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 166 ................................................................................................................................. ها یخط کش یسرخوردگ بیضر يریدستگاه و نحوه اندازه گ -2 -شکل ب
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 8-9810 99اردیبهشت 

 هدف و دامنه کاربرد-1 

هدف از تدوین این کتابچه، ارائه مشخصات و ضوابط براي نظارت صحیح بر اجرا و نگهداري خط کشی هاي ترافیک و 

 عالئم نوشتاري افقی در معابر درون شهري شیراز با هدف افزایش دوام و طول عمر سرویس دهی آنها است.

 تعاریف-2 

 فام   -2-1

 منظور از فام در خط کشی هاي طولی، عرضی، پیکان ها، نمادها و خط نوشته ها، سفید، زرد، سبز، آبی و قرمز است.

 رنگ سرد ترافیکی  -2-2

مخلوطی همگن از رزین، رنگ دانه، تینر و مواد افزودنی است که در دماي محیط، به صورت مایع اجرا شده و در اثر 

 در رنگ حالل پایه) باشد. (در رنگ آب پایه) یا مواد آلی (میشود. حالل میتواند آب  تبخیر حالل (تینر) موجود، جامد

 رنگ گرم ترافیکی  -2-3

رنگ هاي جامد پودري، گرانولی و یا بلوکی شکل، متشکل از رزین، رنگ دانه، دانه هاي شیشه اي پیش مخلوط و 

 سرد شدن، جامد میشوند.مصالح دانه اي و فاقد حالل هستند که در حین اجرا ذوب شده و پس از 

 رنگ دوجزئی ترافیکی  -2-4

 با مختلف ءجزدو  کنشوا ثرو در ا شوند می شناخته نیز دسر پالستیک منا با که هستند لحال فاقد مایع ينگهار

 درپو معموالً که (هسختکنند عامل شاملدوم  ءجزو  نیودفزا ادموو  نهدانگر ،یناز رز مخلوطیاول  ءجز )یکدیگر

 .میشوند تبدیل جامد پوشش به )ستا کسایداپر ئیلوبنز
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 9-9810 99اردیبهشت 

 پیش ساخته ارنوو  فقیا عالئم  -2-5

و طولی)  عرضی يخطکشیها اي( بررول  رتبهصو که ستا فیکیاتر ينگهااز ر نوعی پیشساخته ارنوو  فقیا عالئم

و  هشدذوب  هید-ارتحر یاو  مناسب چسب توسط اجرا مهنگاو در  هشد تولید خانهرکادر  اجراز ا پیش فقیا عالئم یا

 .میباشند ئمیو دا موقت پیشساخته يهاارنو شامل هاارنو ین. امیگیرند ارقر سطح رويبر

 رستتاا نگر  -2-6

 .میشوند اجرا طخطو ینگونهروي ا بر بنامطلو يخطکشیها دننمو مخفی ايبر که نگهاییر یاو  پوششها

 ینرز  -2-7

 ب اجزا چسبندگیو  پیوستگی دیجاا ظیفهو که ستا فیکاتر ينگهار ههنددتشکیل صلیا ءجز ه،پیوند یا ینرز

 دارد. هعهد بررا  معبر سطح به همچنینو  یکدیگر

 نهدانگر  -2-8

 ه دارد.عهد بر فیکاتر ينگهار اعنورا در ا هیدپوششو  مفا دیجاا ظیفهو که درپو شکل بهو  معدنی یا لیآ دهايما

 لحال  -2-9

 طمخلو. رودمی رکا به نگر ةشد خشک زكنا الیه تشکیل سرعت تنظیمو  نگهار دنقیقکرر ايبر که ستا دهايما

 .دمیشو نامید هکنند قیقر یا تینر د،میشو ضافها دسر نگر به اجرا نمادر ز يونراگر کاهش ايبر که هاییلحال
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 10-9810 99اردیبهشت 

 برگشتیرنو بتازبا  -2-10

در  گرفته ارقر ايشیشه ينههادا توسط که خطکشی سطح بر تومبیلا يجلو يهااغچراز  هشد هتابید رنو بتازبا

 .سدرمی هنندرا چشم سمت به خطکشی سطح

 شپارو ايشیشه ينههادا  -2-11

 بالفاصله ،شبدر  برگشتی رنو بتازبا خاصیت دیجاا ايبر که هستند (سیلیکا) شیشه جنساز  شکل ويکر تیذرا

 .  میشوند پاشش طخطو سطح بر خطکشی ايجراز ا پس

 طمخلو پیش ايشیشه ينههادا  -2-12

 ظیفهومیشوند  ضافها نگر نفرموالسیو به ،ساخت مهنگادر  که هستند (سیلیکا) شیشه جنساز  شکل ويکر تیراذ

 .نددار هعهد بررا  خطکشی سطحی يالیهها نشد هسایید نمادر ز برگشتیرنو بتازبا خاصیت دیجاا

 برگشتیرنو بتازبا یباضر  -2-13

 بتازبا ضریب Rlروز و  هکنداپر رنو تحت برگشتیرنو بتازبا ضریب Qd اي،شیشه ينههادا ويحا يخطکشیهادر 

 واحد  حسب بر رنو بتازبا انمیز ايبر شاخصیو  دهبو هنندرا سمت به دروخو يجلو اغچر رنو تحت برگشتیرنو

mcd/m2/lux .میباشند 

 مصالح دانه اي ( اگریگیت)   -2-14

موادي معدنی و معموال از جنس اکسید سیلیسم، به شکل هندسی نامنظم و گوشه دار هستند که مقاومت در برابر 

 بهبود می دهند.سرخوردگی را در خط کشی 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 11-9810 99اردیبهشت 

 طولی خطکشی  -2-15

 طولی طخطو. ندرومی رکا به همجهت غیرو  همجهت ريعبو طخطو زمر دنکر مشخص ايبر طولی يخطکشیها

، میانی خطکشی ستهد سه به طولی يخطکشیها. دمیشو اجرا خطچینو  منقطع ،ممتد طخطو رتصو به ردمو بنابر

 میشوند. تقسیم تعاشی)ار یا ده(ساراه  حاشیه خطکشیو  حرکت طخطو خطکشی

 نوع خط کشی
 روش اجرا

 خط چین دوبل(ممتد و منقطع) منقطع ممتد

     محور راه

     خطوط حرکت
     حاشیه راه

 عرضی خطکشی  -2-16

 عایتر یستا طخطو. میشوند اجرا رو ارهسو سطحدر  نقلیه سایلو حرکت مسیر بر دعمو جهتدر  عرضی خطکشی

 يخطکشیها ءجز نیز ،کینگرپا يخطکشیها. هستند خطکشی یناز ا نمونههایی ،عابر رعبو طخطوو  م،تقد حق

 .میشوند بمحسو عرضی

 نوشتهخط و  نپیکا  -2-17

ل نقلیه به سایو سرعت لکنترو  یتاهد ،حرکت زمجا جهتاز  ننندگارا دننمو هگاآ رمنظو به خطنوشتههاو  هانپیکا

 کار میروند.

 جناغیو  رهاشو خطکشی  -2-18

جهت  در رهاشو شیب ،خطکشیها عنو ین. در امیشوند اجرا ،مسیر ادمتدا تعیین ايبرو  ربمو رتبهصو هارشوها

 حرکت وسایل نقلیه است.

ها: خطکشیهایی نظیر شطرنجی در داخل تقاطعها، خطوط زیگزاگ، خطکشی محدودیت توقف،  سایر خطکشی

 خاص به کار میروند.خطکشی بستر سطوح و ... براي کاربردهاي  خطکشی محدوده تقاطعها،
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 12-9810 99اردیبهشت 

 خطکشی يلگوا  -2-19

 حیاطر يهنمارا بر منطبق باید عالئم)و  هانپیکا ،هاواژه ،خطنوشتهها فقی(شاملا عالئم دبعاو ا ها خطکشی يلگوا

 .باشد )اجرا محلدر  رکا نقشه با (متناسب معابردر  فقیا عالئم

 موقت خطکشی  -2-20

از  عما مسیر انبررکا یمنیا تأمین ايبرو  دهبو »موقت رتصو به فیکاتر لکنتر« اءجزاز ا یکی موقت خطکشی

 تعملیا ايجرا یاو  خطکشی یا معبراز  بخشی تعمیر ،جدید مسیر اثحدا قبیلاز  ارديمودر  ده،پیا انعابرو  ننندگارا

 باشد. می تمد هکوتادر  معبراز  بخشیدر  نیاعمر
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 13-9810 99اردیبهشت 

 کشی الگوهاي خط-3 

 بندي میشوند. که در تصاویر نمونه اي از آنها نشان داده شده است.انواع خط کشی ها به دسته هاي زیر طبقه  یبطور کل

 

 
 

 

 انواع خط کشی

 محور راه طولی

 خطوط حرکت

ساده یا (حاشیه راه
)لرزاننده  

 عرضی
 ایست

 عابر پیاده

 ایستگاه ها

پیکان ها و خط 
 نوشته ها

 پیکان ها

 نوشتارها

 نمادها

 خطوط برجسته

 هاشورها

 سایر
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 14-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی طولی -1شکل 

 
 خط کشی عرضی -2شکل 

 
 خط کشی هاشور (جناغی) -3شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 15-9810 99اردیبهشت 

 
 هانمادها یا خط نوشته  -4شکل 

 
 سایر خط کشی ها(خطوط شطرنجی) -5شکل 

 طول و عرض انواع خط کشی ها •

 سانتیمتر، عرض نوار ایستگاههاي اتوبوس و سایر 52عرض هر نوار خالی و پر در خطکشیهاي عابر پیاده و ایست، 

هاي طولی  میباشد. طول و عرض خطکشیسانتیمتر است. طول خطوط عابر پیاده متناسب با عرض معبر  12ایستگاهها 

 شود. در حاشیه سمت چپ و راست خطکشی بصورت ممتد انجام میشود. تعیین میزیر  جدولطبق 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 16-9810 99اردیبهشت 

 طول و عرض خط کشی طولی بر حسب نوع معبر -1 جدول

 
 ضخامت و دوام خط کشی ها •

 درصد پوشش اولیه 50باشد. عمر مفید خطکشی متناظر با  زیرها باید طبق جدول  ضخامت و عمر مفید انواع خطکشی

در  مشخصات رنگ ها در پیوست و رنگ خطکشی است، مشروط به اینکه سایر مشخصات خطکشی مطابق با جدولهاي

 حدود قابل قبول باشند. 

