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 شهر تهران راهنماي مسیر خروجی درتابلوهاي ترکیب رنگ  تحلیل قوانینبررسی و 

  

  4سینا سمنارشاد محمد،  3اتقائیمحمد  ، 2امین میرزا بروجردیان ، 1محمود صفارزاده

 استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس -1

 دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست یاراستاد -2

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، ارشد مهندسی راه و ترابري یکارشناس -3

  ، پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه پژوهشگر -4

  

  چکیده : 

مالك عمل تحت عنوان  تهرانشهرداري  معاونت حمل و نقل و ترافیکتوسط  منتشر شده آیین نامهدر 

مناطق شهر تهران  که اجراي مفاد آن براي تمامی،  تابلوهاي هدایت مسیر در معابر شهريتهیه و نصب 

متفاوت از  ،مسیر خروجی راهنماياحی تابلوهاي طر نوع ترکیب رنگ تعیین شده براي ؛ باشدالزامی می

در ، این موضوعبه منظور بررسی . باشدمی ،ي راهنماي مسیر تابلوها دیگرانواع ه رنگ بندي بمربوط  نینقوا

ترکیب رنگ تابلوهاي راهنماي مسیر و همچنین تعیین معیار مرتبط با قوانین  4این مقاله پس از تعریف 

پس نماي مسیر خروجی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. ي راهتابلوهاقوانین ترکیب رنگ ،  وزن معیارها

مهمترین معیار  0,480با وزن  قوانین بین المللیهماهنگی با شد که معیار گیري نتیجه  از تحلیل و بررسی

-، کم اهمیت0,041با وزن  زیبایی شناسیباشد و معیار یب رنگ تابلوهاي راهنماي مسیر میدر قوانین ترک

، که مکان نصب تابلوها ه استشد گیري نتیجه همچنین باشد.ز بین معیارهاي تعریف شده میا موردترین 

 مله تابلوهاي راهنماي مسیر خروجیر از جیستابلوهاي راهنماي م یرنگ تمامتعیین کننده ترکیب صرفاً 

 هااي به محل نصب آنبایست در هنگام طرح رنگ بندي تابلو توجه ویژهکه در نتیجه آن می می باشد

 ، مسیر خروجی راهنمايي تابلوهاي طرح رنگ بندعدم مناسب بودن قوانین کنونی  انتهادر  مبذول داشت.

  .ه استی نیز ارائه شدکه در این راستا پیشنهادات می باشدیق این تحق نتایجاز مهمترین 

  

شهرداري  ، معیارهاي طراحی تابلو هدایت مسیر ، ترکیب رنگ تابلو ،مسیر هاي هدایتابلوطراحی ت کلید واژه :

   تهران
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3
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 مقدمه : -1

در  همراه شده با آن، موقعیت اجتماعی و سیاسیي ایران و شهرها ترینپر جمعیتکی از ی تهران به عنوان

و از این رو تمامی شود در نظر گرفته میبه عنوان الگویی براي دیگر شهرها  همواره حیطه مدیریت شهري

مسیر  راهنمايمطالعات و استاندارد سازي تابلوهاي مسائل میبایست با دقت بیشتري بررسی و اجرا گردند. 

بسیار مؤثر تواند میمین ایمنی ترافیک در شهر و کمک به روانی جریان ترافیک تأ به منظور ،شهر تهران

 در این زمینه ي، مطالعات کمتربرخالف دیگر کشورهاي توسعه یافتهسفانه در کشور ما متأ واقع شوند اما

. است انجام شدههایی براي استاندارد سازي عالئم ترافیکی تالشدر دنیا در قرن اخیر . صورت گرفته است

-میالدي از سوي اداره راه 1935ها در سال در زمینه تهیه عالئم ایمنی مناسب در راهاولین تالش جدي 

با کمک کمیته آشتو ،  MUTCD5با عنوان تجهیزات متحد کنترل ترافیک  (FHWA4)هاي فدرال آمریکا 

در سال  (ITE6)یک انجمن مهندسان تراف. صورت پذیرفت "نی راهها و خیابان ها کنفرانس ملی ایم"

، ها. در ادامه این تالشرا در آیین نامه موجود، ایجاد کردیته ملحق شد و تغییراتی به این کم 1942

ها در وین برگزار کرد که در آن یک پیش  کنفرانسی درباره ترافیک جاده 1968سازمان ملل متحد در سال 

و به  شناخته میشود ،وین 1968کنوانسیون  عنوانبا  این مورد شد.ها تهیه عالئم و چراغ نویس در مورد

. کشور ایران هم در این کنوانسیون ورهاي مختلف جهان به شمار می رودعنوان سند مرجعی براي کش

