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 متری گلستان(35سطح ستاری ـ مخبری)ارزيابي تأثیرات اجتماعي و فرهنگي تقاطع غیرهم عنوان:

 تهران 5شهرداری منطقهکارفرما: 

 1394سال اجرا: 

          هادی برغمدیمدیرعلمی :  /یمجر

 

 ـ مقدمه1

مینمآنمشهل مهیمومرفتیرهییمههیدنایمف هنگیمهههههمدی اسیماههبمد ما ماههیهم، یعهییمف ی  بشهر مجموعه 

هیموماهههباما نم،لت مرام،ای سماعمنهنمرورمهههیهبمد مررما نمجموعه یمفیههیهییمشههر یما مف ی  بگ فت 

هبامررما نمج ینمراه شر و،سانمتأث  گذارما سیئ مج اعطما مه مرومجنا رفتیرهییم هیهتیرمومدیرد رمهیمومج یم

شع،ساما ایمجس   بموماهیهیمتلقیمجیمآنماعمر سگیهمجس   بمشر ییما مهنعانم کمع  هیهبیمجایحثیمجرم

شر یمدیرآجسموماث اخشیما رهیماجزایمجختلفمفییهییمشر ییمررماا یرمومهطعحمگست رهمالعمماهب؛مع  ام

ضععمومپس سه سابما ما نمجع شنیهبمدیفیم، شتنمهلمموم شر مررماسونمرا هی یمج تاطمایمآنیمارارهمومهسا بم

هتییماراعرمومتعه   هتییمررمط حمارع یایمتأث  اتماجتویهیمومتنیم،خعاهسماعرام یفیمپی سارمرهبرا ررما نمرا

هطحمهتیریمههههمجخا یسگلستینهما ما رهیمآثیرمومپ یجسهییماجتویهیمومف هنگیما نمف هنگیمتقیطعمغ  هم

قساممومدیهشمپ یجسهییمجنآیمآنمارائ م قساممپ راهت مومپ شهههنریرهی یمررمجربمافزا شمپ یجسهییمجثابما ا

ماهباراره

م

 اي اي و توسعهـ  معرفي اقدام مداخله2

راهمشر سمهتیریمد ماعمشویلما مج سانمرا،شگیهمواقعمررمالعارمه وعنماع  عارموماعمجنعبمررمحیلمحیض مازرگ

یمیمحو موم،ق مجنطق هییمارتایطیمررمشال ت  نمراهشعریم لیماعمجرمیمجخصعصمد جمجحسورمجیا مجیره

راهمشعراما نمازرگچنینمایمگذشبمعجینما ماهو بم،قشمآنمافزورهمجیومهممشر راریمتر انمجحسعبمشسهم5

م،ههعاحههیم مجهه ع مجههحههلهه 3رر موسجهه ع مپههع،ههکمشههههوههی ههییمپههع،ههکمجههنههعاههی مهههییما ههوههرههسیی

سج عم4یمف روههمومسج عمجحل 5آایرمجنعایهیمومج عم،عاحیمهییمشهههیه نموجنبسج عمجحل 7ف ضهمومایغم

س یریمد ما نمازرگرهت هیماهبامهالوهما یمپ واعهمواقعمشسهجحل  راهما ایمشر و،سانماعمشویلمتیمهییما

ستق مما نمازرگ هبیمارتایطمج شر سمراهراهمایمازرگجنعبمجنطق مف اهممآوررهما شر سمهوبیمحل مموم هییم

ایما مهعرماگ  رامه یاینمراهم، ی شمق ارمراررهیمایهثمشههسهمتیم،قشمف اجنطق یمازرگآاشههنیهههینسد مررماراج 
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ش قما مازرگجخا یم، زمد ماعمغ بما مالعارمجنبمشر س صآری،یمجحسورمجیآایرموماعم ش فیما شعریمررمراهما

ش  ی،یمررج  ش  ینیمرومراما آیمجیجنطق م،قشم سعبمهییمپ مرفبدنساما نمه یاینم لیماعم وآجسمجنطق مجح

