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-0 مقدمه 

باشد و  نقل می و توسعه ناموزون تکنولوژی حملتصادفات و تلفات انسانی از جمله عوارض ناخوشایند 

باشد به نحوی که در سال  متأسفانه آمار تصادفات و متوفیات ناشی از آن در کشور ایران بسیار زیاد می

هزار نفر  007نفر کشته و بیش از  09727هزار فقره تصادف روی داده که در نتیجه آن  301بیش از  0381

فقره تصادف در کشور روی   951ی آن است که به طور متوسط روزانه قریب به مصدوم شده اند و این به معن

داشته  شیدرصد افزا 01ساالنه حدود  0380روند تا سال  نینفر در اثر تصادفات کشته شده اند. ا 50داده و 

همچنان تعداد  یاست ول نیافته شیافزا یمحسوس ردر نظر گرفته شده به طو داتیو پس از آن با تمه

نفر در  07083حدود  0397که در سال  یاست به طور ادیز اریاز تصادف در کشور بس یناش انیفمتو

و درون  یفوت 02887 یبرون شهر هایتعداد، جاده نای از اندجان خود را از دست داده یکیحوادث تراف

تصادف  0357با  استان فارس ،کشور یها استان نی. در بانددهرا به خود اختصاص دا یفوت 0286 یشهر

داشته است. در کشورهای توسعه یافته با انجام  0397را در سال  یآمار تلفات رانندگ نیشتریدر سال ب یفوت

های  کاهش دهند به نحوی که تعداد کشتهاند تعداد تصادفات و متوفیان ناشی از آن را  تمهیدات الزم توانسته

رسیده  91هزار کشته در اواخر دهه  9به  71دهه هزار کشته در  09تصادفات در کشور آلمان از  ازناشی 

ها در ایران ساالنه  است و این در حالی است که بر طبق آمار منتشر شده توسط پزشکی قانونی تعداد فوتی

ای نه  درصد رشد دارد. بدیهی است که با ادامه روند فعلی در آینده 01الی  8در حدود  نیانگیبه طور م

وابط طراحی هندسی یکی ض مطابق و استاندارد هایملی خواهیم بود. شبکه راه چندان دور شاهد یك فاجعه

باشد و تمام کشورهای دنیا به منظور تخصیص  های اساسی، داشتن ترافیکی ایمن و راحت می از ضرورت

یابی و اولویت بندی مقاطع تصادف خیز  مکان یها برا سازی، از آمار تصادفات و شدت آن بهینه بودجه ایمن

 کنند. استفاده می

هدف، اهداف  نیاست. در کنار ا «رازیتردد در شهر ش یمنیمطالعات جامع ا»، این گزارش یهدف اصل

شده است.  ینیب شیپ ،یها در چارچوب تحقق هدف اصل به آن یابیکه دست باشند یمورد نظر م زین یگرید

 یها ارائه برنامه راز،یش هرش كیونقل و تراف حمل ستمیس یمنیا یجهت ارتقا یبه راهبرد عمل یابیدست

 یو برقرار جادیدر ا یا هیکردن اقدامات پا مشخص ك،یونقل و تراف حمل ستمیس یساز منیدر ا یکاربرد

ونقل و  حمل ستمیس یمنیموجود در خصوص ا یها دگاهیاصالح د ك،یونقل و تراف حمل ستمیس یمنیا

 كیونقل و تراف حمل ستمیس یمنیامور مربوط به ا راز اقدامات مطلوب و شرح الزامات د ییو ارائه نما كیتراف
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 .باشند یقابل طرح م قیتحق نیا تیهستند که در ظرف جامع یگریاز جمله اهداف د

رو و تحقـق توسـعه ایمنـی پایـدار و نیـل بـه تصـویر واقعـی از وضعیت  به منظور دستیابی به اهداف پیش

 هایتصادف و یا حتی سایر بخش یمنیدر زمینه مطالعات ا رازیشهر ش ینقل درون شهر و ملعملکرد ح

 .انجام پذیرفت و کارشناسان کارفرما رانیبا مد جلسات متعددی دیگر،

 
 27/00/0398ها جلسه هماهنگی بررسی اطالعات موجود و دریافت داده -0شکل 

علل  یینقاط پرتصادف به منظور شناسا ییشناسا رازیتردد شهر ش یمنیاز اهداف مطالعات جامع ادیگر  یکی

 یمطالعه ارائه راهکارهای اصالح نیا جهی. نتاست هاعلت نیبرای رفع ا ییوقوع تصادف و ارائه راهکارها

 بهسازی سازی،سازی، پل های راه ضرورت اجرای طرح نییو تع همراه با صرفه اقتصادی و بلندمدت مدت کوتاه

 هایروش نیشده است از بهتر یمطالعه سع نیا در خواهد بود. گرید یهر اقدام اساس از،نی صورت در و

 نقاط پر تصادف استفاده گردد. ییجهت شناسا ایروز دن ییاجرا

اقدامات  باشد که در این گزارش به طور خالصه می 2گام اصلی به شرح شکل  02این مطالعه شامل 

 ه شده است.گرفته در این مراحل ارائ صورت
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 های اصلی انجام مطالعه گام -2شکل 
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-2 بررسی اجمالی مطالعات قبلی و فرادست بخش شهری

ها و قوانین مرتبط با ارتقای ایمنی کشور، نتایج  ها، برنامه در این مطالعه مصوبات کمیسیون ایمنی راه

های  نامه در شهر شیراز، آیینونقل و ایمنی  مطالعات جامع ایمنی کشور، مطالعات قبلی مرتبط با حمل

 المللی مرتبط و مطالعات مشابه در سایر شهرها با دقت بررسی شده است. بین

با  یادیز یها مختلف، شباهت یاز آن است که مطالعات انجام شده در شهرها یمطالعات مشابه حاک یبررس

در همه مناطق جهان  كیافتر یمنیادعاست که مباحث مربوط به ا نیا دیموضوع، مؤ نیدارند. ا گریکدی

و  یمنیدر مبحث ا ییسزاب راتیتأث زین ایمنطقه هایو تفاوت طیدارند. هرچند شرا گریکدیبا  هاییشباهت

در  شنهادشدهیپ هاییگفت استراتژ توانیم یکل طوربه دارد. یمنیارتقاء ا یبرا ازیموردن یراهکارها

 ها،راه یمنیا توضعی بهبود منظوربه مهندسی اصالحات: از است عبارت ك،یتراف یمنیجامع ا هایطرح

 من،یا یرانندگ یآموزش رفتارها زیو ن یعموم یسطح آگاه شیبه منظور افزا یآموزش هاینکمپی

 یو خدمات اورژانس كیتراف یمنیمرتبط با ا نیاز قوان یبانیبه منظور پشت نمربوط به اعمال قانو هایتیفعال

مطلوب در  تیفیباک یاورژانس هایدرصورت وقوع تصادف مراقبت کهنیاز ا نانیاطم یبرا یمارستانیو ب

تلفات و  زانیکاهش م یدر راستا رانهیشگیپ هایاستیاتخاذ س ان،یم نیا در .باشدیدسترس افراد م

حوزه مطرح  نیدر ا کردیرو نمهمتری عنوانبه كیتراف یمنیا تیریاز حوادث در حوزه مد یناش هاینهیهز

 است: ریشامل موارد ز كیتراف یمنیا تیریدر حوزه مد هاتیفعال نیراستا، مهمتر نیاست. در ا

 یکیمناسب تراف یفرهنگساز  -0

 هامعابر و تقاطع یو انجام اصالحات هندس سازیمنیا -2

 یشهر یدر نواح كیتراف انیجر سازیمربوط به آرام هایاستیس یاجرا -3

 كیمدرن کنترل تراف زاتیو استفاده از تجه یمناسب نظارت هایرساختیز جادیا -0

 هاآن نقاط پرتصادف و رفع ییشناسا -5

در  ،یخارج یها از آن است که برخالف نمونه یحاک یداخل یمطالعات مشابه در شهرها یبررس ن،یبر ا عالوه

 یاست. درواقع، پس از اجرا شده« و کسب بازخورد یابیارز»به مرحله  یتوجه اندک ،یمطالعات داخل

 جیو نتا اتیعمل یاجرا دالزم است رون ،یمنیبهبود ا یبرا یاتیعمل هایاز راهبردها و برنامه ایمجموعه

 نیا جی. نتاردیقرار گ یابیمورد ارز شدهنییتعشیاز پ هایبراساس شاخص رمجموعهزی هر در شدهکسب
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که ادامه  میحاصل کن نانیاطم ت،یتا در نها انجامدیمذکور ب هایبه اصالح راهبردها و برنامه تواندیم یابیارز

 برساند. ییطرح را به هدف نها تواندیم یشنهادیاقدامات پ یاجرا

-3 ساله( 5تا  3های موجود ) آوری داده جمع

 یکیمختلف در ارتباط با تصادفات تراف یها ثبت شده توسط سازمان یها دادههای ابتدایی این مطالعه  در گام

 یو رانندگ ییراهنما سیبه طور مستمر توسط پل یحوادث رانندگ یها داده آوری و بررسی شده است. جمع

بهداشت، درمان و آموزش  زارت(، ویکیعنوان مرجع مسئول جهت ثبت و گزارش اطالعات تصادفات تراف )به

 یناش یها یات فوتعنوان مرجع مسئول جهت ثبت و گزارش اطالع )به یقانون یسازمان پزشک زیو ن یپزشک

وجود، متأسفانه در کشور ما آنچنان که  نیاست. با ا شیو پا یآور ( در حال جمعیکیاز تصادفات تراف

های  توجه نشده و کاستی یکیتراف یها تیو مصدوم فاتتصاد یها ثبت و انتشار داده تیشایسته است به اهم

 د دارد.وجو یکیزیادی در نظام ثبت و انتظار اطالعات تصادفات تراف

عدم ثبت  رها،یاز متغ یبرخ قیدق فیبه علت عدم تعر نه،یزم نیدر ا ادیز یها با وجود تالش ان،یم نیا در

 كیو عدم وجود  محل وقوع حادثه ییایها از جمله مختصات جغراف فرم نیدر ا یاز اطالعات ضرور یبرخ

به منظور  یو آمار كیولوژیدمیاپ یها لیانجام تحل وتر،یها به کامپ مناسب جهت ورود داده یافزار برنامه نرم

نوع حوادث با  نیجهت کاهش ا یا مداخله یها برنامه نیو به تبع آن تدو یکیعلل وقوع حوادث تراف نییتع

 روبروست.  یجد یها چالش

مختلف در  یها شده توسط سازمان یآور جهت مرتبط نمودن اطالعات جمع یراهکار مشخص گرید یطرف از

 یسوانح و حوادث به شکل علم یها داده کپارچهینظام ثبت و انتظار  رانینظر گرفته نشده است. هنوز در ا

به  یکیتراف وادثح یگردآور ینظام مراقبت هماهنگ و جامع برا كیوجود ندارد و مشخص است که نبود 

 است.  یکیانح ترافسو كیولوژیدمیو اپ یدانیم یها یدر برابر بررس یخالء، سد كیعنوان 

اطالعات کسب شده از مراجع  یتمام عیو تجم یبا گردآور شده استوجود، در پروژه حاضر تالش  نیا با

. ردیقرار گ یابیو ارز لیدقت ممکن مورد تحل نیشتریبا ب رازیدر شهر ش كیتراف یمنیا تیمختلف، وضع

و ارائه  تر قیدق یبررسبه  توانستهشبکه معابر  یمنیا تیاز وضع یدانیم هایدیواضح است که انجام بازد

های زیر در این  در این راستا داده کمك کند. رازیدر سطح شهر ش یمنیجهت ارتقاء ا یکاربرد شنهاداتیپ

 اند: آوری و بررسی شده مطالعه جمع
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 رازیشهر ش یتیجمع یها یژگیمربوط به و یها داده  

 و  ها ی)کاربر یمشخصات مکان یها هیالشامل  رازیر شمربوط به مشخصات شبکه معابر شه یها داده

پمپ گاز و  ن،یبنز پمپ یها ستگاهیای، منیا ساتیو تاس زاتیتجه، (یانیشر یراهها یکیزیمشخصات ف

 .اورژانس و امداد و نجات س،یپل یها پاسگاهی و آتشنشان

 افزار  حجم تردد در نرم یها دادهی شامل انیدر معابر شر كیتراف بیمربوط به حجم تردد و ترک یها داده

 رازیونقل شهر ش مطالعات جامع حمل یها دادهی و سازمان راهدار یترددشمارها یها داده، مپ گوگل

 اطالعات ی، و فوت یجرح ،یتصادفات خسارت یها دادهی شامل کیمربوط به تصادفات تراف یها داده

 یقانون یپزشک یتصادفات فوت یاطالعات گاهیپاو  ثبت تصادفات یها فرم

-0 افزار مناسب برای پایگاه اطالعات تصادف انتخاب نرم

را در نظر  های مختلف ای که فاکتورهای مختلف موثر بر تصادفات در مکان انجام تحلیل یکپارچه به منظور

 سازی شدن برای شهر شیراز را داشته باشد. افزاری استفاده نمود که قابلیت بومی بگیرد، الزم است از نرم

نرم افزارهایی در موجود جهت تحلیل تصادفات هم از نوع جغرافیایی و هم از نوع توصیفی است.  اطالعات

این در حالی است که  را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. عوارض جغرافیایی تنها توان یم AutoCad چون

اطالعات توصیفی سر  ( فقط بانویسی های برنامه یا زبان Accessمانند فایل  های اطالعاتی )بانك ها DBMدر

استفاده شده است.  GISافزار  در این مطالعه به منظور ایجاد پایگاه اطالعات تصادفات از نرم .وکار داریم

است که به  سیستم اطالعاتی یك ،GIS یا اطالعات مکانیسامانه  سیستم اطالعات جغرافیایی،

پردازد.  مکانی در کنار اطالعات توصیفی می-و مدیریت اطالعات جغرافیایی ، تحلیلپردازش تولید،

اطالعات مکانی بوده که قابلیت  وتحلیل تجزیهیك سیستم کامپیوتری برای مدیریت و  GIS دیگر عبارت به

سیستم، پشتیبانی  اینهدف نهایی د. و نمایش اطالعات جغرافیایی را دار وتحلیل تجزیهآوری، ذخیره،  جمع

 دست بهباشد و عملکرد اساسی آن  های مکانی می شده بر اساس داده گذاری های پایه گیری هت تصمیمج

 بههای گوناگون  های مختلف و با دیدگاه ها با روش های متفاوت داده آوردن اطالعاتی است که از ترکیب الیه

  .آیند می دست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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اند که تحلیل تعداد زیادی از شهرهای  نمودهافزار در شهرهای مختلفی استفاده  محققان از این نرم

های  قابلیت خالصه، طور به. کشور و ارائه اطالعات بر روی این پلتفرم در کشور امری متداول گردیده است

GIS توان به شرح زیر بیان داشت: های دستی را می های اطالعاتی مشابه و روش نسبت به سیستم 

  وتحلیل اطالعات با حجم زیاد؛ تجزیهآوری، ذخیره، بازیابی و  قابلیت جمع -

)جداول اطالعاتی(  ( و اطالعات غیرجغرافیایینقشه) قابلیت برقراری ارتباط بین اطالعات جغرافیایی -

 اطالعات جغرافیایی با استفاده از اطالعات غیرجغرافیایی و بالعکس؛ وتحلیل تجزیهو ایجاد امکانات 

ها، پیدا کردن اشیای مختلف با  روی هم قراردادن الیه: مانندها  توانایی انجام طیف وسیعی از تحلیل -

سازی، محاسبه تعداد دفعات وقوع یك حادثه  ء خاص، شبیه ها به یك شی استفاده از خاصیت نزدیکی آن

 در فاصله مشخص از نقطه یا نقاط معین، و ...؛

 ها؛ سازی داده داشتن دقت،کارایی، سرعت عمل زیاد و سهولت در به هنگام -

 شده؛ های مشخص توانایی انجام محاسبات آماری مانند محاسبه مساحت و محیط پدیده -

 های جغرافیایی در طول زمان؛ لیت ردیابی و بررسی تغییرات مکانقاب -

 .های مختلف یابی پروژه قابلیت استفاده برای مکان -

به موارد زیر  توان میونقل و ترافیك،  در زمینه حمل (GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی جمله مزایایاز 

 : اشاره کرد

  ترافیك ونقل حملاطالعات مربوط به  آوری جمعکاهش زمان و تسهیل 

  ها دادهایجاد روشی ساده جهت گردآوری اطالعات برای پایگاه 

 ( اطالعات برای پایگاه  روز بهایجاد روشی ساده جهت بهنگام نمودن )ها دادهکردن 

  ها دادهافزایش دقت 

  مختلف های بخشنیروی انسانی  ریو بهرهافزایش 

  گیری تصمیمارتقاء سطح روند 
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 موقعیت نصب عالئم کنترل ترافیك و پیشنهاد موارد الزم جهت نصب عالئم جدید مایشن 

  ها راه روشناییبررسی سیستم 

  شهری و ابنیه مربوط به آن آهن راهبررسی مسیر 

  ها راهسیستم نگهداری روکش  

  ها راهواقع در  های دریچهشهری از قبیل  تأسیساتبررسی موقعیت و وضعیت 

 پایگاه اطالعات مربوط به پارکومترها 

های ترافیکی همچون تحلیل میزان و تعداد وقوع تصادفات و عوامل موثر بر آن با توجه  تجربه انجام ارزیابی

برای شهر شیراز را  GISافزار  نرمتوان  دهنده این موضوع است که میمکانی نشان-های محلی به ویژگی

گرفته گردیده و مورد استفاده قرار  سازی نمود. بدین منظور پایگاه داده تصادفات مختص به شهر ایجاد بومی

های جغرافیایی و توصیفی است  روز نمودن داده افزار قابلیت به های این نرم . الزم به ذکر است از مزیتاست

توانند راهکارهای الزم واهد ساخت. کارشناسان ترافیك میکه تاثیر انجام تغییرات را در طول زمان روشن خ

برای کاهش میزان وقوع تصادفات را برای مدیران شهری با استفاده از این بستر ارائه دهند. همچنین در 

 کرد.  user friendlyافزار را فارسی و تا حدودی  توان منوهای نرم صورت لزوم می

 توان به شرح زیر برشمرد: برای پروژه جاری را می افزار نرم شده بینی پیشبا توجه به این موارد اهداف 

  تصادفاتاطالعات مربوط به  آوری جمعکاهش زمان و تسهیل 

  ها دادهایجاد روشی ساده جهت گردآوری اطالعات برای پایگاه 

 ها دادهکردن( اطالعات برای پایگاه  روز بهنگام نمودن )ه ایجاد روشی ساده جهت به  

  ها گردآوری و مدیریت دادهافزایش دقت 

  مختلف های بخشنیروی انسانی  وری بهرهافزایش 

 گیری تصمیمروند  یارتقا 

  و پیشنهاد موارد الزم  تسهیالت ترافیکینشان دادن موقعیت 

  ها درراهواقع  های دریچهشهری از قبیل  تأسیساتبررسی موقعیت و وضعیت 

 قل همگانیون ارتقای مدیریت سیستم و شبکه حمل 
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محل وقوع حادثه تصادف، نوع وسایل نقلیه درگیر، طرح هندسی معابر،  های نقشههای مکانی شامل  داده

در  شوند. می های اطراف جاده در محل وقوع حادثه و..... شیب و ارتفاع منطقه، شرایط آب و هوایی، کاربری

 ارتباط با الیه های نقشه مرتبط با تصادفاتدر  GISبا استفاده از  توان میکه  هایی فعالیتبعضی از ادامه 

 :شده است، ذکر انجام داد

  در محیط تراکم جمعیتی های نقشهتهیه GIS  

 در محیط  توپوگرافی منطقه 0:2111 تهیه نقشهGIS  

 تهیه نقشه معابر و الحاق کد براساس نوع طبقه بندی عملکردی 

 های اورژانس تهیه نقشه ایستگاه 

  های خدمات درمانی پایگاهتهیه نقشه 

 معبرهای پر خطرگذاری  تهیه پوسته و محور معابر با هدف رفع نیازهای خدمات شهری، شناسایی و کد 

ی نوع پوشش معابر )خاکی و ی، شناساو برون شهری شهری های راهنقشه  بندی طبقه، ها نقشهدر 

 آسفالت(

  تهیه سیستمGIS  تعریض خطوط در صورت لزوم.جهت  و تملك حریم راهامالك و مستغالت 

 تهیه معابر دارای بیشترین تعداد تصادفات 

 تهیه معابر دارای بیشترین شدت تصادفات 

 تهیه معابر دارای باالترین نرخ تصادفات 

 های دارای بیشترین تعداد تصادفات تهیه گره 

 های دارای بیشترین شدت تصادفات تهیه گره 

 تصادفاتهای دارای بیشترین نرخ  تهیه گره 
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-5 افزار های موجود تصادفات به نرم انتقال داده

 یها داده یآور پروژه، جمع نیدر انجام ا یاز مراحل اساس یکی یگام و به صورت کل نیتر یدیو کل نیاول

مطالعه جهت  نیمورد نظر بوده است. در ا یها لیانجام تحل یاطالعات برا یساز آماده نیو همچن ازیمورد ن

 رازیداده در شهر ش رخمشخصات تصادفات  ،یفعل تیوضع لیتحل نیمعابر و همچن یمنیا تیوضع یبررس

صورت که هنگام  نی. بدگردد یم یآور راهور هر شهر جمع سیاطالعات توسط پل نی. ابوده است ازیمورد ن

حضور  . پس ازباشد یراهور م سیپل شود یکه به صحنه تصادف اعزام م ییها از ارگان یکیرخ دادن تصادف، 

که شامل مشخصات  000به نام کام  ییها آن، فرم یراهور در صحنه تصادف و بررس سیکارشناسان پل

 نیدر ا . گردد یم لیدر تصادف است، توسط کارشناسان تکم ریافراد درگ نیو همچن هینقل لهیتصادف، وس

در  ریدرگ هینقل لیتصادف، مشخصات وسا اتشامل مکان و زمان تصادف، مشخص یادیها اطالعات ز فرم

ثبت  یزیر اتیدر تصادف با جزئ ریمشخصات افراد درگ نیاطراف و همچن طیتصادف، مشخصات راه و مح

راهور به صورت  سیپل سیب تایدر د باشد، یم یشده که به صورت کاغذ لیتکم یها فرم زی.در انتها نگردد یم

 .گردد یم رهیذخ یکیالکترون

از  رازیموجود معابر و تقاطعات شهر ش تیوضع ییشناسا نیهمچن ،یمنیا یمطالعه جهت بررس نیدر ا 

از اطالعات  یکل یشما 3. شکل است دهیاستفاده گرد 000کام  یها شده در فرم یاطالعات جمع آور

 نیا گردد ی. همانطور که مشاهده مدهد ی( را نشان مAccessراهور، تحت نرم افزار اکسس ) سیاز پل یافتیدر

سال  3به مدت  یعنی 0397تا  0395 یها در سال رازیاطالعات شامل تصادفات رخ داده شده در شهر ش

 لیوسااز جمله نوع برخورد، علت و شدت تصادف، مشخصات  مشخصات تصادفاتدر این اطالعات،  .باشد یم

و  در تصادفات ریدرگ هینقل لیوسا نانیسرنش، مشخصات مربوط به در تصادفات ریو رانندگان درگ هینقل

 فایلارائه شده است. همچنین از دیگر مواردی که در این  در تصادفات ریدرگ ادهیپ نیعابرمشخصات 

 جوی شرایط و راه وضعیتاطالعات مربوط به  باشد. مشخص شده است، زمان و مکان تصادف رخ داده می

 مکان تصادف از دیگر مواردی است که در جدول مشخصات تصادف ثبت شده است.



