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بودجه بندی قسمت سرعت گیر و سرعتکاه

فعالیت کالسیفعالیت عملیصفحه تدریسموضوع تدریسجلسه

1

آشنایی با انواع سرعت گیر و 
اجرای سرعت گیر آسفالتی، 
و  سرعت گـیـر   پالستیـکی 

مکان یابی سرعت گیرها

دارددارد19ـ1

سرعتکاه 2 انـواع  سرعتکاه، 
ندارددارد29ـ20و اجرای سرعتکاه آسفالتی

دارددارد39ـ30خط کشی و تابلوگذاری3

در این بخش ابتدا به نقشه سرعت گیر و سرعتکاه در بین انواع مختلف روش های 
و  سرعتکاه  فیزیکی  مشخصات  تأثیر  به  ادامه  در  می پردازیم.  ترافیک  آرام سازی 
سرعت گیر بر مکانیک خودرو اشاره می شود. در انتها به نکات مورد نیاز از آیین نامه 
در مورد سرعت گیر، سرعتکاه، تابلو و عالئم الزم برای پیش آگاهی پرداخته می شود.

روش های آرام سازی ترافیک
افزایش تعداد تصادفات در معابر شهری و تبعات پس از آن، شامل هزینه های گزاف 
ناشی از تصادفات، مشکالت روحی و روانی و موارد دیگری که در آینده قابل جبران 
نیست، لزوم ایمن سازی معابر و حفظ سالمت و ایمنی کاربران استفاده کننده از آن 
را بسیار با  اهمیت کرده است. وقوع هر تصادف، معلول سه عامل اصلی وسیله نقلیه، 
انسان و راه است. سرعت وسیله نقلیه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بروز تصادفات 
تا چهل درصد  آمارها نشان می دهد سی  به شمار می آید.  یا فوت  به جرح  منجر 
کشته ها یا مجروحان در اثر عامل سرعت دچار سانحه شده اند و مهم ترین مشکل 
سرعت زیاد، افزایش فواصل تصمیم گیری و توقف است. یکی از راه های اصلی در 
جهت ایمن سازی و افزایش سطح ایمنی در معابر یا جاده ها آرام سازی است که امروزه 
در بسیاری از کشورهای جهان، تالش های گسترده ای در امر کنترل و کاهش سرعت 
و حجم وسایل نقلیه در حال انجام است. جهت کاهش سرعت و حجم در معابر شهری 

واحد یادگیری 2 
نصب سرعت گیر
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باید ضوابط، موارد کاربرد و همچنین روش های مختلف آرام سازی مورد شناسایی و 
بررسی قرار گیرند. در ادامه انواع روش های آرام سازی تشریح می شوند.

به  را  زیر  تأثیرات  آرام سازی  مختلف  روش های  گفت،  می توان  به صورت خالصه 
همراه دارند:

1 کاهش سرعت و حجم ترافیک  
٢ تأثیر بر رفتار رانندگان 
٣ تأثیر بر وضعیت ایمنی 

٤ کاهش آثار زیست محیطی از قبیل سر و صدا و لرزش ناشی از عبور پرسرعت 
وسایل نقلیه سنگین 

٥ افزایش راحتی عابران پیاده 
٦ تأثیرات منفی بر خدمات امدادی و حمل ونقل عمومی

طبقه بندی روش های مهندسی آرام سازی 
در مطالعات مختلف، روش های آرام سازی در طبقه بندی های مختلف ارائه شده است. 
در مطالعات بین المللی روش های آرام سازی در چهار طبقه مختلف قرار گرفته است:

1 روش های کنترل حجم 
٢ روش های کنترل سرعت توسط تغییرات قائم در سطح راه 
٣ روش های کنترل سرعت توسط تغییرات افقی در سطح راه 

٤ باریک سازی مسیر
الف( روش های کنترل حجم 

روش های کنترل حجم، مجموعه روش های آرام سازی است که توسط آنها حجم 
وسایل نقلیه استفاده کننده از یک راه مشخص کاهش می یابد. 

وارد نشوید
)Do not Enter(
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ب( روش های کنترل سرعت توسط تغییرات قائم در سطح راه 
در این روش ها با تغییر در ارتفاع بخش هایی از راه برای کاهش سرعت وسیله نقلیه 
برای کنترل سرعت  استفاده  قابل  از روش های  انجام می پذیرد. برخی  آرام سازی 

توسط تغییرات قائم در سطح راه در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. 
سرعت گیرها 

شهری  محیط های  در  بیشتر  که  هستند  آرام سازی  ابزار  از  یکی  سرعت گیرها 
می شوند.  ترافیک  سرعت  شدید  کاهش  موجب  و  می گیرند  قرار  استفاده  مورد 

سرعت گیرها دارای انواع مختلف قوسی و تخت هستند. 

شکل1ـ نمونه ای از روش های کنترل حجم

شکل٢ـ نمونه ای از سرعت گیر
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سرعتکاه ها  
پروفیل طولی سهمی شکل هستند که در مسیر  با  برآمده ای  سرعتکاه ها، روسازی 
سواره رو قرار می گیرند. سرعتکاه ها نقش بسیار مهمی در کاهش سرعت ترافیک دارند. 
امروزه استفاده از تکنولوژی های جدید در سرعتکاه ها توسعه یافته است. به تازگی در 
بسیاری از کشورهای اروپایی مانند هلند و دانمارک از سرعتکاه های هوشمند استفاده 
شده است کـه با توجه به وزن وسایل نقلیه و تأثیر آن بر وسیله نقلیه، تنظیم می شوند. 
سرعتکاه ها آثار نامطلوبی بر وسایل نقلیه عمومی و خودروهای امدادرسانی )که نسبت 
به زمان رسیدن به مقصد بسیار حساسند( می گذارند. استفاده از سرعتکاه های هوشمند 

منجر به رفع این مشکل می شود از این رو بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند.