آایرمج دزیهمشر راریمجنبمهییمشیه نموسجحل 7یمیمپع،کمجنعایهموم،یح  سجحل 3یمشعرمد مررم،یح  جی

ماهبموم،قشمارتایطیمجرویما ایمهیدنینما نم،عاحیمرارراواقعمشسهم5یمجنطق 

جت یمم35راهمشههر سمهههتیریمومه یاینمجخا یستقیطعمازرگم1هههیعیهههطحایمحیضهه یمغ  هماقساممجساهل مممم

سئ صعرتمقط یمومدیج ما متأ  سمج هبامررمعجینماج ایماتیفیمط حیما م ستینهما ه س؛معالنمنیگل صالحم، 

راهمشهههر سمررمجح متقیطعمازرگم2یمط حیما ماحتویلمقعیمع  گذریو یمایمتعج ما ماطالهیتمجعجعرمررایره

هییمگ رشما مچپماعمتقیطعمهتیریمومه یاینمجخا یمررمجربمغ بما مش قماحساثمهعاهسمشسیمرهت هی

غ بمومجنعبما مغ بماعمط  قمحذفموما مجسهه  هییماط افما،تقیلمهعاهسم یفبمومرهههت هههیمشهه قما م

ررمقسههوبمشههوی یمتقیطعما مرو ل رمغ بمهسا بمهعاهنسمشههسامجعق  بمجی اف ی یمم4رورا گ رانم3روگذر

یما مهو اهمشههر راریمتر انمد مررماراج مارائ مشههسهم5یمیمجنطق راهمهههتیریمومه یاینمجخا یمررم،قشهه ازرگ

 اهباجخا یمجشخصمشسهمهیعیمتقیطعمهتیریمههطحهییم،آعنمط حمغ  همحععه

 

                                                 
 Grade-Separation 1ـ

 Underpass 2ـ

Overpass 3ـ  

 U-Turn 4ـ
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 ی اقدامگانههای نفوذ سهراه ستاری، خیابان مخبری و حوزه: موقعیت جغرافیايي بزرگ1 یشماره شکل

 شناسيـ روش3

هییمتحل لیما ایمتآس  مررما نمپژوهشماعمروشماهنیریمومج سا،یسپ وی شهما ایمگ رآوریماطالهیتمومروش

رفت مررما نمدیرتحل لیموماازارهییما یما نمپژوهشیمتعص آیمهمام،ععمجطی   شسآجسهماهتآیرهممرهبالهیتما طا

یمت اف کم،یج یمجصیحا مومجشیهسهماهبامتأث  اتمج تاطمایمحععههییماطالهیتییمپ هشپژوهشیمهالوهما مف ش

ما رهیمومهییمتخصصیمتعهطمدیریمهو انمایماهتآیرهماعمتحل  ومتأث  اتمج تاطمایمحععه شنیهینمج اعط 

جربم یمراهلیرهییمپ شنریرییماعمجطی  یتمتطا قیماهتآیرهمشساارع یایمشس،ساما ایما آوررمپ یجسهیمومارائ 

یمپ وژهماعمروشمپ وی شموماازارمپ هشنیج یمومشنیهبمپ یجسهییماجتویهیمومف هنگیماعمجنظ مهیدنینمجحسوره

یمف یلمررمجحسورهماعماازارماعم،ظ مجسئعالنمومهوچن نمدسا مهیررماراج ما ایمشنیهبموضعمجعجعرمومعج ن 

شسهموممSPSSافزارمآورییمواررم، مهیما سماعمجوعاطالهیتمپ هشنیج  رارمار همگ فت مشسایمهیهبجصیحا 

مهنم س،سیما رهیمشس،ساهی یمد مپ یجسهییماجتویهیمومف هنگیمراماعم،ظ مهیدنینمجیه مدسامماعمگع  