 
معاونت حمل و نقل و 

 شهرداری شیرازترافیک 

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  08شماره صفحه:  0011تابستان تاریخ:  2ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 
 از پلیس راهور تصادفات شمای کلی از اطالعات دریافتی -3شکل 

مناسب از وضعیت ایمنی، نیاز بود تا های  ی نقشه تحلیل مکانی و ارائهها جهت  سازی داده آماده به منظور

های شیراز  ( یکی برای خیابانShape fileآماده گردد. ابتدا دو شیپ فایل ) GISافزار  ابتدا فایلی در بستر نرم

 تخصیص ها یك کد واحد ها و خیابان های آن آماده گردید و به هر یك از این تقاطع و دیگری برای تقاطع

 های گزارش شده توسط پلیس راهور تك به تك مورد ها و تقاطع مورد از خیابان 611حدود داده شد. سپس 

و ... موقعیت تی در گوگل مپ نهای شیراز، سرچ اینتر بررسی قرار گرفت. سپس به کمك افراد آشنا به خیابان

برای آن خیابان یا تقاطع در نظر گرفته  GIS افزار ها پیدا شد و کد واحد مربوطه که در نرم دقیق این خیابان

 دهد.  اده آماده شده را نشان میشمای کلی از پایگاه د 0شده بود، به آن اختصاص داده شد. شکل 

ها و  از اطالعات خیابان  در حال حاضر پایگاه دادهباشد این است که  جا قابل ذکر می ای که در این نکته

 این پایگاه دادهاست. باشد، آماده شده  تصادفات می ایه دادههای شیراز که شامل کدهای واحدی برای  تقاطع

در  دهد که این امکان را می وجود دارد GISبا توجه به کدهای واحدی که برای پایگاه داده پلیس و نرم افزار 

های جدید از جانب پلیس راهور، بتوان با سرعت بیشتری به تحلیل مکانی تصادفات  صورت دریافت داده

همیشه این  به صورتی که یدی کردتوان استفاده بسیار مف پرداخت و در آینده نیز از این پایگاه داده می

 ایرانتوان گفت شیراز از معدود شهرهای  روز در اختیار باشد و می پایگاه داده برای شیراز به صورت به

این خود یکی از نکات مثبت و  باشد مبنا برای اطالعات تصادفات را دارا می GISباشد که پایگاه داده  می
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 . باشد انجام این پروژه می

 

 تقاطعات و معابر ایمنی وضعیت دادن نشان شهر شیراز جهت برای آماده شده مبنا GIS داده پایگاه -0شکل 

-6 تحلیل وضعیت ایمنی شهر بر اساس اطالعات موجود

بودن کدهای محورها و تقاطعات  كیهای تصادفات، نیاز بود تا یون برای داده GISپس از تهیه پایگاه داده 

های تصادفات به طور دقیق چك  بودن این کدها با کدهای موجود در داده برای بار دیگر و همچنین یکسان

های مختلف هستند،  های تصادفات باید بررسی شود که محورهایی که به اسم طرفی دیگر در دادهگردد. از 

 در این قسمت همه موارد چك گردید و موارد دارای اشکال رفع گردید. دارای یك کد باشند. بنابراین 

پلیس راهور شهر شیراز که مربوط به اطالعات های اخذ شده از  توجه به داده باای که  نهایت از پایگاه دادهدر 

های مربوط به پهنه تصادفات این شهر پرداخته  باشد استفاده شده و به ترسیم نقشه تصادفات در این شهر می

شناسان پلیس راهور در رکه کا 000کام های  همانطور که قبال توضیح داده شد، این داده از فرمشده است. 

نقشه تصادفات محورها و تقاطعات شهر  6و  5در شکل  اند به دست آمده است. تکمیل کردهصحنه تصادف 

 ای که در این بخش آماده شده، ترسیم شده است. شیراز نشان داده شده است. این نقشه بر اساس پایگاه داده
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 0397تا  0395نقشه پهناوری تعداد تصادفات رخ داده شده در محورهای شهر شیراز در سه سال  -5شکل 
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 یکاهش تصادفات برا یراهکارها هیارا -نهمگزارش فصل 

 ساله 5افق  کی 
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 0397تا  0395سال نقشه پهناور تعداد تصادفات رخ داده شده در تقاطعات شهر شیراز در سه  -6شکل 
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به سه دسته  رازیشهر ش یمحورهادر این مطالعه اطالعات تصادفات به دقت بررسی شده است. در این راستا 

هر اند و سپس متوسط تعداد تصادف به ازای  هشد یبند دسته یو فرع 2درجه  یل، اص0درجه  یو اصل یبزرگراه

به دست آمده است. این  97و  96، 95 یها سال رازیشهر ش یسال در انواع محورها كیطول در  لومتریک

 لومتریک كی یمتوسط تعداد تصادفات به ازا شود، یهمانطور که مشاهده مارائه شده است.  7مقایسه در شکل 

 ،0508برابر  0درجه  یو اصل یمعابر بزرگراه یمقدار برا نیکه ا باشد یم 0108 راز،یشهر ش یدر کل محورها

بتوان  دی. شاباشد یم سال كیدر  لومتریهر ک یتصادف به ازا 3005 یفرع یو برا 73 برابر 2رجهد یاصل یبرا

موتورسیکلت و  ادهیپ نیبودن حضور عابر شتری، ب2درجه  یاصل یبودن نرخ تصادفات در محورها شتریگفت ب

 بایست این نتایج را در نظر گرفت.  بنابراین در ارائه راهکارهای مرتبط می محورها باشد. نیدر ا سواران

 
 متوسط تعداد تصادف به ازای هر کیلومتر طول در یك سال در انواع محورهای شهر شیراز -7شکل 

تا  0395سه سال  یط رازیدر تصادفات شهر ش ریدرگ هینقل لیوسا یعلت تامه ذکر شده برا 8نمودار شکل  

 نیدر ا هینقل لیوسا یعلت تامه ذکر شده برا نیشتریب شود، ی. همانطور که مشاهده مدهد یرا نشان م 0397

حق  تیدو علت تامه عدم رعا یبعد یها . در رتبهباشد یم هینقل لهیوس 060هزار و  00شهر، عدم توجه به جلو با 
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 کل فرعی 1اصلی درجه  و بزرگراهی 0اصلی درجه 

متوسط تعداد تصادف به ازای هر کیلومتر طول در یک سال در انواع 

 11و  16، 15محورهای شهر شیراز سال های 
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مورد  05هزار و  0و  392هزار و  9با تعداد  بیبه ترت هینقل لهیدر کنترل وس ییعدم توانا نیتقدم و همچن

شود و علل مربوط به  ها بر اساس خطاهای راننده تعیین می الزم به ذکر است در اطالعات پلیس علت .باشد یم

 های اطالعات در دسترس است. شود که از نقص ها در نظر گرفته نمی راه و وسیله نقلیه در آن

 

 0397تا  0395ذکر شده برا وسایل نقلیه درگیر در تصادفات شهر شیراز طی سه سال  علت تامه -8شکل 

نوع برخورد در تصادف مورد نظر بایست در انتخاب راهکارهای ایمنی در نظر گرفت  که می یاز موارد یکی

را نشان  رازیدر شهر ش 0397تا  0395نوع برخورد در تصادفات رخ داده در سه سال  9نمودار شکل . باشد یم

بیشترین تعداد برخورد برای کل تصادفات برخورد یك وسیله نقلیه با یك  شود ی. همانطور که مشاهده مدهد یم

تعداد نوع برخورد مربوط به  نیشتریب راز،یرخ داده در شهر ش یتصادفات فوت یبرا وسیله نقلیه دیگر است. البته

همچنین برای تصادفات فوتی برخورد وسیله  .باشد یم ادهیپ نیعابر نیسواران و همچن کلتیبرخورد با موتورس

بایست در ارائه راهکارهای  های بعدی هستند که می نقلیه با عابر پیاده و برخورد وسیله نقلیه با شی ثابت در رده
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علت تامه ذکر شده برای وسایل نقلیه درگیر در تصادفات شهر شیراز طی سه 

 0311تا  0315سال 
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 های برنامهبه طور ویژه  این گزارش 5-9در این راستا در بند  ای شود. ها توجه ویژه ایمنی به این حوزه

  مدت در جهت کاهش تصادفات موتورسیکلت و عابر پیاده ارائه شده است. وکوتاه مدتبلند

 

 شهر شیراز 0397تا  0395نوع برخورد در تصادفات رخ داده در سه سال  -9شکل 
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 شهر شیراز 0311تا  0315نوع برخورد در تصادفات رخ داده در سه سال 
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-7 تدوین سند ارتقای ایمنی شهر

سامان داد. به هر اندازه ونقلی پیشرو  توان حمل ونقل همواره نیازمند ایمنی است؛ در یك محیط ناامن، نمی حمل

شود. ایمنی، ویژگی  ونقل نیز بیمار می ونقل مخدوش شود، به همان میزان فعالیت در عرصه حمل ایمنی حمل

کند. موضوع ایمنی، یکی از شرایط تامین  ونقل، از جمله راه است و وضعیت آن را روشن می های حمل زیرساخت

آید. همچنین ایمنی  های آن به دست می نین حاکم بر زیرساختونقل مطلوب است و با رعایت اصول و قوا حمل

ها، به علم و فناوری نیز  ونقل وضعیتی است در جسم و کالبد آن و برقراری ایمنی، عالوه بر خواست انسان حمل

 وابسته است.

منی سیستم اندازی برای برنامه ارتقای ای توان چشم ، میاسناد باالدستی بررسی شدهمتناسب با در این راستا 

به صورت  ایمنی ترافیك شهر شیراز ارتقای بیانیه. در سال افق طرح تعریف کرد شیرازونقل و ترافیك شهر  حمل

 گردد: زیر تدوین و اعالم می

ونقل و ترافیك ایمن است، به طوریکه شبکه معابر ایمن،  دارای یك سیستم حمل شیراز، شهر 0005در سال "

و مقرارات ترافیکی مناسب در کنار رعایت اصول و قوانین، موجب کاهش تعداد و شدت نقلیه ایمن، قوانین  وسایل

های روانی و عاطفی شهروندان  های اقتصادی اجتماعی و آسیب تصادفات ترافیکی و همچنین کاهش هزینه

زیر  انداز به شرح سه هدف اصلی برای تبیین این چشم ."دهد شود و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا می می

 تبیین شده است:

 شدید در تصادفات  حرکت به سمت صفر کشته و جرحی -

 حتی یك کشته و یك مجروح شدید برای شهر شیراز زیاد است. -

نباید در تصادفات ترافیکی مجروح یا کشته شود یا والدین خود را از دست  در شهر شیراز هیچ کودکی -

 بدهد.

 را طرح کلی اهداف باید ،شیراز ترافیك و ونقل حمل سیستم ایمنی ارتقای برنامه انداز چشم به نیل برای

 و تعریف. اند شده تشکیل کلی هدف چندین از خود انداز چشم اجزای از یك هر حقیقت در. کرد بینی پیش

 همه چراکه است، برخوردار ای ویژه اهمیت از مطالعات انجام در ایمنی، ارتقای طرح اهداف دقیق شناسایی

 ساختن برآورده جهت در خود اهداف این. باشند اهداف به نیل راستای در باید شده ارایه اقدامات و ها برنامه
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بر این  .یابد می تحقق طرح انداز چشم که است اهداف شدن عملی با دیگر، عبارت به. هستند طرح انداز چشم

 اند از:  اساس اهداف کیفی در نظر گرفته شده برای طرح جامع ایمنی شهر شیراز عبارت

 بهبود همکاری، هماهنگی و مدیریت اقدامات ایمنی بین اجزاء سیستم؛ -

 بهبود دیدگاه عمومی نسبت به ایمنی ترافیك؛ -

 بهبود نظام ثبت و پردازش اطالعات تصادفات؛ -

 یت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی؛بهبود رفتار رانندگان و رعا -

 ونقل؛ حمل های گسترش مهندسی ایمنی تسهیالت و زیرساخت -

 گسترش و بهبود سازگاری وسایل نقلیه با استانداردهای ایمنی؛ -

 از دیدگاه ایمنی؛ کنندگان اجرای عدالت اجتماعی در میان استفاده -

 ؛توانان اران، عابران پیاده، دوچرخه سواران و کمافزایش ایمنی تردد کاربران خاص معابر نظیر موتورسو -

 .پزشکی های تسریع و افزایش کیفیت امدادرسانی و مراقبت -

 گردد: همچنین اهداف کمی کاهش تصادفات در شهر شیراز به شرح زیر اعالم می

 0399سال مبنا: 

 % جرحی شدید21% فوتی + 21:  کاهش 0017سال افق میانی  -

 % جرحی شدید 01% فوتی + 01هش : کا0005سال افق طرح:  -

 اند از: عبارتکه متولی موضوع ایمنی ترافیك هستند و در این امر تاثیرگذارند، هایی  ترین سازمان مهم

 های استان کمیسیون ایمنی راه -

 ك استانیتراف یهماهنگ یشورا -

 شهرداری شیراز  -

 ونقل و ترافیك شهرداری شیراز معاونت حمل . أ

 شهرداری شیرازمعاونت فنی و عمرانی  . ب

 ونقل مسافر شهر شیراز سازمان مدیریت حمل . ت

 ونقل بار شهر شیراز سازمان مدیریت حمل . ث

 مرکز کنترل ترافیك شهرداری شیراز  . ج
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 پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز -

 اداره راه و شهرسازی  -

 ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری شیراز -

 گذاری سالمت دفتر سیاست -

 وم پزشکیدانشگاه عل -

 پزشکی قانونی -

 اورژانس -

 آتش نشانی -

 بیمه -

 دادگستری -

ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مقوله ایمنی و تصادفات ترافیکی نقش دارند. در  هر یك از این سازمان

ها و  ای است که سازمان ونقل و ترافیك به خودی خود موضوع بسیار پیچیده و چندرشته عمل موضوع حمل

ونقل  لفی در آن دخیل هستند. پیچیدگی موضوع ایمنی و تصادفات ترافیکی از خود مقوله حملهای مخت ارگان

شناختی، انسانی، حقوقی و قضایی موضوع از پیچیدگی  هم بیشتر است و به دلیل وارد شدن ابعاد رفتاری، روان

در معابر شهری ترافیك ایمنی  ارتقای سندهای قابل تعریف در  شود. انواع شاخص بسیار بیشتری برخوردار می

 اند از: عبارت

 اقتصادی -های اجتماعی شاخص -

 های عملکرد مدیریت سازمانی شاخص -

 های خروجی اقدام شاخص -

 های پیامد میانی شاخص -

 های پیامد نهایی شاخص -

 های ترکیبی عملکردی ایمنی راه شاخص -

هایی برای پایش هر یك از نهادهای مذکور در مورد ایمنی ترافیك در  در ادامه سعی شده است شاخص

  تنظیم شده است.  0نظر گرفته شود. برای این کار جدول 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  28شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 های مختلف های پایش عملکرد سازمان شاخص -0جدول 

 دستگاه اجرایی عنوان شاخص ردیف

0 
جلسات برگزارشده نهادها با درصد مشارکت مدیران سازمانی )تعداد کل 

 موضوع ایمنی ترافیك و کاهش تصادفات در طول سال(

 کمیسیون ایمنی راههای استان -

 شورای هماهنگی ترافیك استان -

 شهرداری شیراز -

 پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز -

 اداره راه و شهرسازی  -

 ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری  -

 گذاری سالمت سیاستدفتر  -

 دانشگاه علوم پزشکی -

 پزشکی قانونی -

 اورژانس -

 آتش نشانی -

 بیمه -

 دادگستری -

 سازی نقاط پرحادثه سرانه بودجه مطالعات ایمن 2
 شهرداری شیراز -

 اداره راه و شهرسازی -

 سرانه بودجه ایمنی راه 3
 شهرداری شیراز -

 اداره راه و شهرسازی -

 ای سوانح جاده  ایمنی راه به کل هزینهنسبت بودجه  0
 شهرداری شیراز -

 اداره راه و شهرسازی -

 سرانه ممیزی ایمنی معابر 5
 شهرداری شیراز -

 اداره راه و شهرسازی -

 سرانه ممیزی ایمنی تقاطعات 6
 شهرداری شیراز -

 اداره راه و شهرسازی -

7 
رسانی و آگاهی بخشی های تبلیغاتی اطالع  ها و برنامه تعداد کمپین

 برگزار شده

 شهرداری شیراز -

 اداره راه و شهرسازی -

 پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز -

 دانشگاه علوم پزشکی -

 سرانه ساعت آموزشی برگزار شده در خصوص موضوع ایمنی ترافیك 8

 کمیسیون ایمنی راههای استان -

 شورای هماهنگی ترافیك استان -

 شیرازشهرداری  -

 پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز -

 اداره راه و شهرسازی  -

 ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری  -
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 دستگاه اجرایی عنوان شاخص ردیف

 گذاری سالمت دفتر سیاست -

 دانشگاه علوم پزشکی -

 پزشکی قانونی -

 اورژانس -

 آتش نشانی -

 بیمه -

 دادگستری -

 تبلیغاتیهای تابلوهای  های ایمنی از پیام سهم پیام 9
 شهرداری شیراز -

 اداره راه و شهرسازی  -

 پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز - ساز اعمال قانون شده نسبت به کل تخلفات تعداد تخلفات حادثه 01

 پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز - های ارسال شده نسبت به کل تخلفات صورت گرفته تعداد پیامك 00

 پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز - های انجام شده مثبت تست الکل و اعتیاد به کل تستتعداد نتایج  02

 ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری  - خودروهای سنگین معاینه فنی شده نسبت به کل خودروهای سنگین 03

 ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری  - خودروهای سواری معاینه فنی شده نسبت به کل خودروهای سواری 00

 اورژانس - های اورژانس نسبت به طول معابر شهری سرانه تعداد پایگاه 05

 اورژانس - سرانه تعداد خودروهای اورژانس در اختیار نسبت به جمعیت 06

 اورژانس - میانگین زمان رسیدن خدمات اورژانس به سر صحنه 07

 نشانی آتش - نشانی نسبت به طول معابر شهری های آتش ایستگاهسرانه تعداد  08

 نشانی آتش - نشانی به سر صحنه میانگین زمان رسیدن خدمات آتش 09

 تعداد کل تصادفات ثبت شده 21

 کمیسیون ایمنی راههای استان -

 شورای هماهنگی ترافیك استان -

 شهرداری شیراز -

 شیرازپلیس راهنمایی و رانندگی شهر  -

 اداره راه و شهرسازی  -

 ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری  -

 گذاری سالمت دفتر سیاست -

 دانشگاه علوم پزشکی -

 پزشکی قانونی -

 اورژانس -

 آتش نشانی -

 بیمه و دادگستری -

 کیلومتر معبر 011تعداد تصادفات ثبت شده در هر  20

 کمیسیون ایمنی راههای استان -

 شورای هماهنگی ترافیك استان -

 شهرداری شیراز -
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 دستگاه اجرایی عنوان شاخص ردیف

 پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز -

 اداره راه و شهرسازی  -

 ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری  -

 گذاری سالمت دفتر سیاست -

 دانشگاه علوم پزشکی -

 پزشکی قانونی -

 اورژانس -

 آتش نشانی -

 بیمه -

 دادگستری -

 نفر جمعیت 011،111تلفات تصادفات ترافیکی به ازای هر تعداد  22

 کمیسیون ایمنی راههای استان

 شورای هماهنگی ترافیك استان -

 شهرداری شیراز -

 پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز -

 اداره راه و شهرسازی  -

 ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری  -

 گذاری سالمت دفتر سیاست -

 اه علوم پزشکیدانشگ -

 پزشکی قانونی -

 اورژانس -

 آتش نشانی -

 بیمه -

 دادگستری -

-8 ارائه راهبردهای ایمنی شهر

به ارائه راهبردهای ارتقای ایمنی در شبکه معابر شهر شیراز پرداخته شده است. بر اساس  گام از مطالعهدر این 

ترین راهبردهای قابل ارائه برای ارتقای ایمنی ترافیك در  های صورت گرفته مهم مطالعات انجام شده و بررسی

 اند از: شبکه معابر شهر شیراز عبارت

 ونقل و ترافیك؛ اجرای اقدامات ارتقای ایمنی سیستم حمل و ریزی ارتقای مدیریت و هماهنگی در برنامه -

 آمار و اطالعات مورد نیاز برای تحلیل تصادفات؛ آوری بهبود روش جمع -

 ایمنی تردد؛ موردخاص در  های افزایش آگاهی عمومی و گروه -
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 بهبود نحوه نظارت بر اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی؛ -

 رانندگی؛بهبود شرایط احراز صالحیت  -

 اتخاذ شده در خصوص بیمه وسایل نقلیه؛ های سیاستتصادفات با استفاده از  کاهش -

 ونقل؛ حمل های بهبود شرایط استاندارد تسهیالت و زیرساخت -

 ارتقای مشخصات فنی و بهبود خصوصیات ایمنی وسایل نقلیه موتوری؛ -

 بهبود نحوه آموزش و آزمون رانندگی؛ -

 عملیات امداد و نجات؛ افزایش سرعت و امکانات -

 سازی؛ ایمن های افزایش اعتبارات و منابع مالی طرح -

 اضطراری؛ پزشکیخدمات  ارتقای سرعت و کیفیت -

 خاص. کنندگان افزایش ایمنی استفاده -

 اند: های زیر ارائه شده این راهبردها به صورت کلی هستند و در قالب سرفصل

 نظارت پلیس -

 فرهنگ سازی و اطالع رسانی -

 و نجات امداد -

 طراحی راه -

 بازرسی ایمنی -

 تجهیزات و تاسیسات ایمنی -

 ونقل های هوشمند حمل سیستم -

 پایش و ارزیابی -

-9 ساله 5ارایه راهکارهای کاهش تصادفات برای یک افق 

در سازی معابر پر تصادف ارائه شده است.  برای کاهش تصادفات و ایمن راهکارهای ایمنی در این بند از مطالعه

هر یك از راهکارها به  بندی شده است. سپس ابر پرتصادف به منظور اجرای اقدامات ایمنی اولویتمع این راستا

فایده انجام -ارزیابی هزینه پس از آن معابر و تقاطعات دارای پتانسیل اصالح ایمنی تخصیص داده شده است.