 ضخامت و عمر مفید انواع خط کشی ها -2 جدول

 
 خط کشی ها در قالب تصویر و جداول مشخصات ارائه شده است. الگوي خط کشی براي انواع •
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 17-9810 99اردیبهشت 

 
 نحوه تخصیص عرض خط کشی در معابر -6شکل 

 
 عرض خطوط عبوري در معابر شهري(متر) -7شکل 

 22تا  15 )قتخط سب(عرض خطوط سمت چپ مسیر  )با عملکرد دوطرفه( در معابر بزرگراهی و شریانی  -

 سانتیمتر از سایر خطوط بیشتر در نظر گرفته شود.

 در هنگام تخصیص عرض خطکشی در معابر بزرگراهی، عرض اضافه به حاشیه سمت راست معبر اختصاص یابد. -

در حاشیه متر  2/ 75ایجاد توقف اضطرار در معابر بزرگراهی در حالتی توصیه میگردد که اضافه عرضی کمتر از -

این فضا به یک خط عبوري متر باشد،  2/ 75 فضاي مازاد بیش از در صورتی که(تأمین شده باشد. سمت راست 

 )اختصاص یابد.

 در معابر شریانی داراي رفیوژ میانی سطح اضافه فقط به حاشیه سمت راست تخصیص یابد. -

 یص یابد.تخص )رفیوژ مجازي(در معابر شریانی بدون رفیوژ میانی سطح اضافه به فضاي میانی راه  -



 

18 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 18-9810 99اردیبهشت 

 2/ 30 بیشترین عرض جهت تأمین فضاي پارك حاشیهاي در کلیه معابر شریانی، جمع کننده و محلی دسترسی، -

 متر میباشد.

 
 مشخصات خط کشی حاشیه سمت راست  -8شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 19-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی حاشیه سمت چپ -9شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 20-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی خطوط عبور -10شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 21-9810 99اردیبهشت 

 
 در شرایط خاص خط کشی خطوط عبور  -11شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 22-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی خطوط عبور  -12شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 23-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی میانی -13شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 24-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی میانی -14شکل 

 
 خط کشی سبقت ممنوع در مسیر مستقیم -15شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 25-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی سبقت ممنوع در مسیر مستقیم -16شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 26-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی سبقت ممنوع در قوس افقی -17شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 27-9810 99اردیبهشت 

 
 افقیمشخصات خط کشی سبقت ممنوع در قوس  -18شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 28-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی سبقت ممنوع در قوس عمودي -19شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 29-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی سبقت ممنوع در قوس عمودي -20شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 30-9810 99اردیبهشت 

 
 الگوي خط کشی طولی منتهی به تقاطع هاي با چراغ زمان دار -21شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 31-9810 99اردیبهشت 

 
 الگوي خط کشی در میادین فاقد چراغ راهنمایی زمان دار -22شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 32-9810 99اردیبهشت 

 
 الگوي خط کشی در میادین مجهز به چراغ راهنمایی زمان دار -23شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 33-9810 99اردیبهشت 

 
 خط لرزاننده در معابر شریانی -24شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 34-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی خط لرزاننده -25شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 35-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی هاشور حاشیه مسیر -26شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 36-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی هاشور حاشیه مسیر -27شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 37-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی هاشور دماغه ها -28شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 38-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی هاشور دماغه ها -29شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 39-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی هاشور میانی -30شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 40-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی هاشور میانی -31شکل 



 

41 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 41-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی هاشور میانی در قوس هاي افقی -32شکل 



 

42 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 42-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی هاشورمیانی در قوس هاي افقی -33شکل 



 

43 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 43-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی میادین فاقد چراغ راهنمایی زماندار -34شکل 



 

44 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 44-9810 99اردیبهشت 

 
 ادامه خط کشی میادین فاقد چراغ راهنمایی زماندار -35شکل 



 

45 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 45-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی میادین فاقد چراغ راهنمایی زماندار-36شکل 



 

46 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 46-9810 99اردیبهشت 

 
 کنترل شده با چراغ راهنمایی زماندارخط کشی در میادین  -37شکل 



 

47 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 47-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی میادین کنترل شده با چراغ راهنمایی زماندار -38شکل 



 

48 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 48-9810 99اردیبهشت 

 
 خطوط هشدار عرضی -39شکل 



 

49 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 49-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خطوط هشدار عرضی -40شکل 



 

50 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 50-9810 99اردیبهشت 

 
 خطوط هشدار طولی -41شکل 



 

51 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 51-9810 99اردیبهشت 

 
 خطوط هشدار طولی -42شکل 



 

52 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 52-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی دیپلماتیک -43شکل 



 

53 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 53-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی دیپلماتیک-44شکل 



 

54 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 54-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی محدودیت توقف و تخلیه و بارگیري-45شکل 



 

55 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 55-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی محدودیت توقف و تخلیه و بارگیري -46شکل 



 

56 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 56-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی پارك حاشیه اي -47شکل 



 

57 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 57-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی پارك حاشیه اي زاویه دار -48شکل 



 

58 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 58-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی پارك حاشیه اي -49شکل 



 

59 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 59-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی پارك غیرحاشیه اي زاویه دار -50شکل 



 

60 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 60-9810 99اردیبهشت 

 
 ادامه خط کشی پارك غیرحاشیه اي -51شکل 



 

61 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 61-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات پارك غیرحاشیه اي -52شکل 



 

62 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 62-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی جزیره میانی -53شکل 



 

63 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 63-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی جزیره میانی -54شکل 



 

64 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 64-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی شطرنجی سطح تقاطع -55شکل 



 

65 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 65-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی شطرنجی سطح تقاطع -56شکل 



 

66 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 66-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی ممنوعیت توقف در محدوده مدرسه -57شکل 



 

67 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 67-9810 99اردیبهشت 

 
 ممنوعیت توقف در محدوده مدرسهمشخصات خط کشی  -58شکل 



 

68 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 68-9810 99اردیبهشت 

 
 خط ویژه اتوبوس -59شکل 



 

69 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 69-9810 99اردیبهشت 

 
 ادامه خط کشی مسیر ویژه اتوبوس -60شکل 



 

70 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 70-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط ویژه اتوبوس -61شکل 



 

71 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 71-9810 99اردیبهشت 

 
 خط عبور دوچرخه -62شکل 



 

72 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 72-9810 99اردیبهشت 

 
 ادامه خط عبور دوچرخه -63شکل 



 

73 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 73-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط عبور دوچرخه -64شکل 



 

74 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 74-9810 99اردیبهشت 

 
 جزئیات اجرایی احداث سرعتکاه آسفالتی و الگوي خط کشی بر روي آن -65شکل 



 

75 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 75-9810 99اردیبهشت 

 
 الگوي خط کشی ایستگاه اتوبوس  -66شکل 



 

76 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 76-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات الگوي خط کشی ایستگاه اتوبوس -67شکل 



 

77 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 77-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی ایستگاه تاکسی -68شکل 



 

78 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 78-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی ایستگاه تاکسی -69شکل 



 

79 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 79-9810 99اردیبهشت 

 
 گذرگاه عبور دوچرخه -70شکل 



 

80 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 80-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی گذرگاه عبور دوچرخه -71شکل 



 

81 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 81-9810 99اردیبهشت 

 
 گذرگاه عابر پیاده کانالی در تقاطعات مجهز به چراغ راهنمایی معبر با عملکرد یکطرفه و با مسیر ویژه -72شکل 



 

82 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 82-9810 99اردیبهشت 

 
 اغ راهنمایی معبر با عملکرد یکطرفه و با مسیر ویژهمشخصات خطکشی گذرگاه عابر پیاده کانالی در تقاطعات مجهز به چر -73شکل 



 

83 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 83-9810 99اردیبهشت 

 
 گذرگاه عابر پیاده کانالی در تقاطعات مجهز به چراغ راهنمایی و رمپ راستگرد -74شکل 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 84-9810 99اردیبهشت 

 
 گذرگاه عابر پیاده کانالی در تقاطعات مجهز به چراغ راهنمایی و رمپ راستگرد ادامه -75شکل 

 



 

85 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 85-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی گذرگاه عابر پیاده کانالی در تقاطعات مجهز به چراغ راهنمایی و رمپ راستگرد -76شکل 



 

86 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 86-9810 99اردیبهشت 

 

 
 اطعات در رویکرد مجهز به چراغ چشمک زنگذرگاه عابرپیاده نردبانی در تق -77شکل 



 

87 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 87-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی گذرگاه عابرپیاده نردبانی در تقاطعات در رویکرد مجهز به چراغ چشمک زن -78شکل 



 

88 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 88-9810 99اردیبهشت 

 

 
 اوقات باید توقف کامل نمایدگذرگاه عابرپیاده نردبانی در تقاطعات فاقد چراغ جایی که خودرو در تمام  -79شکل 



 

89 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 89-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی گذرگاه عابرپیاده نردبانی در تقاطعات فاقد چراغ جایی که خودرو در تمام اوقات باید توقف کامل نماید -80شکل 



 

90 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 90-9810 99اردیبهشت 

 
 گردشی در آن با احتیاط کامل صورت میگیردگذرگاه عابرپیاده نردبانی در تقاطعات فاقد چراغ که حرکات  -81شکل 



 

91 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 91-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی گذرگاه عابرپیاده نردبانی در تقاطعات فاقد چراغ که حرکات گردشی در آن با احتیاط کامل صورت میگیرد -82شکل 

 

 

 

 



 

92 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 92-9810 99اردیبهشت 

 
 

 
 الگوي خط کشی گذر عابر پیاده بین تقاطعی -83شکل 

الزاماً با رنگ سرد و یا دو جزئی 

 ضدسرخوردگی اجرا شود.



 

93 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 93-9810 99اردیبهشت 

 
 ادامه الگوي خط کشی گذر عابر پیاده بین تقاطعی -84شکل 

الزاماً با رنگ سرد و یا دو جزئی 

 ضدسرخوردگی اجرا شود.