شکل٣ـ نمونه ای از سرعتکاه

پیاده رو برآمده 
این  پیاده است.  برآمده، سرعتکاه تختی است که دارای خط کشی عابر  پیاده روی 
تسهیالت در حفظ ایمنی عابران پیاده تأثیر زیادی داشته و به رانندگان در مورد 
است  ممکن  دیگر  از طرف  می دهند.  پیش آگاهی  پیاده  عابر  به خط  نزدیک شدن 
عابران پیاده بیش از حد نسبت به ایمنی خود اطمینان یابند و نیاز کمتری به رعایت 

الزامات ایمنی احساس کنند.

شکل٤ـ پیاده روی برآمده
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تقاطع های برآمده 
تقاطع های برآمده، سطح برآمده تخت در کل تقاطع بوده که در تمام ورودی ها و 
خروجی ها دارای رمپ هستند. سطح تخت غالباً سنگ فرش شده و عموماً همسطح 

پیاده روها یا کمی پایین تر قرار می گیرند.

شکل ٥ـ تقاطع های برآمده

روش های کنترل سرعت توسط تغییرات افقی در سطح راه 
در این روش ها، مسیر مستقیم در یک خیابان به منظور کـاهش سرعت، تغییر می کند 

یا اصالح می شود. 
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روش های ترکیبی 
در این حالت، ترکیبی از روش های معرفی شده در هر یک از چهار بخش فوق، بسته به 
نوع کاربرد مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر در یک تقاطع امکان کنترل 
سرعت با باریک سازی مسیر فراهم نشود، ممکن است باریک سازی مسیر با تغییر در 
ارتفاع )به عنوان مثال استفاده از سرعتکاه( در تقاطع ترکیب شود. استفاده از روش های 
ترکیبی با مطالعه هریک از روش های ذکر شده در فوق قابل استفاده می شود که 

ترکیب آنها بستگی به شرایط محیطی و رفتار رانندگان در نقاط مختلف دارد.
معابر  در  آرام سازی  گزینه های  مختلف  انواع  اجرای  امکان سنجی  زیر  شکل  در 

شهری به طور خالصه درج شده است.

شکل٦ـ روش های کنترل سرعت توسط تغییرات افقی در سطح راه

جدول 1ـ امکان استفاده از ابزارهای آرام سازی در معابر با توجه به عملکرد و نقش معابر

ابزارهای آرام سازی
شریانی شریانی درجه 1

خیابان محلیدرجه ٢

اصلی )جمع و فرعیاصلیبزرگراهآزادراه
دسترسیفرعیپخش کننده(

سطح یک

YYYYYYYعالئم افقی

YYYYYYYعالئم عمودی

OYYYYYYخطوط لرزاننده

OOYYYYYخطوط کاهش سرعت

NNOOYYYگذرگاه های عابر سنگ فرش شده
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ابزارهای آرام سازی
شریانی شریانی درجه 1

خیابان محلیدرجه ٢

اصلی )جمع و فرعیاصلیبزرگراهآزادراه
دسترسیفرعیپخش کننده(

سطح دو

NNNNYYYسرعتکاه

NNNNYYYسرعت گیر

NNNNYYYگذرگاه های برجسته عابر پیاده

NNNNYYYتقاطع برجسته

NNNNYYYکاهش شعاع قوس

NNNNYYYکاهش عرض معبر و خطوط

NNNNYYYرفیوژمیانی

NNNNYYYمیدان و میدانک

NNNNYYYمانع و منحرف کننده )بیچانه(

NNNNYYYانحراف دهنده قطری

NNNNOYYموانع فیزیکی جداکننده

)OBTIONAL( مشروط = O                    )YES( قابل استفاده = Y                     )NO( غیرقابل استفاده = N

تأثیر شکل سرعتکاه بر نیروهای وارده به سیستم تعلیق خودرو
در تحقیقی که توسط محققین داخلی انجام شده و در مجالت معتبر بین المللی 
به چاپ رسید، 117 شکل مختلف سرعتکاه )تخت، منحنی درجه سوم و منحنی 
خودرو  تعلیق  سیستم  شبیه سازی  نرم افزار  در  مختلف(  اندازه های  در  سینوسی، 
تعریف شد و تأثیر شکل سرعتکاه بر سیستم تعلیق خودرو در سرعت های مختلف 
مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد از بین سرعتکاه های فوق )تخت، منحنی 
درجه سوم و منحنی سینوسی، در اندازه های مختلف(، سرعتکاه تخت با مشخصات 
خودرو  تعلیق  سیستم  روی  بر  را  عملکرد  بدترین  متر(   L1=1/8, L2=3 , h=.1(
 L1=2/7, L2=3 , h=.1( داشته و بهترین عملکرد به سرعتکاه تخت به مشخصات
متر( تعلق داشت. مشخص است که طول رمپ ورودی در سرعتکاه تخت تا چه 

اندازه می تواند بر روی ضربات وارده به خودرو تأثیرگذار باشد.
همچنین مشخص شد با توجه به اینکه هزینه و پیچیدگی اجرای سرعتکاه منحنی 