ه عملیاتی و ترسیم برنامه شده و سازگاری این اقدامات با بودجه شهرداری بررسی شده است. در نهایت برنام
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  زمانی برای اجرای راهکارها ارائه شده است.

 راهکارهای مختلف بر اساس هزینه و مدت اجرا بندی تعیین و طبقه -1-0

 مدت انیم، سال( كیمدت )کمتر از  کوتاههای  بر اساس مدت زمان اجرا به بازه ی پیشنهادی ایمنیراهکارها

بندی شده است. همچنین با توجه به اینکه هزینه  دسته سال( 3از  شتری)ب مدت انیمو  سال( 3 تا 0 نی)ب

سازی راهکار، نوسانات قیمتی، تورم و وسعت کار متفاوت هست به طور کیفی به  راهکارها بسته به تاریخ پیاده

دید خوبی برای  ادامهبندی در  بندی شده است. این طبقه هزینه، هزینه متوسط و پر هزینه طبقه سه دسته کم

 تیم مشاور داده است.انتخاب راهکار مناسب در هر نقطه یا معبر به 

 و مدت اجرا نهیمختلف بر اساس هز یراهکارها یبند طبقه -2جدول 

 نوع راهکار کد راهکار

 مدت زمان اجرا هزینه 

 راهکار
کم 

 هزینه

هزینه 

 متوسط

پر 

 هزینه

مدت  کوتاه

)کمتر از 

 یک سال(

مدت  میان

 3تا 0)بین 

 سال(

بلندمدت 

)بیشتر از 

 سال( 3

A1 )راه )تقاطعات و معابر 
های با  ر برگرداناصالح طرح هندسی و ایجاد انباره در دو

 طراحی غیراستاندارد در سطح شهر،
√   √   

A2 )راه )تقاطعات و معابر 
غیر صحیح  طور بههایی که حذف و جانمایی دوربرگردان

 اند،جانمایی شده
√   √   

A3  تقاطعات و معابر(راه( 

اصالح هندسی، روسازی مناسب، ایجاد عالئم عمودی و 

های افقی، تجهیزات ایمنی و ترافیکی مناسب در دسترسی

 اصلی به فرعی در نقاط دارای پتانسیل،
√   √   

A4 )های دارای پتانسیل اصالح،های کاربریاصالحی دسترسی راه )تقاطعات و معابر √   √   

A5  تقاطعات و معابر(راه( 
و 2زتأمین مثلث دید با حذف موانع در میدان دید در 

 های بدون میدان دید الزم، تقاطع
 √   √  

A6 )راه )تقاطعات و معابر 

بندی، ایجاد تجهیزات ایمنی و کنترل ترافیك،  جریان

های  اصالح هندسی و امتداد رفوژهای میانی در تقاطع

 دارای پتانسیل اصالح،

 √   √  

A7 )راه )تقاطعات و معابر 
های دارای  ایجاد تجهیزات ایمنی مناسب در میدان

 پتانسیل اصالح،
 √  √   

A8 )های محلی،اصالح هندسی و روسازی مناسب دسترسی راه )تقاطعات و معابر  √   √  

A9 )احداث تقاطع غیر همسطح راه )تقاطعات و معابر   √   √ 

A10 )راه )تقاطعات و معابر 
ها با  ممنوعیت حرکات گردشی خطرناك و پوشش آن

 اقدامات ترافیکی
√    √  
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 نوع راهکار کد راهکار

 مدت زمان اجرا هزینه 

 راهکار
کم 

 هزینه

هزینه 

 متوسط

پر 

 هزینه

مدت  کوتاه

)کمتر از 

 یک سال(

مدت  میان

 3تا 0)بین 

 سال(

بلندمدت 

)بیشتر از 

 سال( 3

A11 )های خطرناك بستن یا تغییر محل دسترسی راه )تقاطعات و معابر √    √  

A12 )های ترافیکی اقدامات آرامسازی راه )تقاطعات و معابر √    √  

A13 )فازبندی مناسب استفاده از تقاطع چراغدار با راه )تقاطعات و معابر  √  √   

A14 )بندی مناسب( های گردش )جریان اصالح شعاع راه )تقاطعات و معابر √   √   

A15 )ها و...( حذف اطالعات اضافی )تبلیغات، بنرهای مغازه راه )تقاطعات و معابر √   √   

B1روی( راه )تسهیالت پیاده 
ویژه  رو  به عابر پیاده در کنار سواره مناسب ایجاد تسهیالت

 ها، تقاطع های معابر وهای ورودی و خروجیدر محل
    √  

B2روی( راه )تسهیالت پیاده 

ویژه  روها به  ی مناسب در پیادهساز کف اجرای روسازی و

روهای معابر اصلی   ی مخصوص نابینایان در پیادهساز کف

 دارای پتانسیل اصالح،

 √   √  

B3روی( راه )تسهیالت پیاده 

های روها و گذرگاه  سازی و ایجاد پیوستگی پیادهمناسب

توانان با استفاده از  ویژه برای استفاده کم عابر پیاده به

 ی معارض،سازبرطرفو  دار بیشسطوح 

 √   √  

B4روی( راه )تسهیالت پیاده 

های عابر پیاده در محل اتصال ایجاد پیوستگی در گذرگاه

رو  و محل اتصال گذرگاه عرضی عابر پیاده  رو به سواره  پیاده

 به مراکز جذب و تولید سفر،

 √   √  

B5های عرضی عابر پیاده،نظارت بر سد معبر گذرگاه روی( راه )تسهیالت پیاده √   √   

B6روی( راه )تسهیالت پیاده 
حذف موانع و اصالح هندسی مناسب و ایجاد پیوستگی در 

 روهای دارای مشکل،  پیاده
√   √   

B7روی( راه )تسهیالت پیاده 

های با ایجاد گذرگاه غیرهمسطح )پل عابر پیاده( در محل

 باال سرعتنقلیه با  حجم تردد باالی عابر پیاده و وسایل

 شده،اشاره

 √   √  

C1)راه )عالئم عمودی 
اصالح و تهیه نقشه جانمایی صحیح تابلوهای انتظامی، 

 و اخباری در نقاط دارای پتانسیل اصالح، هشداری
 √   √  

C2)راه )عالئم عمودی 
اصالح، تکمیل و جانمایی تابلوهای نام میدان و معابر و 

 هدایت مسیر،
√   √   

C3)ض و یا تعمیر تابلوهای مخدوش،یتعو راه )عالئم عمودی √   √   

C4)رو، در سوارهحذف تابلوهای شخصی و تبلیغاتی  راه )عالئم عمودی √   √   

C5)راه )عالئم افقی 

های طولی )محوری، حاشیه و کشیساماندهی و اجرای خط

ی بند میتقسرو ها و  خطوط عبوری(، برداشت عرض سواره

ای با عرض مناسب،  خطوط عبوری و خطوط پارك حاشیه

-تجدید خطهای موجود و اس ضوابط و دستورالعملبر اس

که از کیفیت و میزان وضوح  های طولی در مقاطعیکشی

 کشی کاسته شده است؛ خط

 √   √  
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 نوع راهکار کد راهکار

 مدت زمان اجرا هزینه 

 راهکار
کم 

 هزینه

هزینه 

 متوسط

پر 

 هزینه

مدت  کوتاه

)کمتر از 

 یک سال(

مدت  میان

 3تا 0)بین 

 سال(

بلندمدت 

)بیشتر از 

 سال( 3

C6)راه )عالئم افقی 

های عابر پیاده و اجرای کشی گذرگاهاجرا و یا امحاء خط

های موجود در  مجدد بر اساس ضوابط و دستورالعمل

 باشد،کشی گذرگاه عابر دارای اشکال می معابری که خط
 √   √  

D1
راه )تجهیزات کنترل 

 ترافیك(

بر اساس ضوابط و  ها کاه سرعتبازبینی و جانمایی اجرای 

سازی رانندگان با استفاده های موجود و آگاهدستورالعمل

 صحیح از عالئم افقی و عمودی ،

 √   √  

D2
راه )تجهیزات کنترل 

 ترافیك(

های دارای های راهنمایی در محلاجرا و یا تعمیر چراغ

 مشکل،
 √   √  

D3
)تجهیزات کنترل راه 

 ترافیك(
   √   √ های دارای پتانسیل اصالح، کاه آشکارسازی مناسب سرعت

D4
راه )تجهیزات کنترل 

 ترافیك(

های غیراستاندارد و نصب  کاه آرامسازی، حذف سرعت

 های کنترل سرعت دوربین
√   √   

D5
راه )تجهیزات ایمنی 

 ترافیك(

های گیر، استوانهکارگیری تجهیزات ایمنی نظیر ضربه به

های دارای در محل …ها و ریل، مخروطیپالستیکی، گارد

 پتانسیل،

 √   √  

D6
راه )تجهیزات ایمنی 

 ترافیك(

های دارای تعویض تجهیزات ایمنی فرسوده در محل

 پتانسیل،
 √   √  

D7
راه )تجهیزات ایمنی 

 ترافیك(

کشی و حفاظ در استفاده از تجهیزات ایمنی، جدول

 های عمیق و پرتگاه، ها، چالهنزدیکی جوی
 √   √  

D8
راه )تجهیزات ایمنی 

 ترافیك(

سازی عوارض  منظور ایمن استفاده از تجهیزات ایمنی به

 موجود نظیر تیرهای برق،
 √   √  

E1
راه )اماکن خاص مثل 

 مدارس، بیمارستان و ..(

در آگاهی رانندگان منظور پیش ها بهاستفاده از کف نوشته

 اماکن خاص دارای پتانسیل،
√   √   

E2
راه )اماکن خاص مثل 

 مدارس، بیمارستان و ..(

و تجهیزات ایمنی و  استفاده از عالئم عمودی و افقی

 های دارای پتانسیل،ترافیکی مناسب در محل
 √   √  

E3
راه )اماکن خاص مثل 

 مدارس، بیمارستان و ..(

های دارای  محل های عرضی در کشی اصالح و امحاء خط

 پتانسیل،
 √   √  

E4
راه )اماکن خاص مثل 

 مدارس، بیمارستان و ..(

-روی مناسب در محل  ها و تسهیالت پیادهایجاد دسترسی

 های دارای پتانسیل،
 √   √  

F1)های وخیم،اصالح و تعمیر و نگهداری مناسب روسازی راه )روسازی   √  √  

F2)رو، های سوارهاصالح شانه راه )روسازی  √   √  

G1)راه )روشنایی 
های دارای  تامین روشنایی مناسب در شب در محل

 پتانسیل،
 √   √  

G2)استفاده تجهیزات شب رنگ و مسیرنما مناسب، راه )روشنایی  √   √  

H1ها آموزش فرهنگ ترافیك و ایمنی در مدارس و دانشگاه انسانی  √    √ 

H2انسانی 
های آموزشی ترافیك و ایمنی برای افراد  کالساندازی  راه

 متخلف )پیش نیاز آزادسازی خودرو توقیف شده(
 √    √ 
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 نوع راهکار کد راهکار

 مدت زمان اجرا هزینه 

 راهکار
کم 

 هزینه

هزینه 

 متوسط

پر 

 هزینه

مدت  کوتاه

)کمتر از 

 یک سال(

مدت  میان

 3تا 0)بین 

 سال(

بلندمدت 

)بیشتر از 

 سال( 3

H3رانندگان سالخورده ییاز تداوم کارا نانیاطم انسانی  √    √ 

H4انسانی 

هایی که خدمات ترافیکی  ایجاد واحدهای ایمنی در سازمان

رعایت اقدامات دهند و ملزم کردن رانندگان به  ارائه می

 ها، توزیع کاال و ...( های اینترنتی، آزانس ایمنی )تاکسی

  √   √ 

H5نظارت بیشتر پلیس رانندگان با تخلف باال انسانی √   √   

H6انسانی 
استفاده از تبلیغات متنوع در سطح شهر در راستای افزایش 

 آگاهی مردم در حوزه ایمنی
 √  √   

H7انسانی 
ها و  بنرهای آگاهی و ایمنی در ناوگاناستفاده از 

 ونقل همگانی های حمل ایستگاه
 √  √   

H8انسانی 

 نامه صدور گواهینامه رانندگی بازنگری آیین

تهیه منابع آموزشی نظیر کتابچه، جزوه و بروشور در 

 خصوص امدادرسانی پزشکی

 √   √  

H9انسانی 
قوانین  تمجید و ارائه پاداش به رانندگان رعایت کننده

 راهنمایی و رانندگی
 √  √   

H10انسانی 
ها و مراکز  پوشش مناسب شبکه معابر توسط پایگاه

 اورژانس؛
 √    √ 

H11های نظارتی و اعمال قانون توسط پلیس نصب دوربین انسانی   √  √  

H12وسیله نقلیه 

گیران در رابطه با معاینه فنی خودروها  ایجاد قوانین سخت

از ناظر در راستای نظارت بر صحت عملکرد و استفاده 

 مراکز معاینه فنی
√   √   

H13وسیله نقلیه 
ملزم ساختن وسایل نقلیه به سالم بودن کمربند ایمنی و 

 استفاده از آن
√   √   

H14ونقل همگانی نوسازی ناوگان فرسوده حمل وسیله نقلیه   √   √ 

H15کارگیری وسایل نقلیه با ایمنی باالتر بهریزی برای  برنامه وسیله نقلیه   √   √ 

H16وسیله نقلیه 
های  تجهیزات نظارتی در ناوگان GPSنصب و به کارگیری 

 ونقل همگانی حمل
  √   √ 

 سازی معابر پر تصادف بندی ایمن اولویت -1-1

های شناسایی نقاط دارای اولویت نظیر فراوانی تصادفات فوتی، جرحی و کل،  ای از شاخص مجموعه 01در شکل 

این که در تکامل  ییها از روش یکی ده است.مجموع خسارت مالی، تعداد تصادفات به طول معبر معرفی ش
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 ییتصادفات و شناسا یاضیر یمدلساز کند، یرا نسبتاً برطرف م ها این شاخص یها و نقصها وجود دارد  شاخص

 نیاز بزرگتر یکی. باشد ی( مPotential for Improvementبهبود ) لیبر مفهوم پتانس ینقاط پرتصادف مبتن

 ی هیدر کل یعبور كیحجم تراف یها آن، داده یساز ادهیپ یاصل ی مهاست که الز نیروش ا نیا یها یکاست

 .باشد یمحورها و تقاطعات شهر است که معموالً در دسترس نم

 

 بندی نقاط حادثه خیز های اولویت شاخص -00شکل 

به  لیدل نیدر دسترس نبود. به هم زین رازیشهر ش یاز هر محور و تقاطع برا یحجم عبور ز،یمطالعه ن نیا در

. اما چنانچه اطالعات دیاستفاده گرد رازیمحورها و تقاطعات شهر ش یبند تیاولو یبرا گرید یها ناچار از روش

ها که به  داده نیبا استفاده از ا توان یم رد،یشهر در دسترس قرار گ نیونقل ا مطالعات جامع حمل كیترافحجم 

هر کدام  یبهبود برا لیمقدار پتانس دهد، یحجم تردد هر محور و تقاطع را نشان م یو نسب یبیصورت تقر

 .محاسبه گردد

̅̅    شاخص معرفی شده در پیارك که به در نتیجه  ̅̅ ̅̅  استفاده شده است. معروف است، بار( EPDOنید )بخوا ̅̅

با این تفاوت که در این  دارد EPDO یا همان مالی خسارت همسنگ شاخصاین روش شباهت بسیار زیادی به 

به تعداد کل تصادفات، به محاسبه شدت تصادفات در هر  مالی خسارت همسنگ شاخصشاخص با تقسیم کردن 

̅̅    ن بنابرایپردازد.  محور و یا تقاطع می ̅̅ ̅̅  گردد: برای هر محور و یا تقاطع به صورت زیر محاسبه می ̅̅

 شاخص های اولویت بندی نقاط حادثه خیز

در نظر گرفتن طول لینک در کنار 
 تعداد مطلق تصادفات

 تعداد کل تصادفات به طول لینك

شاخص ارائه شده در دستورالعمل نحوه شناسایی  
 و اولویت بندی نقاط پر تصادف

 تعداد مطلق تصادفات

 تعداد کل تصادفات

 تعداد تصادفات جرحی

 تعداد تصادفات فوتی

 شاخص معادل خسارت مالی



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  37شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

(1)      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   
     

  
 

و همانطور  است j مکان در تصادف انواع وقوع فراوانی کل    و jمکان  EPDOشاخص       در این رابطه  که

 :گردد به صورت زیر محاسبه می      که در بخش قبل نیز گفته شد، 

(2)   ijij fWEPDO 

ضریب وزنی    و jدر مکان  iفراوانی وقوع تصادف نوع      ،jمکان  EPDOشاخص       در این رابطه  که

 باشد: که به صورت زیر می است iتصادف نوع 

 0تصادفات خسارتی:

 3تصادفات جرحی:

 9تصادفات فوتی:

نشان  21الی  00اشکال با توجه به شاخص معرفی شده در پیارك در ها و تقاطعات شهر شیراز  خیابانوضعیت 

یا بیشتر دارند به عنوان معابر بحرانی  3در این راستا معابری که در روش معرفی شده امتیاز داده شده است. 

یا بیشتر دارند  205تقاطعاتی که امتیاز ارائه شده است. همچنین  3تعیین شده است. لیست این معابر در جدول 

ارائه شده است. معابر و تقاطعات و بحرانی به عنوان   0به عنوان تقاطعات بحرانی ارائه شده است که در جدول 

 نقاط دارای پتانسیل اقدامات و راهکارهای اصالحی ایمنی در اولویت قرار خواهند گرفت.

 

 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  38شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 

 0397تا  0395رای محورهای شهر شیراز در سه سال شاخص معرفی شده در پیارك ب -00شکل 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  39شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 

 ادامه -0397تا  0395در پیارك برای محورهای شهر شیراز در سه سال  شدهشاخص معرفی  -02 شکل



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  01شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 

 ادامه -0397تا  0395شاخص معرفی شده در پیارك برای محورهای شهر شیراز در سه سال  -03شکل 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  00شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 

 ادامه -0397تا  0395ی محورهای شهر شیراز در سه سال شاخص معرفی شده در پیارك برا -00شکل 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  02شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 

 ادامه -0397تا  0395شاخص معرفی شده در پیارك برای محورهای شهر شیراز در سه سال  -05شکل 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  03شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 

 0397تا  0395شاخص معرفی شده در پیارك برای تقاطعات شهر شیراز در سه سال  -06شکل 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  00شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 

 ادامه -0397تا  0395تقاطعات شهر شیراز در سه سال شاخص معرفی شده در پیارك برای  -07شکل 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  05شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 

 0397تا  0395شاخص معرفی شده در پیارك برای تقاطعات شهر شیراز در سه سال  -08شکل 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  06شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 

 ادامه -0397تا  0395شاخص معرفی شده در پیارك برای تقاطعات شهر شیراز در سه سال  -09شکل 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  07شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 

 ادامه -0397تا  0395تقاطعات شهر شیراز در سه سال شاخص معرفی شده در پیارك برای  -21شکل 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  08شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 بندی معابر برای انجام اقدامات اصالحی ایمنی اولویت -3جدول 

 نام معبر ردیف

امتیاز 

شاخص 

 پیارک

 نام معبر ردیف

امتیاز 

شاخص 

 پیارک

 نام معبر ردیف

امتیاز 

شاخص 

 پیارک

حانهیر خ33اسری خ 07 بلوار پرواز فرودگاه 0
قیشقا خ30دنا خ 08 ریکب ریخ ام 2
نهضت خ35کاظم یامام موس خ 09 یکرم خ 3
عمار خ36صدق گو خ 21 یروزیپ خ 0
سلطان اباد خ37ثارگرانیا خ 20 هیمهد خ 5
نارنجستان خ38وحدت خ 22 یامام مهد خ 6
صبا خ39یشرق نیگلچ خ 23 بهشت بلوار 7
بهارستان خ01ییرضا دیشه خ 20 یفروغ خ 8
خ رنبق00دیناه خ 25 محمد رسول اهلل خ 9
خ دلجو02شهیقناعت پ خ 26 هنروران خ 01
یخ باباکوه03امام صادق خ 27 مایصدا و س خ 00
یریبش خ00گلبرگ خ 28 یامام خ 02
دانشگاه ازاد خ05جوان خ 29 یدر کرون نیامام حس خ 03
یچراغ خ06پروانه خ 31 جانبازان خ 00
انیفرهنگ خ07چوپان یعل خیش خ 30 سروناز ب 05
نامجو خ 32 بیاد خ 06

 بندی تقاطعات برای انجام اقدامات اصالحی ایمنی اولویت -0جدول 

 نام معبر ردیف
امتیاز شاخص 

 پیارک
 نام معبر ردیف

امتیاز 

شاخص 

 پیارک

 نام معبر ردیف

امتیاز 

شاخص 

 پیارک

  تره بار دانیم  20 رهیشهرك انج یورود 00 3036 نمایچهارراه س 0

  راه پوستچی  سه  22 هنگ تقاطع 02 3036 ثاریا چهارراه 2

  پیروزی چهارراه 23 2070 یغالم دیشه دانیم 03 303 ستارخان چ 3

 2058 نصر دانیم 20 2068 عصر یول دانیم  00 مشیر چهارراه 0

 2058 فرهنگ تقاطع 25 2067 و مدرس لتیفض تقاطع  05 جانبازان تقاطع 5

  نیفرورد 02 دانیم 26 2067 خیرات چهاراره  06 یفخرآباد دانیم 6

  سه راه قدمگاه شمس 27 2060 امیپ دانیم  07 شهید بهشتی م 7

  احمدآباد دانیم 28 2060 گلشن چهارراه 08 209 چهارراه سرداران 8

  رسالت تقاطع 29 2063 شاهزاده قاسم چهارراه 09 208 آستانه دانیم 9

  حافظیه چ 31 2062 بنفشه چهاراه 21 208 کازرون دروازه 01

(  به 0-9بندی شده )بند  پس از شناسایی معابر و تقاطعات دارای اولویت انجام راهکارهای ایمنی، راهکارهای کد