به  ،نیز تصویب نامه دولت ایران در مورد آن 1976در ماه مه  .بود آنامضا کنندگان  شرکت کرده و یکی از

هایی براي یکسان سازي و تالش نیزدر راستاي آن در ایران . گردیدرکل سازمان ملل متحد تسلیم دبی

 که سابقاً "کمیته هماهنگی ضوابط و مشخصات فنی"وین انجام شد که سرانجام  1968اجراي کنوانسیون 

، مفاهیم 19/5/79شد ، در تاریخ نامیده می "رافیک و وسایل نقلیه کمیته مهندسی و طراحی و محیط و ت"

، بر اساس مراجع معتبر بین المللی و بویژه کنوانسیون هاي عالئم عبور و مرور راها و شکلرنگ مربوط به

بر استفاده از آن داشت یید قرار داد و تاکید مورد تاً ،وین و مقررات راهنمایی و رانندگی کشورمان 1968

تابلوهاي راهنماي مسیر صورت نگرفته  استانداردسازي در مورد اقدامات مناسبی ایران،در سفانه متأ .[1]

در  .گردندبصورت استاندارد طراحی و نصب نمیو عالوه بر آن در بسیاري از مناطق کشور عالئم است 

در کتابی  1390معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در پاییز سال  راستاي حل این مشکل،

یکسان سازي رویه طراحی و  گامی به سوي، "ت مسیرتهیه و نصب تابلوهاي هدایمالك عمل "تحت عنوان 

در طراحی و نصب  آناجراي مفاد  خواستارو  برداشتمسیر در شهر تهران  راهنماينصب تابلوهاي 
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ز تابلوهاي راهنماي مسیر به عنوان یکی ا تابلوهاي راهنماي مسیر تمامی مناطق شهرداري تهران شد.

بسیار مهمی را در کنترل جریان ترافیک ایفا کرده و چنانچه این نقش ، مهمترین ابزارهاي کنترل ترافیک

ثر نخواهند بود بلکه احتماال نه تنها در بهبود جریان ترافیک مؤ، بلوها به خوبی طراحی و نصب نشوندتا

مالك عمل "در این مقاله به بررسی بخشی کتاب . را نیز خواهند داشت در هدایت ترافیک ی مخربنقش

 ،، می باشدماي مسیر خروجیاي راهنکه مربوط به طراحی تابلوه "لوهاي هدایت مسیرتهیه و نصب تاب

مورد عملکرد آن در شهر تهران نحوه ، هاي خارجی و منابع داخلیبا بررسی آیین نامه پرداخته شده و

  .گرفته استو بررسی قرار  تحلیل

 

 : خروجی معرفی تابلوهاي راهنماي مسیر  -2

 و وسایلو  هامکان مسیر، به مربوط اطالعات ،باشندمی اخباري راهنماي مسیر که از نوع تابلوهاي تابلوهاي

 از برخی. باشندمی مستطیل ای مربع هايبه شکل معموالً و دهندمی ارائه را رانندگان نیاز مورد امکانات

 فلش کی به و گرفته قرار افقی آن طول که طراحی شوند مستطیل به شکل است ممکن اخباري تابلوهاي

تابلوهاي راهنماي مسیر  .[2] شودگفته می پرچمی ای نما جهت تابلوهاي گردند. به این نوع تابلوها،می ختم

ه ب و عموماً شوندند که در محل خروجی معابر نصب میباشخشی از تابلوهاي راهنماي مسیر میخروجی ب

اي از این تابلوها ، نمونه1گردند که در شکل اجرا میتابلوهاي پرچمی باالسري و یا بصورت تابلوهاي صورت 

  اند.آورده شده

  

 
  تابلوي راهنماي مسیر خروجی پرچمی - راهنماي مسیر خروجی باالسري و ب تابلوي –الف  : 1 شکل

   



 

٤ 
 

 :روش تحقیق -3

تحلیل سلسله مراتبی یکی مطالعه حاضر بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است. فرآیند 

 1970دهه تی در که اولین بار توسط ساع باشدمی 7هاي تصمیم گیري چند معیارهترین روشاز معروف

) ساختن سلسله 1مرحله اصلی به ترتیب (بایست سه . براي انجام تحلیل سلسله مراتبی میابداع گردید

یارهاي به کار ز اینرو در ادامه معا]. 3طی شوند [ ،ها) وزن نهایی گزینه3) وزن نسبی معیارها و (2مراتب، (

  شوند:گرفته در این تحقیق معرفی می

  

  ها :و معیار  هاتعریف شاخص -1-3  

اساساً بررسی قوانین ترکیب رنگ در طراحی تابلوهاي راهنماي مسیر یک مسئله چند بعدي است که در آن 

رخی بها، نیازها و خصوصیات متفاوتی بوده و که هر یک داراي ویژگیباشند متعددي دخیل میعوامل 

