
1

فصل 1: تعمیر روسازی راه

فصل 1

تعمیر روسازی راه



2

جدول بودجه بندی

زمان
رئوس محتوا واحد یادگیری جلسه

عملی نظری

0 8 انتخاب روش مناسب

تعمير روسازي راه

1

4 4 روش ها و جزئيات اجرایی 2

6 2 لکه گيری چاله ها 3
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6 2 تعيين شدت درز 6
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4 0 ارزشيابی نهایی 8

ارزشیابی
برای ارزشيابی این پودمان باید به طریقی که توضيح داده می شود اقدام کرد. فعاليت های 
کارگاهی را ابتدا با توجه به متن درس به صورت روشن برای هنرجویان توضيح دهيد. 
سپس آنها را به تيم های حداقل 3 نفره تقسيم نمایيد تا فعاليت مورد نظر را انجام دهند. 
اگر هنرجویی مفهوم را درک کرده اما قادر به انجام فعاليت به نحو صحيح نيست نمره 
حداقل و اگر فعاليت را کاماًل درک و به طرز صحيحی انجام دهد نمره قبولی برای او 
در نظر گرفته شود. در صورتی که هنرجو، زمان اجرا به مواردی اشاره کند یا مورد توجه 

قرار دهد که باالتر از سطح انتظار هنرآموز باشد نمره 3 به او تعلق می گيرد.

جدول راهنمای ارزشیابی پودمان

ارزشیابی لکه گیری

1درک مفهوم فعاليت و ناتوانی در انجام آن

2درک مفهوم فعاليت و انجام کامل آن

3اجرای فعاليت باالتر از سطح انتظار هنرآموز



3

فصل 1: تعمیر روسازی راه

شرحی بر روش تدریس
پيش بينی  و  هنرستان  موجود  امکانات  اقتضای  به  تدریس  روش  پودمان  این  در 
هنرآموز از سطح دانش هنرجویان می باشد. برای مثال چنانچه هنرجویان مطالب 
تئوری را در سطح مطلوبی فرا گرفته اند می توانيد مستقيماً به فعاليت های کارگاهی 
بپردازید در غير این صورت نياز به استفاده از ابزارهای کمک آموزشی مانند فيلم 
از فعاليت کارگاهی  از عمليات لکه گيری و درزگيری قبل  یا نمایش اسالیدهایی 

می باشد.
انجام  و  درس  تشریح  برای  باشد  آسفالتی  هنرستان  محوطه  اگر  نمونه  برای 
از طریق  می توان  و  است  مناسبی  مکان  هنرستان  محيط  کارگاهی،  فعاليت های 
مشاهده مستقيم، هنرجویان را با خرابی های روسازی آشنا کرد. در غير این صورت 

باید از طریق ویدیوهای آموزشی یا تصاویر موجود، تدریس کرد.

روسازی و خرابی های آن
در متن کتاب درسی به بررسی خرابی های ناشی از ترک خوردگی پرداخته شد، 
در ادامه بعضی از خرابی های شایع دیگر در روسازی های آسفالتی شرح داده شده 

است. 
 گودی مسیر چرخ )راتینگ(

راتينگ گویند.  یا  را گودی مسير چرخ  تو رفتگی سطحی طولی در مسير چرخ 
ميزان این خرابی با اندازه گيری عمق تو رفتگی محاسبه می شود. شکل 1 نمونه ای 

از این خرابی و نحوه اندازه گيری آن را نشان می دهد.

شکل 1ـ نمونه ای از خرابی گودی مسیر چرخ
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 تغییر شکل های لغزشی
جابه جایی طولی یک ناحيه محدود از سطح روسازی را گویند. این خرابی معموالً 
تقاطع ها  یا  در قوس ها  و معموالً  یا شتاب گيری وسایل نقليه  ترمزگيری  دليل  به 
رخ می دهد. ممکن است جابه جایی قائم مربوطه را نيز دارا باشد شکل های 3 و 4. 

شکل 2ـ  نمونه ای از خرابی گودی مسیر چرخ و نحوه اندازه گیری آن

شکل 3ـ تغییر شکل لغزشی سطح روسازی
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 قیرزدگی
که  است  روسازی  روی سطح  بر  قيری  مصالح  نازک  الیه  یک  تشکيل  قيرزدگی 
عموماً موجب براق شدن سطح و قابليت انعکاس نور توسط سطح روسازی می شود 
که این سطح معموالً تا حدودی چسبناک است. قيرزدگی به دليل وجود قير بيش 
از حد در مخلوط آسفالتی، استفاده بيش از حد از آ ب بندهای قيری، درصد فضای 
خالی کم در مخلوط آسفالتی یا ترکيبی از عوامل ذکر شده به وجود می آید. زمانی 

شکل 4ـ شکل شماتیک از محل و نحوه وقوع تغییرشکل لغزشی رویه

شکل 5ـ قیرزدگی سطح روسازی آسفالتی
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برای انجام این فعاليت، می توان هر محوطه آسفالتی که دارای تنوع نسبتاً 
مناسبی از خرابی ها باشد را درنظر گرفت. هنرجویان از هر خرابی ترک خوردگی، 

تصویر تهيه کرده و با ذکر دليل نوع ترک های هر تصویر را بيان کنند.

که هوا گرم است، قير موجود در مخلوط آسفالتی فضای خالی مخلوط آسفالتی 
حرکت  فرایند  اینکه  به دليل  می یابد.  راه  روسازی  سطح  به  سپس  و  پر نموده  را 
اثر سرد  )جابه جایی( قير به سطح روسازی فرایندی برگشت ناپذیر است، قير در 

شدن هوا به جای قبلی خود باز نمی گردد و در سطح روسازی باقی می ماند.
 صیقلی شدن سطح )صیقلی شدن سنگ دانه ها(

با کنار رفتن قير، سطح سنگ دانه ها نمایان می شود. در صورتی که جنس سنگ دانه ها 
کاهش  باعث  که  می شود  صيقلی  آنها  باشند، سطح  نداشته  را  کافی  مقاومت  نيز 

اصطکاک سطحی شده و منجر به سوانح رانندگی می شود.

شکل6 ـ صیقلی شدن سنگ دانه ها

تعیین روش درزگیری
و  پر کردن  روش  دو  تفاوت  باید  هنرجو  برای  ابتدا  درزگيری،  روش  تعيين  در 
آب بندی ترک را تشریح کرد و به مفهوم مخزن برش مطابق با شکل 10 از کتاب 
از درزگيری و همچنين آب بندی  از آن به ضرورت استفاده  درسی پرداخت. پس 
در مقابل پرکردن ترک در ترک های فعال پرداخته شود که الزم است قبل از این 
مفهوم، ترک فعال شرح داده شود. در شکل 12 کتاب درسی هریک از تصاویر ترک 
ارائه شده را با ارایه توضيحات شرح دهيد. به عنوان مثال در شکل 7 برای تصویر 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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در صورتی که آب و هوای یک منطقه سردتر باشد )زمستان های سرد و تابستان های 
نسبتاً معتدل( مخزن ایجاد شده بایستی بزرگ تر باشد یا کوچک تر؟

هر اندازه دما در زمستان سردتر باشد ميزان باز شدگی دهانه ترک بيشتر 
می شود، از آنجایی که در زمستان به دليل سرما خاصيت االستيک بودن قير 
نياز است  بنابراین  کاهش می یابد و ميزان کش آمدگی قير کمتر می شود. 

مخزن بزرگ تر ایجاد شود.
به نظر شما کدام نوع ترک )فعال یا غير فعال( به مرور زمان دارای خرابی 

بيشتری در دیواره های خود خواهد بود؟ دليل آنچه می تواند  باشد؟
با  از 3 ميلی متر می باشد،  بازشدگی در زمستان بيشتر  در ترک های فعال 
نفوذ آب و نخاله و بسته شدن ترک در فصل گرما، فشار بر نخاله ها باعث 

ایجاد خرابی بيشتر در دیواره های ترک می شود.

سمت چپ، می توان این طور بيان کرد که در این حالت ترک در شرایط عادی 
خود که دمای هوا معتدل است )بهار و پایيز( قرار دارد، وقتی دمای هوا کاهش 
پيدا می کند صفحات رویه آسفالتی جمع شده و در نتيجه عرض ترک ها افزایش 
می یاید. با افزایش عرض ترک، دیواره های مضمحل شده و نخاله ها به درون ترک 
نفوذ می کنند. با گرم شدن هوا و در فصل تابستان لبه های ترک به یکدیگر نزدیک 
می شوند، در صورت وجود نخاله درون ترک، به دیواره ها فشار وارد شده و دچار 
اضمحالل بيشتری می شوند و این فرایند در فصول مختلف به همين شکل ادامه 
یافته و سبب خرابی هرچه بيشتر ترک می شود. برای دیگر شکل ها نيز توضيحات 

به همين نحو ارائه شود.

پاسخ فعالیت 
کالسی

شکل 7ـ روش های درزگیری
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برای تشریح فلوچارت ارایه شده در شکل 13، ابتدا مراحل کلی را بيان نموده و 
به هنرجویان تأکيد کنيد که این مواردی که بایستی چک شود در ادامه تشریح 
شد  تشریح  ادامه  در  که  مواردی  از  یک  هر  بيان  از  پس  کنيد  سعی  و  می شود 
برگشت به عقب داشته و محل آن را در فلوچارت نشان دهيد تا با انجام این کار 

روند تعيين نوع درزگيری برای هنرجو به خوبی تفهيم شود.
را که مطالب  و گزارشی  از هنرجویان گزارش درخواست کرده  زیر  فعاليت  برای 
جامع تر و کامل تری دارد در کالس ارایه کند و در صورت وجود کاستی، از مطالبی 

که در پاسخ فعاليت ارایه شده است کمک بگيرید.

اسالری سیل یا دوغاب قیری 
مخلوط های آسفالتی رویه نازک قيرآبه ای از مصالح ریزدانه و قيرآبه )با یا 
به عنوان یک قشر حفاظتی روی سطح  و  تهيه  و آب  افزودنی(  مواد  بدون 
راه های آسفالتی موجود پخش می شوند ضخامت آن وقتی که در یک الیه 
اجرا می شود حدود 3 تا 10 ميلی متر است. استفاده از این مخلوط ها برای 
راه هایی توصيه می شود که زیرسازی آنها کاماًل سالم بوده و خرابی ها محدود 
به خرابی های سطحی باشد. درصورت وجود ترک ها و نواقص زیاد ابتدا باید 
آن را تعمير و لکه گيری و سپس اقدام به روکش با این مخلوط قيرآبه ای 
کرد. این مخلوط ها هنگام پخش در سطح راه باید حالت نيمه روان و خميری 
داشته باشند تا در ترک ها و خلل و فرج سطح راه نفوذ کرده و آن را آب بندی 

کنند. 
:)Slurry Seal( نکات و موارد استفاده اسالری سيل

1  درزگيری سطح روسازی آسفالتی.
2  جلوگيری از زبر شدگی غير شدید.

3  درزگيری ترک های سطحی.
4  افزایش ميزان اصطکاک سطح روسازی.

5  استفاده از یک الیه اسالری سيل در بخش هایی از راه که روسازی مشکل 
اکسيداسيون یا سخت شدن بيش از حد دارد.

6  به تأخير انداختن زبر شدگی و ترک های سطح روسازی.
از  عاری  جارو،  یا  متراکم  هوای  فشار  با  باید  جاده  سطح  اجرا،  حين    7

هرگونه آلودگی شده و ضمناً، دانه بندی بين 6 تا 10 ميلی متر باشد.
مرز  به  روسازی  دارد،  ترک های خيلی گسترده وجود  ٨  در جاهایی که 
اضمحالل رسيده است، ترک ها در شبانه روز درحال گسترش هستند و یا 

زبر شدگی خيلی زیاد باشد، از این روکش استفاده نمی شود.

پاسخ فعالیت 
کالسی
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شدت خرابی ترک خوردگی
کتاب   13 شکل  فلوچارت  در  ترک ها  مقدار  عنوان  با  )که  خوردگی  ترک  شدت 
برای  که  می آید  بدست  ترک ها  مجموع طول  بر حسب  است(  بيان شده  درسی 
در  زیر  فعاليت  خرابی  برداشت  به محل  مراجعه  از  قبل  موضوع،  این  بهتر  تفهيم 
کتاب درسی توسط هنرجویان انجام گيرد. از هنرجویان بخواهيد برای این جلسه 

از کالس خط کش به همراه داشته باشند.

9  ضخامت این اندود، بين 3 تا 10 ميلی متر )بسته به شرایط( است و در 
هوای گرم، در عرض 2ساعت پس از پاشش، ترافيک می تواند ازآن عبور کند.
باشد و در 24 ساعتی که  برای اجرا، حداقل دما 10 درجه  10  بهتر است 

اسالری سيل اجرا می شود، احتمال یخ زدگی وجود نداشته باشد.
11  عمر اسالری سيل، بين 3 تا 5 سال است و کاربرد آسان، سرعت باالی 
اجرای کار، استفاده کمتر از مصالح، مقاومت زیاد در برابر اصطکاک، جلوگيری 
از اختالف ارتفاع بين آسفالت اصلی و شانه راه و نيز، کاهش هزینه از مزایای 

اصلی اسالری سيل محسوب می شود.

شکل ٨  ـ اجزای تشکیل دهنده مخلوط اسالری سیل
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شدت خرابی دیواره یا حاشیه ترک و تعیین عرض ترک

با استفاده از یک خط کش طول ترک های نشان داده در تصویر را بر حسب 
اندازه گيری  به مقياس 1/100، طول  با توجه  سانتی متر بدست می آوریم. 
شده بر حسب سانتی متر در تصویر برابر با طول ترک ها بر حسب متر در 
 واقعيت است. بنابراین طول ترک ها در مقطع نشان داده شده برابر است با:
L = 6/3 + 2/6 + 3/7 + 4/8 + 4/1 + 4/3 + 4/4 + 6/5 + 6/2 + 6/7 = 49/6

با توجه به جدول »راهنمای تعيين شدت خرابی ترک خوردگی« ميزان ترک 
خوردگی در یک خط حرکتی )الین( مد نظر است بنابر این مقدار حاصل 
شده را با توجه به اینکه تعداد الین ها 2 می باشد بر 2 تقسيم می شود. از 
با  ارایه شده است  طرف دیگر مقدار خرابی در طول 100 متر در جدول 
فرض یکنواخت بودن ميزان ترک خوردگی ها و طول 10 متری مقطع، مقدار 

خرابی باید در 100/10 ضرب شود. بنابراین داریم:     

=/ طول خطی ترک در 100 متر قطعه روسازی × =49 6 100 2482 10    
مقدار  ترک خوردگی«  خرابی  شدت  تعيين  »راهنمای  جدول  به  توجه  با 
است.  زیاد  ترک خوردگی  نتيجه شدت  در  و  بوده  از 135  بيشتر  آمده  بدست 

آیا ترک نشان داده شده در شکل 
از  استفاده  با  می توان  را  روبه رو 
روش درزگيری ترميم کرد؟ دالیل 

دهيد.  شرح  را  خود 
برای استفاده از روش درزگيری شرط 
اوليه ای وجود دارد که نقض هریک 
موجب عدم استفاده از روش درزگيری 
این  می شود.  نگهداری  و  تعمير  در 
 13 شکل  نمودار  در  که  شرط  سه 
است  داده شده  نشان  درسی  کتاب 
ترک 0ـ     25  از: 1ـ عرض  عبارت اند 
)شدت(  ترک ها  مقدار  ميلی متر،2ـ 
درحد متوسط، 3ـ خرابی دیواره ترک 

در حد کم تا متوسط.

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی

شکل 9
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که  ترک  از  طولی  ابتدا  ترک،  حاشيه  یا  دیواره  خرابی  متوسط  تعيين  برای 
دارای دیواره های پوسته پوسته شده یا دارای ترک های ثانویه در حاشيه ترک 
است تعيين می شود. درصورتی که این طول مطابق با جدول زیر بيش از 50 
درصد طول ترک باشد، شدت خرابی دیواره یا حاشيه ترک، دارای شدت زیاد 
دسته بندی می شود. ترک موجود در شکل، خرابی های دیواره و حاشيه تقریباً 
یا حاشيه  دیواره  بنابراین شدت خرابی  در سرتاسر ترک گسترده می باشند. 

ترک زیاد می باشد و نمی توان از روش درزگيری استفاده کرد.

شدتمتوسط سطح خرابی دیواره یا حاشیه ترک )درصدی از طول ترک(

کم0ـ 25

متوسط26 ـ 50

زیاد51 ـ 100

در صورتی که عرض ترک روبه رو برابر با 18 ميلی متر باشد چه روش درزگيری 
به نظر شما مناسب است؟ دالیل خود را بيان کنيد.

با توجه به سالم بودن دیواره و حاشيه ترک خرابی دیواره یا حاشيه ترک کم 
می باشد و همانطور که در صورت سؤال بيان شده است عرض ترک خوردگی 
برابر با 18 ميلی متر می باشد بنابراین با توجه به شکل 13 کتاب درسی روش 

مناسب برای درزگيری این ترک روش پرکردن ترک می  باشد.

شکل 10
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برش ترک
در این قسمت پس از ارائه توضيحات بيان شده در متن کتاب درسی فيلم شماره 
یک را برای هنرجویان پخش کرده تا با نحوه کار دستگاه آشنا شوند. در هنگام 
نمایش فيلم برای درک بهتر تصاویر ارایه شده در کتاب با توقف فيلم موارد مشابه 

در فيلم را نشان داده تا درک بهتری از تصاویر پيدا کنند.

