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 ارائه مدل جدید حداقل فاصله خوانایی تابلوهاي راهنماي مسیر

 

 2سعید حسامی،  1محمد اتقائی

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، راه و ترابري  –دانشجوي دکتري مهندسی عمران  -1

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران -2

 

 

 چکیده :

ار نقش بسیر در مدیریت سیستم حمل و نقل رانندگی به ویژه تابلوهاي راهنماي مسیعالئم راهنمایی و  
ا رعایت در آنهاصل قابلیت خوانایی و قابلیت دید  هنگامی که. تابلوهاي راهنماي مسیر را ایفا می کنندمهمی 

 ز موارد مهمیا، پیام را به درستی و به موقع به رانندگان در حال حرکت منتقل می کنند. یکی شده باشد 
در طراحی و نصب تابلوهاي راهنماي مسیر اهمیت فراوان دارد ، حداقل فاصله خوانایی تابلوها می باشد. که 

 که یرا به درستی طراحی و به درستی نصب کرد تا رانندگان هابا شناخت درست این پارامتر ، می توان تابلو
ام تابلوها را دریافت کنند. در آیین نامه هاي با سرعت مجاز در معابر حرکت می کنند به طور ایمن پی

 رگیري شده است. در ایرانکشورهاي مختلف روابط متنوعی براي محاسبه پارامتر حداقل فاصله خوانایی بکا
انتشار  1384سال  267-3انجام شد که در نشریه شماره  براي محاسبه حداقل فاصله خوانایی هم مطالعاتی

لعه بیشتر در مورد تحقیقات صورت گرفته در ایران و همچنین با توجه به معرفی . با توجه به لزوم مطایافت
تحقیقی پیرامون رابطه فاصله خوانایی جدید در ایران صورت  ، فونت جدید ابریشم براي تابلوها ، در این مقاله

 ه و سپس مدل جدید حداقل فاصله خوانایی معرفی گردیده است.پذیرفت

 

لوت کلید واژه : سیر هدایتهاي اب  مدل جدید، حداقل فاصله خوانایی قابلیت خوانایی ،  ،م

                                                            
1 atghaei@nit.ac.ir 
2 S.hesami@nit.ac.ir 
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 مقدمه : -1

یکی از مهمترین تجهیزات ترافیکی عالئم راهنماي مسیر می باشند که نقش و عملکرد آنها در کنترل و      
یام پ هدایت جریان ترافیک بسیار محسوس است. براي اینکه این تابلوها بهترین عملکرد را داشته باشند و

آنها در کمترین زمان و بهترین حالت به رانندگان انتقال داده شود ، میبایست در طراحی و نصب آنها دو اصل 
متن و نقوش تابلوهاي راهنماي مسیر باید به طور کامل توسط  .]1[ قابلیت خوانایی و قابلیت دید لحاظ گردد

داراي محدودیت زمانی می  هابراي قرائت پیام تابلو رانندگان در زمان رانندگی قرائت شود. از اینرو رانندگان
باشند که این محدودیت زمانی با میزان حجم اطالعات بر روي تابلوها و همچنین موقعیت و نحوه نصب 

 تابلوها متناسب می باشد.

باید   هاین فاصل در فاصله اي که راننده می تواند ، پیام تابلوها را قرائت کند ، فاصله خوانایی می گویند و
محدودیت زمانی قرائت تابلوها مطابقت داده شود ، تا پیام تابلوها به طور ایمن به رانندگان در حال حرکت 

 انتقال پیدا کند.

حداقل فاصله اي که رانندگان در حال حرکت ، می توانند تابلوها را شروع به قرائت کنند تا در فاصله خوانایی 
قرائت کنند ، حداقل فاصله خوانایی می  –با توجه به محدودیت زمان خوانایی تابلوها  –، تمام پیام تابلوها را 

 گویند. 