سلسله مراتبی به دنبال آن است تا با تحلیل یند گیرد. اما فرآدر تضاد با اهداف سایرین قرار می اوقات نیز

به انتخاب گزینه برتر منجر  ظ کردن اهداف تمامی عوامل دخیل در یک موضوعتلفیق همه معیارها و لحا

  اند.تابلوهاي راهنماي مسیر تعریف شدهي اصلی مرتبط با قوانین ترکیب رنگ ، معیارها1گردد. در جدول 

  

  معرفی معیارها : 1جدول 

  توضیحات  شناسه  معیار  ردیف

 A  یکسان سازي قوانین داخلی  1
استاندارد سازي و یکسان سازي قوانین ترکیب رنگ تابلوها در داخل 

  کشور

2  
هماهنگی با قوانین بین 

  المللی
B 

هاي دیگر ترکیب رنگ تابلوها با آیین نامه سازي قوانینهماهنگ 

  کشورها

 C  رفتار رانندگان  3
قوانین ترکیب  در مواجهه باعکس العمل هاي رفتاري کاربران راهها 

  رنگ تابلوها

  D  زیبایی شناسی  4
ها در مسائل مرتبط یکسان سازي قوانین و نظم بخشیدن به قوانین تابلو

  باشندبا زیباسازي مؤثر می
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  نظرسنجی : -2-3

 تعیین وزن معیارهاي موثر در قوانین در موردنظرسنجی به منظور ی یهابه منظور انجام این پژوهش فرم

. این فرم در دو قسمت تنظیم شده است که در قسمت ترکیب رنگ تابلوهاي راهنماي مسیر، تهیه گردید

 6، میزان تحصیالت و در قسمت دوم ن، سجنسیتفرد پاسخگو شامل نام و نام خانوادگی، اول مشخصات 

 14این فرمها بین  ، آماده شده است.یارهاي معرفی شده پروژه بودسوال که بصورت مقایسه زوجی بین مع

نظران این حوزه که از بین متخصصان و اساتید مهندسی حمل و نقل و ایمنی ترافیک انتخاب  نفر از صاحب

  ي اطالعات الزم براي انجام تحقیق اقدام شد.توزیع و به جمع آورگشته بودند، 

 استانداردسازي طراحی تابلوهاي راهنماي مسیر ها و قوانین موجود در زمینهدر ادامه به بررسی آیین نامه 

ضمن آشنایی با این قوانین، به نتایجی هر چه دقیقتر در مورد تحقیق بتوان  دنیا پرداخته شده است تا رد

  دست یافت.

 

 :هانامه بررسی آیین -4

چند آیین نامه مهم بین المللی و داخلی پیرامون قوانین ترکیب رنگ تابلوهاي مباحث  در این مقاله صرفاً

آیین نامه   ها عبارتند از. این آیین نامهدنگردبه طور خالصه معرفی و بررسی می یراهنماي مسیر خروج

MUTCD ،نامه  نییآTSRGD ،و جمهور سیرئ يو نظارت راهبرد يزیمعاونت برنامه ر 267شماره  هینشر 

  اند.، که در ادامه آورده شدهتهران ينامه مالك عمل شهردار نییآ

 

   : MUTCD آیین نامه -1-4

این آیین نامه به عنوان استاندارد ملی در ایالت متحده براي کلیه تجهیزات کنترل ترافیک منصوب در  

رود و با توجه به اعتبار و میهاي خصوصی منتهی به معابر عمومی به کار ها و جادهها ، بزرگراهخیابان

، به بخش دوم این راهنما. [4] کشورها نیز همواره مورد استناد قرار گرفته استپیشینه آن در بسیاري از 

موجود در مسیر  راهنمايتابلوهاي  است.مسیر پرداخته  راهنمايمبحث طراحی و جانمایی تابلوهاي 

ها شرح داده ي از کاربرد آن، مواردتقسیم بندي و براي هر یک، ه مختلفدست 16 ها و آزادراهها درهبزرگرا

توان به عالئم تأیید مسیر، عالئم تقاطعات همسطح، عالئم تقاطعات این عالئم میاز آن جمله شده است. 