در این فعاليت با ارایه متر، یا در صورت وجود ارایه رولفيکس به هنرجویان 
طول ترک های منطقه مشخص شده را تعيين کنند. استفاده از رولفيکس 

سرعت برداشت طول ترک ها را باال می برد. 

با اجرای فعاليت های دوم و سوم هنرجویان اکنون قادر به برداشت اطالعات 
مورد نياز برای تعيين روش مناسب درزگيری می باشند. بنابراین سه مشخصه 
شدت ترک خوردگی، عرض ترک و خرابی دیواره های ترک را بدست آورند. از 
هنرجو بخواهيد عرض ترک های مختلف را اندازه گيری کرده تا گستره عرض 
ترک را به دست آورند، درصورتی که این گستره بين 0 تا 25 ميلی متر باشد 
یکی از شروط استفاده از روش درزگيری برآورده می شود. درصورت برآورده 
شدن دو شرط دیگر )شدت و خرابی حاشيه ترک(، روش درزگيری انتخاب 
می شود. برای تعيين روش پرکردن یا آب بندی، ترک ها به تفکيک انتخاب 
می شوند. هنرجویان می توانند با تصویربرداری و بر روی تصویر، ترک هایی 

که باید آب بندی یا پرشوند را مشخص کنند.

در فعاليت عملی چهارم، برای ترک هایی که درزگيری آنها با استفاده از روش 
آب بندی تعيين شد عرض و عمق برش ترک را با استفاده از جدول 3 کتاب 
از دستگاه  استفاده  به خطراتی که می تواند  توجه  با  درسی مشخص کنيد. 
برش ترک برای هنرجو به همراه داشته باشد به عنوان نمونه، استادکار ترک ها 
را برش داده یا درصورت استفاده هنرجویان نکات ایمنی به شدت مورد توجه 

قرار گرفته و از اجتماع هنرجویان در اطراف دستگاه خودداری شود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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تمیز کردن و خشک نمودن ترک

به جز استفاده از هوای فشرده و فشار هوای داغ برای تميز کردن ترک ها که 
در متن کتاب درسی اشاره شد دو روش دیگر شامل 1ـ برس زنی با سيم و 
2ـ استفاده از ماسه پاشی )سندپالست( وجود دارد که در ادامه به هر یک از 

این روش ها پرداخته می شود.
  روش تمیز کردن ترک با برس زنی سیمی

روش برس زنی برای ترک های خشک که دارای الیه ضعيِف سطحِی بسيار 
کمی باشد، باید استفاده گردد. باید قادر باشد که مسير ترک را به خوبی 
دنبال کند و با شکلی از فشار هوا نيز همراه باشد. عالوه بر این، ملحقات برس 
باید شامل موهای به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا اجازه نفوذ به درون 
کانال ترک را بدهد و به اندازه کافی صلب باشد تا بتواند آلودگی و نخاله ها 

را خارج کند. نمونه ای از این دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است.

  روش تمیز کردن ترک با استفاده از ماسه پاشی )سندپالست(
عمليات ماسه پاشی بایستی در آب و  هوای خشک انجام گيرد و پس از آن 
از مخزن و  پاشيده شده  برای خارج کردن ماسه های  از فشار هوا  بایستی 
سطح جاده استفاده شود. تجهيزات ماسه پاشی باید قادر به زدودن آلودگی، 
نخاله و باقی مانده های ناشی از برش ترک با استفاده از ترکيب اندازه گيری 
شده از هوا و ماسه های ساینده باشند. یک بار عبور ماسه پاشی در امتداد 
هریک از دیواره های مخزن برش خورده الزم است. جریان هوا و ماسه باید 
ایجاد  که سبب  باشد  ترک(  دیواره های  )عموماً  به سمت سطوح  مستقيماً 
باند مناسب مواد درزگير می شود. به طور کلی نازل دستگاه به فاصله 100 
تا 150 ميلی متر از کانال ترک قرار داده می شود تا تميزکاری بهينه بدون 

پاسخ فعالیت 
کالسی

شکل 11
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آماده سازی و تزریق ماده گرم درزگیر)ماده آب بند(
براي   ASTM D6690 Type I )D1190( الزامات  با  مطابق  مواد  کلی  به طور 
درزگيري در مناطق با آب و هواي معتدل تا حداقل دماي 18ـ درجه سانتی گراد 

مناسب هستند.
موادي که مطابق با الزامات )ASTM D6690 Type II )D3405 هستند براي 
استفاده در دماهایی پایين تا 29ـ درجه سانتی گراد و بيشتر شرایط آب و هوایی 

مناسب می باشد.
 ASTM D6690 Type IV استاندارد  با  مطابق  پایين  مدول  با  آب بند  مواد 
تا 40ـ سانتی گراد  هوایی خيلی سرد  و  آب  در شرایط  استفاده  برای   )D3405(

مناسب هستند.
مواد مورد استفاده در پرکردن ترک ها

استفاده از مواد درزگير نظير قير خالص، قيرهاي محلول و امولسيونی، قير الستيکی، 
قيرهاي امولسيونی اصالح شده، قيرهاي اصالح شده با الياف یا مواد معدنی براي 

پر کردن ترک کاربرد دارد.
به دليل عملکرد ضعيف قير خالص و قيرهاي محلول و امولسيونی توصيه می شود، 
از قير الستيکی، قيرهاي امولسيونی اصالح شده، قيرهاي اصالح شده با الياف یا 

مواد معدنی براي پر کردن ترک استفاده شود.

تخریب مخرن ترک را فراهم نماید. یک راهنما برای تنظيم مسير پاشش ماسه 
به ترک مانند آنچه در شکل زیر استفاده شده است می تواند به کار گرفته شود.

شکل 12 ـ ماسه پاشی به همراه راهنمای چوبی متصل به آن
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پاسخ به فعالیت های کارگاهی بخش لکه گیری

هنرجویان به گروه های 3 نفره تقسيم شده و هر گروه در محوطه هنرستان 
یک نوع ترک خوردگی یا چاله بر روی سطح آسفالت پيدا کرده و مطابق 
شکل زیر، محل آن را خط کشی و محيط و مساحت آن را محاسبه کرده  و 

در یک فایل اکسل به هنرآموز خود ارائه کنند. 

پاسخ: در این فعاليت بهتر است به جای پيدا کردن یک ترک یا سطح ترک 
خورده یک سطحی که کامالً دچار زوال شده است را پيدا کرده و سپس 
این سطح می تواند  بهسازی عالمت گذاری شود.  اطراف آن جهت عمليات 
باشد. در تصویری  یا یک چاله  رفته  بين  از  کاماًل  یک سطح موج زده که 
که در فعاليت آمده است تقریباً نحوه انجام کار آمده است. اما برای توضيح 
بيشتر باید گفت که باید از هر حدود20 سانتی متر ابعاد بيشتری را درنظر 

گرفت و سپس خط کشی کرد تا عمليات انجام شود..

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 13 ـ نحوه مشخص کردن محدوده خرابی برای لکه گیری

هنرجویان در محيط آسفالتی هنرستان با بررسی چشمی با توجه به تصاویر 
کتاب، 2 نوع خرابی ترک پوست سوسماری)شبيه به بدن سوسمار( و چاله 
را پيدا کرده، سپس گزارش کاملی از تعداد آنها، شدت، محيط، مساحت و 

عمق آنها را به هنرآموز خود ارائه کند.
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هنرجویان با کمک هنرآموز خود و با استفاده از منابع اینترنت و کتابخانه ای 
ليستی از انواع غلتک های خودران و دستی را تهيه و کاربردهای هر یک را 

در جدولی ارائه کند.
پاسخ: غلتک های خودران به انواع زیر تقسيم می شود:

1  غلتک های پاچه بزی 
2  غلتک های شبکه ای 
3  غلتک های ارتعاشی 

4  غلتک های فوالدی صاف 

شکل 14 ـ شماتیک ترک پوست سوسماری

شکل 15 ـ ترک با الگوی پوست سوسماری

تکرارشونده  ترافيکی  بارگذاری های  معرض  در  رویه های  در  ترک  این  پاسخ: 
به هم  به صورت  اول توسعه، ترک ها  در جای چرخ ها رخ می دهد. در مرحلۀ 
متصل شده دیده می شود. مراحل بعدی شامل توسعه به سوی کناره ها و قطعات 
تندگوشه که فاصله شان از لبه معموالً از 0/3 متر کمتر است و با الگوی پوست 

سوسماری تشکيل می شوند می باشد. شکل ترک به شکل زیر می باشد.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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5  غلتک های پنوماتيک 
6  غلتک های کفشک دار 

7  بولدوزرهای متراکم کننده 
سه مورد از غلتک های پرمصرف توضيح داده می شود.

غلتک های پاچه بزی
غلتک های پاچه بزی دارای استوانه ای مجهز به تعدادی پایه های بيرون آمده 
پایه ها که به پاچه بزی موسوم اند به عمل تراکم کمک می کنند.  این  است و 
این غلتک عمل تراکم را با استفاده از فشار استاتيکی و همچنين کنترل انجام 

می دهد. این غلتک ها برای تراکم خاک های رسی کاربرد دارند.
غلتک های دارای چرخ فوالدی صاف

این نوع غلتک ها هنوز هم به طور وسيع در عمليات ساختمانی به کار می روند. 
آنها جهت متراکم نمودن سطح آسفالت جاده ها مورد استفاده قرار می گيرد. 
این نوع غلتک ها دارای انواع متفاوتی هستند که متداول ترین آنها عبارت اند از: 
غلتک سه چرخ )دومحوری( غلتک دومحوری تاندم و غلتک سه محوری تاندم.

غلتک های پنوماتیک )چرخ الستیکی(
خاک های  تراکم  مورد  در  فشار  اعمال  قوانين  و  بوده  مسطح  غلتک ها  این   
زیرسطح درباره آنها صادق است. غلتک های چرخ الستيکی عمدتاً برای تراکم 
چرخ  غلتک  از  استفاده  از  بعد  داشت  توجه  باید  می شوند.  استفاده  آسفالت 

استفاده شود. الزاماً  از غلتک های چرخ فوالدی  باید  الستيکی 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

آسفالتی  خرابی  محل  یک  شده،  تقسيم  نفره   4 گروه های  به  هنرجویان 
و سایر  کلنگ  با  قبلی  فعاليت های  پيدا کرده، طبق  را  در محل هنرستان 
ابزارهای قابل استفاده به تشخيص هنرآموز و با رعایت مسائل ایمنی نسبت 

اقدام کنند. برداشت کامل محل خرابی  و  به تخليه 
پاسخ: اگر در کارگاه هنرستان آسفالت تراش و کاتر وجود داشته باشد که 
با وسایل دستی  این صورت  انجام شود. در غير  ابزارها  این  باید توسط  کار 
مثل کلنگ و بيل نيز می توان این کار را انجام داد. فقط باید دقت کرد که 
ضخامت کنده شده توسط ابزارهای دستی تقریباً یکسان باشد. در تصاویر 

کتاب شکل کاتر آمده است.
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هرگروه از هنرجویان با استفاده از امکانات موجود در کارگاه هنرستان یک 
محل خرابی را در محوطه آسفالتی مدرسه پيدا کرده، ابتدا آن را خط کشی، 
براساس مطالب گفته  سپس نوع خرابی و راه کار ترميم آن تعيين، سپس 

شده ابتدا نسبت به تهيه مصالح و سپس نسبت به مرمت آن اقدام کنند.
پاسخ: در این فعاليت ابتدا باید طبق یکی از فعاليت های پيشين محل خرابی 
مشخص و عالمت گذاری شود. سپس نوع ترميم تعيين و مصالح آن مشخص 
و تأمين شود. سپس با استفاده از امکانات کارگاهی قير و مصالح را گرم کرده  
مخلوط کنند و سپس محل خرابی ترميم شود. در انتها توسط غلتک های 

دستی محل خرابی ترميم شود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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فصل 2

نصب عالئم راه
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جدول بودجه بندی

واحد جلسه
یادگیری

بخش از 
رئوس محتواپودمان

زمان

عملینظری

1

نصب 
عالئم 

راه

یک
تعاریف وکاربرد عالیم اخطاری و ضوابط نصب و به کارگيری 
از  فاصله  و  نصب  محل  ابعاد  )مبانی،  اخطاری  تابلوهای 

موقعيت خطر( تشریح شود.
30

یک

مثال های   و  اخطاری  تابلوهای  اندازه  تعيين  معيارهای 
ارائه شده در کتاب تشریح گردد فعاليت کالسی توسط 
هنرجویان ارائه و با راهنمایی هنرآموز موارد مشابه برای 

هنرجویان تشریح شود.  

30

دو2

تابلوهای انتظامی مبانی قانونی و حقوقی و انواع تابلوهای 
40انتظامی تشریح شود. 

معيارهای   و  انتظامی  تابلوهای  نصب  ضوابط  و  معيارها 
تعيين کننده ابعاد تابلوها، تدریس شود فعاليت کالسی 
انجام  و  تکميلی  توضيحات  و  ارائه  هنرجویان  توسط 
تشریح  کالس  در  آموز  هنر  توسط  مشابه  های  تمرین 

شود.   

20

3

سه

تعریف تابلوهای اخباری، انواع آن و موارد کاربرد هر یک 
از انواع  تابلوهای تشریح شود. 

به کارگيری  و  نصب  ضوابط  کلی  اصول  و  نصب  ضوابط 
تابلوها تشریح شود. 

فعاليت کالسی توسط هنرجویان ارائه و توضيحات تکميلی 
کالس  در  آموز  هنر  توسط  مشابه  تمرین های  انجام  و 

تشریح شود.   

40

چهار
تایلوهای ویژه  تابلوهای مسيرنما و  نما،  تابلوهای جهت 
عمليات عمرانی تعریف  و موارد کاربرد و معيارهای نصب 

و به کارگيری تابلوهای مذکور تشریح گردد.
20

4

پنچ

انواع  اتصاالت،  تابلوها،  نصب  فنی  ضوابط  و  مشخصات 
پایه ها، نحوه انتخاب پایه و پی با توجه به ابعاد تابلوها، 
ارتفاع و فاصله جانبی نصب تابلوها در حالت های مختلف 

نصب تابلوها تشریح گردد. 

40

ابزارآالت و تجهيزات مورد نياز برای نصب تابلوها تشریح 
گردد. رعایت   اصول ایمنی در هنگام کار و حفاظت های 
فردی و کارگاهی برای هنرجویان تشریح گردد به طوری که 
بعد از اتمام این مرحله اطمينان حاصل شود که هنرجویان 
توانایی و مهارت الزم جهت انجام عمليات کارگاهی نصب 
انجام  به  قادر  و  باشند  دیده  آموزش  به خوبی  را  تابلوها 

کارهای عملی هستند.

