
 

 

 تابهوهاي اخطاري

    

پ چ های پی در پی 

 )اول ن پ چ ش  راست(

پ چ های پی در پی 

 )اول ن پ چ ش   پ(

یشاالی سر . و  

 ده در گ

 . و سرازیری

 ده در گ

    

 پ چ ش   پ پ چ ش  راست سرازیری خطرناك سرشاالیی خطرناك

    

جهت وزش شاد 

 .گیگ از پ

 جهت وزش

 شاد .گیگ از راست

 راه از راست

 شاریم می .ود

 راه از  پ

 شاریم می .ود

    

 خطر سقوط در آب دست انگاز شرآمگ ی  ال 

  

  

 پت متحرك  
شاریم می  جاده

 .ود
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 تابهوهاي اخطاري
 

    

 .ان  خطرناك راه لغزنگه پرتاب سنر ریزش سنر

    

 ریزش سنر عبور عاشر پ اده عبور عاشر پ اده  ذر اه عاشر پ اده

    

 عبور اطفال عبور اطفال عبور دو رخ  سوار  ذر اه عاشر پ اده

    

 عبور دو رخ  سوار عبور ح وانات اهلی عبور ح وانات اهلی عبور ح وانات وحشی

    

  راغ راهنما
کار ران مشغول 

 کارنگ
وحشیح واناتعبور  تقاطع 
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اخطاريتابهوهاي   
 

    

 تقاطع تقاطع تقاطع تقاطع

    

 تقاطع تقاطع تقاطع
 ورود ش  راه ا لی

 از  پ

    

 تقاطع
ورود ش  راه ا لی از 

 راست

ورود ش  راه ا لی 

 از پ

تقاطع فرعی و 

 ا لی

    

ش  تاشلو ایست نزدیم 

.ویگ می  

ش  تاشلو رعایت حق 

.ویگتقگم نزدیم می  

راه ا لی ورود ش   

 از راست

 تقاطع راه آهن

 شا راهبنگ
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 تابهوهاي اخطاري
 

    

 خطر م گان جاده دوطرف  تراکم تراف م

  
  

 تقاطع راه آهن

 شگون راهبنگ
 تقاطع شا راه آهن

 تقاطع شا

 راه آهن دو خط 

 تقاطع مس ر

 قطار .هری

  
  

آهنوراهجادهتقاطع  

متری 200در   

تقاطع جاده و راه 

متری 300آهن در   

تقاطع جاده و راه 

آهن شگون راهبنگ 

متری 300نصو در   

تقاطع جاده و راه 

 آهن شا راهبنگ

 300نصو در 

 متری

 

   

 
 پرواز هواپ ما

 در ارتفای کم

 پرواز هواپ ما

 در ارتفای کم

تقاطع جاده و راه 

متری 100در آهن   
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انتظاميتابهوهاي   
 

 

   

 رعایت حق تقگم ایست ایست 

    

حق تقگم عبور شا 

 .ما

حق تقگم عبور شا 

وس ل  نقل   مقاشت 

 است

 خ اشان ا لی پایان خ اشان ا لی

    

عبور موتورس کلت 

 ممنوی
 عبور سواری ممنوی

ورود از هر دو طرف 

 ممنوی
 ورود ممنوی

    

عبور کام ون یگك 

 دار ممنوی
 عبور کام ون ممنوی

عبور موتور ازی 

 ممنوی

عبور دو رخ  

 ممنوی
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انتظاميتابهوهاي   
 

    

 عبور  اری ممنوی
عبور خودرو شا یگك 

 ممنوی
 عبور پ اده ممنوی

عبور  رخ دستی 

 ممنوی

    

 عبور وسائ  نقل  

شا محمول  خطرناك 

 ممنوی

عبور کل   وسای  

 نقل   ممنوی

عبور وسای  نقل   

 موتوری ممنوی

عبور خودروی 

 کشاورزی ممنوی

    

عبور شا عرض ش ش 

ممنوی متر2از  

 2عبور شا شار ش ش از 

 تن شر هر محور ممنوی

عبور وسائ  نقل   شا 

تن  5وزن ش ش از 

 ممنوی

عبور شا ارتفای ش ش از 

متر ممنوی 5/3  

    

عبور کام ون شا طول 

مترممنوی10ش ش از   

 ردش ش  راست 

 ممنوی

 ردش ش   پ 

 ممنوی

رعایت فا ل  کمتر 

مترممنوی70از   
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انتظاميتابهوهاي   
 

    

ممنویدور زدن   

 50سرعت ش ش از

ساعت  ک لومتر شر

 ممنوی

سبقت شرای 

 کام ون ممنوی
 سبقت ممنوی

    

 شوق زدن ممنوی
پایان تمام 

 محگودیتها

ایست 

 شازرسی) مرك(

ایست 

 شازرسی) مرك(

    

پایان محگودیت 

 سرعت

ک لومتر( 40)  

 توقف ممنوی
پایان سبقت ممنوی 

 شرای کام ون
 پایان سبقت ممنوی

    

 ایستادن ممنوی
 توقف در روزهای

ممنوی هفت فرد   

پایان منطق  توقف 

 ممنوی

منطق  توقف 

 ممنوی
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انتظاميتابهوهاي   
 

    

فق  عبور مستق م 

 مراز

فق  عبور راست 

 مراز

فق  عبور ش   پ 

 مراز

توقف در روزهای 

 زوج هفت  ممنوی

    

فق   ردش ش   پ 

 مراز

فق   ردش ش  

 راست مراز

عبور مستق م و 

  ردش ش   پ مراز

عبور مستق م و 

مراز راست ردش ش    

    