ردي که براي عالئم انفرادي . در این راهنما بجز مواها و پیش آگاهی اشاره داشت، عالئم مسیرغیر همسطح

ها، داراي نوشته هابزرگراه ها ودر آزادراه مسیر راهنماي، همه تابلوهاي اند ذکر شده و گروهی مشخصا

  ،2در شکل  .اندگرفتهکه در زمینه سبز رنگ قرار  باشندها و حاشیه هاي سفید رنگ میاشکال، فلش
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. دنشومشاهده می موجود در این آیین نامه، یید کنندهتأگاهی، خروجی و هاي پیش آ نمایی از تابلوگذاري

یید ا رنگ سایر تابلوهاي معبر نظیر تأهمانطوري که مشخص است رنگ تابلوي خروجی هر شرایطی ب

ان روي هم) غیرهبین ایالتی و مچنین چنانچه نوع مسیر فرق کند (. هیکسان است ،پیش آگاهی وکننده 

-ره مسیر با ترکیب رنگ خاص خودشان، قرار مینوع مسیر به همراه شما نماد، تابلو با ترکیب رنگ ثابت

  دهد.نمایش می ،آورده شده MUTCD را چنان که در ریاز نماد و شماره مس ییهاهنمون، 3شکل  .[5]گیرد

  

  
 MUTCD [5]تابلوگذاري ها در آیین نامه  : 2 شکل

  

  
  MUTCD [5]و شماره مسیر در  نماد نمونه هایی از : 3 شکل

  

  :  TSRGDآیین نامه  -2-4

، هابراي کلیه تجهیزات کنترل ترافیک در خیابان انگلستانبه عنوان استاندارد ملی در  TSRGD8 آیین نامه

- قوانین ترکیب رنگ در این آیین .هاي خصوصی منتهی به معابر عمومی به کار می رودها و جادهبزرگراه

. از این رو کلیه تابلوهاي موجود در ترکیب رنگ مصوب در ایران داردین نامه شباهت بسیاري با قوان

ترکیب رنگ  با شریانیسبز و سفید و معابر با ترکیب رنگ ها ، بزرگراهها با ترکیب رنگ آبی و سفیدآزادراه

 . [6]شوند سفید و سیاه طراحی می
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، سیستم ترکیب رنگ اصلی هادر آن نمایش داده شده است کهي خروجی چند نمونه تابلو ، 4 در شکل

از نوع معبر  مایزمت معبري خروجی، نوع معبرکند و چنانچه وها از محل نصب تابلوها تبعیت میتمامی تابل

  . گیردیب رنگ معبر مقصد قرار میو شماره معبر در درون کادري با ترک نمادمعبر به همراه  نام، اصلی باشد

  

  
  ]TSRGD ]6تابلوهاي خروجی در آیین نامه  نمونه هایی از : 4 شکل 

  

  : معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور 267نشریه شماره  -3-4

) به نکاتی 1393معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور ( 267در آخرین نسخه نشریه شماره 

ابلوهاي تحت عنوان ت 1-2-5در بند . شده استاشاره خروجی مسیر  راهنمايبلوهاي در مورد طراحی تا

تابلوهاي جهت نما ، محل خروج از تقاطع یا نقطه خروج از مسیر را نشان می  کهجهت نما آورده شده است 

  . [7]شوندباالسري، طراحی و اجرا می این تابلوها هم در غالب معمولی در کنار راه و هم به شکل و هندد

اي از جانمایی از طرح هاي جانمایی تابلوها در این آیین نامه است ، نمونهکه نمونه اي  5شکل شماره 

طرح این . در می دهدشود، نشان تابلوها در یک آزادراه را که به یک خروجی غیرآزادراهی نزدیک می

جانمایی مشاهده می شود که در امتداد مسیر رمپ خروجی، مسیري غیر آزادراهی واقع شده است (به علت 

باشد و همانطور که مشخص است در تمامی تابلوهاي می 27تابلوي پایان آزادراه) و بزرگراه شماره وجود 

پیش آگاهی و حتی خروجی، ترکیب رنگ اصلی تابلوها از قوانین ترکیب رنگ تابلوها در آزادراه یعنی آبی و 

ها) (ترکیب رنگ بزرگراهکند و شماره و جهت راه صرفا داخل کادر سبز رنگ و فونت سفید سفید تبعیت می

  قرار گرفته است.
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  ]7[ معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور 267تابلوگذاري ها در نشریه شماره   :5 شکل

  

  آیین نامه مالك عمل شهرداري تهران:  -4-4

در  تحت عنوان مقررات رنگ بندي (سیستم رنگیآیین نامه مالك عمل شهرداري تهران،  1-5بند در 

  : عبارتند ازدارد که یت مسیر) به نکاتی اشاره شده است که به طور خالصه عنوان میتابلوهاي هدا

در سیستم رنگ بندي تابلوهاي راهنماي مسیر، معابر با درجه عملکرد باالتر رنگ خود را به تمام  .1

 .کنند همواره رنگ خود را حفظ می کنند ومقاطع راه تحمیل می

رنگ تابلوهاي بدین معنی که . پذیردز عملکرد معابر انشعابی اثر میرنگ تابلوهاي خروجی ا  .2