2
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5

نصب 
عالئم 

راه

فصل یک 
و دو

آموزش  عملی فرایندهای  نصب 
سپس  و  نصب  محل  و  ابعاد  تابلو،  نوع   انتخاب  مرحله 
آموزش عملی نصب یک مورد تابلوی اخطاری و یک مورد 
تابلوی انتظامی برای یک راه شهری با سرعت  50 و80 
تابلوی  یک  و  اخطاری  تابلوی  )یک  ساعت  در  کيلومتر 
انتظامی برای سرعت 50 و سرعت 80 کيلومتر در ساعت(

04

02انجام فعاليت کارگاهی فصل یک و دو 

6

فعاليت 
ارزشيابی 
دوره ای 

فصل یک 
و دو

انجام فعاليت کارگاهی نصب تابلوی اخطاری احتياط با 
تابلوی حداکثر سرعت 50 کيلومتر در ساعت روی یک 

پایه    
02

02انجام  فعاليت ارزشيابی دوره ای شماره دو

02انجام  فعاليت ارزشيابی دورهای شماره یک

7
آموزش 

عملی فصل 
سه

آموزش عملی فرایندهای نصب تابلوهای اخباری و سپس 
نصب یک نمونه تابلوی پرچمی در ابعاد  2×1/5 متر)عرض 
ابعاد  در  مستطيلی  تابلوی  یک  و  متر(   2 طول  و   1/5
100×70 سانتی متر  )عرض 70 سانتی متر و ارتفاع یک 

متر(

06

٨

انجام 
فعاليت 

ارزشيابی 
شماره 3

02انجام فعاليت کارگاهی شماره 3

انجام فعاليت کارگاهی نصب تابلوهای اخباری  با انتخاب 
1/5هنرآموز براساس محتوای آموزشی ارائه شده در کتاب

2/5انجام فعاليت ارزشيابی شماره 3

فصل چهار 9
و پنج 

آموزش عملی اصول به کارگيری و نصب تابلوهای حاشيه 
و  کارگاهی  عمليات  تابلوهای  نما،  جهت  تابلوهای  نما، 

مسيرهای موقت
02/5

01/5انجام فعاليت ارزشيابی شماره 4

2آموزش عملی اتصاالت و اجزا و عناصر تابلوها

10
فصل پنج 
و ارزشيابی 

پایانی

آموزش عملی مشخصات فنی  تابلوها و اصول اجرایی نصب 
03انواع تابلوها 

03انجام فعاليت کارگاهی ارزشيابی پایانی 

ادامه جدول بودجه بندی
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طرح درس:
نمونه طرح درس به شرح زیر ارائه شده است که با کمک آن باید برای هر هدف 

طرح درس مشابه تهيه شود:

تابلوهای اخطاری

ابزار و تجهیزاتروش ارائهموارد قابل ارائهزمانبخش

اهميت و مواردکاربرد  تابلوهای 5%مقدمه
اخطاری 

طرح سؤال، ایجاد تعامل در هنرجویان 
و هدایت پاسخ ها، نمایش شکل و فيلم 

و  فيلم  درسی،  کتاب 
ویر  تصا

30%سرفصل
معرفی انواع تابلوهای اخطاری، 
معيارهای انتخاب ابعادتابلوهای 
اخطاری  و  جانمایی تابلوهای 

اخطاری 

طرح سؤال، جلب مشارکت هنرجویان، 
مثال های  و  جداول  شکل،  نمایش 

کتاب

و  فيلم  درسی،  کتاب 
ویر  تصا

60%فعالیت

آشنایی عملی با تابلوهای اخطاری، 
شناخت عملی روش های جانمایی 

و نصب 

یک  از  بازدید  جهت  برنامه ریزی 
نصب  عمليات  یا  راه سازی  سایت 
واقعی  کار  محيط  مشاهده  عالئم، 
انجام وظيفه توسط متصدی  حين 

نصب عالیم و انجام آن در عمل

کارعملی در یک  محيط 
کارگاهی )و یا در صورت 
سایت  یک  در  امکان 
راه سازی(، آشنایی عملی 
تجهيزات  و  ابزارآالت  با 

نصب

عنوان 5%جمع بندی مطالب  از  نتيجه گيری 
شده و فعاليت های انجام شده

بحث و تعامل در خصوص آموخته های 
هنرجویان

کالس درس

انواع تابلوها
تقسیم بندی انواع تابلو 

برای آموزش این پودمان ابتدا باید مفاهيم تئوری به خوبی به هنرجویان آموزش داده 
شود برای این کار حتی االمکان از اسالید، تصاویر، فيلم های آموزشی در چارچوب 
و  به کارگيری  اصول  شود.  استفاده  درسی  کتاب  در  شده  ارائه  آموزشی  محتوای 
انتخاب عالئم به خوبی برای هنرجویان با شکل، جداول و نقشه تشریح شود. برای 

شروع مبحث از سؤاالتی که در متن کتاب آمده است استفاده شود. 
توليد  مراحل  از  بازدید  به صورت  کارگاهی  تجارب  ارائه  عملی  آموزش  بخش  در 
و نصب تابلوها و دعوت از تکنسين ها و کارگران ماهر نصب تابلو به منظور  ارائه 
می تواند قبل از انجام کار عملی ضمن ایجاد جذابيت و انگيزه در هنرجویان موجب 
آشنایی هنرجویان  با زمينه های فعاليت های اجرایی از این پودمان شود. همچنين 
نکات ایمنی قبل انجام فعاليت های عملی به هنرجویان آموزش داده شود برای این 
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منظور می توانيد از مبحث 7 نشریه 267 ایمنی در عمليات اجرایی استفاده کنيد. 
باید به این موضوع در آموزش نظری و عملی تأکيد شود که هدف از نصب عالئم 
کنترل و هدایت ترافيک و افزایش ایمنی راه ها است، تقسيم بندی تابلوها شامل تابلوهای 
و  اعالم هشدار  اخطاری جنبه  تابلوهای  و چون  است  اخباری  و  انتظامی  اخطاری، 

پيشگيری دارند، ابتدا در فصل بندی کتاب درسی تابلوهای اخطاری ارائه شده است.
و  است  اهميت  نظرحائز  این  از  لذا  و  دارند  قانون  اعمال  انتظامی جنبه  تابلوهای 
سرپيچی از آنها اگر منجر به بروز حادثه و تصادف شود مسئوليت تخطی از احکام 
تابلوهای  تابلوها خصوصاً  اما نقض در  رانندگان است  با  انتظامی  تابلوهای  پيام  و 
دستگاه های  و  امر  متوليان  با  مسئوليت  گردد  حادثه  به بروز  منجر  اگر  اخطاری 
داشته  کمبود  اگر  نيز  اخباری  تابلوهای  همچنين  بود  خواهد  ذی ربط  اجرایی 
باشند یا به درستی جانمایی نشده باشند ممکن است موجب بروز سوانح رانندگی 
گردد که هنرجویان باید با ارائه مثال های عملی با اهميت و دقت در نصب عالئم 
آشنا شوند. این تقسيم بندی که ارائه شد به صورت کلی است و مطابق توضيحات 
کتاب تقسيم بندی جزئيات بيشتری نيز وجود دارد که براساس آن تابلوها به انواع 

جزئی تری تقسيم می شوند.
 تابلوهای اخطاری

تابلوهای  و نصب  انتخاب  نحوه  با  آشنایی هنرجویان  این بخش  آموزش  از  هدف 
تابلوهای  به کارگيری  در  نکات  مهم ترین  درسی  کتاب  براساس  است.  اخطاری 
اخطاری عبارت اند از: ویژگی ها، کاربرد، نقش قانونی، اندازه و محل نصب تابلوهای 

اخطاری. 
 ویژگی تابلوهای اخطاری: تابلوهای اخطاری به شکل مثلث و با اضالع مساوی 
ساخته می شود. راس همه این تابلوها سه ضلعی به سمت باال می باشد و برای اعالم 

خطر پيش روی استفاده کنندگان از راه نصب می شود. 
اقدامات  تابلوها موجب کاهش سرعت، رعایت احتياط و  این  به  مشاهده و توجه 
احتمال  نقاطی که  اخطاری در کليه  تابلوهای  باید  بود.  رانندگان خواهد  مناسب 
خطر و حادثه وجود دارد به منظور آگاه سازی رانندگان و افزایش ایمنی نصب شود، 
باید توجه داشت تابلوها در هيچ حالتی بيش از حد مورد نياز نصب نشود چون در 
این صورت موجب سلب اعتماد رانندگان و بی توجهی آنها شده و موجب کاهش 

کارایی تابلوها خواهد شد. 
 نقش قانونی تابلوهای اخطاری: تابلوهای اخطاری وسيله اعالم خطر و هشدار از 
خطرات احتمالی بوده بنابراین انتخاب صحيح نوع تابلو، محل نصب، ارتفاع و زاویه 
نصب و ابعاد تابلو متناسب با درجه راه و سرعت معبر در افزایش کارایی و ارتقای 

ایمنی جاده ها بسيار حائز اهميت است.  
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 محل نصب تابلوهای اخطاری: معيارهای تعيين محل نصب تابلوهای اخطاری 
در جدول1 کتاب درسی ارائه شده است  فاصله محل نصب تابلوهای اخطاری از 
محل خطر  باید به گونه ای انتخاب شود که راننده زمان الزم برای دیدن تابلوها و 
درک پيام تابلو و واکنش مناسب به پيام تابلو را داشته باشد. موضوع مهم دیگر 
در نصب تابلوها  تعيين سمت نصب تابلوها است. تابلوهای اخطاری باید در سمت 
راست جاده نصب شوند چنانچه تابلوی در سمت راست راننده دید کافی را برای 
راننده ایجاد نکند یا در مسيرهایی که دارای چند خط عبور است و تردد خودروها 
تابلوهای  شود  دیگر  رانندگان  دید  مانع  می تواند  سنگين  نقليه  وسائط  خصوصاً 
اخطاری را می توان به طور مضاعف در دو سمت جاده نصب کرد. در مواقعی که 
باید در سمت چپ جاده نصب شود  تصميم گيری در خصوص محل  تابلو ناچاراً 
نصب و اجرای آن باید با بررسی کارشناسی و ارزیابی بهترین گزینه صورت گيرد. 
اصوالً به هنگام نصب تابلوهای اخطاری باید توجه شود که بر روی یک پایه بيشتر 
اجرای  در  که  هنرجویان کمک می کند  به  اطالعات  این  نشود.  نصب  تابلو  دو  از 
روی  بر  اخطاری  تابلو  دو  پيدا کنند. چنانچه  اجرایی  دید  نقشه های نصب عالئم 
یک پایه نصب  شود، باید به اولویت آنها نسبت به یکدیگر توجه شود تا تابلویی که 
نشانگر خطر نزدیک تری است باالتر نصب شود. در شرایطی که تابلو دیگری با تابلو 
اخطاری بر روی یک پایه نصب می شود باید تابلو اخطاری باالتر از تابلوهای دیگر 
نصب شود. با توجه به اهميت تابلوهای اخطاری و نقش بازدارندگی این تابلو ها در 
تخلفات رانندگی، باید در زمان نصب دقت شود که محل نصب صحيح انتخاب شود 
نکته مهم دیگر دید تابلوها خصوصاً در شب و جاده های مه گير است. تابلوها باید 
تابش  در مسير  تابلوهای مذکور  زمينه  به گونه ای جانمایی شوند که هنگام شب 
نور چراغ خودروهای عبوری قرار گيرد که رانندگان به آسانی آنها را دیده و به طور 

واضح پيام آنها را دریافت نمایند.
به  نيل  در  می تواند  فلورسنت  بازتابنده  نظير  مناسب  بازتابنده های  از  استفاده 
این هدف مؤثر باشد همچنين برای جلب توجه بيشتر رانندگان و ارائه روشن تر 

نقاط  تابلوهای اخطاری مورد استفاده در  پيام 
مه آلود،  مسيرهای  نظير  پرخطر  و  حادثه خيز 
راه های جنگلی، جاده های با پيچ ها و شيب های 
به  باید  می باشد  محدود  راننده  دید  که  تند 
با  فلورسنت  بازتابنده  جنس  از  نواری  تابلوی 
عرضی برابر نوار قرمز رنگ دور عالمت به عنوان 
ذکر  به  الزم  نمود  اضافه  تابلو  نشانه  حاشيه 
در شرایط  و  مواقع ضروری  در  فقط  که  است 
خاص باید از این روش استفاده کرد و استفاده 

فلورسنت  نمایش حاشیه  1ـ  شکل 
اخطاری تابلوهای 
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بی مورد از تأثير این روش خواهد کاست.
رعایت حداقل فاصله بين انواع تابلوهای اخطاری و یا انتظامی از یکدیگر در آزادراه ها و 
بزرگراه ها در صورت عدم هم پوشانی 50 متر وسایر راه ها 35 متر است و در صورتی که 
ارائه اطالعات در فواصل کمتری الزم وضروری باشد روی یک پایه به صورت ترکيبی 

ارائه شود.
 اندازه تابلوهای اخطاری: مهم ترین عامل در افزایش کارائی تابلوها انتخاب ابعاد 
تابلو متناسب با سرعت معبر و همچنين نصب تابلوها در فاصله مناسب از موقعيت 
خطر می باشد لذا جدولی برای این موضوع در کتاب درسی ارائه شده است )جدول 
2 اندازه و فاصله تابلوهای اخطاری با توجه به سرعت وسایل نقليه( که هنرآموزان با 
ارائه تمرین های مختلف نظری و عملی این موضوع را می بایست به هنرجو آموزش 
به  وارد  نظير خسارت  مسيرها  استثنایی  شرایط  در  اخطاری  تابلوهای  از  بدهند. 
جاده ها مثل سيل بردگی، عمليات عمرانی و تعميرات راه ها می توان استفاده نمود. 
بدیهی است پس از رفع خطر مربوطه و پایان عمليات عمرانی تابلوهای اخطاری 

موقت باید برچيده شود. 
ارائه شده است در این  تابلوهای اخطاری  از  در کتاب درسی نمونه های مختلفی 
کتاب به منظور دانش افزایی و آشنایی بيشتر هنرآموزان اطالعات کامل تری از انواع 

تابلوها ارائه می گردد. )به بخش پيوست ها ـ پيوست شماره یک رجوع شود(

تابلوها  این  از  تابلوهای مثلثی تاکنون دقت کرده اید چه درکی  1  آیا به 
دارید؟ ارتفاع مثلث استفاده شده از تابلوهای مثلثی که در مسير هنرستان 

دیده اید چقدر است و زاویه بين اضالع چند درجه است؟
پاسخ: هدف از ارائه این تمرین برانگيختن حس کنجکاوی هنرجو به محيط 
تا  اطراف و آنچه که در هنرستان و محتوای کتاب آموخته است می باشد 
مشاهدات خود را با اندوخته هایش مطابقت دهد. تابلوهای اخطاری دارای 
با  تابلوی  از  می باشند  راه  عملکردی  رده  و  سرعت  براساس  متنوعی  ابعاد 
ارتفاع 60 سانتی متر تا 150 سانتی متر بنابراین هنرجو تابلوهای اخطاری 
که در طول مسير خود مشاهده کرده است را در قالب گزارشی در کالس 
ارائه می کند تابلوهای اخطاری دارای اضالع برابر هستند بنابراین زاویه بين 

رئوس آنها 60 درجه می باشد. 
2  نمونه هایی از تابلو اخطاری را که در مسير هنرستان دیده اید را برداشت 
کنيد )حداقل سه نوع تابلو( تابلوهای که برداشت کرده اید را  شرح داده و 

بگویيد به چه منظور نصب شده اند؟
پاسخ: این تمرین مطابق با آنچه که در کتاب درسی آموزش داده شده است 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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پاسخ داده می شود و هنرجو باید بتواند براساس آموخته ها اقدام کند. ترجيحاً 
تمرین به صورت نقشه و عکس ارائه شود.

3  به نظر شما رانندگان پس از مشاهده 4 تابلوی نشان داده شده در )شکل 
با ترسيم  باید نشان دهند؟ در جدولی این موضوع را  زیر( چه عکس المللی 
شکل تابلو و عکس العمل راننده بررسی کرده و به صورت گروهی در این مورد 

بحث کنيد.

آگاه سازی  جنبه  اخطاری  تابلوهای  درسی  کتاب  محتوای  با  مطابق  پاسخ: 
رانندگان از خطرات احتمالی در راه پيش رو داشته و به منظور رعایت نکات 
معبر می باشد. از  استفاده کنندگان  ایمنی و سالمت  افزایش  احتياطی جهت 

ـ تابلوی اول از سمت راست تابلوی خطر  و احتياط 
ـ تابلوی دوم تابلوی سرازیری تند، 

ـ تابلوی سوم خطر لغزندگی،
ـ تابلوی چهارم تابلوی راه از سمت راست باریک می شود می باشد. 

4  با توجه به مشاهدات 2 ردیف جدول زیر را تکميل کنيد.

سرعت حرکت مجاز 
)کیلومتر بر ساعت(

حداقل فاصله دید تابلو 
)متر(

فاصله محل نصب از 
محل خطر )متر(

506045

ـ منظور از ردیف 2 تمرین شماره  2 می باشد که هنرجو پس از مشاهدات 
نسبت به تکميل جدول اقدام می کند به عنوان مثال ردیف 1 تکميل شده است 
ابتدا از روی مشاهدات خود سرعت را تخمين می زند یا از مشاهده تابلوهای 
محدودیت سرعت یا با توجه به رده عملکردی معبر سرعت را تعيين می کند 
سپس فاصله ای که تابلو قابل دید می باشد را در ستون 2 قيد می کند و در 
نهایت فاصله تابلوی منصوبه از موقعيت خطر را ثبت می کند بقيه ردیف ها هم 
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به همين ترتيب تکميل می شود.
5  با توجه به تابلوهای نصب شده در شکل 4 جدول زیر را تکميل نمایيد.

شرح پیامشماره تابلو

تابلوی اخطار وجود سرعت گير در فاصله 500 متری از مسير 1

عبور پياده 2

تابلوی شماره یک وجود دست انداز یا سرعت گير در فاصله 500 3
متری از مسير

1  سایزهای مختلف تابلوهای اخطاری را مطابق جدول 2 با یکدیگر مقایسه 
کنيد. نمونه ای از تابلوهای مذکور را براساس صالحدید مربی انتخاب کنيد و 
براساس جدول2 محل نصب آنها را در رده های مختلف راه )راه های فرضی 
در محوطه کارگاه طراحی شود یا در یک سایت کارگاه راه سازی پياده شود( 

از محل خطر عالمت گذاری کنيد. 
2  مسيری که سرعت آن 50 کيلومتر در ساعت است قبل از راست گرد 
با  کنيم  نصب  باید  راست  به  گردش  خطر  تابلو  راست(  به  )گردش  مسير 
استفاده از جدول 2 ارتفاع مثلث تابلو، فاصله از راست گرد و حداقل فاصله 

دید را به صورت عملی در محل کارگاه تعيين کنيد.
3  در یک محل فرضی در محوطه کارگاه که سرعت حرکت 30 کيلومتر 
در ساعت است قرار است سرعت گير نصب کنيم با استفاده از جدول تابلوی  
اخطاری مورد نظر را انتخاب کنيد و محل نصب آن را عالمت گذاری کنيد.  

روش انجام فعالیت کارگاهي اول: 
1  برای انجام  فعاليت کارگاهی روش های مختلفی را می شود انتخاب کرد. 
مشاهده  به  نسبت  هنرآموز  دبيرستان  تا  منزل  مسير  سفر  اول طی  روش 
اندازه گيری  از  اقدام می نماید و پس  تابلوهای اخطاری منصوبه  برداشت  و 
ارتفاع  تابلوی مثلثی جدول زیر را جهت مقایسه ابعاد تابلوها تهيه می نماید. 
روش دوم این است که از یک سایت راه سازی یا کارگاه ساخت و نصب تابلو 

اقدام به تکميل جدول می کند.