 5تخصیص داده شده است. این راهکارها برای هر یك از معابر و تقاطعات در جداول  هر یك از معابر و تقاطعات،

 ارائه شده است. 02الی 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  09شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 (01تا  0راهکارهای ارائه شده برای معابر دارای اولویت )معابر  -5جدول 

 

 (21تا  00راهکارهای ارائه شده برای معابر دارای اولویت )معابر  -6جدول 
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بحرانی21300010000000007بلوار پرواز فرودگاه1
A3, A4,. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5, B6, 

B7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, 

D6, D7, D8, E1, EE2, E3, G1, G2E4, F1, F2, G1, G2, 

بحرانی14100000011000008خ امیر کبیر2
A3, A4,. A8,, A15, B1, B2, B3,B4, B5, B6, B7, C1, 

C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 

D8, E1, EE2, E3, G1, G2E4, F1, F2, G1

بحرانی31000000010000005خ کرمی3
A3, A4,  A8, A11, A12, A15, B1, B, B6, B7, C1, C2, 

C3, C4, C5, C6, D1, D5, D6, D7, D8, E1, EE2, F1, 

F2, G1, G2, 

 ,A3, A4,  A8, A11, A12,, B3,B4, B5, B6, B7, C1, C6بحرانی1290710201210010242خ پیروزی4

D1, D2, D3, D4, , E2, E3, G1, G2, E4, F1, F2, G1, G2, 

 ,A3, A4,  A8, A11, A12,, B3,B4, B5, B6, B7, C1, C6بحرانی3121031100000000223خ مهدیه5

D1, D2, D3, D4, , E2, E3, G1, G2, E4, F1, F2, G1, G2, 

  ,A4,  A8, A11, A12, A15,  B2,  B5, B6, B7, C1, C2 بحرانی640001000000200013خ امام مهدی6

C4,  C6, D1, D2, D3, D4, D5,  D7, D8, E1,   F1, F2,   

بحرانی01010100000000003بلوار بهشت7
A3, A4,  A8, A11, A12, A15, B1, B, B6, B7, C1, C2, 

C3, C4, C5, C6, D1, D5, D6, D7, D8, E1, EE2, F1, 

F2, G1, G2, 

 ,A3, A4,  A8, A11, A12, A15, B1, B2,  C1, C2, C3بحرانی23010010000000019خ فروغی8

C4, C5, C6, D1, D2, E1, EE2, E3, G1M,  F1, F2, G1,  

بحرانی43000000100000008خ محمد رسول اهلل9
A3, A4,  A8, A11, A12, A15, B1, B, B6, B7, C1, C2, 

C3, C4, C5, C6, D1, D5, D6, D7, D8, E1, EE2, F1, 

F2, G1, G2, 

  ,A4,  A8, A11, A12, A15,  B2,  B5, B6, B7, C1, C2 بحرانی22010001100000007خ هنروران10

C4,  C6, D1, D2, D3, D4, D5,  D7, D8, E1,   F1, F2,   

راهکارهای اجرایی نام معبر ردیف

علت تامه تصادفات

فراوانی 

تصادفات
وضعیت معبر
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بحرانی14100000000000006خ صدا و سیما11
A3, A4,  A8, A11, A12, A15, B1, B, B6, B7, C1, C2, 

C3, C4, C5, C6, D1, D5, D6, D7, D8, E1, EE2, F1, 

F2, G1, G2, 

 ,A3, A4,  A8, A11, A12, A15, B1, B2,  C1, C2, C3بحرانی2120000000000006خ امامی12

C4, C5, C6, D1, D2, E1, EE2, E3, G1M,  F1, F2, G1,  

بحرانی012011000001000116خ امام حسین13
A3, A4,  A8, A11, A12, A15, B1, B, B6, B7, C1, C2, 

C3, C4, C5, C6, D1, D5, D6, D7, D8, E1, EE2, F1, 

F2, G1, G2, 

 ,A3, A4,  A8, A11, A12,, B3,B4, B5, B6, B7, C1, C6بحرانی22000000000000005خ جانبازان14

D1, D2, D3, D4, , E2, E3, G1, G2, E4, F1, F2, G1, G2, 

  ,A4,  A8, A11, A12, A15,  B2,  B5, B6, B7, C1, C2 بحرانی21010000001000005ب سروناز15

C4,  C6, D1, D2, D3, D4, D5,  D7, D8, E1,   F1, F2,   

  ,A4,  A8,    B1,    B6, B7, C1, C2, C3, C4,   D1,  D3 بحرانی12000100000000004خ ادیب16

D5,  D7,  E1,   F1, F2,   

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, C5, C6, D1, D2, D3بحرانی11000010000000004خ یاسر17

D4, D5, D6, D7, D8, E1,  E3,   

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی12000000000000014خ دنا18

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

 ,A3, A4, A7. A8,  A12, A15, B1  C4, C5, C6, D1, D2بحرانی02101000000000004خ امام موسی کاظم19

D3, D4, E1, F1, F2, G1, G2, 

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, C5, C6, D1, D2, D3بحرانی12000000000000003خ صدق گو20

D4, D5, D6, D7, D8, E1,  E3,   

راهکارهای اجرایی نام معبر ردیف

علت تامه تصادفات

فراوانی 

تصادفات
وضعیت معبر



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  51شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 (31تا  20راهکارهای ارائه شده برای معابر دارای اولویت )معابر  -7جدول 

 

 (01تا  30راهکارهای ارائه شده برای معابر دارای اولویت )معابر  -8جدول 
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 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی01000000000000103خ ایثارگران21

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی02000000010000003خ وحدت22

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی01000010000000002خ گلچین شرقی23

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, C5, C6, D1, D2, D3بحرانی11000000000000002خ شهید رضایی24

D4, D5, D6, D7, D8, E1,  E3,   

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی02000000000000002خ ناهید25

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, C5, C6, D1, D2, D3بحرانی10001000000000002خ قناعت پیشه26

D4, D5, D6, D7, D8, E1,  E3,   

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, C5, C6, D1, D2, D3بحرانی02000000000000002خ امام صادق27

D4, D5, D6, D7, D8, E1,  E3,   

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی01000000000100002خ گلبرگ28

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, C5, C6, D1, D2, D3بحرانی10100000000000002خ جوان29

D4, D5, D6, D7, D8, E1,  E3,   

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی00010000000000001خ پروانه30

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

راهکارهای اجرایی نام معبر ردیف
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تصادفات
وضعیت معبر
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  ,A4,  A8,    B1,    B6, B7, C1, C2, C3, C4,   D1,  D3 بحرانی10000000000000001خ شیخ علی چوپان31

D5,  D7,  E1,   F1, F2,   

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی10000000000000001خ نامجو32

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

 ,A3, A4, A5, A7, A8, A11, A15, B1, B2, C1, C4, E1بحرانی11000000000000002خ ریحانه33

H1, G2

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی01000000000000001خ شقایق34

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی00000000000000101خ نهضت35

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

  ,A4,  A8,    B1,    B6, B7, C1, C2, C3, C4,   D1,  D3 بحرانی00000000000000001خ عمار36

D5,  D7,  E1,   F1, F2,   

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی10000000000000001خ سلطان اباد37

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

 ,A3, A4, A5, A7, A8, A11, A15, B1, B2, C1, C4, E1بحرانی01000000000000001خ نارنجستان38

H1, G2

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی10000000000000000خ صبا39

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

  ,A4,  A8,    B1,    B6, B7, C1, C2, C3, C4,   D1,  D3 بحرانی01000000000000001خ بهارستان40

D5,  D7,  E1,   F1, F2,   

راهکارهای اجرایی نام معبر ردیف

علت تامه تصادفات

فراوانی 

تصادفات
وضعیت معبر



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  50شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 (07تا  00راهکارهای ارائه شده برای معابر دارای اولویت )معابر  -9جدول 

 

 (01تا  0 تقاطعاتاولویت )راهکارهای ارائه شده برای تقاطعات دارای  -01جدول 
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 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی02000000000000002خ رنبق41

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

 ,A3, A4, A5, A7, A8, A11, A15, B1, B2, C1, C4, E1بحرانی01000000000000001خ دلجو42

H1, G2

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی10000000000000001خ باباکوهی43

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

 ,A3, A4, A5, A7, A8, A11, A15, B1, B2, C1, C4, E1بحرانی01000000000000001خ بشیری44

H1, G2

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, C5, C6, D1, D2, D3بحرانی10000000000000001خ دانشگاه ازاد45

D4, D5, D6, D7, D8, E1,  E3,   

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, B1, B2, B3,B4, B5بحرانی10000000000000001خ چراغی46

B6, B7, C1, C2, C3, C4, 

 ,A3, A4, A7. A8, A11, A12, A15, C5, C6, D1, D2, D3بحرانی00000000000000001خ فرهنگیان47

D4, D5, D6, D7, D8, E1,  E3,   

راهکارهای اجرایی نام معبر ردیف
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بحرانی141000000000020211چهارراه سینما1
A1, A2, A5, A6,  A8, A10, A11, B1, B2, B4, B7, 

C1, C3, C5, D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, 

E3, E4, F1, F2, G1, G2

بحرانی320100000000040111چهارراه ایثار2
A1, A2, A5, , A8, A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

B1, B2, B4, B7, C1, C3, C5, D1, D2, D4, D5, D6, 

D7, D8, E1, E2, E3, E4, F1, F2, G1, G2

بحرانی00301000010100007چ ستارخان3
A1, A2, A5, A6, A8, A10, A11, B1, B2, B4, B7, 

C1, C3, C5, D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, 

E3, E4, F1, F2, G1, G2

بحرانی03100000000000004چهارراه مشیر4
A1, A2, A5, A7, A8, A10, A11, A12, A13, A14, 

A15, B1, B2, B4, B7, C1, C3, C5, D1,  D4,  D6, 

D7,  E1, E2, E3, E4, F1, G1, G2

بحرانی03000010000000004تقاطع جانبازان5
A1, A2, A5,  A8, A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

B1, B2, B4, B7, C1, C3, C5, D1,  D4,  D6, D7,  

E1, E2, E3, E4, F1, G1, G2

بحرانی01000010000000002میدان فخرآبادی6
A1, A2, A5, A7, A8, A10, A11, A12, A13, A14, 

A15, B1, B2, B4, B7, C1, C3, C5, D1,  D4,  D6, 

D7,  E1, E2, E3, E4, F1, G1, G2

بحرانی00100000000000001م شهید بهشتی7
A1, A2, A5,  A8, A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

B1, B2, B4, B7, C1, C3, C5, D1,  D4,  D6, D7,  

E1, E2, E3, E4, F1, G1, G2

بحرانی480211210010000123چهارراه سرداران8
A1, A2, A5, A6, A8, A10, A11, B1, B2, B4, B7, 

C1, C3, C5, D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, 

E3, E4, F1, F2, G1, G2

بحرانی480211210010000123میدان آستانه9
A1, A2, A5,  A8, A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

B1, B2, B4, B7, C1, C3, C5, D1,  D4,  D6, D7,  

E1, E2, E3, E4, F1, G1, G2

  ,A6, A10, A11, A12, A15, C1, C3, D7, D5, D6بحرانی872011001100121126دروازه کازرون10

F1, F2

راهکارهای اجرایی نام تقاطع و میدانردیف

علت تامه تصادفات

فراوانی 

تصادفات
وضعیت معبر



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 گزارش مدیریتی

 

  52شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 (21تا  00 تقاطعاتراهکارهای ارائه شده برای تقاطعات دارای اولویت ) -00جدول 

 

 (31تا  20 تقاطعاتراهکارهای ارائه شده برای تقاطعات دارای اولویت ) -02جدول 
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 ,A1, A2, A5, A8, A10,A13, A14,  B1, B2, B4, B5بحرانی12301000100000008ورودی شهرک انجیره11

C1, D5, D7, F1, G1,G2

 ,A1, A2, A5, A8, A10,A13, A14,  B1, B2, B4, B5بحرانی43000000000001008تقاطع هنگ12

C1, D5, D7, F1, G1,G2

  ,A1, A2, A5, A8,  A14,  B1, B2, B4, B5, C1, D5بحرانی271011000100000114میدان شهید غالمی13

F1, G1,G2

 ,A1,  A5, A8,  A14, A15, B1, B2,  B5, C1, D5, D7بحرانی21105211003000000144میدان ولی عصر14

F1, G1,G2

  ,A1, A2, A5, A8,  A14,  B1, B2, B4, B5, C1, D5بحرانی952102100002000124تقاطع فضیلت و مدرس15

F1, G1,G2

 ,A1, A2, A5, A8, A10,A13, A14,  B1, B2, B4, B5بحرانی12000000010003006چهاراره خیرات16

C1, D5, D7, F1, G1,G2

  ,A1, A2, A5, A8,  A14,  B1, B2, B4, B5, C1, D5بحرانی322000010201000011میدان پیام17

F1, G1,G2

 ,A1, A2, A5, A8, A10,A13, A14,  B1, B2, B4, B5بحرانی421010001000000111چهارراه گلشن18

C1, D5, D7, F1, G1,G2

  ,A1, A2, A5, A8,  A14,  B1, B2, B4, B5, C1, D5بحرانی9110302010000070538چهارراه شاهزاده قاسم19

F1, G1,G2

 ,A1,  A5, A8,  A14, A15, B1, B2,  B5, C1, D5, D7بحرانی432000021011070221چهاراه بنفشه20

F1, G1,G2

راهکارهای اجرایی نام تقاطع و میدانردیف

علت تامه تصادفات

فراوانی 

تصادفات
وضعیت معبر
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 ,A1, A2, A5,A7, A8,  A14,  B1, B2, B4, B5, C1بحرانی25144120000501000355میدان تره بار21

D5,  F1, G1,G2

 ,A1, A2,  A8, A10, A14, A15, B1, B2, B4, B5, C1بحرانی12000000001000005سه راه پوستچی قصردشت22

D5, D7, F1, G1,G2

 ,A1, A2, A5, A8, A10, A13, A14, A15, B1, B4بحرانی30000000000001015چهارراه پیروزی23

B5,  D5,  F1, 

 ,A1,  A5, A8,  A14, A15, B1, B2,  B5, C1, D5, D7بحرانی662200000020000019میدان نصر24

F1, G1,G2

 ,A1, A2, A5,   A14, A15, B1,  B4, B5, C1, D5, D7بحرانی370010000000000214تقاطع فرهنگ25

F1, G1,G2

 ,A1, A2, A5, A8, A10, A13, A14, A15, B1, B4بحرانی6315200001012000048میدان 12 فروردین26

B5,  D5,  F1, 

 ,A1,  A5, A8,  A14, A15, B1, B2,  B5, C1, D5, D7بحرانی630111000000000112سه راه قدمگاه شمس27

F1, G1,G2

 ,A1, A2, A5, A8, A10, A13, A14, A15, B1, B4بحرانی433010000100000012میدان احمدآباد28

B5,  D5,  F1, 

 ,A1, A2,  A8, A10, A14, A15, B1, B2, B4, B5, C1بحرانی12000000000000004تقاطع رسالت29

D5, D7, F1, G1,G2

 ,A1, A2, A5,   A14, A15, B1,  B4, B5, C1, D5, D7بحرانی12000000000001004چ حافظیه30
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راهکارهای اجرایی نام تقاطع و میدانردیف

علت تامه تصادفات

فراوانی 

تصادفات
وضعیت معبر
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  53شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 فایده برای راهکارهای پیشنهادی-ارزیابی هزینه -1-3

ها  این روش کلیه هزینه .های ارزیابی اقتصادی است ترین تحلیل ترین و مهم تحلیل هزینه ـ فایده  یکی از مفصل

فایده آن است که این روش  -کند. نقطه قوت اصلی تحلیل هزینه  ها را کمی و پولی می های اصلی پروژه و فایده

دهد. از این رو نتایج به  سازگار مورد توجه قرار می های مختلف پروژه را در یك چارچوب ها و منافع گزینه هزینه

شوند. این به نوبه خود باعث  اند تبدیل می ها که به ارقام قابل مقایسه تبدیل شده ای از انتخاب صورت دامنه

 شود.  گیری می تسهیل فرآیند ارزیابی و تصمیم

ها براساس فواید و  فته شد، انتخابگر ایمنی راهگذاری در زمینه راه و  وقتی تصمیمات مربوط به سرمایه

های مختلف  شود. روش تحلیل هزینه ـ فایده با تجزیه و تحلیل فواید و هزینه های مختلف آن انجام می هزینه

پردازد. این روش،  یك پروژه پیشنهادی با استفاده از معیارهای پولی معین به بررسی پیشنهاد مورد نظر می

دهد و ابزار دیگری  قرار می و منافع اجتماعی های زیست محیطی ران در زمینه زیانگی ابزاری را در اختیار تصمیم

تواند در امتداد معیارهای بسیار دیگر مورد استفاده قرار گیرد که عمدتاً برحسب شرایط  کند که می نیز تهیه می

 منافع اجتماعی و رود. پول محوری در این روش، تا حدی در زمینه اثرات زیست محیطی فیزیکی به کار می

باشد ولی توافقی روی دامنه وسیعی از تأثیراتی که باید براساس ارزش مادی معین شود،  اطمینان بخش می

 وجود ندارد.

خطرناك ضد سالمت  دهیپد كیاز بعد سالمت و بهداشت  یا از تصادفات جاده یناش نیسنگ عاتیصدمات و ضا

خطرناك نابود کننده  دهیپد كی یها و از بعد فرهنگ کننده خانواده رانیپدیده خطرناك و كی یو از نظر اجتماع

کننده اعتبار  خطرناك نابود دهیپد كی یاسیها و از لحاظ س گر خانواده تیو سرپرستان هدا یفرهنگ انیمرب

 یجوامع انسان یخطرناك نابود کننده منابع اقتصاد دهیپد كی یبحران زده و از بعد اقتصاد یکشورها یاسیس

 یبند دسته كیباشد. بر اساس  یم یمختلف و در ابعاد گوناگون قابل بررس یها آثار تصادفات به شکل ت.اس

شوند. عناصر  یم یبند میتقس میمستق ریغ یها نهیو هز میمستق یها نهیهزتصادفات به دو گروه  نهیعناصر هز

. همانطور که مشاهده بندی نمود دسته 20نشان داده شده در شکل توان به صورت  را می نهیدو گروه هز نیا

 ایرفته  نیاز ب هینقل لیو وسا اءیاش یها نهیهز ،درمان و دارو یها نهیهزبه توان  های مستقیم را می شود هزینه می

 یها نهیهز و کفن و دفن زودرس یها نهیهز، مهیو ب سیپل ،ییقضا ندیآشامل فر یادار یها نهیهز ،دهیصدمه د

و  یآثار روح توان به مواردی مانند: های غیر مستقیم نیز می اشاره کرد. برای هزینه بالقوه از دست رفته داتیتول
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نامطلوب در افراد  یو روان یآثار روح ،(یزندگ تیفیتصادفات )کاهش ک ینامطلوب بجا مانده در قربان یروان

 اشاره کرد.  در بازماندگان یو اجتماع یفرهنگ آثار نامطلوبو همچنین خانواده، دوستان و همکاران 

از دست رفته  داتیتول نهیهز یبه عبارت ایشخص در تصادف و  كیاز دست رفتن  نهیفوق، هز یها نهیهز انیاز م

در حال توسعه به خود اختصاص  یحادثه را در کشورها انیمرتبط با قربان یمال یها نهیاو، بخش اعظم هز

 یها نهیو هز انیاز تصادف در اطراف یآثار غم و غصه ناش نه،یجزء از هز نیا یبررس رد نیدهد. همچن یم

 . مورد توجه قرار خواهد گرفت یبعد یتصادف در نسل ها یاجتماع

 
 های وارد شده در صورت رخ دادن یك تصادفات ترافیکی هزینه -20شکل 

 

 

ی
ت ترافیک

صادفا
 هزینه ت

 هزینه های مستقیم

 هزینه های دارو و درمان

 هزینه های اشیاء و سایل نقلیه از بین رفته یا صدمه دیده

 هزینه های اداری شامل فرآیند قضایی، پلیس و بیمه

 هزینه های کفن و دفن زودرس

 هزینه های تولیدات بالقوه از دست رفته

 هزینه های غیر مستقیم

کاهش کیفیت )آثار روحی و روانی نامطلوب به جا مانده در قربانی تصادفات 
(زندگی  

 آثار روحی و روانی نامطلوب در افراد خانواده، دوستان و همکاران

 آثار نامطلوب فرهنگی و اجتماعی در بازماندگان
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مرجع اصلی باشد و به عنوان  میدر دسترس های تصادفات ترافیکی  در ایران مهمترین منبعی که برای هزینه

از دکتر اسماعیل  "هزینه تصادفات ترافیکی“گیرد، کتاب  برای محاسبه هزینه تصادفات مورد استفاده قرار می

در این منبع در گام هزینه تصادفات وارد شده برای تصادفات کل کشور محاسبه شده است. این باشد.  آیتی می

 ها عبارتند از: گام

 درمان و جراحات جسمانیمحاسبه هزینه  -

ای و ساعات کاری از دست رفته مربوط به مجروحان و  محاسبه هزینه اوقات تلف شده در تصادفات جاده -

ها که موقتاً معلول  ای از آن مانند و ارزش اقتصادی ساعات کار بالقوه دسته مصدومانی که زنده می

 شوند.  می

دائم و، غم و غصه و جراحات روانی و فرهنگی و های  محاسبه هزینه افراد کشته شده و معلولیت -

 اجتماعی

 آالت و اشیاء از بین رفته و یا خسارت دیده محاسبه هزینه تجهیزات ماشین -

 ای  محاسبه هزینه اداری تصادفات جاده -

به صورت زیر محاسبه گردیده شده است )منبع:  0383در نهایت در این منبع به صورت متوسط برای سال  