ادامه جدول 1ـ امکان استفاده از ابزارهای آرام سازی در معابر با توجه به عملکرد و نقش معابر
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با  از سرعتکاه تخت است می توان سرعتکاه تخت  بیشتر  درجه سوم و سینوسی 
مشخصات )L1=2, L2=3 , h =.1 متر( را جایگزین سرعتکاه منحنی درجه سوم و 

سینوسی کرد. در این حالت خسارت وارده حدوداً یکسان می باشد. 
مقادیر سرعتکاه تخت در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل7ـ مقادیر سرعتکاه تخت

همچنین آنها در تحقیق خود بدین نتیجه رسیدند که در صورتیکه از سرعتکاه های 
زیر با پروفیل های مشخص استفاده شود نیروهای وارده به سیستم تعلیق خودرو از 
تمام انواع سرعتکاه های متداول )تخت، منحنی درجه سوم و منحنی سینوسی( کمتر 

خواهد بود. لذا این نوع از سرعتکاه ها را پیشنهاد کرده اند.
بیشتر  برای خودروهای سنگین   b پروفیل  و  سواری  برای خودروهای   a پروفیل 
پیشنهاد می شود؛ بدین معنی که اگر در خیابانی اکثر استفاده کننده های خودرو 
سواری باشد از نوع a استفاده می شود و نیازی به صرف هزینه بیشتر برای ساخت 

سرعت گیر بزرگ تر نیست.

شکل8ـ پروفیل های پیشنهادی سرعتکاه به منظور کاهش ضربات وارده به خودرو 
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با جستجو در اینترنت بررسی کنید ارتفاع بیش از حد سرعت گیر چه خساراتی 
را برای وسیله نقلیه و کنترل وسیله نقلیه توسط راننده می تواند به همراه داشته 

باشد.
پاسخ: با جستجو در اینترنت منابع زیادی را می توان یافت که یکی از آنها 
 )Optimization of Speed که در باال خالصه ای از آن آورده شد به نام
 Hump Profiles Based on Vehicle Dynamic Performance
)Modeling در خصوص خسارت وارده به خودرو از طریق سرعتکاه تحقیق 

است. نموده 
بر اساس این تحقیق، نیروی وارده به سیستم تعلیق خودرو از طرف سرعتکاه 
سرعتکاه های  تخت،  سرعتکاه  مختلف  مقاطع  برای  مختلف  سرعت های  در 
سهموی و سینوسی و دو مدل پیشنهادی سرعتکاه که در قسمت قبل بدان 

اشاره شد، آورده شده است که در زیر مشاهده می کنید.

انواع  تمام  روی  از  عبور  سرعت  افزایش  با  می کنید  مشاهده  که  همانطور 
می یابد. افزایش  خودرو  تعلیق  سیستم  به  وارده  نیروی  سرعتکاه ها، 

پاسخ فعالیت 
کالسی

)سرعت(

)سرعت(
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امکان سنجی نصب سرعت گیر و سرعتکاه
بر اساس آیین نامه ضوابط و دستورالعمل های کاربردی در مدیریت ترافیک شهری، 
بعد  صفحه  تصمیم گیری  درخت  در  سرعتکاه  و  سرعت گیر  نصب  امکان سنجی 
نشان داده شده است. همان طور که مشخص شده است نوع عملکرد معبر، کاربری 
عوامل  از  معبر  عملکردی  سرعت  و  معبر  طولی  شیب  درصد  معبر،  عرض  معبر، 

تعیین کننده در نصب یا عدم نصب سرعت گیر و سرعتکاه بر شمرده شده است.
در این درخت تصمیم گیری، سرعت مجاز حداکثر سرعتی است که راننده مجاز 
است رانندگی کند و بر روی تابلوها نمایش داده می شود. سرعت عملکردی، سرعتی 
است که عماًل 85 درصد از رانندگان کمتر از آن می رانند. همچنین اگر متوسط 
ترافیکی که از یک راه در یک روز عبور می کند را اندازه بگیریم و بر 24 ساعت 

تقسیم کنیم، متوسط ترافیک روزانه ساعتی یا همان DHV 1 به دست می آید.

ـ هرچه ارتفاع سرعتکاه بیشتر باشد نیروی بیشتری به سیستم تعلیق خودرو 
وارد می شود.

ـ در سرعتکاه تخت هرچه شیب قسمت ورودی سرعتکاه بیشتر باشد نیروی 
بیشتری به سیستم تعلیق خودرو وارد می شود.

ـ عرض قسمت مستقیِم میانی در سرعتکاه تخت تأثیر چندانی بر نیروی وارده 
به سیستم تعلیق خودرو ندارد.

ـ سرعتکاه های سهموی و سینوسی نیروهای بیشتری نسبت به سرعتکاه های 
ولی  است  شماتیک  )شکل  می کنند.  وارد  خودرو  تعلیق  سیستم  به  تخت 

است( واقعی  اندازه ها 

DHV: Daily hour volume ـ1

1/8 1/8
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0/1

3/65
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1/8 1/8
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0/1

3/7

1/8 1/8

0/1

3

0/1

3/65

0/1
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راهنما:
Flat = مقطع به شکل زیر

Parabolic = مقطع به شکل زیر
سینوسی=Sinusoidal   منحنی درجه سوم
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شکل 9ـ درخت تصمیم گیری امکان سنجی نصب سرعت گیر و سرعتکاه

