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)کشیخط: (عالئم افقی

راهنمایی کشی راهها منظم کردن حرکت وسایل نقلیه، آگاهی دادن استفاده کنندگان از راه وهدف از خط

د یا براي تأکید و توضیح بیشتر مفهوم خود، با عالمتها و د به تنهایی به کار روتوانکشی میخط. آنها است

.قرار گیرداستفادهچراغهاي راهنمایی توأماً مورد

هر نوع مصالحی که براي . و حاشیه آنها، رنگ سرد است معابرور کشی محترین مصالح براي خطمتداول

ها باید از مصالح کشیخط. مطابقت داشته باشدEN1436ورد استفاده قرار گیرد، باید با استاندارد کشی مخط

رو ارتفاع از سطح سوارهmm6غیرلغزنده باشند و ضمن داشتن دوام، از وضوح مناسبی برخوردار بوده و بیش از 

. بیشتر باشندcm5/1نباید از ،شوندمیرو نصبکه در سطح سوارهارتفاع گل میخها و مانند آنها. نداشته باشند

است و استفاده از آنها باید بر اساس نیازهاي cm5/2اي که حداکثر ارتفاع مگر در مورد بازتاب چشم گربه

استفاده ) یدبگالس(به منظور قابل رویت کرن خط کشی در شب، باید از مواد منعکس کننده . ایمنی راه باشد

تمام خط . باشد که خط کشی را به اندازه کافی قابل دیدن کندحديمحیط به روشنایی مگراینکهنمود، 

.ها و راههاي اصلی باید در شب منعکس کننده باشدها، بزرگراهآزادراهيهاکشی

:کشیرنگ خط

هشـمار بـه  BS381Cرنگ باید مطابق اسـتاندارد  . باید بسته به مورد، با رنگ زرد و یا سفید باشدواره رو   کشی س خط

آسـتر ازتـوان مـی نکنـد، )کنتراسـت (رنـگ اخـتالف ایجـاد کـافی اندازهبههاراهسطحکهصورتیدر.باشد355

کمرنـگ کـه سطوحیدر)کنتراست(رنگاختالفایجادمنظوربهفقطسیاهآستر. گرفتکمکنیزسیاه)پرایمر(

سـفید بـراي نـشان دادن مـسیر حرکـت،      با توجه به رنگ انتخابی و اسـتاندارد ایـران از رنـگ    .شودمیزدههستند

از رنگ زرد براي مشخص کـردن منـاطقی   . محدوده گذرگاه، خط کشی مسیر عابر پیاده و نظایر آن استفاده می شود     

ایـستگاههاي اتوبـوس و      که داراي ممنوعیت یا محدودیت خاصی اسـت ماننـد ممنوعیـت و محـدودیت در توقفهـا،                 

در شرایط خط کشی سطح راه باید   . و تاکسیها و غیره استفاده می شود       ه اتوبوسها تاکسی، مشخص کردن خطوط ویژ    

.قابل دیدن باشدجوي ودر شبنا مساعد 
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هاي طولیکشیخط

:کشی طولی مورد توجه قرار گیرنداصول زیر باید در خط

استفاده از خط زرد به منظور مشخص کردن حد سمت چپ مسیر حرکت در نقاط خطرناك-

مسیرکیک خطوط حرکت در یک سمت ید به منظور تفاستفاده از خط سف-

.توانند آنها را قطع نمایندبه مفهوم این است که رانندگان میمنقطعکاربرد خطوط -

.خاصیت محدود کننده دارند و رانندگان نباید آنها را قطع کنند، خطوط ممتد یا پر-

.عرض خطوط، نماینگر میزان تأکید آن است-

.نگر حداکثر محدودیت هستندخطوط دوتایی ممتد، نمای-

:عرض و نوع خطوط

هاي طولی و فاصله پر و خالی آنها در مناطق مختلف شهري و بین شهري بر حسب نوع راه و کشیعرض خط

موقعیت آن متفاوت است، بطوري که هر چه درجه راه باالتر رود، عرض خطوط و فاصله پر و خالی آنها متناسب 