ی حوزه

 مداخله

ی حوزه
 بالفصل

ی زهحو

 فراگیر

خیابان 
 مخبری

-بزرگ

راه 
 ستاری
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ش حماعر،س:موی شمجیج  ررماخشمپ مممم هیدنینمجنطق دل  ها فیمآجیریمپژوهشما ما نم شر راریمم5مییم

،آ ماعر،س؛مم683674یم1393شههر راریمتر انمررمهههیلمم5یتر انمد ما ماهههیهمآه  نمای،کماطالهیتیمجنطق 

شهههر راریم،آعمررمهییمنیجحل یمج یو،بم،آعمهممچعنمشهههعرا یرییمجس  انمجحلیموم،ریرهییمنیدل  هب

جنطق یمراهنوی یمومرا،نسگییمهههیعجینمحو موم،ق مومت اف کمشههر راریمتر انیمهههیعجینمجح طمع سههبموم

جت یم35راهمهههتیریمومه یاینمجخا یسیمرا،نسگینمومجسههیف انمهاعریماعمازرگدل  هییمج رجیموااا؛مجهگ وه

یمجت یمگلسهتینه؛مههدل  35ا یسراهمههتیرییمه یاینمجخهییمجسهتق مررمازرگگلسهتینه؛مره،ریرهیمومههیعجین

گ فت مررما نمجت یمگلسههتینهامررمپ وی شمصههعرت35راهمهههتیرییمه یاینمجخا یسیمجسههتق مررمازرگدسهها 

شر راریمتر انمم5یمجتنیهبمایمحممماهتآیرهموماعما نمهیدنینمجنطق مگ  یمتصیرفیاعمروشم،وع، شر و،سانم

هتآیرهماعمف جعلما آوررمحممم،وع،  سئعالنمومم210یم%7د انمایمهطحمرقبمیمدعایما ،آ ما،تخیبمشس،ساماعمج

یمف یلمررمه یاینمجخا یموم، زم،ریرهیموماف ارمآگیهمجحلییمرا،نسگینمهاعریماعمتقیطعمهتیریمههمجخا ییمدسا 

هی یما ایمجصیحا ما مروشمهسفونسمومررمرهت هما،تخیبمشس،سمهییمجستق مررماط افمه یاینم،وع، هیعجین

جصههیحا موماعمم280هیماراج م یفتنسساعمرا،نسگینمهاعریماعمتقیطعمنما ماشههایعم،ظ یما،میممجصههیحا ومتیمرههه س

سا  سئعالنموماف ارمآگیهمجحلیمجصیحا ما،میممشسهامررماخشمجطی   م15یماط افمتقیطعمد یمتطا قیم، زیماعمج

 ارمگ فتنسمومتیمره سنما مگ  یما،میممشسیما نماف ارمجعررمجصیحا مقجنسمومررمرهت هم،وع، ا مصعرتمهسف

مهیماراج مپ سامد ر،سااشایعم،ظ یما،میممجصیحا 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 هاـ يافته4

هییمتأث  اتمررمقی بمجسولمارائ مررما نمقسوبمپ یجسهییمجرمماقسامما ماهیهمتی   اتمحیص ماعمآنمومجقع  