 تصادفات، دکتر اسماعیل آیتی(: کتاب هزینه

 میلیون تومان 008متوسط هزینه تصادفات خسارتی:  -

 میلون تومان به ازای هر تصادف 05متوسط هزینه تصادفات جرحی: -

 متوسط هزینه تصادفات فوتی: یك میلیارد و هفتصد میلیون تومان به ازای هر تصادف -

ها  باشد، نیاز است تا با توجه به نرخ تورم این هزینه می 0383مربوط به سال ها  حال با توجه به اینکه این هزینه

های  ه موجود در سالیان. نرخ تورم سالنشان داده شده است زیرکه در جدول  محاسبه گردد 0397به سال 

با توجه به محاسبات انجام شده هزینه تصادفات رخ از سایت بانك مرکزی گرفته شده است.  0397تا  0383

 با توجه به مطالعات دکتر آیتی و نرخ تورم اعالمی از سوی بانك مرکزی عبارتند از: 0397داده در سال 

 میلیون تومان 0708متوسط هزینه تصادفات خسارتی:  -

 میلون تومان به ازای هر تصادف 005متوسط هزینه تصادفات جرحی: -
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 تصادفمیلیارد و هشتصد میلیون تومان به ازای هر  06متوسط هزینه تصادفات فوتی:  -

 میانگین هزینه تصادف در کشور با توجه به مطالعه دکتر آیتی و نرخ تورم ساالنه -03جدول 

  
 هزینه یك تصادف  )میلیون تومان(

 خسارتی جرحی  فوتی نرخ تورم سال

0383 - 0،711 05 008 

0380 0100 0،877 51 201 

0385 0009 2،011 56 202 

0386 0800 2،087 66 206 

0387 2500 3،008 83 303 

0388 0108 3،055 90 307 

0389 0200 3،883 013 000 

0391 2005 0،708 025 501 

0390 3105 6،057 063 605 

0392 3007 8،290 221 808 

0393 0506 9،588 250 0102 

0390 0009 01،729 280 0000 

0395 9 00،690 301 0200 

0396 906 02،807 339 0306 

0397 3002 06،806 005 0708 

 

های تصادفات وارد شده در این  هزینه 0397بنابراین با توجه به تعداد تصادفات رخ داده در شهر شیراز در سال 

نشان داده شده است. الزم به ذکر است که  03تومان که در جدول  میلیاردهزار  500هزار و  0شهر برابر است با 

های اجتماعی مانند  های عمر از دست رفته و همچنین هزینه های موجود حتی هزینه در این هزینه، تمام هزینه

نیز محاسبه شده است و باال بودن این عدد نیز  نامطلوب در افراد خانواده، دوستان و همکاران یو روان یآثار روح

 باشد.  در راستای همین موضوع می
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با توجه به مطالعه دکتر آیتی و نرخ تورم ارائه شده توسط بانك  0397 هزینه تصادفات ترافیکی در شیراز در سال -00جدول 
 مرکزی

 11تعداد تصادف در سال  نوع تصادف
 0311هزینه هر تصادف در سال 

 )میلیون تومان( 

 هزینه کل

 )میلیون تومان( 

 91،020 08 5،181 خسارتی

 3،380،555 005 7،599 جرحی

 0،102،592 06،806 62 فوتی

 0،500،510 کل

های کل تصادفات شهر شیراز محاسبه شده است. به منظور  های هر نوع تصادف و مجموع هزینه تا به اینجا هزینه

و تعداد کاهش تصادفات در صورت اجرای راهکارهای ایمنی بایست هزینه اجرای  فایده می-ارزیابی هزینه

خیز  هر معبر و تقاطع حادثهدر نهایت برای در ادامه محاسبه شود.  خیز راهکارها در معابر وتقاطعات حادثه

  فایده انجام شده است.-ارزیابی هزینه بحرانی

فایده اهمیت دارد، دوره زمانی ارزیابی راهکارهای ایمنی و -یکی از موضوعاتی که در مورد ارزیابی هزینه

شده است که در زیر اعالم اهداف کمی کاهش تصادفات در شهر شیراز به شرح میزان کاهش تصادفات است. 

 فایده انجام شده است. -درصد تصادفات، ارزیابی هزینه 21و انتظار کاهش  0017ادامه بر اساس افق میانی 

 0399سال مبنا:  -

 % جرحی شدید21% فوتی + 21:  کاهش 0017سال افق میانی  -

 % جرحی شدید 01% فوتی + 01: کاهش 0005سال افق طرح:  -

درصدی تصادفات در افق میانی را داشت. بر این اساس  21توان انتظار  ر نظر گرفته شده میهای د با توجه به افق

و تقاطعات بحرانی هزینه تقریبی اجرای راهکارهای ایمنی در این افق و هزینه کاهش یافته تصادفات  برای معابر

به منظور محاسبه هزینه تصادفات  شده است. انجام ارزیابی هزینه به فایدهمورد انتظار ارائه شده و بر مبنای آن 

 تر بیان شد استفاده شده است. از مطالعات دکتر آیتی و محاسبه نرخ تورم که پیش

که به عنوان معابر و  تقاطع شهر شیراز 31معبر و  07ارزیابی هزینه به فایده اجرای راهکارها در  در نهایت

دهد که سود حاصل از اجرای این راهکارها  ها نشان می انجام گرفت. نتایج ارزیابی تقاطعات بحرانی معرفی گردید،

بر این اساس سود ناشی از  نشان داده شده است. 20الی  22در اشکال  نتایجباشد. این  ها می بیشتر از هزینه آن

راهکارهای ایمنی در  میلیارد تومان، سود ناشی از اجرای 2208اجرای راهکارهای ایمنی در معابر شهر شیراز 
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 6600راهکارهای ایمنی در شهر شیراز  کل میلیارد تومان و سود ناشی از اجرای 0305تقاطعات شهر شیراز 

باشد و  می مورد انتظار میلیارد تومان برآورد شده است. الزم به ذکر است این سود ناشی از کاهش تصادفات

 .خواهد رسیدبخش زیادی از این سود به عموم مردم 

 
 سود ناشی از اجرای راهکارها در معابر شهر شیراز -22شکل 

 
 سود ناشی از اجرای راهکارها در تقاطعات شهر شیراز -23شکل 

12.1 

34.999 

22.899 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 هزینه اجرای راهکارها

 هزینه کاهش یافته مورد انتظار

 سود ناشی از اجرای راهکارها

ارزیابی هزینه به فایده اجرای راهکارهای ایمنی در معابر شهر شیراز 

 (میلیارد تومان)

15.9 

59.46 

43.56 

0 10 20 30 40 50 60 70

 هزینه اجرای راهکارها

 هزینه کاهش یافته مورد انتظار

 سود ناشی از اجرای راهکارها

ارزیابی هزینه به فایده اجرای راهکارهای ایمنی در تقاطعات شهر 

 (میلیارد تومان)شیراز 
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 سود ناشی از اجرای راهکارها در معابر و تقاطعات شهر شیراز -20شکل 

 بررسی و سازگارسازی هزینه راهکارها با بودجه شهرداری -1-0

برای اجرای یك سیاست ابتدا بایستی طرح به صورت کامل مورد ارزیابی اقتصادی قرار گیرد. در اجرای طرح 

جامع و کارآمد در زمینه امینی راه، تأمین منابع مالی مناسب بسیار عامل مهمی است و این امر نبایستی به 

ای است که  فعالیت مقرون به صرفه های عمومی تحت تاثیر قرار گیرد، زیرا ایمنی راه دلیل محدویت بودجه

 شود.  های اقتصادی می ها و کاهش زیان موجب حفظ و نجات انسان

و  اتیاز مال یشهردار یدرآمد ناکاف ،یکاف هی، کمبود سرماایمنیدر حوزه  یشهر یمال نیتأم یاصل یها از چالش

 نیب یعدم هماهنگ ،یبده هیبر پا یمنابع مال گریها و اشکال د محدود به وام یابیدست ،یخدمات عموم

بودن چارچوب  یناکاف ،یشهر التیهتس یو اجرا یطراح یبرا یکیتکن تیمختلف، فقدان ظرف یها سازمان

 ها استیو س یا تعرفه نیقوان ،یگذار  هیسرما نیبه علت کمبود قوان یمشارکت بخش خصوص یبرا یو تجار یقانون

 انیجر شیبه بازار و کمك به افزا یدسترس جیروش ترو كیشفاف هست.  ریغ یزیر برنامه یندهایو فرا

اتمام روش  ن،یارائه تضم قیاز طر یاعتبار یها توسعه تواند یم یمحل یها دولت یبرا یخصوص یگذار هیسرما

 ،یا توسعه یمال ینهادها نیبلندمدت ا یها باشد. وام یتجار یتخصص یمال یها توسط واسطه رهیو غ یمال نیتأم
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 شیافزا ،یانتقال منابع مال ستمیو بهبود س یگذار هیسرما تیمانند بهبود موقع یمتعدد یها وهیش به توانند یم

مشارکت  شیافزا یمناسب برا طیشرا جادیا گر،ید یمال یبه ابزارها یابیامکان دست جادیو ا ها یدرآمد شهردار

 کمك کنند. یمحل یها به دولت ،یاسیاصالحات س قیاز طر یبخش خصوص

 یبرا یمال ازین انهیماه یشامل انواع عوارض و شارژها یاست که با استفاده از منابع داخل نیبر ا یشهردار تالش

به  کنیکنند. ل نیرا تأم در حوزه ایمنیاز جمله  یشهر یها انواع پروژه یو اجرا یشهر یها رساختیاحداث ز

نرخ عوارض بر درآمد  شیو اثر معکوس افزا یدرآمد یکدها یری)کشش ناپذ یمنابع درآمد نیا یثبات یب لیدل

به جز رو  یا چاره ها یگونه خدمات باعث شده با شهردار نیا یرشد تقاضا برا گریو از طرف د یمکتسبه شهردار

جهت استفاده از منابع بخش  یشهردار یطیشرا نینداشته باشند. در چن یآوردن به منابع بخش خصوص

 نیمشارکت را دارا باشد. اصوال مشارکت ب یالزم برا طیشرا ریو سا یت رفتارثبا ،یلاعتبار ما ستیبا یم یخصوص

قرارداد منافع  نیارزش افزوده دو طرفه است که به دنبال آن طرف جادیبر اساس ا یو دولت یبخش خصوص

 استفاده کنند. گریکدی ینسب یها تیجانبه امور کسب کنند و از مز كینسبت به انجام  یشتریب

 یگذار هیسرما یها شرکت یطرف و ناکارآمد كیاز  ها یشهردار یمال دیشد یها تیطور خالصه محدود به

. دینما یم هیشهرها توج یارائه خدمات برا ییرا در کارا یضرورت مشارکت بخش خصوص گر،ید یاز سو یدولت

 ییآن کارا نیتر عمده هاست ک یاتیو خصوص ها یژگیو یدارا ،یبا بخش دولت سهیدر مقا یعملکرد بخش خصوص

بخش  یها تیها از ظرف یاستفاده شهردار نهیدر زم یبه منابع متنوع است. تجارب ارزنده جهان یباال و دسترس

 باشد. یموضوع م نیا دیمؤ یخدمات شهر یها پروژه یدر جهت اجرا یخصوص

اشتغال  جادیو ا یشتاب توسعه و رشد اقتصاد شهر یبرا یبه عنوان اهرم تواند یم یگذار هیو سرما هیسرما جذب

 اتیشهر و تبادل تجرب یتیریبه اصالح نظام مد تواند یم یگذار هیجذب سرما نیبه کار گرفته شود. عالوه بر ا

از  یبودجه شهردار نیشتریب نکهیتوجه به ا اب ن،یمنجر شود. بنابرا نینو یها یفناور یریو به کارگ یاقتصاد

را  یها نه تنها توسعه شهر امور شهر به آن یسپار گذاران و برون هیجلب سرما شود یم نیشهروندان تأم قیطر

 تیراستا با توجه به محدود نی. در اکاهد یم زیبلکه از باز پرداخت عوارض توسط شهروندان ن بخشد، یم عیتسر

 نیبه منظور تأم یبخش خصوص هیاجذب سرم یبرا یریشهرها اتخاذ تداب یآمد در داریناپا تیو وضع یصنعت

 است.  ازین ایمنی یها پروژه یمنابع مال

موضوع  نینهاد بر ا نیا یباال یمواجه بوده است و بده یبا کمبود منابع مال شیراز یشهردار ریچند سال اخ یط
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. اوردیب یرو یمال نیتام گرید یها به روش نکهیندارد جز ا یا چاره یشهردار یطیشرا نیدامن زده است. در چن

ها از جمله  پروژه گریو د یعمران یها در احداث پروژه یبخش خصوص هیها استفاده از سرما روش نیاز ا یکی

نهاد  نیا  ،یکمبود منابع مال زیو ن یارشهرد یبدهکار لیطور که عنوان شد به دل است اما همانایمنی  یها پروژه

بخش  یها هیدر نظر دارد از سرما یداده است و اگر شهردار از دست گذاران هیسرما یخود را برا تیجذاب یبه نوع

 خصوص اتخاذ کند. نیدر ا یدیجد ریخود استفاده کند، الزم است تا تداب یها پروژه شبردیپ یبرا یخصوص

 یاتیمال یاست که با استفاده از وجوه حاصل از درآمدها نیگزیجا كیتوان گفت که طرح مشارکت به عنوان  یم

و  یطرف از بخش دولت كی نیماب یدر قالب طرح مشارکت، قرارداد بلندمدت .باشد یم یو با استقراض عموم

پروژه و  یبردار و بهره یدازو راه ان یمال نیساخت، تأم ،یبه منظور طراح ،یاز بخش خصوص یگریطرف د

و در قبال استفاده شود که در طول مدت قرارداد مشارکت  یمنعقد م ،یتوسط طرف بخش خصوص التیتسه

انجام  یبه طرف بخش خصوص ییها شده، پرداخت جادیا یها رساختیو با عامه مردم از ز یطرف بخش دولت

 یمال تیبا خالص شدن از مسئول ها یهرداراست که ش نیمشارکت ا یایمزا نیاز مهم تر یکی. ردیگ یم

را در زمان مقرر بسازد.  ها رساختیز یگذار هیسرما تیبدون محدود توانند یرو، م شیپ یا هیسرما یها نهیهز

 جادیبدون ا التیساخت تسه یها از راه یکیراه  نیبا توان استقراض ندارند و ا لیتما ها یاز شهردار یاریبس

از  یمند شود. برخ بهره یاز تجربه و مهارت بخش خصوص تواند یم یاست. بخش دولت یشهردار یبرا یبده

 اند از: عبارت یبخش خصوص یها مهارت

باشند، وابسته به تقاضا  یم یکه منبع پرداخت به بخش خصوص یخدمات یاز آنجا که کارمزدها پروژه: نشیگز

کارمزدها را  نیا یطیلزوما و تحت هر شرا یفرض که طرف بخش دولت نیباشد و با ا یخدمات پروژه م یبرا

را دارد و از ورود به  یاقتصاد یها ط در پروژهمشارکت فق زهیانگ ی. لذا طبیعت بخش خصوصدینما ینم نیتضم

 است.ایمنی  یها پروژه یها موضوع از چالش نیکنند. ا یم یخوددار یاقتصاد هیفاقد توج یطرح ها

دارد و از  دهیچیپ یها پروژه تیریرا در مد یتخصص باالتر یکه بخش خصوص شود یگفته م پروژه: تیریمد

بعد از آن  یو خدمات نگهدار دهد یم لیرو، پروژه را به موقع و در چارچوب بودجه در نظر گرفته شده تحو نیا

 یکیرو،  نیمهم نامطلوب است و از ا یها پروژه تیریدر مد ی. اغلب سابقه بخش دولتکند یارائه م یبه خوب زیرا ن

 است. یخصوصکارا توسط بخش  تیریمشارکت، اعمال مد یها پروژه یها تیاز مز

طرف بخش  یبرا یبردار در ساخت و بهره تیمشارکت، متضمن تمرکز مسئول یقراردادها :تیمسئول تمرکز
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مشکالت را بر گردن  یمانکاریهر پ شود یکه سبب م ها تیرو، مسئله تداخل مسئول نیو از ا باشد یم یدولت

 .گردد یم یمنتف ندازد،یب یگرید

لذا بخش  گردد، یم یتلق ییکارا یبرا یاصل زهیعامل سود، انگ نکهیاست که با توجه به ا نیفرض بر ا :ییکارا

و کسر  مهیدو عامل جر یریکامال آشکار است که در نظرگ رایاست. ز یاساس کاراتر از بخش دولت یخصوص

 گذاران هیسرما یاعمال شده از سو یها کنترل زیدر کار و ن یشده در قرارداد در مقابل کوتاه ینیب شیپرداخت پ

 یتیریمد یها ییبا ناکارا یو برخورد فور صیالزم نسبت به تشخ نانیپروژه، اطم یدهندگان بر شرکت مجر و وام

 ییها یکوتاه نیچن یکه به سادگ یپروژه توسط فقط بخش دولت یبا اجرا سهی)در مقا ریناپذ قصور جبران ریو سا

 .آورد یم جود( را به وشود یپوشانده م

 یمربوطه، برا یاست که قراردادها نیا شود، یمشارکت مطرح م یها که در ارتباط با پروژه یگرینکته د :ینوآور

از  یریگ بهره یبخش دولت یگوناگون و برا یها به راه حل دنیفرصت رس یبخش خصوص شنهاددهندگانیپ

از  یامر ناش نی. ادینما یفراهم م ماتو با روش ارائه خد ها رساختیز ینوآورانه را در رابطه با طراح یکردهایرو

معموال به هنگام درخواست از  ،یمشارکت است که به موجب آن، طرف بخش دولت یقراردادها هیکل یژگیو

. کند یها را مشخص م موردنظر خود از پروژه و نه داده یها  یها، خروج جهت شرکت در مناقصه یبخش خصوص

دارد و نه  ازیو خدمات ن رساختیرا از نظر ز یزیکند که چه چ یمشخص م یبخش دولتطرف  گر،ید انیبه ب

 خدمات ارائه شوند. نیا یقیچگونه و به چه طر نکهیا

عدم  طیپروژه ممکن است تحت شرا یاز انواع قرارداد مشارکت، شرکت مجر یدر برخ طرف سوم: یدرآمدها

کار را طرف  نیکند. هر چند که ا دیتول یاضاف یبتواند درآمدها ،یبخش دولت یها رساختیکامل از ز یبردار بهره

رابطه مؤثر  نیاست بتواند در ا نممک یبخش خصوص ژهیو یها مهارت یانجام دهد ول تواند یم زین یبخش دولت

بهبود  جهیکارمزد خدمات و در نت زانیبه کاهش م تواند یم ینیچن نیا یباشد. به هر حال، هر گونه در آمد اضاف

 یسپار برون یکه ارائه خدمات دولت یدر موارد سك؛یدر معرض ر هیگذار باشد. سرما ریپول تاث دیقدرت خر

نداشته باشند، فقط منابع حاصل از کار انجام شده  یعملکرد مطلوب یوصبخش خص یها چنانچه شرکت شود، یم

وام دهندگان و  هیارکت، سرمامش یها اما در چارچوب طرح یگرید زیدهند و نه چ یخود را از دست م

ارائه خدمات مطابق  نیتضم یبرا یباالتر یمال زهیانگ جتایو نت باشد یم سكیدر معرض خطر و ر گذاران هیسرما

 نیا رایقرارداد مشارکت باشد. ز كیبلند مدت  دیفوا نیتر از مهم یکی نیا دیشده، وجود دارد. شا خواستهآنچه 
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 د.ینما یدر بلندمدت را مستحکم م ها رساختیز یو نگهدار یبردار بهره سكیانتقال ر هیامر پا

ها در حال  از محصوالت و خدمات حاصل از آن یبردار و بهره ییربنایز یها انجام پروژه یبرا هیسرما نیتأم نحوه

در  ژهیمختلف به و یدر کشورها یدولت یها سازمان یرو شیپ یچالش ها نیاز مهم تر یکیحاضر به عنوان 

خاص خود را  بیو معا ایمزا كیهر  هقابل انجام است ک یمختلف یها به روش هیسرما نیحال توسعه است. تأم

به  ه،یسرما نیاست. به صرفه بودن استفاده از هر روش تأم گریکدیمتفاوت از  زیاستفاده از آنها ن ندیدارند. فرا

 دارد. یبستگ گرید یو ضرورت آن و عوامل مختلف اقتصاد هیمصرف کننده سرما میتصم

 هیسرما لیبا تشک یگذار هیبا نرخ بازگشت توأم است. سرما یول یاقتصاد نهیبا هز هیسرما لیو تشک یریگ شکل

 هیشود. تشکیل سرما یو انسان یماد یا هیسرما ریذخا شیمنابع منجر به افزا صیاست که تخص ریپذ امکان یزمان

خدمات  جادیو ا یا واسطه ،یا هیسرما یکاالها دیتول یبرا رایدر تحقق توسعه است ز یادیعامل مهم و بن

 است.  ازین هیبه سرما شود، یکه شرط الزم توسعه محسوب م ییربنایز

 یگذار هیسرما یروش ها 

 است.  ریها به شرح ز از آن یرود که برخ یبه کار م یگذار هیسرما یبرا یمتعدد یها روش

 یخارج میمستق یگذار هیسرما 

 یخارج میمستق ریغ یگذار هیسرما  

 یواگذار ،یساخت، بهره بردار  

 یتملك، واگذار ،یساخت، بهره بردار  

 تملك  ،یساخت، بهره بردار 

 یساخت، بهره بردار د،یخر  

  ساخت، اجاره، واگذاری 

 مشارکت یروش ها گریو د یبیترک یروش ها - یمشارکت مدن 

و  25های  در شکل 0399شهرداری شیراز در سال بینی شده برای  پیشها و درآمدهای  مربوط به هزینه اطالعات

شهرداری برآوردشده برای گردد، کل درآمدهای  مالحظه می 25 طور که در شکل ارائه شده است. همان 26

در این میان، سهم درآمدهای پایدار و ناپایدارِ میلیارد تومان بوده است.  0311، معادل 0399شیراز در سال 
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مربوط به درآمدهای ناپایدار و درصد  7/85شهرداری در این سال تقریبا با سال قبل برابر بوده است )حدود 

((. درصد خارج از شهرداری 8 درصد توسط شهرداری و 3/6نیز مربوط به درآمدهای پایدار ) درصد 3/00حدود 

درصدی، بیشترین سهم را  0/30سهم با  ساختمان، درآمدهای مربوط به مدهای ناپایدارهمچنین، از میان درآ

 های درآمدی داشته است. نسبت به سایر بخش

 
 99های مختلف در سال  بینی درآمد شهرداری شیراز در بخش پیش -25شکل 

 
 99های مختلف در سال  های شهرداری شیراز در بخش هزینه بینی پیش -26شکل 
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ل میلیارد تومان بوده است )شک 0311، معادل 0399شهرداری در سال  برآوردشده برای های وه، کل هزینهعال به

ها مربوط به  % از هزینه2/31های عمرانی و  ها مربوط به حوزه % از هزینه8/69(. از این مقدار، در حدود 26

ونقل و بهبود عبور و مرور در  حوزه حملشده برای  سهم درنظر گرفتههای جاری بوده است. عالوه بر این،  حوزه

طور  . همانباشد درصد می 8/23در حدود  0399شهرداری در سال های عمرانی  سطح شهر شیراز از کل هزینه

های شهرداری  درصدی از کل هزینه 3/06با سهم « ایجاد تأسیسات درآمدزا»شود،  مشاهده می 26که در شکل 

 ونقل در رتبه دوم قرار گرفته است. بخش حملپس از  0399شیراز در سال 

، به 99و  98، 97های  های شهرداری شیراز در سال ونقل در هزینه درمجموع، با توجه به اینکه سهم بخش حمل

توان گفت سهم این بخش در این سه سال با نوسان زیادی  % بوده است، می8/23% و 30%، 06ترتیب درحدود 

 روبرو بوده است.

