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 مقدمه

 ااح واوی هیب ر   ی توساا ه در کرااورهای  سام سااوه مو اا ه نیهایی که در ساااانام ن د دررار اولین گزارش

ی توساا ه در رنرییای دررار  1964ی نقوالت غیراق صااادی مدودب ررای نلاد در گزار اای که در ساااد  حی دررار 

سیت، سواد، ررارری،  ن سخنی اا رسحا ت، رنواش،  رر  ح  سائد  التین نن  ست وببب ره نیام میانح  و ره ن ن یط ای

ی رخراای اا اراینح یا هحت توساا ه خردان ه مرااح  امگیزی مظیر نرااارکت، دنوکراساای یا ساایاساات ره نلارهنناقرااه

(ب انروا  نفاهیمی چوم نرااارکت ا  ما،ی، ساادنت در تمانی ار اد رم، دساا رساای ره ننار  26: 1389رود)ااضاا ی،

،اتی وببب میز در ره ،نوام رسر  اطد ره نرده  یاا ه اسااااتب تو ه  یت  لت دادم توسااا ه اهم نا نحام توسااا ه و د ن

چنین تو ه ره تمانی رثار ا  ما،ی و ارهنگی یک طرح درکنار خیانحهای ها)نراااارکت( در رومح توسااا ه و ه رم

ر ا  ما،ی و ارهنگی را اااحب در این راسااا ا طرح ارایاری رثااق صاااادی رم میز انروا  اا اهمیت ایادی ررنوردار نی

  سرداری تسرام رپرداادب 7ی رسساای ن ارر در ننطقه
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 آن استقرار و احداث محل و مطالعه مورد یپروژه معرفي -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ی جغرافیایي طرح بهسازی معابر: محدوده1ی تصویر شماره

 بالفصل و فراگیری مداخله، ی جغرافیایي در حوزهقلمرو و دامنه -2

  ودب در این رخش ووا  مفوذ خروژ  در سه رخش نحان ه، رداصد، و اراگیر ریام نی

 ی مداخله، بالفصل و فراگیرحوزه -2-1

 مداخله  یحوزه -2-1-1

رسر ی، تقاط   یخ صفی  -رسار  یراا، تقاط   ری  ی  -نحان ه، تقاط   ری  ی  یی  غراایایی خروژ  در ووا داننه

، BRTایراممسر، نیارام سااددم  نوری وح ااصااد نحمی و کیایی، نیارام امقدس ایساا گا   -ادیدی، تقاط  دناومح  -

 گیرمحبقرار نیرسار استب که ره طور  حاگامه نورد ر   و رررسی  -تقاط  نطسری و سروش و تقاط  طالقامی 
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 کیایي-سبالن جنوبي 

 7ی واق  در ماویه یک  سرداری ننطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کیایي –محل تقاطع سبالن جنوبي : 2ی تصویر شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کیایي –تقاطع سبالن جنوبي : 3ی تصویر شماره
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 ایرانمهر -تقاطع دماوند 
  سرداری تسرام 7ی ی یک ننطقهواق  در ماویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایرانمهر  -محل تقاطع دماوند : 4 یتصویر شماره

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 ایرانمهر -تقاطع دماوند : 5 یتصویر شماره
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 پل چوبي BRTخیابان انقالب ایستگاه 
  سرداری تسرام  7ی ننطقه 2ی واق  در ماویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پل چوبي –محل تقاطع خیابان انقالب : 6 یتصویر شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پل چوبي –تقاطع انقالب : 7 یتصویر شماره
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 ادیبي -تقاطع شیخ صفي 
 واق  در ماویه ی دو  سرداری تسرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ادیبي -محل تقاطع شیخ صفي : 8 یتصویر شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادیبي -تقاطع شیخ صفي : 9 یتصویر شماره
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 بهار -تقاطع طالقاني 
 تسرام 7ی  سرداری ننطقهی سه واق  در ماویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بهار -محل تقاطع طالقاني : 10ی تصویر شماره

 

 
 بهار –تقاطع طالقاني : 11ی تصویر شماره
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 بهار شیراز –تقاطع شریعتي 

  سرداری تسرام 3ی واق  در ماویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بهار شیراز –محل تقاطع شریعتي : 12 یتصویر شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بهار شیراز –تقاطع شریعتي : 13ی تصویر شماره
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 بهشتي -تقاطع شریعتي 

  سرداری تسرام  7ی ننطقه 4ی واق  در ماویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بهشتي -محل تقاطع شریعتي : 14ی تصویر شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بهشتي -تقاطع شریعتي : 15ی تصویر شماره
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 سروش -تقاطع مطهری 

  سرداری تسرام 7ی ننطقه ی خنجواق  در ماویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سروش –محل تقاطع مطهری : 16ی تصویر شماره

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سروش –تقاطع مطهری : 17ی تصویر شماره
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 بال فصل یحوزه -2-1-2

 گیردب ای که ن در در رم واق   ح  است را در رر نیرداصد، ماویه یی  غراایایی خروژ  در ووا داننه

 ی یک؛ ایراممسر واق  در ماویه -تقاط  دناومح نیارام سددم  نوری وحااصد نحمی و کیایی و 

 ی دو؛تقاط   یخ صفی وادیدی واق  در ماویهخد چوری و  BRTنیارام امقدس ایس گا  

 ی سه؛رسار  یراا واق  در ماویه -رسار و تقاط   ری  ی  -تقاط  طالقامی 

 چسار؛ی واق  در ماویهرسر ی  -تقاط   ری  ی 

 ی خنج؛تقاط  نطسری و سروش واق  در ماویه

 فراگیر یحوزه -2-1-3

 استب   سرداری تسرام و و ی  سر تسرام 7ی اراگیر، کد ننطقه ی غراایایی خروژ  در ووا ی داننه

 توجیه مالي و اقتصادی  -2-2

و ن یط ، نودرو ، را رنحاد یک تصااادت، ،واند امسااامو یا  اصااوالد در ایداد نراایدت ترااییی در  اادیه ن ارر

س قی  مقش سطههای ن ست هر یک اا ،واند نذکور  ای دارمحو یا را وا صورت امداه ،م یرد مادر و یا ترکیدی و در 

صادت گردد ) رکت نطال ات  ان ه و یا یک نرید ترااییی ایداد نیاا ،واند یاد ح  وادثه ترااییی ره  ید ت

صا ن ارر خر 16: 1393 تراایک تسرام، وو مقدومد صو ریدت ترااییی در ن ارر، نخ سایی و را  ن (ب اا این رو،  نا

 ااود اا  م ه نساااید نس  در سااطل نساااید  ااسری اسااتب  ااایح هزینه کردم  ست نطر که نندر ره تصاااداات نی

های  درامی نوق  ره را  این نریدت هزینه ای ررای  سرداری محا  ه را ح انا، خردان ن رهرسساای ن ارر دررنحاایی

روردب همچنین، رسسااااای ن ارر رنا ره تغییراتی که در ساااطل ن درها ره و ود کم ری را ررای  اااسرداری ره و ود نی

 دهحبهای ت میر و مگسحاری را کاهش نی ود، هزینهرورد و موساای میز نینی

 توجیه فني و تکنیکي  -2-3

را  ها، را  اصاا ی و را  ار،ی( ریراا رین اشااای  ااسری را ا ااغاد ها )راادرا  ها، رزرگن ارر  ااسری خا اا اموار را 

گیرد و دارای نسم رین کارکرد در تیاخوی  ااسری اسااتب ن ارر، ها قرار نیکرد  اساات و ری گمام ر ح اا رناها و را 

اهای  ااسری اساات، که اگر امحکی نورد تو ه قرار گیرد، های ارتداطی رناها و سااایر اشااهای واسااط و ر اا هو قه

امحب یک ها را ررای خویایی یک  سر رق  نیترین مقشریر رین کارکرد را در امحگی  سری دا  ه و همچنین ویاتی
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ای و ایست ن یطی و ن شدت روامی طراوی و اصدح هنحسی ص یل در ن ارر  سری، رسیاری اا نریدت توس ه

 (ب86: 1395ره مقد اا ایمامی و همیارام،  1389دهح )راقری و ودادی نقحه، ا در  سر کاهش نیو ا  ما،ی ر

 توجیه اجتماعي، فرهنگي و زیست محیطي  -2-4

ومقد در ترین اهحات ا رای این خروژ  ررقراری اننیت، کاهش تراایک و رسدود نحنات  سری و سیس   ومداا نس 

