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 ضرورت استفاده از عالئم راهنما در آرامستانها: عنوان مقاله 

  عضو هيئت مديره و نماينده سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در اتحاديه آرامستانهاي كشور–هاشم نوروزي فرد 

 

  :مقدمه 

ستفاده از سنگ   اگردد در آن زمان با         هزار سال قبل باز مي     ٢به  ضرورت استفاده از عاليم و تابلوهاي راهنمايي        

 اولين عاليم راهنمـايي مـشابه بـا عاليـم امـروزي در كـشور        ١٦٧٠شد در سال      گذاري مي   ها عالمت   و چوب راه  

 سـال   ٦٠مجارستان طراحي و ساخته شد در ايران نيز سابقه ساخت تابلوهاي راهنمايي و رانندگي به بـيش از                   

  گردد يقبل بازم

ی يروی انسانی در راهنمـا يشرفته ارتباطات وکاهش عامل نيای پياستفاده از تابلوها، عالئم و نشانگرها در دن      

کی از عوامـل  يافته و حتی   يتری    عيکاربرد وس غيره    و ها  فروشگاه ابانها، متروها، يمردم در اماکن مختلف مانند خ     

سيستم فضايي است كه عناصـر آن نـسبت بـه همـديگر در              شهر يك    ،ديآ  ت شهری به شمارمی   يريت مد يموفق

 باشند، توجه مخاطب را جلب      شوند كه پاسخگوي نياز مشخصي     ارتباط هستند اين تابلوها زماني مؤثر واقع مي       

ازی يـ ای با فرهنگ و متمـدن امـروزی بـرای هـر سـئوالی ن        يدندر.  و پيام ساده و قابل فهم را ارائه دهند         نمايند

هـستند   می از کسانیيگرفته شود، تمامی تابلوها و عالئم همواره راهنما و معلم قشر عظوقت کسی  ست کهين

متوجـه   ن تابلوهـا يـ ری ايت در بکارگيفيت کيرير و مديبا نگاهی کارشناسی و فراگ که سئواالت متعددی دارند

ه و راحت جوابگـوی افـراد   نحو ساد د تعامالتی برقرار باشد تا بتوانند بهين عالئم باين ايم که بيشو ن نکته میيا

  وند، بـرخالف هـم صـحبت نکننـد    يبانی نمايگر را پشتيهمد گر حرف بزنند،يکديد با يمختلف باشد، تابلوها با

ری از مردم به يک سازمان خدماتی که روزانه تعداد کثيک فرودگاه، ي شهر کيه هم اقدام نکنند، در سطح يعل



ت يـ از اهماربـاب رجـوع   ک يح يت صحيرگری تابلوها و عالئم و هدا، بکا )مانند آرامستان( کنند می آن مراجعه

 مردم از قابـل نوشـيدن نبـودن    چار خواهيم بود به منظور آگاه كردنزماني نا براي مثال برخوردار است ای ژهيو

در واقع ضرورت استفاده اين تابلوها اجتنـاب ناپـذير اسـت چـرا كـه در                 .آب ، از تابلوهاي راهنما استفاده كنيم      

آبخوري يا آگاه نبودن از آلودگي آب، ابتال به بيماريهاي انگلي            رامستان هاي مختلف به دليل طراحي نامناسب      آ

 اما در بعضي موارد براي جلوگيري از به وجود آمـدن حـوادث از تـابلو اسـتفاده                  . و روده اي دور از انتظار نيست      

ابلوهاي نقشه آرامستان است كه در جلوي ورودي         از انواع تابلوهاي ضروري براي آرامستانهاي بزرگ ت        .مي شود 

ايـن تابلوهـا مـي تواننـد نـشان دهنـده محـل              . نصب مي شود نقشه آرامستان براي زائرين بسيار مفيد اسـت            

 .غساخانه ، نمازخانه ،سرويس هاي بهداشتي و ساير تاسيسات باشند ساختمان اداري ،قطعات قبور،

 : تقسيم بندي تابلوها از نظر محتوي

 تابلوهـاي هـشداردهنده يـا       ‐١. ه طور كلي مي توان تابلوها را از نظر محتوي به سه دسته تقسيم بندي كرد                 ب