امکان سنجی نصب سرعت گیر و سرعتکاه

نوع عملکرد معبر

محلیشریانی درجه ٢ فرعیشریانی درجه ٢ اصلیشریانی درجه 1

وجود کاربری خاص

بلی

خیر

>1٢ <1٢
عرض معبر )متر(

امکان سنجی نصب 
سرعتکاه

امکان نصب سرعت گیر 
یا سرعتکاه وجود ندارد

امکان سنجی نصب 
سرعت گیر

وضعیت روشنایی 
مناسب است یا امکان تأمین 

روشنایی وجود دارد؟

فاصله دید کافی وجود دارد؟

امکان سنجی نصب 
سرعتکاه

اختالف سرعت مجاز و 
)km/h( عملکردی

<1٥

<٦0

>٦0

>1٥

<%8

>%8

≥٣0 <٣0

فاصله پس از نزدیک ترین 
تقاطع )متر(

امکان نصب سرعت گیر یا 
سرعتکاه وجود ندارد

به سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت طرح 
در کارگروه آرام سازی ارجاع داده شود.

خیر

خیر

خیر

بلی

محدودیت سرعت 
)km/h( تعیین شده

شیب معبر )درصد(

امکان سنجی نصب 
سرعت گیر

به سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت طرح 
در کار گروه آرام سازی ارجاع داده شود.

بلی

بلی

٢0 )veh/h( < DHV<٥00)veh/h(

1

1
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به منظور نصب سرعت گیر و سرعتکاه ابتدا بایستی اطالعات معبر برداشت شود. فرم 
زیر بر این اساس پیشنهاد می شود که می تواند مبنای خوبی برای هنرآموزان باشد.

شکل 10ـ فرم گزارش کارشناسی جهت نصب سرعت گیر و سرعتکاه

منطقه شهرداری:آدرس محل:

درصد شیب:نحوه عملکرد خیابان: یک طرفه      دو طرفه جهت خیابان:

شریانی درجه 2 اصلی       شریانی درجه 2 فرعی      محلی اصلی    محلی فرعی      دسترسی عملکرد معبر

ابعاد و 
مشخصات 
معبر )متر(

باند شرقیباند شمالی
عرض سواره رو ................ )متر(

جدول      روشنایی      پارک حاشیه ای     منهول 

باند غربیباند جنوبی
عرض سواره رو ................ )متر(

جدول      روشنایی      پارک حاشیه ای     منهول 

شرایط سرعت 
سرعت عملکردی معبر )km/h( :)V85( ................محدودیت سرعت معبر: )km/h( ................در معبر

وضعیت 
تصادف در 

معبر

تعداد تصادفات در سال: ................................

خسارتی .........    جرحی..........    فوتی .........

تعداد تصادفات بر اثر سرعت در سال: ...................................
خسارتی .........    جرحی...........    فوتی .........

وضعیت تردد 
)vph( در معبر

حجم ساعت اوج ..............
درصد وسایل نقلیه سنگین ............

مقطع در مسیر حرکت خطوط اتوبوس های شرکت واحد قرار دارد؟      
بلی        خیر  

وضعیت 
کاربری های 

اطراف

مسکونی        تجاری        آموزشی       تفریحی        مذهبی       سایر.................

در مجاورت منطقه موردنظر جهت نصب سرعت گیر کدام یک از مراکز زیر وجود دارد؟
بیمارستان، اورژانس، مراکز آتش نشانی و امداد و نجات              مدرسه یا مرکز آموزشی  

نوع کنترل تقاطع:فاصله نزدیک ترین تقاطع نسبت به معبر موردنظر: ................... متر 

فاصله دید 
مناسب نسبت 

به معبر

مقطع موردنظر جهت نصب سرعت گیر در کدام یک از مقاطع زیر قرار دارد؟
بخش مستقیم مسیر                  قوس افقی                    قوس عمودی  

آیا فاصله دید مناسب نسبت به مقطع موردنظر جهت نصب سرعت گیر تأمین شده است؟
بلی               خیر             نوع مشکل: .....................................

کروکی محل )نوع و موقعیت سرعت گیرهای قبل و بعد 
مشخص شود(

عکس از محل:

نظریه کارشناسی:
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عالمت گذاری
تا رانندگان  باشد  باید کاماًل مشخص  همان طور که قباًل ذکر شد محل سرعتکاه 
اقدام به کاهش سرعت کنند. اگر سرعتکاه دیده نشود، امکان  با دیدن سرعتکاه 
از این رو توصیه می شود بر  کاهش ایمنی برای سرنشینان و خودرو وجود دارد. 
روی سرعتکاه های آسفالتی که به سختی قابل تمایز از روسازی می باشند، از عالئم 
هشداردهنده )برروی آنها و قبل از آنها( استفاده شود. این عالئم در قالب ترسیم و 
رنگ آمیزی عالئم هشداردهنده بر روی سطح زمین و سرعتکاه و همچنین نصب 
بر  است  بهتر  بین المللی  معتبر  آیین نامه های  اساس  بر  می شوند.  تعریف  تابلوها 
روی سطوح شیب دار ورودی و خروجی سرعتکاه عالئمی شبیه به تصاویر زیر با 
رنگ آمیزی ترسیم شوند. همچنین استفاده از منعکس کننده های نوری مانند انواع 

چشم گربه ای ها نیز توصیه شده است.