ما،ساشسه

 : پیامدهای پس از اجرای اقدام1جدول 

 اهمیت شدت یتماه پیامد متغیر اولويت
ی حوزه

 نفوذ

قلمرو 

 اجتماعي

احتمال 

 وقوع

1 

سیستم 

حمل و 

 نقل

 زياد مستقیم فراگیر زياد زياد خواسته مثبت سازی ترافیکروان

افزايش سهولت 

 ایدسترسي منطقه
 زياد غیرمستقیم فراگیر زياد متوسط خواسته مثبت

کاهش دسترسي اطراف 

 ی مداخلهحوزه
 متوسط مستقیم بالفصل زياد کم ناخواسته منفي

 زياد مستقیم فراگیر زياد زياد خواسته مثبت کاهش زمان سفر

 زياد مستقیم مداخله زياد زياد ناخواسته منفي کاهش ايمني عابران

 زياد غیرمستقیم مداخله متوسط زياد ناخواسته مثبت افزايش ايمني خودروها

انتقال بار ترافیکي به 

 اطرافنقاط بحراني 
 متوسط انباشتي بالفصل زياد متوسط ناخواسته منفي

بروز اختالالت ترافیکي 

مانند ترافیک سنگین و 

تصادف روی پل روگذر 

 دوربرگردان شمال تقاطع

 متوسط غیرمستقیم مداخله زياد زياد ناخواسته منفي

2 

سالمت 

جسمي و 

رواني 

شهروندان 

)رانندگان 

و 

 ساکنان(

 زياد مستقیم فراگیر زياد زياد خواسته مثبت کاهش زمان سفر

 زياد غیرمستقیم بالفصل زياد زياد ناخواسته مثبت کاهش آلودگي هوا

 زياد غیرمستقیم بالفصل متوسط متوسط ناخواسته مثبت کاهش آلودگي صوتي

 زياد مستقیم مداخله متوسط متوسط ناخواسته مثبت کاهش آلودگي بصری

 زياد غیرمستقیم فراگیر زياد زياد ناخواسته مثبت کاهش مصرف سوخت

 متوسط مستقیم بالفصل زياد متوسط ناخواسته مثبت بهبود سیمای محلي

کاهش تنش و استرس 

 رانندگان
 متوسط غیرمستقیم فراگیر متوسط زياد ناخواسته مثبت
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 : پیامدهای پس از اجرای اقدام1ی جدول ادامه

 اهمیت شدت تماهی پیامد متغیر اولويت
ی حوزه

 نفوذ

قلمرو 

 اجتماعي

احتمال 

 وقوع

3 
سبک 

 زندگي

 زياد غیرمستقیم فراگیر زياد متوسط ناخواسته مثبت افزايش اوقات فراغت

 متوسط مستقیم بالفصل متوسط منوسط ناخواسته مثبت افزايش احساس تعلق به محله

 زياد مستقیم فصلبال زياد زياد ناخواسته منفي پذيری محليکاهش فعالیت

 کم انباشتي فراگیر کم کم ناخواسته مثبت افزايش تعامالت فرهنگي

4 
رضايتمندی 

 شهروندان

 زياد مستقیم بالفصل زياد زياد ناخواسته مثبت افزايش رضايت از محل زندگي

افزايش رضايت از عملکرد 

 شهرداری
 زياد غیرمستقیم فراگیر زياد متوسط خواسته مثبت

ش رضايت از محل زندگي کاه

 ساکنان اطراف تقاطع
 زياد مستقیم مداخله کم زياد ناخواسته منفي

5 
امنیت 

 اجتماعي

 متوسط مستقیم مداخله زياد کم ناخواسته منفي کاهش نظارت اجتماعي

افزايش حضور افراد مزاحم و 

 بروز رفتارهای ناهنجار
 متوسط غیرمستقیم مداخله زياد کم ناخواسته منفي

رساني پلیس، تسهیل خدمت

 اورژانس و...
 زياد غیرمستقیم فراگیر زياد متوسط ناخواسته مثبت

 زياد مستقیم مداخله زياد زياد ناخواسته مثبت کاهش ايمني عابران

6 

وضعیت 

اقتصاد 

 محلي

کاهش رونق کسب و کارهای 

 محلي
 زياد غیرمستقیم بالفصل متوسط زياد ناخواسته منفي

های اطراف ت ملککاهش قیم

 تقاطع
 متوسط مستقیم مداخله کم منوسط ناخواسته منفي

 زياد مستقیم بالفصل متوسط زياد ناخواسته منفي گسستگي اجتماعي و خدماتي
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 : پیامدهای حین اجرای اقدام2جدول 