در ایران براي بدست آوردن حداقل فاصله خوانایی تابلوها با توجه به تحقیقات مور و کریستی و همچنین 
ولی با توجه به اینکه تحقیقات صورت گرفته نیاز به بررسی بیشتر داشته و  ]2[ براي فونت کاروان انجام شد

همچنین با توجه به اینکه مطابق بررسی هاي صورت گرفته ، فونت مناسب براي تابلوهاي راهنماي مسیر ، 
ل مقاله ، پس از مرور آیین نامه هاي مختلف در مورد محاسبه حداق، لذا در این ]3[فونت ابریشم می باشد 

با توجه به بروز رسانی برخی بلوهاي راهنماي مسیر در ایران فاصله خوانایی ، حداقل فاصله خوانایی جدید تا
 پارامترها نظیر (فونت ابریشم) معرفی گردیده است.
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 در مورد فاصله خوانایی خارجیو  داخلیمروري بر آیین نامه هاي  -2

 ) 1384، سال  267-3آیین نامه عالئم راههاي ایران (نشریه شماره   -2-1

نامه عالئم راههاي ایران آزمایشی به جهت تعیین رابطه بین اندازه حروف و میزان خوانایی در زمان تدوین آئین
 کلمه فارسی که 21آزمایش در تهران به منظور اندازه گیري میزان خوانائی  .]2[گرفت در تهران انجام 

ل بعم "ناظر"تعدادي از آنها نامهاي آشناي شهرهاي بزرگ و بقیه کلمات غیر آشنا بودند با استفاده از ده 
سه کلمه از کلمات فوق به زبان انگلیسی و بقیه به فارسی انتخاب سپس کلمات فوق الذکر در . آمده است

ب ارتفاع حروف آزمایش شده به ترتی .سه گروه که هر گروه نماینده ارتفاع معینی از حروف بودند تقسیم شدند
سانتیمتر و نوع الفباي انتخاب شده یک نوع خط متداول   50سانتیمتر و  40سانتیمتر ،  30سانتیمتر ،  20

از حروف سانتیمتر از خط متداول دیگري و نیز  20جهت نوشتن در شهر تهران بود. براي حروف به ارتفاع 
و همچنین  "ناظرین"بدین ترتیب فاصله متوسط خوانائی براي کلیه  .الفباي انگلیسی آزمایش بعمل آمد

متوسط خوانائی براي ارتفاع حروف ( در گروههاي سه کلمه اي ) که از مقابل تمام ناظرین عبور داده شدند 
                                                                                                                           .گردید محاسبه

ت مور و کریستی استفاده نموده است. طبق این از نتایج تحقیقا (D)نامه جهت تعیین فاصله دید آییناین در 
ه شود، به شرطی کتحقیق، فاصله دید از روي زمانی که راننده براي خواندن تابلو احتیاج دارد، تعیین می

درجه از خط مستقیم منحرف نشود. بدین ترتیب فاصله دید تابعی از تعداد کلمات و یا  10چشم او بیش از 
اد باشد. با توجه به نکات یو، سرعت وسیله نقلیه و فاصله جانبی تابلو از محور میاعداد و اطالعات روي تابل

 نامه عالیم کشور پیشنهاد گردید.نجهت تعیین فاصله دید در آیی 1شده، رابطه 

 )1(     S7/5  +VT 284/0  =D 

 که در آن:

Vسرعت عملکردي معبر بر حسب کیلومتر بر ساعت : 

T حسب ثانیه: زمان قرائت تابلو بر 

Sفاصله جانبی تابلو از خط حرکت مستقیم وسیله نقلیه بر حسب متر : 
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گیرند براي عالئم دو زبانه زمان قرائت از آنجا که زبانهاي فارسی و انگلیسی از دو ریشه متفاوت نشأت می
 .]2[بیشتري جهت حروف فارسی باید در نظر گرفته شود

 آید:بدست می )2(رابطه یر از رابطه ز 1در رابطه  Tهمچنین پارامتر 

    𝑇𝑇 = 𝑁𝑁
3

+2 )2(  

 

 که در آن:

Nباشد.: تعداد مقصدهاي نوشته شده روي تابلو می 

 یابد:به صورت زیر تغییر می 1مقصد روي تابلو نوشته شود، رابطه  4بعنوان مثال اگر 

  )3                      (     S7/5  +V 946/0  =D 

 آیین نامه کشور انگلستان – 2-2

و  1 ، حداقل فاصله خوانایی مطابق شکلکشور انگلستان  Traffic Sign Manual (TSM)در آیین نامه 
 .]4[است بیان شده  4رابطه 

 
 TSMحداقل فاصله خوانایی در آیین نامه :  1شکل 
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                  )4(                                                                          D=R+C 

 