قطع براي مشخص کردن محلهاي نچنانچه خطوط م. شده افزایش خواهد یافتبینی پیشبا آن و سرعت طرح

این . به کار رود، طول خطوط پر باید بزرگتر از طول فاصله خالی بین آنها باشدرو یا نزدیک شدن به خطرخط

معمول هاي خالی باشد، یا اینکه طول خطوط پر و خالی از حد برابر طول فاصله3تا 2تواند گاهی بین طول می

همچینن براي تفکیک و ارائه توجه بیشتر به رانندگان در مناطق مسکونی طول . قسمتهاي دیگر راه کمتر باشد

خطوط . تواند کمتر باشدو فاصله بین پاره خطها در این مناطق، از مقادیر مشابه آنها در مناطق غیرمسکونی می

عرض . رودها به کار میلی بویژه در آزادراههاي طوکشیهاي عرضی و برخی از خطکشیتر براي خطعریض

طول و عرض ) 1(در جدول شماره .است) cm15حداکثر (فاصله خالی بین خطوط دوتایی برابر عرض یک خط 

.کشی در انواع مختلف راهها نشان داده شده استخط



3

کشی بر حسب نوع راهطول و عرض خط) 1(جدول شماره 

نوع راهردیف
طول خط کشی 

)متر(نقطع م
فاصله بین 

)متر(کشی خط
عرض خط کشی 

)سانتیمتر(منقطع 
عرض خط کشی 

)سانتیمتر(حاشیه 
351212فرعی1
581515شریانی2
8131520آزادراه3

هاي طولیکاربرد و انواع خط کشی

قطع سفیدنخط معمولی م-1

تفکیک خطوط حرکت در هر سمت آزادراه و به منظورکشی می تواند در معابر یکطرفه بکار رودخطاین نوع 

که سبقت در آن با احتیاط درمعابر دوطرفه به شرطی کشیویا این خطرسم گرددویا معابرشریانیو یا بزرگراه

.)محور یک راه دوخطه دوسمته که سبقت درآن با احتیاط مجاز است.(مجاز باشد قابل ترسیم استو دقت 

پرخط معمولی سفید-2

تواند حرکت مییا در جهت مخالفنماینگر مرز خط حرکتی است که ترافیک در طرفین آن و در یک جهت

همچنین به منظور مشخص کردن حاشیه سمت راست . نماید، اما رانندگان حق قطع کردن آن را ندارند

و همچنین حاشیه .استهاترین نحوه کاربرد آن در نزدیکی تقاطعمتداول. تواند به کار رودرو نیز میسواره

.کنددار مشخص میرو را در یک راه میانهسمت چپ سواره

پرخط دوتایی سفید-3

یا )در هنگام نزدیک شدن به موانع(نماینگر مرز خط حرکتی است که ترافیک در طرفین آن در یک جهت

براي مثال به منظور . اما رانندگان مجاز به قطع کردن این خط نیستند. نمایدحرکت میدر دوجهت مخالف 

دو سمته با سبقت ممنوع رکشی مسیخطیاکانالیزه کردن ترافیک نزدیک موانعی که عبور از آنها مجاز نیست 

کشی به منظور کانالیزه کردن ترافیک قبل از مانعی که ضرورت دارد از سمت راست از این خط. رودبه کار می

.استفاده می شودآن عبور کرد 

)قطعنیک خط پر و یک خط م(وتایی دسفید خط-4
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ترافیک در سمتی . رودمیکنند، به کاربه منظور تفکیک دو جریان ترافیک که در جهت مخالف حرکت می

تواند خط را قطع کند، اما در جهتی که خط پر کشیده شده باشد، این کار مطلقاً قطع است مینکه خط م

ها دو سمته که داراي دو گرفتن از یک جهت بوده و در جادهاین خط کشی براي ممانعت از سبقت . ممنوع است

.و یا سه خط حرکت هستند، معمول است

قطعندوتایی متشکل از دو خط مسفیدخط -5

بـه کـار   به صورت دوطرفـه اسـت  که جهت ترافیک در آن     حرکت در معابري   سیرمبه منظور مشخص کردن     