 اهمیت شدت ماهیت پیامد متغیر اولويت
ی حوزه

 نفوذ

قلمرو 

 اجتماعي

احتمال 

 وقوع

1 

مت سال

جسمي و 

رواني 

شهروندان 

)رانندگان و 

 ساکنان(

 متوسط مستقیم فراگیر متوسط متوسط ناخواسته منفي افزايش زمان سفر

 زياد مستقیم بالفصل زياد متوسط ناخواسته منفي افزايش آلودگي هوا

افزايش آلودگي 

 صوتي
 زياد مستقیم بالفصل زياد زياد ناخواسته منفي

افزايش آلودگي 

 بصری
 متوسط مستقیم بالفصل متوسط زياد ناخواسته منفي

افزايش مصرف 

 سوخت
 زياد غیرمستقیم بالفصل متوسط زياد ناخواسته منفي

تضعیف سیمای 

 محلي
 متوسط مستقیم بالفصل کم متوسط ناخواسته منفي

2 

وری بهره

سیستم 

 حمل و نقل

افزايش تراکم 

 ترافیک
 زياد مستقیم فراگیر زياد زياد ناخواسته منفي

کاهش دسترسي 

 ایمحلي و منطقه
 زياد مستقیم مداخله زياد منوسط ناخواسته منفي

 زياد غیرمستقیم بالفصل متوسط زياد ناخواسته منفي افزايش زمان سفر

 زياد مستقیم مداخله زياد زياد ناخواسته منفي کاهش ايمني عابران

کاهش ايمني 

 خودروها
 متوسط مستقیم مداخله متوسط متوسط ناخواسته منفي

 سبک زندگي 3

 زياد غیرمستقیم فراگیر متوسط زياد ناخواسته منفي کاهش اوقات فراغت

پذيری کاهش فعالیت

 محلي
 متوسط غیرمستقیم مداخله کم زياد ناخواسته منفي

4 
رضايتمندی 

 شهروندان

کاهش رضايت از 

 محل زندگي
 زياد مستقیم بالفصل زياد ادزي ناخواسته منفي

5 

وضعیت 

اقتصاد 

 محلي

کاهش رونق کسب و 

 کارهای محلي
 متوسط مستقیم بالفصل زياد زياد ناخواسته منفي

م

م

م
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مم5 مهمدیراسبسپ شنریرهیه

شنریرهییماج ا یمجربمجس   بمدیرات موماث اخش ص مومدلیمررمقی بمجسولمررماراج مت یما پ  صعرتمهال

ست که اين اقدامالزاههبامارائ مشهسه ست( با م به ذکر ا صل آخر اتاف)نظام کارب شنهادي در ف هاي پی

میمتویمماقساجیتمج تاطمایم،ظیممدیراسبماهبااما نمفر هبماقساجیتمررا رار،سهاندجزئیات مطرح شده

م

 های پیشنهادی برای مديريت تأثیرات و پیامدها: لیست اقدام3جدول

 پیشنهادهای اجرايي

 زمان اجرا

ش پی

از 

 اجرا

حین 

 اجرا

پس 

از 

 اجرا

رسیدگي جدی به مشکالت ترافیکي ايجادشده توسط مجتمع تجاری کوروش و خودداری از صدور جواز 

ی مالحظات ترافیکي الزم)بررسي تأثیر جذب سفر بر سیستم حمل و نقلي تجاری و اداری قبل از تعبیه

 محدوده و در نظر گرفتن فضای مناسب پارکینگ(

   

راه اشرفي ويژه بزرگهای اصلي منطقه بهدهي ترافیکي و بهبود وضعیت حمل و نقل عمومي در شرياننساما

 BRT 10ی اصفهاني از طريق اقداماتي مانند تقويت سامانه
   

    اجرای ارزيابي ترافیکي به منظور بررسي تأثیرات ترافیکي اجرای طرح بر کل سیستم حمل و نقل

و عملکرد پل دوربرگردان شمال تقاطع از نظر ايمني و پتانسیل عمراني ـ ترافیکي به  بررسي دقیق ساختار

 ی بحراني ترافیکي جديد در آيندهدهي و تبديل شدن به يک نقطهمنظور جلوگیری از افت سطح سرويس
   