D حداقل فاصله خوانایی = 

R فاصله قرائت تابلو = 

C حداکثر فاصله از تابلو با توجه به محدودیت زاویه دید = 

 درجه بیان می کند. 10در این آیین نامه حداکثر زاویه خوانایی تابلوها را 

 :بیان می شود 5از تابلو که راننده مجاز است تابلو را قرائت کند در رابطه از اینرو رابطه مسافت حداکثر فاصله 

                                 )5(                                             C=S*cot(10)=S*5.7 

S فاصله میان مرکز باند راه تا مرکز تابلو = 

 زیر بیان می شود : ) هم مطابق رابطهRهمچنین مسافت قرائت تابلو (

                                  )6(                                              V*Tزمان قرائت*سرعت=R= 

 

تعداد کلمات در  Nاند که اگر هاي انجام شده در آزمایشگاه نشان دادهگیريمطابق این آیین نامه ؛ اندازه
 است:  7زمان الزم براي خواندن تمام کلمات و برگرداندن دید به مسیر، طبق رابطه  ، تابلوباشند

                                    )7(                           𝑇𝑇 = 𝑁𝑁
3

+ 2  
     

 

 ) ، حداکثر زمانی است که براي قرائت تابلو نیازTدر این آیین نامه اشاره شده است که زمان قرائت تابلو (
است. یعنی در این زمان رفتار مرور چشمی رانندگان هم در نظر گرفته شده است و در این زمان راننده مجاز 

 است دو بار به تابلو ، نگاه کند.

 بیان می گردد: 8در نهایت رابطه حداقل فاصله خوانایی بصورت رابطه 
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                         𝐷𝐷 = (𝑁𝑁
3

+ 2)V+5.7S                           )8   (  

 

D ) حداقل فاصله خوانایی =m( 

N تعداد کلمات بر روي تابلو = 

V ) سرعت عملکردي معبر =(km/h 

S ) فاصله مرکز تابلو تا مرکز باند =m( 

منتشر شده با  1384سال  267-3همانطوري که مشخص است رابطه اي که در آیین نامه نشریه شماره 
بسیار شبیه است و با توجه به اینکه ویژگی هاي فونت فارسی و انگلیسی روابط فوق در این نامه انگلیس 

کمی قابل  1384سال  267-3متفاوت است ، شبیه بودن معادالت حداقل فاصله خوانایی در نشریه شماره 
 تامل است.

 )2014 -امارات متحده عربی (آیین نامه شهرداري ابوظبی  -3-2

متن و نقوش را قابلیت خوانایی معرفی کرده و فاصله اي که راننده با در آیین نامه ابوظبی توانایی قرائت 
 .]5[ئت کند را فاصله خوانایی می نامدبتواند پیام تابلو را قرا 10-10توانایی چشمی 

درجه معرفی  15درجه و براي تابلوهاي جانبی  7در این آیین نامه حداکثر زاویه دید براي تابلوهاي باالسري 
 شده است.

را براي حداقل فاصله خوانایی تابلوهاي راهنماي مسیر  10و  9روابط  3و  2ایت با توجه به شکل هاي در نه
 .]5[کند معرفی می 

 براي حالتی که تابلوها بصورت جانبی نصب گردند:

               )9(                                                          SDNVX 22.6)21.032.0(463.0 +−=  

           

 براي حالتی که تابلوها بصورت باالسري نصب گردند:
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         )10(                                         25.1457.13)21.032.0(463.0 −+−= hDNVX            

    

 که در آن :

X  حداقل ارتفاع =x بر روي تابلو 

V  و یا سرعت عملکردي معبر برحسب  %85= سرعتkm/h 

N  مجموع واحدهاي اطالعات بر روي یک تابلو و گروهی از تابلوها که مطابق جدول زیر اندازه گیري می =
 گردد:

 واحدهاي اطالعات بر روي تابلو بر حسب آیین نامه ابوظبی : 1جدول 

 عدد واحد نوع اطالعات
 واحد به ازاي هر کلمه 1 حرف 8تعداد کلمات تا 

 واحد به ازاي هر کلمه 2 حرف 8تعداد کلمات بیشتر از 
 واحد به ازاي هر فلش 0,25 جهت نما (فلش) اختصاصی
 واحد 1 جهت نما (فلش) نقشه اي

 واحد به ازاي هر کدام 0,5 نقوش ، مسافت و ...
D : عبارت است از = 

 1براي راههاي روستایی و درجه پایین : 

 1,5براي راههاي شهري و درجه باال : 