.از استرود و سبقت از دو سمت با احتیاط مجمی

چینخط-6

تانگ آن همان رنگ خط اصلی است کهر. رودبه منظور ادامه دادن یک خط به داخل یک تقاطع به کار می

.یابدتقاطع ادامه می

خط محور

نماید، خط خط محور، اصوالً دو جریان ترافیک را که در دو جهت مخالف در حال حرکتند، از هم جدا می

شده باشد، قطعاتی ندر راههاي کم عرض که ممکن است خط کشی . اه باشدمحور الزم نیست محور هندسی ر

است، از لحاظ برخورد باسایر وسایل نقلیهکه در نزدیکی تقاطعهاي عمده محلهاي عبور عابر پیاده یا مسیراز 

هاي افقی و عمودي جهت کنترل ترافیک که در جهت در قوس. خط کشی شودبایدمشخص کردن محور 

.ال حرکت است نیز خط کشی محور الزم استمخالف در ح

:خط کشی محور در راههاي دوطرف و دوخطه باید به یکی از صورتهاي زیر باشد

.قطع که عبور از آن مجاز استنمعمولی مسفیدیک خط -1

.حرکت درنقاطی که درآنها سبقت گرفتن مجاز استکشی کشی جاده دوطرفه بادو خطخط
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قطع که عبور از سمت نشکل از یک خط معمولی پر و یک خط معمولی مدوتایی متسفیدیک خط -2

.قطع آن مجاز استنم

در راههاي . دوتایی متشکل از دو خط معمولی پر که عبور از هر دو سمت ممنوع استسفیدیک خط -3

.دوتایی پر استفاده کردسفیداست، باید از یک خط ربیشتیابدون میانه که داراي چهار خط حرکت

کشی جاده دو طرفه چندخطهخط

طبق باشد، تردد در یک جهت اختصاص داده شدهبه جریان دوخطهنگامی که ، ر راهها سه خطهد

.گرددط کشی میخزیرهاي شکل

.که رانندگانی که در سمت یک خطه حرکت می کنند نیز مجاز به سبقت گرفتن هستندکشی جاده دوطرفه خط

.نندگان سمت یک خطه مجاز به سبقت گرفتن نیستندکشی راه دوطرفه که راخط

:الزم استيمحورخطوط در شرایط زیر ترسیم 

.کیلومتر در ساعت تجاوز نماید50متر بیشتر و سرعت حرکت نیز از 5رو از در راهی که عرض سواره-

.تردد در آنها زیاد استحجمشهري و سایر راههایی که يعبوريدر تمام راهها-

که با توجه به بازدید بدون میانه که بیشتر از چهار خط حرکت دارد و یا در هر محل دیگري در راههاي-

.کشی در آنها وجود داشته باشدکارشناسی نیاز انجام خط
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کشی سبقت ممنوعخط

ها که سبقت گرفتن در آنها به علت محدودیت دید ناکافی ممنوع است، مشخص در نقاطی مانند پیچ و خم

کشی سبقت ممنوع از یک جهت، یا سبقت ممنوع از هر دو تواند از طریق کاربرد خطمنوع میکردن سبقت م

.ت بطوري که در شکل زیر نشان داده شده عملی شودمس

گیري شده است که در ساعتهاي غیراوج اندازهییسرعتهاآمار%) 85(، )2(ده در جدول شمارهشي یادسرعتها

که به محض رسیدن نشان داده شده است/aو aفوقنوع است در شکل آغاز محلی که در آن سبقت مم. است

نقاطی هستند که به /bو b. ،رعایت شودآمده است2که در جدول شماره صله دیدالزم است حداقل فاآنبه

است و پایان محلی است که در آن 2شماره محض رسیدن به آنها فاصله دید بیشتر از ارقام داده شده در جدول

در یک راه دوخطه، خط کشی ممتد باید در تمام طول منطقه سبقت ممنوع کشیده می باشدسبقت ممنوع 