 

94 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 94-9810 99اردیبهشت 

 
 بین تقاطعیمشخصات خط کشی گذر عابر پیاده  -85شکل 



 

95 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 95-9810 99اردیبهشت 

 

 
 گذرگاه برجسته عابر پیاده -86 شکل



 

96 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 96-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی گذرگاه برجسته عابر پیاده -87شکل 



 

97 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 97-9810 99اردیبهشت 

 
 .متري 5متري و  3الگوي خط کشی بلوك عابر پیاده براي خط کشی هاي  -88شکل 



 

98 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 98-9810 99اردیبهشت 

 

 

 
 خط ایست و محدوده توقف ممنوع -89شکل 



 

99 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 99-9810 99اردیبهشت 

 
 خط ایست و محدوده توقف ممنوع مشخصات خط کشی -90شکل 



 

100 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 100-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی خط حق تقدم -91شکل 



 

101 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 101-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی خط حق تقدممشخصات  -92شکل 

 



 

102 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 102-9810 99اردیبهشت 

 
 پیکان پیش آگاهی -93شکل 



 

103 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 103-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی پیکان پیش آگاهی -94شکل 



 

104 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 104-9810 99اردیبهشت 

 
 خط کشی پیکان جهت نما -95شکل 



 

105 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 105-9810 99اردیبهشت 

 
 ادامه خط کشی پیکان جهت نما -96شکل 



 

106 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 106-9810 99اردیبهشت 

 
 ادامه خط کشی پیکان جهت نما -97شکل 



 

107 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 107-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی پیکان جهت نما -98شکل 



 

108 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 108-9810 99اردیبهشت 

   
 نوشتار ایست -99شکل 



 

109 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 109-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات نوشتار ایست -100شکل 



 

110 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 110-9810 99اردیبهشت 

  
 نوشتار آهسته -101شکل 



 

111 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 111-9810 99اردیبهشت 

 
 لوپکاربرد نوشتار آهسته در  -102شکل 



 

112 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 112-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات نوشتار آهسته -103شکل 



 

113 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 113-9810 99اردیبهشت 

 
 نوشتار مدرسه -104شکل 



 

114 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 114-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات نوشتار مدرسه -105شکل 



 

115 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 115-9810 99اردیبهشت 

  
 نوشتار اتوبوس -106شکل 



 

116 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 116-9810 99اردیبهشت 

 
 اتوبوسمشخصات نوشتار  -107شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 117-9810 99اردیبهشت 

   
 نوشتار فقط -108شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 118-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات نوشتار فقط -109شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 119-9810 99اردیبهشت 

  
 نوشتار احتیاط -110شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 120-9810 99اردیبهشت 

 

 
 مشخصات نوشتار احتیاط -111شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 121-9810 99اردیبهشت 

 
 نوشتار تاکسی -112شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 122-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات نوشتار تاکسی -113شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 123-9810 99اردیبهشت 

 
 نماد محدودیت سرعت -114شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 124-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات نماد محدودیت سرعت -115شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 125-9810 99اردیبهشت 

 
 نماد خطر عبور عابرین پیاده -116شکل 



 

126 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 126-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات نماد خطر عبور عابرین پیاده -117شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 127-9810 99اردیبهشت 

 
 نماد ممنوعیت عبور وسایل نقلیه سنگین -118شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 128-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات نماد ممنوعیت عبور وسایل نقلیه سنگین -119شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 129-9810 99اردیبهشت 

 
 نماد مسیر ویژه دوچرخه -120شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 130-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات خط کشی نماد ویژه دوچرخه -121شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 131-9810 99اردیبهشت 

 
 نماد ویژه پارك معلولین -122شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 132-9810 99اردیبهشت 

 
 مشخصات نماد ویژه پارك معلولین -123شکل 

 
 عالئم برجسته -124شکل 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 133-9810 99اردیبهشت 

 
 برجسته مشخصات عالئم -125شکل 

 

 

 رينوشتا عالئمو  فیکیاتر يخطکشیها ايجرا بر رتنظاو  لکنتر بطاضو-4 

  خطکشیاز  قبل رتنظا  -4-1

 :ددگر امقدا وملز رتصوو در  دشو منجاا یرز اردمو بر رتنظا باید خطکشی ايجراز ا قبل کلیربهطو
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 134-9810 99اردیبهشت 

 ردمو مصالحرنگ و  فنی تأییدیه لکنتر ،معابر خطکشیدر  دهستفاا ردمو لمحصو کیفیت لکنتر رمنظو به •

 ییاجرو ا فنی تمشخصا باآن  تطابقو  فرمارکا تأیید ردمو تحقیقاتی کزامراز  هشد خذا خطکشیدر  دهستفاا

 .ستا وريضر مصرفی نگر

از  بیش سفالتآ سطح بافت عمق تیکهرصوو در  دشو لکنتر باید خطکشی ايجراز ا قبل سفالتآ بستر ضعیتو •

 ايماسه پچروش  به باید سفالتآ سطحی بافت عمق. دشو يجلوگیر خطکشی ايجراز ا باشد میلیمتر 2/ 5

 .دشو يگیرازهندا

 يرـگی  هـلک ي،رـگیاز درز پس باید خطکشی ايجرا ،باشد ابخر سفالتیآ یۀرو سطح که يمعابردر  -1 دآوريیا

 .دشو منجاا نو سفالتآ کشرو ايجرا یا و بـمناس

در (  دوامبا يکشیها خط ،باشند هشد کشو رو اشتر یاو  اجرا گیزتا به هاآن  زيسارو که يمعابردر  -2 دآوريیا

 کرذ نشایا. دشو منجاا زيسارو تعملیا متمااز ا پس هفتهاز دو  کمتر نباید، )جزییو دو مگر رنگ هاي با اجرا

 منجاا دسر نگر با خطکشی تنها باید نفعذي طرفین تشخیصو  ورتضر بنابر ارد،وـم هـگون یندر ا که ستا

 .دشو

 رتصور . ددوـش ابیـیارز اظرـن طـتوس دـبای بتازبا کیفیتو  كستهالا انمیز ظلحااز  قبلی طخطو کیفیت •

 ينگهادر ر ونمیکر 750و  دسر نگدر ر ونمیکر 150از  کمتر به قبلی خطکشی ضخامت کاهش یاو  فرسایش

 ستدرنا يخطکشیها صخصو. در ستا زمجا قبلی خطکشیروي  بر جدید خطکشی ايجرا ،جزییو دو مگر

از  یکی با یاو  دنمو دهستفاا طکشیهاـخ دنوـنم وـمحیا  نپنها جهت رستتاا ينگهااز ر باید نیز هشد اجرا

 زدود.  سطحرا از  هاآن کامل ربهطو ءمحاا يهاروش

 ريگازاـس گرفتن نظرو در  قدیمی خطکشیدر  فتهر ربهکا نگر عبهنو توجه با باید هکنند رستتاا نگر -1 دآوريیا

 حرـط ماـتم  دـبای  ،اـه تهـنوش طـخو  هانپیکا رستتاا ايبر. ددگر بنتخاا جدید ينگهار با قدیمی رنگ هاي

 .دشوداده  پوشش شکل سطحی مستطیل اـب

. باشد خطکشی نمکا سفالتآ با نگرهم نلمکااحتیو  هتیر باید آن مفا ،باشد اقبر نباید رستتاا نگر  -2 دآوريیا

 . باشد BS 7962 اردستاندا با مطابق باید رستتاا ينگهار فنی تمشخصا

 ايبر ضعیف چسبندگیو  کمدوام  لیلد به دسر نگاز ر نباید ه،ما سهاز  بیشدوام  رنتظاا رتصودر   -3 دآوريیا

 .  دشو دهستفاا قدیمی يکشیها-خط رستتاا
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 135-9810 99اردیبهشت 

 يمحا. اشوند شتهدابر باید ون،میکر 6000از  بیش ضخامت با يخطکشیها ،جدید خطکشی مهنگادر  -4 دآوريیا

 .دنشووارد  رتخسا معبر بهسطح که دشو منجاا يبهنحو باید خطکشیها

 آب یطاشر دباوزش  سرعتو  طوبتر ،ما)د ییاهو(و  آب یطاشر •

 تا 10) بین عبرمسطح  يماو د سسلسیو جه( در35 تا 10) بین اهو يماد که دشو اجرا مانیدر ز باید خطکشی -

 باشد سسلسیو جه( در45

 10از  کمتر معبر سطح يماد که مانیدر ز خطکشی ايجرا ورتضر رتصوو در  نفعذي طرفین نظر بنابر -دآوريیا

 5( يماد تا نگر ا،جردوم و ا ءجز طختالاز ا قبل ینکها به وطمشر( جزئیدو ينگهااز ر تنها باید ،باشد سسلسیودرجه 

             .  دنمو دهستفا، ا)دشو مگر سسلسیو جهدر )25 ±

 ايجر. اباشد )36 کیلومتر/ساعت( ثانیه بر متر 10از  کمتر باید دبا سرعت کثراحد خطکشی ايجرا نمادر ز -

              .ستا عممنو بیشتر يسرعتهادر  خطکشی

و  صددر 70از   کمتر اهو نسبی طوبتر جزییو دو مگر ،حاللی پایه دسر ينگهار با خطکشی ايجرا نمادر ز -

 نسبی طوبتر هک مانی. زباشد صددر 85از  کمتر اهو نسبی طوبتر بیآ پایه دسر ينگهار با خطکشی ايجرا

   . دشو اجرا نباید خطکشی جهو هیچ به ،باشد صددر 85از   بیشتر

 خشک و تمیز بودن سطح روسازي معبر •

روي  بر کشی  خط ايجر. اباشد خشکو  دهبو طوبتاز ر ريعا باید زيسارو سطح ،خطکشی ايجرا نمادر ز -

 نمیباشد زمجا بمرطو یاو  خیس سطح

 ايجراز ا قبل. باشد چربی)و  غنرو هرگونهو  هشد خشک گِل ك،خا ونبد ه،شد روتمیز(جا زي،سارو سطح -

. دشو روجا همکانیز یا ستید رتصو به سطحاز روي  كخاو  دگرو  هشد زيساكپا زيسارو سطح باید خطکشی

روز بی آجت يشستشو ستگاد یاو  ،خشک ايهو رفشا سیلهو به باید ،باشد ازهنداز ا بیش كخاو  دگر چهنچنا

 با قدیمی خطکشی ادمو رگونههري از عا باید زيسارو سطح. دشو خشکو  تمیز سطح ،خطکشی ايجراز ا قبل