ه یک معبر خروجی از آزادراه به یک معبر بزرگراهی به رنگ سبز و رنگ تابلوي خروجی از آزادراه ب

 باشد.شریانی سفید می

هدایت مسیر به سمت که مگر آنباشد میسبز  ابلوهاي نصب شده در طول بزرگراه، هموارهرنگ ت .3

ه در تبعیت از در خروجی بزرگرا جانمایی شدهیک مسیر آزادراهی باشد. همچنین تابلوهاي 

 ط به معبر انشعابی را حفظ کند.، باید رنگ مربوعملکرد معبر خروجی
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شرایط رنگ تابلوهاي نصب شده در تقاطعات و انشعابات، از  (خروجی) رنگ تابلوهاي پرچمی .4

  ].8[ می کنند مقصد تبعیت

مسیر خروجی این کتاب با آیین نامه هاي معتبري که در قسمت  راهنمايدیدگاه سیستم رنگی تابلوهاي 

 ترکیب رنگقوانین در اصلی در مورد تفاوت موجود  تمشکالاز قبل بررسی شده است متفاوت است. 

شدن رانندگان و مردم نسبت به ، گمراه تابلوهاي راهنماي مسیر خروجی شهر تهران با دیگر آیین نامه ها 

ن تابلوهاي راهنماي مسیر می قوانین ترکیب رنگ راهنمایی و رانندگی و گمراه شدن طراحان و سازندگا

  باشد. 

 

 : بحث و بررسی -5

هاي نظرسنجی ارائه زوجی صورت گیرد. از اینرو در فرممقایسه  هاآنپس از تعیین معیارها نیاز است بین 

  انجام شده است. ) 2مقایسه بر اساس جدول نه کمیتی (جدول ، نظران  و صاحبداده شده به متخصصان 

  

  ارزش ترجیحی معیارها در تحلیل سلسله مراتبی : 2جدول    

  توضیح  jبه  iوضعیت مقایسه   ارزش ترجیحی

  اهمیت برابر  1
اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی  jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

  نسبت به هم ندارند.

  کمی مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص   نسبتا مهم  3

  مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص   مهمتر  5

  است. jداراي ارجحیت خیلی بیشتري از  iگزینه یا شاخص   خیلی مهمتر  7

  نیست. jمهمتر و قابل مقایسه با  jمطلقا از  iگزینه یا شاخص   مهم کامالً  9

  -  8و  6و  4و  2
،  8 میانی بین ارزشهاي ترجیحی را نشان می دهد. مثالًارزش 

  است. iبراي  9و پایین تر از  7بیانگر اهمیتی زیادتر از 

  

هاي نظرسنجی و همچنین ، از جمع بندي فرمپس از بدست آوردن عدد ترجیحی معیارها نسبت به هم

ر براي بدست آوردن وزن ه،  6ل شکمطابق  ،Expert Choice 11، از نرم افزار پرکردن ماتریس مقایسه زوجی

  .یک از معیارها استفاده شده است
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  مقایسه زوجی معیارها در نرم افزار : 6 شکل

  

قوانین ترکیب رنگ تابلوهاي راهنماي ثیرگذار در افزار ، وزن هر یک از معیارهاي تأبر اساس پردازش نرم 

ازگاري در گام بعدي محاسبه نرخ ناس. نمایش داده شده است 7شکل مشخص شد که این مورد در  مسیر

ناسازگاري یک ماتریس یا  توان گفت میزان قابل قبولباشد. در حالت کلی میماتریس مقایسه زوجی می

و  به عنوان حد قابل قبول معرفی داشته را 0,10، به تصمیم گیرنده بستگی دارد. اما ساعتی عدد سیستم

. ]9[ ها تجدید نظر گردد، بهتر است در قضاوتباشد 0,10از از  ناسازگاري بیشترچنانچه میزان  بودهمعتقد 

قایسه زوجی و کل هاي منظرات، براي تک تک ماتریسبا توجه به نتایج بدست آمده از جمع بندي 

ینکه عدد . با توجه به اه استبه  دست آمد 0,09 ي برابرو عدد هاري محاسبه شد، نرخ ناسازگهاماتریس

  .استاسازگاري بدست آمده قابل قبول ، نرخ نمی باشد  0,10مذکور کمتر از 

  

  
  وزن نهایی معیارها (خروجی نرم افزار) : 7 شکل

  

) داراي بیشترین وزن از B، معیار هماهنگی با قوانین بین المللی (مشخص است 7شکل  ازهمانطوري که 

برخی باشد. پس از بررسی یب رنگ تابلوهاي راهنماي مسیر میبین معیارهاي تعریف شده براي قوانین ترک

قوانین ترکیب رنگ تابلوهاي راهنماي مسیر خروجی  شد،مشاهده  ،اخلیخارجی و د معتبرهاي از آیین نامه

تحت عنوان مقررات رنگ بندي (سیستم رنگی در تابلوهاي  تهران در آیین نامه مالك عمل شهرداري

آیین نامه هاي معتبر موجود در با قوانین ترکیب رنگ تابلوهاي راهنماي مسیر خروجی  ،هدایت مسیر)

  خارجی متفاوت است.