 و ایست ن یطی طرح ،دارت است اا:ارهنگی  سر تسرام استب اا  م ه اهحات 

 ایداد اننیت  امی و نالی  سرومحام -

 اوساس همدس گی  سرومحام را  سر -

 کاهش تصاداات رامنحگی  -

 کاهش تخ فات رامنحگی -

 ساای تراایکو روامکاهش تراایک  سر تسرام  -

 کاهش رلودگی رصری، ن یطی  سر تسرام -

 وا و رلودگی صحا(کاهش رلودگی های ن یط ایس ی )رلودگی ه -

 ترویق نرده ره اس فاد  اا ومد و مقد ،مونی  -

توام گفت که که ا رای این طرح اا مظر ا  ما،ی، ارهنگی و ایست ن یطی الاه و ضروری رنارراین، نی

 توامح ره ارتقای ارهنگ  سرومحی میز ریامدانحباست و نی

 چهارچوب و مدل مفهومي پژوهش -3

سی رخص  ح که ییی اا هحتهای نقحناتی در ررر سطل نرد نقوله طرح ن ساای ن ارر در   ص ی  خروژ  رس های ا

س ه خایحار  سری تاکیح داردب  ست و همچنین رر تو سطل کدم  مظ  و اننیت ا  ما،ی ا ی در دههمظ  ترااییی و در 

اق صادی در تصمیماتی که  و نسائ ی ا  ما،ی ورر اهمیت تواام ن یط ایست،  ریزی و توس هی ررمانه، وراهگذ  ه

( اا این رو در این طرح میز رر اهمیت  174: 1387گیرد خی ررد  اساات ) وی یانز ، را   ره انین  ااسری و توساا ه نی

روها و سااار،ت ساااانامحهی رات و رنح نودروها،  اازایش اننیت خیاد  وفظ ن یط ایسااات، کاهش رلودگی هوا،

توام ا رای این طرح را در راسااا ااای  توسااا اه د کااه  نی اااورخرااایااحم رااه نااحنااات ا  مااا،ی تاا کیااح نی

ی  سری اقحاناتی که توس ه"ی خایحار  سری ره ن نی( ره نصوص توس هSustainable Developmentخایحار)

 (، دامستب44: 1387) وی یانز، "ممایحرا ره سوی اهحات ن  رك خایحاری  ایست ن یطی هحایت نی
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س   س   اا هایی در انام و نیام ره ه  خیومح نیهای  سری اا طریق  دیهسی سی س گی ایزییی  نورمحب وار

هایی که در انر دهح و را اازایش ساار،ت و خیرااراتها، نراکز  ااسری را در اشااا ره ه  ارتدا  نیی را طریق  اادیه

رقرار ی ساایساا می،  ااسرها در انام و نیام، ت اند اشااایی دائمی ردر یک ندمو،همقد واصااد  ااح  اساات وومد

 (ب341: 1383کننح) یوئی، نی

ساامح و نندر ره های  سری را ره ییحیگر ن صد نیهای ارتدا   سری، سیس  طور که گف ه  ح،  دیههمام

مقد  سری دارای کارکردهایی اشایی و  وهای ومد  ومحب در واق   دیهت ثیرگذاری ،ناصر سیس   ررییحیگر نی

توامنح نندر ره تغییر ساادک گذارمح و نیمیز ا  ما،ی هساا نح که رر مسادهای اق صااادی، ارهنگی و ا  ما،ی ت ثیر نی

های سون ی امحگی در اس فاد  ریر ر اا وسائد ،مونی، کاهش رلودگی صوتی و هوا و میز کاهش سونت  و هزینه

ای توام خروژ را نی  ااسرداری تسرام 7ی ی رسساااای ن ارر در ننطقهب در این راساا ا خروژ (1392گردمح )ررغمحی، 

ارهنگی در مظر گرات که قار یت ایداد تغییرات کارکردی در سااطل ننطقه را دا اا ه را ااحب  –نحناتی و ا  ما،ی 

س     سی ست ره کارکردهای نلدت و ننفی این خروژ  در  سری خردان ه  ودب اا این رو، همچنین، در این خروژ  قرار ا

در این مظریه هر  زیی اا مظاه ا  ما،ی در "ب ی دیگر در این خروژ ، مظریه کارکردگرایی اساااتمظریه نطرح  اااح 

ای که هر تغییری در ییی اا ا زاء نو ب  اااود، ره گومهارتدا  را ا زای دیگر مظاه در کد  ان ه در مظر گرا ه نی

 (ب 182: 1374)ری زر، " ودظاه نیتغیرهایی در ا زای دییر م

کنح و اا اموار کارکردها سااخن ت کیح نا در این روییرد رر مظرات نرتن اساات که در سااطل نیامه ت  ید نی

ره کارکرد ن فاوت یک ریرااا ر کارکردگرایام خیش اا نرتن کد  ان ه را نورد ت  ید قرار نی"گویحب نی دادمح و 

ی  ان ه کاری محا اا نحب انا نرتن این قشاایه را نطرح کرد که در ت  ید اامح سااان ار در نورد ا زای گوماگوم ساا

توامح ررای رخراای اا  ان ه کارکردی رایح نیام سااطوح گوماگوم  ان ه تفاوت قائد  ااح، چرا که یک سااان ار نی

 (ب185: 1374)ری زر، "کارکرد نلدت و ررای ررنی دیگر کارکرد ننفی یا کژکارکرد دا  ه را ح

سادها نی"ر راررت نرتن اا مظ یا م ره وفظ رخشسااااان ارها  نح  ما،ی کمک کننح، توام ظاه ا   های دیگر م

 (ب145: 1374)ری زر، "توامنح ررای رمسا خیانحهای ننفی میز دا  ه را نحنی

خایحار که ت کیح ناصی رر ر ح و توس ه نواوم کمی و کیفی  در واق ، در این نطال ه ریر ر ره روییرد توس ه

کارکردی و ساارنایه ا  ما،ی  -های اق صااادی، ا  ما،ی، ارهنگی و ساایاساای دارد در غالب مظریات سااان یرخش

ب ننطق ک ی این روییرد رم اسااات که ا زای  ان ه در کنرااای ن قارد را ییحیگر رر ییحیگر ت ثیر  اااودخردان ه نی

در  رو ود؛ اا اینهای دیگر نیی رخشکننحب رنارراین ض ف ییی سدب ،حه کارایگذارد  و همحیگر را ومایت نی

های اازاری و اق صاااادی رود ، رخشهای ساااختای مانواوم و تنسا ن و ه رخشروییرد توسااا ه قحی  که توسااا ه

(ب روییرد 13: 1368ااد ،اا اد )لسساااییح  و م ید اً توساا ه خایحار اتفان ممینامحگی  اااازاری توساا ه دچار ،قب مره
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س ه سد خایحار ت کیتو سی در  ست را  میااهای م سیا سامی و  صادی، ا  ما،ی، ام ح ناص رر ریارگیری میروهای اق 

های امسااامی همچوم، انروا و رینح  دارد و در کنار تو ه ره توساا ه اق صااادی  وان  تو ه ناصاای ره توساا ه قار یت

های ا  ما،ی، ارهنگی و الیتها در اازایش دررنح، اوقات اراغت، ا سااادن ی، نسارت و اسااا فاد  اا این قار یت

گرایی و انوم نرارک ی است تا نرده اوساس ریگامگی سیاسی دارد که این رخش انیر)توس ه امسامی( در گرو نرده

ست که این نود نرده س ه محا  ه را نحب در واق  در این الگو، ا، قاد رر این ا سیر ت والت و ره  ریامات تو امح که ن

(برنارراین، نی توام گفت را مگرش ره 90: 1368ااد ،سسااااییکننح )لوسااا ه را ت یین نیهای تسااامت و ساااوی ررمانه

رو، اا اینی خایحار  سری دست یاات که اا اهمیت راالیی ررنوردار است و روییرد توس ه خایحار، نی توام ره توس ه

های تقویت ا، مادسااای و امگیزشای، ایداد و ت کیح ویژ  رر ساان ار ن  ی، کاررنحی و اثررخرای اقحانات توسا ه

ضایت رارک ی در  سرومحام، ایداد و وفظ الگوهای ارا ی، ر سدنحگی ا  ما،ی تماه اقرار ن ننحی و اوساس چ

توامح در نواق  ر رامی رقاء یاا ه و  ان ه و مسای اً نراارو،یت مظاه واک  دارد چراکه تنسا در چنین  اارایطی  ان ه نی

سدنت رراوها و اهحات نود  نود را رااتولیح و ترنی  ص ت و  ممایح و مظاه واک  نحیری ی کاررنحتر دا  ه و در 

 (ب70: 1387)تنسایی، و نرده نود را رررورد  ممایح

مظریه نح مظر دیگر مظریه اصااالت رخراای اساات، این مظریه ییی اا ،مح  ترین مظریاتی اساات که تاکنوم در 

ارائه  -ای داردکه در نطال ات  ااسری  ایگا  ویژ  –ها  ااسر نصااوص سااانامحهی و اویای ن دت مواوی نرکزی