 ی، توسط شهردار به شورا0011سال  یبرا رازیش یشهردار یتومان اردیلیم 61هزار و  6جه بود  حهیالدر این 

 0011بودجه  حهیضمن ارائه ال رازیشهر ش یالعاده شورا فوق یدر صحن علن رازی. شهردار ششده استشهر ارائه 

 میتومان تنظ اردیلیهزار م 3حدود  یبا مبلغ 97: بودجه سال دش ادآوریشهر،  یبه شورا رازیش نیا یشهردار

در این راستا شهردار شیراز  تومان ارائه شده است. اردیلیهزار م 6از  شیب ندهیشده بود اما امروز بودجه سال آ

در  یبودجه شهردار حهیبر ال یادیموجب فشار ز یارز راتییها و تغ تمام شده کاال، پروژه متیقمعتقد است، 

 یها تیها، دچار محدود پروژه تاًیتمام شده محصول و نها متیو ق نهیهز شیافزا لیشد. به دل جادیا 97سال 

ها شهردار شیراز معتقد  شده است. با توجه به افزایش نرخ ارز و چند برابر شدن هزینه پروژه یدر شهردار یجد

 05تا  دیبا 0011بودجه  های عمرانی اجرایی شود باید پروژه 97و  96بودجه  تیاگر بناست با همان ظرفاست 

را ارائه  یشنهاداتیشورا است که پ یحق قانون. در این رابطه الزم به ذکر است شد یم میتومان تنظ اردیلیهزار م

 را ندارند. ها ونیسیدر کم 0011بودجه  حهیحق اعمال نظر خالف ال یشهردار رانیاز مد كیچیکند اما ه

ش تصادفات موتورسیکلت مدت و بلندمدت به منظور کاه کوتاه دستورالعمل و برنامه عملیاتی -1-5

 و عابرپیاده

برای تصادفات فوتی رخ داده در شهر شیراز، بیشترین تعداد نوع برخورد مربوط به  شد تر گفته که پیشهمانطور 

که به طور ویژه برای این دو نوع  باشد عابرین پیاده در این شهر می همچنینورسیکلت سواران و برخورد با موت

 مدت و بلندمدت در این بند ارائه شده است.  کوتاه های طرحها و  برنامهبرخورد 
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 ها و راهکارهای مربوط به کاهش تصادفات موتور سیکلت: طرح

 بلندمدت( ؛یشخص هینقل لهیوس كیبه عنوان  کلتیاستفاده از موتورس تیاهش مطلوبک( 

 افتیمتقاضیان در یت براافزایش مقدار و تنوع تمرینات رانندگی تحت نظار یهایی برا کارگیری برنامه به 

مهارت و تجربه رانندگان جوان و توسعه، ارزیابی و گرفتن امتحان و  شیجهت افزا موتور سیکلت گواهینامه

 ؛ )بلندمدت(های آموزشی و تجهیزات برای بهبود ایمنی حرکت رانندگان مسن همچنین برنامه

  مدت( به طور جدی؛ )کوتاهامه آموزش رانندگان موتورسیکلت و طرح اجبار داشتن گواهینپیگیری 

 مدت( )کوتاه ؛ها ای توسط پلیس راه بر روی موتورسیکلت های ویژه کنترل 

 سختگیری بیشتری بر روی وسایل نقلیه موتور سیکلت اعمال  ،در قوانین راهنمایی و رانندگی بازنگری و آن

 ؛)بلندمدت(شود

  استفاده الزامی از لوازم ایمنی مثل کاله ایمنی، زانو بند، میله حافظ زانوی راننده موتورسیکلت به صورت

 مدت( )کوتاهکنترل شود.  راهوردقیق توسط پلیس 

 مدت( و با جدیت پیگیری شود. )کوتاه ها الزامی شود اخذ معاینه فنی برای موتورسیکلت 

 یریجلوگ -جاده  یکنار یها حفاظ یها هیپوشش دادن پا یبرا کاهش شدت برخورد با استفاده از محافظ 

سپر  رینظ مختلف ها در انواع هیدر مقابل پا یاضاف لیبا استفاده از ر یکنار یحفاظها یها هیاز برخورد با پا

 یوجرسیاستفاده از ن -ها  چیپ یرونیدر قسمت ب ژهیو موتوتیوب به و لیموتور ل،یپالست ر ،یفلز

 ی؛ )بلندمدت(ضرور یها در محل یکابل یها و حفاظ لیگاردر یجا ه( بیبتن یها )حفاظ

 یها ریگ ضربه یریبکارگاند از:  عبارت در برخورد موتورسواران بیکاهش آس های پیشنهادی جهت طرح 

تابلوها  هیپا یاجرا، راه هیاز مانع در حاش یتأمین ناحیه عار -ها  حفاظ ییو انتها ییاستاندارد در نقاط ابتدا

آسفالت  ای یساز  شانه ،دیمحدود کننده د یاهیگ یها کوتاه نمودن پوشش ،و مناسب دهیسنج یها در محل

با  یکه اصطکاك کم ییها عدم استفاده از آسفالت ،جهت استفاده موتورسواران یخاک یها نمودن شانه

استفاده از آسفالت ، کلتیموتورس یتردد باال حجم کند در مقاطع با یم جادیا کلتیموتورس یها چرخ

از  یریگ روش لکه رییتغ ها و )تقاطع یمقاومت در برابر لغزندگ جادیمتخلخل در مقاطع منتخب جهت ا

جهت بهبود  زدانهیر یحفاظتی ها آسفالت ایمواد پرکننده به آسفالت سرد  ریقطران و سا ای ریق قیطر

نصب تابلوها و عالئم و باشد(  ییجزکوچك و دیها تا حد ممکن با یریگ لکه یبند آبی، )مقاومت لغزندگ

 هیحاش یها تفرجگاه ژهیبه و موتورسواران ها در محدوده تردد در راه کلتیمربوط به عبور موتورس یعمود

 مدت( ؛ )کوتاهشهرها
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 در  یاقدامات کنترل دیتشد یحمل و نقل و سوانح رانندگ یمنیا تیرینامه مد نییآ 02ماده  00بند  برابر

شده که ضرورت دارد در  نییراهور ناجا تع سیپل فیاز جمله وظا ریخصوص موتورسواران شامل موارد ز

موتورسواران فاقد  یا دهکنترل جا دیتشد :رندیقرار گ یریگیهر استان لحاظ شده و مورد پ ییبرنامه اجرا

ها و  در جاده نینفر ترك نش كیاز  شیبا ب تردد، تیو اعمال محدود نیاعم از راکب و ترك نش یمنیکاله ا

 یا تردد جاده ژهیو نامهیصدور گواه یبرا ژهیو یها آزمون یو اجرا یطراح، شهرها یلومتریک یس هیحاش

منوط  ،ها و کنترل آنان با هدف کاهش حضور موتورسواران کم تجربه در جاده کلتیموتورس راکبین یبرا

 یدولت یها با سازمان یهماهنگ، ها و مانند آن یبه عدم خالف یا کردن ادامه تردد موتورسواران متخلف جاده

مربوطه  یبا الزام موتور سواران ادار رابطه در یو لشگر یکشور یها و نهادها شرکت زیو وابسته به دولت و ن

از  یها در برخ کلتیتردد موتورس تیممنوع، آنی و نظارت مستمر بر حسن اجرا یمنیا به استفاده از کاله

 کلتیموتورس ژهیو كیگشت نامحسوس کنترل تراف اتیعمل یانداز راهو  و .... عتیر تردد مانند روز طبپ امیا

. سال مختلف امیمنتخب و ا یکنترل و نظارت بر تردد موتورسواران در محورها یو مکان یبرنامه زمان هیتهو 

 )بلندمدت(

 به خصوص در شبکه  هینقل لهیوس عنو نیو نحوه استفاده از ا کلتیخاص راکبان موتورس طیتوجه به شرا با

 ییشناسا نهیزم نیگردد. در ا نیو تأم ییشناسا یها به درست آن یآموزش یازهایها ضرورت دارد ن راه

از مبدا تا  سفر یالگوها کلت،یعمده وقوع تصادفات موتورس یها و محل یمخاطب، مراکز سکونت یها گروه

مورد  یآموزش یها بروز تخلفات موتورسواران، نحوه ارتباط با مخاطبان، متون و مهارت یها نهیمقصد، زم

 زاتیآموزش با ارائه تجه قیآموزش دهنده، نحوه تلف یها مخاطبان، گروه التیبا سن و تحص متناسب ازین

 ،یمحلو  یبوم یها نهادها و بخش یو راکبان آن، نحوه مشارکت و همکار کلتیمربوط به موتورس یمنیا

و  یمنیا زاتیکنندگان تجه افتیو در دگانیها، نظام ثبت اطالعات و سوابق آموزش د دوره یمحل برگزار

 نیو تدو هیهستند که الزم است در ته ییمخاطبان از مؤلفه ها یرفتار یالگو رییاز نحوه تغ یابینظام ارز

 )بلندمدت( موتورسواران در نظر گرفته شوند. یو فرهنگ ساز یطرح آموزش

 شهرها و با مشارکت  میاز حر یو در محدوده خاص یا تواند به صورت منطقه یمربوطه م یها آموزش

محالت  یاریها، شورا یها، بخشدار یارهایمردم نهاد از جمله ده یها و انجمن یدولت ریو غ یدولت ینهادها

 )بلندمدت( شته باشد.را به دنبال دا یکمتر یها نهیو هز شتریب ریو ... انجام شود تا تأث

 در  کلتیکنترل موتورس یها مهارت کلت،یموتورس منیو ا حیخصوص راندن صح الزم در یها آموزش هیارا

 یساز آگاه کلت،یموتورس نانیتوسط راکبین و سرنش یمنیمختلف، ضرورت استفاده از کاله ا یها تیموقع
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از انجام  یها، عواقب و خطرات ناش ها در راه و خطرات تردد آن یا جاده كیتراف یها یژگیموتورسواران از و

 نیاز قوان یرویپ تیهمراه و اهم صحبت با تلفن جهت،حرکت در خالف  کلت،یبا موتورس یشیحرکات نما

 ؛ )بلندمدت(از آن یچیو عدم سرپ یا جاده کاربران گریهمانند د یو رانندگ ییراهنما

 بدون کلتیکنترل فرزندان خود در استفاده از موتورسها در  نقش خانواده نییدر خصوص تب یاطالع رسان 

 لیرانندگان وسا ژهیبه و یا کاربران جاده ریبه سا یرسان اطالعو  الزم یها و کسب مهارت نامهیداشتن گواه

استفاده از مراکز آموزش ن و سوارا کلتیها در برابر موتورس واکنش آن و در خصوص نحوه رفتار یسوار هینقل

 نامهیگواه انیها به متقاض جاده در کلتیالزم راندن موتورس یها نتقال دانش و مهارتجهت ا یرانندگ

 نیالزم در ا یها آموزش هیو ارا یمنیکاله ا ژهیبه و یمنیا زاتیاستفاده از تجه یبرا غاتیتبل ،کلتیموتورس

 موتورسواران و انیدر م یمنیکاله ا گانیرا عیمانند توز یو ابتکار نینماد یها طرح یبرخ یاجرا ،رابطه

 بیو ترغ یمنیفرهنگ استفاده از کاله ا جیتواند در ترو یم منیسواران ا کلتیکاروان موتورس یانداز راه

 )بلندمدت( واقع گردد. دیمف کلتیموتورس از منیو ا حیمردم به استفاده صح

 موتورسواران  به یالزم و اطالع رسان یآموزش ها هیموجود در استان جهت ارا یارتباط بسترهای از استفاده

جاده و آموزش در  کنار پوستر و بروشور، آموزش در ،یو استان یمحل یها رسانه ،یعموم غاتیتبل قی)از طر

 )بلندمدت(محالت( 

 ی، محورها شهردر  یدر حوزه موتورسوار یمنیبا موضوعات ا یآموزش یها و بنر یغاتیتبل یلبوردهاینصب ب 

 یها فروشگاه هینصب بنر در کل ،یاصل دانیمسجد و م وارید ریهدف و نقاط پر تردد و مشخص روستاها نظ

 مدت( ؛ )کوتاهآن رینظ ییها موتورسواران و طرح یبرا یمنیا یها امكیارسال پ کلت،یعرضه موتورس

 یواگذار جهت التیهتس یمنطقه و برقرار یجو طیمناسب و استاندارد )مطابق با شرا یمنیکاله ا ییشناسا 

روشن در روز در مناطق با آب  یها با چراغ کلتیتوصیه نمودن راندن موتورس وبه موتورسواران  یمنیکاله ا

 یرهایکه در مس ییها کلتیموتور س یبرا نیراگب یزانو ینصب حفاظ ها ی وو برف یباران ،یابر یو هوا

 کنند. می تردد یبرون شهر

 هر  عقب ریگلگ ایها و  ها، کمك پدال ی)بر رو کلتیو نصب شبرنگ در جلو و عقب موتورس گانیرا عیتوز

روشن و  یها توصیه نمودن موتورسواران به استفاده از لباسو  (دینما نیرا تأم یکه بازتاب بهتر یقسمت

 مدت( )کوتاهها  آن یمناسب برا قهیجل ها و فراهم نمودن بازتاب در شب یدارا

 مدت( )کوتاهها  آن ییروشنا ستمیها و رفع نقص س کلتیموتورس گانیو را یفن ینیبازب 

 ی )بلندمدت(اعمال قانون و آموزش یا )کاله، شبرنگ، لباس و ...( با برنامه  یمنیا زاتیتجه یتلفیق واگذار 
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 ها و راهکارهای مربوط به کاهش تصادفات عابرپیاده: طرح

  سازی ترافیك و جلوگیری  تصادفات عابر پیاده عبارت است از: آراماز جمله اقدامات ایمنی به منظور کاهش

اصالح/ نصب تابلوهای ویژه محل عبور ، برطرف کردن موانع دیدنقلیه عبوری از معابر محلی،  از عبور وسایل

اضافه کردن جزایر حفاظتی برای عابرین ، های دیگر عبور عابرین پیاده عابرین پیاده تعیین مجدد محل

اضافه کردن فاز ، های روگذر یا زیرگذر عابرین پیاده نصب پل، نصب چراغ راهنمایی ویژه عابرین پیاده، پیاده

دور نمودن محل پارکینگ از محل ، بندی فاز عبور عابرین پیاده اصالح زمان، ویژه برای عبور عابرین پیاده

محل عبور »تابلو نصب، «مدرسه»کشی  اجرای خط، برطرف کردن موانع دید، عبور عابرین پیاده

نصب چراغ راهنمایی ویژه عبور ، نصب تابلوهای حد سرعت در محدوده مدارس، «آموزان مدارس دانش

تجدید نظر در نقشه طراحی مسیر ، آموزان های حفاظتی برای عبور دانش استفاده از نرده، آموزان دانش

نصب عالئم ، محل دادن اشیاء بزرگبرطرف کردن یا تغییر ، های روگذر یا زیرگذر ساخت پل، اطراف مدرسه

، های حفاظتی با بافت شکننده در مقابل موانع و اشیاء ثابت ها یا لوله نصب میله، شبرنگ بر روی شیء ثابت

های درزگیر و  ایجاد پوشش، روکش نمودن سطح خیابان )نوع اصطکاکی(، نصب جداول حفاظتی یا گاردریل

 مدت( )کوتاه ح آسفالتشیارزنی سط، های تقاطع قیردار در ورودی

 معابر  یروها  ادهیدر پ انینایمخصوص ناب یساز کف ژهیو به روها  ادهیمناسب در پ یساز و کف یروساز یاجرا

 مدت( )کوتاه اصالح، لیپتانس یدارا یاصل

 توانان با استفاده  استفاده کم یبرا ژهیو به ادهیعابر پ های و گذرگاه روها  ادهیپ یوستگیپ جادیو ا سازی مناسب

 مدت( )کوتاه معارض، سازی و برطرف دار بیاز سطوح ش

 یرو  و محل اتصال گذرگاه عرض به سواره رو  ادهیدر محل اتصال پ ادهیعابر پ های در گذرگاه یوستگیپ جادیا 

 مدت( )کوتاه سفر، دیبه مراکز جذب و تول ادهیعابر پ

 مدت( )کوتاه اده،یعابر پ یضعر های بر سد معبر گذرگاه نظارت 

 بلندمدت( مشکل، یدارا یروها  ادهیدر پ یوستگیپ جادیمناسب و ا یموانع و اصالح هندس حذف( 

 با  هینقل لیو وسا ادهیعابر پ یبا حجم تردد باال های ( در محلادهی)پل عابر پ رهمسطحیگذرگاه غ جادیا

 ، )بلندمدت(باال سرعت

  روی،  سیستم پیاده و اولویت دادن به احداث و نگهداری تسهیالت پیادهشناخت نیازهای جاری و آتی

 )بلندمدت(

 )... مدت( ، )کوتاهبهبود وضعیت فیزیکی معابر پیاده )طرح هندسی، روسازی و 
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 (معلولین و سالمندان کودکان،) توان کم افراد برای پیاده معابر سازی مناسب، 

 ،بلندمدت(محیط زیست، بهداشت و ...( بهبود وضعیت کیفی معابر پیاده )زیبا سازی( ، 

 دراماکن  های چراغدار و بدون چراغ با حجم تردد باالی عابران پیاده در کلیه تقاطع-گذرگاه عرضی  احداث

در مقابل تمامی مدارس، و  اداری -با حجم قابل توجه تردد پیاده مانند مناطق مرکزی با کاربری تجاری

در اماکنی که احتمال وقوع برخورد بین عابران و وسایل و کز درمانی، اداری ها و مرا ها، دانشگاه بیمارستان

 مدت( )کوتاه نقلیه وجود دارد.

 افزایش دادن قابلیت دید و تشخیص محل عبور در صورتی که چند نقطه  یدر کلیه نواحی حائز اهمیت برا

مرکز عابران در یك نقطه کشی شده برای ت برای  عبور فرضی وجود داشته باشد، احداث یك گذرگاه خط

 مدت( )کوتاه مفید است.

  کیلومتر در ساعت و همچنین در معابر با حجم قابل توجه وسایل  51در کلیه مسیرهای با سرعت بیش از

رو نباید به وفور و  کشی پیاده خط .نقلیه سنگین، الزم است از احداث گذرگاه عرضی همسطح خودداری شود

متری هر  021محل گذرگاه پیاده بین دو  تقاطع نباید در فاصله کمتر از  و گردد جادیبه صورت نابجا ا

 مدت(  )کوتاه تقاطع واقع گردد.

 ای که به آن نزدیك  عرضی پیاده باید از نظر موقعیت در محلی قرار گیرد که رانندگان وسایل نقلیه گذرگاه

نباید گذرگاه بعد از تاج قوس در  طور واضح و آشکار آن را رویت کنند. همچنین هشوند قادر باشند ب می

فاصله دید کافی جهت رویت  نندهصفحه قائم یا بعد از قوس در صفحه افقی قرار گیرد زیرا در این حاالت را

گذرگاه را نخواهد داشت. اگر گذرگاه عرضی پیاده در محلی قرار گرفته باشد که چراغ راهنمایی در آنجا 

کافی رعایت نشده باشد باید آنرا جابجا نمود. اگر چنانچه شرایط وجود نداشته و فاصله دید به اندازه 

فراهم نکند و یا فاصله جابجایی موقعیت قدیم و جدید  افیزیکی محل، موقعیت جدید مناسب و ایمنی ر

های الزم برای رانندگان  یا  متر باشد باید از مالحظات دیگری نظیر چراغ راهنمایی با آگاهی 051بیش از 

ابران و وسایل نقلیه )زیر گذر یا رو گذر( استفاده نمود. وسایل نقلیه پارك شده ممکن است جداسازی ع

متری از گذرگاه، پارك وسایل  6توان در فاصله  را بگیرند، جهت رفع این مشکل می انجلوی دید رانندگ

 . )بلندمدت(متر می رسد( 9های چراغدار این فاصله به  )در تقاطع نقلیه را ممنوع کرد

 ها تمایل به  باید گذرگاه پیاده تحت زاویه قائمه به جدول خیابان متصل گردد زیرا پیاده االمکان تیح

 91پیمودن کوتاهترین فاصله بین دو نقطه را دارند و اگر چنانچه گذرگاهی با زاویه بزرگتر یا کوچکتر از 

خیابان عبور خواهند نمود که درجه به جدول خیابان متصل باشد عابران خارج از محدوده گذرگاه از عرض 
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گردد. در صورتی که احداث گذرگاه عرضی  این باعث افزایش خطر و احتمال وقوع حادثه برای عابران می

 کشی آن با مداد بازتابنده که بینایی را تحریك می کنند صورت گیرد. مورب ناگزیر باشد باید خط

 مدت( )کوتاه

 های راهنمایی)با تابلوهای ایست( در کاهش  وسیله چراغ هبهای کنترل شده  خط ایست در گذرگاه ترسیم

تجاوز وسایل نقلیه به گذرگاه پیاده موثر است. تجاوز وسایل نقلیه به گذرگاه عرضی پیاده نه تنها باعث 

دید سایر وسایل نقلیه  نایجاد یك مانع بر سر راه عبور عابران از گذرگاه می شود بلکه باعث محدود شد

شود.  نی که در سطح گذرگاه حضور دارند )بخصوص نسبت به معلولین و افراد کوتاه قد( مینسبت به عابرا

 مدت( . )کوتاهمتری و به موازات گذرگاه قرار گیرد 0خطوط ایست باید حداقل در فاصله 

 کنند ایجاد تراکم و تداخل  که خیلی باریکند برای عابرانی که در جهت مخالف حرکت می هایی گذرگاه

متر برای  3متر کمتر باشد رعایت حداقل عرض  8/0های پیاده نباید هیچگاه از  . عرض گذرگاهکنند می

 مدت( )کوتاه ها ترجیح دارد. گذرگاه

 رو و میزان عبوری که توسط چراغ راهنمایی به آن  مناسب گذرگاه پیاده بستگی به عرض سواره طول

شود دارد. اغلب زمان فاز سبز خیابان فرعی بر اساس زمان مورد نیاز عابر جهت عبور از  اختصاص داده می

حجم قابل  یامتر بوده   22رو بیش از  هایی که عرض سواره گردد. در محل عرض خیابان تعیین می

ز ای عابرپیاده معلول یا سالمند وجود داشته باشند باید یك جزیره میانی جهت عبور عابران ا مالحظه

 )بلندمدت( رو ایجاد نمود. گذرگاه عرضی در میانه سطح سواره

 ها قرار گیرند تا تعداد تصادفات ناشی از وجود ایستگاه  های اتوبوس بعد از تقاطع االمکان باید ایستگاه حتی

اتوبوس کاهش یابد. اشکال این حالت در این است که وقتی ایستگاه اتوبوس خیلی کوتاه و تقاضا زیاد باشد 

ها به  کرده باشد ممکن است اتوبوس ركا وقتی که یك وسیله نقلیه در ایستگاه اتوبوس )خالف قانون( پای

گذرگاه  پیاده داخل شوند ایستگاه اتوبوسی که بعد از تقاطع قرار گرفته باید به طور صحیح طراحی شده و 

 )بلندمدت( پارك که در آن ممنوع باشد.