مسیر شهر تهران از آن استفاده  راهنمايدر طراحی تابلوهاي  هکدر آیین نامه مالك عمل شهرداري تهران 

 وآمریکا  MUTCDنظیر هایی استفاده از آیین نامه ن نامه بایکه این آی عنوان شدهبه صراحت ، شودمی
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TSRGD ه شد مشاهده، بررسی هاي صورت گرفته در بخش قبلبه ولی با توجه ،  ستان تنظیم گشتهانگل

مسیر  راهنمايهاي هاي معتبر دنیا با این کتاب در زمینه طراحی تابلوکه دیدگاه برخی آیین نامه است

  . خروجی متفاوت است

 

  
  تهران ي راهنماي مسیر خروجی نصب شده در بزرگراه شهید باباییتابلوها ی ازیاهنمونه   :8شکل 

  (زمینه سفید ، نوشتار سیاه) 

  

اه شهید بابایی تهران را نشان ، دو نمونه از تابلوهاي راهنماي مسیر خروجی نصب شده در بزرگر 8شکل 

نه سبز و زمیها از ترکیب رنگ بزرگراهی (نگ آن، ترکیب ربزرگراه این تابلوها در علی رغم نصبدهد. می

مالك عمل شهرداري ها مطابق دستورالعمل طراحی آن از آنجایی کهکنند و نوشتار سفید) تبعیت نمی

، شریانی است (زمینه سفید و نوشتار سیاه) ياز ترکیب رنگ مقصد که معبر، است  صورت گرفتهتهران 

  کنند.تبعیت می

باشد. داراي وزن باالیی می0,329د وزنی با عد نیز) Aمعیار یکسان سازي قوانین داخلی ( 7با توجه به شکل 

-می یک شهر و یک منطقه ي راهنماي مسیر موجود در یک کشور،این معیار بیانگر آن است که تابلوها

ن نامه آیی صورت گرفته در مورد هايدار باشند. ولی با توجه به بررسیاز قوانین یکسانی برخور بایست

که قوانین ترکیب رنگ تابلوهاي نتیجه شد ، 267ان و آیین نامه نشریه شماره مالك عمل شهرداري تهر

عدم ، سبب باشند. این تفاوت در قوانینمتفاوت می با یکدیگر نیزدر داخل کشور راهنماي مسیر خروجی 
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وجود تابلوها با قوانین ترکیب رنگ همچنین اعتماد کاربران راه به عالئم، کاهش ایمنی جریان ترافیک و 

  شود.می ،بر شهر تهراندر معامتفاوت 

 قوانیندهد. ه شهید بابایی تهران را نمایش مییکی دیگر از تابلوهاي خروجی نصب شده در بزرگرا ،9شکل 

کل ، نوشتار سفید) با دیگر تابلوهاي خروجی در بزرگراه شهید بابایی (شترکیب رنگ این تابلو (زمینه سبز

، ولی ترکیب رنگ کندو یک معبر شریانی را آدرس دهی میاین تابل اگرچه بدین معنی که) متفاوت است. 8

دستورالعمل مالك  برخالفکه این موضوع  باشدمیمکان نصب تابلو (بزرگراه)  مربوط به ، ترکیب رنگتابلو

جود در از قوانین ترکیب رنگ تابلوهاي راهنماي مسیر خروجی مو و این بار عمل شهرداري تهران است

  .کندتبعیت می 267نشریه شماره 

  

  
  (زمینه سبز ، نوشتار سفید) تابلوي راهنماي مسیر خروجی نصب شده در بزرگراه شهید بابایی نمونه اي از  :9 شکل

  

داراي اهمیت باالیی در قوانین )، اگرچه D) و زیبایی شناسی (Cرفتار رانندگان (معیارهاي  ،7مطابق شکل 

می  کمتري نسبت به دو معیار دیگر هايوزنداراي  اماترکیب رنگ تابلوهاي راهنماي مسیر می باشند 

بایست متناسب با شرایط روحی و رفتاري رانندگان در نظر باشند. ترکیب رنگ تابلوهاي راهنماي مسیر می

  گرفته شود.