عبور از هر دو سمت 

 مراز

جهت عبور در 

 م گان

عبور از سمت 

 راست مراز

عبور از سمت  پ 

 مراز

    

 30حگاقت سرعت 

 ک لومتر
 فق  عبور دو رخ  فق  عبور پ اده فق  عبور اسو سوار
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انتظاميتابهوهاي   
 
 

    

پایان حگاقت سرعت 

ک لومتر 30  

مس ر کام ون حامت 

 کاالی خطرناك

مس ر کام ون 

حامت کاالی 

 خطرناك

عبور فق  شا زنر ر 

  رخ

    

فق  عبور دو رخ  و 

 پ اده

فق  عبور دو رخ  

 و پ اده

فق  عبور دو رخ  

 و پ اده

مس ر کام ون 

حامت کاالی 

 خطرناك

    
حگاکثر سرعت در 

 خطهای عبور

حگاقت سرعت در 

 خ  عبور

حگاقت سرعت در 

 خطهای عبور

فق  عبور دو رخ  

 و پ اده

  
  

طرف خ اشان یم طرف راه یم   خ  ویژه عبور خ  ویژه عبور 

   

 
 پ ش انتصاب مس ر   
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اخباريتابهوهاي   
 

    

 ورود ش  .هر
اشتگای منطق  

 مسکونی
 آزاد راه پایان آزاد راه

    

 اشتگای .هر
اشتگای منطق  

 مسکونی
 پایان .هر

پایان منطق  

 مسکونی

    

 پایان .هر
پایان منطق  

 مسکونی

پایان محگوده 

 توقف ممنوی در

 ساعات مع ن

 منطق 

 محگودیت سرعت

    

محگوده توقف ممنوی 

 در ساعات مع ن

 پایان محگوده

 توقف ممنوی

محگوده توقف 

 ممنوی

.بان  روز در طول  

پایان منطق  

 محگودیت سرعت
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اخباريتابهوهاي   
 

    

پایان محگوده پارك 

 آزاد
 پایان تونت تونت محگوده پارك آزاد

    

  ذر اه پ اده  ذر اه پ اده  ذر اه پ اده  ذر اه پ اده

    

 پارک نر پارك سوار پارك سوار پارك سوار

 

   

 ش مارستان 
ایستگاه قطار 

 .هری
 ایستگاه اتوشوه
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اخباريتابهوهاي   
 

    
 پست امگادی پست امگادی تعم ر اه تلفن عمومی

    
 جایگاه سوخت هتت غذاخوری  ایصان 

    

 استراحتگاه ) ادر( استرحتگاه )کاروان(
محت پ اده .روی

 روی
 تفرجگاه

 

   
یدستشوی   استراحتگاه مهمانسرا 

    
شست  شودن یکی از  افزیش خطوط عبور

 خطوط عبور

کاهش  خطوط 

 عبور

 افزاش خطوط عبور
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اخباريتابهوهاي   
 

    

 شن شست سرعت تو    .گه خ  عبور شرای  ریز سمت راست شن شست

 
   

مس ر تو    .گه 

وسایت سنگ نشرای   

خروجی از آزاد راه 

متر 100  

خروجی از آزاد راه 

متر 200  

خروجی از آزاد راه 

متر 300  

    

 زیر ذر یا رو ذر زیر ذر یا رو ذر زیر ذر یا رو ذر زیر ذر یا رو ذر

 

   

پارک نر مصصوص 

معلولافراد   
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راهنماي مسيرتابهوهاي   
 

    

متر 500مهمانسرا  راهنمای مس ر راهنمای مس ر  
استراحتگاه ) ادر( 

متر 500  

    

 راهنمای مس ر پارك سوار پارك سوار
محگودیت سرعت در 

 کشور همسای 

 
  

 راهنمای مس ر راهنمای مس ر شاز یا شست  شودن جاده کوهستانی

   

 راهنمای مس ر راهنمای مس ر راهنمای مس ر
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مكملتابهوهاي   
 

    

طول ممنوع ت شا 

 محگودیت پارک نر

فا ل  از محت نصو تاشلو تا  طول محگوده خطر

 .روی قسمت خطر

طول ممنوع ت شا 

 محگودیت پارک نر

    

اختصاص ع ئم انتظامی ش  

وسایت نقل    روه خا ی از  

اختصاص ع ئم انتظامی ش  

  روه خا ی از وسایت نقل  

طول ممنوع ت شا 

 محگودیت پارک نر

اختصاص ع ئم انتظامی 

ش   روه خا ی از وسایت 

 نقل  

   

 

در مواقع شرف و 

یصبنگان جاده لغزنگه 

 است

تقاطع فرعی یا ا لی 

 در قوه

تقاطع فرعی یا 

  ا لی در قوه
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محهيتابهوهاي   
 

 
  

 

 پایان جگاکننگه .روی جگا کننگه هگایت مس ر شا جگاکننگه هگایت مس ر شا جگاکننگه

 
   

نظارت شا دورش ن 

 پل س
 جریان همگرا جریان همگرا مگرس 

  
  

حا.   و جهت نما ش  راست 

(تکی)  

حا.   و جهت نما ش   پ 

 )تکی(

 حا.   نمای  پ حا.   نمای راست

  

 

( روهیحا.   و جهت نما ش   پ ) ( روهی) راستحا.   و جهت نما ش    حا.   نمای  

 دوطرف 
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هابرچسب  
 

 

 

 

 

 راننگه معلول   راننگه نا.نوا

  

 خودرو طویت خودرو طویت
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