شکل 11ـ نمونه عالمت گذاری بر روی سرعتکاه

در ادامه نقشه های اجرایی نصب عالئم و تابلوها قبل از سرعت گیر و سرعتکاه ارائه 
شده است. 
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در  شده  داده  نشان  اعداد 
به  مربوط  روبه رو  شکل 
بر  کیلومتر   40 سرعت 
مراجعه  با  است.  ساعت 
ایمنی  عالئم  نشریه  به 
جلد   267 شماره  به  راه 
سرعت  برای  را  مقادیر   ،3
50 کیلومتر بر ساعت نیز 

کنید. استخراج 
پاسخ: تصویر روبه رو

پاسخ فعالیت 
کالسی
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شکل 1٢ـ نمونه پالن سرعتکاه 
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شکل 1٣ـ نمونه پالن جزیره ایمنی عابر در تقاطع
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ت به عنوان گذرگاه عابر پیاده
شکل 1٤ـ نمونه پالن سرعتکاه تخ
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شکل 1٥ـ نمونه پالن جزیره ایمنی
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شکل 1٦ـ نمونه پالن جزیره ایمنی
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با هم کالسی هایتان گروه های دو یا سه نفره تشکیل دهید و با جستجو در 
اینترنت انواع مختلف چشم گربه ای را با روش نصب و وسایل الزم جستجو 

کنید. 
 به نظرتان هرکدام چه خصوصیاتی دارند و در کجا استفاده می شوند؟

پاسخ: با مراجعه به راهنماي طراحي و اجراي عالئم برجسته راه )انواع گل 
میخ و چشم گربه اي( انتشار پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و ترابری سابق 
انواع گل میخ، روش اجرا و عملکرد هر یک را مشاهده  می توانید جزئیات 

نمایید.
در ادامه بخشی از مطالب مفید در این زمینه ارائه خواهد شد.

انواع گل میخ و چشم گربه اي
عالئم برجسته براي مشخص کردن امتداد راه، یا به عنوان مکمل خط کشي ها 
و یا به صورت جایگزیني خط کشي ها استفاده مي شوند. اصول استفاده از عالئم 
برجسته راه در رنگ، کاربرد و ترکیب، مثل اصول استفاده از خط کشي ها 
است. براي مشخص کردن مسیر حرکت خودروها رعایت ضوابط کلي زیر 

ضروري است:  
1 خط کشي محور و حاشیه راه باید امکان رانندگي بهینه را براي رانندگان 

فراهم کند. 
٢ عالئم برجسته راه در خطوط حرکت در آزادراه ها و بزرگراه ها و خطوط 
محوري راه هاي اصلي و فرعي استفاده شود. لزوم استفاده از آنها وابسته به 

توصیه ها، ضوابط و شرایط هندسي راه است.
٣ درحاشیه چپ راه ها عالوه بر خط کشي از عالئم برجسته استفاده مي شود. 
لزوم استفاده از آنها وابسته به توصیه ها، ضوابط و شرایط هندسي راه است. 
٤ به غیر از موارد استثنایي، عالئم برجسته در حاشیه راست راه ها به کار 

برده نمي شود.
٥ محور راه هاي باریک تر از 5/5 متر نباید خط کشي شوند.

آنها  از  نوع  هر  دارد. خصوصیات  وجود  راه  برجسته  عالئم  از  مختلفي  انواع 
وابسته به نوع عملکردي است که باید از خود نشان بدهند. به طور کلي عالئم 
حاشـیه  در خط هاي  جز  به  باشد  رنگ خط کشي  با  هم رنگ  باید  برجسته 
چـپ راه و خطوط محور که این عالئم همواره باید زرد باشد. عالئم برجسته 
سفید، زرد، قرمز یا آبي رنگ هستند. مفهوم عالئم برجسته سفید و زرد رنگ 
همانند خط کشي هاي سفید و زرد است. عالئم برجسته قرمز رنگ به منظور 
قرمز  از عالئم یک طرف  به کار مي روند. هنگامي که  اشتباه«  اعالم »  مسیر 
در ورودي ها و خروجي ها استفاده مي شود، از طرف قرمز آنها در جهتي کـه 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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راننده در مسیر اشتباه حرکت مي کند، استفاده مي شود. عالئم برجسته بازتابنده 
آتش نشانی  براي مشخص کردن محل شیرهاي  و  مناطق شهري  در  آبي رنگ 
استفاده مي شوند. عالئم آبي رنگ را نباید براي مقاصد دیگر به کار برد. عالئم 
برجسته بازتابنده آبي به وسیله تشکیالت آتش نشانان نصب و نگهداري مي شوند. 
آنها باید در 100 میلي متري خطوط محوري، حاشیه راه، و در محل شیرهای 

آتش نشانی نصب شوند.
هنگامیکه این عالئم در آزادراه ها یا راه هاي اصلي استفاده مي شوند، آنها را باید 
در شانه و در سمت راست خط حاشیه در مقابل شیرآتش نشانی نصب کرد. 
به دلیل آنکه ممکن اسـت شیرهاي آتش نشانی در راه هایي که سرعت در آنها 
زیاد است، به سختي دیده شوند، تشکیالت آتش نشانی مي توانند درخواست 

نصب تابلوهاي مکمل کنند.
کاربرد انواع عالئم برجسته به قرار زیر است:

عالئم برجسته غیربازتابنده 
این عالئم براي دید روز، همانند دیگر خط کشي ها، استفاده مي شوند. صداي 
تولید شده از عالئم برجسته در اثر برخورد چرخ وسایل نقلیه با آنها، موجب 
مي شود که راننده آماده و گوش به زنگ باشد. این عالئم عمدتاً از مواد سرامیکي 
و پالستیکي ساخته شده و سطحي صیقلي دارند. صیقلي بودن سطح موجب 
مقاومت در برابر خراشیدگي سطح و ماندن اثر الستیک وسایل نقلیه روي آنها 
مي شود. عالئم برجسته غیربازتابنده براي جایگزیني با خط کشي هاي طولي 