 با يامعنی که هرگاه رانندهمعرف بود تابلوهاست. بدین یب رنگ تابلوها، خودقوانین ترک یکی از فواید

شود در یک آزادراه در حال رانندگی است و متوجه می ،مواجه شودی با ترکیب رنگ آبی و سفید تابلوی

، دو نمونه از تابلوهاي راهنماي مسیر 10شکل . [10]زادراه منطبق کندشرایط آموظف است خود را با 
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این  اگرچهدهد. هر تهران نصب شده است را نشان میهاي ش خروجی (پرچمی) که در یکی از بزرگراه

چراکه این  متفاوت است.یکدیگر با  ،، ولی نوع ترکیب رنگ آنهانصب شده اندتابلوها هر دو در یک نقطه 

بدون درنظرگیري مکان  اند وگشتهتابلوها با استفاده از قوانین مالك عمل شهرداري تهران طراحی و نصب 

معرف بودن ها، اصل خوداین تفاوت در ترکیب رنگابلوها تعیین شده است. ، ترکیب رنگ تنصب تابلوها

ی خود نسبت به محل رانندگ یعنی راننده با دیدن این تابلوهابرد. رکیب رنگ تابلوها را زیر سوال میت

   شود.می دچار سردرگمیزرگراه و غیره) ب(آزادراه، 

  

  
  شهر تهران تابلوهاي راهنماي مسیر خروجی نصب شده در بزرگراه جالل آل احمد نمونه اي از  :10 شکل

 

مبتنی بر عوامل انسانی و خوانایی  منطقی دالیلی،  ي معتبرحتما آیین نامه هاآید نظر میهمچنین به 

با ترکیب رنگ سبز و سفید و آبی و سفید داشته اند که آنها را  ر افزایش قابلیت خوانایی تابلوهاتابلوها ، نظی

ترکیب ، که در اکثر آیین نامه ها  طوريبه  راهها و بزرگراهها بکار برده اند ؛در معابر پرسرعتی نظیر آزاد
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 آبی یا سبز با سفید(پیش آگاهی ، خروجی ، تایید کننده) تابلوهاي موجود در آزادراه و بزرگراه  تمام رنگ

  .می باشد

آیین نامه مالك  و 267کشور نظیر نشریه شماره  معتبربه علت متفاوت بودن قوانین در آیین نامه هاي 

مشاهده  ،رنگ تابلوهاي راهنماي مسیر خروجیعمل شهرداري تهران در مباحث مرتبط با قوانین ترکیب 

که  شوندلحاظ  ین به صورت متفاوتنیز این قوانحتی در یک معبر (مانند بزرگراه شهید بابایی) شده است ، 

  این موضوع بر مسئله ایمنی ترافیک مشکالت زیادي را تحمیل می کند.

  

 جمع بندي و نتیجه گیري : -6

ه ررسی قرار گرفتین پژوهش مورد بدر ا هااز آن چند مورد معتبر خارجی که صرفاً ز مطالعه آیین نامه هايا

، برون شهرير طراحی تابلوهاي راهنماي مسیر درون شهري و د اگرچه که ه استشد گیري نتیجه؛ است 

اهمیت تابلوهاي به سفانه در کشور ما به علت کم توجهی اما متأ موجود استمتحد و استانداردي  قوانین

 این بی توجهینتیجه  صورت نگرفته است.اقدامات مناسبی تاکنون  مسیر بر عملکرد راننده، راهنماي

ها و برخی شرکت هر چند اخیراً. باشد هاي سلیقه اي در کشور میبا طرح انداردیراستطراحی تابلوهاي غ

 ي راهنماي مسیر درون شهريمثبتی در جهت علمی کردن و استاندارد سازي تابلوها اقدامات هاسازمان

شده یري آیین نامه منتشر به کارگهمچنین . ها نیز با مشکالتی همراه استآن ردعملک انجام داده اند اما

آن با ، که مفاد 267ور تحت عنوان نشریه شماره ارت راهبردي رئیس جمهمعاونت برنامه ریزي و نظ توسط

تطبیق  شورمانهاي معتبر خارجی و پژوهش هاي علمی صورت گرفته در کتوجه به مطالعات آیین نامه

طراحی عالئم در جاده هاي بنا بر اصل یکنواختی قوانین  به طور کلی. رسدتر به نظر میداده شده، منطقی

اي بومی به عنوان آیین نامه 267   آیین نامه مفاد ، بهتر استبرون شهري) چه درون شهري وچه ایران (

و به تدریج اشکاالت  یط بین شهري مورد توجه قرار گیردهم در محیط شهري و هم در محسازي شده، 

  توان نتایج زیر را عنوان داشت.میفوق هاي این رو با توجه به بحث. از آن رفع گردد موجود در

، معیار ابلوهاي راهنماي مسیراز بین معیارهاي تعریف شده مربوط به قوانین ترکیب رنگ ت -1

داراي کمترین وزن می  زیبایی شناسیداراي بیشترین وزن و معیار  هماهنگی با قوانین بین المللی