ای )اشایی( را ررای اررینح اویای ن دت نرکزی  سر  ح  استب این مظریه، دا  ن مگرش  ان  سیس می و ماویه

های موسااای ره دلید نرایدت های نوضا ی، نوردی، و نقط ی وهمچنین ا رای طرحدامح و را مگرشضاروری نی

(ب مگرش 1392، نوسسه ارهنگی هنری نیراث ارداو ا  ما،ی و ،حه کارایی، نوااق رزرگی نقیاس میست ) اق صادی

این مظریه ره رسسااااای، ندمو،ه اقحاناتی چنح ننظور  و هماهنگ ا،  اا کالدحی یا ایزییی،  ا  ما،ی اق صاااادی و 

م و همچنین نندر ره اازایش اراش ایساات ن یطی اساات، که را،  تزریق ساارنایه ره ن یط ن  ه و اهمیت یاری ر

 (ب30: 1390 ود )ن صونی،اندك و نس غدت نی

همچنین، را تو ه ره اینیه ا رای خروژ  رسساااای ن ارر، مو،ی اصاادح سااان ار مانناسااب ن ارر  ااسری اسات، 

سااگاری ،دارتست "( که ،نوام کرد  است 19: 1389ی سااگاری رنارر مظر ارراهی  خور )توام را اس فاد  اا مظریهنی

سطل امحگی  سرومحام در  سر اا  سب توسط نحیریت  سری ره ننظور ارتقای  شای ایزییی ننا اا اراه  روردم ا

رسح را رسر  ررداری گفت که ره مظر نی "ها استطریق  ناسایی میااهای واق ی  سرومحام و را  تنگناها و ن حودیت

نناسب در سطل ننطقه، اازایش رسایش و راا   سرومحام را ره دمداد اا این خروژ ، ضمن دس یاری ره یک ایر سانت 

ها، کاهش اقر و اازایش رسدود ایر ساااانت های ترااایید دهنح  این نرد  مظاه ،دارتنح اا :نؤلفه"نواهح دا اااتب 

 (ب19: 1389)ارراهی  خور، "رسایش و راا  
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 : مدل مفهومي طرح1ی شمارهنمودار 

 

بهسازی معابر 

7ی منطقه  

 زيست محیطي

ياجتماع  

 اقتصادی

 آلودگي صوتي

 آلودگي صدا

 آلودگي تصويری

 مصرف سوخت

 دسترسي راحت به خدمات شهری

 ساماندهي رفت و آمد خودروها

 همکاری بین سازماني
 )راهنمای و رانندگي و شهرداری

 کاهش اتالف وقت

 افزايش امنیت

کاهش هزينه های تعمیر و نگهداری 

 سازه های شهری

 کاهش مصرف سوخت

 ايجاد اشتغال کوتاه مدت

 کاهش هزينه های تصادفات

ترغیب شهروندان به استفاده از 

 وسايل نقلیه عمومي

 افزايش فرهنگ ترافیکي شهروندان

رضايت 

 شهروندان

ارتقای کیفیت 

 زندگي شهری

توسعه پايدار 

 شهری

يفرهنگ  

 کاهش تصادفات
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 روش شناسي تحقیق -4 

اا رمدا که  نانت ویژگی های سان اری و و و  اراینحی و میز  نانت روارط در سطوح نرد وکدم را اس فاد  اا 

س فاد   صورت  ان  تری انیام خذیر رود، رنارراین روییردنورد ا در این ت قیق، روییرد ترکیدی روییرد ترکیدی ره 

 استب

س فاد  مور نطال ه در این خژوهش اا مظر نسیر، توصیفی رود  و اا مظر هحت کاررردی نی را حب روش نورد ا

توام در ررای گردروری اطد،ات میز، نیحامی و اساانادی نواهح رودب الد ه رایح ا ااار  کرد که خژوهش واضاار را نی

 امحب که ت ت ،نوام ارایاری نطرح  ح هایی قرار داد  مار خژوهش

ست  ست  م  ری ا ض  نو ود یا رمچه که خژوهش ررروردی یا ارایاری خژوه صی ی اا و روری اطد،ات تف

های گذ ا ه و اتخاذ تصامی  ررای رینح ب ی ثمررخرای تصامی ای ررای قشااوت یادروری دررار هسات ره ،نوام خایه

ریحب های نفروض ره دسااات نیای ساااروکار دارد که اا نوارد ن  حد در انام یهای کهای ررروردی را رنار نطال ه

 (ب 87: 1388است)نیراایی،  1رنارراین، این خژوهش لزوناً یک خژوهش نقط ی

در رخش اساانادی، نحارك و اطد،ات نو ود در نصااوص نیام نورد نطال ه و خروژ  نورد مظر گردروری 

های ،مح ، های اک راای، نراهح  و رررسی کاررری  نو ود در قالب نصاودهنواهح  ح و در رخش نیحامی میز وض

های نورد مظر ن   نواهح گردیحب در واق  در مانههای نردنی و در مسایت را گردروری خرساااش اااناساااایی گرو 

 ها و ت  ید رمسا ه  اا روییرد کمی و ه  اا روییرد کیفی اس فاد  نواهح  حبروری داد  م 

یانحها ی نی در این طرح ه  اا روش کمی  ید دقیق خ ماهنگ ررای ت   ره صاااورت ه و ه  اا روش کیفی 

های ،میقی را نحیرام ، و در رخش کیفی میز نصاوده383 یاس فاد   ح  استب در رخش کمی خیمایری را ود  ممومه

  ودب سرداری، خیمامیار و ،واند ا رایی امداه نی

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

1 .Cross - Sectional 
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 شيمشخصات رو -4-1

 : مشخصات روشي1ی جدول شماره

 تکنیک/ ابزارها روش ها رویکردها مراحل

 سطح تحلیل

   
ش

کن
 

   
رد

ف
 

   
ام

ظ
ن

 

 سایر

توصیف  اقحاه 

 اینحان ه
 اک راای

 اسنادی

 و  نیحامی

 نصاوده، 

 های اطد،اتی و نراهح ایش
 ایتوصیف  اقحاه نحان ه *  

توصیف سیمای 

ا  ما،ی و ن یط 

 امسامی

 *   های اطد،اتی و نصاودهایش اسنادی و نیحامی توصیفی
توصیف سیمای ا  ما،ی و 

 ن یط امسامی

یاری و داننه

 ناسایی تاثیرات 

ا  ما،ی و 

 ارهنگی

توصیفی و 

 نرارک ی

ای، نیحامی نقایسه

 و اسنادی

نصاوده، ر   گروهی ن مرکز، 

های اطد،اتی، مقره و ایش

 خرسرنانهای و تصاویر ناهوار 

* * * 
یاری و  ناسایی داننه

 تاثیرات ا  ما،ی و ارهنگی

 تدیینی رررورد خیانحها

 رررورد

)نقایسه، سناریو 

 مویسی(

ر   گروهی ن مرکز، رارش 

 اایار و نصاوده
 رررورد خیانحها *  

مظاه کاررست)مظاه 

کاررنح ا رایی، 

مظاه خایش و رسانح 

 ا را(

 اسنادی و نیحامی نرارک ی

های اطد،اتی)ن ناسب رودم ایش

کاررست را اسناد ارادس ی(، ر   

 گروهی، رارش اایار، نصاوده

 * * 

مظاه کاررست)مظاه کاررنح 

ا رایی، مظاه خایش و رسانح 

 ا را(

 

 جامعه آماری / شیوه نمونه گیری / حجم نمونه -4-2

 جامعه آماری -4-2-1

 ااسرداری تسرام ) اااند اطد،ات واصااد اا ساار ااماری،  7ی ی اسااناد نو ود در رارطه را ننطقهالف( ک یه

 های خژوهری، نطال ات  سرداری، طرح تفصی ی، طرح تو یسی خروژ  وببب(بطرح

  سرداری تسرام 7ی ی ساکنام ننطقهس(ک یه

 ی تراایکی نحیرام، ن اومین و کار ناسام ووا پ( ک یه

  سرداری تسرام 7ی ت( راهنمایی و رامنحگی ننطقه

 های نردنی وببب ب اانام ن یط ایست و گرو سث( 
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 شیوه نمونه گیری -4-2-2

سناد نو ود در رارطه را ننطقهالف( ک یه س فاد  اا روش ممومه 7ی ی ا ننح گیری هحت سرداری تسرام: ، را ا

 های نو ود رررسی نواهنح  حبو در دس رس نحارك، اسناد، و رنار 

 رداری تسرام اا طریق ممومه گیری تصادایب س 7ی مفر اا ساکنام ننطقه400 س(

 ننح و در دس رسبگیری هحترا اس فاد  اا روش ممومهی تراایک نحیرام و ن اومین و کار ناسام ووا  پ(