 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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ابعاد تابلوآدرس و کروکیردیف

1

2

 
2  ابزار موردنياز عبارت است از: لباس کار، دستکش کار، مترفلزی و پارچه، 
سه پایه محل استقرار تابلو. در محوطه هنرستان بخشی از مسير یک راه با 
ابعاد  به  اخطاری  تابلوهای  شود.  رسم  مربی  توسط  راست  به  گردش  قوس 
مختلف به هنرآموز نشان داده می شود و هنرجو با اندازه گيری ضلع مثلث با 
توجه به جدول مربوطه به مربی اعالم می نماید هر تابلو مربوط به کدام سرعت 
از هنرآموز درخواست  با اعالم سرعت در مسير ترسيم شده  می باشد. مربی 
می شود تا ابعاد تابلو و محل آن را در حاشيه مسير مشخص نماید. الزم به 
ذکر است برای گروه های مختلف سرعت های مختلف توسط مربی اعالم گردد. 
با مراجعه به جدول مربوطه از محل قوس این  هنرجو پس از تعيين فاصله 
فاصله را اندازه گيری کرده و سه پایه را در محل مستقر می کند، و در آخر تابلو 

را روی آن قرار می دهد. مراحل انجام فعاليت:
1  تعيين فاصله محل تابلو از قوس راست گرد از جدول مربوطه

2  تعيين ابعاد تابلو از جدول مربوطه
3  اندازه گيری تابلوهای موجود با متر فلزی و انتخاب آن

منظور شناسایی محل  به  راست گرد  قوس  از  فاصله  تعيين  و  مترکشی    4
تابلو استقرار 

5  استقرار سه پایه و گذاشتن تابلو بر روی  آن
تمرین 3 ـ ابزار مورد نياز عبارت است از:  لباس کار، دستکش کار، مترفلزی 

و پارچه ای، سه پایه محل استقرار تابلو، تابلوهای اخطاری 
در محوطه هنرستان بخشی از مسير یک راه به صورت مستقيم توسط مربی 
رسم شود و سرعت گير در عرض راه نصب یا عالمت گذاری شود. هنرجو با توجه 
به سرعت30 کيلومتر ابعاد و محل نصب سرعت گير را از جدول استخراج کرده 
و با استفاده از متر فاصله تعيين شده از سرعت گير را اندازه گيری کند و پس از 

استقرار سه پایه در مکان تعيين شده تابلو مثلثی را روی آن مستقر نماید.
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ارزشیابی مرحله اول 
از تابلوهای نشان داده شده در شکل زیر تابلوی مناسب را در محل های نشان داده 

شده نصب کنيد.

شکل2 ـ نقشه ارزشیابی مرحله 1 بخش تابلوهای اخطاری

برای انجام این ارزشيابی الزم است نقشه در محيط هنرستان  شبيه سازی شود و 
یا در یک سایت راه سازی اجرا شود. چنانچه در محيط کارگاه هنرستان انجام شود 
الزم است ابتدا سه راه به عرض 12 متر )راه اصلی( و 8 )راه فرعی( متر برروی زمين 
در محوطه هنرستان ترسيم شود. و پالن مسير ترسيم شده در اختيار هنرجویان 
قرار گيرد. این پالن محل نصب تابلو را نشان می دهد ولی نوع صفحه تابلو باید 

توسط هنرجویان تعيين شود.
ابزار مورد نیاز عبارت است از: لباس کار، دستکش کار، مترفلزی و پارچه ای، شاقول 
بنایی، ریسمان، گچ بنایی، کمچه، انبردست، آچار رینگی )آچار فرانسه(، بست تابلو، 
صفحه تابلو، بيل بنایی، پروفيل لوله)رنگ شده(، شن، ماسه، سيمان، آب، پيچ و 

مهره، واشر، سطل آب بنایی
مراحل انجام کار 

1 تعيين نوع و ابعاد تابلوها )صفحه تابلو، پروفيل پایه و ابعاد شالوده( 
2 پياده کردن شالوده بر روی زمين

3 خاک برداری 
4 مونتاژ تابلو و اتصال آن به پایه و استقرار آن در محل حفاری در امتداد قائم

1 2

3
50

70

4

حداقل
0/3 متر

سواره رو

حداقل
2/25 متر

1 2

3
50

70

4

حداقل
0/3 متر

سواره رو

حداقل
2/25 متر
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5 ساخت بتن 
6 استقرار،کنترل شاقول بودن و زاویه صفحه تابلو و بتن ریزی

مرحله 1( ابتدا نوع تابلوها را در مکان مربوطه عالمت گذاری می کنيم.
تابلو تقاطع فرعی به اصلی مکان 1

تابلو خطر مکان 2
تابلو سرعت گير مکان 3

تابلو قطار محل 4
با توجه به سرعت حرکت معبر و مراجعه به جدول 2 ابعاد صفحه تابلو را مشخص 
می کنيم )با فرض رده عملکردی معبر با توجه به سرعت اعالم شده معبر( سپس با 
مراجعه به جدول2 با توجه به سرعت50 کيلومتر از ردیف دوم جدول ابعاد صفحه 
تابلو مثلثی با ارتفاع 60 سانتی متر تعيين می شود و با مراجعه به جدول 8 )کتاب 
درسی( مطابق ردیف 5 سطر اول  ابعاد شالوده 55×55×55  سانتی متر، ارتفاع پایه 
3/9 متر و پایه با لوله به قطرخارجی 7 سانتی متر با ضخامت 4 ميلی متر انتخاب 
می کنيم. اضافه طول پایه را با توجه به ارتفاع بست صفحه تابلو 50 سانتی متر، 
2/2 متر فاصله تابلو تا سواره رو و 40 سانتی متر طول لوله دفن شده در فوندانسيون 
که مجموع آن3/1 متر می شود از پروفيل با اره جدا می کنيم توجه شود از ابعاد 
به نحو بهينه استفاده شود در صورت وجود لوله با ارتفاع مورد نياز از مصالح موجود 
استفاده شود. )معموالً طول پروفيل لوله 6 متر است ولی برای پایه تابلو پروفيل به 

طول 3/3 در بازار موجود است.( سپس به رنگ آميزی پایه ها اقدام می کنيم. 
مرحله 2( در این زمان محل فاصله تابلو )شالوده( از ریل راه آهن مشخص می کنيم 
برای این کار به جدول 1 کتاب درسی ردیف دوم و ستون سوم مراجعه کرده و 
فاصله 45 متر مشخص می شود و با استفاده از متر پارچه ای فاصله 45 متر را از 
مسير راه آهن متر کرده و با استفاده از روش های مساحی چهار گوشه ابعاد شالوده 
که مربعی به ضلع 55 سانتی متر است  را روی زمين نشانه گذاری کرده و با استفاده 

از ریسمان بنایی و گچ، مربع مذکور را روی زمين مشخص می کنيم.
مرحله 3( با بيل خاک برداری را انجام می دهيم یادآوری می شود هنگام خاک برداری 
با بيل چندین بار ارتفاع حفاری را اندازه گيری می کنيم تا عمق خاک برداری بيشتر 
از ابعاد تعيين شده نباشد. )در زمين های ِدج مانند سنگي الزم است از کلنگ یا 

کمپرسور استفاده کرد.(
مرحله4( پس از مونتاژ تابلو و اتصال آن به پایه و استقرار آن در محل حفاری در 
امتداد قائم، نوبت به اتصال صفحه تابلو به پایه تابلو است با استفاده از بست، پيچ و 
مهره و واشر صفحه تابلو را به پایه وصل می کنيم. )درصورت وجود دستگاه جوش 
در محل هنرستان الزم است دو شاخه با استفاده از آرماتور به صورت 2 عدد عمود 

برهم به انتهای پایه جوش شود.(
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مرحله 5( در این مرحله نوبت به ساخت بتن می رسد باید برای این کار ابتدا حجم 
بتن مورد نياز را محاسبه نموده و  مطابق با حجم مورد نياز نسبت به مخلوط کردن 
شن ماسه و سيمان اقدام و سپس با اضافه کردن آب تمامی مواد را مخلوط کرده 
و بتن را عمل آوری می کنيم. برای محاسبه حجم به مرحله یک مراجعه کرده و با 
ضرب کردن طول در عرض و در ارتفاع شالوده حجم بتن مشخص می شود که در 
این  شالوده داریم 0/17 = 0/55×   0/55 ×  0/55 یعنی نياز ما برای احداث شالوده  
0/17 متر مکعب بتن است یادآوری می شود به دليل افت حجم بتن، معموالً حجم 
نهایی را در عدد 1/2 ضرب می کنند و مطابق با عدد حاصله بتن ساخته می شود یعنی 
داریم 0/2 = 1/2×0/17 پس حجم مورد نياز0/2 مترمکعب بتن است. در ساخت 
بتن دستی فرض می شود سيمان و آب در خلل و فرج شن و ماسه قرار می گيرند و 
با فرض نسبت 2 به 1 شن به ماسه حجم شن و ماسه قابل محاسبه است حجم بتن 
را بر3 تقسيم می کنيم و عدد حاصله حجم ماسه است و با دو برابر کردن حجم ماسه 
حجم شن به دست می آید  یعنی0/2 تقسيم بر3 می شود 0/06 متر مکعب ماسه و 
0/12=2 ×0/06  حجم شن مورد نياز است. برای تعيين وزن سيمان حجم بتن را 
در عيار سيمان یعنی300 کيلو ضرب می کنيم بنابراین داریم60=300× 2/ 0 پس 
سيمان مورد نياز 60 کيلوگرم می باشد. برای تعيين آب نيز وزن سيمان را تقسيم 
بر2 کرده )نسبت آب به سيمان نيز 1 به 2 است( مقدار آب به دست می آید. یعنی 
60 تقسيم بر 2 برابر 30 است چون وزن مخصوص آب 1 است این عدد معرف وزن 
و حجم آب است. مواقعی که فونداسيون تابلو از بتن مسلح ساخته می شود الزم است 
حداقل 10سانتی متر به ابعاد فونداسيون )طول، عرض و ارتفاع( در حفاری اضافه 
گردد در این حالت قبل از ریختن بتن معمولی )بتن به عيار 300کيلوگرم سيمان 
در متر مکعب(، بتن به عيار 150 کيلوگرم سيمان )بتن مگر( به ارتفاع 10 سانتی متر 
در کف گودال حفاری شده ریخته و پس از قالب بندی و آرماتوربندی و نصب صفحه 
ستون بتن اصلی با عيار 300 کيلوگرم سيمان در متر مکعب ریخته می شود. بعد 
از گيرش بتن فونداسيون قالب جمع آوری اطرف فونداسيون با خاک پر و نسبت به 

جمع آوری باقی مانده مصالح و خاک اضافی اقدام می شود. 
تابلو را به صورت عمود در گودال خاک برداری  پایه  افراد تيم  از  مرحله 6( یکی 
شده قرار داده و پس از کنترل عمود بودن آن با استفاده از شاقول بنایی نسبت به 
پرکردن محل فونداسيون با بتن اقدام می کند. الزم به ذکر است ویبره کردن بتن 
)ارتعاش بتن( باعث خروج هوا از مخلوط بتنی شده و بر استحکام آن می افزاید و 

الزم است با ویبراتور نسبت به مرتعش کردن بتن اقدام کرد.
 یادآوری می شود در مواردی که صفحه تابلو کوچک است می توان قبل از نصب 
ابعاد صفحه  که  در صورتی  کرد.  اقدام  پایه  به  تابلو  اتصال صفحه  به  نسبت  پایه 
بزرگ باشد پس از گيرش بتن با استقرار نردبان در کنار پایه تابلو به گونه ای که به 
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آن مسلط باشيم نسبت به مونتاژ صفحه تابلو بر روی پایه و تنظيم زاویه آن نسبت 
به راه اقدام می کنيم. پس از این مرحله دوباره به جدول شماره 1 مراجعه کرده از 
ردیف دوم، ستون دوم حداقل فاصله دید 60 را تعيين کرده و از فاصله 60 متری 
کنترل می کنيم که آیا تابلو از محور راه دید کافی دارد یا خير. درصورت نياز نسبت 

به اصالح زاویه صفحه تابلو اقدام می کنيم. 
روش شناسایی و نصب سایر تابلوها در این آزمون مطابق با روش شرح داده شده 

می باشد.
 تابلوهای انتظامی

آگاه  براي  انتظامي  تابلوهای  شد  داده  توضيح  درسی  کتاب  در  که  همان طوری 
ساختن رانندگان در مورد محدودیت ها و ممنوعيت هایي است که باید از آن پيروي 
کنند. تخطی از دستورات این تابلوها موجب اعمال جرایم رانندگی می شود بنابراین 
انتخاب صحيح تابلوها، ابعاد مناسب و جانمایی و نصب صحيح تابلوهای مذکور از 
اهميت فوق العاده ای برخوردار است که الزم است هنرجویان با مفاهيم آشنا باشند. 
به منظور شناخت بيشتر هنرآموزان جزئيات و اطالعات کامل تری از تقسيم بندی 

تابلوهای انتظامی به شرح زیر ارائه می شود:
الف( عالئم حق تقدم عبور، این عالیم به دو صورت هستند:

ـ عالئمي که براي آگاه کردن و یا اطالع دادن به استفاده کنندگان مسير از برخي 
قوانين خاص در خصوص حق تقدم در تقاطع ها استفاده مي شود؛

ـ عالئمي که براي اطالع دادن به استفاده کنندگان مسير از حق تقدم در قسمت هاي 
باریک جاده به کار مي روند. 

آنها سياه،  نقش  و  دایره اي  این عالئم،  یا محدودیت، شکل  ب( عالئم ممنوعيت 
زیر هستند:  موارد  این عالئم خود شامل  است.  قرمز  دور  و حاشيه  زمينه سفيد 

ممنوعيت و محدودیت در ورود که خود شامل موارد زیر است:
بر  مبني  آگاهي  اعالم  نقليه؛  وسایل  کليه  ورود  ممنوعيت  بر  مبني  آگاهي  اعالم 
ممنوع بودن تردد جریان ترافيک وسایل نقليه در هر دو جهت؛ اعالم آگاهي مبني 
بر ممنوع بودن ورود، فقط براي گروه خاصي از وسایل نقليه یا استفاده کنندگان از 
معبر؛ اعالم ممنوعيت گروه هاي مختلف وسایل نقليه یا استفاده کنندگان از معبر؛ 
اعالم محدودیت ورود وسایل نقليه اي که وزن یا اندازه آنها از حدود معيني بيشتر 
است. ممنوعيت در گردش ها؛ ممنوعيت در دور زدن؛ ممنوعيت سبقت گرفتن؛ 
ممنوعيت سرعت؛ ممنوعيت استفاده از ادوات صدادار؛ ممنوعيت عبور بدون توقف؛ 

پایان محدودیت یا ممنوعيت؛ ممنوعيت یا محدودیت براي توقف و پارکينگ.
آبي  زمينه  و  نقش سفيد  با  دایره اي شکل  یا حکم کننده،  و  بازدارنده  پ( عالئم 
هستند. این عالئم نشان دهنده تعيين جهت حرکت، تعيين سمت حرکت، گردش 

اجباري، مسير مخصوص و حداقل سرعت مي باشد.
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ت( عالئم انتظامی ویژه، شکل عمومی این تابلوها مربع یا مستطيل است و برای 
مشخص کردن موارد خاص مانند معبر یک طرفه یا مقادیر حداقل یا حداکثر سرعت 

در خطوط عبوری متفاوت یک راه به کار می رود. 
محدودیت ها،  اعالم  براساس  انتظامي  عالئم  انتظامی  تابلوهای  دیگر  سوی  از 
ممنوعيت ها براي آگاه ساختن رانندگان در مورد محدودیت ها و ممنوعيت هایي 
است که باید از آن پيروي کنند. از سوی دیگر کاربرد تابلوهای انتظامی مبتنی بر 

مبانی قانونی و حقوقی می باشد. 
 مباني قانوني و حقوقي

جنبۀ  روی  این  از  و  کرده  تبيين  را  تردد  مقررات  و  قوانين  انتظامی  تابلوهای 
ننمایند، مشمول جرائم  تبعيت  قوانين  این  از  که  بنابراین کسانی  دارند.  اجباری 
راهنمایی  آیين نامه  ماده 96  مطابق  گردید.  تعيين شده، خواهند  مجازات های  و 
و رانندگی، عالئم راهنمایي و رانندگي )مانند انواع چراغ ها، تابلوها، خط کشي ها، 
ایران  الحاق  نوشته ها، ترسيم ها و نيز عالئم تعيين سمت عبور(، بر اساس قانون 
به کنوانسيون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسيون مربوط به عالئم راه ها مصوب 

1354 تهيه شده اند.
ماده 97 آیین نامه راهنمایی و رانندگی: »تشخيص، انتخاب، تهيه، جانمایي، نصب، 
ترسيم و نگه داري عالئم عمودي و افقي راهنمایي و رانندگي در شهرها بر اساس 
دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي 
کشور به تصویب وزیر کشور مي رسد و در جاده ها به عهده مراجع ذی صالح است. 
در مواقع اضطراري پليس راهنمایي و رانندگي و پليس راه مي توانند خود اقدام 
به انتخاب نوع عالئم و محل استفاده و در صورت لزوم تهيه و نصب آنها به طور 
موقت نموده و مراتب را بر حسب مورد، به شهرداري و یا وزارت راه و شهرسازی 

اعالم نمایند.«
ماده 126 آیین نامۀ راهنمایی و رانندگی: »در راه ها و مناطقي که ميزان سرعت 
رانندگي به وسيله تابلو یا عالئم دیگر راهنمایي و رانندگي معين نگردیده است، 
سرعت مجاز براي رانندگان وسایل نقليه در شهرها و مناطق مسکوني به قرار زیر 

است:
الف( سرعت در معابر شریاني درجه یک

 آزادراه ها حداقل 70کيلومتر و حداکثر 125کيلومتر در ساعت؛
 بزرگ راه ها حداکثر 100کيلومتر در ساعت.