.شود

ت به جهت هاي سه خطه، هرجا که میزان دید محدود بوده و یا خط کشی سبقت ممنوع از یک جهدر جاده

ر سمت چپ خط حرکت خط کشی سبقت ممنوع باید از قبل از آغاز منطقه سبقت د،دیگر انتقال یافته باشد

در نقطه آغاز منطقه سبقت ممنوع امتداد یافته و از انجا در طول محور راه تا پایان منطقه سبقت ممنوع میانی

.کشیده شود
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شود و یا در مقابل موانعی که هاي دوطرفه و در جایی که راه باریک میخط کشی سبقت ممنوع در جاده

و سایر مواردي که سبقت تقاطعاتشود و در نزدیکی ، نیز کشیده میضرورت دارد از سمت راست آنها عبور کرد

کشی که در این قسمت پیشنهاد شده، تابلو سبقت ممنوع نیز عالوه بر خط. رودگرفتن ممنوع است به کار می

.باید نصب شود تا تأکید بیشتري به وجود منطقه سبقت ممنوع باشد

.هایی که سبقت در آنها ممنوع استحلهاي اخطاري براي ماندازه21شماره جدول

درصد آماري85سرعت 
)برحسب کیلومتر در ساعت(

حداقل فاصله دید سبقت
)بر حسب متر(

50155
60170
70190
80215
90260
100300
110350
120420

ز رابطه که اLکشی سبقت ممنوع باید به صورت قطري در طول خط حرکت میانی به اندازه خط

0/63s´w=Lدر محلهایی که الزم است محور راه تغییر نماید، معموال در جاده .(شود کشیده شودمحاسبه می

آماري سرعت در غیر از زمان اوج %) 85(معادل s طول لچکی بر حسب متر، Lدر این فرمول )هاي سه خطه

مساوي عرض w(.ب متر استمساوي حداکثر عرض لچکی بر حسwترافیک بر حسب کیلومتر در ساعت و 

)تغییر محور راه می باشد

متر باشد، خط سبقت 120هر گاه فاصله دو نقطه که در هر دوي آنها سبقت گرفتن ممنوع است کمتر از 

. باید در این فاصله امتداد یابد) اعم از یک جهته یا دو جهته(ممنوع 

راست به سمتبراي حرکتمسیرکشی دوتایی الزم است، در صورتی که عرضهاي تند که خطدر پیچ

متر از هم فاصله داده به نحوي که یک سانتی60وسایل نقلیه موجود باشد، می توان خطوط دوتایی را حدود 
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طوط مورب هاشور، سطح بین دو خط و قسمتهاي موازي باید هاشور خورده باشد، عرض خ. میانه تشکیل دهد

.متر باشد3هاي آنها متر و فاصلهسانتی10باید 

کشی سبقت ممنوع در قوسهاروش تعیین حدود خط

خطوط دوبل و هاشوري در پیچ هاي تند
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کشی خطوط حرکتخط

کنند، جهت حرکت میکشی خطوط حرکت، به منظور جدا کردن جریانهاي ترافیک که همه در یک خط

:موارد کاربرد این خطوط عبارتند از. شودانجام می

در تمام آزادراهها و بزرگراهها-الف

توان شمار زیادتري خطوط کشی، میدرتمام نقاط پرتراکم که با توجه به عرض راه در صورت انجام خط-ب

.کشی نباشد، ایجاد کردحرکت نسبت به موقعی که خط

قطع معمولی سفید رنگ است که رانندگان می توانند با احتیاط مسیر خود را نخطوط ماین خطوط، معموالً

.تغییر دهند

شود به تواند به عنوان خط حرکت در نقاطی که تغییر مسیر توصیه نمییک خط معمولی سفید رنگ پر می

هم خوردن جریان ترافیک باعث به مسیر وسایل نقلیههاي غیرهمسطح که تغییرتونلها، پلها و تقاطع.کار رود

تواند ترافیک عبوري را از خطوط حرکت یک خط سفید پر می. هاي بارز چنین نقاطی هستندشود، از نمونهمی