 ت( راهنمایی و رامنحگی ننطقه و میروهای نس قر در ن ارر نطرح  ح ب

 ننح و در دس رسبگیری هحتممومههای نردنی: را اس فاد  اا روش ج( ساانام ن یط ایست و گرو 

 ابزارهای پژوهش -4-2-3

روری اطد،ات خردان ه ها و این رمت ره  م ی اود را اس فاد  اا نحارك و اسناد نو ود در ک ارخامهدر نرو ه

ی نرایدت و ن شادت ن ارر نطرح  ح  های رسا ه خاساخ ره مظرساندی در انینه اودب را اسا فاد  اا خرسارانانهنی

  ود و سپا را اس فاد  اا روش نصاوده ره نصاوده را ن اومین و نحیرام ار ح خردان ه نواهح  حبان ه نیخرد

ها خردان ه و ساپا ره ره تدزیه داد  SPSSاازار ها اا طریق مرهدسات رنح  اا خرسارانانهها و اطد،ات رهداد 

  ید گف مام نورد تدزیه و ت  ید قرار گرا ه و در های نذکور میز اا طریق ت ااودب نصاااودهت  ید م ایج خردان ه نی

 ی ک ی نواهی  رسیحبمسایت ره م یده

 ضرورت اجرا -5

 را  نریدت ترااییی ننطقه ره قرار ایر است: 1400تا ساد  7اهحات و چر  امحاا ننطقه ییی اا 

ساای  - س ای راا سرامی در را سائد تیمید و را  امحاای نطو  ن رو و اازایش نطو  اتورو س فاد  و ن ارر و ا

  م ی

 ایداد و اوحاث و رسینه ساای ن ارر نناسب ررای رات و رنح ،مونی  -

  م ی وسائد اا ریر ر  گس رش ارهنگ اس فاد  اا وساید  م ی و اازایش قار یت ن ارر  ست اس فاد  -

 . رردا ت نوام  که را،  کاهش سر،ت و در مسایت اازایش تراایک نی  ود -

سی ایداد تغییرات  - اصاولی در ن ورهای ورک ی و کار اناسای نناساب  ست مصاب تار وها ، اصادح هنح

 ...نناسب و

 تانین رو نایی کاای و ن ناسب در  ب  -

 تسرام( 7ی )سایت  سرداری ننطقه  اازایش ن ارر ترااییی را اس فاد  اا تغییر در خروژ  های  سری -
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ی ی توسااا همو ترااییی اسااات و در راسااا ای ررمانهای نورد رررسااای در این خژوهش اتات، اا اقحاه نحان ه

ی ( و نراهح 1396ای را کار ناس ومد و مقد و تراایک ننطقه )لواسامی، ت ریف  ح  استب در نصاوده 7ی ننطقه

ی نرکزی  سر تسرام که توسط  رکت نسنحسین نراور رسرام تراایک گزارش ارتقای سطل ایمنی تراایک در خسنه

 رنی ن شدت ترااییی ننطقه ره قرار ایر است:طراوی  ح  است ر

 

 کیایي -تقاطع سبالن جنوبي 

ماایمن رودم گذرگا  ،اررخیاد  واق  در نیارام سددم  نوری ن حود  نیارام این ی ره دلید ود  راالی  -1

 توقف نودرو و اقحام نیحام دیح مسدت ره ،ارر

 نوری ار حای نیارام کیایی ره دلید ود  راالی  ما ایمن رودم گذرگا  ،ارر خیاد  واق  در نیارام سددم -2

 توقف نودرو و اقحام نیحام دیح مسدت ره ،ارر

 ماکاای رودم رو نایی در ن د تقاط ات -3

 اقحام رراه ساای نناسب در ن د تقاط  سددم  نوری و ولی صر -4

 اقحام رراه ساای نناسب در ن د تقاط  سددم  نوری و کیایی -5

 تقاط  سددم  نوری و کیایی مدود طرح هنحسی نناسب در -6

 ،حه  حاساای نطو  رات و ررگرت در نیارام سددم  نوری و کیایی -7

 ،حه  حاساای نطو  رات و ررگرت در نیارام سددم  نوری وح ااصد نحمی و کیایی -8

 کمدود و مقص ر شی اا ،دئ  و تدسیزات ترااییی در طود ن ور -9

طود ن ور ره ویژ  در تقاط  سددم  نوری و تدم  تاکسی ها و نودروهای نسااررر  خصی در  -10

 نحمی

 

 ایرانمهر -تقاطع دماوند 
 ماایمن رودم گذرگا  ،ارر خیاد  در ن د دس رسی ،اررین ره نط اتوروس تنحرو ب1

ارتیاس نیرر ورکات ندت ره ویژ  توسط راکدام نوتورسیی ت ره دلید طرح هنحسی مانناسب در ن د  ب2

 تقاط 

 ن د تقاط ماکاای رودم رو نایی در  ب3

 مانناسب رودم نط کری ب4

 اقحام تدسیزات ترااییی نناسب ب5
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 پل چوبي BRTتقاطع خیابان انقالب ایستگاه 

 مدود خد ،ارر خیاد  ررای دس رسی ره ایس گا  ری رر تی و طراین ن در و اس فاد  ،اررام اا ،رض نیارام ب1

 ،رض ک  خیاد  رو در ورودی نیارام وقوقی ب2

 ن د تقاط  و ایر خد چوریماکاای رودم رو نایی در  ب3

 

 ادیبي -تقاطع شیخ صفي 
 و ود  وی رس نطرماك در ن د تردد ،اررین خیاد  ب1

 اقحام رراه ساای نناسب در ن حود  تقاط  ب2

 ماکاای رودم رو نایی در ن د تقاط  ب3

 و ود امسار نطرماك در ن حود  تقاط  ب4

 کمدود و مقص ،دئ  و تار وها ره ویژ  تار و توقف نمنور ب5

 

 بهار –طالقاني تقاطع 
 ما ایمن رودم گذرگا  ،ارر خیاد  ره دلید اقحام رراه ساای نناسب در ن د تقاط  ب1

 اقحام رراه ساای نناسب در ن د تقاط  ب2

 اقحام نیحام نناسب دیح نناسب ره دلید ود  راالی توقف نودروها در گو ه  نوس غرری تقاط  ب3

 اا مقا  در ن حود  تقاط و ود نط کری طولی و ،رضی ک  رمگ و مانناسب در ر شی  ب4

 ،حه  حاساای نط ویژ  اتوروس در ن حود  تقاط  ره دلید مدود نیامگا  ب5

 

 بهار شیراز -تقاطع شریعتي 
 ما ایمن رودم گذرگا  ،ارر خیاد  ره دلید اقحام رراه ساای نناسب در ن د تقاط  ب1

ید  ب2 ره دل ره  اااری  ی  نوس  چ  گرد ورودی  ناسااااب در رن   یح ن یحام د قحام ن راالی توقف ا ود  

 نودروها در ن حود  تقاط 

سی ه  ب3 ساای نطو  رات و ررگش ره و و ود تراایک ماننظ  در ار حای نیارام رسار  یراا ره دلید ،حه  حا

  زیر  نیامی

 ،حه کن رد تقاط  ره وسی ه چراغ ره صورت دائ  ب4

 و ود امسار ،ریض و نطرماك در ن د تقاط  ره ویژ  در گو ه  نوس غرری ب5

 نط کری مانناسب در ن حود  تقاط و ود  ب6
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 بهشتي -تقاطع شریعتي 

 و ود امسار نطرماك و رحوم خو ش در ن حود  تقاط  ب1

 اقحام رراه ساای نناسب در ن د تقاط  ب2

 مدود طرح هنحسی نناسب در نرو ی اا نیارام قحوسی ب3

 مدود نط کری طولی نناسب در  ست  ماد ره  نوس نیارام  ری  ی ب4

 نناسب در  ست  ماد ره  نوس نیارام  ری  یمدود نط کری طولی  ب5

 ،حه  حاساای نسیر ویژ  اتوروس در ن حود  تقاط  ب6

 

 سروش -تقاطع مطهری 

 ماکاای رودم رو نایی در گذرگا  ،ارر خیاد  ب1

 اقحام چراغ چرمک ام نطر در  ام خنا  ،ارر ب2

 مقص در رراه ساای در ن د گذرگا  ،ارر خیاد  ب3

ج اا نیارام سااروش در هر دو ضاا    اامالی و  نوری نیارام نطسری ره اقحام نیحام دیح نناسااب در نرو ب4

 دلید توقف نودروها در ن حود  تقاط 

 ،حه  حاساای نسیر نودروهای نرو ی اا نیارام سروش و نودروهای ،دوری اا نیارام نطسری ب5