 شود که  ه عنوان مانعی برسر راه عبور عابران از گذرگاه بوده و باعث میبه راست وسایل نقلیه اغلب ب گردش

رو )خارج از گذرگاه( استفاده کنند. ضمنأ باعث  عابران جهت رسیدن به سمت دیگر خیابان از خطوط سواره

شود.  ( قرار دارند نیز میدیها )در همان ورو محدود شدن دید رانندگانی که در خط عبوری سمت چپ آن

شود. یکی از مواردی که  ر دو حالت فوق مشکالتی برای ایمنی پیاده در گذر از عرض خیابان ایجاد میدر ه

شود انحراف توجه رانندگان )در  ها می گردش وسایل نقلیه باعث ایجاد مسایلی برای ایمنی پیاده در گذرگاه
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انتظار یافتن فاصله عبور  است. در این حالت راننده در بوریحال گردش( از عابران پیاده به ترافیك ع

مناسب بین وسایل نقلیه در حال نزدیك شدن بوده و در نتیجه تمام توجه او به جای پیاده به وسایل نقلیه 

کردن گردش به راست در ابتدای زمان چراغ قرمز و فراهم نمودن فاز  شود. ممنوع عبوری معطوف می

 عابر و وسایل نقلیه در حال گردش کمك کند.تواند به کاهش تعداد تصادفات  میمخصوص گردش به چپ 

 )بلندمدت(

 تواند روی ایمنی پیاده اثر مثبت یا منفی داشته باشد. اثر مثبت اینکه توجه عابران و  یکطرفه می خیابان

شود.  رانندگان فقط به یك سمت جلب می شود که این خود باعث کاهش زمان دریافت و عکس العمل می

برخورد عابران و  دیکطرفه باعث کاهش حرکات گردشی و در نتیجه کاهش تعدا های ضمنأ عملکرد خیابان

های یکطرفه روی ایمنی پیاده در ارتباط با سرعت وسایل نقلیه و  منفی خیابان اثر گردد. وسایل نقلیه نیز می

خود های یکطرفه بیشتراست که  انحراف توجه عابران پیاده نا آشنا است. سرعت وسایل نقلیه در خیابان

گردد و همچنین ممکن است عابران در تشخیص میزان زمان الزم جهت  باعث افزایش مسافت توقف می

ها سمت  عبور از بین وسایل نقلیه دچار خطا شوند. انحراف توجه عابران بدین معنا ست که ممکن است آن

گاه کنند در حالیکه چپ خود را کنترل کرده و ببینند که ترافیکی وجود ندارد و اقدام به عبور از گذر

 )بلندمدت( ترافیك از سمت راست در جریان است.

 ها دارای نرخ باالی تصادفات عابر و وسایل نقلیه است. اگر در این گونه نقاط  از عرض راه در بین تقاطع عبور

ا باید ه های پیاده در بین تقاطع شوند. گذرگاه بینی شود رانندگان از حضور عابر آگاه می گذرگاه پیاده پیش

مناسبی داشته باشند تا به رانندگان  وقعیتهای پارك ممنوع م های احتیاط و محل در ارتباط با محل تابلو

رو منتظر عبور از عرض خیابان هستند را داده و همچنین به عابران  اجازه تشخیص عابرانی که در پیاده

قطری می توانند به _های افقی کشی  اجازه تشخیص وسایل نقلیه ای که نزدیك می شوند را بدهد. خط

 مدت( )کوتاهکمك کنند.   عابرانسازی رانندگان از حضور احتمالی  آگاه

 های طولی و عرضی تردد  خیز در گذرگاه سازی مقاطع حادثه افزایش ایمنی تردد عابران پیاده از طریق ایمن

 مدت( )کوتاه عابران پیاده و ارائه پیشنهادات و راهکارهای اصالحی مرتبط

 های طولی و عرضی تردد عابران پیاده به ویژه برای تردد اشخاص کم توان و معلوالن  سازی گذرگاه متناسب

 مدت( ، )کوتاهو ارائه پیشنهادات اصالحی

 مناسب، در  های مکتین ای  بان، صندلی روی مانند حفاظ و سایه فراهم آوردن تسهیالت مناسب پیاده

های  پل یخوانی عمومی، اجرا های روزنامه ایستگاه جادیا ،یرو ادهیپ ریاستراحت در مس یالزم برا یها محل
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منجر به افزایش  یاده،های طولی و عرضی تردد عابران پ ها در محل اتصال گذرگاه عبور از روی جوی

عنوان  گردد. از جمله مهمترین مسائل عنوان شده از سوی شهروندان به میایمن روی  مطلوبیت پیاده

روی و کیفیت روسازی  ها در مسیر پیاده ها و ناهمواری مسائل مربوط به چاله اده،یا تردد پمشکالت مرتبط ب

 )بلندمدت( .ایدنم روها بوده است که طبعاً توجه بیشتری را طلب می پیاده

 با استفاده از  یعرض یها و گذرگاه روها ادهیکردن تردد عابران پیاده، پ سازی و کانالیزه توجه بیشتر به ایمن

های عرضی  روها و همچنین افزایش گذرگاه کشی حاشیه پیاده هکارهایی مانند نصب حفاظ و نردهرا

هایی که  سایر موقعیت وهایی مانند حاشیه میادین  کشی شده یا غیرهمسطح و خصوصاً در موقعیت خط

 )بلندمدت( حجم عابران پیاده قابل توجه است.

  حجم قابل توجهی از شهروندان نسبت به موضوع تجاوز با توجه به آماربرداری و نظرسنجی بعمل آمده

اند که این موضوع طبیعتاً  نموده  یتیرو ابراز نارضا سواران و کسبه به سطح پیاده ها، دوچرخه موتورسیکلت

نقلیه موتوری،  وسایل زگردد. براین اساس جلوگیری از تجاو روی می منجر به کاهش مطلوبیت پیاده

 مدت( )کوتاه روها و نصب بوالرد از دیگر راهکارهای موثر است. ه سطح پیادهسواران و کسبه ب دوچرخه

  ایجاد هماهنگی الزم میان نهادهای مختلف مدیریت شهری و ادارات آب، برق، گاز و مخابرات با هدف

ترین  کاری که از حساس روها و حداقل نمودن زمان کنده ادهیافزایش همپوشانی فعالیت این نهادها در پ

 باشد.)بلندمدت( رو می استفاده عابران پیاده از سوارهل عنوان شده از سوی عابران پیاده بوده و منجر به مسائ

 ای که بسیاری از  های جاذب سفر در مناطق با تراکم جمعیتی قابل توجه، به گونه افزایش تعداد کاربری

ابتدا و با  -صورت خانه و سایر، به سفرهای سواره روزانه شهروندان که با اهداف مختلفی مانند خرید، تفریح

 در فواصل کوتاه مبدل شود. وپذیرد حذف گردیده و به سفرهایی پیاده  نقلیه شخصی انجام می وسیله

 )بلندمدت(

 های طولی و عرضی با وجود اینکه به دلیل جمعیت اندك این  توجه به تردد جانبازان و معلولین در گذرگاه

اما در حوزه ایمنی این افراد به  روی نگردد قابل توجهی در سهم پیاده قشر، ممکن است منجر به افزایش

به دلیل اهمیت توجه به این مجموعه از شهروندان از مواردی است که الزم  پذیر هستند و شدت آسیب

 است مدنظر قرار گیرد.

  روها در پیادهایجاد روشنایی کافی و مناسب 

  روها مرغوب و هماهنگ با بافت شهر و منطقه برای پیادهایجاد کفسازی مناسب و استفاده از مصالح 

 رو به گذرگاههای عرضی های اتصال پیاده ایجاد پل 
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  70شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 رورو و سوارههای ارتباط پیاده های مناسب برای معلولین و جانبازان در محل راهه ایجاد شیب 

 روها های موجود در مسیر پیاده های ناگهانی و پله حذف تغییر ارتفاع 

 روها با نصب موانع، نرده کشی و نصب بوالرد نقلیه در پیاده از پارك موتور و وسایل جلوگیری 

 های مناسب در جزایر میانی کشی شده و گشودگی های عرضی خط مناسب سازی تعداد گذرگاه 

 های عرضی غیرهمسطح افزایش تعداد گذرگاه 

 های عرضی همسطح و ایجاد خط ایست  خط کشی کلیه گذرگاه 

 ونقل همگانی به ویژه در  های حمل ها و مسیرهای دسترسی به ایستگاه رو حریم کلیه پیاده مشخص ساختن

 ها، تداخل با تقاطع

 ها و مسیرهای دسترسی )حداقل عرض عبور برای افراد استفاده کننده از  رو ایجاد عرض مناسب پیاده

 سانتی متر باشد( 91صندلی چرخدار باید 

  با پوشش یکپارچه با جنس مناسب، دارای نوارهای برجسته، دارای ایجاد معابر و مسیرهای دسترسی

 های همسطح و بدون اختالف ارتفاع. های با اصطحکاك باال و غیر لغزنده، دارای کف کف

 اصالح شیب طولی و عرضی شبکه معابر 

 های  حذف موانع فیزیکی دائمی در مسیرهای دسترسی و معابر مانند تیرهای برق، عالئم راهنمایی و دکه

وسط پیاده رو و نظارت و حذف موانع فیزیکی موقت مانند مصالح ساختمانی، دست فروشی و پارك نموتور 

 ها، سیکلت

 های با حداکثیر  ها با فراهم نمودن پیوستگی معابر در دسترسی به ایستگاه )رمپ متناسب سازی ایستگاه

 درصد برای دسترسی معلولن در نظر گرفته شود( 8شیب 

 ها و یا  ها در ناوگان ها یا استفاده از باالبرنده ونقلی در ایستگاه های همسطح با ناوگان حملایجاد سکو

 استفاده از صفخات فلزی کشویی شیب دار، 

 های  هایی که دارای فضای مناسب برای معلولین به ویژه افراد استفاده کننده از صندل استفاده از ناوگان

 چرخدار هستند.

 رسانی و عالئم برای معلولین به نحوی که بتوانند به راحتی مسیر خود را پیدا  العسازی وسایل اط مناسب

 کنند. 

 ،استفاده از تابلوهای استاندارد با قابلیت فهم آسان در ارتفاع و زاویه دید مناسب برای معلوالن 

 یابی مسیر معلوالن، های روشنایی معابر برای کمك به درك مخاطرات و جهت ایجاد سیستم 
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  75شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 ها، اد عالئم قابل لمس و صوتی برای نابینایان در ایستگاهایج 

 ،عالئم هشدار دهنده خط با صوت و نور برای ناشنوایان 

 ونقل همگانی برای دسترسی معلوالن، های حمل متناسب بودن عرض درب ناوگان 

 های اخذ بلیط و عابر بانك، ایجاد خدمات رفاهی قابل دسترسی برای معلوالن به ویژه دستگاه 

 نقلیه تفکیك تردد عابران پیاده و وسایل 

 روها نقلیه و عابران پیاده و بهسازی وضعیت روشنایی معابر و پیاده افزایش فواصل دید وسایل 

 بهسازی وضعیت گذرگاههای طولی تردد عابران پیاده 

 باشد. رو قابل مشاهده روی، تمامی طول پیاده ای که در طول مسیر پیاده طراحی معابر پیاده به گونه 

 تامین فاصله دید کافی برای عابران پیاده نسبت به وسائل نقلیه عبوری با توجه به محل گذرگاه عرضی 

 ای که عابرپیاده در فضای معبر احساس راحتی و  طراحی نسبت عرض به ارتفاع معابر سرپوشیده به گونه

 آرامش نماید.

 نقلیه و ساکنین امالك  یر در معرض دید وسایلای که عابران پیاده در طول مس روها به گونه طراحی پیاده

نقلیه مشکل نماید  ای که رویت عابران را برای وسایل مجاور باشند. درختکاری و ایجاد فضای سبز به گونه

 گردد پیاده می منی از سوی عابرانمنجر به کاهش احساس ای

 سنین خردسال و مسنرعایت مقررات عبور از خیابان به ویژه الزم در خصوص  یها آموزش هیارا، 

 )بلندمدت(

 راهکارها کلیهو برنامه عملیاتی برای   ارایه دستورالعمل -1-6

ها و  دستورالعملارائه شده است. سپس زمینه راهکارها، برنامه عملیاتی در این بند در ابتدا برای هر یك از 

  هایی برای بهبود وضعیت ایمنی شهر شیراز تعیین شده است. برنامه

بر  ها برنامهارائه کرد. در این راستا الگو  های عملیاتی ایمنی برنامهتوان  وع برخوردها در تصادفات میبا توجه به ن

ارائه شده است. این جداول بر طبق الگوهای تصادف ذیل تنظیم  22الی  00اساس نوع برخورد در جداول 

 گردیده است:

 های بدون چراغ )راهنمایی(؛ درجه در تقاطع 91های  تصادف 

 دار؛ های چراغ درجه در تقاطع 91های  ادفتص 
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  76شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 های بدون چراغ؛ های از پشت در تقاطع تصادف 

 دار؛ های چراغ های از پشت چراغ در تقاطع تصادف 

 ها؛ تصادف به هنگام گردش به چپ در تقاطع 

 ها؛ تصادف به هنگام گردش به راست در تقاطع 

 ها؛ تصادف با عابرین پیاده در تقاطع 

  ها؛ پیاده در بین تقاطعتصادف با عابرین 

 تصادف با اشیاء ثابت؛ 

 تصادف با اشیاء ثابت و/ یا خروج وسائط نقلیه از معبر؛ 

 های از روبرو )شاخ به شاخ( یا از پهلو بین وسایل نقلیه در حال حرکت در دو جهت مخالف؛ تصادف 

 یه هم جهت؛های از پهلو در حال گردش یا در حال تغییر باند حرکت در بین وسایل نقل تصادف 

 تصادف با وسایل نقلیه پارك شده یا در حال پارك؛ 

 های فرعی؛ تصادف در گذرگاه 

 های فرعی؛ تصادف با عابرین پیاده در گذرگاه 

 تصادف بر روی سطح معبر خیس )لغزنده(؛ 

 تصادف در شب و 

 .تصادف در تقاطع همسطح ریل آهن با راه 

 (0)جدول شماره  ع تصادفهای عملیاتی ایمنی بر اساس نو برنامه -00جدول 

 های عملیاتی ایمنی برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف

درجه در  91های  تصادف

های بدون چراغ  تقاطع

 راهنمایی

 مسافت دید محدوده

 برطرف کردن موانع

 محدودیت پارك وسایل نقلیه در کنار تقاطع

 نصب تابلوهای هشداردهنده

 نصب تابلوهای حق تقدم

 ایستنصب تابلوهای 

 زن معلق )روگذر( نصب چراغ چشمك

 کانالیزه کردن مسیر حرکت در تقاطع

 بازسازی مسیر ورود به تقاطع به منظور اصالح زاویه عبوری در آن
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  77شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 نصب/ اصالح سیستم روشنایی خیابان

 نصب چراغ راهنمایی

 کاهش محدودیت سرعت در مسیرهای ورودی 

 حجم انبوه ترافیك در مکان

 ایستنصب تابلوهای 

 نصب چراغ راهنمایی

 افزایش باندهای حرکت وسایل نقلیه

 تعیین مجدد خط سیر ترافیك

سرعت باالی وسایل نقلیه در حال 

 ورود به تقاطع

 کاهش محدوده سرعت در مسیرهای ورودی

 رو ه نصب نوارهای مولد صدا بر روی سطح سوار

 زن معلق)روگذر(  نصب چراغ چشمك

 (2عملیاتی ایمنی بر اساس نوع تصادف )جدول شماره های  برنامه -05جدول 

 های عملیاتی ایمنی برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف

درجه در  91های  تصادف

 دار های چراغ تقاطع

 محدود شدن مسافت دید

 برطرف کردن موانع دید

 های تقاطع محدودیت پارك وسایل نقلیه در کناره

 نصب تابلوهای هشداردهنده

 کاهش محدودیت سرعت در مسیرهای ورودی 

 های راهنمایی دید ضعیف چراغ

 برطرف کردن موانع دید

 اینچی در چراغ راهنمایی 02نصب لنزهای 

 نصب نمایانگرها یا صفحات پشتی بر روی چراغ راهنمایی

 نصب وسایل هشدار دهنده در قبل از رسیدن به تقاطع

 کاهش حد سرعت در مسیرهای ورودی

ها یا  بندی چراغ نبودن زمان کافی

 نوع چراغ راهنمایی

 تنظیم فاصله زمانی تعویض زرد

 ایجاد زمان تمام قرمز در تقاطع

 تنظیم زمانهای فاز و زمان سیکل

 ای چراغ راهنمایی های چند مرحله نصب کنترل کننده

 نصب چراغ راهنمایی واکنشی )القایی(

 های واکنشی( غتنظیم زمان حداقل سبز و زمان تمدید )در چرا

 دار های چراغ اصالح/ ایجاد ترتیب و توالی در یك مجموعه از تقاطع

 دار سرعت  نصب تابلو چراغ
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  78شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 (3های عملیاتی ایمنی بر اساس نوع تصادف )جدول شماره  برنامه -06جدول 

 های عملیاتی ایمنی برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف

های از پشت در  تصادف

چراغ های بدون  تقاطع

 راهنمایی

 عبور عابرین پیاده از عرض راه
 اصالح خطوط و/ یا اصالح تابلوهای عابر پیاده

 ایجاد روشنایی در محل عبور عابر پیاده

 عدم آگاهی راننده از وجود تقاطع
 نصب/ اصالح تابلوهای هشدار دهنده

 زن معلق )روگذر( نصب چراغ خطر چشمك

 سطح لغزنده

 )نوع اصطکاکی( روکش نمودن سطح خیابان

 های تقاطع های درزگیر و قیردار در ورودی ایجاد پوشش

 شیار زنی سطح آسفالت

 ایجاد زهکشی کافی و/ یا تاج کنار خیابان

 )بطور موقت(« به هنگام خیسی راه لغزنده است»استفاده از تابلوی 

 کاهش حد سرعت در مسیرهای ورودی

حجم انبوه وسایل نقلیه در حال 

 زدن(گردش )دور 

 افزایش شعاع دوران

 ایجاد باندهای ویژه جهت گردش به راست و یا گردش به چپ

 ممنوع کردن گردش )دور زدن( وسایل نقلیه

تصادف به هنگام گردش به 

 ها چپ در تقاطع

حجم انبوه وسائط نقلیه در حال 

 گردش به چپ

 کانالیزه کردن تقاطع

 نصب تابلوهای ایست

 ممنوع کردن گردش به چپیا  گردش به چپایجاد فاز ویژه جهت حرکت 

 تعیین مجدد خط سیر گردش به چپ

 ها یکطرفه نمودن خیابان

 محدود شدن مسافت دید

 برطرف کردن موانع دید

 نصب تابلوهای هشدار دهنده

 کاهش حد سرعت در مسیرها

تصادف به هنگام گردش به 

 ها راست در تقاطع

 دورانافزایش شعاع  کافی نبودن مسیر دور زدن

 محدود بودن مسافت دید

 برطرف کردن موانع دید

هنگام چراغ قرمز دور  به»دار بودن تقاطع نصب/ اصالح تابلوهای  در صورت چراغ

 «زدن ممنوع

 کاهش حد سرعت در مسیرهای ورودی
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  79شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 (0های عملیاتی ایمنی بر اساس نوع تصادف )جدول شماره  برنامه -07جدول 

 های عملیاتی ایمنی برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف

های از پشت در  تصادف

 دار  های چراغ تقاطع

 

 

