


:معرفی پروژه

هدف با ترافیکتوسط شرکت مهندسین مشاور بهران 9متری زرندی بنا به درخواست حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 45پروژه ممیزی ایمنی بلوار 

این بلوار واقع در . مطالعه قرار گرفت مورد ،کاهش تصادفات و افزایش ایمنی و کارایی این بلوار و افزایش رضایت استفاده کنندگان این مسیر با دیدگاه انسان محور 

می باشد و به دلیل سرعت باالی خودروهای عبوری کیلومتر 4/5حدود شهر تهران می باشد و از سه راه آزادی تا بزرگراه فتح امتداد دارد، طول این بلوار در 9منطقه ی 

حور می زی این مهسااز آن و تجمع کاربری های صنعتی و مسکونی در پیرامون آن، بلوار مهمی محسوب می شود که تامین ایمنی در آن چالش پیش رو برای توسعه و ب

.باشد

:مسالهمعرفی 

شان می اکثر این کشورها سطح ایمنی راه ها در حال کاهش بوده و آمار تصادفات رشد فزاینده ای را ن، در با رشد روز افزون وسایل نقلیه در کشورهای در حال توسعه

ود، نقل مربوط می شو اگرچه در حوادث و تصادفات جاده ای سه عامل انسان ، وسیله نقلیه و راه موثر می باشند، ولی آنچه که در وحله اول به دست اندکاران حمل. دهد

ره رعایت موارد و استانداردهای مرتبط با ایمنی در مراحل امکان سنجی ، طراحی ، ساخت و بهعدم . ارائه یک سطح کیفی مناسب از تسهیالت حمل و نقل می باشد

.برداری پروژه های مرتبط با راه موجب شکل گیری مقاطع حادثه خیز در شبکه راه های شهری می گردد

ازشکلمتومستقلتیمیتوسطآناطرافمحیطوراهسازمشکلوضعفنقاطرسمیشناساییوبررسیطریقازراهایمنیافزایشدرموثرابزاریایمنیممیزی

گذشتهسال20بهحدودا  مختلفکشورهایدرراهایمنیممیزیمبحثسابقه.باشدمیایجادهحوادثوقوعازقبلممیزعنوانتحتمجربومتخصصکارشناسان

دراسترالیاوژنروکانادا،،متحدهایاالت،نیوزلند،فرانسه،دانمارک،انگلیسویژهبهزیادیکشورهایاکنونهم.گرددمیمحسوبانگلیسکشورآنمبدأوبازگشته

ثمبحکهاستضرورینکتهاینبهتوجهالبته.انددادهقرارراههاسازیایمنبرایخودکاردستوردرجدیطوربهرامقولهاینکهدارندقرارکشورهاییزمره

درهایژهپروبرعالوهکهاستآنممیزیاصلیهایویژگیازیکی.باشدمیپرحادثهنقاطتعیینطورهمینوبازرسیمبحثازفراتربسیارراهایمنیممیزی

.مودناقدامراهایمنیدرموثرپارامترهایبهبودبرایبتوانراه،ایپروژهساختوطراحینهاییتااولیهمراحلازکهگرددمیفراهمامکاناینبرداریبهرهدست

آننمودناجراییمقدماتتهیهواقتصادیمزایایاجرا،چارچوبمفاهیم،باآشناییجهتراهایمنیممیزیبامرتبطتخصصیمنابعارایهوتهیهفوق،مواردبهباتوجه

.باشدمیاجتنابقابلغیروالزمامریمسیرهایدرحوادثفزایندهرشدبهتوجهباایرانکشوردر



:تعریف ممیزی ایمنی 

رافیک آسترودز انجمن ملی حمل و نقل جاده ای و مسئوالن ت.در واقع می توان گفت که ممیزی ایمنی راه یک روش پیشگیرانه و کم هزینه برای افزایش ایمنی مسیرهاست

