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 خواننده گرامی:

ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، با استفاده از نظـر کارشناسـان برجسـته     امور نظام فنی معاونت برنامه    

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تـالش   ضابطهمبادرت به تهیه این 

 هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست. غلطفراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر 

 

شکال فنی مراتب را بهرو از این راد و ا شاهده هرگونه ای ـر   ، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت م صورت زی

 گزارش فرمایید:

شخص کنید. -1 ع مورد نظر را م  شماره بند و صفحه موضو

راد مورد نظر را به صورت -2  خالصه بیان دارید. ای

راي جایگزینی ارسال نمایید. -3  در صورت امکان متن اصالح شده را ب

راي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4 شانی خود را ب  ن

 کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

 شود. انی میپیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدرد
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امور نظام فنی                 ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، معاونت برنامه 33271      

Email:  info@nezamfanni.ir                                            web:  nezamfanni.ir 

 



 
 

 أ

  پيشگفتار

هاي عمراني به لحاظ توجيه فني  برداري و نگهداري طرح مراحل تهيه طرح، اجرا، بهره استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در

اهميت برداري، از  هاي نگهداري و بهره هزينهكاهش و طرح مفيد  عمردر طول  ها، افزايش كيفيت طراحي و اجرا صادي طرحو اقت

 اجراي طرح و استانداردها و ضوابط فني در مراحل تهيه و ،اجرايي كشور به كارگيري معيارها نظام فني و باشد. برخوردار مي اي ويژه

   است.  داده ها را مورد تاكيد جدي قرار از طرحبرداري و بهرههاي نگهداري  نيز توجه الزم به هزينه

موظف به تهيه و ابالغ ضوابط،  رئيس جمهورراهبردي  ريزي و نظارت بودجه، معاونت برنامهقانون برنامه و  23بر مفاد ماده  بنا

اين معاونت نيز در راستاي باالبردن كيفيت باشد.  مي كشور هاي عمراني نياز طرح ها و استانداردهاي مورد نامه مشخصات فني، آئين

اي كشور كرده است. هاي توسعههاي مختلف طرحجام مطالعات در رشتهها، اقدام به تهيه و ابالغ شرح خدمات انانجام مطالعات طرح

تكميل  جهت حاضر در ضابطه ابالغ شده و 1389در سال  412ره شما ضابطهها نيز در قالب شرح خدمات انجام مطالعات بهسازي راه

  آن تهيه شده است.

هاي كشور سازي استانداردهاي ايمني در تمام طول راههاي كشور در سالهاي اخير، پيادهبا توجه به رشد و توسعه شبكه راه

  دار طلب ضرورت دارد ولي وجود آمار باالي تصادف در برخي نقاط، رفع عوامل پديدآورنده تصادف در آن نقطه را به طور اولويت

   روند انجام مطالعه نقطه پرتصادف كه مربوط به عامل راه باشد ارائه شده است. ضابطهكند در اين مي

ها و كارشناسان مشروح زير كه در بدينوسيله از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، ادارات كل راه و شهرسازي استان

  شود :اند تشكر و قدرداني ميتهيه و تدوين اين مجموعه همكاري داشته
  

     اللهيطاهر فتحآقاي مهندس      دكتر عليرضا خاونديآقاي 

    قرباني مهرانآقاي مهندس 

 يمانز زشهروندس همي آقا

 آقاي مهندس عليرضا توتونچي

  نظارت راهبردي معاون                                                                                                                       

  1393پاييز                                                                                                                                   



 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 1 ) محدوده کاربرد1

 1 ) مراحل مطالعه2

 1 آوري اطالعاتجمع  مرحله اول)

 2  مرحله دوم) تحلیل دفتري

 3 مرحله سوم) بررسی میدانی

 3 مرحله چهارم) شناسایی علل وقوع و تشدید تصادفات

 4 جم) ارائه راهکارهاي رفع علل تصادفاتمرحله پن

 4 مرحله ششم) ارائه گزارش نهایی، برنامه زمانبندي و برآورد هزینه

 4 مرحله هفتم) تهیه طرح ارزیابی کوتاه مدت و بلند مدت بعد از اجراي راهکارهاي اصالحی
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 1  هاشرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راه

 مقدمه

 ) محدوده کاربرد :1

شـود. انجـام خـدمات    انجـام مـی   فبر روي یـک نقطـه پرتصـاد    فقطصالح نقطه پرتصادف در سطح پروژه، ـ مطالعه ا

 شامل این شرح خدمات نیست.   "شناسایی نقاط پرتصادف"

تبصره: چنانچه مهندس مشاور محل نقطـه پرتصـادف را مناسـب تشـخیص ندهـد، موظـف اسـت بـا ارایـه دالیـل و           

د. در صـورت تصـویب کارفرمـا مطالعـه     مستندات، انجام مطالعه شناسایی نقطـه پرتصـادف را از کارفرمـا درخواسـت کنـ     

 شود.شناسایی نقطه پرتصادف در قالب خدمات اضافی به مهندس مشاور ابالغ می

 ـ روش اصالح نقطه پرتصادف که روشی واکنشی است با ابزارهاي بازرسی ایمنی راه و بازدید ایمنی راه متفاوت است. 