 کمدود و مقص ر شی اا ،دئ  و تدسیزات ترااییی در ن حود  تقاط  ب6

 دئ  رااتارنح  و نط کری ها ور در ن حود  تقاط کمدود اس وامه ایمنی، ، ب7

 

 ای اهداف اقدام مداخله -6

  ود:ای  ست رسساای ن ارر و ارتقای سطل ایمنی تراایک نطرح نیدر این قسمت ک یه اقحانات نحان ه

 

 تغییرات اصالحي در خیابان سبالن جنوبي حد فاصل مدني و کیایي
 ارتقای رو نایی در ن د تقاط ات -2

ا رای خیش رنحگی در ن د گذرگا  ،ارر خیاد  واق  در ن حود  نیارام این ی ره دلید   وگیری اا  -3

 توقف نودروها و اازایش نیحام دیح مسدت ره ،اررین خیاد 
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ا رای خیش رنحگی در ن د گذرگا  ،ارر خیاد  واق  در ن حود  نیارام کیایی ره دلید   وگیری اا  -4

 دیح مسدت ره ،اررین خیاد  توقف نودروها و اازایش نیحام

 تغییر در راات روساای رحوم ایداد ان دت ره ننظور رراه ساای در ن د تقاط  سددم  نوری و ولی صر -5

 تغییر در راات روساای رحوم ایداد ان دت ره ننظور رراه ساای در ن د تقاط  سددم  نوری و کیایی -6

 ا رای طرح هنحسی نناسب در ار حای نیارام کیایی -7

رای  حود نیامگاهی در نیارام سددم  نوری وح ااصد نحمی و کیای ره ننظور  حاساای نطو  ا  -8

 رات و ررگرت

 

 ایرانمهر -تغییرات اصالحي در تقاطع دماوند 
 تغییر طرح هنحسی تقاط  نطارق طرح خیرنساد  ح  ره ننظور   وگیری اا ارتیاس ورکات ندت ب1

 ارتقا رو نایی در ن د تقاط  ب2

 کریاصدح نط  ب3

 مصب تدسیزات ترااییی نورد میاا در ن د تقاط  ب4

 اوحاث خد ،ارر خیاد  ررای دس رسی ره ایس گا  تنحرو ب5

 

 پل چوبي BRTتغییرات اصالحي در تقاطع خیابان انقالب ایستگاه 

 غیر همسطل کردم تردد ،اررین خیاد  ررای دس رسی ره ایس گا  ری رر تی و طراین ن در ب1

خیاد  نو ود ررای   وگیری اا ،دور ،اررام اا ،رض نیارام امقدس و ترغیب نساحود کردم گذرگا  ،ارر  ب2

 رمسا ره اس فاد  اا خد ،ارر 

 ارتقای رو نایی در ن د تقاط  و ایر خد چوری ب3

 ت ریض خیاد  رو در ورودی نیارام وقوقی ب4

 

 ادیبي -تغییرات اصالحي در تقاطع شیخ صفي 
 تقاط  ره ننوظر رراه ساای در ن حود  تقاط تغییر راات روساای و اازایش ارتفار کف  ب1

 مصب تار و توقف اکیحا نمنور در وری  تقاط  ب2

 لوکا 13ارتقای رو نایی در وری  تقاط  ره  ب3

 سرخو یح  کردم امسار نطرماك در ن حود  تقاط  ب4



 23  
SIA.IHSS.AC.IR 

 

 بهار –تغییرات اصالحي در تقاطع طالقاني 

ی  حیح ره ننظور   وگیری اا توقف کاهش ،رض ن در در گو اااه  نوس غرری تقاط  و مصاااب تار وها ب1

 نودروها و اازایش نیحام دیحب

 اویای نط کری طولی و ،رضی در ن حود  تقاط  ب2

 تغییر در راات روساای رحوم ایداد ان دت سطل ره ننظور رراه ساای در ن د تقاط  ب3

 مایی کناریهرس درن ام ره ننظور اازایش نیحام دیح مسدت ره تار وهای هحایت نسیر و چراغ های راهن ب4

 ا رای  حود دورد ره ننظور  حاساای نط ویژ  اتوروس و نسیر اص ی ب5

 

 بهار شیراز -تغییرات اصالحي در تقاطع شریعتي 
 تغییر در راات روساای رحوم ایداد ان دت سطل ره ننظور رراه ساای ب1

قف کاهش ،رض رن  چ  گرد ورودی ره  اااری  ی  نوس روره روی ساااینما ره ننظور   وگیری اا تو ب2

 نودروها و اازایش نیحام دیحب

 تدحیح نط کری نطارق مقره و دس ور ال مد نط سفیحب ب3

 ا رای کف مویسی و مصب تار وها نطارق مقره و دس ورال مد ب4

ا رای  زیر  نیامی در ار حای نیارام رسار  ااایراا ره ننظور  حاسااااای نطو  رات و ررگرااات و رسدود  ب5

 ررایش ترااییی

 صورت چراغحارکن رد دائ  تقاط  ره  ب6

ر ااایارسااااای وا ااایه  حاود ررای نمام ت اا ساااقو  ،ارر یا نودرو در ک ا  نحت و مصاااب وفا  یا  ب7

 سرخو یح  کردم امسار در ر نح نحت

 

 بهشتي -تغییرات اصالحي در تقاطع شریعتي 

 ا رای  حود ررای  حاساای نسیر ویژ  اتوروس در ن حود  تقاط  ب1

ات و ررگراات ره ننظور تردد نودروها در نساایر غرس ره  اارن ا رای راریوژ ررای  حاساااای نساایر ر ب2

 نیارام قحوسی

 رراه ساای تقاط  ره روش سنگ ارش رحوم ایداد ان دت سطل ب3

 نط کری طولی نسیر  ماد ره  نوس نیارام  ری  ی ب4

 مصب و ا رای ،دئ  ااقی و ،مودی ترااییی خیرنسادی ب5
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 ررین خیاد سرخو یح  کردم امسار ره ننظور ایمن ساای تردد ،ا ب6

 خیرنساد ررای اصدح هنحسی در نرو ی نیارام قحوسی ب7

 های  ماد غرری و  نوس غرری تقاط ت دیه چراغ ،ارر خیاد  در گو ه ب8

ایداد  اایدراهه در ن د اتصاااد نط کراای ،ارر خیاد  ره  زیر  نو ود در گو ااه  نوس  اارقی تقاط  ره  ب9

 ننظور ،دور ایمن و رسام ،ارر

حاد یا ت یین  ست نناساااب ررای الین  نوری ره دلید ،حه ه  راسااا ایی و امداه نطال ه ررای امسااا ب10

 نریدت ایمنی ،دور اا تقاط 

 سانامحهی ند مام و تاسیسات  سری ره ننظور ایمنی و سسولت ،اررین خیاد  ب11

 

 سروش -تغییرات اصالحي در تقاطع مطهری 

نودروها در مزدییی تقاط  و کاهش ،رض نیارام نطسری در ضاا    ااماد ره ننظور   وگیری اا توقف  ب1

اازایش نیحام دیح و  حاساااای نساایر نودروهای نرو ی اا نیارام سااروش و نودروهای ،دوری اا نیارام 

 نطسری

کاهش ،رض نیارام نطسری در ضاا    نوس ره ننظور   وگیری اا توقف نودروها در مزدییی تقاط  و  ب2

نیارام سااروش و نودروهای ،دوری اا نیارام اازایش نیحام دیح و  حاساااای نساایر نودروهای نرو ی اا 

 نطسری

 مصب و ا رای ،دئ  ااقی و ،مودی ترااییی خیرنسادی نطارق مقره ب3

 لوکا در گذرگا  ،ارر خیاد  14ارتقای رو نایی ره  ب4

 رررسی ررای مصب چراغ چرمک ام نطر ررای  ام خنا  ،ارر ب5

مت کاهش ،رض داد   اح  در هر دو مصاب اسا وامه ایمنی و ا رای نط کرای ها اور قدد و ر ح اا قسا ب6

 ض    ما و  نوس نیارام

مصااب ،دئ  رااتارنح  و ا رای نط کراای ها ااور در ضاا    ااماد نیارام نطسری ر ح اا نرو ی نیارام  ب7

 سروشب
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 ترین پیامدهای اجتماعي پروژهمهم -7

ضر، اتات در   ودب اا را ح، ره خیانحهای قدد و خا اا ا را خردان ه نیاا ا را نی قددرا تو ه ره اینیه طرح اتات وا

طرای خیانحهای خا اا ا را میز ره ،م یرد ندریام و ماظرام طرح ندنی رر اینیه طرح ره طور دقیق ا را  ااود ا ااار  

 رر اساس انام وقور خیانحها، خا اا ا را رورد   ح  استب 2ی ممودب  حود  مار 

 
  : پیامدهای اقدام2ی شمارهجدول 

ف
ردی

 