 ه باشد.شد پخت تترکیباآزاد و  ايشیشه ينههادا ،ضعیف چسبندگی مِستحکاا

 هاآن دنبر بیناز  جهت مناسب هشویند ادمواز  باید ،سطحروي  بر گیدلوآ یاو  غنرو دجوو رتصودر  -دآوريیا

 .دشو دستفاا

 طمربو  امیـنتظا دـحوا هـب پلیس رانمأمو رحضو ايبر ستاخودر نامۀ باید خطکشی تعملیا ايجراز ا پیش •

 اتتمهید. دوـش أمینـت اـهراه عالئم یمنیا ییننامهآ با مطابق باید خطکشی ايجرا نمادر ز یمنی. ادشو تسلیم
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 136-9810 99اردیبهشت 

 ( مصوب»ريپیمانکا رموا یمنیا ییننامۀآ« راتمقر طبق باید ان،عابرو  وژهپر نسانیا وينیر یمنیا ايبر زمال

 یمنیا( 7-267  رهماـش نشریهو » هاراه یمنیا ییننامهآ«، )رکاوزارت  ـفنی حفاظت عالیرايشو 03/12/1388

 رکا یمنیمحیطا یشافزا جهت یرز حشر به عمومی اردمو عایتر صخصو ین. در ادشو ذتخاا )ییاجرا تعملیادر 

 :ستا وريضر نقلیه سایلو و

 .  باشند یمنیا هکالو  شبنما جلیقه م،فر سلباداراي  باید خطکشی وهگر ادفرا کلیۀ -

ه تعداد کافی   بو  بـمناس دـید اـب ،المـس فیکیاتر وطمخرو  فیکیاتر بشکه نظیر ،یمنیا اتتجهیزاز  دهستفاا -

 است.ضروري 

 تالآماشینروي رـبزن   مکـچش ياـه اغرـچ نصب(باشد رداربرخو مناسبی شناییاز رو باید خطکشی دروخو -

 )ستا وريضرو... 

 ستا میالزا هستند ییاجرا تعملیا بیانگر که موقت ههندد ارهشد عالئمو  تابلوهااز  دهستفاا -

 نصب شده باشند. ) سانتی متر از زمین 30( مناسب عتفادرار باید ههندد ارهشد عالئم -

 دروت خوـحرک رعتـس ياـگره ناـنشو  مایید يحسگرها) کنترلی يبخشها ستا موظف رتنظا هستگاد •

 تالآ دروـخو     اتزـتجهی  هدـهند اردـهشو  یمنیا يهااغچر ،خطکشی هستگاد هپاشند يهازلنا(، زنخط

 .نماید لکنتررا  خطکشی ايجرا

 طمنو قبلی طوـخطروي  رـب دـجدی یـخطکش ايجرا ،خطکشی تجدید رتصو. در دشو لکنتر باید  یابیرمحو •

 ايجراز ا قبل ستا زمال ،سفالتآ جدید کشرو با معابر. در میباشد قدیمی طخطو دبعاو ا لگوا صحت به

 يمعابر. در دوـش ینـتعی تـقد هـبرو  ارهوـس هـلب طخطوو  حرکت طخطو ،میانی طخطو موقعیت ،خطکشی

 خطکشی د،وـموج الیـخو  پُر صلافو عایتر با بایددارد،  دجوو قبلی خطکشی رثاو آ ندا هشد خطکشی قبالً که

در  یابیرمحو تاـعملی. دوـش ارـجا قبلی خطکشیروي  بر قیقاًد جدید خطکشی که دکر اجرا ينحو بهرا  جدید

و  میانی هجزیر  متـساز  فالتـسآ هـلبدادن  ارقر مبنا باو  دارينقشهبر بیندور توسط باید هااهگرربزو  هاآزادراه

 تعملیا نیسمار باـطناز  دهتفاـسا اـب ،سفالتآ لبه دنبو منظم رتصودر  معابر سایرو در  ه،کننداجد پایۀ یا

 . دشو منجاا یابیرمحو

. دشو لترکنترـسآ یـفن هـتأییدیو  یـفن تاـمشخص باید م،گر نگر ايجراز ا پیش سترآ ايجرا به زنیا رتصودر •

 د.دار جدید نگر ايجراز ا قبل زيسارو سطح یطاشر به بستگی سترآ ايجرا معد یا اجرا ورتضر
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 137-9810 99اردیبهشت 

 د،گیر  ارقر ناظر رختیادر ا رپیمانکا توسط باید که خطکشیدر  دهستفاا ردمو نگر وريضر تمشخصا قلاحد •

 یخرتا ،فنی تاییدیه هیاگو ل،محصو مفاو  کد ،فیکیاتر نگر ةتولیدکنند شرکت منا ،نگر عنواز:  ستا رتعبا

 .ءنقضاا یخرتاو  تولید

 فتهر ربهکا شپارو ايشیشه ينههادا ،خطکشی ايجردر ا شپارو ايشیشه ينههااز دا دهستفاا رتصودر  -1یادآوري 

 مشخصات عمومی که قبال ذکر شده را داشته باشند.باید 

 طرفین فقاتو ردمو يیژگیهاو باید نگهار عنو تفکیک به خطکشی اجردر ا مصرفی فیکاتر ينگهار -2یادآوري 

 . باشند شتهرا دا نفعذي

 تمصوباو  انیرا ملی يهااردستاندا رجمند تخصوصیا باید ،خطکشیهادر  مصرفی نگع رنو  -3یادآوري 

 .باشند دهنمو عایتر محیطی یستز يگیهادلوآ معدو  کیفی نظررا از  یستزمحیط حفاظت  عالیرايشو

 خطکشی ايجراز ا پسو  حیندر  نظارت  -4-2

 :دگیر رتصو باید یرز اردمو بر رتنظا اجرا حیندر 

 رفشاو  فمصر  امیز لکنتر ،خطکشی سطحدر  مناسب فتگیورفر عمق همچنینو  ختایکنو یعزتو دیجاا جهت -

 ينههادا مناسب ريماندگا  برگشتیرنو بتازبا کثراحد دیجاا ايبر. ستا میالزا شپارو ايشیشه ينههادا پاشش

 . باشد فتهر وفر نگر سطحدر  ايشیشه ينههادا قطر صد( در60 تا 50) باید خطکشی سطحدر  ايشیشه

 .دمیشو سیربر جیبی پسکوومیکر یک با ايشیشه ينههادا یعزتوو  وريغوطه انمیز-1 دآوريیا

 مسیراز آن  ريعبو نقلیه سایلو حرکت جهتدر  باید ايشیشه ينههادا پاشش ماشین حرکت جهت-2 دآوريیا

 د.باش

 ضخامت لکنتر. دشو منجاا باید درهصا رکا رستود طبق خطکشیرواداري  ودحدو  ضعرو  لطو لکنتر •

 د.شو منجاا»  اريصفحهگذ«روش به باید نگر ايجرا حیندر  خطکشی

 زنخط دروخو هنندرا عطالا ونبدو  سنامحسو رتبهصو باید اريصفحهگذ ط،خطو ضخامت لکنتر ايبر -1 دآوريیا

 .  دشو منجاا

 به طمنو ساعت بر کیلومتر )15 تا  5( بین  معموالً دسر نگر ايبر زنخط درويخو حرکت زمجا سرعت -2 دآوريیا

 .  میباشد نظر ردمو ضخامت قلاحد حصول
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 جدول زیر با مطابق اجرا يهاروش اعنوا پایۀ بر مگر نگر ايبر زنخط درويخو حرکت زمجا سرعت -3 دآوريیا

 .باشد

 حرکت خودوري خطزن براي اجراي خط کشی با رنگ گرمسرعت مجاز  -3 جدول

 
 باشد: 4و  3 يهاولجد با مطابق مصرفی نگر عنو تفکیک به هشد اجرا ضخامت خطکشی دبعارواداري ا حد

 حد رواداري ابعاد خط کشی -4 جدول
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 ضخامت انواع خط کشی ها -5 جدول

 
 سساا برو  1 لهدمعااز  دهستفاا با زنیا ردمو نگر ضخامت ،ستیروش د به جزئیدو نگر ايجرا ايبر  -6یادآوري 

 محاسبه میشود. رنگوزن 
 مکیلوگر) نگ(( = وزن رمیلیمتر) نظر ردمو ضخامت( + میلیمتر) بافت عمق( × )مکعب سانتیمتر بر مگر) نگر چگالی( 

 .باشد مگر )1100 تا 1000( بین باید ،کشی خط ايجرا مترمربع هر زايبا مصرفی دسر نگر ارمقد -7 دآوريیا

 .ستا مگر سفالتروي آ بر خطکشی ايبر، 3 ولجددر هشددرج  يضخامتها قلاحد -8 دآوريیا

 تکمیل خشک تا مسیر گشاییزباو  دشو منجاا نگرفیکی اتر نشد خشک حفاظت از خط کشی باید تا زمان •

 ستا عممنو نگر فیکیاتر نشد

وزن  قلاحد  دگیر رتصو دارينمونهبر ناظر توسط مصرفی مصالحو  نگر نمونهاز  باید خطکشی ايجرا نمادر ز •

در دو  ناظر توسط باید نیز دارينمونهبرو  دشو منجاا 4 ولجد سساا بر باید همایشگاآز به لساار جهت زمال نمونه

 :دگیر رتصو یرز حشر به مرحله

 نگر ايبراز خروج از ماشین اجرا پس  ابمذ نگو از ر ستر)و آ جزییدو د،سر نگر اي(بر مایع نگاز ر نمونه -

 (؛مگر

 .خطکشی ايجرا حیندر  تیرنظا صفحهي رو -
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 حداقل مقادیر نمونه برداري براي رنگ هاي مختلف -6 جدول

 
 حشر به د،شو لساار مرجع همایشگاآز به نمونه با اههمر باید که زينیا ردمو تطالعاو ا تمشخصا قلاحد  -دآوريیا

 :ستا یرز

 تاریخ نمونه برداري -

 محل نمونه برداري -

 نحوه نمونه برداري -

 مشخصات نمونه بردار(شخص، موسسه یا شرکت) -

 مشخصات محصول شامل نام تولید کننده، کد نمونه شماره و تاریخ تولید -

 اطالعات مربوط به ایمنی نمونه -

 

مشخصات مولفه  نمونه خط کشی باید با استفاده از دستگاه رنگ سنج تعیین شود.فام رنگی( مولفه هاي رنگی)  •

 هاي رنگی باید با موارد قید شده در جدول مشخصات رنگ گرم مطابقت داشته باشد.