ها است. شناسایی ادف و ارائه راهکارهایی براي رفع این علتـ هدف از مطالعه نقطه پرتصادف، شناسایی علل وقوع تص

بندي آنها شـامل ایـن   مشکالت داراي پتانسیل وقوع تصادف یا شناسایی نواقص و ایرادات مرتبط با مهندسی راه و اولویت

 شرح خدمات نیست.

     توانـد منجـر بـه پـروژه     ه مـی سازي نیسـت در حـالی کـ   سازي یا بهـ پروژه مطالعه نقطه پرتصادف پروژه مطالعاتی راه

 سازي شود البته با هدف رفع علل تأثیرگذار بر وقوع تصادفات.  سازي یا بهراه

 سـازي،  هـاي راه ـ نتیجه این مطالعه ارائه راهکارهاي اصالحی کوتاه مدت و کم هزینه و تعیین ضـرورت اجـراي طـرح   

 خواهد بود.    ر، هر اقدام اساسی دیگدر صورت نیازسازي و سازي، بهپل

 

 مطالعهحل امر) 2

 آوري اطالعاتجمع  مرحله اول)

 مرحله دوم) تحلیل دفتري

 مرحله سوم) بررسی میدانی

 مرحله چهارم) شناسایی علل وقوع و تشدید تصادفات

 مرحله پنجم) ارائه راهکارهاي رفع علل تصادفات  

 ینهمرحله ششم) ارائه گزارش نهایی، برنامه زمانبندي و برآورد هز

 مرحله هفتم) تهیه طرح ارزیابی کوتاه مدت و بلند مدت بعد از اجراي راهکارهاي اصالحی

 

 مرحله اول ) جمع آوري اطالعات

 شوند:آوري میدر این مرحله اطالعات زیر جمع
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صـادف  هاي ثبت تصادفات حداقل براي دوره سه سال و نقطه پرتهاي دریافتی از پایگاه داده تصادفات و فرمگزارش -1

را شامل باشد. تمامی جزئیات تصادفات از جمله مشخصات عامل انسانی، وسیله نقلیه، زمان و شرایط راه و محیط اطـراف  

 آن در هنگام تصادف تا پیامدهاي تصادف و کروکی تصادف باید مشخص شده باشد.

 ورهاي مجااي و ملی و تقاطعهاي منطقهموقعیت نقطه پرتصادف نسبت به شبکه راه  -2

 بنـدي عملکـردي، سـرعت عملکـردي، فواصـل دیـد،       مشخصات عملکردي و هندسی نقطه پرتصادف شامل طبقـه  -3

 هاي طولی و . . .شیب

هاي موجود و ترکیب وسایل نقلیه (چنانچه آمار ترافیکی وجود نداشته باشد ـ اطالعات ترافیکی شامل احجام حرکت4

 شود)  ا ترافیک موجود شمارش میبا اعالم نیاز مهندس مشاور و ابالغ کارفرم

 هاي اطراف نقطه پرتصادفکاربري -5

 هاي مربوط به تصادفات در صورت در دسترس بودنها و فیلمعکس -6

هاي شاهدان تصافات یا گزارش احتمالی تهیه شده توسـط نهادهـاي   هاي مربوط به تصادفات مانند صحبتگزارش -7

 مسئول در خصوص بررسی تصادفات

 هاي محل در صورت در دسترس بودننقشه -8

 هاي استاننظرخواهی از اداره راه و شهرسازي و سازمان حمل و نقل و پایانه -9

 وضعیت تابلوها، عالئم و تجهیزات ایمنی راه -10

 صحبت با افراد بومی و شناسایی چگونگی استفاده افراد محلی از وضعیت موجود  -11

 ا و مشاورسایر اطالعات به تشخیص کارفرم -12

 

 تحلیل دفتري مرحله دوم) 

این بخش شامل تحلیل تصادفات و شناخت و آگاهی از فرایند وقوع تصادفات با هدف شناسایی علل احتمالی وقوع یـا  

شوند. در مرحله تحلیل و شناسایی علل باید توجـه کـرد   تشدید تصادفات است در این مرحله تمامی تصادفات بررسی می

باشـد   ه جزء انسان، وسیله نقلیه و راه، همراه بـا محـیط اطـراف آن   تواند ناشی از یکی از عوامل مرتبط با سکه تصادف می

 ولی هدف، شناسایی علل مرتبط با راه است.