 های راهنمایی دید ضعیف چراغ

 برطرف کردن موانع دید

 نصب / اصالح وسایل هشدار دهنده قبل از ورود به تقاطع

 اینچی در چراغ راهنمایی 02نصب لنزهای 

 نصب نمایانگرها و صفحات پشتی بر روی چراغ راهنمایی

 نصب چراغ راهنمایی اضافی/ معلق 

بندی چراغ  کافی نبودن زمان

 راهنمایی

 تنظیم زمان تعویض زرد

 تنظیم زمان فاز و زمان سیکل

 ای چراغ راهنمایی های چند مرحلهنصب کنترل کننده

 نصب چراغ راهنمایی واکنشی )القایی(

 های واکنشی تنظیم زمان حداقل سبز یا زمان تمدید آن در چراغ

 ها( الح/ ایجاد ترتیب و توالی )در یك مجموعه از چراغاص

 عبور عابرین پیاده از عرض معبر

 اصالح خطوط و یا اصالح تابلوهای عابرین پیاده*

 نصب فازهای ویژه برای عبور عابرین پیاده 

 های عبور عابرین پیاده  نصب / اصالح روشنایی در محل

 سطح لغزنده

 )نوع اصطکاکی(روکش نمودن سطح خیابان 

 های تقاطع  های درزگیر و قیردار در ورودی پوشش

 شیار زنی سطح آسفالت

 ایجاد زهکشی کافی و یا تاج کنار خیابان

 کاهش حد سرعت در مسیرهای ورودی

 )بطور موقت( « به هنگام خیسی راه لغزنده است»استفاده از تابلو

 های راهنمایی چراغبرداشتن  های راهنمایی بی ضابطه وجود چراغ

حجم انبوه وسائط نقلیه در حال 

 گردش

 افزایش شعاع دوران

 ایجاد خطوط ویژه گردش به راست یا گردش به چپ

 ممنوع کردن گردش وسایل نقلیه

 

 (5های عملیاتی ایمنی بر اساس نوع تصادف )جدول شماره  برنامه -08جدول 

 ایمنیهای عملیاتی  برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف
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  81شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 ایمنیهای عملیاتی  برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف

تصادف با عابرین پیاده در 

 ها تقاطع

 محدود شدن مسافت دید

 برطرف کردن موانع دید

 اصالح/ نصب تابلوهای ویژه محل عبور عابرین پیاده

 های دیگر عبور عابرین پیاده تعیین مجدد محل

 های عابرین پیاده کافی نبودن حفاظ

 اضافه کردن جزایر حفاظتی برای عابرین پیاده

 راهنمایی ویژه عابرین پیاده نصب چراغ

 های روگذر یا زیرگذر عابرین پیاده نصب پل

 های راهنمایی کافی نبودن چراغ
 اضافه کردن فاز ویژه برای عبور عابرین پیاده

 بندی فاز عبور عابرین پیاده اصالح زمان

منطقه عبور کودکان در مقابل 

 مدارس

 پیادهدور نمودن محل پارکینگ از محل عبور عابرین 

 برطرف کردن موانع دید

 «مدرسه»کشی  اجرای خط

 «آموزان مدارس محل عبور دانش»نصب تابلو

 نصب تابلوهای حد سرعت در محدوده مدارس

 آموزان نصب چراغ راهنمایی ویژه عبور دانش

 آموزان های حفاظتی برای عبور دانش استفاده از نرده

 تجدید نظر در نقشه طراحی مسیر اطراف مدرسه

 های روگذر یا زیرگذر ت پلساخ

 تصادف با اشیاء ثابت
نزدیکی بیش از اندازه اشیاء ثابت به 

 معبر 

 برطرف کردن یا تغییر محل دادن اشیاء بزرگ

 نصب عالئم شبرنگ بر روی شیء ثابت

 های حفاظتی با بافت شکننده در مقابل موانع و اشیاء ثابت ها یا لوله نصب میله

 گاردریلنصب جداول حفاظتی یا 

تصادف بااشیاء ثابت/ و یا 

 خروج وسائط نقلیه از معبر
 سطح لغزنده

 روکش نمودن سطح خیابان )نوع اصطکاکی(

 های تقاطع  های درزگیر و قیردار در ورودی ایجاد پوشش

 شیارزنی سطح آسفالت

 (6های عملیاتی ایمنی بر اساس نوع تصادف )جدول شماره  برنامه -09جدول 

 های عملیاتی ایمنی برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف

تصادف با عابرین پیاده در 

 ها بین تقاطع
های  عدم هشدار کافی راننده از محل

مکرر عبور عابر پیاده در طول 

 ممنوع کردن پارك وسائط نقلیه 

 نصب تابلوهای هشدار دهنده
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 های عملیاتی ایمنی برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف

 کاهش حد سرعت خیابان 

عبور عابرین پیاده در محلی غیر از 

 ویژه عبور خودمحل 

 ایجاد مکان ویژه جهت عبور عابرین پیاده

 «فقط از محل ویژه عابرین پیاده عبور نمایید»نصب تابلو 

 های حفاظتی عابرین پیاده نصب نرده

وجود مسافت بسیار زیاد تا 

ترین محل پروژه عبور عابرین  نزدیك

 پیاده 

 هشدار دهنده آنهاهای اضافی ویژه عبور عابرین و تابلوهای  ایجاد محل

 های راهنمایی واکنشی ویژه عابرین پیاده نصب چراغ

 ایجاد زهکشی کافی و یا تاج کنار خیابان

 کاهش حد سرعت در مسیرهای ورودی

 به هنگام خیسی راه لغزنده است )بطور موقت(»استفاده از تابلو

 طرح موجود معبر دیگر برای 

 شرایط ترافیکی مناسب نیست

 باندهای حرکتی/ و یا شانه راهتعریض 

 تغییر مکان یا برطرف نمودن جزایر خیابانی

 های حاشیه راه  تسطیح شیب

 ایجاد شیب عرضی )دور( مناسب در قوس

 تر های افقی مالیم ایجاد شیب

 نامناسب بودن مسیر نماها
 های معبر کشی اصالح / نصب خط

 دار مسیر ای راه یا تابلوهای فلش نصب مسیر نماهای حاشیه

عدم آگاهی کافی رانندگان از تغییر 

 جهت معبر

 نصب تابلو هشدار دهنده در مورد تغییر جهت و قوس مسیر

 ها نصب تابلو حداکثر سرعت بر روی تابلوی هشدار دهنده تغییر جهت یا قوس

 دار بزرگ نصب تابلو هشدار دهنده از نوع فلش

 (7س نوع تصادف )جدول شماره های عملیاتی ایمنی بر اسا برنامه  -21جدول 

 های عملیاتی ایمنی برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف

های از روبرو )شاخ  تصادف

به شاخ( یا از پهلو بین 

وسایط نقلیه در حال 

 حرکت در دو جهت مخالف

 

طرح موجود معبر دیگر جهت 

 شرایط ترافیکی مناسب نیست

 نصب/ اصالح خط مرکزی خیابان

 ها مسیر حرکت در تقاطعکانالیزه کردن 

 تعریض باندهای حرکت و / یا شانه راه

 نصب رفوژهای میانی در وسط خیابان

 ها یکطرفه کردن خیابان

های از پهلو در حال  تصادف

گردش یا در حال تغییر 

طرح موجود معبر دیگر برای شرایط 

 ترافیکی مناسب نیست

 باندهای حرکتی و/ یا شانه راهتعریض 

 رفع موانع تنگ کننده معبر از قبیل وسایل نقلیه پارك شده
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 های عملیاتی ایمنی برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف

باند حرکت در بین وسایل 

 نقلیه هم جهت

های کناری برای گردش وسایل نقلیه در زمانی که حجم وسایل  ایجاد گذرگاه

 نقلیه در حال گردش باال باشد

 ایجاد باند دائمی گردش به چپ دو طرفه

 کاهش حد سرعت  

 افیکیکافی نبودن وسایل کنترل تر

 رو اصالح / اجرای خطوط باندهای سطح سواره

ها )در مسافتی که  نصب تابلوهای تعیین مسیر یا تابلوهای ویژه اسامی خیابان

 العمل به راننده داده شود(  زمان عکس

تصادف با وسایل نقلیه 

پارك شده یا در حال 

 پارك

 

نرخ باالی پارك وسایل نقلیه در 

 خیابان

 دار به پارك موازی زاویهتغییر پارك نمودن 

 ای کوتاه مدت ایجاد پارکینگ غیر حاشیه

 ممنوع نمودن پارك وسایل نقلیه

 مسیریابی مجدد )تعیین مسیر مجدد(

 یکطرفه کردن خیابان

طرح هندسی راه دیگر جهت شرایط 

 ترافیکی کافی نیست 

 تعریض باندهای حرکت

 دار به پارك موازی تغییر پارك نمودن زاویه

 ممنوع نمودن پارك وسایل نقلیه 

 محدود کردن پارك وسایل نقلیه در زمان اوج

 مسیریابی مجدد )تعیین مسیر مجدد(

 کاهش حد سرعت در خیابان اصلی 

 (8های عملیاتی ایمنی بر اساس نوع تصادف )جدول شماره  برنامه -20جدول 

 های عملیاتی ایمنی برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف

های  در گذرگاهتصادف 

 فرعی

 

 نامناسب بودن مکان گذرگاه فرعی

 های فرعی تنظیم حداقل فضا در گذرگاه

 های فرعی تنظیم و رعایت حداقل فاصله آزاد و ایمن از گذرگاه

 های فرعی به خیابان مجاور انتقال گذرگاه

 های فرعی به یك گذرگاه فرعی منفرد ترکیب گذرگاه

گردش وجود وسایل نقلیه در حال 

 به چپ

 های )رفوژهای( میانی راه  نصب جداکننده

 ایجاد باند دائمی گردش به چپ دو طرفه

 نصب گذرگاه حفاظت شده ویژه گردش به چپ

وجود وسائط نقلیه در حال گردش 

 به راست
 ایجاد باندهای گردش به راست 
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 های فرعی محدود نمودن پارك وسایل نقلیه در نزدیکی گذرگاه

 گذرگاه فرعیافزایش عرض 

 تعریض باندهای حرکت مستقیم

 افزایش شعاع دوران گذرگاه فرعی

حجم زیاد وسایل نقلیه در حرکت 

 مستقیم

 انتقال گذرگاه فرعی به خیابان مجاور

 ساخت یك معبر محلی

 تعیین مسیر مجدد برای ترافیك عبوری 

حجم زیاد وسایل نقلیه در 

 های فرعی گذرگاه

 گذرگاه فرعی نصب چراغ راهنمایی در

 ایجاد باندهای کاهش شتاب و/ یا افزایش شتاب 

 ساخت گذرگاه اضافی

 های فرعی یکطرفه کردن گذرگاه

 نامناسب بودن مسافت دید

 برطرف نمودن موانع دید

 های فرعی محدود کردن پارك وسایل نقلیه در نزدیکی گذرگاه

 نصب/ اصالح روشنایی در گذرگاه فرعی

 کاهش حد سرعت*

 

 

 (9های عملیاتی ایمنی بر اساس نوع تصادف )جدول شماره  برنامه -22جدول 

 های عملیاتی ایمنی برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف

تصادف با عابرین پیاده در 

 های فرعی گذرگاه
 رو جهت دور نمودن آن از خیابان انتقال جانبی پیاده رو به معبر نزدیکی زیاد پیاده

معبر تصادف بر روی سطح 

 خیس

 سطح لغزنده 

 رو )نوع اصطکاکی( روکش نمودن سطح سواره

 های درزگیر و قیردار اجرای پوشش

 شیارزنی سطح آسفالت

 کاهش حد سرعت

 «به هنگام خیسی راه لغزنده است»استفاده از تابلو 

 جمع شدن آب بر روی سطح معبر

 ایجاد زهکشی مناسب

 اصالح قسمت تاج راه

 ها و دیگر موانع آبگذر از قسمت شانه راه و چمن ها برطرف نمودن باغچه

 رو نصب عالئم برجسته/ شبرنگ بر روی سطح سواره کشی نامناسب سطح معبر خط
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 های عملیاتی ایمنی برنامه دالیل احتمالی الگو تصادف

 تصادف در شب

 
 قابلیت دید ضعیف

 اصالح/ نصب روشنایی خیابان

 اصالح/ نصب تابلوهای شبرنگ

 رو  اصالح/ نصب عالئم شبرنگ بر روی سطح سواره

 نورهای تبلیغاتی و یا منابع دیگر روشنایی خیره کنندهبرطرف نمودن 

تصادف در تقاطع ریل آهن 

 با راه

 مسافت دید نامناسب

 برطرف نمودن موانع دید

 اصالح/ نصب تابلوهای هشدار دهنده*

 های سطح راه کشی اصالح/ نصب خط

 های راهنمایی واکنشی در برابر ورود قطار* نصب چراغ

 معلق )روگذر(زن  های چشمك نصب چراغ

 های متحرك اتوماتیك نصب حفاظ

 ساخت دوباره محل عبور برای اصالح زاویه تقاطع

 ساخت تقاطع غیر همسطح

 قابلیت دید ضعیف
 اصالح/ نصب روشنایی تقاطع  

 نصب تابلوهای شبرنگ بزرگتر

 مسیرهای ورودی لغزنده 
 اصالح زهکشی

 نصب سطوح مقاوم در برابر لغزندگی

 سرعت باال
 کاهش حد سرعت در مسیرهای ورودی

 کاهش سرعت قطار در ناحیه عبور از مناطق مسکونی

 

همچنین  های ایمنی شهر شیراز ارائه شده است. حوزه مابقیهای عملیاتی در  ها و برنامه در ادامه دستورالعمل

 های عملیاتی ارائه شده است. دستگاه متولی پیشنهادی برای هر یك از این برنامه

 دستگاه متولی: شهرداری شیراز( ونقل نگی و مدیریت ایمنی حملهماه( 

 امور آموزش شهروندی(-ونقل و ترافیک شیراز )دستگاه متولی: معاونت حمل آموزش فرهنگ عمومی ترافیک 

 دستگاه متولی: پلیس راهنمایی و رانندگی شیراز( نظارت بر اجرای قوانین( 

  گذار و پلیس راهنمایی و رانندگی شیراز( بیمه)دستگاه متولی: نهادهای  گذاری بیمهنظام 

 دستگاه متولی: اداره کل مهندسی و ایمنی و ترافیک شهر شیراز( ایمنی معابر( 

 های سوخت شهر شیراز( )دستگاه متولی: امور معاینه فنی و جایگاه معاینه فنی وسایل نقلیه 
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  ونقل و ترافیک شهر  )دستگاه متولی: معاونت حمل ونقل و ترافیک ایمنی حمل ارتقاءتبلیغات مداوم در زمینه

 (ها  ها و رسانهNGOخصوصی، بخش گذاران  سرمایهشیرازو 

 ونقل و ترافیک شهر شیراز( )دستگاه متولی: معاونت حمل اصالح سیستم آموزشی و آزمون رانندگان 

 ها( هیاریها و د )دستگاه متولی: شهرداری شهر شیراز و سازمان شهرداری تأمین منابع مالی 

 دستگاه متولی: اداره کل مهندسی و ایمنی و ترافیک شهر شیراز( پذیر کنندگان آسیب ایمنی استفاده( 

 ونقل و ترافیک شهر  )دستگاه متولی: شهرداری شیراز و معاونت حمل ونقل هماهنگی و مدیریت ایمنی حمل

 شیراز(

 متولی: اداره کل مهندسی و ایمنی و ترافیک شهر )دستگاه  آوری و پردازش آمار تصادفات طراحی سیستم جمع

 شیراز(

  ونقل و ترافیک و پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز( )دستگاه متولی: معاونت حمل 

 :ونقل و ترافیک و پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز( )دستگاه متولی: معاونت حمل نظارت بر اجرای قوانین 

 ونقل  )دستگاه متولی: معاونت حمل سازی اقدامات ایمنی مختلف در حوزه پیادههای  تالش جهت هماهنگی ارگان

 و ترافیک و پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز(

 دستگاه متولی: سازمان اورژانس،   تکمیل نرم افزار یکپارچه اورژانس و پزشک قانون در حوزه تصادفات ترافیکی(

 امداد و نجات شهر شیراز ( های پزشکی و سازمان مدیریت حوادث و فوریت

 دستگاه متولی: اداره برق شهر شیراز و شهرداری شهر  ساماندهی جانمایی تاسیسات شهری مانند تیرهای برق(

 شیراز (

 دستگاه  ها برای استفاده افراد ناتوان و کم توان سازی آن های عابر پیاده و متناسب پل و احداث ساماندهی(

 ترافیک و شهرداری شیراز(ونقل و  متولی: معاونت حمل

 ها  ها به منظور ثبت تخلفات خودروهایی که مانع حرکت آمبوالنس های مجهز بر روی آمبوالنس استفاده از دوربین

 )دستگاه متولی: پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان اورژانس( شوند. می

 دستگاه متولی: معاونت ) ایمنی سازی اقدامات قرار دادن مبادی ورودی شهری در رابطه با پیاده  اولویت(

 ونقل و ترافیک و پلیس راه شیراز( حمل

 دستگاه متولی:  سواران و عابرین پیاده بیرون آمدن از طراحی خودرو محوری و توجه به ویژه به ایمنی دوچرخه(

 شهرداری شیراز(

 ستگاه متولی: معاونت )د پیگیری مداوم آموزش فرهنگ ترافیک و اکتفا نکردن به آموزش کودکان و نوجوانان

 ونقل و ترافیک و پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز( حمل
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 دستگاه متولی: شهرداری شیراز( ساماندهی ویژه روشنایی معابر( 

 دستگاه متولی: شهرداری شیراز(گذاری سلسله مراتب معابر  اصالح نام( 

 پلیس راهنمایی و رانندگی شهر شیراز(و  شهرداری شیراز)دستگاه متولی: ) ایجاد سیستم نظارتی کنترل سرعت 

است. این تصادفات در صورت باال بودن  اعالم شده توسط پلیس، عدم توجه به جلو دلیل بسیاری از تصادفات

کنترل سرعت  های دوربین بر اساس مطالعات انجام شدهشوند.  سرعت اکثرا منجر به تصادفات جرحی و فوتی می

در این راستا نصب . (0390زاده،  درصدی تصادفات خواهد شد. )افندی 31و ثبت تخلفات باعث کاهش 

تصادفات کمك خواهد کرد. با توجه به  فراوانی و شدت های کنترل سرعت و ثبت تخلفات به کاهش دوربین

پتانسیل نصب دوربین کنترل سرعت جلسات برگزارشده با کارشناسان و مدیران شهری، مقرر گردید نقاط دارای 

نقطه پیشنهادی که دارای بیشترین تصادفات ناشی از سرعت باال  23و ثبت تخلفات شناسایی شود. در این راستا 

ارائه شده است. همچنین موقعیت  23نقطه در جدول  23مختصات این و تخلفات هستند پیشنهاد شده است. 

در رابطه با این شکل الزم به ذکر است شماره هر  ده شده است.نشان دا 27جغرافیایی این نقاط در شکل 

  دوربین در جدول زیر ارائه شده است.

 مختصات نقاط پیشنهادی نصب دوربین کنترل سرعت و ثبت تخلفات -23جدول 

 نام محور شماره
تعداد دوربین 

 پیشنهادی

 مختصات

 yنقطه  xنقطه 

 520551762 290630787 0 یاسالم یبولوار جمهور 0

1 

 8 بولوار رحمت

290615596 520088730 

3 290610610 520090336 

0 290596706 520517915 

5 290596915 520517963 

6 290595150 520509359 

1 290595217 520509023 

8 290588080 52053005 

1 290588298 520535509 

01 

 7 هیبولوار طالئ

290590139 52005837 

00 290590802 520061835 

01 290589005 520060869 

03 290588007 520062739 

00 290580757 520073905 

05 29057292 520092296 

06 290572076 520090902 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  عات جامع ایمنی تردد در شهر شیرازمطال

 گزارش مدیریتی

 

  87شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 نام محور شماره
تعداد دوربین 

 پیشنهادی

 مختصات

 yنقطه  xنقطه 

01 

 0 یبولوار احمدبن موس

290558007 520550708 

08 290558505 520550815 

01 290560006 520560520 

11 290562200 52056360 

10 
 2 یبولوار مولو

290615650 520569089 

11 290610305 520570577 

 520581263 29061123 0 بولوار بازرگانان 13

 

 
 نقطه پیشنهادی نصب دوربین کنترل سرعت 23موقعیت جغرافیایی  -27شکل 

 

 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  عات جامع ایمنی تردد در شهر شیرازمطال

 گزارش مدیریتی

 

  88شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  0ویرایش:  -سری گزارش:  کد پروژه: 

 

-01 ترسیم برنامه زمانی اجرای راهکارهای اصالحی

خیز و راهکارهای اصالحی  ، نقاط حادثه97تا  95در بندهای پیشین این مطالعه بر اساس تصادفات سه ساله 

 0005و افق طرح سال  0017ایمنی تعیین شده است. این مطالعه در سطح جامع دارای دو افق میان سال 

ر شیراز به شرح زیر اعالم اهداف کمی کاهش تصادفات در شه تر بیان شد، همانطور که پیش همچنینباشد.  می

 شده است.

 

 0399سال مبنا:  -

 % جرحی شدید21% فوتی + 21:  کاهش 0017سال افق میانی  -

 % جرحی شدید 01% فوتی + 01: کاهش 0005سال افق طرح:  -

 

 

درصد جرحی شدید در  01درصد فوتی و  01دوره سه ساله برای رسیدن به هدف کاهش  6بر این اساس 

بندی جامع برای رسیدن به این هدف  زمان  در نظر گرفته شده است. در این راستا برنامه 0005سال افق طرح 

 ارائه شده است. 25در جدول 

 



 
معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک شهرداری شیراز

  مطالعات جامع ایمنی تردد در شهر شیراز

 مدیریتیگزارش 

 

 89شماره صفحه:  0011تاریخ: تابستان  2ویرایش:  9سری گزارش:  کد پروژه: 

 

 بندی راهکارهای اصالحی ایمنی زمان  ترسیم برنامه -25جدول 

 مراحل بهسازی/سال
0318 0311 0011 0010 0011 0013 0010 0015 0016 0011 0018 0011 0001 0000 0001 0003 0000 0005 

 دوره سه ساله ششم دوره سه ساله پنجم دوره سه ساله چهارم دوره سه ساله سوم دوره سه ساله دوم سه ساله اولدوره 

                   تکمیل بانك اطالعاتی تصادفات )در پایان هر سال(

تجزیه و تحلیل تصادفات کل شهر در دوره سه ساله 

)در ابتدای هر دوره به منظور مشخص کردن نقاط 

 خیز( حادثه

                  

انجام بازرسی فنی معابر و تقاطعات انتخاب )ممیزی 

 ایمنی راه در ابتدای هر دوره سه ساله(
                  

اقدامات و راهکارهای اصالحی  سازی و پیاده طراحی

 های یك دوره ایمنی برای هر یك از سال
                  

ارزیابی کارایی اقدامات ایمنی صورت گرفته در دوره 

 قبلی
                  

طراحی اقدامات متقابل در برابر عدم کارایی اقدامات 

 قبلی
                  

                   محاسبه فاصله از اهداف کاهش کمی تصادفات

 