ی نقوله

 تاثیر
 ق مرو ا  ما،ی ی مفوذووا  اهمیت  حت ناهیت خیانح

او ماد 

 وقور

انام 

 وقور

1 
ایست 

 ن یطی

 ایاد ن وسط نلدت کاهش رلودگی صحا
نحان ه و رداصد و 

 اراگیر

نس قی  و 

 غیرنس قی 
 ایاد

کوتا  

 نحت

 ایاد ن وسط نلدت کاهش رلودگی هوا
نحان ه و رداصد و 

 اراگیر

نس قی  و 

 غیرنس قی 
 ن وسط

ر نح 

 نحت

 ایاد نس قی  نحان ه ایاد ک  نلدت کاهش رلودگی تصویری
کوتا  

 نحت

 ایاد ن وسط نلدت کاهش نصرت سونت
نحان ه و رداصد و 

 اراگیر
 ک  نس قی 

ر نح 

 نحت

 ارهنگی 2

اازایش ارهنگ اس فاد  اا 

 وساید مق یه ،مونی
 ایاد ایاد نلدت

نحان ه و رداصد و 

 اراگیر

نس قی  و 

 غیرنس قی 
 ایاد

کوتا  

 نحت

 ایاد ایاد نلدت اازایش ارهنگ ترااییی
نحان ه و رداصد و 

 اراگیر

نس قی  و غیر 

 نس قی 
 ایاد

کوتا  

 نحت

 ایاد ایاد نلدت اازایش قاموم نحاری
نحان ه و رداصد و 

 اراگیر

نس قی  و غیر 

 نس قی 
 ایاد

کوتا  

 نحت

3 

 

 -ا  ما،ی 

 ترااییی

اازایش اس فاد  اا نحنات 

  سری
 ایاد ایاد نلدت

نحان ه و رداصد و 

 اراگیر

نس قی  و غیر 

 نس قی 
 ن وسط

نیام 

 نحت

رسدود سانامحهی تردد ،اررین 

 خیاد 
 ن وسط نس قی  نحان ه ایاد ایاد نلدت

نیام 

 نحت

رسدود سانامحهی تردد ن  والم 

 سالمنحامو 
 ن وسط نسقی  نحان ه ایاد ایاد نلدت

نیام 

 نحت

رسدود سانامحهی تردد 

 نودروها
 ن وسط نس قی  نحان ه ن وسط ن وسط نلدت

نیام 

 نحت

رسدود سانامحهی انیامات 

 ،دور و نرور نودروها
 ایاد نس قی  نحان ه ن وسط ن وسط نلدت

نیام 

 نحت
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رسدود سانامحهی ومد و مقد 

 ،مونی
 ایاد ایاد نلدت

نحان ه و رداصد  و 

 اراگیر
 ایاد نس قی 

نیام 

 نحت

رسدود سانامحهی وض یت 

 تصاداات دروم  سری
 ن وسط نس قی  نحان ه ایاد ایاد نلدت

نیام 

 نحت

اازایش همیاری های رین 

 ساانامی
 ن وسط ن وسط نلدت

نحان ه و رداصد  و 

 اراگیر

نس قی  و غیر 

 نس قی 
 ن وسط

کوتا  

 نحت

اازایش اننیت ا  ما،ی 

  سرومحام
 نحان ه و رداصد ایاد ایاد نلدت

نس قی  و غیر 

 نس قی 
 ن وسط

ر نح 

 نحت

 اق صادی 4

کاهش هزینه های ت میر و 

 مگسحاری ساا  های  سری
 نحان ه ن وسط ن وسط نلدت

نس قی  و غیر 

 نس قی 
 ن وسط

ر نح 

 نحت

نصرت های کاهش هزینه

 سونت
 ن وسط ن وسط نلدت

نحان ه و رداصد  و 

 اراگیر

نس قی  و غیر 

 نس قی 
 ن وسط

ر نح 

 نحت

 ایاد نس قی  نحان ه ن وسط ن وسط نلدت ایداد ا  غاد کوتا  نحت

کو

تا  کو

 نحت

 ایاد نس قی  نحان ه ن وسط ن وسط نلدت کاهش هزینه های تصاداات

رد

نح ر 

 نحت

 

 کاربست )پیشنهادها( -8

  ودب ره طراوی و تحوین مظاه کاررنح ارتداطی، مظاه رسانح ا را و مظاه هو منح خایش خردان ه نی رخشدر این 

 نظام کارآمد ارتباطي -8-1

اساات که ررای نحان ه و نرااارکت اارادی که ضاارورت دارد در نراود نخ  ف اقحاه  مظاه کاررنح ارتداطی مظانی

 ااودب را تو ه ره تاثیرگذاری ای )ررمانه ریزی، ا را و خایش( نحان ه و نرااارکت کننح، طراوی و تحوین نینحان ه

ساای ن ارر ساانام، ااراد، گرو رس ریید دهنحب های ن  حدی درگیر نوها،  اهنح  ح تا  دیه ارتداطی کاررنحی را ت

  ودها خردان ه نیها و ساانامدر ادانه در قالب یک امدیر  ره ت ریف این ااراد، گرو 
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 زنجیره کارآمدی ارتباط :2ی شمارهنمودار 

 
 های درگیر در بهسازی معابر: افراد و گروه3ی جدول شماره

 درگیریمور  ارد / گرو  ردیف

 طراوی و ا را کار ناسام تراایک 1

 کن رد وض یت ترااییی در انام ا را خ یا راهنمایی و رامنحگی 2

 همیاری را  سرداری و کار ناسام ننطقه های نراور طرحیا  رکت  رکت 3

 امداه سری  و ره نوق  طرح های ا رای طرح رکت یا  رکت 4

 ررای ا رای طرحتانین رود ه الاه   سرداری ننطقه 5

 

 

 

 

 

بهسازی معابر

7ساکنان و کسبه منطقه 
شهرداری تهران

رانندگان تاکسی

رانندگان اتوبوس

رانندگان خودروهای 
شخصی

عابران و خودروهای 
گذری در منطقه

پلیس راهنمایی و رانندگی

7شهرداری منطقه 

ساکنان شهر تهران
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 نظام بسامد اجرا -8-2

ای، راهیارهای ررای طراوی و تحوین مظاه رسااانح ا را، را هحت نحیریت ا رایی خیانحها را روییرد اقحانات امدیر 

 امحب خیرنسادی تی  اتات در قالب  حود گردروری  ح 

 
 پس از اجراهای مدیریت پیامدهای مثبت و منفي : لیست اقدام4ی جدول شماره

 مساد نرروطه ناهیت راهیار خیرنسادی خیانح

 کاهش آلودگي صدا

 روام ساای تراایک

 را  نرید تردد در تقاط  ها

 هاود ن شد توقف نودروها در تقاط 

 هامظ  دهی تردد ،اررین خیاد  در ن د تقاط 

 کاهری
  سرداری

 خ یا راهنمایی و رامنحگی

 کاهش آلودگي هوا

 تراایک در سا،ات اوجرا  نرید 

گس رش ومد و مقد ،مونی و رسینه ساای سیس   

 ومد و مقد ،مونی

 گد کاری و درنت کاری در ننطقه

 کاهری

  سرداری

 ساانام اتوروسرامی

 ساانام تاکسیرامی

 ساانام اشای سدز

 کاهش آلودگي تصویری

 هاتغییر در وض یت ظاهری تقاط 

 گ یاری و درن یاری در ننطقه

 ند مام  سری تغییر در

 نناسب ساای  حاود کنار نیارام ها

 کاهری

  سرداری

ساانام ایدا ساای اشاهای 

  سری

 ساانام اشای سدز

 کاهری روام ساای تراایک کاهش مصرف سوخت
  سرداری

 خ یا راهنمایی و رامنحگی

افزایش فرهنگ استفاده از 

 وسایل نقلیه عمومي

 ارهنگ ساای

 رسدود وساید مق یه ،مونی

 اازایش وساید مق یه ،مونی

 رسدود ن ورهای ،دوری وساید مق یه ،مونی

 اازایری
  سرداری

 ساانام اتوروسرامی

 افزایش فرهنگ ترافیکي
 رنواش  سرومحی در نصوص تراایک

 مصب رنرهای رنوا ی در نصوص تراایک
 اازایری

  سرداری

 راهنمایی و رامنحگی

 راهنمایی و رامنحگی اازایری های ن خ فا،ماد قاموم نا ین افزایش قانون مداری

افزایش استفاده از خدمات 

 شهری

 تغییر در ند مام  سری

 تغییر در وض یت ومد و مقد ،مونی

 ایداساای ننظر  سری

 اازایری

  سرداری

 ساانام تاکسیرامی

 ساانام اتوروسرامی
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بهبود ساماندهي تردد 