نظيـر تابلوهـاي حـاوي      :  تابلوهاي هدايت كننده يا راهنما     ‐٢وعالئم راهنمايي رانندگي     نظير تابلوها : بازدارنده  

 .نظير تابلوهاي بيلبرد تبليغاتي: فرهنگي تابلوهاي بيان كننده شعارها و پيامهاي ‐٣نقشه ها و آدرسها 

 :رعايت شرايط طراحي

در طراحي به سبك مدرن محدوديت خاصي براي تابلو از لحاظ فرم ،جنس و رنگ وجود ندارد و طراح بايد بـه                      

در سبك مدرن گـاهي اوقـات برخـي از اجـزا ماننـد              . ابعاد و مقياس توجه داشته باشد      تنوع، نور، تركيب رنگ، 

  گاهي اوقات يك تنديس زيبـا گويـاي مطالـب زيـادي اسـت و      متضاد با ساير المان ها ساخته مي شوند  تابلوها،

و كوزه در   تهران  مي تواند جايگزين هزار كلمه و تصوير شود به عنوان مثال مجسمه دست در پارك جمشيديه                 

 .هاي مناسبي هستندوستان صدف براي آبخوري طرحب

 

 



  : رنگ

رود كه توع و به كارگيري آن در مكاني از پيش تعيين شـده و بـه    سي تابلو به شمار مي هاي اسا   از ويژگي رنگ   

تواند كمك بزرگي در ارائه اطالعات اوليه به بيننده داشته باشد تا آنجا كه براي گروهي از                   عبارتي استاندارد مي  

ي آن قابـل رويـت اسـت بـراي          استفاده كنندگان از مسير تنها رنگ تابلو كه از فاصله نسبتا دورتري از متن رو              

كنـيم نخـست در زمينـه و دوم در            در تابلوها در دو قسمت از رنـگ اسـتفاده مـي             .كند  تغيير مسير كفايت مي   

هـاي    هاي سفيد و مشكي نيز در رنگ        هاي زمينه تابلو و رنگ      اي در رنگ    قهوه ,سفيد ,سبز, هاي آبي   نوشتار رنگ 

هـا    بزرگـراه , ها رنگ زمينه آبي و رنگ نوشتار سفيد         روند بنابر استانداردهاي جهاني در آزادراه       نوشتار به كار مي   

لو سـفيد و رنـگ      تر رنگ زمينه تاب     هاي شرياني و درجات پائين      رنگ زمينه سبز و رنگ نوشتار سفيد در خيابان        

نوشتار سياه در مقاصد شهري رنگ زمينه تابلو سفيد و رنگ نوشتار مشكي و در مقاصد توريستي رنـگ زمينـه                     

بنابر استانداردهاي جهاني تجهيزات كنترل ترافيك خـصوصا         شود  اي و رنگ نوشتار سفيد استفاده مي        تابلو قهوه 

نخست نيازي را بـرآورده كنـد دوم        . ه پنج شرط اصلي دارد    تابلوهاي راهنمايي و رانندگي براي موثر بودن نياز ب        

جلب توجه كند و به هنگام شب به خوبي قابل رويت باشد سوم مفهومي را به طور صريح و روشن بيـان نمايـد                        

نجم هماهنـگ بـا     پـ چهارم در محل صحيح نصب شده تا زمان كافي را جهـت واكـنش در اختيـار قـرار دهـد                      

هاي بـاال بـه       ما از طرفي ديگر در مورد تابلوهاي نصب شده در شهر عالوه بر پارامتر             ا.استانداردهاي جهاني باشد  

 زيبايي تابلو نيز به عنواني يك عنصر مبلمان شهري بايد توجه داشت 

 :نوشتار تابلو 

هاي مهم يك تابلو است به عقيده كارشناسان نوشتار روي يك تـابلو راهنمـايي بايـد                   نوشتار از جمله مشخصه    

ترين زمان ممكن بتواند آن را درك و عكس العمل مناسب نشان دهـد                در كوتاه يا مخاطب    باشد تا راننده     كوتاه