S (بر حسب متر) فاصله جانبی از امتداد مرکز دید راننده تا مرکز تابلوي جانبی = 

h (بر حسب متر) فاصله عمودي از سطح روسازي تا مرکز تابلوي باالسري = 
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 حداقل فاصله خوانایی در حالت جانبی در آیین نامه ابوظبی : 2شکل 

 
 آیین نامه ابوظبیحداقل فاصله خوانایی در حالت باالسري در  : 3شکل 

 

 روش تحقیق : -3

ن در ای براي محاسبه حداقل فاصله خوانایی تابلوهاي راهنماي مسیر ، آزمونی انجام گرفت.در این پژوهش    
اصله ف خواسته شده بود که درکاربران از  دستگاه ویدئو پروژکتور متصل بوده استیک رایانه به  که یک آزمون

. فاصله قرارگیري داوطلبان از صفحه نمایش به جهت قرارگیري بگیرنداي مشخص، از صفحه نمایش قرار 
و بنابر ادعاي تمامی کاربران ، در این فاصله ، وضوح رویت تابلو بسیار عالی و کاربران  3زاویه دید مناسب بوده

 نسبت به تابلوها اشرافیت کامل داشتند.

                                                            
منظور انجام این آزمون ، کاربر در  درجه می باشد. به 15مخروطی با زاویه ،  HSMزاویه دید مناسب براي قرائت تابلوها در شرایط رانندگی مطابق  ۳

 فاصله اي قرار گرفته است که هنگام قرائت تابلو ، این محدودیت زاویه دید رعایت گردد.
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. آزمون اول مربوط به تابلوهاي دو آزمون برگزار شده است وسري تابلو طراحی شده دو  هشبراي انجام این پژو
 .وط به تابلوهاي سري دوم بوده استسري اول ، آزمون دوم مرب

در این آزمون ، از داوطلبان خواسته شده بود ، تا پس از قرارگیري در جایگاه ، تابلوهایی که در صفحه نمایش 
د را با دقت مشاهده کرده ، و پس از قرائت کامل تمام نوشتار و نقوش و درك نمی شوبصورت تصادفی رویت 

آنها ، دکمه ي مخصوص صفحه کلید را بفشارند. حتی در تابلوهایی که عبارات انگلیسی در آنها بود هم از 
د نسی نکنانگلیتوجهی به عبارات  –مطابق رانندگی یک فرد ایرانی(پارسی زبان)  -کاربران خواسته شده بود ، 

استفاده شده ،  DMDXد. براي انجام این آزمون که از نرم افزار نو فقط نوشتار پارسی و نقوش را قرائت کن
پس از فشردن دکمه صفحه کلید توسط داوطلب ، نرم افزار زمان عکس العمل کاربر را بصورت خودکار و 

انیه ، تابلوي بعدي در صفحه نمایش ظاهر و پس از حدود چند ث کردهبصورت میلی ثانیه در سیستم ذخیره 
. پس از کمی وقفه و استراحت ، از کاربران آزمون اول تمام شود در نهایت تا یافتهه . این روند ادامشده است

. شرایط آزمون دوم همانند آزمون اول مادگی در آزمون دوم هم شرکت کنندخواسته شده بود در صورت آ
د ردر طراحی تابلوها به جاي واژه هاي بزرگراه و بلوار و ... از نقوش استانداو  مدر تابلوهاي سري دواست و فقط 

 دقیقه طول کشیده است 4دقیقه و آزمون دوم حدود  4,5. آزمون اول حدود جایگزین آنها استفاده شده است
 . ]6[و  ]1[

 
 نحوه انجام آزمایش و شرایط محیط آزمایش : 4شکل 

 داوطلبان شرکت کننده -3-1

این افراد، از نمونه هاي  ه درنفر در هر آزمون شرکت داشتند که سعی شد 75به منظور انجام این پژوهش 
 این افراد شامل دانشجویان ، نوع شغلی و ... وجود داشته باشند.مختلفی از لحاظ سنی ، میزان تحصیالت ، ت
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کارگران خدماتی دانشگاه هم خواسته  اساتید ، کارمندان دانشگاه بوده و همچنین براي گستردگی نمونه ها از
 55و  19حداقل و حداکثر سن شرکت کنندگان به ترتیب . شده بود تا در این آزمون شرکت داشته باشند