شیب و ديگر ابعاد  سازی در برابر زلزله و نفوذ آب با توجه بهی هوا، ايمنطراحي مناسب زيرگذر از نظر تهويه

 ايمني آن
   

شناختي معماری و شهرسازی در راستای بهبود سیما و در نتیجه رضايت شهروندان، توجه به عناصر زيبايي

 هاافزايش آرامش و بهبود کیفیت محیط زندگي آن
   

خدمات نشاني و های منطقه، آتشايجاد هماهنگي منسجم بین واحدهای داخلي شهرداری)مانند معاونت

خصوص های پزشکي( و هم بین شهرداری و نهادهای ديگر)مانند پلیس راهور( بهايمني و اورژانس و فوريت

 بندی اجرای طرحريزی و زمانی برنامهدرباره
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 های پیشنهادی برای مديريت تأثیرات و پیامدها: لیست اقدام3ادامه جدول

 پیشنهادهای اجرايي

 زمان اجرا

پیش 

ز ا

 اجرا

حین 

 اجرا

پس 

از 

 اجرا

-بندی مناسب عملیاتي و خودداری از اجرای عملیات عمراني مخل ترافیک در ساعات پیک ترافیک بهزمان

ای تنظیم شود که بخش اصلي ويژه پیک ترافیکي صبح. همچنین زمان کلي اجرای طرح نیز بايد به گونه

از سال باشد که میانگین تردد خودروها کمتر است)با  عمراني که بر جريان ترافیکي تأثیرگذار است، زماني

تواند گیرد اين زمان ميتوجه به اينکه درصد قابل توجهي از سفرها برای دسترسي به محل کار صورت مي

آموزان تقريباً های نخست سال باشد، و يا در فصل تابستان که سفرهای دانشجويان و دانشها يا ماههفته

 وجود ندارد(

   

سازی صاحبان امالک و کسب و کارهای اطراف تقاطع نسبت به کلیات و جزئیات طرح و تأثیر آن بر گاهآ

 های منافع آنو آينده زندگي روزمره
   

ی سکونت باال در محدوده به عنوان رابط بین سفیدان، مطلعان محلي و افراد با سابقهدرگیر کردن ريش

 شهرداری و شهروندان
   

ی ی معارضان و پرداخت عادالنه و سريع در صورت سلب ملک در محدودهونگي برخورد با مسألهبررسي چگ

 طرح 
   

    ی تسهیالت مالي و مشاوره با هدف کمک به نقل مکان کسب و کارهای اطراف تقاطع به نقاط ديگرارائه

ات عمراني به ساکنان اطراف طرح شده از عملیکارهای پیشنهادی برای کاهش تأثیرات منفي ادراکانتقال راه

-)برای مثال پیشنهاد رفتن به مسافرت به خانوارها در زمان اجرای طرح، پیشنهادهای ممکن برای حداقل

 ها به محیط مسکوني و...(سازی ورود آالينده

   

    های دوجداره و عايق برای منازل مسکوني اطراف تقاطعی تسهیالت برای نصب پنجرهارائه

    هاکیل هیأت پیگیر جهت رصد مراحل عملیاتي کاربستتش

ها در حد دهي آنی مسیرهای جايگزين و حفظ کیفیت سرويسرساني اثربخش از طريق تابلوها دربارهاطالع

 مطلوب
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 های پیشنهادی برای مديريت تأثیرات و پیامدها: لیست اقدام3ی جدولادامه

 پیشنهادهای اجرايي

 جرازمان ا

پیش 

از 

 اجرا

حین 

 اجرا

پس 

از 

 اجرا

رساني عمومي که در آن نام پروژه، هزينه و مدت زمان آن، پیمانکار اجرايي، ماهیت و نصب تابلوهای اطالع

گو به منظور دريافت انتقادات مردمي مدت زمان هر بخش از پروژه و اطالعات ارتباطي يک فرد رسمي پاسخ