 

، EN 1436 اردستاندا سساا بر باید، )Qdو  RL( برگشتی رنو بتازبا اي،شیشه ينههادا ويحا يخطکشیهادر  •

 هشد کرذ یردقا از کمتر ،برگشتی رنو بتازبا انمیز گر. اددگر تعیین متر 30 هندسۀدر  سنجبتازبا یک توسط

 دگیر رتصو طمربو تصالحاا باید ،باشد 5 ولجددر 
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 P2-RP-kh-00 141-9810 99اردیبهشت 

 mcd.m2.lx-1) (حداقل بازتاب نور برگشتی قابل قبول براي خط کشی هاي ترافیکی -7 جدول

 
 

 ،ستا مناسب محیط شناییرو یاو  ندهاشد نصب خطکشیها رکنادر  برجسته عالئم که يمعابردر  -1 دآوريیا

 . ستا لقبو قابل نیز رمذکو یردمقااز  کمتر برگشتی رنو بتازبا

 شب مهنگادر  طخطو یدد که شوند بنتخاا برگشتی رنو بتازبا انمیز يگیرازهندا ايبر محلهایی باید -2 دآوريیا

 برگشتی رنو بتازبا که ستا توجه قابل. میشوند مشخص شبانگاهی سیزربادر  مناطق ینا لبته. استا کمتر هادر آن

 . دشو گرفته نظردر  باید دمجد خطکشی تعیین ايبر که ستا هاییرفاکتواز  یکی

 β شناییرو رفاکتو لقبو قابل یردمقا قلاحد. دشو تعیین EN 1436 اردستاندا سساابر باید β شناییرو رفاکتو •

 .  میباشد صددر 80و  55 بهترتیبو زرد  سفید يهامفا با خطکشیهایی ايبر

 باو  ستاخودر بنابر طخطو سایر ايبرو  دهبو میالزا عرضی يخطکشیها ايبر گیردسُرخو ضریب تعیین •

 به عرضیو   طولی يخطکشیها ايبر گیردسُرخو ضریب ارمقد قلاحد. دمیشو منجاا نفعذي طرفین هماهنگی

 گرفته نظردر  خطکشی ايجراز ا پس ساعت یک قلاحد )تُرو  خشک حالتدر ( SRT 55و SRT2 45؛ترتیب

 .  ستا هشد

 .دشو تعیینب  پیوست، 3-ب یربندز مطابق باید خطکشیها ايبر گیردسُرخو ضریب -دآوريیا

 ،یمنیا اريبرقرنحوه  ا،هو طوبتو ر ماد ،سفالتآ کیفیت قبیلاز  اجرا حیندر  خطکشی ايجرا کامل تمشخصا •

 يفهرستها لکنتر مفردر  ناظر توسط باید اجرا تیمو  اجرا هنحو ا،جرا بسترو  نگر زيسادهماآ هنحوو  عنو

 .  دشو ارشگز تیرنظا
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 اي دوره يهارتنظاو  اجراز ا پس وريضر يهانموآز  -4-3

 : دشو سیربر باید ا،جرروش ا تأیید جهت یرز اردمو ،خطکشی تعملیا نپایااز  پس

 .ستا وريضر نیزدورهاي  يسیهازربا منجاا فیکیاتر ي،خطکشیها هیدیسوسر عمرمفید تعیین رمنظو به

 اي دوره يسیهازربا مانیز زةبا  -4-3-1

 6ل  جددر  هشد تعریف مانیز يهازهبا سساابر باید نگر عنو تفکیک به فیکیاتر يخطکشیها دعملکر سیربر

 لکنتر مفر تکمیل با سیزربا هرو در  7 ولجد سساابر منطقعو  ممتد يخطکشیهاروي  بر سیزربا محل بنتخاا م،نجاا

 .   دپذیر رتصو یابیارز يفهرستها

 فواصل زمانی اندازه گیري هاي ضروري دوره اي پس از اجراي خط کشی با رنگ هاي مختلف -8 جدول

 
 ،میباشد صلیا معابرو  هااهگرربز ،هادر آزادراه خطکشیها اعنوا ايبردورهاي  يسیهازربا مانیز صلافو  -2 دآوريیا

 رجمند سیزربا يهانماز ،ندرو ربهکا محلیو  هکنند جمع يهاراه خطکشی ايبر فیکاتر ينگهار اعنواز ا امکد ر چنانچ

 .مییابد یشافزا ولجد یندر ا هشد مشخص يهانماز برابردو  به 6 ولجددر 
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   سیزربا نمکا تعیین  -4-3-2

 رتصو منقطعو  ممتد طخطوروي  بر( و خطکشی ايجرا جهت) فیکاتر نجریا جهتدر  باید هايگیرازهندا متما

 .  دپذیر

 روش تعیین حداقل تعداد اندازه گیري ها و فواصل مکانی اندازه گیري ها از یکدیگر براي خطوط طولی -9 جدول

 
 طولی يخطکشیها ايبر سیزربا نمکا تعیین -

 طخطو ايبر يگیرازهندا سهو  )پیاپی منقطع خط سه( منقطع طخطو ايبر امجز يگیرازهندا سه باید ،محل هردر 

 منقطع   وممتد  خطدو  هر ايبر يگیرازهندا نقطه لین. اودشو منجاا یکدیگراز  متر 5 قلاحد صلافو به ممتد

از  هاآنمکانی  صلافوو  هايگیرازهندا ادتعد. باشد شتهدا فاصله متر 20 قلاحد خطکشی وعشر محلاز  باید

 .دشو تعیین 7 ولجددر  هشددرج  اردمو با مطابق باید ،یکدیگر

 تعیین مکان بازرسی براي خط کشی هاي عرضی -

از  متر سانتی 50 قلاحد فاصله به - امجز يگیرازهندا سه با ك،بلو هردر  نقطه سهدر  ،عرضی طخطو يسر هر ايبر

 قلاحد باید يگیر ازندا طنقا. دمیشو منجاا طخطو ينتهاو ا میانه ا،بتددر ا هايگیرازهند. ادمیپذیر رتصو - یکدیگر

 يگیرازهندا يمحلها 1 شکل. درباشند شتهدا فاصله هارهکنا زا سانتیمتر 3و  طخطو ينتهاو ا ابتداز ا سانتیمتر 50

 .ستا هشدداده  ننشا دهپیا عابر خطکشی اعنوا عنودو  ايبر

 
 گیري براي ارزیابی خطکشی هاي عرضیمحل هاي اندازه  -126 شکل
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 هانپیکاو  هادنما ،خطنوشتهها ايبر سیزربا نمکا تعیین •

 سه باو  نتهاو ا ابتددر ا( محل 2 قلاحد مترمربع 10از  کمتر سطحی با ،هانپیکاو  هادنما ،خطنوشتهها ايبر

 .  دمیشو ضافها  - میانی قسمت در – يگیرازهندا یک متر مترمربع 10 هرازاي  بهو  )امجز يگیرازهندا

 انمیز  سساا بر ايشیشه ينههادا ونبد يخطکشیها ايبردورهاي  يسیهازربادر  ها خطکشی دعملکر -

 انجام شود.یر ز يهارمعیا سساابر باید ايشیشه ينههاداراي دا يخطکشیها ايبرو  شناییرو رفاکتوو  فرسایش

 )RL( برگشتیرنو بتازبا انمیز   •

 یردمقااز  ،فیکیاتر يها خطکشی برگشتیرنو بتازبا گرا ،کشی خطاي در  شیشه يها نهدا يگیرربهکا رتصودر 

 بیشتر لطو با هایی بیاخر ها تقاطعدر  ،طرفهدو معابر. در دشو تجدید باید خطکشی ،باشد کمتر 5 ولجددر  هشددرج 

 .ددگر تجدید ممکن نماز قلاحددر  ارد،مو سایر. در دشو تجدید باید خطکشی بالفاصله ،متر 1800از 

از  معبر خطکشیِ سطحدر  ايشیشه ينههادا توسط دروخو اغچر رنو سِنعکاا انمیز ،برگشتیرنو بتازبا  -1 دآوريیا

 نشد هیدد قابلیت، »RL ،برگشتیرنو شناییرو ضریب« کمیتدو  باو  ستا جهدر 2/29 یۀزاو تحتو  يمتر 30 فاصله

 خطکشی نشد هیدد قابلیت ،»Qd ه،کنداپر تابش شناییرو ضریب«و  دروخو يجلو اغچر رنو تحت شبدر  خطکشی

و  شستشواز  پس باید ،خشک یطاشردر  برگشتیرنو بتازبا انمیز يگیر ازهند. ادمیشوداده  ننشاروز،  هکنداپر رنو تحت

 .دشو منجاا ها کشی خط دنتمیزکر

 نگر با هشد منجاا يخطکشیهاروي  بر ستید رتبهصو شپارو ايشیشه ينههادا لعماا که مانیز  -2 دآوريیا

 .باشد کمتر 200mcd.m-2.lx-از  نباید )RL( شبدر  برگشتیرنو شناییرو ضریب قلاحد د،میگیر رتصو جزیی سفیددو

و  شستشواز  پس باید ،برگشتیرنو بتازبا يگیرازهندا ،ستا کم ندگیربا انمیز که لسااز  قعیامودر   -3 دآوريیا

 . دشو منجاا خطکشیها دنکر تمیز

، 3-لفا یربنددر ز هشدداده  حشرروش  با مطابق باید بمرطوو  نیرابا یطاشردر  برگشتیرنو بتازبا  -4 دآوريیا

 . دشو يگیرازهندا لفا پیوست

 ستاخودر بر بنا اردمو سایر ايبرو  دهبو میالزا هااهگرربزدر  خطکشیها ايبر برگشتیرنو بتازبا تعیین  -5 دآوريیا

 .دمیشو منجاا نفعذي طرفین با اهنگیو 

 β شناییرو رفاکتو •
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در  لفا پیوست، 3-لفا یربندز طبق باید βشناییرو رفاکتو ارمقد ،باشد ايشیشه ينههادا فاقد خطکشی که مانیز

 باید خطکشی ،باشد )زرد مفا ايبر( 55و  )سفید مفا ايبر( 80از  کمتر شناییرو رفاکتو تیکهرصو. دردشو یابیروز ارز رنو

 .دشو تجدید

 T ضخامتو  ضعر کاهش انمیز •

 نگر با هشد اجرا خطکشی ضخامت که مانی. زباشد وتمتفا لیهاو ارمقد با نباید سیزربا نمادر ز خطکشی ضعر