استفاده مي شود.
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عالئم برجسته بازتابنده
براي بهره مندي از قابلیت دید شب، 
استفاده  بازتابنده  برجسته  عالئم  از 
مي شود. قسمت بازتابنده عالئم شامل 
کـره هاي )گـوي هـاي شیشه اي( در 
قسمت پوسته اکریلیکی یا پالستیکي 
که کف آن تخت یا خانه به خانه )النه 

زنبوري( است، قرار مي گیرد. 
عالئم برجسته مهاري

عالئم برجسته مهاري که بازتابنده هستند، براي راه هایي که ترافیک سنگین 
)کامیون، تریلر و اتوبوس( در آن زیاد است، مناسب مي باشند. استفاده از ایـن 
عالئم در مکان هایي کـه آسفالت از کیفیت مناسبي برخوردار نیست، توصیه 
در  و  شب  در  راه  دید  آوردن  فراهم  براي  بازتابنده  برجسته  عالئم  مي شود. 
مناطقي که روشنایي راه کافي نیست، استفاده مي شود. هزینه اولیه استفاده 
از عالئم برجسته زیاد است ولي این عیب بـا افزایش قابلیت دید راه در شرایط 
جوي نامساعد و طول عمر زیاد عالئم جبران مي شود. از آنجا که عالئم برجسته 
بازتابنده راه قابلیت دید شب را به خصوص در طول بارش باران بهبود مي بخشند، 
استفاده از آنها در مناطق خطرناک مانند رمپ هاي خروجي، ورودي هاي پل ها، 
است.  شده  توصیه  مؤکداً  کارگاهي  مناطق  و  افقي  قوس هاي  انتقال،  خطوط 

اصوالً استفاده از عالئم برجسته به 
و  آزادراه ها  به  خط کشي ها،  جاي 
راه هاي با استاندارد باال که در آنها 
خرابي  موجب  ترافیک  زیاد  حجم 
مي شود،  خط کشي ها  انواع  سریع 
محدود شده است. عالئم برجسته 
بازتابنده براي تکمیل خط کشي ها 
و به منظور افزایش کارایي آنها، به 
خصوص در شب و در شرایط آب 
رطوبت(،  و  )مه  سخت  هوایي  و 

استفاده مي شوند.
عالئم برجسته ٣٦0 درجه یا چشم ببري

براي بهبود بازتاب نور ساطع شده از وسیله نقلیه در هنگام بارندگي شب و هدایت 
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این نوع عالئم توصیه  از  قائم استفاده  افقي و  بهتر وسایل نقلیه در قوس هاي 
می شود. مزایاي اصلي عالئم برجسته 360 درجه نسبت به سایر عالئم برجسته 

عبارت است از:
1 از هر طرف که نور به آنها 
 360 به  توجه  با  شود  تابیده 
نور  بازتاب  آنها  بودن  درجه 

صورت مي گیرد. 
٢ قوس هاي راه به خوبي رؤیت 
قوس هایي  براي  لذا  مي شوند 
که از نظر طرح هندسي ضعیف 

هستند بسیار مناسب اند.
٣ سطح این عالئم سخت و در برابر خراشیدگي مقاوم است.

٤ مقاومت این عالئم در برابر ضربه زیاد است و طول عمر باالیي دارند.
٥ تمام قسمت برآمده این عالئم قابلیت بازتابندگي دارد.

به  و  نمي گیرند  خود  بـه  غبار  و  گرد  ولي  دارند  صاف  سطحي  آنکه  با   ٦
تمیزکردن و نگهداري نیازي ندارند.

7 براي استفاده در میادین مناسب هستند.

عالئم برجسته نورافشان
عالئم بـرجسته نـورافشان بـا افزایش 
را در  بهتري  تاریکي، هـدایت بصري 
شب فـراهم مي کنند. به خصوص در 
کـارایي  که  بـد  هوایي  و  آب  شرایط 
عـالئم معمولي حـداقل مي شود،              ایـن 
ایـن  هستند.  مفیـد  بسیـار  عـالئم 
عـالئم گـران قیمت، بـا بهبود وضعیت 
مشخص شدن مسیر، بـه رانندگان در 
موقعیت یابي افقي و هدایت وسایل نقلیه 

یاري مي رسانند. این عالئم مجهز به سلول خورشیدی و المپ LED بوده که در 
طول روز انرژی الزم برای نور افشانی در شب را فراهم می کند.