ب( سرعت در معابر شریاني درجه دو
 خيابان هاي شریاني اصلي حداکثر 60 کيلومتر در ساعت؛
 خيابان هاي شریاني فرعي حداکثر 50 کيلومتر در ساعت؛

پ( سرعت در معابر محلي، در این معابر و ميدان ها حداکثر 30 کيلومتر در ساعت.
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انتخاب شود  باید متناسب با سرعت  تابلوها  ابعاد  تابلوها  افزایش کارائی  به منظور 
لذا الزم است هنرآموزان با رده عملکردی معابر و سرعت مجاز در معابر فوق الذکر 
آشنا بوده و هنرجویان را با این موضوع آشنا کنند. در کتاب درسی نمونه های از 
انواع تابلوهای انتظامی با ذکر مثال هایی از کاربرد تابلوهای فوق الذکر تشریح شده 
است. به منظور آشنایی و شناخت بيشتر هنرآموزان با تابلوهای انتظامی اطالعات 

کامل تری از انواع تابلوهای مذکور در پيوست شماره 2  ارائه گردیده است. 
 ابعاد تابلوهاي انتظامی

تابلو،  استفاده  مورد  راه  عملکردی  درجه  اساس  بر  انتظامی  تابلوهای  اندازه   
تقسيم بندی شده است. در جدول معيار اندازه برای تابلوهای دایره ای، قطر تابلو و 
برای تابلوهای چهارگوش ارتفاع تابلو می باشد. دو تابلوی ایست و رعایت حق تقدم 
استثنا بوده که به ترتيب تابلوی ایست با اندازه قطر و تابلوی رعایت حق تقدم با 

ارتفاع آنها نشان داده شده اند.

جدول 1ـ تعیین اندازه تابلو بر اساس رده عملکردی راه

تابلو
بُعد 

کنترل کننده 
)mm(

رده عملکردی راه

آزادراهتند راهشریانیجمع و پخشدسترسی

ـ600600900ـقطرایست

450400600750900ارتفاعرعایت حق تقدم

ــ800800ـارتفاعحق تقدم عبور

ـ450600600750قطرورود ممنوع

ــ450600600قطرورود از هر دو طرف ممنوع

ــ600ــارتفاعحق تقدم عبور با شما

ـ600600750ـقطرحق تقدم با وسيله نقليه مقابل

4506006009001200قطرعبور کاميون ممنوع

4506006009001200قطرعبور اتوبوس ممنوع

ـ450600600900قطرعبور وسایل نقليه یدک دار ممنوع

ـ450600600750قطرعبور تانکر ممنوع

سایر تابلوهای بازدارنده ممنوعيت 
ــ450600600قطرتردد وسایل نقليه یا عابر



35

فصل 2: نصب عالئم راه

تابلو
بُعد 

کنترل کننده 
)mm(

رده عملکردی راه

آزادراهتند راهشریانیجمع و پخشدسترسی

4506006009001200قطرممنوعيت تردد مرتبط با وزن

اندازه  با  مرتبط  تردد  ممنوعيت 
ـ450600600900قطر)طول، عرض یا ارتفاع( وسيله نقليه

450450450600900قطرتابلوهای مرتبط با ایستادن ممنوع

ـ450450450600قطرتابلوهای مرتبط با توقف ممنوع

ــ450600600ارتفاعمنطقه توقف ممنوع

ـ450600600750قطرتابلوهای گردش ممنوع

ـ450600600750قطرسبقت ممنوع

ـ450600600750قطربوق زدن ممنوع

450600600750900قطرتابلوهای محدودیت سرعت

ـ450600600750ارتفاعمحدوده محدودیت سرعت

450600600750900قطرحداقل سرعت

600600750900ـقطرپایان تمام محدودیت ها

تمام تابلوهای محدود کننده عبور 
ــ450600600قطروسایل غير موتوری

ــ450600600ارتفاعمحدودۀ عبور پيادگان

ـ600600750ـقطرفقط عبور اتوبوس مجاز

450600600750900قطرعبور از چپ یا راست مجاز

450600600750900قطرعبور از هر دو سمت مجاز

سایر تابلوهای محدودکننده جهت های 
ــ450600600قطرحرکتی

ــ450600600قطرجهت عبور در ميدان

ـ450600600900قطرعبور فقط با زنجير چرخ

ـ600600900ـارتفاعمسير کاميون حامل کاالی خطرناک

ـ450600600750ارتفاعراه یک طرفه

ادامه جدول 1ـ تعیین اندازه تابلو بر اساس رده عملکردی راه
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جدول 2ـ مشخصات پایه و شالوده تابلوها )ابعاد برحسب میلي متر است(

ترکیب 
نصب

مشخصات صفحه تابلوي اصلي 
)E*F(

مشخصات صفحه 
)K*L( تابلوي مکمل

ابعاد شالوده 
)A*A*A(

ارتفاع پایه 
)H(

ابعاد پروفیل 
)C*d( پایه

1

60×60034502/5×600×600ـهشت ضلعي/ دایره اي به قطر 600

60×65036502/5 ×650 ×650ـهشت ضلعي/ دایره اي به قطر 750

70×70038504×700×700ـهشت ضلعي/ دایره اي به قطر 900

2

70×70038804×700×700مستطيلي500×330هشت ضلعي/ دایره اي به قطر 600

70×75039504×750×750مستطيلي600×200هشت ضلعي/ دایره اي به قطر 750

70×80042504×800×800مستطيلي750×300هشت ضلعي/ دایره اي به قطر 900

3

70×80042504×800×800مربعي600×600هشت ضلعي/ دایره اي به قطر 600

70×80044004×800×800مربعي600×600هشت ضلعي/ دایره اي به قطر 750

70×85047005×850×850مربعي700×700هشت ضلعي/ دایره اي به قطر 900

4

70×75042004×750×750دایره اي به قطر 600هشت ضلعي/ دایره اي به قطر 600

70×85046004×850×850دایره اي به قطر 750هشت ضلعي/ دایره اي به قطر 750

80×90049504×900×900دایره اي به قطر 900هشت ضلعي/ دایره اي به قطر 900

5

60×55034002/5 ×550 ×550ـمثلثي به ارتفاع 600

60×65036502/5 ×650 ×650ـمثلثي به ارتفاع 750

70×75039004×750×750ـمثلثي به ارتفاع 900

70×85043004×850×850ـمثلثي به ارتفاع 1200

6

70×70041504×700×700دایره اي به قطر 600مثلثي به ارتفاع 600

70×85046004×850×850دایره اي به قطر 750مثلثي به ارتفاع 750

80×90049504×900×900دایره اي به قطر 900مثلثي به ارتفاع 900

100×100×105057006/3×1050×1050دایره اي به قطر 1200مثلثي به ارتفاع 1200

7

70×70041504×700×700مثلثي به ارتفاع 600مثلثي به ارتفاع 600

70×80045504×800×800مثلثي به ارتفاع 750مثلثي به ارتفاع 750

70×85049005×850×850مثلثي به ارتفاع 900مثلثي به ارتفاع 900

100×100×100056506/3×1000×1000مثلثي به ارتفاع 1200مثلثي به ارتفاع 1200
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ترکیب 
نصب

مشخصات صفحه تابلوي اصلي 
)E*F(

مشخصات صفحه 
)K*L( تابلوي مکمل

ابعاد شالوده 
)A*A*A(

ارتفاع پایه 
)H(

ابعاد پروفیل 
)C*d( پایه

٨

60×65038302/5 ×650 ×650مستطيلي500×330مثلثي به ارتفاع 600

70×70039004×700×700مستطيلي600×200مثلثي به ارتفاع 750

70×80042504×800×800مستطيلي750×300مثلثي به ارتفاع 900

80×90046804×900×900مستطيلي1000×330مثلثي به ارتفاع 1200

9
60×70034502/5×700×700ـمستطيلي 750×500

70×80037504×800×800ـمستطيلي 1000×700

10
70×75038304×750×750مستطيلي500×330مستطيلي 750×500

70×85040004×850×850مستطيلي600×200مستطيلي 1000×700

11
60×70037002/5×700×700ـمستطيلي 500×750

70×80040504×800×800ـمستطيلي 700×1000

12
70×75039504×750×750مستطيلي600×200مستطيلي 500×750

80×85045004×850×850مستطيلي600×400مستطيلي 700×1000

13

60×35016002/5×350×350ـمستطيلي200×600

60×40015502/5×400×400ـمستطيلي330×500

60×50021502/5×500×500ـمستطيلي330×1000

14

60×35013702/5×350×350ـدایره اي به قطر 370

60×50017502/5 ×500 ×500ـدایره اي به قطر 600

60×55019502/5 ×550 ×550ـدایره اي به قطر 750

15

60×45020702/5×450×450مستطيلي200×600دایره اي به قطر 370

60×50020202/5 ×500 ×500مستطيلي330×500دایره اي به قطر 370

60×55023002/5×550×550مستطيلي330×500دایره اي به قطر 600

16
60×40014502/5×400×400ـمربعي400×400

60×50017502/5×500×500ـمربعي600×600

60×40013802/5×400×400ـمستطيلي1000×17330

ادامه جدول 2ـ مشخصات پایه و شالوده تابلوها )ابعاد برحسب میلي متر است(
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جدول 3ـ مشخصات پایه و شالوده تابلوها )ابعاد برحسب میلی متر است( براساس نحوه استقرار تابلوها

ف
ابعاد تابلوترکیب نصبردی

c ارتفاع نصب برابر 2200 میلی متر

ضخامت طول لوله
لوله

قطر لوله/ 
ابعاد پروفیل

مشخصه پی
E×D×D

1

A

C

E

D

60034002/56060×60×60

75036002/56065×65×65

900380047070×70×70

1200415047075×75×75

2

A

C

B

E

D

600
330×500383047070×70×70

750
200×600390047075×75×75

900
300×750420047080×80×80

1200
330×1000458057085×85×85

3

A

C

B

E

D

600
600×600420047080×80×80

750
600×600435047080×80×80

900
700×700465057085×85×85

1200
330×100054003/6100×100100×100×100

رعایت ارتفاع نصب C = 2200 mm برای تابلوهای انتظامی، اخطاری و 
و  حاشيه نماها  خطرنماها،  نظير  تابلوها  سایر  برای  و  بوده  الزامی  اخباری 

جهت نما مطابق جدول تعيين می گردد.

نکته
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ف
ابعاد تابلوترکیب نصبردی

c ارتفاع نصب برابر 2200 میلی متر

ضخامت طول لوله
لوله

قطر لوله/ 
ابعاد پروفیل

مشخصه پی
E×D×D

4

A

C

B

E

D

750× 500
200×  600390047075×75×75

1000×700
400×600445048085×85×85

1250×1000
1000×70052003/6100×100105×105×105

5

A

C

E

D

60035002/56070×70×70

1000410057090×90×90

120044003/2580×80100×100×100

150048003/6100×100110×110×110

6

A

B

C

E

D

600
330×500388047075×75×75

1000
300×75044503/2580×8095×95×95

1200
330×100047803/6100×100105×105×105

1500
400×125053004/5120×120120×120×120
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ف
ابعاد تابلوترکیب نصبردی

c ارتفاع نصب برابر 2200 میلی متر

ضخامت طول لوله
لوله

قطر لوله/ 
ابعاد پروفیل

مشخصه پی
E×D×D

7

A

B

C

E

D

600
600415047075×75×75

750
750455057085×85×85

900
90049503/2580×8095×95×95

1200
120057005120×120110×110×110

1500
150064503/6140×140125×125×125

8

A

B

C

E

D

600
600420047080×80×80

750
750460048090×90×90

900
90050003/6100×100100×100×100

1200
120057504/5120×120115×115×115

1500
150065005140×140130×130×130

9

A

E

C

D

60033502/56055×55×55

75036002/56065×65×65

900385047075×75×75

1200425047085×85×85

150046503/2580×8095×95×95



41

فصل 2: نصب عالئم راه

ف
ابعاد تابلوترکیب نصبردی

c ارتفاع نصب برابر 2200 میلی متر

ضخامت طول لوله
لوله

قطر لوله/ 
ابعاد پروفیل

مشخصه پی
E×D×D

10

A

B

E

C

D

600
600410047070×70×70

750
750450047080×80×80

900
900485057085×85×85

1200
120056003/6100×100100×100×100

1500
150063504/5120×120115×115×115

11

A

B

E

C

D

600
330×50037502/56065×65×65

750
200×600385047070×70×70

900
300×750420047085×85×85

1200
330×1000463048090×90×90

1500
400×125051503/6100×100105×105×105

12

A

B

E

C

D

600
600410047070×70×70

750
750455047085×85×85

900
900490048090×90×90

1200
120056503/6100×100105×105×105

1500
150064004/5120×120120×120×120
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ف
ابعاد تابلوترکیب نصبردی

c ارتفاع نصب برابر 2200 میلی متر

ضخامت طول لوله
لوله

قطر لوله/ 
ابعاد پروفیل

مشخصه پی
E×D×D

13

A

B

C

E

D

600
600415047075×75×75

750
750455057085×85×85

900
90049503/2580×8095×95×95

1200
120057003/6100×100110×110×110

1500
150064505140×140125×125×125

14

A

E

C

D

600×20015502/56035×35×35

500×33015002/56040×40×40

600×40016502/56045×45×45

1000×30021002/56050×50×50

1200×400240047060×60×60

15

A

B

E

C

D

370
600×20020202/56045×45×45

370
500×33019702/56050×50×50

600
500×33022502/56055×55×55

750
600×400255047060×60×60
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ف
ابعاد تابلوترکیب نصبردی

c ارتفاع نصب برابر 2200 میلی متر

ضخامت طول لوله
لوله

قطر لوله/ 
ابعاد پروفیل

مشخصه پی
E×D×D

16

A

E

C

D

37013202/56035×35×35

60017002/56050×50×50

75019002/56055×55×55

17

A

B

E

C

D

600
600×40023002/56050×50×50

600
1000×330275047055×55×55

750
1200×400320047065×65×65

18

A

E

C

D

40014002/56040×40×40

60017002/56050×50×50

19

A

E

C

DD

330×100013302/56040×40×40

400×120014502/56045×45×45
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1 پيام تابلوی 3 از شکل شماره 14 را توضيح دهيد؟
پاسخ : ورود کاميون از ساعت 8 الی 18و پارک خودرو در محل نصب تابلو 

به شعاع 15 متر از ساعت 16 الی 18 ممنوع می باشد. 
2 سه تابلو انتظامی که قابليت نصب بر روی یک پایه را دارند نام ببرید؟

پاسخ : معموالً بيش از دو تابلوی انتظامی را نباید روی یک پایه نصب کرد. 
اگر استثنائاً سه تابلوی انتظامی روی یک پایه نصب شده باشد، فقط یکی از 
آنها می تواند مربوط به وسایل نقليه درحال حرکت باشد و دو تابلوی دیگر 
باید مربوط به وسایل نقليه ساکن، عابران پياده، دوچرخه سواران و ... باشد.

با سایر  را  تقدم«  تابلوهای »ایست« و »رعایت حق  تفاوت شکل  3 علت 
دهيد.  توضيح  را  انتظامی  تابلوهای 

راهنمایی: با توجه به اهميت تابلوی رعایت حق تقدم و ایست و جنبه های 
حقوقی ناشی از تابلوهای فوق در هنگام تصادفات و نظر به اینکه ممکن است 
در اثر کثيف بودن یا پوشيده بودن روی تابلو به واسطه خرابی و مستعمل 
و  طراحی  تابلوها  سایر  از  متفاوت  گونه ای  به  فوق  تابلوهای  شکل  شدن، 
ساخته شده است که این وجه تمایز باعث می شود به واسطه شکل هندسی 

تابلو هميشه مورد توجه قرارگيرد و پيام آن درک شود.   
عبور  برای ممنوعيت  متر می باشد  آن 5/5  آزاد  ارتفاع  پل که  4 در یک 
وسایل نقليه با ارتفاع بار بيش از 5/5 متر چه نوع تابلوی انتظامی باید نصب 

شود؟ 
راهنمایی: به فصل پيوست شماره 2 معرفی تابلوهای انتظامی مراجعه شود.