 . دشو تجدید باید خطکشی ،یافت کاهش لیهاو ارمقد صددر 50از  کمتر به جزییدو یا مگر

 به نگاز ر هباقیماند ضخامت انمیز تعیین د،سر نگر با هشد منجاا يخطکشیها کم ضخامت لیلدبه  -1 دآوريیا

. میباشد یابیارز قابل يبصر رتبهصو خطکشی ريماندگا صددر اردمو گونه ینو در ا نیست پذیرنمکاا ستگاهیروش د

 :دمیشو منجاا 2 شکل سساا بر، )يبصر( چشمی رتبهصو خطکشیها فرسایش انمیز سیربر

 .  دشو تجدید باید خطکشی ،باشد 6 تا 1 تحاال مانند خطکشی ضعیتو گرا )لفا

 .نیست خطکشی تجدید به زنیا ده،بو مناسب خطکشی ضعیتو ،باشد 10 تا 7 حالت مانند خطکشی ضعیتو گرا )ب

 
 راهنماي بررسی بصري وضعیت و ضخامت خط کشی ها -127 شکل

 

 A اريگذنشابلوروش  به فرسایش انمیز یابیارز •

، BS6044و   EN 1824 يهااردستانددر ا هشدداده  حشرروش  سساابر اريگذنشابلوروش  به فرسایش ندیسا

 جزییدو مگر يها نگر ايبرو  4از  کمتر نباید دسر نگر ايبر فرسایس ندیسا انمیزروش  ینا با مطابق. دمیشو تعیین

دوام و  بیشترین ههندد ننشا 10 دعد که دمیشو يجهبنددر 10 تا صفر رمعیا سساابردوام  انمیز. باشد 6از  کمتر نباید

 .میباشددوام  کمترین ةهندد ننشا صفر دعد

 دمیگیر رتصو یرز يبندها مطابق بایددورهاي  يسیهازربادر  خطکشی یابیارز -
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   اريگذارزش •

 .دمیشو محاسبه 2 لهدمعااز  دهستفاا بادورهاي  يسیهازربادر  خطکشیها رويبر اريگذارزش

 
  .هددمی ننشارا  2 لهدمعادر  یردمقااز  هریک يگیرازهندروش ا 8 ولجد

 نحوه محاسبه متغیرهاي معادله شماره دو -10 جدول

 
 خطکشی مفید عمر لطو یابیرزا •

 مانیز تا اجرا نمااز ز خطکشیها ییراکا دننمو مشخص جهت ريمعیا انعنو به خطکشی مفید عمر لطو یابیارز

 به خطکشی صلیا يهارمعیااز  امکد هر ینکها یاو  برسد کمتر یاو  4 دعد به 2 لهدمعادر  هشد محاسبه اريگذارزش که

 نپایا تا خطکشی صلیا يهارعیا اريگذارزش گر. ادمیگیر ارقر دهستفاا ردمو ،برسد لقبو قابل انمیز قلاحداز  کمتر

 .دمیشو محاسبه 3 لهدمعااز  خطکشی مفید عمر ولط یابیارز ،نرسند نظر ردمو يهاازهندا قلاحد به وژهپر تضمیندوره 

 
 ندر آ  که
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L  ؛خطکشی مفید عمر لطو  

D  ا؛جرا نمااز ز هشد يسپر يهاروز  

V  ستدورهاي ا سیزربا خرینآ نمادر ز خطکشی اريگذارزش. 

 فقاتو مطابقدورهاي  يسیهازربادر  )L( خطکشیها مفید عمر لطو صخصودر  نظر ردمو انمیز قلاحد  -دآوريیا

 .شد هداخو تعیین نفعذي طرفین

 عامل ارزیابی هزینه •

اندازه  4این عامل جهت ارزیابی هزینه هر خط کشی و بدست آوردن بهترین کیفیت با کمترین هزینه طبق معادله 

 گیري میشود.

 
 که در آن 

WCF  ؛هزینه یابیارز عامل  

AC  ؛نگاز ر مترمربع هر ايجرا قیمت  

C  ستا نگر وشفر مکیلوگر هر قیمت . 

 یژگیهاو-5 

 نگهار ريگازسا  -5-1

 .ستا هشدآورده  9 ولجددر  دموجو مستهلک نگروي ر بر مختلف ينگهار ايجرا نمکاو ا ريگازسا
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 148-9810 99اردیبهشت 

 سازگاري رنگ هاي مختلف در هنگام تجدید خط کشی ها -11 جدول

 
از  سیبهاییآ رچاد خطکشی ادمو که دشو لکنتر باید ،قدیمی دسر نگروي ر بر مگر نگر ايجرا ايبر  -1 دآوريیا

 .باشد کمتر ونمیکر 150از  نیز دموجو نگر ضخامتو  باشد هنشد چسبندگیدر  نقص تخریب قبیل

 750از  د،موجو نگر ضخامت که دشو لکنتر باید دسر نگاز ر دهستفاا با دموجو مرگ نگر تجدید ايبر -2دآوريیا

را  قبلی خطکشی یاداد و  تقلیلرا  ضخامت ،مکانیکی سایش توسط ابتدا باید رتصو ینا غیر. در باشد کمترون میکر

 .دکر دمجد خطکشی به امقدا سپس و زدود کامل ربهطو

و  باشد ونمیکر 3000 ودحد ضخامت باو  وژنکسترا یا سکریدروش ا به هشد اجرا مگر خطکشی چنانچه -3دآوريیا

 لیدبه

 منجاا وژنکسترا یا سکریدروش ا به نباید خطکشی ترمیم ،باشد کشی خط تجدید به زنیا س،نعکاا صددر کاهش

روي  يسپرروش ا به ونمیکر1500 تا 1000 ضخامت به مگر نگاز ر کیزنا الیۀ بایداردي  م چنین. در دشو

 6000 لقبو قابل ضخامت کثرِاحداز  نباید ،خطکشی نهایی ضخامت حالت هردر  .دشو اجرا دموجو يخطکشیها

 .ددگر بیشتر ونمیکر

 عممنو مگر نگروي ر بر جزییدو يانگه ر ايجرو ا جزییدو يها نگروي ر بر مگر خطکشی ايجرا -4 دآوريیا 

 .ستا
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 149-9810 99اردیبهشت 

 )گالسبید( ايشیشه ينههادا عمومی تمشخصا  -5-2

 هاروي آن یاو  میشوند طمخلو )جزییو دو مگر معموالً( نگهار با شبدر  یدد قابلیت ايبر که ايشیشه ينههادا

 :  باشد یرز تمشخصاداراي  باید ،میشوند پاشش

و  1/ 9 ودحد )در باالتر شکست ضریب با ايشیشه ياباشند. دانه ه رداربرخو  1/ 5 شکست ضریب قلاحداز  باید -

 ون شهري مناسب تر است.بر معابرو  هگاودفر باند هیژو به) تردور صافوو از  نیرابا يشبهادر  بهتر یدد ايبر(  2

 .باشند نگر ونبدو  فشفا ،شکل ويکر باید ASTM D 1155 اردستاندا نموروش آز با مطابق -

 .باشند بدارحبا یا دارلکه رده،خوكتر نباید -

 .کند وزصد تجادر30از   نباید هاآن شکستگیو  بیاخر -

 باشد 10 ولجد با مطابق باید هاآن ينهبنددا -

 ولجد  طبق برگشتی رنو بتازبا قلاحد که باشد ايبهگونه باید شپارو ايشیشه يها نهدا فمصر ارمقد قلاحد -

 .ددگر تامین 5

 درصد  وزنی رنگ کمتر باشد 20از نباید  ط،پیشمخلو ايشیشه يها نهدا فمصر ارمقد حداقل -

 دانه بندي دانه هاي شیشه اي روپاش -12 جدول
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 150-9810 99اردیبهشت 

 پاششاز  باید اي،شیشه ينههادا حداز  بیش ويحا يخطکشیها مهنگازود شدگی هسیا به توجه با  -دآوريیا

 .ددگر بجتناا شپارو ايشیشه يها نهدا حداز  بیشو  ديیاز

 فیکیاتر ينگهار فنی تمشخصا  -5-3

 یمتداول خطکش يرنگها  -5-3-1

 کیکه هر باشدیم سبز و ی)مس(قرمز ،یزرد، آب د،یسف يمحدود به رنگها یعالئم افق يمتداول مورد استفاده برا يرنگها

 رنگها کاربرد مخصوص به خود را دارد. نیاز ا

 دیرنگ سف -

و  یطول يهایخطکش يرنگ در اجرا نیدارد. موارد استفاده از ا یعالئم افق ياستفاده را در اجرا نیشتریب دیرنگ سف

عالوه بر دارا  دی. رنگ سفباشدیم  خطوط ممتد و ... ،يهایراه، خطوط پارك حاش یانیخطوط م ،یعرض يگذرگاهها

 يافراد ياست و عالوه بر آن برا ییباال تیحساس يدارا یمعمول يآب و هوا طیدر شرا ییشدت روشنا نیشتریبودن ب

 .است صیهستند، قابل تشخ یکور رنگ يماریب يکه دارا

 رنگ زرد -

 نییتع يبرا معموالً رنگ نیآلود است. ا مه يآب و هوا تیو وضع طیدر شرا ینسب تیحساس نیباالتر يرنگ زرد دارا

 يستگاههایحدود ا نییتع به توانیکه از آن جمله م شودیخاص استفاده م تیمحدود ای تیممنوع يدارا ینواح

توقف  تیدر محدوده مدارس و محدود توقف تیمحل ممنوع نییتع ،يریو بارگ هیمحل تخل نییتع ،یحملونقل عموم

 يکه برا شودیسمت چپ استفاده م هیبه عنوان حاش رنگ نیاز معابر از ا یدر سطح تقاطعها اشاره نمود در برخ

 .باشدیمعبر م میمشخص نمودن حر

 رنگها ریسا -

 با ییمحلها نییتع ایو  ییمحوطه توقف ممنوع در پشت چراغ راهنما نییرنگ به منظور تع نیا -)مسی(قرمز رنگ

 .رودیتوقف به کار م تیممنوع

 استفاده سطح راه يبر رو یکیعالئم تراف ياجرا ایو  نیمحل پارك معلول یرنگ به منظور خطکش نیا -یرنگ آب