 دهد.این مورد اهمیت قوانین ترکیب رنگ تابلوهاي راهنماي مسیر را نشان می .باشند

هر ترکیب رنگ اصلی ، ها و مقررات کشورهاي خارجینامه آیینبیشتر با توجه به بررسی و تحلیل  -2

لذا قوانین ترکیب . به مکان نصب تابلوها وابسته است مشخصاً راهنماي مسیرنوعی از تابلوهاي 

 خروجی در مالك عمل شهرداري تهران منطقی به نظر نمی رسد. راهنماي مسیر رنگ تابلوهاي
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اصلی که تابلو در آن  نانچه معبر خروجی از درجه اي متمایز از معبر اصلی باشد (بطور مثال معبرچ -3

، ترکیب رنگ تابلوهاي پیش آگاهی و باشد) بزرگراه شود، آزادراه باشد و خروجی یکنصب می

اراي ترکیب رنگ اصلی آبی و سفید (که نشانگر این است که این تابلو در یک بایست دخروجی می

و نحوه چینش و طراحی تابلو براي مقصد با توجه به درجه راه و نوع  باشد آزادراه نصب شده است)

 ).11(شکل  گرددتعیین مقصد 

رمپی به یک معبر با درجه  چنانچه در جهت خروجی از یک معبر با درجه باالتر (مثال آزادراه)، -4

و  کردهمعبر از ترکیب رنگ مقصد تبعیت  نماد، صرفا ) ختم شودتر (مثال بزرگراه یا راه اصلی پایین

. همچنین چنانچه راه خروجی )11(شکل  کندرکیب رنگ اصلی تابلوها مطابقت میخود نوشتار با ت

عیت کرده و نوشتار از ترکیب رنگ داراي شماره باشد، صرفا ًترکیب رنگ شماره مسیر، از مقصد تب

 ).12اصلی تابلوها تبعیت می کند (شکل 

ه باالتر )، رمپی به یک معبر با درجشریانیتر (خروجی از یک معبر با درجه پایین چنانچه در جهت -5

، از ترکیب ی، ترکیب رنگ تابلوي خروجی همانند تابلوهاي پیش آگاه(مثال بزرگراه) ختم شود

کند و شماره مسیر و یا ) تبعیت میشیه هاي سیاهزمینه سفید و نوشتار و حا(رنگ اصلی تابلوها 

در اینجا در یک کادري با ترکیب رنگ مقصد (لوگوي مسیر مقصد به اتفاق عبارت نام مسیر مقصد 

 .)13شکل ( ) درج می شودمسیر سفید لوگويرنگ نوشتار و رنگ کادر سبز و 

 

  
  9یر خروجی که در آزادراه نصب می شودراهنماي مستابلوي  نمونه اي از  :11 شکل

  

  

  

  

                                                           
9
اندازه ده اند ، از اینرو دیگر موارد طراحی نظیر نوع فونت و تابلوها ، صرفا براي مثال قوانین ترکیب رنگ تابلوهاي راهنماي مسیر خروجی طراحی ش 

  قابل استناد نمی باشند.در این شکل  فونت
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  تابلوي راهنماي مسیر خروجی که در آزادراه نصب می شود نمونه اي از  :12 شکل

 

  
  نصب می شود شریانیتابلوي راهنماي مسیر خروجی که دریک مسیر  ي ازانمونه   :13 شکل
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Abstract 

The guide signs are of the most important equipment for the traffic management, and 
play important roles in the traffic control. In this paper, regulations regarding exit 
guide signs color combinations determined for Tehran as a role model for other cities 
in the field of urban management, were investigated. In the regulation provided by 
Deputy of Transportation and Traffic of Tehran Municipality being the leading 
regulation for guide signs design, the rules on exit signs color combinations differ 
from regulation determined for other types of guide signs. Therefore, explaining four 
criteria related to the governing rules of exit guide signs color combinations, and 
also, determining the weight of those criteria; the exist guide signs were taken under 
consideration. Finally, it was concluded that the criterion named coordination with 
international regulation had the highest weight (0.48) considered as the most 
important parameter in defining the new regulation regarding the traffic guide signs 
combination color. On the other hand, aesthetics criterion had the lowest weight 
(0.041) known as the least important criterion. These all highlight the importance of 
scrutinizing other regulations published in the field of guide sign design. Also, it was 
concluded that the location of guide signs determined their color combination, 
especially the ones used as exit signs. Finally lack of consistency in the regulation 
regarding exit guide signs design in Iran was the most important outcomes which 
must be taken into account. In doing so, a number of suggestion were provided at the 
end of the paper regarding tackling these problems.  

 

Keywords: Guide sign design, Guide sign Color Combination, Guide sign design criteria, Tehran 
Municipality,  