واند از طريق ارتباط مستمر با مديريت محله و مطلعان محلي نیز در جلب نظر تدرج شده باشد؛ اين فرد مي

 و رضايت ساکنان فعال باشد

   

طوری کار گماردن فرد يا افرادی در محل اجرای پروژه با مسئولیت راهنمايي و هدايت ترافیک تقاطع بهبه

 کمک کنند سازی جريان ترافیکهای مردمي باشند و به روانگوی پرسشکه پاسخ
   

-های ماشینخصوص ويژگيهای تخصصي و استانداردهای باال در اجرای عملیات عمراني بهاعمال نظارت

 آالت از نظر میزان آاليندگي
   

پاشي سطحي خاک برای ها فراخور موقعیت)مثالً آبهای مناسب برای کاهش آاليندگياستفاده از روش

 هوا( جلوگیری از انتشار گرد و غبار در
   

ها، باالبرها و...، جلوگیری از حضور مردم در سايت رعايت کامل استانداردهای عملیاتي مربوط به جرثقیل

ی تجهیزات ايمني مناسب مانند کاله ايمني، دستکش، چکمه، ماسک و... کاری، حصول اطمینان از استفاده

های ی کمکط زيست( و وجود جعبه)ايمني، سالمت و محیHSEتوسط کارگران، استفاده از يک متخصص 

 اولیه در هر سايت کاری

   

    جلوگیری از بسته شدن کامل مسیرها تا حد امکان

    سازی احتمال تصادفات در اين محدودهنصب عالئم کاهش سرعت در اطراف تقاطع به منظور حداقل

ی و تماس مستقیم با محیط پوشش فیزيکي کارگاه عمراني به منظور جلوگیری از ايجاد تشويش بصر

 اطراف
   

های سردار جنگل و شاهین به های راهنمای دو تقاطع خیابان مخبری و خیابانبندی چراغتغییر زمان

های پیک ترافیکي خصوص در زمانی خودروها در اطراف تقاطع بهمنظور جلوگیری از تجمع بیش از اندازه

 از جمله مسیرهای جايگزين نیز هستند دهي ترافیک اين دو خیابان کهو هم سامان

   

    ی چهارگانههای عابر پیادهاحداث پل

    محیطي به منظور ارتقاء کیفیت محیط مسکونياجرای طرح ارزيابي تأثیرات زيست

    ی اجرای طرحاجرای طرح نظرسنجي ساکنان درباره
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 ت تأثیرات و پیامدهاهای پیشنهادی برای مديري: لیست اقدام3ی جدولادامه

 پیشنهادهای اجرايي

 زمان اجرا

پیش 

از 

 اجرا

حین 

 اجرا

پس 

از 

 اجرا

های مداربسته و گشت متناوب پلیس به منظور جلوگیری از تبديل شدن نورپردازی مناسب، نصب دوربین

 دفاعفضای زيرگذر/روگذر به يک فضای بي
   

    سازی آلودگي صوتي و نوریحداقلهای مناسب کنار زيرگذر/روگذر برای نصب عايق

های شاهین و پونک جنوبي و های ويژه در سراهای محلهها و اطراف تقاطع، اجرای برنامهتقويت پارک

 ی ساکنانشدهها به منظور جبران آرامش و زمان تلفترغیب ساکنان به استفاده از آن
   

    درخت به عنوان يک اقدام جبراني کاشت و نگهداری چند اصله درخت به ازای قطع شدن هر

    اجرای طرح ارزيابي تأثیرات ترافیکي جامع به منظور ارتقاء سیستم حمل و نقل کل منطقه

استفاده از گسست اجتماعي احتمالي در خیابان مخبری به عنوان فرصتي برای تقويت هويت محلي 

 های شاهین و پونک جنوبيتر برای محلهمستقل
   

ری الزم با نیروی انتظامي و پلیس راهور برای مديريت وضعیت امنیتي و ايمني زيرگذر/روگذر و همکا

 اطراف آن
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