ران جاده در بررسی رسمی جاده موجود و یا جاده در دست احداث یا پروژه ترافیکی و یا هر پروژه ای دیگر که با کارب:" استرالیا ، ممیزی ایمنی راه را چنین تعریف می کند

".ارتباط می باشد و در آن یک ممیز توانمند به بررسی موارد امکان وقوع حادثه در پروژه و عملکرد ایمنی آن می پردازد

:ممیزیانجامازهدف

ترکیبلیه،نقوسایلتعدادافزایشراهها،شبکهسریعرشد.استشدهتبدیلنقلوحملسازمانهایاکثراصلیهاینگرانیازیکیبهجادهایمنی،متمادیسالیانطولدر

درادیاقتصهایمحدودیت،رانندگانسنوتعداد،(باشندمیهمراهراهازاستفادهدرغولپیکرکامیونهایوکوچکخودروهای)راههاازاستفادهدرنقلیهوسایلمتفاوت

.هستندموثرتصادفاتمیزانافزایشدرهمهوهمهنامتقارنتکنولوژیکیهایپیشرفتوراههاساخت

:ازعبارتنددارند،عمدهنقشهاراهتصادفاتدرکهاصلیعنصرسهمطلب،اینبرعالوه

.باشندمیخودموجودمحیطسیاسیواجتماعیمسائلمتقابلتأثیرتحتکهراهونقلیهوسیله،راننده

،بینایننگیرند،درقرارتوجهموردبایدکهطورآنایمنیپارامترهایشودمیباعثجدیدپروژههرمورددرهاراهسازیایمنبودجهافزایشدرموجودهایمخالفت

طراحیردکهعواملیسایربهتوجهازکمتربایستنمیتوجهاینوگرددمبذولالزمتوجههاراهایمنیبهمربوطپارامترهایونکاتبهتاکندمیکمکراهایمنیممیزی

ازدهیاهمیتمیزانبهتوجهباکهنمایندمیمشخصرامشکالتیراهایمنیممیزیهستند،سرویسارائهحالدرایجادهتسهیالتکهمواردیدر.باشداندمطرحهاجاده

راهایمنیممیزیزارابازاستفادهسطحترینابتدایی،راهایمنیممیزیکاربردنوعاینکهشودتأکیدنکتهاینبهباید.گرددمیتسهیالتایمنیبهبودموجبمسئوالن،سوی

کاراییوبودههزینهپرمعموال  دهیسرویسحالدرهایراهبرایهاراهایمنیبالقوهمشکالتوضعیفطراحیبامرتبطمسائلرفعوبهبودبرایاقدام.گرددمیمحسوب

میرایاجادهتصادفاتحالهربه.باشدمیدیگرزمانیمقاطعدرآنرفعازموثرتربسیارکار،ابتدایهمانازحوادثوقوعازجلوگیریوباشدمیکمترعملبههزینه

.دادکاهشجادهازبرداریبهرهوساختطراحی،،تعریفهمچونمختلفیمراحلدرایمنیمسائلبهبیشترتوجهباتوان



:  محدوده و مراحل ممیزی 

:ممیزی ایمنی را می توان در مراحل زیر انجام داد

(ممیزی ایمنی پروژه ترافیکی ) طراحی اولیه 

(ممیزی ایمنی پروژه ترافیکی ) طراحی جزییات 

(  ممیزی ایمنی معبر) اتمام ساخت و ساز پیش از بازگشایی 

(ممیزی ایمنی معبر) در زمان استفاده از معبر 

.م می شودنجاممیزی ایمنی در انواع معابر، صرف نظر از نوع عملکرد آن و یا نقاط خاص، مانند تقاطع  ها یا در مجاورت کاربری های خاص مانند مدارس ا

:فواید ممیزی ایمنی 

:نمودممیزی ایمنی راه فواید متعددی دارد که از آن ها میتوان به موارد زیر اشاره 

هزینه ای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصادفات به علت کاهش تعداد تصادفات و تعدیل شدت آن هاکاهش -