درجه دوم مانند خطوطی که به وسایل نقلیه کندرو اختصاص دارند، باندهاي کاهش دهنده سرعت براي گردش 

یک خط پر سفید دوتایی، باید در مواقعی که تغییر خط . ایدهاي اتوبوس، جدا نمبه چپ یا به راست و ایستگاه

.حرکت ممنوع است کشیده شود

کشی حاشیه راهخط

به خصوص این نوع . دهده رو را در اطراف نشان میکشی شامل خطوطی است که محدوده سواراین خط

.کشی درمسیرهایی که عرض راه تغییر پیدا می نماید الزامی استخط

الزامی است و ممکن است در )معابرشریانی(هاي اصلیه راه در تمام آزادراهها، بزرگراهها و راهکشی حاشیخط

هایی که داراي میانه است و در کشی به رنگ سفید است به استثناي راهاین خط. نیز به کار رودمسیرهاسایر 

مگر در . متر استسانتی15این خطوط داراي عرض . کشی مجاور جزیره وسط باید به رنگ زرد باشدآنها خط

.متر اجرا شودسانتی20آزادراهها که باید عرض 
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کشی راه با جداکننده وسطخط

ادامه خط حاشیه به داخل تقاطع

رو به منظور مشخص کردن حد راه به داخل چین در ادامه حاشیه پیادهخط حاشیه راه باید به صورت خط

کشی حق تقدم عبور در راه فرعی موجود باشد، خط چین ت یا خطدر مواقعی که خط ایس. تقاطع کشیده شود

کشی حاشیه در راه اصلی انجام نشده در مواردي که خط. شودمورد نظر فقط تا محور راه فرعی کشیده می

در مقابل . باشد، خط چین حاشیه باید به صورت یک خط طولی در محل برخورد با راه فرعی کشیده شود

وقتی که با توجه به طرح هندسی راه دید . ها و غیره باید خط چین حاشیه کشیده شودپارکینگها، ایستگاه

هاي گردش،مانند محل(طوري باشد که کنترل بیشتري براي هدایت رانندگان در عبور از تقاطع الزم باشد 

تفاده از توان با اس، می)شودهاي محل برخورد چندین راه و خطوط حرکتی که به چند جهت هدایت میتقاطع

.خط چین، خطوط طولی را به داخل تقاطع ادامه داد

کشی تقاطعهاخط
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کشی در نزدیک شدن به موانعخط

کشی براي آگاه کردن و هدایت رانندگان، هنگام نزدیک شدن به مانع ثابت روي سطوح معبر استفاده از خط

از سمت راست آن انجام شود و یا اینکه طوري قرار گیرند که آمد و شد به اجبار استموانع ممکن. شودمی

کشی باید به نحوي صورت گیرد، خط. کنند، قرار گرفته باشدمانع، بین دو گذرگاه راه که در یک سو حرکت می

. کانالیزه کردن خطوط حرکت و استفاده از تمهیدات سبقت ممنوع موثر است. که ترافیک را از مانع دور کند

هاي به کار رفته براي کانالیزه هاي جداکننده و جزیرههاي پل، رفوژها، جزیرهیهکشی قبل از رسیدن به پاخط

اي چند خط به صورت قطري از محور یا خط حرکت، تا نقطهگیرد که می کردن ترافیک، به این طریق صورت 

.شودمی متر از انتهاي مانع فاصله دارد کشیده سانتی60تا 30که 

معادل sطول لچکی بر حسب متر، Lشود که در آن محاسبه می0/63s´w=Lطول این خط قطري از رابطه 

بر حسب )عرض نغییرخط(مساوي حداکثر عرض لچکیwآماري سرعت بر حسب کیلومتر در ساعت و %) 85(

در صورت  الزام . متر است60متر و در راههاي برون شهري 30حداقل طول این خط در داخل شهر . متر است

توان می. نصب شودLیک از سمت راست مانع، باید حداقل دوبار عالمت سبقت ممنوع در طول به عبور تراف

کشی نوعی جزیره جداکننده بوجود آورد و داخل مثلث بدست آمده را قبل از رسیدن به مانع با استفاده از خط