 .شودیم
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 151-9810 99اردیبهشت 

 .شودیاستفاده م يمحل تردد دوچرخه در معابر شهر نییرنگ به منظور تع نیا -رنگ سبز

 مشخصات فنی  -5-3-2

 :میباشد یرز حشر به نگر عنو تفکیک به خطکشیدر  دهستفاا جهت فیکیاتر ينگهار فنی مشخصات

 دسر نگر -

 تمشخصا با منطبق همچنینو  2 - لفا ولجد با مطابق باید دسر نگر با خطکشی ايجردر ا مصالح فنی تمشخصا

 . باشد فرمارکا توسط هشد یهارا فنی

در  هشد کرذ اردمواز  وتمتفا فنی تمشخصاوي  تایید ردمو ورمشا یاو  خطکشی مرا يفرمارکا چنانچه -1 دآوريیا

 .میباشند فرمارکا فطراز  هشد غبالا لعملراستود عایتر به موظف خطکشی نمجریا ،شوند رستااخورا  ملی اردستاندا

 رتصو هرو در  باشد نیوز صددر 7از  بیش نباید نگر به هشد ضافها تینر انمیز کثراحد ا،جرا نمادر ز -2 دآوريیا

 .دشو کمتر کربس 80از  نباید نگر وينراگر

 مزایا و معایب رنگ هاي سرد -13 جدول
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 152-9810 99اردیبهشت 

 رمگ نگر -

 تمشخصا با و همچنین منطبق 3-الف ولجد با مطابق باید مگر نگر با خطکشی ايجردر ا مصالح فنی تمشخصا

 .باشد فرمارکا توسط هشد یهارا فنی

در  هشد کرذ اردمواز  وتمتفا فنی تمشخصاوي  تایید ردمو ورمشا یاو  خطکشی مرا يفرمارکا چنانچه  -دآوريیا

 .میباشند فرمارکا فطراز  هشد غبالا لعملراستود عایتر به موظف خطکشی نمجریا ،شوند رستااخورا  ملی اردستاندا
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 153-9810 99اردیبهشت 

 جدول مزایا و معایب رنگ هاي گرم -14 جدول

 
 مگر نگر ابمذ طختالا يماد •

در  هشد درج یردمقا با مطابق باید مگر نگر با خطکشی جهت م،گر نگر ايجرو ا ابمذ طختالا زمجا يماد ودهمحد

 .باشد زیر ولجد
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 154-9810 99اردیبهشت 

 حداقل و حداکثر دماي اجراي انواع رنگ هاي گرم -15 جدول

 
 .برسد سسلسیو جهدر 250 بیش به نباید مانیز هیچدر  مگر نگر ابمذ يماد -دآوريیا

 از: تندرعبا  خطکشی جهت مگر نگر تیارحر زيسادهماآ تماالز: امگر نگر تیارحر زيسادهماآ تماالزا •

   د؛شوداده  ارتحر ساعت 6از  بیش نباید مگر نگر -1

  د؛شو دسرو  مگر ربا سهاز  بیش نباید مگر نگر -2

 .دشوو زرد  دهنمو تغییر هیارتدحراز  پس نباید مگر نگر مفا  -3

 سترآ ايجرا •

 ايجراز ا قبل همچنین. ستا میالزا مگر نگر ايجرا يهاروش همه ايبر - دهفرسو يها سفالتدر آ - سترآ ايجرا

 يسپرروش ا به اجرا ايبر لیو میالزا نو سفالتآ کشرو با يها زيسارو ايبر وژنکسترو ا سکریدا يهاروش  به مگر نگر

 از: تندرعبا مگر نگدر ر سترآ ايجرا حین تماالز. ااردند تیورضر

 100از  نباید سترآ تر فیلم ضخامت  ؛باشد خطکشی ضعراز  بیش سانتیمتر 5 کثراحد باید سترآ ضعر -1

  ؛باشد کمتر مترومیکر

 ؛باشد صددر 50 قلاحد سترآ نیوز جامد صددر -2

 مگر نگر در گیبزدحبا هرگونه وزبراز  که دشو عایتر ايبهگونه باید مگر نگو ر سترآ ايجرا بین مانیز فاصله -3

 د؛شو يجلوگیر

 ینیرز رساختا با رگازسا یاو  پوکسیا ینرز پایه بر معموالًراه ) یۀو رو نظر ردمو مگر نگر با رگازسا سترع آنو -4

 د؛شو یهارا نگر هکنند تأمینو  هندزسا توسط باید(، مگر نگر

   ؛نمیباشد زمجا مگر نگر ايبر سترآ انبهعنو دسر نگاز ر دهستفاا -5

 .نمیباشد زمجا جهوهیچ به سترآ انبهعنو ،ئیلزوگا با هشد قیقر يغنهارو یاو  غنهااز رو دهستفاا -6

 جزئیدو نگر -
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 155-9810 99اردیبهشت 

 با منطبق همچنینو  4-الف ولجد با مطابق باید جزئیدو نگر با خطکشی ايجردر ا مصالح فنی تمشخصا

 .باشد فرمارکا توسط هشد یهارا فنی تمشخصا

 .  باشد نیوز صددر 2 کثراحد نگر ترکیبدر  هکنند منر ادمو انمیز -1 دآوريیا

 .نمیباشد زمجا نگر وينراگر کاهش رمنظو به لحال یا تینر هرگونهاز  دهستفاا -2 دآوريیا
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 156-9810 99اردیبهشت 

 پیوست الف

 (الزامی)

 ویژگی ها و روش هاي اندازه گیري

 اندازه گیري عمق بافت سطحی روسازي به روش پخش ماسه 1-الف

 ASTM E 965براي تعیین متوسط عمق بافت سطحی جاده از روش پخش ماسه مطابق با پیوست ب از استاندارد 

آورده شده  1-استفاده میشود.مشخصات شن طبیعی سیلیکاتی شسته شده مورد مصرف در این آزمون در جدول الف

اندازه گیري مجزا در هر سمت محور صورت میگیرد. روش  10متر از یکدیگر و با حداقل  20است. آزمون به فواصل 

 تعیین میشود. 1-، با معادله الفTDروسازي، نشان داده شده است. عمق بافت سطحی در 1-انجام آزمون در شکل الف

 

 که در آن

V  وR .به ترتیب حجم اولیه و شعاع ماسه پخش شده است 

میلیمار با فاصله  180تا  50از  Rمیتوان جدولی از عمق بافت هاي مختلف را براي مقادیر مختلف  1-براساس معادله الف

میلی متر مناسب است، براي اندازه  0/ 25عمق هاي بافت بیشتر از افزایشی یک میلی متر تهیه کرد. این عمل فقط براي 

  گیري عمق بافت سطوح صافتر، یک استوانه کوچکتر و ماسه هاي ریزتر توصیه میشود.

 

 مشخصات شن طبیعی سیلیکاتی شسته شده مصرفی در آزمون پخش ماسه 1 -الف جدول
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 157-9810 99اردیبهشت 

 

 
 مراحل مختلف اندازه گیري عمق بافت سطح روسازي به روش پخش ماسه -1 -شکل الف

 حداقل ویژگی هاي موردنیاز جهت ارزیابی کیفی رنگ هاي ترافیکی 2-الف 



 

158 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 158-9810 99اردیبهشت 

 مشخصات رنگ سرد -2 -الف جدول
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 159-9810 99اردیبهشت 

 مشخصات رنگ گرم -3 -الف جدول
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 160-9810 99اردیبهشت 

 مشخصات رنگ دوجزئی -4 -الف جدول

 
 

 روش اندازه گیري بازتاب نور برگشتی، فام و فاکتور روشنایی رنگ 3-الف

 بازتاب نور برگشتی 1-3-الف
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 161-9810 99اردیبهشت 

یط خشک، بارانی و توسط خطوط ترافیک در شرابه عنوان کمیت هاي تعیین کننده میزان بازتاب نور  Qdو  Rlضرایب 

مرطوب (پس از بارندگی) با استفاده از دستگاه هاي  بازتاب سنج قابل حمل و دستی باید انجام شود. براي شبیه سازي 

 شرایط بارانی و مرطوب به ترتیب از روش هاي پاشش آب و غوطه وري در آب استفاده میشود.

 تعیین فام 2-3-الف

  تـتح(، BS EN-1436  اردتاندـس، اC  تـپیوس اـب ابقـمط دـبای )yو  x( نگیر يهارمحوو  خطکشی مفا تعیین

 منجاا خطاي از   هـشیش ياـنههدا ونبد قسمتدر  باید یابیارز ین. ادگیر منجاا ))روز رنو دلمعا) D-65اردستاندا شناییرو

 ونبد خطکشی اول متر یک رمنظو ینا ايبررا دارد.  هغیرو  کپک شدر ،گیهادلوآ تجمعاز  يتاثیرپذیر قلِاحد که دشو

از  دهستفاا با 1CIE نهاسامدر  نگیر سهگانه يهارمحو با خطکشی مفا. دمیشو اجرا ايشیشه ينههادا پاشش

 کهدمیشو قعوا شپذیر مورد  انیـمز نگیر يهارمحواز  یک هر یاو  مفا ارمقد. دمیشو تعیین ستید يفتومترهاوسپکترا

   ASTM D 6628 اردستاندا سساا بر بیو آ قرمززرد،  ،سفید يهامفا ايبر 4و  1، 2، 3 سئور به ضلعیرچها خلدر دا

 .دگیر ارقر 5-لفا ولجد با مطابق

و  D-65درجه، منبع نوري استاندارد  45در هندسه اندازه گیري  4و  1،2،3نتایج قابل قبول آزمون اندازه گیري فام خط کشی در داخل چهارضلعی به رئوس  -5 -الف جدول
 درجه 2مشاهده گر استاندارد 

 
 شناییرو رفاکتو يگیرازهندا  3-3-3لفا

 ینا ابقـمط. دوـش  یـم ینـتعی EN-1436و  EN-1871 يهااردستاندا سساا بر )سنعکاا صددر(βشناییرو رفاکتو

 اردستانددر ا هدـش  فـتعری)روز نور دلاـمع( D-65   اردتاندـسا ناییـشرو تحت باید   شناییرو رفاکتو ،هااردستاندا

10526-ISO/CIE دشو يگیرازهندا معبر فقیا سطح به نسبت)۴۵-+۵(  45֯/صفر یۀدر زاو. 