. از شرایطی که سال بودند 29.1نفر زن با میانگین سنی  15نفر مرد و  60سال می باشد که از این تعداد 
اشتند ، داشتن گواهینامه رانندگی بود. میانگین تجربه رانندگی داوطلبان براي انجام این آزمایش نیاز د

بوده و داوطلبانی که  10-10. قدرت بینایی تمامی داوطلبان بدون عینک بصورت سال می باشد 6ن داوطلبا
رانندگی در این آزمون شرکت کنند.  با عینک رانندگی می کردند ، از آنها خواسته شده بود که با عینک

د آنها یامی داوطلبان ، چه افرادي که بدون عینک بودند و چه افرادي که با عینک بودند ، قدرت داین تمبنابر
. همچنین تمامی داوطلبان ضمن آشنایی کامل با زبان پارسی ؛ در قرائت نوشتار بطور کامل تامین شده بود

 پارسی مسلط بوده اند. 

 بحث و بررسی : -4

 حداقل فاصلهدر این پژوهش ، پس از مطالعه آیین نامه هاي مختلف ، آزمایشی به منظور تعیین مدل  
در این مقاله از نتایج پژوهش حسامی و همکاران در تعیین انجام پذیرفت.  تابلوهاي راهنماي مسیر خوانایی

عالوه بر مدل زمان  صله خواناییمدل حداقل فادر از آنجایی که . ]6[مدل زمان قرائت تابلو استفاده شده است
نیاز به محاسبه پارامترهاي دیگر نظیر مخروط دید و فرآیند خواندن تابلوها نیز می باشد ، لذا  قرائت تابلو ،

در ادامه پس از معرفی دو عنصر مخروط دید و فرآیند خواندن تابلوها ، مدل نهایی حداقل فاصله خوانایی 
 معرفی می گردد. 

 دمخروط دی -4-1

به بخشی از فضاي روبروي انسان که بدون حرکت چشم دیده می شود، صحنه مقابل گفته می شود و     
 .]7[باشد مخروط دید مخروطی است فرضی ، که راس آن چشم انسان و قاعده آن صحنه مقابل می 

درجه زیر  70 درجه باالي افق ، 55چشم انسان داراي میدان دید وسیعی می باشد . این میدان دید تقریبا  
د داراي درجه به سمت راست است. اما فقط مساحت کوچکی از میدان دی 90درجه به سمت چپ و  90افق ، 

درجه از نقطه  4الی  2. این مساحت دید دقیق شامل مخروطی است به شعاع دید دقیق و صحیح می باشد
به آن میدان دید  قرار دارد که مرکزي. یک میدان دید با وضوح کمتر هم در محیط خارجی میدان دید دقیق

ولی در این میدان دید ،  . اگرچه در این میدان دید میزان دقت چشم کاهش می یابد ،محیطی می گویند
. اهداف مورد نیاز که در میدان دید محیطی قابل شناسایی شتري مورد توجه قرار خواهند گرفتاهداف بی
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م و چراغهاي راهنمایی می باشند. اهدافی در میدان دید محیطی هستند ، شامل  عابرین پیاده ، تابلوها و عالئ
بهتر تشخیص داده خواهند شد که نسبت به نقطه مرکزي دید ، نزدیکتر باشند. از اینرو ، عمده اهدافی که 

درجه از مرکز دید قرار می  15الی  10در میدان دید محیطی مورد توجه قرار می گیرند ، در زوایاي بین 
 .]8[گیرند 

حداکثر زاویه دید براي مشاهده ، به عنوان یک مرجع معتبر بین المللی ،  4HSMدر این پژوهش ، مطابق 
 .]8[درجه) در نظر گرفته شده است 15تابلوها  (

از اینرو در ادامه روابط حداکثر فاصله وسیله نقلیه از تابلوها ، بصورتی که راننده به راحتی بتواند تابلو را قرائت 
 بلوها بصورت زیر تعیین می گردند :توجه به محدودیت زاویه دید) ، با توجه به نوع نصب تاکند (با 

 چنانچه تابلو بصورت باالسري نصب گردد :  – 4-1-1

 رابطه زیر براي تعیین حداکثر فاصله خوانایی با حداکثر زاویه دید معرفی می گردد :  5مطابق شکل 

                                          )11(                                     𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 15 =  𝐵𝐵+(𝐻𝐻−1.08)
𝐴𝐴

                                                                     

 و یا به عبارتی :