 عابرین پیاده

 خر رمگ کردم نطو  ،ارر خیاد 

 ها،دئ  در تقاط مصب 

هایی که انیام خذیر اوحاث خد ،ارر در تقاط 

 استب

ای که سر،ت ترسی  نطو  ،ارر خیاد  ره گومه

 نودروها در مزدییی نطو  کاهش یارحب

ها ره صورتی که رراه ساای در ن د تقاط 

نودروها قدد اا رسیحم ره تقاط  سر، رام ک  

  ودب ییسام ساای خیاد  روها

کردم امسار اطرات ن ارر در ن د ،دور سر خو یح  

 و نرور

 ت حی ی
  سرداری

 راهنمایی و رامنحگی

بهبود ساماندهي تردد 

 معلوالن و سالمندان

تغییر  رایط ن ارر رر اساس  رایط ن  والم و 

 سالمنحام

های ،ارر خیاد  دارای خ ه ررقی یا اوحاث خد

رسامسور و در نواردی که مصب این انیامات 

خذیر میست ا رای سطل  یب دار ره  ای انیام 

 خ ه ررقی

 ییسام ساای خیاد  روها

سر خو یح  کردم امسار اطرات ن ارر در ن د ،دور 

 و نرور

  سرداری ت حی ی

بهبود ساماندهي تردد 

 خودروها

 هارااساای رسفالت نیارام

 ترنی  نطو  سفیح

 ترسی  ،دئ  رر روی رسفالت

های رامنحگی در نیاممصب ،دئ  راهنمایی و 

 نناسب و در دیح رامنحگام

های که دیح ورص درن ام در مزدییی تقاط 

 نناسدی محارمحب

ها ررای کاهش های نناسب در تقاط رراه ساای

 سر،ت

 ت حی ی
  سرداری

 راهنمایی و رامنحگی

بهبود ساماندهي امکانات 

 عبور و مرور خودروها

 های کف نیارامترنی  نط کری

 های راهنمایی و چرمک امچراغمصب 

 هارااساای رسفالت

 ت حی ی
  سرداری

 راهنمایی و رامنحگی
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 هامصب ،دئ  نناسب در تقاط 

بهبود ساماندهي حمل و 

 نقل عمومي

 اازایش ماوگام ومد و مقد ،مونی

 موساای ماوگام ومد و مقد ،مونی

 هارسدود ن د تردد اتوروس

 ت حی ی

  سرداری

 ساانام تاکسیرامی

 ساانام اتوروسرامی

بهبود ساماندهي وضعیت 

 تصادفات درون شهری

 مصب ،دئ  ترااییی

 هارراه ساای نناسب در ن د تقاط 

 ترنی  نطو  سفیح کف نیارام

 های نناسبمصب دوررین در ن د

 ت حی ی
  سرداری

 راهنمایی و رامنحگی

افزایش همکاری های بین 

 سازماني

 همیاری را راهنمایی و رامنحگی

 ی ررن ننطقههمیاری را ادار 

 همیاری را ساانام تاکسیرامی

 همیاری را ساانام اتوروسرامی

 همیاری را ساانام اشاهای سدز

 همیاری را ساانام ایداساای  سر

 

 اازایری

  سرداری

 راهنمایی و رامنحگی

 ی ررن ننطقهادار 

 ساانام تاکسیرامی

 ساانام اتوروسرامی

 ساانام اشاهای سدز

 ایداساای  سرساانام 

افزایش امنیت اجتماعي 

 شهروندان

 نناسب ساای رو نایی در ننطقه

 اوحاث خد ،ارر خیاد 

 ترنی  نطو  ،ارر خیاد 

 ترنی  نط کری های طولی و ،رضی نیارام

 نناسب ساای رسفالت

 نناسب ساای خیاد  رو ها

  سرداری اازایری

کاهش هزینه های تعمیر و 

 نگهداری سازه های شهری

رراه ساای نناسب در ن د تقاط   ست کاهش 

 سر،ت نودروها
  سرداری کاهری

های مصرف کاهش هزینه

 سوخت
  سرداری کاهری تغییر در رومح تراایک در سا،ات اوج تراایک

  سرداری اازایری ره کار گیری میروی کار در انام رسساای ن ارر ایجاد اشتغال کوتاه مدت

کاهش هزینه های 

 تصادفات

رراه ساای نناسب در ن د تقاط   ست کاهش 

 سر،ت نودروها
  سرداری کاهری
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در این طرح، الاه است که تمسیحاتی ررای اطدر رسامی، ارائه انیامات و تسسیدت ناص و نرارکت نردنی 

 استبامحیریح   ود تا نو ب کارایی هر چه ریر ر مظاه ارتداطی  ودب ررای این ننظور  حود ایر طراوی  ح  

 
 های ارتباطي مربوط به آموزش، اطالع رساني و مشارکت مردمي: لیست اقدام5ی جدول شماره

ناهیت اص ی  های الاهلیست اقحاه

 اقحاه

 مساد نرروطه انام

 خا اا ا را وین ا را

 روارط ،مونی  سرداری * * اطدر رسامی ا،ده ا رای طرح رسساای

  سرداری و خ یا راهنمایی و رامنحگی  * رسامیاطدر  کن رد وض یت تراایک

 ر،ایت ترااییی اا  امب نرده
نرااااارکات 

 نردنی
* * 

ساااااکنااام ن  ی، کسااادااه، ،اااررام و 

نودروهای گذری، رامنحگام اتوروس و 

 تاکسی

  سرداری * * رنواش ترویج ارهنگ تراایک

 

 

 نظام هوشمند پایش -8-3

ای طراوی و تحوین  ح  است که های خا اا ا رای اقحاه نحان هنراقدتدر این رخش مظاه هو منح خایش را هحت 

  اند اقحانات ن  حدی استب

رح  ست در ار حا خیانحها و تاثیراتی که خیش رینی کاند و دقیق م ضر ره دلید الاه ا امح، ذکر  ومحب در اتات وا

ای و ی ا رای چنین خروژ  ه در انینههای نو ود نامنح ن حودیت انامی، ،حه اطدر رسااامی الاه در ن ن حودیت

های تاثیرگذاری اقحاه اا  م ه تاثیرات دقیق ترااییی همچنین، در دس رس مدودم ننار  ررای ا رای خروژ  ررنی  نده

های دقیق انی دارد که را در مظر مگرا ن هر رینیو اق صااادی ررای تی  اتات نمین مدودب ا رای این خروژ  میاا ره خیش

ی نط وس  ااودب انا، رسساااای ن ارر در یاری ره م یدهتوامح نندر ره ،حه دسااترینی نیکوچیی در این خیش،نصاار 

 ست کاهش تراایک، را  نرایدت ترااییی، را  نرایدت تردد ،اررام و نودروها، کاهش تصااداات و غیر  اا 

امح نگر ر   رساا ه  احم رایاری  ااح اهمیت راالیی ررنوردار اساات و همچنین خیانحهای نورد ام ظار همگی نلدت ا

صورت خذیرد تا نام  نیارام و ایداد تراایک در انام ا را که این انر میز نی سا،ات ن وتی  سر و یا  ب  توامح در 

 اا ایداد تراایک در ننطقه  ودب

ظارت رر ای ماظرام و یا مهایی نامنح مظارت انی خا اا ا را که  اند راادیحهای دور واضل است که مظارت

 ی انامی اا خیش ت یین  ح  میز هست، ررای مظاه هو منح خایش ضروری استب رومح خیررات خروژ  رر اساس ررمانه
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 های وین ا را  اند نوارد ایر است:نراقدت هحت را خایش هو منح مظاه تحوین و رنارراین طراوی

رنساد نرارکت   ب ساکن در  را را نود ژ ،  ت اندخرو ریزامررمانه و نسئولین  ودنی اهالی: خی  سرومحام 

مماینحب در این    ب نلدت خروژ  اثرات راال رردم در را رمام نرارکت و ممود  ریر ر را رمسا های ورایاری و ننطقه

رنساد را   ب نرارکت  سرومحام ره کاهش نریدت ترااییی در انام ا رای خروژ    سرداری تا  ودنی انینه خی

 اقحاه ممایحب

رنساد دیگر: نرتدط هایساانام و مسادها نرارکت   ب  یانینه در نود اقحانات  سرداری تا  ودنی خی

س نح، ارتدا  در خروژ  را مو،ی ره که مسادهایی سایر همیاری را اا خروژ  را ررداری رسر  و ا را  کنحب هماهنگ ه

 اثرات  درام در توامح،نی ر یه را ح نؤثر خروژ  ترسری  ا رای در توامحنی مه تنسا رخری رین هایهمیاری این

 .ممایح کمک میز خروژ  ننفی

صیص در کد مگری رر ند نی وانیام سوی اا خیانحها ت حید و توام گفت،  درامو در رنر نی  و ننار  تخ