5 با ارائه پوستری از یک تقاطع که به وسيله تابلوهای ایست و رعایت حق 
نشان  شکل  روی  را  مذکور  تابلوهای  نصب  موقعيت  می شود  کنترل  تقدم 

دهيد و تفاوت عملکرد دو تابلو را توضيح دهيد.
 نصب تابلوی ایست و رعایت حق تقدم می بایست در نهایت دقت انجام شود 
تابلوی ایست در ورود راه فرعی به اصلی که ميدان دید به اندازه ای کم باشد 
و توقف وسایل نقيله در فرعی الزامی باشد به کار می رود. در کاربرد این تابلو 

معموالً آمار تصادفات و شکل هندسی تقاطع مدنظر قرار می گيرد.
عالمت حق تقدم یک تابلوی دستوری است و معموالً در کليه راه های فرعی 
و  می شوند  نصب  عبور  اولویت  از  رانندگان  آگاه سازی  منظور  به  اصلی  به 
می بایست  است  تقدم  حق  رعایت  تابلوی  دارای  که  مسيری  در  رانندگان 

اولویت عبور را به راه اصلی بدهند و با رعایت احتياط عبور کنند. 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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1 تابلوهای نشان داده شده در شکل 15 )کتاب درسی( را در محوطه کارگاه 
پياده کنيد. )در صورتی که  با کمک مربی خود  راه سازی  یا در یک سایت 
معبر فرضی فاقد خط کشی است از گچ برای تفکيک مسير و طراحی شکل 

تقاطع استفاده کنيد.( 
روش انجام

ابزار مورد نياز عبارت است از: لباس کار، دستکش کار، متر فلزی و پارچه، سه 
پایه محل استقرار تابلو، تابلوهای اخطاری 

در صورت عدم امکان حضور در کارگاه راه سازی، در محوطه هنرستان شرایط 
سرعت  و  شود  شبيه سازی  زمين  روی  بر  ترسيم  از  استفاده  با  راه  محيط 
حرکت جاده توسط هنرآموز به هنرجویان اعالم می شود. تابلوهای انتظامی 
به ابعاد مختلف به هنرآموز نشان داده می شود و هنرجویان با توجه به سرعت 
و مراجعه به جدول مربوطه نسبت به تعيين ابعاد و محل نصب )فاصله از  
نقطه مورد نظر( تابلو اقدام می کند. در هنگام نصب فاصله جانبی از جاده 
مختلف  گروه های  برای  است  ذکر  به  الزم  می گيریم.  نظر  در  را  تقاطع  و 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

عالمت 205

عالمت 206

یا عالمت 205
عالمت 204عالمت 206
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با  فاصله  تعيين  از  اعالم شود. هنرجو پس  سرعت های مختلف توسط مربی 
متر اندازه گيری کرده و سه پایه را در محل مستقر و تابلو را روی آن قرار می 
دهد. )برای جزئيات نصب به مراحل انجام کار مربوط با ارزشيابی مرحله 2 

کنيد(. مراجعه 
روش انجام مراحل تمرین های کارگاهی 2 ،3 و4 مطابق توضيحات ارائه شده 

برای تمرین شماره یک و فعاليت ارزشيابی یک و دو می باشد.
2 تابلوهای نشان داده شده در شکل 14 را در کارگاه پياده کنيد. 

3 دو نمونه از تابلوهای نشان داده شده در شکل 7 را در محل کارگاه پياده 
کنيد. 

4 دو نمونه از تابلوهای نشان داده شده در شکل 8 را در محل کارگاه پياده 
کنيد.

تبصره یک: نکات ایمنی قبل از فعاليت به دانش آموزان آموزش داده شود.
تبصره دو: بخش 4ـ5 نشریه 267ـ3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی می تواند 

به عنوان منبع جهت انجام این فعاليت به دانش آموزان معرفی گردد.
در شکل زیر تابلوهای مناسب را با ابعاد و اندازه مناسب در محل های نشان 

داده شده نصب کنيد.

ارزشیابی مرحله 2 بخش تابلوهای انتظامی

شبيه سازی  هنرستان  محيط  در  پالن  فعاليت،  این  انجام  برای  است  الزم 
به  طرفه  دو  خيابان های  تعيين،  هنرآموز  توسط  معابر  در  حرکت  سرعت  و 
عرض12متر )راه اصلی( و یک طرفه 8 )راه فرعی( متر بر روی زمين در محوطه 
هنرستان ترسيم شود. فرض شود خيابان های 8 متری دسترسی و12 متری 

A

B

C
D

E

21

3

4

با رعایت اصول فنی در مکان های مورد نیاز از تابلوهای 
1 و 2 به صورت ترکیبی روی یک پایه استفاده کنید.

محل های نصب تابلو
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می باشند. و پخش کننده  جمع 
ابزار مورد نياز عبارت است از: لباس کار، دستکش کار، متر فلزی و پارچه ای، 
)آچار  رینگی  آچار  انبردست،  کمچه،  بنایی،  گچ  ریسمان،  بنایی،  شاقول 
فرانسه(، بست تابلو، صفحه تابلو، بيل بنایی، پروفيل لوله )رنگ شده(، شن، 

ماسه، سيمان، آب، پيچ و مهره و واشر، سطل آب بنایی.
مراحل انجام کار 

1 تعيين نوع و ابعاد تابلوها )صفحه تابلو، پروفيل پایه و ابعاد شالوده( 
2 پياده کردن شالوده بر روی زمين

3 خاک برداری 
4 مونتاژ تابلو و اتصال آن به پایه و استقرار آن در محل حفاری در امتداد قائم

5 ساخت بتن 
6 استقرار، کنترل شاقول بودن و زاویه صفحه تابلو و بتن ریزی

مرحله 1( ابتدا محل نوع تابلوها را به شرح زیر تعيين می کنيم. مکان A  تابلو 
گردش به راست )1( مکان B  تابلو گردش به راست و مستقيم، مکان C تابلو 
عبور ممنوع، مکان D تابلو عبور ممنوع، مکان E تابلو عبور ممنوع با توجه به 
رده عملکردی معبر و مراجعه به جدول 1 کتاب درسی و راهنما ابعاد صفحه 

تابلو را مشخص می کنيم. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است. 

ابعاد تابلونوع معبرنوع تابلومکانشماره

1A600  ميلی مترجمع و پخش کنندهگردش به راست

2B450  ميلی متردسترسیگردش به راست و مستقيم

3C450  ميلی متردسترسیعبور ممنوع

4D450  ميلی متردسترسیعبور ممنوع

5E600  ميلی مترجمع و پخش کنندهعبور ممنوع

به عنوان مثال در مکان E تابلو عبور ممنوع باید نصب شود مطابق با سطر سوم 
و ستون سوم جدول 1 ابعاد تابلو 600 ميلی متر تعيين می شود. سایر ابعاد 
نيز به این روش تعيين می شود. با توجه به ابعاد صفحه تابلوها با مراجعه به  
جدول 8 )کتاب درسی(  ابعاد شالوده، ارتفاع پایه و قطر آن مشخص می شود 
به عنوان مثال برای مکان E تابلو عبور ممنوع به قطر600 ميلی متر مطابق 
سطر اول ترکيب نصب )1( ابعاد شالوده   600×  600×600 ميلی متر، ارتفاع 
پایه 3450 ميلی متر و پایه با لوله به قطرخارجی60 ميلی متر با ضخامت 2/5 
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ميلی متر تعيين می شود. برای سایر تابلو نيز به همين روش ابعاد مورد نياز را 
مشخص می کنيم. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.

شماره 
مکانتابلو

ابعاد 
تابلو

میلی متر

ابعاد شالوده به 
میلی متر

ارتفاع 
پایه به 
میلی متر

قطر پایه
میلی متر

ضخامت 
پایه به 

میلی متر

1A600600 ×  600  ×   6003450602/5

3B450600 ×  600 ×  6003450602/5

2C450600 ×  600 ×  6003450602/5

4D450600 ×  600 ×  6003450602/5

4E600600 ×  600 ×  6003450602/5

الزم به توضيح است با توجه به اینکه در  جدول 1 کتاب درسی و راهنما ابعاد 
تابلو کمتر از 600 وجود ندارد ابعاد شالوده 600 را انتخاب می کنيم.

اضافه طول پایه تابلو E را با توجه به ارتفاع  بست صفحه تابلو 46 سانتی متر، 
در  دفن شده  لوله  طول  سانتی متر  و 40  رو  سواره  تا  تابلو  فاصله  متر   2/2
فونداسيون و 7 سانتی متر فاصله بست باالیی از لبه تابلو که مجموع آن3/1 
متر می شود از پروفيل با اره جدا می کنيم  جهت مشاهده فاصله بست ها به 
بخش صفحه تابلوها در مبحث درسی مراجعه کنيد )معموالً طول پروفيل لوله 
6 متر است ولی برای پایه تابلو پروفيل به طول 3/3 در بازار موجود است(. 
سپس به رنگ آميزی پایه اقدام می کنيم. به همين روش اضافه طول پایه را در 

سایر پایه نيز جدا می کنيم.
تابلو  فاصله  زمان محل  این  در  زمين  روی  بر  شالوده  کردن  پياده  مرحله 2( 
فاصله  متر  از  استفاده  با  کار  این  برای  می کنيم.  تقاطع مشخص  از  )شالوده( 
3 متر را از  تقاطع و 1/2متر از بر جاده را مشخص می کنيم این نقطه رأس 
مربع فواندانسيون می باشد و با استفاده از روش های مساحی چهار گوشه ابعاد 
شالوده که مربعی به ضلع60 سانتی متر است را روی زمين نشانه گذاری کرده و 
با استفاده از ریسمان بنایی وگچ، مربع مذکور را روی زمين مشخص می کنيم. 
هنگام  می شود  یادآوری  می دهيم.  انجام  را  خاک برداری  بيل  با   )3 مرحله 
خاک برداری با بيل چندین بار ارتفاع حفاری را اندازه گيری می کنيم تا عمق 
خاک برداری بيشتر از ابعاد تعيين شده نباشد. )در زمين های دج الزم است از 

کلنگ یا کمپرسور استفاده کرد(.
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محل  در  آن  استقرار  و  پایه  به  آن  اتصال  و  تابلو  مونتاژ  مرحله   )4 مرحله 
حفاری در امتداد قائم می باشد. حاال نوبت به اتصال صفحه تابلو به تابلو است 
با استفاده از بست و پيچ و مهره و واشر صفحه تابلو را به پایه وصل می کنيم 
با  شاخه  دو  است  الزم  هنرستان  محل  در  جوش  دستگاه  وجود  )درصورت 

از آرماتور به صورت 2 عدد عمود برهم به پایه جوش شود.( استفاده 
مرحله 5( در این مرحله نوبت به ساخت بتن می رسد. برای این کار ابتدا حجم 
بتن مورد نياز را محاسبه نموده و  مطابق با حجم مورد نياز نسبت به مخلوط 
کردن شن ماسه و سيمان اقدام و سپس با اضافه کردن آب، تمامی مواد را مخلوط 
کرده و بتن را عمل آوری می کنيم. برای محاسبه حجم به مرحله یک مراجعه 
کرده و با ضرب کردن طول در عرض و در ارتفاع شالوده، حجم بتن مشخص 
می شود که در این شالوده داریم 0/22 = 60 ×0/60 ×0/60 یادآوری می شود 
به دليل افت حجم بتن، معموالً حجم نهایی را در عدد 1/2 ضرب می کنند و 
مطابق با عدد حاصله بتن ساخته می شود یعنی داریم 0/26= 1/2×0/22 پس 
حجم مورد نياز0/26 مترمکعب بتن برای ساخت یک شالوده است. در ساخت 
بتن دستی فرض می شود سيمان و آب در خلل و فرج شن و ماسه قرار می گيرند 
و با فرض نسبت 2 به 1 شن به ماسه حجم شن و ماسه قابل محاسبه است 
حجم بتن را بر3 تقسيم می کنيم و عدد حاصله حجم ماسه است و با دو برابر 
کردن حجم ماسه حجم شن به دست می آید یعنی 0/26تقسيم بر3 می شود 
0/087 متر مکعب ماسه و0/174=2 ×0/087 حجم شن مورد نياز است. برای 
تعيين وزن سيمان حجم بتن را در عيار سيمان یعنی 300 کيلو ضرب می کنيم، 
بنابراین داریم 78= 300× 0/26 پس  سيمان مورد نياز 78 کيلوگرم می باشد 
برای  تعيين آب نيز وزن سيمان را تقسيم بر2 کرده )نسبت آب به سيمان نيز 1 
به 2 است( مقدار آب به دست می آید. یعنی 78 تقسيم بر 2 برابر 39 است چون 
وزن مخصوص آب 1 است این عدد معرف وزن و حجم آب است. مواقعی که 
فوندانسيون تابلو از بتن مسلح ساخته می شود، الزم است حداقل 10 سانتی متر به 
ابعاد فوندانسيون )طول )بتنی به عيار 300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب(، عرض 
و ارتفاع ( در حفاری اضافه گردد. در این حالت قبل از ریختن بتن معمولی، بتن 
به عيار150 کيلوگرم سيمان )بتن مگر( به ارتفاع 10 سانتی متر در کف گودال 
حفاری شده ریخته و پس از قالب بندی و آرماتوربندی و نصب صفحه ستون بتن 
اصلی با عيار 300 کيلوگرم سيمان در مترمکعب ریخته می شود. بعد از گيرش 
بتن فوندانسيون، قالب جمع آوری و اطرف فوندانسيون با خاک پر و نسبت به 
جمع آوری باقی مانده مصالح و خاک اضافی اقدام می شود. برای سایر شالوده ها نيز 

همين روش را انجام می دهيم.
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 عالئم اخباری 
همان گونه که در کتاب درسی توضيح داده شده است عالئم اخباری جهت اطالع رسانی 
به رانندگان درخصوص تسهيالت و امکانات موجود در حاشيه جاده و آگاه سازی آنها 
در مورد مراکز رفاهی، خدماتی، تجاری، گردشگری و همچنين راهنمای مسير مقاصد 
و  این بخش  توضيحات  برای  قرار می گيرند.  استفاده  مورد  و دسترسی های   سفر 
به منظور مشارکت هنرجویان در ارائه مفاهيم تئوری با طرح سؤاالتی که در کتاب 
هم مطرح شده است آمادگی ذهنی در هنرجویان ایجاد شود، سپس  به ارائه درس 
پرداخته شود. مجدداً تأکيد می شود برای آموزش مفاهيم تئوری از ارائه به صورت 
پاورپوینت و نمونه های تصویری استفاده شود. همچنين در قسمت آموزش عملی 
نصب تابلوهای راهنمایی مسير با توجه به اینکه  ابعاد تابلوهای هدایت مسير خصوصاً 
تابلوهای جانبی و باالسری بزرگ می باشد، نصب آنها نياز به تجهيزات و ماشين آالت 
نظير باالبر و غيره است. همچنين برای توليد آنها نيز به کارگاه ها و تجهيزات ویژه ای 
نياز است که ممکن است در خيلی از هنرستان ها امکان تهيه تابلوهای مذکور وجود 
نداشته باشد لذا می توان با هماهنگی مسئولين هنرستان از امکانات ادارات راهداری یا 
شهرداری ها بهره برداری کرد و برنامه عملی را به صورت بازدید از کارگاه های توليدی 
این راهنما در  برنامه ریزی کرد. درادامه  تابلوها  جهت آموزش هنرجویان  و نصب 
قسمت پيوست شماره 3 اطالعات تکميلی در خصوص معرفی تابلوهای اخباری ارائه 

شده است. 

مرحله 6( یکی از افراد تيم پایه تابلو را به صورت عمود در گودال خاک برداری 
شده قرار داده و پس از کنترل عمود بودن آن با استفاده از شاقول بنایی نسبت 
اقدام می کنيم. الزم به ذکر است ویبره  با بتن  به پرکردن محل فونداسيون 
کردن بتن )ارتعاش بتن(  باعث خروج هوا از مخلوط بتنی شده و بر استحکام 

آن می افزاید و الزم است با ویبراتور نسبت به مرتعش کردن بتن اقدام کرد.
یادآوری می شود در مواردی که صفحه تابلو کوچک است می توان قبل از نصب 
پایه نسبت به اتصال صفحه تابلو به پایه اقدام کرد در صورتی که ابعاد صفحه 
بزرگ باشد پس از گيرش بتن با  استقرار نردبان در کنار پایه تابلو به گونه ای 
که به آن مسلط باشيم نسبت به مونتاژ صفحه تابلو بر روی پایه و تنظيم زاویه 
آن نسبت به راه اقدام کنيم. پس از این مرحله دید تابلو را از فاصله مناسب 
و ارتفاع صفحه از زمين )سطح سواره رو( را کنترل می کنيم )می توان جهت 
تعيين فاصله مناسب به جدول 1 کتاب درسی و راهنما مراجعه کرد( روش 

نصب سایر تابلوها در این آزمون مطابق با روش شرح داده شده است.
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1 هنرآموز با آوردن یک دستگاه رفلکتومتر کارکرد آن را تشریح نماید و 
به صورت عملی به کليه هنرجویان آموزش دهد.

راهنمایی: مطابق کتاب درسی بازتاب نور در تابلوها در شب بسيار مهم است 
لذا با توجه به اهميت موضوع هنرآموز نسبت به آموزش اندازه گيری بازتاب 

نور توسط رفلکتومتر اقدام کند.
2 هرکدام از هنرجویان به صورت عملی با استفاده از ابزار یاد شده نسبت به 

اندازه گيری بازتاب انواع شبرنگ اقدام نمایند.
3 از یک سایت راه سازی  و یا یک آزادراه و بزرگراه بازدید کرده و تابلوهای 
اخباری نصب شده را به دقت بررسی کنيد حاصل بازدید را به صورت فيلم 

و یا عکس ارائه کنيد. 
هدف از این تمرین انجام مطالعات تطبيقی جهت تطبيق مطالب محتوای 
آموزشی و فعاليت و پروژه های  اجرایی انجام شده بوده و همچنين آشنایی 

بيشتر هنرجویان و کسب اطالعات جهت انجام کارهای عملی می باشد. 
تابلوهای نشان داده شده در زیر را در نقشه سمت راست و در محل های 

نشان داده شده نصب کنيد.