          𝐴𝐴 = 1
tan15

(𝐵𝐵 + 𝐻𝐻 − 1.08) = 3.73(𝐵𝐵 + 𝐻𝐻 − 1.08)           )12(  

A (متر) حداکثر فاصله وسیله نقلیه از تابلو با حداکثر زاویه دید = 

H  متر  5,5= ارتفاع نصب تابلو که معموال از روي آسفالت تا زیر تابلو محاسبه می شود و در حالت استاندارد
 باشد.می

B (متر) ارتفاع تابلو = 

 1,08ه چشم راننده از سطح آسفالت ) فاصل415همچنین مطابق آیین نامه طرح هندسی ایران (نشریه شماره 
 .]9[متر در نظر گرفته شده است 

 

                                                            
4 Highway Safety Manual 
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 مشخصات پارامترها در تابلوهاي باالسري : 5شکل 

 

 : چنانچه تابلو بصورت جانبی و در حاشیه راه نصب گردد - 4-1-2

 رابطه زیر براي تعیین حداکثر فاصله خوانایی با حداکثر زاویه دید معرفی می گردد :  6مطابق شکل 

 

                              )13(                                          𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 15 =  𝑊𝑊1+𝑊𝑊2+𝑊𝑊3
𝐴𝐴

   

 و یا به عبارتی :

 

   𝐴𝐴 = 1
tan15

(𝑊𝑊1 + 𝑊𝑊2 + 𝑊𝑊3) = 3.73(𝑊𝑊1 + 𝑊𝑊2 + 𝑊𝑊3)              )14(  

 

A (متر) حداکثر فاصله وسیله نقلیه از تابلو با حداکثر زاویه دید = 

W1 (متر) عرض تابلو = 

W2 (متر) فاصله لبه آسفالت تا کناره تابلو = 

W3 (متر) فاصله امتداد خط دید راننده تا لبه آسفالت = 
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 مشخصات پارامترها در تابلوهاي جانبی : 6شکل 

 

 فرآیند خواندن تابلو -4-2

. مراحل پردازش هده ، رویت ، تشخیص و خواندن استفرآیند پردازش یک تابلو در ذهن راننده شامل : مشا   
 باشد تا مرحله مشاهده انجامتابلو در ذهن راننده به این صورت است که ابتدا تابلو باید در زاویه دید راننده 

پذیر می شود و  در این مرحله است که  کان. پس از آنکه مرحله مشاهده انجام گرفت ، مرحله رویت امگیرد
 راننده از وجود تابلو و اطالعات روي آن مطلع می شود.

گام دیگري که باید در ذهن راننده صورت پذیرد تا بتواند بر اساس آنها در خصوص عکس العمل مناسب 
شان ج مطالعات ن. نتایابلو و سپس پردازش آن در ذهن استتصمیم گیري کند ، مرحله تشخیص و خواندن ت

می دهد ، اغلب رانندگان پس از رویت اولیه تابلو ، به منظور تثبیت اطالعات در مغز خود ، نیاز به رویت 
مسیر حرکت به نحو  مجدد دارند و در این راستا ، حداقل یک بار به جاده نگاه می کنند تا موقعیت خود را در

 .]10[ایمن حفظ کنند 
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براي تعیین زمان رفتارهاي چشمی رانندگان به منظور تعیین مدت زمان اولیه در این راستا پژوهش هایی 
و همکارانش در  5. هلموتزمان دید به جاده انجام شده است نگاه به تابلو ، مدت زمان دید ثانویه و مدت

قرائت ثانویه ثانیه ، زمان  0,63پژوهشی که بر روي تابلوهاي ترافیکی انجام دادند ، زمان قرائت اولیه تابلو را 
 .]11[و  ]10[ثانیه تعیین کرده اند  0,74را برابر  (RLD)ثانیه و مدت زمان دید به جاده  0,81را 

همچنین هلموت و همکارانش در ایالت متحده بر روي تابلوهاي راهنماي مسیري که به صورت استاندارد 
(یا پایانی) آنها پژوهشی انجام دادند که در طراحی شده بودند ، بر روي زمان قرائت اولیه و زمان قرائت ثانویه 

آن نشان دادند زمان قرائت اولیه براي دو تابلویی که آزمایش روي آنها صورت گرفت ، بطور متوسط براي 
. در ادامه اشاره شده است که زمان قرائت ثانیه بوده است 0,66تابلوي دومی ثانیه و براي  0,74تابلوي اولی 

 .]12[ ثانیه بوده است 0,62تابلوي دومی ثانیه و براي  0,68ولی پایانی براي تابلوي ا

ثانیه  0,7از اینرو با توجه به مطالعات هاي پیشین در این پژوهش فرض می شود به طور میانگین به ازاي هر 
یکبار قرائت تابلو ، راننده براي تثبیت موقعیت خود به جاده نگاه می کند. همچنین مدت زمان دید به جاده 

)6RLD11[ثانیه در نظر گرفته می شود  0,74 ) هم برابر[. 