و سمت کانالیزه شده و در صورت هدایت ترافیک از طرفین مانع، باید ترافیک در هر د. با خطوط زرد هاشور زد

اي که خطوط حرکت از هم جدا قبل از آغاز نقطه. محاسبه کرد0/63s´w=Lطول خط مربوط را از فرمول 

در حالی که . نمودشوند، باید یک خط پر به جاي خط چین به طول همان خطوط جدا شونده، ترسیم می

.شکل تکمیل کردvا بوسیله هاشورهاي توان مثلث کانالیزه رکند، میترافیک از طرفین مانع عبور می
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کشی راه در نزدیکی مانعخط

کشی به رنگ زردخط

رو به رنگ زرد به این معناست که ایستادن یا پارك موقت در کشی جدول یا حاشیه سمت راست سوارهخط

مسافران وسایل نقلیه کنار آن، فقط براي وسایل نقلیه تجاري براي بارگیري یا باراندازي و یا پیاده و سوار کردن

.همگانی، مجاز است

کشی به رنگ سفیدخط

رو به رنگ سفید به این معناست که ایستادن یا پارك موقت کشی جدول یا حاشیه سمت راست سوارهخط

.پیاده و سوار کردن مسافران وسایل نقلیه شخصی، مجاز استبرايدر کنار آن، فقط

کشی به رنگ آبیخط

رو به رنگ آبی به این معناست که ایستادن یا پارك در کنار اشیه سمت راست سوارهکشی جدول یا حخط

.آن براي مدت موقت مجاز است
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هاي عرضیکشیخط

عابرپیاده و گذرگاهها، خط ایست، خط حق تقدم، ها، ترسیم نقششامل نوشتههاي عرضیکشیخط

هاي هاشور داخلی جزیرهاستثنايبه(، همگی به رنگ سفید است )پارکینگ(هاي توقف کشی محلخط

).شودجداکننده، که به رنگ زرد اجرا می

هاي عرضی به نحوي ترسیم کشیکشی محدود است، تمام خطبه علت اینکه زاویه دید براي مشاهده خط

همچنین وقتی که خطوط طولی و عرضی با هم . هاي طولی قابل رویت باشدکشیخطشود که متناسب با می

.شود، اختالف دید بوجود نیایدیدیده م

خط ایست-

تابلو ،براي مشخص کردن محل دقیق توقف اجباري وسایل نقلیه در شهرو خارج از شهر بوسیله چراغ راهنما

50خط ایست داراي ضخامتی برابر . شودکشی استفاده میایست یا هر نوع وسیله قانونی دیگر، از این خط

کشی شود در صورت وجود خطاههاي نزدیک شونده به تقاطع ترسیم میمتر است و در عرض گذرگسانتی

1به هر صورت خط ایست نباید از . کشی رسم خواهد شدعابرپیاده، خط ایست یک متر جلوتر از این نوع خط

در صورت استفاده از خط ایست . متر دورتر از نزدیکترین لبه راه متقاطع کشیده شود10تر نزدیکتر و از م

.با تابلو ایست، خط ایست باید در امتداد پایه تابلو ایست کشیده شودهمراه 

کشی گذرگاه عابرپیادهخط-

هاي کنترل شده توسط چراغ، یا تابلو ایست، براي راهنمایی عابران در یک مسیر کشی در تقاطعاین خط

اي براي آگاه کشی وسیلهع خطهاي فاقد چراغ راهنما، یا تابلو ایست، این نودر تقاطع. شودمشخص استفاده می

فاصله بین خطوطی که در محل عبور عابران پیاده کشیده . کردن رانندگان از وجود عابران در مسیر است

عرض . متر باشد1شود باید حداقل معادل عرض خطوط باشد و عرض یک خط و فاصله آن روي هم باید می

.متر است5توصیه شده براي محل عبور عابران پیاده 

پیکانها و نوشته ها

، برايحرکتبه کار میرود که داراي شمار کافی خطمسیرهاییحرکت، درپیکانهاي سفید انتخاب خط-