همچنين نوشتار بايد با قلمي نگاشته شود كه براي بسياري از رانندگان و مردم مانوس باشد بـه همـين دليـل                      

ها و صـدها تـابلوي راهنمـاي          قابل ده هر روز از م    .در اين زمينه استفاده شود    امروزه سعي مي شود از قلم يكسان      

ايـم و بـه       ايم به بسياري از آنها توجه كـرده         ايم وبا آنها مانوس شده      گذريم بسياري از آنها را بارها ديده        مسير مي 



هايي مـا را بـراي رسـيدن بـه مقـصد              تابلوهاي انتخاب مسير در حقيقت همچون نشانه      . ايم  برخي بي اعتنا بوده   

همچنين به دليل همين نقش   كرده به آنها اطمينان و امنيت سفر را نيز تظمين خواهد      كنند توج   راهنمايي مي 

هـا ايـن گونـه عاليـم در محافـل             نوشتار تابلوهاي راهنمايي و رانندگي در شناخت سريع و جلوگيري سوتفاهم          

اند ايـران     يافتهالمللي و ملي به دقت مورد بررسي و انتخاب قرار گرفته و طي معاهدات بين المللي رسميت                    بين

بـا عنايـت بـه       .راننـدگي اسـت    نيز يكي از اعضاي كنوانسيون ژنو در زمينـه اسـتاندارد تابلوهـاي راهنمـايي و               

هاي سازمان ملل متحد در ارتباط با نوشتار تابلوهاي راهنماي مسير كه توصيه نموده به دو زبـان                   دستورالعمل

گيرد كه مجموعـه     خط فارسي وانگليسي به فرمي انجام مي      محلي و انگليسي نوشته شود، طراحي تابلوها با دو          

 .شود انگليسي در زير آن آورده مي نوشتارهاي فارسي در باال و مجموعه نوشتارهاي

 :محل نصب تابلو

محل نصب تابلوي راهنماي مسير اهميتي به اندازه خـود تـابلو دارد امـروزه بـراي نـصب يـك تـابلو كارهـاي                          

راهنما را مي توان در كنار پياده روها ، داخل ساير فضاها يا در صـورت                 عالئم   گيرد  ميكارشناسي فراواني انجام    

لزوم براي تاكيد بيشتر در مقابل مسير نصب كرد براي مشخص بودن تابلو در شـب نيـز بايـستي روشـنايي آن                   

ا كـردن مـسير و   تامين گشته و نور كافي فراهم نمود مخصوصاً در آرامستانها بهنگام شب تا زائـرين بـراي پيـد                  

 .مقاصد خود با مشكلي مواجه نشوند

  :مصالح مورد استفاده 

 فلـز از مـصالح سـرد روانـي محـسوب مـي شـود و                 .لز رايج ترين مصالح مورد استفاده براي ساخت تابلو است         ف

چـون  . جذابيت چنداني ندارد ولي از لحاظ استقامت در مقابل عوامل جوي و صـدمه بـسيار بـادوام مـي باشـد                     

سـنگ يكـي از     . ي صميمي است كه با طبيعت عجين شده است و هميشه در چشم بشر زيبا بوده اسـت                 عنصر

در كنار آدمي بوده و كـاربرد آن بخـصوص بـه شـكل طبيعـي منظـر                  نخستين عناصر طبيعت است كه همواره       

امـستانها از   زيبايي ايجاد مي كند از سنگ مي توان براي به كار بردن عاليم راهنما اسـتفاده كـرد در برخـي آر                     

 آرامـستان اسـتفاده   سنگ به بهترين شكل براي معرفي آبخوري ها، آبنما، كف پوش ، مجسمه و ديگـر عناصـر               



 شيشه اگر در سطح تابلو بـه كـار رود         . شده و حتي بتن و سيمان نيز به شكل سنگ طبيعي طراحي شده است             

صورت دو اليه انتخاب شود صفحه مـورد        مي توان عاليم و كلمات مورد نظر را روي آن رسم كرد اگر شيشه به                

 .نظر در بين دو اليه قرار داده مي شود

  :نابعم
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