بازوی و دست اینکه بدون) پرچمدار حالت، این در

 .دهد حرکت پایین به رو مستقیم شانه سطح از

 ترافیک روی روبه که حالتی در باید پرچمدار نقلیه، وسایل عبور و حرکت به ع شرو برای 3-

 همان .بدهد حرکت دستور ترافیک به دیگر دست با گرفته، پایین را پرچم و است ایستاده

 .است شده داده نشان پرچمداری مختلف مراحل مربوط شکل در که گونه

 ضمن الزم، ایمنی تأمین منظور به باید رد، گی صورت شب هنگام در اجرایی عملیات چنانچه

 مجهز دید تأمین برای مناسب روشنایی سیستم به را کاری محوطۀ مربوط ناظر با هماهنگی

 و قرمز رنگ به باید استفاده ردمو پرچم - × به ای میله به و شده تهیه ( سانتیمتر07 .نمود

 صورتی به بایست می چم پر آزاد لبه . شود متصل سانتیمتر 90 طول70 ) حداقل ابعاد

 .گیرد قرار عمودی حالت به پرچم باد، وزش صورت در که باشد

 

 اضافی ثابت عالیم :

 :نمود استفاده اضافی ثابت عالیم از باید زیر موارد در

 به نقلیه وسیله جاده، در قائم یا و افقی قوسهای یا و طبیعی وانعم وجود دلیل به هرگاه -

 .نباشد رؤیت قابل خوبی

 .باشد باال عبوری ترافیک حجم -

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

 .شود انجام ها آزادراه در عملیات -

 .باشد داشته مکرر توقفهای به احتیاج هک این یا و کند حرکت کندی به نقلیه وسیله -
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 استفاده مناسب متمم صفحات با “ تعمیر دست در جاده” عالمت از باید مواردی چنین در

 کار به مناسب طور به جهت دو هر در “ شود می باریک جاده” عالمت باید همچنین نمود،

 چنان کیلومتر5 از بیش اصلهف .گیرند قرار کار انجام محل از کیلومتر5.5در نباید عالیم . رود

 در باید “ تعمیر دست در جاده” اخطاری تابلو یک شود، می انجام تقاطع عرض در کار چه

 .شود گذاشته کاری محوطۀ از طرف هر

 

 ای گربه چشم نصب و راه کشی خط :

 موجود ی کاف عرض ترافیک عبور برای ای گربه چشم نصب و راه کشی خط هنگام در وقتی

 کافی نقلیه وسایل روی بر شده نصب اخطاری عالیم و آگاهی پیش عالیم است ممکن باشد،

 از استفاده و گذاری مخروط مربوط، ناظر با مشورت ضمن باید صورت این غیر در . باشد

 (مسیر کامل کردن مسدود با یا و ترافیک کنترل بدون یا و با)برانید چپ یا و راست از عالیم

 انواع از تری متفاوت مشکالت ها ای گربه چشم نصب و کشی خط عملیات در .باشد الزم

 در آالت ماشین و نقلیه وسایل پرسنل، اوالً . دارد وجود راهسازی و راهداری کارهای معمول

 صورت به و باشند می حرکت حال در رو سواره امتداد در مستمر طور به کار انجام حین

 به نسبت باشد الزم است ممکن لذا باشند، می تماس در عبور ل حا در ترافیک با خطرناکی

 خطوط عرض که وقتی مثال طور به . نمود اقدام حرکت خطوط یا خط یک نمودن مسدود

 نقلیه وسایل توجهی قابل تعداد شامل عبوری ترافیک و بوده استاندارد حد از کمتر عبور،

 نیمیا قسمت در راه عرض از متی قس شدن اشغال علت به چه چنان یا و باشد سنگین

 و راه از کنندگان استفاده کارگران، از حفاظت برای باشد، غیرممکن نقلیه وسایل رو، سواره
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. شود انجام مناسبی طور به گذاری مخروط و گذاری عالمت باید آالت، ماشین و تجهیزات

 به راه طولی کشی خط عملیات در Spray اسکرید یا و Screed ، با کشی خط ماشین

 توان نمی بنابراین . نماید می حرکت ساعت در کیلومتر 8 تا 4 حدود سرعت اسپری صورت

 که ای نقلیه ه وسیل جلوی در عالیم صورت این در . نمود استفاده راه کنار در ثابت عالیم از

 های راه در روش این لبتها . شود می نصب نماید، می حرکت کشی خط ماشین جلوی در

 نصب با توان می صورت این در .نماید می مشکل ایجاد گرفتن سبقت برای رو سواره باریک

 .نمود برقرار را الزم ایمنی کشی، خط ماشین بدنه روی بر مناسب عالیم

 

 آهسته / ایست” تابلوی از استفاده نحوه“ 

 حین ترافیک موقت کنترل برای “آهسته / ستای” عالیم شد، اشاره نیز قبالً که گونه همان

 به گیرند، می قرار استفاده مورد (... و راهسازی - راهداری) اجرایی عملیات محلاز عبور

 عالمت دو این قطر برای میلیمتر 900 اندازه یک تنها ها، راه ایمنی نامه آیین مفاد استناد

 راحتی به بتوان که شوند سوار ایهپ یک روی بر دو هر است ممکن مذکور عالیم . است الزم

 نصب ای پایه روی و شده ساخته سبک مصالح نوع یک از است ممکن یا و چرخاند را آن

 .بچرخد و شده نگهداری دست وسیله به که شود
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الزم به ذکر است باتوجه به اینکه تایپ جزوه توسط اینجانب انجام نشده است.هرگونه غلط امالیی، نگارشی 

 . را از طریق ذیل به اطالع اینجانب برسانید:و..

arezaeijafari@gmail.com 

 پایان

mailto:arezaeijafari@gmail.com
mailto:arezaeijafari@gmail.com
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