 )Tتعداد مشاهده به جاده بر حسب زمان درك و عکس العمل( : 2جدول 

 n( RLD D=n*RLDتعداد نگاه به جاده ( 
0.7 ≤  T < 1.4 1 0.74 0.74 
1.4 ≤  T < 2.1 2 0,74 1.48 
2.1 ≤  T < 2.8 3 0,74 2.22 

 

 مدل نهایی  -4-3

 بصورت زیر معرفی مدل پیش بینی زمان قرائت تابلوها، پس از انجام آزمایش و تحلیل و بررسی داده ها    
 :]6[می گردد

                        )15(                      SWT 198.116356.197851.528 ++= 

                                                            
5 Helmut 
6 Road Look Duration 
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T ) زمان خوانایی =ms( 

W تعداد کلمات فارسی نوشته شده بر روي تابلو = 

S تعداد نقوش جایگزین کلمات بر روي تابلو = 

میبایست مدل اصلی این پژوهش که براي تعیین حداقل پس از معرفی مدل پیش بینی زمان قرائت تابلوها 
. به جهت معرفی مدل اصلی همانند بسیاري از مدل ها ، بکار برده خواهد شد ، معرفی گرددفاصله خوانایی 

ه  د استفاده قرار گرفت. از جمله فرضیاتی که در این پژوهش مورفته شودگر نیازمند است فرضیاتی در نظر
 .ددوده خوانایی شدند ثابت می باشاز : سرعت وسایل نقلیه اي که وارد مح عبارت است

 61، بصورت رابطه  8و  7با توجه به شکل هاي   minLپس از در نظر گرفتن فرضیات ، حداقل فاصله خوانایی 
 .می شود تعریف

تعریف ، حداقل فاصله خوانایی ، حداکثر فاصله از تابلو می باشد که در آن فاصله ، راننده به راحتی و  طبق
 .ضوح می تواند تابلو را قرائت کندبه و

                             𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑋𝑋 + 𝐴𝐴                                                   )16(         

minL  = فاصله خوانایی(متر)حداقل 

X (متر) فاصله مستقیم حداقل فاصله خوانایی تا محل حداکثر زاویه دید = 

A (متر) فاصله مستقیم محل حداکثر زاویه دید تا محل نصب تابلو = 

 
 مشخصات پارامترهاي مدل کلی در تابلوهاي باالسري : 7شکل 
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 مشخصات پارامترهاي مدل کلی در تابلوهاي جانبی : 8شکل 

 

،  X=VTبا توجه به فرض در نظرگرفته (سرعت در محدوده خوانایی ثابت است) و طبق رابطه ساده فیزیکی 
 خواهیم داشت : 15و با در نظرگیري رابطه 

 

                                    )17(                                                                  𝑋𝑋 = 𝑉𝑉 ∗ 𝑇𝑇 

)198.116356.197851.528(* SWVX ++=                              (18)  

                    

 خواهیم داشت : 18و  16از اینرو با توجه به رابطه هاي 
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                        )19(                                 ASWVL +++= )198.116356.197851.528(*min 

 

در دو حالت و همچنین با درنظرگیري رفتار چشمی در قرائت تابلو  ،  Aاز طرفی با توجه به تعریف پارامتر 
 رابطه نهایی در دو حالت زیر تعریف می شود:

 

 الف : حداقل فاصله خوانایی براي تابلوهاي باالسري :

)20( 

)08.1(73.3)
1000

198.116356.197851.528(*min −+++
++

= HBDSWVL  

minL  =(متر) حداقل فاصله خوانایی 

V ) سرعت عملکردي و یا سرعت مجاز معبر =m/s( 

W تعداد کلمات پارسی روي تابلو = 

S تعداد نقوش بجاي کلمات بر روي تابلو = 

B (متر) ارتفاع تابلو = 

H  = متر  5,5ارتفاع نصب تابلو که معموال از روي آسفالت تا زیر تابلو محاسبه می شود و در حالت استاندارد
 باشد.می