فرایند ایمن سازی مسیرهاتسریع -

فعالیت های مورد نیاز برای امداد رسانی به آسیب دیدگان کاهش -

هزینه های کل دوره عمر طرحکاهش -

در استدانداردها و روش های مدیریتپیشرفت -

نمودن نیازهای ایمنی کلیه استفاده کنندگان از راهمنظور -



:انجام پروژهروند 

گرفت، در این انجام( برای بررسی وضعیت روشنایی) در ابتدا نقشه محل پروژه با دقت بررسی گردید، سپس توسط کارشناسان شرکت بهران بازدید میدانی در روز و شب 

برای هر ت مورد نیازنکابازدیدها مشکالت موجود به طور کامل عکسبرداری شد و مختصات محل آن ها با دستگاه جی پی اس به طور دقیق برداشت شده و توضیحات الزم و 

.مشکل در کنار آن ها قرار گرفت

، عدم وجود (از جمله مشکل طراحی تقاطع ها، عدم وجود جزیره و نامناسب بودن پیاده راه ها) متری زرندی شامل مشکل طرح هندسی45عمده موارد مشاهده شده در بلوار 

.، جوی بدون حفاظ، عدم تأمین روشنایی مناسب و مشکالت مربوط به خط کشی بودند...(شاملو تابلوهای حق تقدم، عبور عابر، ایست و) تابلو 

توضیحات مقدار موضوع شماره

اشامل اصالح هندسی تقاطع ها و احداث جزیره و بهبود پیاده راه ه مورد30 اصالح هندسی 1

...تقدم ، عبور عابر، ایست وشامل تابلوهای حق مورد62 نصب تابلو 2

اصالح با سرپوشیده کردن با نصب حفاظ رکیلومت3 اصالح جوی ها 3

و تقاطع هااصالح روشنایی مسیر در برخی قسمتهای مسیر رکیلومت2 بهبود روشنایی 4

کشی عبور عابر پیادهترسیم خط مورد31 خط کشی عابر 5

مهمترین مشکالت مشاهده شده( 1جدول 



مشکل طرح هندسی در تقاطع و نامناسب بودن پیاده رو( 1شکل 

:در ادامه نمونه هایی از مشکالت مشاهده شده آورده شده است



:مشکالتی که باید در طول مسیر اصالح شوند

:مشکل جدول گذاری و وجود جوی های عمیق.1

درتواندمیکهداردوجوداستانداردگذاریجدولبدونعمیقنهرهایمسیرطولدر

بهتوجهباباشد،خطرناکمسیرازخودروهاانحرافصورتدر،باالهایسرعت

بلنددرگرددمیتوصیهزرندمحورحاشیهدرروبازنهردرنقلیهوسایلسقوطخطر

جراییاوفنینظامضوابطمطابقاستانداردجداولازاستفادهوشدنسرپوشیدهمدت

سیلهبومعبرحاشیهسازیآشکارهمچنینگیرد،قرارکاردستوردرتهرانشهرداری

:استشدهآوردهمشکلاینازهایینمونهیدرادامهپذیرد،انجامکشیخطی



:متری زرندی45خط کشی طولی خیابان .2

متری زرندی در بسیاری از قسمت ها کم رنگ شده و از بین رفته است ، پیشنهاد می شود که خط کشی طولی این خیابان دوباره ترسیم 45خط کشی طولی خیابان 

.گردد

:دریچه های آبرو در جهت حرکت ترافیک.3

. حتما  توجه گردد که شیارهای دریچه های آبرو در طول خیابان قرار نداشته باشد زیرا می تواند برای موتور و دوچرخه مشکل ایجاد کند



عدم تامین روشنایي كافي در محل تقاطع( 4شكل 

عدم وجود خط كشي عابر پیاده( 5شكل 

عدم وجود تابلوهاي حق تقدم و عبور عابر پیاده( 2شكل 

وجود جوي عمیق بدون حفاظ مناسب( 3شكل 
