ارزشیابی مرحله 3 بخش تابلوهای اخباری

مشاهدات خود از انواع تابلوهای اخباری)تسهيالتی خدماتی ـ هدایت مسير و 
اخباری ویژه( را با تهيه عکس و فيلم از نمونه های اجرا شده  و نمایش در کالس 

به صورت دسته بندی شده و منطبق با محتوای آموزشی پودمان ارائه کنيد.  
راهنمایی: هدف از این تمرین ایجاد تعامل و جلب مشارکت هنرجویان است 

و نهایتاً هدایت پاسخ ها با بحث گروهی و دانش افزایی است.

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

A آزاد راه

B
ن 

ابا
خی

L خیابان
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الزم است برای انجام  این فعاليت شکل فوق در محيط هنرستان  شبيه سازی 
و بر روی زمين ترسيم شود. باتوجه به اینکه ابعاد تابلوهای اخباری از سایر 
عالئم بزرگتر است، معموالً اجزای تابلو شامل پایه، صفحه اتصال پایه به شالوده 
و شالوده، در نقشه جداگانه نشان داده و در اختيار مجری قرار داده می شود 

در ابتدا هر تابلو را به مکان متناسب آن تخصيص می دهيم.
ابزار مورد نیاز عبارت است از: لباس کار، دستکش کار، مترفلزی و پارچه ای، 
)آچار  رینگی  آچار  انبردست،  کمچه،  بنایی،  گچ  ریسمان،  بنایی،  شاقول 
فرانسه(، بست تابلو، صفحه تابلو، بيل بنایی، پروفيل لوله )رنگ شده(، شن، 
ماسه، سيمان، آب، پيچ و مهره و واشر، سطل آب بنایی، آرماتور مطابق نقشه 
اجرایی برای تابلوهای استکتایپ )تجميعی( می باشد که مطابق نقشه اجرایی 

کتاب است، موتور جوش.
مراحل انجام کار 

1  استخراج ابعاد تابلوها )صفحه تابلو، پروفيل پایه و ابعاد شالوده( از نقشه 
2  پياده کردن شالوده بر روی زمين

3  خاک برداری 
4  بتن مگر

5  قالب بندی و آرماتوربندی 
6  نصب آرماتور انتظار

7  بتن ریزی 
٨  نصب صفحه ستون

9  ساختن پایه و اتصاالت و جوشکاری پایه به صفحه ستون 
10  نصب صفحه تابلو
تابلو A به محل )3(
تابلو B به محل )1(
تابلو C به محل )4(
تابلو D به محل )2(

تابلو  هر  برای  فوندانسيون  اطالعات  اجرایی  نقشه  از  استفاده  با  سپس  1ـ 
عيار سيمان  و  بتن  نوع  شالوده،  ابعاد  از:  است  عبارت  که  استخراج می شود 
به  پایه  اتصال  صفحه  آن(،  شکل  و  )قطر  مصرفی  آرماتور  اختالط(،  )طرح 
شالوده )صفحه ستون شامل طول، عرض و ضخامت( طول پایه و پروفيل آن، 

جوش. مشخصات  و  ستون(  صفحه  به  )پایه  اتصاالت 
با توجه به اطالعات اخذ شده نسبت به برآورد مصالح مورد نياز و تهيه آنها 
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اقدام می کنيم. معموالً صفحه تابلو در کارخانه ساخته می شود ولی الزم است 
پایه تابلو، صفحه ستون، آرماتور انتظار در محل کارگاه ساخته و نصب شود )با 

توجه به ابعاد و حجم کار و امکان ساخت اجزا تابلو در کارخانه وجود دارد(.
2ـ پیاده کردن شالوده برروی زمین

با توجه به اطالعات استخراج شده در این زمان محل فاصله تابلو )شالوده( را از 
تقاطع مشخص می کنيم، برای این کار با استفاده از متر فاصله 1/2 متر از بر 
جاده را مشخص کرده و فوندانسيون را با استفاده از روش های مساحی چهار 
گوشه ابعاد شالوده روی زمين نشانه گذاری کرده و با استفاده از ریسمان بنایی 
و گچ، مربع )یا مربع مستطيل( مذکور را روی زمين تعيين می کنيم. دقت 
کنيد با توجه به اینکه شالوده عموماً با بتن مسلح ساخته می شود اضافه حجم 

خاک برداری برای قالب بندی و بتن ریزی درنظر می گيریم.
3ـ خاک برداری

با استفاده از بيل خاک برداری )درصورت دج بودن زمين از کمپرسور استفاده 
بيل  با  خاک برداری  هنگام  می شود  یادآوری  می دهيم،  انجام  را  می کنيم( 
چندین بار ارتفاع حفاری را اندازه گيری می کنيم تا عمق خاک برداری بيشتر 
ابعاد تعيين شده نباشد. معموالً کد ارتفاعی کف و روی شالوده در نقشه  از 
شالوده  ابعاد  به  توجه  با  ارتفاعی  کد  وجود  عدم  درصورت  می شود  مشخص 
کردن  اضافه  می شود.  تعيين  خاک برداری  ارتفاع  سواره رو  سطح  ارتفاع  و 
ابعاد  به  و  گرفته  درنظر  نيز  را  قالب بندی  برای  شالوده  عرض  و  طول  ابعاد 

می کنيم. اضافه  خاک برداری 
4ـ بتن ِمگر

 در این مرحله نوبت به ساخت بتن مگر می رسد ابتدا با استفاده از بتن به 
عيار 150 کيلوگرم سيمان )بتن مگر( به ارتفاع 10 سانتی متر در کف گودال 
خاک برداری بتن ریزی کرده و پس از تسطيح آن منتظر گرفتن بتن می شویم.

5  ـ قالب بندی و آرماتوربندی 
در این مرحله باتوجه به نقشه آرماتوربندی نسبت به بریدن، خم کردن و بافتن 
آرماتور اقدام می کنيم. سپس پالن سطح فوندانسيون را روی بتن مگر پياده 
کرده و مطابق خط طرح، قالب بندی کرده و آرماتور بافته شده را در داخل 

قالب قرار می دهيم. 
6  ـ نصب آرماتور انتظار

پس از استقرار شبکه آرماتور و تثبيت آن نسبت به بستن آرماتور انتظار برای 
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فاصله  حفظ  به منظور  می شود  یادآوری  می کنيم.  اقدام  ستون  نصب صفحه 
آرماتورهای انتظار معموالً این آرماتورها با استفاده از جوش به سبد بافته شده 

آرماتور مستحکم می شود.
7 ـ بتن ریزی 

در  شده  مشخص  عيار  با  بتن  ساخت  و  بتن ریزی  به   نوبت  مرحله  این  در 
نقشه می باشد )معموالً عيار سيمان در بتن فونداسيون 350 کيلوگرم سيمان 
می باشد( و پس از ساخت آن بتن را به صورت مرحله ای در داخل قالب ریخته 
معموالً  بتن  به حجم  توجه  با  ویبره می نمایيم  را  آن  بتن  تراکم  به منظور  و 
تراک  از  استفاده  با  کارگاه  محل  به  و  شده  ساخته  کارخانه  محل  در  بتن 
به  بتن  بتن منتظر رسيدن  تراز کردن سطح  از  ميکسر حمل می شود. پس 
افزایش مقاومت آن  به  بتن  نگهداشتن  مقاومت مشخصه می شویم )مرطوب 
کمک می کند و الزم است آنرا مرطوب نگه داریم(. در این مرحله بعد از گيرش 
بتن فونداسيون قالب برچيده می شود و اطرف فونداسيون را با خاک حفاری 
نيز  قالب  بازکردن  از  بعد  را  پر می کنيم. )می توان نصب صفحه ستون  شده 

داد(. انجام 
٨  ـ نصب صفحه ستون

در این مرحله نسبت به نصب صفحه ستون و تراز کردن آن با استفاده از پيچ 
و مهره اقدام کرده و فضای خالی بين صفحه ستون و سطح فونداسيون را با 

مالت سيمان پر می کنيم.
9ـ ساخته پایه و اتصاالت و جوش کاری پایه به صفحه ستون 

بر  است  لچکی  و  نبشی  به صورت  معموالً  که  را  اتصاالت  بعدی  مرحله  در 
ارتفاع سواره و روی  از اختالف  استفاده  با  و  روی صفحه ستون جوش داده 
فونداسيون و ارتفاع تابلو )معموالً صفحه تابلوهای راهنمای مسير در کارخانه 
خارج از محل نصب ساخته می شود( به تعيين طول پایه تابلو اقدام نموده و 
اضافه طول آن را با اره جدا می کنيم. سپس پایه را رنگ آميزی و آن را در 
می کنيم(  استفاده  چرثقيل  از  نياز  )درصورت  داده  قرار  اتصاالت  چهارچوب 
تکميل  اجرایی  نقشه  مطابق  را  جوش ها  آن  بودن  شاقول  کنترل  از  پس  و 

می کنيم.
10ـ نصب صفحه تابلو

با  پایه  برروی  تابلوها  صفحه  جوش کاری  و  حمل  به  نسبت  مرحله  این  در 
اتصاالت  ترجيحاً  می کنيم،  اقدام  جوش کاری  با  موجود  اتصاالت  از  استفاده 



55

فصل 2: نصب عالئم راه

 سایرعالئم
نمونه های از عالئم مربوط به این بخش در کتاب درسی ارائه گردید. برای آشنایی 
در  این بخش  به  مربوط  تابلوهای  معرفی  از  تکميلی  اطالعات  هنرآموزان،  بيشتر 

ادامه این راهنما در قسمت پيوست شماره 4 ارائه شده است.

پایه  به   9 مرحله  در  پایه(  و  تابلو  بين صفحه  )حایل  تابلو  به صفحه  مربوطه 
متصل شود و در این مرحله نسبت به جوش کاری برای تکميل اتصال اقدام 
کرد. الزم به ذکر است با توجه به بارهای وارده به شالوده تابلو پس از نصب 
با نقشه  تابلو بتن به مقاومت فشاری مطابق  از نصب صفحه  الزم است قبل 

باشد. رسيده  اجرایی 
موارد دهگانه فوق برای تابلوهای استکتایپ بوده و برای نصب تابلوهای پرچمی 

مطابق روش های شرح داده شده در دو بخش قبل عمل می کنيم.

1  به نظر شما عدم نصب تابلوهای مورد نياز در عمليات اجرایی چه پيامدهایی 
را به دنبال دارد؟

ترافيک  ایمنی  پالن  یک  باید  حتماً  اجرایی  عمليات  شروع  از  قبل  پاسخ: 
از نحوه هدایت و کنترل ترافيک در محدوده عمليات عمرانی تهيه گردد 
انجام کار اجرایی در جاده ها و معابر شهری بدون تهيه و اجرایی  و اصوالً 
پالن ایمنی و اخذ مجوز انجام فعاليت از مراجع ذی صالح قانونی )پليس 
برای  نمی باشد  مجاز  شهرها(  در  شهرداری ها  و  جاده ها  در  راه  ادارات  ـ 
 )7 267ـ  )مبحث  اجرایی  عمليات  در  ایمنی  به  هنرآموز  بيشتر  اطالعات 

نمایند. مراجعه 
نشان  را  درون شهری  خيابان  یک  از  بخشی  درسی  کتاب   46 شکل    2
می دهد به گونه ای که در قبل از تقاطع عرض سواره تغيير کرده و خطوط  
عبوری در یک جهت از 4  خط به 3 خط کاهش یافته است. با توجه به 
آن  مقابل  جدول  در  را  تابلو  هر  شماره  نقشه،  و  گذشته  بخش   4 مطالب 

یادداشت کنيد.
راهنمایی: مطابق مفاهيم آموزشی کتاب این نقشه با جانمایی عالیم مربوط 

به صورت اسالید به هنرجویان آموزش داده شود.

پاسخ فعالیت 
کالسی
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 ارزشیابی مرحله چهارم 
با توجه به موقعيت نشان داده شده جهت نمای گروهی مناسب را در نقطه 1 و 2 

جانمایی کنيد.

در شکل زیر تابلوهای صحيح را انتخاب کرده و نصب کنيد.

شکل2 ـ نقشه پالن مسیر

نصب تابلو جهت نما و حاشیه نما: الزم است برای انجام این فعاليت شکل های 
فوق در محيط هنرستان  شبيه سازی شود. مسير به عرض 12 متر بر روی زمين 
در محوطه هنرستان ترسيم شود و پالن مسير ترسيم شده در اختيار هنرجویان 

قرار گيرد. این پالن محل نصب تابلو را نشان می دهد.
پارچه ای،  و  مترفلزی  کار،  کار، دستکش  لباس   : از  نیاز عبارت است  ابزار مورد 
انبردست، آچار رینگی )آچار فرانسه(،  شاقول بنایی، ریسمان، گچ بنایی، کمچه، 
بست تابلو، صفحه تابلو، بيل بنایی، پروفيل لوله )رنگ شده(، شن، ماسه، سيمان، 

آب، پيچ و مهره، واشر، سطل آب بنایی.
مراحل انجام کار 

1 تعيين نوع و ابعاد تابلوها )صفحه تابلو، پروفيل پایه و ابعاد شالوده( 

R

B

DC

1

2
α

R

1

2

جهت نمای گروهی در قوس هاشعاع و زاویه مرکزی یک قوس

A

R

B

DC

1

2
α

R
1

2

B
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2 پياده کردن شالوده بر روی زمين
3 خاک برداری 

4 مونتاژ تابلو و اتصال آن به پایه و استقرار آن در محل حفاری در امتداد قائم
5 ساخت بتن 

6 استقرار، کنترل شاقول بودن و زاویه صفحه تابلو و بتن ریزی
مرحله 1( ابتدا مکان تابلوها را تعيين کنيد.

تابلو A به محل )2(
تابلو B به محل )1(
تابلو C به محل )2(

 تابلو D به محل )1(
با مراجعه به 2ـ 1 ترکيب نصب 13 و سطرهای سوم و اول ابعاد صفحه تابلو را 

مشخص کنيد.

ابعاد تابلوتابلوشماره
میلی متر

ابعاد شالوده
 به میلی متر

ارتفاع 
پایه به 
میلی متر

قطر پایه 
به

میلی متر

ضخامت 
پایه به 
میلی متر

1A1000×330500×500×5002500602/5

2B1000×330500×500×5002500602/5

3C600× 200350×350×3502500602/5

4D600× 200350×350×3501500602/5

اضافه طول پایه تابلو A را با توجه به ارتفاع بست صفحه تابلو 40 سانتی متر، 1/2 
متر فاصله تابلو تا سواره رو و 40 سانتی متر طول لوله دفن شده در فونداسيون را با 
توجه به اینکه طول پایه 1/6 متر است از پروفيل با اره جدا کنيد.  جهت مشاهده 
فاصله بست ها به بخش صفحه تابلوها در مبحث درسی مراجعه کنيد )معموالً طول 
پروفيل لوله 6 متر است ولی برای پایه تابلو پروفيل به طول 3/3 در بازار موجود 
است(. سپس به رنگ آميزی پایه اقدام کنيد. به همين روش اضافه طول پایه را در 

سایر پایه نيز جدا نمایيد.
مرحله 2( برای تابلو A در این زمان محل فاصله تابلو )شالوده( از تقاطع را مشخص 
کنيد، برای این کار با استفاده از متر فاصله تقاطع و 1/2 متر از بر جاده را مشخص 
نمایيد )برای تابلوهای C و D این فاصله 75 سانتی متر است، این نقطه رأس مربع 
که  شالوده  ابعاد  چهارگوشه  مساحی  روش های  از  استفاده  با  و  بوده  فوندانسيون 
مربعی به ضلع 50 سانتی متر است را روی زمين نشانه گذاری کرده و با استفاده از 
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ریسمان بنایی و گچ، مربع مذکور را روی زمين مشخص کنيد.
مرحله 3( خاک برداری با بيل انجام می شود، الزم به ذکر است که هنگام خاک برداری 
با بيل چندین بار ارتفاع حفاری را اندازه گيری کرده تا عمق خاک برداری بيشتر از ابعاد 

تعيين شده نباشد. )در زمين های دج الزم است از کلنگ یا کمپرسور استفاده کرد(.
مرحله 4( مونتاژ تابلو و اتصال آن به پایه و استقرار آن در محل حفاری در امتداد 
با  است.  مطرح  تابلو  پایه  به  تابلو  اتصال صفحه  به  نوبت  مرحله  این  در  که  قائم 
استفاده از بست و پيچ و مهره و واشر صفحه تابلو را به پایه وصل کنيد. )درصورت 
وجود دستگاه جوش در محل هنرستان الزم است دو شاخه با استفاده از آرماتور 