D ه کند کندگی در محدوده خوانایی به جلو نگاه می = مدت زمان متوسطی که راننده به جهت تسلط بر ران
 .بدست می آید 2از جدول 
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 ب: حداقل فاصله خوانایی براي تابلوهاي جانبی :

)21( 

)321(73.3)
1000

198.116356.197851.528(*min WWWDSWVL ++++
++

=  

minL  =حداقل فاصله خوانایی 

V ) سرعت عملکردي و یا سرعت مجاز معبر =m/s( 

W تعداد کلمات پارسی روي تابلو = 

S تعداد نقوش بجاي کلمات بر روي تابلو = 

W1 عرض تابلو = 

W2 فاصله لبه آسفالت تا کناره تابلو = 

W3 فاصله امتداد خط دید راننده تا لبه آسفالت = 

D  مدت زمان متوسطی که راننده به جهت تسلط بر رانندگی در محدوده خوانایی به جلو نگاه می کند که =
 بدست می آید. 2از جدول 

) بدست آمده در روابط فوق فاصله مستقیم امتداد خط دید راننده minLشود که حداقل فاصله خوانایی ( توجه
 تا محل نصب تابلو می باشد. 

از این رو تابلویی که طراحی می شود ، میبایست اندازه نوشتار و نقوش مندرج بر روي آن بگونه اي باشد که 
 .تامین شده باشد minLشود و یا به عباراتی خوانایی آن در فاصله  به راحتی و به خوبی خوانده minLدر فاصله 

 جمع بندي و نتیجه گیري : -5

تابلوهاي راهنماي مسیر به عنوان یکی از مهمترین ابزارهاي کنترل ترافیک ، نقش بسیار مهمی را در راستاي 
کنترل جریان ترافیک ایفا می کنند. چنانچه تابلوهاي راهنماي مسیر با فرض داشتن قابلیت دید مناسب ، 

ر گرفته نشود ؛ نه تنها عملکرد طوري طراحی و نصب گردند که قابلیت خوانایی و قابلیت دید آنها در نظ
مثبتی نخواهند داشت بلکه احتماال داراي عملکرد مخربی هم خواهند بود. یکی از موارد مهم در طراحی 
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محاسبه حداقل فاصله خوانایی تابلوها است که با دانستن این پارامتر می توان تابلوهاي راهنماي مسیر ، 
عت طرح تعیین کرد. از این رو دانستن پارامتر حداقل فاصله ارتفاع بلوك حروف کلمات را متناسب با سر

خوانایی از ضروریات طراحی تابلوها می باشد. از آنجایی که ماهیت هر فونت از فونت دیگر متفاوت می باشد 
تشریح شده است با فونت  1384سال  267-3و از آنجایی که آزمایش صورت گرفته در ایران که در نشریه 

نیاز است پارامتر هاي دیگري نیز در این مدل تاثیرگذار باشند لذا در این پژوهش مطالعه  کاروان بوده و
ین مدل ا که می تواند جامع تري براي تعیین پارامتر حداقل فاصله خوانایی با فونت ابریشم صورت پذیرفت

 شود. 267در نشریه  حداقل فاصله خوانایی و جایگزین مدل سابق معرفی مدل جدید یک به عنوان

 

 : منابع -6

) ، پایان نامه 1394، ( "ارزیابی قابلیت خوانایی تابلوهاي راهنماي مسیر"اتقائی کردکالئی ، محمد ،  -1
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل –ارشد کارشناسی

آیین نامه ایمنی راهها (عالئم ایمنی راه) ، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  267-3نشریه شماره  -2
 ،1384 

قلم پیشنهادي براي  5مقایسه میدانی عملکرد "شرکت مهندسین مشاور راهان پویش ، گزارش  -3
 1390، تهران .  "تابلوهاي اطالعاتی و تعیین قلم برتر

4- Traffic Sign Manual (TSM) Chapter 7 - the design of traffic signs, Department of 
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Abstract 

  Traffic Signs have important role in controlling of transportation system. Traffic Guide signs 
that are suitable in legibility and visibility , convey informations correctly to drivers. In 
regulations of another contries , different relations were used for minimum legibility distance 
of guide signs , but in iran more studing is necessary. In this paper , we introduce a new model 
of minimum legibility distance of guide signs according to irans conditions.  
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