کاربرد گل میخ و چشم گربه ای
به طور خالصه کاربرد انواع گل میخ ها بر اساس رنگ، شکل، قابلیت بازتابندگی 

و قابلیت نورافشانی در جدول صفحه بعد ارائه شده است.
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رنگانواع بازتابندهکاربرد

ممتد،  )منقطع،  عبور  خطوط  تمام 
ویژه  خطوط  اتوبوس،  عبور  خطوط 

اتوبوس(

عالئم برجسته بازتابنده 
سفیدیک طرفه

چند خطه  راه های  در  عبور  خط 
)جایگزین خط کشی ها(

عالئم برجسته بازتابنده 
سفیدو غیربازتابنده

عالئم برجسته بازتابنده خطوط محور )سبقت مجاز(
زرددوطرفه

عالئم برجسته بازتابنده خطوط محور )سبقت ممنوع(
*زرددوطرفه و دو ردیفه

خطوط حاشیه
راه های  در  چپ  سمت  حاشیه  ـ 

تفکیک شده

عالئم برجسته بازتابنده 
زردیک طرفه

خطوط حاشیه
آزادراه ها،  در  راست  سمت  حاشیه  ـ 

بزرگ راه ها و راه های دیگر

عالئم برجسته بازتابنده 
یک طرفه

قرمز )در مواقعی که مجاز به 
استفاده در حاشیه راست هستیم.(

خطوط حاشیه
رمپ های  یا  ترافیکی  ـ خارج جزایر 

آزادراه ها خروجی  و  ورودی 

عالئم برجسته بازتابنده 
یک طرفه

زرد )سمت چپ جریان ترافیک(
قرمز )سمت راست جریان ترافیک(

خطوط حاشیه
ـ خارج میانگاه های خط کشی شده

عالئم برجسته بازتابنده 
زرددوطرفه

خطوط اتصال در خروجی بزرگ راه ها 
با راه های دیگر

عالئم برجسته بازتابنده 
سفیدیک طرفه

عالئم برجسته بازتابنده در داخل تونل های راه
دوطرفه

سفید )سمت چپ جریان ترافیک(
قرمز )سمت راست جریان ترافیک(

مکان شیرهای آتش نشانی

عالئم برجسته بازتابنده 
آبیدوطرفه

عالئم برجسته بازتابنده آبی فقط برای مشخص کردن موقعیت 
تشکیالت  به وسیله  آنها  می روند.  به کار  آتش نشانی  شیرهای 
برای  را نمی توان  آنها  نگهداری می شوند.  آتش نشانی نصب و 

مشخص کردن مسیر استفاده کرد.

* الف( وقتی در بخشی از معبر، برای هر دو سوی خط محور سبقت ممنوع باشد، از دو ردیف 
عالئم برجسته زردرنگ استفاده می شود.

عالئم  باشد،  ممنوع  سبقت  محور  خط  طرف  یک  برای  فقط  معبر،  از  بخشی  در  وقتی  ب( 
برجسته ردیف سمت سبقت ممنوع، زرد و ردیف داخلی سمت سبقت مجاز، سفید می باشد.

جدول ٢ ـ انواع گل میخ ها، مشخصات و کاربرد آنها
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طریقه نصب گل میخ ها
برای نصب گل میخ ها باید ابتدا محل نصب آنها بر روی روسازی مشخص شود. 
در ادامه سطح مورد نظر تمیز شده تا عاری از گرد و خاک شود. در مرحله بعد 
گل میخ ها با چسب مخصوص آغشته شده و بر روی روسازی استوار می گردند.

نفوذ  محل  باید  باشد  مهاری  میخ های  گل  نصب  به  نیاز  که  مواردی  در 
مهارگل میخ در روسازی، با دریل سوراخ شود و در ادامه با بادگیری تمام گرد 
و خاک داخل سوراخ و محل اتصال خارج شود در مرحله بعد با آغشته نمودن 

مهار و قسمت زیرین گل میخ به چسب آن را در محل خود ثابت می کنند.
همچنین اگر احتمال کنده شدن گل میخ به دلیل ضعف روسازی، حجم باالی 
ترافیک، ضعف اتصال چسب به روسازی و ... وجود داشته باشد می توان گل 

میخ ها را به روسازی با پیچ وصل کرد.
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راهنمای ارزشیابی مرحله اول
هدف از ارزشیابی مرحله اول ساخت سرعت گیر آسفالتی است. برای این منظور در 
بخشی از کارگاه سعی شود مسیر فرضی متصور گردد و هنرجویان در این محل به 
ساخت سرعت گیر آسفالتی در عرض راه فرضی با توجه به استانداردهای مطرح شده 
در جدول زیر اقدام نمایند. در این راستا هنرجویان باید قادر باشند تا راستای عمود را 
پیاده نمایند، مصالح مناسب را برآورد کنند، سطح روسازی را تمیز و با قیر پاشی آماده 
پخش آسفالت کنند. اجرای صحیح سرعت گیر از نظر اندازه، شکل و انحنا، یکدستی و 
کوبیدگی مبنای نمره دهی قرار گیرد. در انتها با رنگ نمودن سطح سرعت گیر ایمنی 

آن تأمین شود.

ارزشیابی مرحله اول

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج مورد انتظارشرایط آزمونمرحلهردیف
نمرهنمره دهی(

1
ساخت 

سرعت گیر 
آسفالتی

 زمان آزمون:2 ساعت
مصالح مصرفی: )شن و 
قیرابه، رنگ( در  ماسه، 

باشد. اختیار 
 ،T لوازم اجرا: )شمشه 
یا  دستی  غلتک  بیل، 
تخماق، قلم رنگ و ...( 

در اختیار باشد. 