به صورت 2 عدد عمود برهم به پایه جوش شود.(
  )B و A مرحله 5( در این مرحله نوبت به ساخت بتن شالوده می رسد )تابلو های
نياز را محاسبه کرده و مطابق با حجم مورد  ابتدا حجم بتن مورد  برای این کار 
نياز نسبت به مخلوط کردن شن، ماسه و سيمان اقدام کنيد. سپس با اضافه کردن 
آب تمامی مواد را مخلوط کرده و بتن را عمل آوری نمایيد. برای محاسبه حجم 
به مرحله یک مراجعه کنيد که با ضرب کردن طول در عرض و در ارتفاع شالوده 
حجم بتن مشخص می شود که در این شالوده داریم 0/13 =0/50 ×0/50 ×0/50 
یعنی نياز ما برای احداث شالوده 0/13 مترمکعب بتن است یادآوری می شود به 
دليل افت حجم بتن، معموالً حجم نهایی را در عدد 1/2 ضرب می کنند و مطابق 
با عدد حاصله بتن ساخته می شود یعنی داریم 0/16=1/2×0/13 پس حجم مورد 
نياز0/16 مترمکعب بتن است. در ساخت بتن دستی فرض می شود سيمان و آب 
در خلل و فرج شن و ماسه قرار می گيرند و با فرض نسبت 2 به 1 شن به ماسه 
بر3 تقسيم می کنيم و عدد  را  بتن  قابل محاسبه است حجم  حجم شن و ماسه 
حاصله حجم ماسه است و با دو برابر کردن حجم ماسه حجم شن به دست می آید 
یعنی 0/16 تقسيم بر3 می شود 0/05 متر مکعب ماسه و 0/10=2 ×0/05 حجم 
شن مورد نياز است. برای تعيين وزن سيمان حجم بتن را در عيار سيمان یعنی 
300 کيلو ضرب می کنيم بنابراین داریم 48= 300× 0/16 پس  سيمان مورد نياز 
48 کيلوگرم می باشد برای تعيين آب نيز وزن سيمان را تقسيم بر2 کرده )زیرا 
نسبت آب به سيمان نيز 1 به 2 است( مقدار آب به دست می آید. یعنی 48 تقسيم 
بر 2 برابر 24 است چون وزن مخصوص آب 1 است این عدد معرف وزن یا حجم 
آب است. سپس به جمع آوری باقی مانده مصالح و خاک اضافی اقدام می شود. روش 

ساخت بتن شالوده ها ) تابلوهای C وD( مطابق شرح فوق است.
را به صورت عمود در گودال خاک برداری  تابلو  پایه  افراد تيم،  از  مرحله 6( یکی 
شده، قرار داده و پس از کنترل عمود بودن آن با استفاده از شاقول بنایی نسبت 
کردن  ویبره  است  ذکر  به  الزم  کنيد.  اقدام  بتن  با  فونداسيون  محل  پرکردن  به 
بتن )ارتعاش کردن بتن( باعث خروج هوا از مخلوط بتنی شده و بر استحکام آن 
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می افزاید و الزم است با ویبراتور نسبت به مرتعش کردن بتن اقدام کرد.
یادآوری می شود در مواردی که صفحه تابلو کوچک است می توان قبل از نصب پایه 
نسبت به اتصال صفحه تابلو به پایه اقدام کرد در صورتی که ابعاد صفحه بزرگ باشد 
پس از گيرش بتن با استقرار نردبان در کنار پایه تابلو به گونه ای که به آن مسلط 
باشيد نسبت به مونتاژ صفحه تابلو بر روی پایه و تنظيم زاویه آن نسبت به راه اقدام 
کنيد. پس از این مرحله دوباره به جدول شماره 1 مراجعه کرده که آیا تابلو از محور 
راه دید کافی دارد یا خير، و درصورت نياز نسبت به اصالح زاویه صفحه تابلو اقدام 
کنيد. و در آخر باید نسبت به  جمع آوری باقی مانده مصالح و خاک اضافی اقدام شود.

مشخصات فنی و ضوابط نصب 
و  کارگاهی  فعاليت های  اجرای  نياز   پيش  بخش  این  آموزش  اینکه  به  توجه  با 
فعاليت های ارزشيابی دوره ای کتاب می باشد ابتدا باید مفاهيم نظری کليه فصل ها 
که مجموعاً شامل 40% ساعات آموزشی کل پودمان به همراه آموزش نظری فصل 
5، آموزش داده شود و سپس نسبت به آموزش فعاليت های عملی پرداخته شود 
برای این منظور پس از آموزش نظری بخش های 1ـ4 در ادامه موضوعات و نکات 
مهم این بخش و اجزا و عناصر اتصاالت تابلوها آموزش داده شود و سپس اقدام به 

آموزش  فعاليت های کارگاهی کرد.
جدول1  مطابق  پی  و  پایه ها  ابعاد  و  اتصاالت  تابلوها،  نصب  جزئيات  بنابراین 
)مشخصات پایه و شالوده تابلوهاي( و اتصاالت آموزش داده شود و سپس اقدام به 

اجرای فعاليت های کارگاهی و فعاليت های ارزشيابی دوره ای کرد.

 ارزشیابی مرحله نهایی

شکل3 ـ نقشه پالن مسیر

سرعت در خیابان اصلی 60 کیلومتر در ساعت
سرعت در خیابان فرعی 30 کیلومتر در ساعت

لی
مح

اه 
ر

لی
مح

اه 
ر

راه اصلی جمع و پخش کننده



الزم است برای انجام این فعاليت نقشه در محيط هنرستان شبيه سازی شود. سرعت 
حرکت معابر در نقشه تعيين شده است، عرض خيابان های دو طرفه به عرض 14 
متر )راه اصلی( و یک طرفه 8 )راه فرعی( می باشد و هنرآموز تابلوهای موردنظر اعم 
از اخطاری، انتظامی، اخباری و سایر عالئم را جهت شناسایی و نصب اعالم کند.  
الزم است هنرجو از هر نوع تابلو یک نوع آن را مکان یابی، مونتاژ و نصب کند. پالن 
مسير ترسيم شده در اختيار هنرجویان قرار گيرد. این پالن محل نصب تابلوها را 

نشان می دهد ولی نوع صفحه تابلو باید توسط هنرجویان تعيين شود.
با توجه به شرح روش اجرای این تابلوها دربندهای قبلی، مطابق با روش های ذکر 

شده تابلوها شناسایی و نصب می شوند.

پیوست ها 
پیوست شماره یک ـ معرفی عالئم اخطاری 

خطر ـ احتیاط
یک طرفه  راه  یا  تقاطع 

از راست

تقاطع با راه دوطرفه

پیچ به چپ

پیچ به راست

پیچ های پی درپی به 
چپ و راست

پیچ های پی درپی به 
راست و چپ

راه مارپیچ

خطر واژگونی در پیچ

تقاطع

تقاطع های پی درپی

تقاطع های پی درپی

تقاطع در سمت چپ

تقاطع در سمت راست

تقاطع Y شکل

تقاطع T شکل

تقاطع با راه یک طرفه 
از چپ

تونل

خطر برف، یخ و کوالک

تراکم ترافیک

سرازیری تند

سرباالی تند

راه لغزنده

پرواز هواپیما در ارتفاع 
کم )در سمت چپ(
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خط عبور سمت چپ 
مسدود

خط عبور سمت راست 
مسدود

عبور حیوانات اهلی 
)گاو(

عبور حیوانات اهلی 
)گوسفند(

عبور حیوانات اهلی 
)شتر(

اهلی  حیوانات  عبور 
)اسب(

عبور سوارکار

دوربرگردان

راه دوطرفه می شود

راه  جداکننده  ابتدای 
دوطرفه

راه  جداکننده  انتهای 
دوطرفه

راه  ابتدای جداکننده 
هم جهت

راه  انتهای جداکننده 
هم جهت

سمت  به  تردد  هدایت 
چپ با جداکننده راه

پل متحرک

کارگردان مشغول کارند

ریزش کوه از سمت 
چپ

ریزش کوه از سمت 
راست

سقوط در آب

راست  سمت  از  راه 
باریک می شود

راه از دو طرف باریک 
می شود

از  موسمی  باد  وزش 
چپ

از  موسمی  باد  وزش 
راست

پل تاقی در راه

پرواز هواپیما در ارتفاع 
کم )در سمت راست(

پرواز بالگرد در ارتفاع 
کم )در سمت چپ(

پرواز بالگرد در ارتفاع 
کم )در سمت راست(

پیش آگاهی رعایت 
حق تقدم

پیش آگاهی ایست

پیش آگاهی 
چراغ راهنمایی

پیش آگاهی میدان

با  عبور  تقدم  حق 
خطه  یک  راه آهن 

در تقاطع

با  عبور  تقدم  حق 
خطه  دو  راه آهن 

در تقاطع

تقاطع مسیر قطار 
خیابانی )تراموا(

تقاطع هم عرض

تقاطع فرعی به اصلی 
از سمت چپ
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پرتاب سنگ

خطر زمین گیری

گدار

پل کم عرض

عبور دوچرخه سوار

عبور خودرو کشاورزی

نقبلیه  وسایل  عبور 
سنگین در سرباالیی

عبور وسایل نقلیه نظامی

عبور گاری و درشکه

تقاطع راه و راه آهن 
بدون راه بند

تقاطع فرعی به اصلی 
از سمت راست

تقاطع فرعی به اصلی

از  به اصلی  تقاطع فرعی 
سمت چپ با دید محدود

پل  در  محدود  ارتفاع 
تاقی

گذر پیادگان سالمند

کابل برق فشارقوی

ارتفاع محدود

از  اصلی  به  فرعی  تقاطع 
سمت راست با دید محدود

از  اصلی  راه  به  ورود 
سمت چپ

از  اصلی  راه  به  ورود 
سمت راست

تقاطع در سمت چپ پیچ

تقاطع در سمت راست 
پیچ

تقاطع در سمت راست 
پیچ

چپ  سمت  در  تقاطع 
پیچ

تقاطع 

شانه خطرناک

آبگرفتگی در حاشیه 
راه

چپ  سمت  از  راه 
باریک می شود

عبور ماکیان

عبور قورباغه

گذرگاه پیادگان

گذر کودکان

مدرسه

گذر پیادگان

گذر معلولین و جانبازان

گذر نابینایان
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پیوست شماره دو ـ معرفی عالئم انتظامی 

نام تابلوشکل تابلونام تابلوشکل تابلو

عبور کاميون ممنوعایست

عبور سواری ممنوعرعایت حق تقدم

عبور دوچرخه سوار ممنوعحق تقدم مسير

عبور موتور سيکلت ممنوعپایان حق تقدم مسير

حق تقدم برای وسيله نقليه 
مقابل

عبور موتور سيکلت و 
سواری ممنوع

عبور عابر پياده ممنوعحق تقدم عبور با شما

سرعت گاه

چاله

دست انداز

با  راه آهن  و  راه  تقاطع 
راه بند

راه و راه آهن  تقاطع 
بدون راه بند

عبور حیوانات وحشی

سمت  به  تردد  هدایت 
راست با جداکننده راه
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نام تابلوشکل تابلونام تابلوشکل تابلو

عبور چرخ دستی ممنوععبور اتوبوس ممنوع

پایان ممنوعيت ورود 
اتوبوس

عبور تانکر با محموله 
خطرناک برای آب های 

سطحی و زیرزمينی ممنوع

عبور خودروی کشاورزی 
ممنوع

عبور کاميون با محموله 
خطرناک ممنوع

عبور اسب سوار ممنوع
عبور وسایل نقليه با عرض 
بيش از مقدار تعيين شده 

ممنوع

عبور کاميون یدک دار 
ممنوع

عبور وسایل نقليه با ارتفاع 
بيش از مقدار تعيين شده 

ممنوع

عبور سواری یدک دار 
ممنوع

عبور وسایل نقليه با طول 
بيش از مقدار تعيين شده 

ممنوع

عبور گاری و درشکه ممنوع
عبور وسایل نقليه با وزن 
بيش ازمقدار تعيين شده 

ممنوع

عبور وسایل نقليه با وزن 
محوری بيش از مقدار 

تعيين شده ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته 

ممنوع

حداقل فاصله طولی بين 
دو سواری

توقف در روزهای زوج هفته 
ممنوع
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نام تابلوشکل تابلونام تابلوشکل تابلو

محدوده توقف ممنوعتوقف برای بازرسی

پایان محدوده توقف ممنوعتوقف برای بازرسی گمرک

گردش به چپ ممنوعتوقف برای بازرسی پليس

گردش براست ممنوعایستادن ممنوع

دور زدن ممنوعتوقف ممنوع

ورود از هر دو طرف ممنوعمحدوده سبقت ممنوع

پایان محدوده سبقت 
ممنوع

حداکثر سرعت مجاز

محدوده سبقت کاميون 
ممنوع

پایان محدودیت حداکثر 
سرعت مجاز

پایان محدوده سبقت برای 
کاميون ممنوع

حداقل سرعت مجاز
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نام تابلوشکل تابلونام تابلوشکل تابلو

ورود ممنوع
پایان محدودیت حداقل 

سرعت مجاز

پایان تمام محدودیت هامحدودیت بوق زدن ممنوع

پایان محدوده بوق زدن 
ممنوع

فقط عبور پيادگان مجاز

فقط عبور دوچرخه سوار 
مجاز

فقط عبور  با زنجير چرخ 
مجاز

فقط عبور پيادگان و 
دوچرخه سوار مجاز

کاربرد اجباری کمربند 
ایمنی

فقط عبور پيادگان و 
دوچرخه سوار مجاز

فقط عبور به چپ مجاز

فقط عبور پيادگان و 
دوچرخه سوار مجاز

فقط عبور به راست مجاز

فقط عبور مستقيم مجازفقط عبور اتوبوس مجاز

عبور از سمت چپ مجازفقط عبور تراموا مجاز
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نام تابلوشکل تابلونام تابلوشکل تابلو

عبور از راست مجازفقط عبور اسب سوار مجاز

فقط گردش به چپ مجاز
مسير کاميون حامل کاالی 

خطرناک
)فقط گردش به چپ(

فقط گردش براست مجاز
مسير کاميون حامل کاالی 

خطرناک
)فقط گردش براست(

فقط عبور مستقيم و 
گردش به چپ مجاز

مسير کاميون حامل کاالی 
خطرناک )فقط مستقيم(

فقط عبور مستقيم و 
راه یکطرفهگردش براست مجاز

به  از راست  یا  از چپ  عبور 
خيابان یک طرفهطرف یک مسير

جهت عبور در ميدان
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پارکینگ روی پیاده رو

پارکینگ )ویژه مسافران 
و کارکنان راه آهن(

مسافران  )ویژه  پارکینگ 
وکارکنان قطار برقی(

محدوده پارک آزاد

پارک  محدوده  پایان 
آزاد

پایگاه امداد و نجات هالل 
احمر

نجات  و  امداد  پست 
صلیب سرخ

بیمارستان

شارژ  و  بنزین  جایگاه 
الکتریکی

تونل های متوالی

گذر کودکان

گذر معلولین و جانبازان

پارکینگ

پارک سوار

پارکینگ ویژه معلولین و 
جانبازان

پارکینگ ویژه کوهنوردان

پارکینگ روی سکو یا 
پیاده رو

پارکینگ روی سکو یا 
پیاده رو

جایگاه بنزین

جایگاه گاز طبیعی

گریز راه در سمت راست

گذرگاه پیادگان

روگذر پیادگان )پل پیادگان(

راه یکطرفه

راه یکطرفه به چپ

راه یکطرفه به راست

بن بست

سمت چپ بن بست

سمت راست بن بست

گریز راه در سمت چپ

پایان منطقه مسکونیمنطقه مسکونی جایگاه بنزین و گاز مایع

زیرگذر پیادگان
کنترل مکانیزه محدوده 

طرح ترافیک
ایستگاه اتوبوس
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پایان آزادراه

آزادراه

ادغام جریان های 
حرکت

ادغام جریان های 
حرکت

ادغام جریان های 
حرکت

کاهش خطوط عبور

افزایش خطوط عبور

افزایش خطوط عبور

پایان تونل های متوالی

منطقه با تردد آرام

تردد  با  منطقه  پایان 
آرام

جایگاه بنزین و گازوئیل

گاز  و  بنزین  جایگاه 
طبیعی

جایگاه شارژ الکتریکی

روگذر پیادگان )پل 
پیادگان(

محدوده تردد ممنوع 
اضطراری  مواقع  در 

آلودگی هوا

کارت پارک در 
ساعات معین

کارت پارک در 
ساعات معین

ویژه  پارک  کارت 
در  موتورسیکلت 

ساعات معین

نظارت با دوربین پلیس

منطقه سرعت توصیه شده

سرعت  منطقه  پایان 
توصیه شده

ایستگاه تاکسی

ایستگاه سرویس مدرسه

ایستگاه قطار شهری

اتوبوس  ویژه  مسیر 
تندرو

تردد  محدوده طرح 
نوبتی خودروها

مسیر ویژه اتوبوس
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پیوست شماره 4 معرفی سایر عالئم                                 

فاصله تا گذرگاه ریلی

فاصله تا گذرگاه ریلی

حاشیه نمای چپ

حاشیه نمای راست

حاشیه نمای دوطرفه

جهت نما به چپ

جهت نما به راست

حق تقدم عبور در سه راه

حق تقدم عبور در سه راه

حق تقدم عبور در سه راه

فاصله تا گذرگاه ریلی

فاصله تا گذرگاه ریلی

فاصله تا گذرگاه ریلی

فاصله تا گذرگاه ریلی

کیلومتر شمار )بزرگراه 
و جاده(

کیلومتر شمار )بزرگراه 
و جاده(

کیلومتر شمار)آزادراه( ترازآب

به  گروهی  جهت نمای 
چپ

به  گروهی  جهت نمای 
راست

مسیرنمای شانه راست

مسیرنمای شانه چپ در 
راه های بامیانگاه

در  چپ  شانه  مسیرنمای 
راه های بدون میانگاه

کیلومتر شمار )آزادراه(