 فرسایش ندیسا تعیینروش  4 -لفا

 با، BS-6044   اردتاندـسا اـیو  BS EN-1824 اردستاند، اG پیوست با مطابق باید سایش ضریب یا فرسایش ندیسا

 نشابلو یکروي آن     رـب هـک ناـخیاب خطکشیاز  سطحیاز  تصویر تهیه طریقو از  ديعد يجهبنددر سامانهاز  دهستفاا
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 162-9810 99اردیبهشت 

 چشم باو  یکدنزاز   کـفیاتر نگر فیلم نماند باقی ارمقددوام،  انمیز تعیین ايبر. دشو تعیین ،ستا هشدداده  ارقر

 ههندد ننشا 10 دعد که دمیشو يجهبنددر 10 تا صفر رمعیا سساا بردوام  انمیز معموالً. دمیشو سیزربا غیرمسلح

روي  نموآز نشابلو يگیرارقر ةوـنح 2- فـلا   کلـش. در تـسدوام ا بدترین ةهندد ننشا صفر دعددوام و  بیشترین

 ربهطو سایش ضریب.ستا هشدداده  ناـنش کلـش عـمرب هـخان 12از  متشکل فرسایش انمیز سیربر ايبر خطکشی

 باید ندیسهاا ،باشد وتمتفا یگرد ضریباز دو  0/ 6از   یشـب ندیسهااز ا یکی تیکهرصو. دردمیشو تعیین ربا سه مستقل

 نبیا هگانید قمر لیناو تا هشد دگر رتبهصو فرسایش دیسـنا هـس انگینـمی رتوـص هـب ایجـنت. وندـش ابیـیارز رهبادو

 .دمیشو

 
 خانه مربع شکل 12نحوه قرار گیري شابلون آزمون روي خط کشی براي بررسی میزان فرسایش متشکل از  -2 -شکل الف
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 163-9810 99اردیبهشت 

 ب پیوست

 ههندد گاهیآ

 تکمیلی تطالعاا

  قدیمیو  راناکا يخطکشیها دنبر بیناز  يهاروش 1 -ب

 :ستا یرز حشر به همیتا ترتیب به خطکشی دنبر بیناز  يهاروش

 پاشیروش آب  با کشی خطزدودن   1-1-ب

 کیلو )68500 تا 34250( رفشادر  پاشش. دشو می دهستفاا شن پاشش با اههمر رپرفشاآب  پاششروش، از  یندرا

 .ستا ساعتدر  مکیلوگر136 شن فمصر سرعت. دشو می منجاا لپاسکا

 )ترجتوا( دیاز رفشا باآب  پاشش با کشی خطزدودن   1-2-ب

. دبو هداخو مؤثرو  مفید لکیلوپاسکا)20500 تا 13700( رفشا باآب  ،بتنی يها یهرو سطحاز  خطکشی شتندابر ايبر

 .بماند باقی معبر برسطحاز زدودن  پس خطکشی حطر رثاآ ستا ممکنروش  ینا با

 ستیروش د به خطکشیزدودن 1-3  -ب

روش  ین. از ادمیشو امقدا خطکشیهازدودن  به نسبتو ...  سیم س،بر نظیر هاییاربزاز ا دهستفاا با ،ستیدر روش د

 .  دکر دهستفاا انمیتو ضخیم يخطکشیها ايبر

 مکانیکی سایشروش  با کشی خطزدودن   1-4-ب

 مگر ينگهار مخصوصاً ،بتنیو  سفالتیآ یهدو رو هراز  کشی خط شتندابر ايبر انمیتو مکانیکی سایشاز روش 

 .دشو نمی توصیه برو ز شتدر نهدا سفالتیآ يها یهرو ايبرروش  ین. ادکر دهستفاا

  دهفشرداغ  ايهو با نندزاسوروش  با کشی خطزدودن   1-5-ب

 با. دمیشو یتاهد کشی خط سطحروي  بر سسلسیو  جهدر 1315از  بیش يمادر د قمحتر يهازگاروش،  ینا در

 ايبرروش  ین. ادشو شتدابر سطحاز روي  باید ،سطح به هچسبید يها نهو دا نگر يبقایا ،سیمی سبر یکاز  دهستفاا

 .دمیشو توصیه بمعیو یاو  قدیمی مگر ينگهار شتدابر

 ضافیا نکسیژا با نندزاسوروش  با کشی خطزدودن   1-6-ب

اي از  شعله نندزاسو لین. اودشو می نصب ستید دهسا بهارا یک پشتدر  پهنو  فصا هنندزاسو سردو  ،سامانه یندر ا

 ه،نندزاسو مین. دوکند می دیجارا ا سسلسیو جهدر )3800 تا 2760( يمادر د زيسارو سطح سمت به نکسیژو ا نپاوپر

 .دشو تسریع کشی خط ادمو نسیواکسیدا تا کند می یتاهد نظر ردمو سطح سمت بهرا  خالص نکسیژا
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 164-9810 99اردیبهشت 

 پاشی شنروش  با کشی خطزدودن   1-7-ب

 اجرروش ا ستا پایین رکا سرعتروش  ین. در استا ها کشی خط شتدابر يهاروش  ترین اولمتداز  یکیروش،  ینا

 .شوند زيسا-كپا ،جدید خطکشی منجااز ا قبل بایدروش  یناز ا هماند جا به ادمو يبقایادارد.  زشموآ به زنیا

 شیمیایی نگبرر با کشی خطزدودن   1-8-ب

زدوده  معبر سطحاز  باید که هایی کشی خطروي  بر ماشینی یا ستیدو روش د به انتو میرا  شیمیایی ينگبرهار

 سپس نماید عمل سطحروي  ،نگبرر تا ستا زمال نماز قیقهد )20 تا 10( زي،سارو سطح يماد برحسب. دبر رکا به شوند

 .دشو  شستشو لکیلوپاسکا )17000 تا 3400( رفشا باآب  توسط ،معبر سطحاز هشد اجد ادمو يبقایا باید

 .ستا عممنو يقیر يها لمحلو یا هسیا نگر با بمعیو یا صحیح غیر يها کشی خط نپوشاند -1 دآوريیا

 بهزدن  سیبآ  ونبد جزییو دو مگر نگر با هشد اجرا يخطکشیهاروش زدودن  بهترین حاضر لحادر  -2دآوريیا

آب  جتروش  ،پایین دعملکر سرعت لیلد به که ستا ردكکااز  دهستفاا با خطکشی شتدابرو  مالیم هیارتدحر ،سفالتآ

 لحتماا لیلدبه شیمیایی ادمو يگیرربهکا که ستا کرذ نشایا. دمیشو توصیه مناسب تالآ ماشین با مکانیکی سایشو 

 .دنمیشو توصیه انچند یستز محیط سانیبهر سیبآ

 :ستا 1-ب ولجد سساابر خطکشیها اعنوزدودن ا ايبر هتوصیهشد مختلف يهاروش تاثیر انمیزو  دبررکا -3 دآوريیا

 روش هاي مختلف براي زدودن انواع خط کشی ها -1 -ب جدول

 
  

 اريصفحهگذروش  به اجرا محلدر  خطکشیها ضخامت تعیین 2   -ب
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 165-9810 99اردیبهشت 

 تعیین    خامتـضاز  رـکمت اـهيگیرازهندا گرو ا دشو يگیر ازهندا باید خط ضخامت ،کشی خط تعملیا ايجرا حیندر 

از  ،پاشیاي رو  هـشیش ياـه    هـندا طـمتوس رـقط ،ضخامت يگیرازهند. در ادشو مطلع راًفو رپیمانکا باید ،باشند هشد

 تعیین ايبرزن   طـخ  درووـخ   یرـمسدر  اريذـصفحهگ تصویر، 1-ب شکل. در دشو می کسر هتعیینشد ضخامت

 .  ستا هشدداده  ننشا خطکشی ضخامت

 
 اجراي خط کشی توسط خودرو خط کش روي صفحه نظارتی -1 -شکل ب

 .دمیشو دهستفاا نیز خطکشی ضعر یا پهنا تعیین ايبر اريپلیتگذاز روش   -دآوريیا

 گیردسٌرخو برابردر  متومقا 3 -ب

  اردتاندـس، اD  تـپیوسدر   هدـشداده      حرـشروش  ساـسا رـب مرـگ ياـکشیه خط گیردسٌرخو برابردر  متومقا

1436-BS EN پیوست یا J 3262 اردستاند، ا-BS  دـحوا سساا بر( و 2-ب شکل طبق) يگیرازهندا  SRT میناـبی 

از  کمتر طولینباید يخطکشیها ايبر محیطی یطاشر بدتریندر  گیردسٌرخو برابردر  متومقا اردستاندا با مطابق. ددگر

SRT 45 )ستۀد S1(  از  کمتر عرضی يخطکشیها ايبروSRT 55 دشو. 
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 166-9810 99اردیبهشت 

 
 دستگاه و نحوه اندازه گیري ضریب سرخوردگی خط کشی ها -2 -شکل ب

 خطکشی ايجرا نمادر ز هالکنتر نتایج معالا فهرست مفر 4-ب

 .ستا 4-و ب 3-، ب2-ب ولجد طبق نگر با خطکشی ايجرا نمادر ز هالکنتر نتایج معالا فهرست مفر
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 167-9810 99اردیبهشت 

 فرم فهرست اعالم نتایج کنترل ها در زمان اجراي خط کشی محوري با رنگ گرم -2 -ب جدول
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 168-9810 99اردیبهشت 

 سردفرم فهرست اعالم نتایج کنترل ها در زمان اجراي خط کشی محوري با رنگ  -3 -ب جدول
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 169-9810 99اردیبهشت 

 فرم فهرست اعالم نتایج کنترل ها در زمان اجراي خط کشی محوري با رنگ دوجزئی -4 -ب جدول

 
 

 اجراز ا پسدورهاي  يهانموو آز سیزربا  5 -ب

 . ستا هشد یهارا 5-ب ولجددر  ا،جراز ا پسدورهاي  يهانموو آز سیزربا ايبر مفر نمونه 



 

170 
 

 

  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 170-9810 99اردیبهشت 

 فرم فهرست بازرسی و آزمون هاي دوره اي پس از اجرا -5 -ب جدول
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  -1 مطالعات طراحی خط سفید

 دستورالعمل عالئم افقی

 P2-RP-kh-00 171-9810 99اردیبهشت 

 کشی خط ريماندگا يبصر یابیارز سامانه  6-ب

 ارزیابی بصري ماندگاري خط کشی -6 -ب جدول
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