مصالح  نوع  تعیین  1ـ 
مصرفی، میزان مصالح 
مورد نیاز، اندازه گذاری 
ابعاد  پیاده سازی  و 
سرعت گیر روی زمین، 

سرعت گیر اجرای 
2ـ تأمین نشدن همه 

موارد ذکر شده فوق

مصرفی،  مصالح  میزان  تعیین 
پیاده سازی ابعاد سرعت گیر، اجرای 
سرعت گیر مطابق نقشه با سطحی 

کافی تراکم  و  یکنواخت  کاماًل 

3

پیاده سازی ابعاد سرعت گیر، اجرای 
سرعت گیر مطابق نقشه با سطحی 

کاماًل یکنواخت و تراکم کافی
2

یا  اجرای صحیح سرعت گیر  عدم 
عدم اندازه گذاری صحیح و تعیین 

مقدار مصالح مصرفی
1

راهنمای ارزشیابی مرحله دوم
هدف از ارزشیابی مرحله دوم نصب سرعت گیر پالستیکی است. برای این منظور 
در بخشی از کارگاه سعی شود مسیر فرضی متصور گردد و هنرجویان در این محل 
به نصب سرعت گیر پالستیکی در عرض راه فرضی با توجه به استانداردهای مطرح 
باشند  قادر  باید  این راستا هنرجویان  اقدام کنند. در  بعد  شده در جدول صفحه 
تا راستای عمود را پیاده نمایند، با عالمت زدن محل سوراخ های سرعت گیرهای 
پالستیکی، با دریل سوراخ های الزم را اجرا کرده و با قراردادن سرعت گیرها و پیچ 
نمودن آنها را محکم نمایند. اجرای صحیح در راستای مناسب بدون جلوزدگی یا 

بیرون رفتگی ضربه گیرها نسبت به هم از اهمیت زیادی برخوردار است. 
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ارزشیابی مرحله دوم

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج مورد انتظارشرایط آزمونمرحلهردیف
نمرهنمره دهی(

1
نصب

سرعت گیر 
پالستیکی

زمان آزمون: 2 ساعت
ـ تعیین محل نصب و 

انجام اقدامات ایمنی
ـ آماده سازی سطح

ـ نصب سرعت گیرها
ـ لوازم اجرا )پیچ، رول 
پالک، دریل و سر مته، 
آچار،  گوشتی،  پیچ 
رنگی،  اسپری  چکش، 
مخروط ایمنی و ...( در 

باشد.  اختیار 

1ـ اندازه گذاری و پیاده سازی 
ابعاد سرعت گیر روی زمین، 

اجرای سرعت گیر
2ـ تأمین نشدن همه موارد 

ذکر شده فوق

انجام  و  سطح  آماده سازی 
اندازه گیری  ایمنی،  اقدامات 
و پیاده سازی ابعاد به درستی 
نصب  و  است  شده  انجام 
صحیح سرعت گیر به گونه ای 
که کیفیت مته کاری و نصب 
بر روی سطح به خوبی انجام 

شود.

3

به  سرعت گیر  صحیح  نصب 
گونه ای که کیفیت مته کاری 
به  سطح  روی  بر  نصب  و 

شود. انجام  خوبی 

2

1نصب غیر صحیح سرعت گیر

راهنمای ارزشیابی مرحله سوم
هدف از ارزشیابی مرحله سوم نصب سرعتکاه آسفالتی است. برای این منظور در 
بخشی از کارگاه سعی شود مسیر فرضی متصور گردد و هنرجویان در این محل به 
نصب سرعتکاه آسفالتی در عرض راه فرضی با توجه به استانداردهای مطرح شده 
ساخت  مصالح،  برآورد صحیح  راستا،  تعیین  نمایند.  اقدام  بعد  صفحه  جدول  در 
کتاب  این  در  شده  ارائه  مختلف  مدل های  به  توجه  با  شابلون  ساخت  آسفالت، 
توجه  با  رنگ آمیزی  و  مناسب  تراکم  با  یکدست  اجرای  هنرجو،  درسی  کتاب  یا 

الگوهای معرفی شده از اهمیت زیادی برخوردار است.
می توانید از الگوی زیر برای تهیه شابلون استفاده کنید.

برای صرفه جویی در مصرف مصالح می توانید سرعتکاهی به عرض نیم متر اجرا کنید.
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برای رنگ آمیزی الزم است شابلن تهیه شود یا اینکه شکل زیر را در عرض سرعتکاه 
پیاده نماید و رنگ آمیزی کنید.

ارزشیابی مرحله سوم

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج مورد انتظارشرایط آزمونمرحلهردیف
نمرهنمره دهی(

1
نصب 

سرعتکاه 
آسفالتی

زمان آزمون:3 ساعت
ـ تعیین محل نصب و 

انجام اقدامات ایمنی
ـ آماده سازی سطح

ـ ساخت آسفالت
شابلون  ساخت  ـ 
اجرای  برای  چوبی 

سرعتکاه سینوسی
ـ اجرای سرعتکاه

)مصالح  اجرا  لوازم  ـ 
بیل،  قیرابه،  سنگی، 
قلم  شمشهT، غلتک، 
مخروط  رنگ،  و  مو 
ایمنی و ...( در اختیار 

باشد.

1ـ اندازه گذاری و پیاده سازی 
زمین،  روی  سرعتکاه  ابعاد 

اجرای صحیح سرعتکاه
2ـ تأمین نشدن موارد ذکر 

شده

انجام  و  سطح  آماده سازی 
اندازه گیری  ایمنی،  اقدامات 
و پیاده سازی ابعاد به درستی 
تهیه  است،  شده  انجام 
شابلون و اجرای سرعت گیر 
با  صحیح  اندازه های  در 
تراکم  و  یکنواخت  سطحی 
درست  رنگ آمیزی  و  کافی 

سطحی

3

در  سرعتکاه  اجرای 
با  صحیح  اندازه های 
سطحی یکنواخت و تراکم 
کافی و رنگ آمیزی درست 

سطحی

2

صحیح  اجرای  عدم 
1سرعتکاه