که بر سطح سواره رو ترسیم می "ایست"و کلمه "ایست"خط. جداکردن وسایل نقلیه در نزدیکی تقاطع است
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کشی حرکت تکمیل ا بیشتر و پیکانهاي انتخاب خطمتری20طولی به طول شوند می توانند به کمک خط

.این عمل براي تاکید رعایت انضباط خاصی در برخی تقاطعها به رانندگان است. گردند

حرکتپیکانهاي انتخاب خط

بوسیله پیکانهایی که در محور سـواره  .می رودکاربهممنوعسبقتمحلآغازدادننشانبرايانحرافیپیکانهاي-

کـه سـبقت  ايمنطقـه بـه کـه میشوداخطارآنهابهوشدههدایتراستسمتبهرانندگانشود،میسیمتررو

.شوندمینزدیک،یابدمیکاهشآندرحرکتخطوطعرضیاواستممنوعآندرگرفتن

پیکانهاي انحرافی
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وآنـان اسـت  هـدایت وراهازندگانکناستفادهبهاخطارترافیک،تنظیممعابرسطحبرکلماتنوشتنازمنظور-

اسـتفاده نیازمحلهاي مورددرتوانمینیزانگلیسیزبانبههاينوشتهخطاز. باشدفارسیزبانبهبایدهمیشه

کلمات،عبـارت ایـن نمونه. شودمیاستفادهاستفهمقابلسادگیبهکهکلماتیازفقطهانوشتهخطدر.کرد

:ازاند .“مدرسه”و“اتوبوس”،“تهآهس”،“ایست”

کشی آزادراههاخط

کشی خطوط حرکتخط-

متر و با سانتی15تمام خطوط حرکت در آزادراهها و در راههاي ورودي و خروجی آنها، باید به عرض 

اي از هاي چشم گربهفاصله. اي نیز مجهز باشدد منعکس کننده نور اجرا شده و به چشم گربهاستفاده از موا

در رمپها و در نقاطی از آزادراهها که احتمال وجود مه و غبار به صورت . متر است26دیگر در خود آزادراه یک

.یابدمتر کاهش می13اي وجود داشته باشد، این فاصله به قابل مالحظه

کشی حاشیه سمت راستخط-

مواد منعکس کننده نور و با سفیدمتر به رنگ سانتی20تمام خطوط حاشیه سمت راست، باید به عرض 

متر ازیکدیگر 26هاي ایهاي قرمز رنگ و زرد رنگ، تا حد امکان نزدیک به خط حاشیه به فاصلهچشم گربه. باشد
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اي باشد، نصب متر در شرایطی که احتمال وجود مه و غبار به صورت قابل مالحظه13در شرایط عادي و 

.شودمی

کشی حاشیه سمت چپخط-

.متر به رنگ زرد و با مواد منعکس کننده نور باشدسانتی20ه سمت چپ باید به عرض تمام خطوط حاشی

تقاطعهادرکشیخط-

یـا هـاي ورودي راهراستسمتطولدروسرعتافزایشوکاهشخططولدرراستسمتنمايشبحاشیه

گـردد،خط مشخصنماشبزردرنگباآغازازبایدرمپهاچپسمتحاشیهانتقالخط.شودمیکشیدهخروجی

وکـاهش طـول خطـوط  درسانتیمتر،15 عرضبهونماشبصورتبهاصلیروسوارهرنگسفیدحاشیهچین

،متـري 4 هايفاصلهبهرنگقرمزهايايگربهچشم.شودمیکشیدهوروديوخروجیهايراهسرعتازدیاد

نـصب شـود، مـی زدههاشـور کـه قـسمتی ورمجـا عبـوري ترافیـک حامـل روسوارهانتقال سمتخطرويباید

مجاورت خطدردارد،قرارراههشیبکهسمتیدربایدانتقال،خطبهمربوطرنگزردهايايگربهچشم.گردد

.متراست4 خوردههاشورقسمتطولتمامدرآنهابینفاصله. شودنصبچپسمتحاشیهرنگزرد