 ره دساا یاری ررای در نصااوص رسساااای ن ارر، 7ننطقه  اینیه  ااسرداری ره تو ه را را ااح، نحاوه  درام و ت حید

 طرح، این ا رای قدد اا کنح ونی رم داار ا رای اا ن  ی ساااکنام نراایدت را  تفصاای ی و طرح اهحات

  گرددب  درام و ساکنام تفسیر امحگی ک یت دد در که است الاه لذا گیرد،نی  ید ذینف ام ررای هاییهزینه

 

رسسااااای ن ارر ،محتاً را رثار و خیانحهای های نخ  ف گزارش گف ه  اااح، خروژ  رراسااااس رمچه که در رخش

سسولت قارد  ست و خیانحهای ننفی رم در نرو ه ا رای ،م یات و رسر  ررداری ره  نلدت ا  ما،ی و ارهنگی نوا ه ا

 ودب ررای اینیه امحب درنقارد تحاوه وض  نو ود رثار و خیانحهای ننفی را ترحیح و نام  رروا رثار نلدت نینحیریت

 رسح:مظر نیانحهای نلدت  رایط ت قق ریارنح ر،ایت نوارد ایر ضروری رهرثار و خی

را تو ه ره نریدت ن  ثر اا وض  نو ود ترااییی ن حود  که را کاهش رضای منحی اا مساد نحیریت  -

 سرداری در ا رای رسساای ن ارر اقحانات الاه   ود سری، ایداد وا مااننی، و ببب همرا  است خیرنساد نی

 ر چه سری  ر اراه  کنحبرا ه

را تو ه ره روییردهای ن فاوت مسدت ره خروژ  اا سوی مسادهای نخ  ف )راهنمایی و رامنحگی و  -

ای نریدت صورت ییپارچه ت ریف گردد تا  اقحانات ره ود ریره سرداری( الاه است ندمو،ه اقحانات ره

 کمک ممایحب 

هرچنح مسدت ره ا رای ها ها و اتوروسحگام تاکسین  ی، ،اررام و رامنحگام ،دوری، رامن ی ان ه -

رسامی در این انینه ره صورت مپذیرا ه استب رس ر است در انام های ترااییی رنادگی دارمح انا اطدرطرح

 خیش اا ا را اطدر رسامی در این نصوص صورت گیردب
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توام را ح، نیرینی نیراتو ه ره اینیه در خروژ  واضر، انیامات ایرسان ی ترااییی در واد راا -

هایی را که تاکنوم اا این سان ارها های  حیحی را در این راارینی نطرح ممود و گرو ها و ظرایتاولویت

توام اا  م ه اارادی هس نح که های ک امح، در طراوی  حیح در مظر گراتب ن  والم و گرو رسر  رود ک 

 ود که رمام را اا  ی ناصی ررای رمام در مظر گرا ه نییاا ه انیامات ایرسان سرهای توس هدر کدم

توامح  م یت ریر ری ها، نیساادب لذا در مظر گرا ن این گرو میاا نیمیااننحی ره کمک سایر  سرومحام ری

 ننح ساادب اا  سرومحام را اا نزایای این خروژ  رسر 

 

را ااانح، ایر را که ررگرا ه اا تدرریات خیراااین نی تی  اتات را تو ه ره ار اد ارهنگی نرتدط را نوضاااور نوارد

 ممایح:خیرنساد نی

 مونی اا طریق ایداد وساسیت ررای  تدحید ضرورت ر،ایت قوامین و نقررات رنح و  ح ره نطالده،

 و سمینارب های دیحاری و  نیحاری، نی وس، سخنرامی، کنفراما، همایشگیری اا رسامهنرده را رسر 

   های  احم و ا ارات مظارتی ن ولیام ترااییی )ن رای گسا ر  ت ت کن رد دوررینالقای وا دیح

های مظارتی های ثدت تخ فات رامنحگی، ن رای انیامات و قار یتمظارت تصاااویری، ن رای اموار دوررین

 نرکز کن رد تراایک(

 را قوامین و نقررات و در مظر دا ااا ن نناا  ا  ما،ی) اولویت    م ی ره دهی ننااررنورد ننطقی 

 نحت و ر نحنحت تو ه ره نناا   م ی(نناا  اردی، تدیین نناا  نیام

 نوام مماد  سرومح ن محمبتدیین ر،ایت ارهنگ تراایک ره، 

 ها و رس رهای های ارهنگی، هنری در تماه ،رصههای اراگیر را اس فاد  اا تمانی قالبارائه رنواش

 ا  ما،یب

 ره را ار نحی  خاید ت ثیرات  ننظ  ترااییی )سااادنت رووی و روامی ااراد  ان ه، وفظ و  ن رای 

ها و ارتقای کرانت امسااامی، کاهش مارضااای ی ا  ما،ی، کاهش تنش و مزار، کاهش تصاااداات، رساایب

 های  امی و نالی، اازایش ایدایی، ررانش و رسایش ،مونی  سر(نسارت

 شدت ترااییی ما ی اا ،حه اطدر سامی ن ایب و ن  ص یل و ارائه رنار و ارقاه و ر،ایت رر ا ار 

 تصاویر تصاداات و نسارات ما ی اا را ار مادرستب

 ومقد ،مونیب گس رش ارهنگ اس فاد  وحاکلری اا ومد 

 های نوثر، در ،رصه گس رش ارهنگ مساد و چسر های نردهدهی ساانامایداد انینه ورود و  ست

 تراایکب
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 ومقد ،مونی و ن رای خد ارتداطی  ست ید ومدت ریف وقون  اااسرومحی در اسااا فاد  اا وساااا

 ومقد ،مونی و کارکنام نرتدطبمظارت  سرومحام و ا،ده تخ فات رامنحگام ومد

 ننظور ررنورد را ن خ فین و ا،ماد قاموم اسااا فاد  اا ظرایت  اااسرومحام داوط ب  ست مظارت ره

 نطارق را ظرایت قامومی نو ودب

 سایر نودرودهی تاکسیسانام سوار و خیاد  ها و  س گا  ررای  ساار و ت ریف ای های  ارداکننح  ن

 ننظور تسسید ورکت ب حم اا رمسا ره

  های رنوا ی رنیادهای رامنحگی ایمن نامنح رنیاد رامنحگی نوتورسیی ت ایمنبگیری اا دور رسر 

 محام ننظور چگومگی را ار را  ااسروومقد رهرنواش نساا مر رامنحگام و سااایر کارکنام ووا  ومد

 های نساارتی و ،واند اروش و کن رد ر یط و ببب()رامنحگام اتوروس، تاکسی، رژاما

 ننظور  نانت های رنواش تراایک رهرنواش تخصصی نس مر ره نرریام رنوا ی نس قر در خارك

 و ام قاد نناسب الزانات و اوایح ر،ایت قوامین تراایییب

 شور دامشررمانه س مر  ست و های های رنواش تراایک و ارائه رنواشخارك رنواام درریزی ن

 الاه ره رمسا در انینه ر،ایت قوامین تراایییب

 ها و ،دئ  تراایییبهای نخ  ف سنی را خیاه تار وها، چراغرنواام در گرو ر نایی دامش 

 ننظور ترریت مساا ی که اا کودکی را قوامین تردد  ااسری تمرکز رر رنواش کودکام و مو وامام ره

 گر را حبصورت یک نصیصه ذاتی در را ار ا  ما،ی او   و ایی یاا ه و تمیین اا این قوامین رهر ن

 ره نوضاااو،ات درسااای نحارس ره یاری دروس نرتدط  ویژ  اهمیت را،یت قوامین تدش ررای راه

 ترااییی در رسدود تراایک در ت اند را واارت رنواش و خرورشب
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 های اجرایي جهت بهسازی معابر: برنامه6ی جدول شماره

 اولویت انامی خروژ  اولویت ا رایی

 اولویت اود

 خد چوری –ایراممسر و تقاط  امقدس  –اوحاث خد ،ارر خیاد  در دو تقاط  دناومح 
 کوتا  نحت

مسای ا ظرت 

 نحت ییساد

 هاترنی  نطو  سفیح در تقاط 

 هاای( در تقاط رااتارنح  )چر  گررها رای ،دی  

 هامصب ،دئ  ترااییی در تقاط 

 اولویت دوه

 رراه ساای تقاط ات
 نیام نحت

 ساد 5تا  1
 اصدح هنحسی تقاط ات نرید دار

 ورص درن ام  ست اازایش دیح

 اولویت سوه

 اازایش ت حاد ماوگام ومد و مقد ،مونی
 ر نح نحت

 ساد 10تا  1
 موساای ماوگام ومد و مقد ،مونی

 ترویج ارهنگ ترااییی

 
 