 ترین اقدامات عبارتند از:در این مرحله مهم 

 مسیر و . . .  جلو، انحراف از جلو به جلو، عقب بهاز نظر بندي تصادفات براساس نوع برخورد و شکل تصادفات ـ طبقه

 مسیر مستقیم، قوس و تقاطع)(بندي تصادفات بر اساس مشخصات هندسی محل وقوع تصادف ـ طبقه

تک وسیه نقلیه سبک، تک وسیله نقلیـه  نظیر: بندي تصادفات بر اساس نوع تصادف و عوامل درگیر در تصادف ـ طبقه

 ه و عابرلیه، موتور سیکلت، دوچرخسنگین، چند وسیله نق

 شامل: تاریخ، روز هفته و ساعتبندي تصادفات بر اساس زمان وقوع تصادفات ـ طبقه
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 ات بر اساس شرایط محیطی و اقلیمی از قبیل: یخبندان، بارندگی، گرد و غبار و شدت نور محیطبندي تصادفـ طبقه

 صد خودروهادر 85ـ طبقه بندي تصادف براساس سرعت هنگام تصادف و سرعت طرح مسیر و سرعت 

بنـدي بـر   تواند کمک کند مانند طبقهگر به شناخت بهتر تصادفات میبندي که بر اساس تشخیص تحلیلـ سایر طبقه

ها بسیار مهم است)، سن یا جنس عوامل انسانی درگیـر  بندي براي تقاطعاین طبقه -اساس نوع حرکت (مستقیم، گردشی

 لی، منجر به فوت یا جراحت، سیستم ترمز وسایل نقلیه و...در تصادف، عمر وسایل نقلیه، تصادف خسارت ما

 شود :ها و تعیین علل احتمالی وقوع تصادف در دو حالت زیر انجام میبنديتحلیل نتایج حاصل از طبقه

 شود.ـ اگر امکان تعیین تصادف غالب باشد، علل محتمل بر وقوع این نوع تصادف شناسایی  

ها کمک گرفت تـا  بنديغالب نباشد باید بر روي جزئیات تصادفات متمرکز و از نتایج طبقهـ اگر امکان تعیین تصادف  

 بتوان عوامل مشترك احتمالی در وقوع این تصادفات را شناسایی کرد.

 

 میدانی ررسیمرحله سوم) ب

تواند منجر به تصـادفات  این مرحله باید بعد از انجام تحلیل دفتري انجام شود. در این مرحله، باید علل میدانی که می

تواند در نوع نگرش به مشکالت راه و اینکه بازدیدکنندگان در مورد بررسی شود، شناسایی کرد. نتایج مطالعات دفتري می

 بررسی میدانی دنبال چه مواردي باشند، کمک کند.  

رعت عملکـردي، رفتـار   ها، شرایط ترافیکی، سـ مشخصات هندسی راه، پیوستگی راه، فواصل دید، تقاطع و دسترسی -

هاي مجاور، عالئم و تجهیزات، وضعیت رویه راه و مواردي از ایـن نـوع از جملـه عـواملی مهمـی      کنندگان، کاربرياستفاده

 هستند که باید در بازدید میدانی مورد بررسی قرار گیرند.

بازدیدکننـدگان را در انجـام   توانـد  هاي تفصیلی مناسب قبل از بازدید و براساس تحلیل دفتري مـی لیستتهیه چک -

 بازدید کمک کند.  

 

 اتشناسایی علل تصادف  مرحله چهارم)

مـوثر در  نتایج حاصل از این دو، علل قطعی بر اساس نتایج حاصل از تحلیل دفتري و بازدید میدانی و با مطابقت دادن 

تعیـین شـوند زیـرا اشـتباه در ایـن       شود. دقت شود تا علل تصادفات به طور صـحیح بروز یا تشدید تصادفات شناسایی می

 کم تأثیر یا اشتباه شود. رائه راهکارها و اقدامات نامناسب، تواند منجر به امرحله می
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  اتارائه راهکارهاي رفع علل تصادفمرحله پنجم) 

ر مهندسـی راه  راهکارها باید بر اساس نتایج حاصل از مرحله قبلی تعیین شوند. راهکارها باید همانند علل فقط از منظ

ارائه شوند و راهکارهایی مرتبط با آموزش، مدیریت تقاضا و ... نباشند. در انتخاب راهکارها باید موارد ذیل در نظـر گرفتـه   

 شوند:

 در انتخاب راهکارها باید امکانات اجرایی، شرایط عملکردي و محیطی مورد توجه باشد.  -

راهکار باید دقت شـود زیـرا ممکـن اسـت علـل وقـوع تصـادف و شـرایط         گیري از تجربیات موفق براي ارائه در بهره -

 محیطی نقاط پرتصادف کامالً منطبق با هم نباشند.

هاي کم هزینه باشند حتی در مواردي هم که نیاز به اقدام اساسی و پرهزینـه اسـت، بایـد    راهکارها باید شامل گزینه -

 وقت و تا پیاده سازي طرح اصلی در محل نقطه پرتصادف اجرا شوند. هاي کم هزینه نیز پیشنهاد شود تا به صورت مگزینه

در برخی موارد ممکن است هیچ یک از راهکارهاي پیشنهادي تمامی علـل تصـادفات را رفـع نکنـد، در ایـن حالـت        -

 ها را با ذکر دالیل مشخص کند.مشاور باید این محدودیت

 

 و برآورد هزینه  مرحله ششم) ارائه گزارش نهایی، برنامه زمانبندي

شـود. در ایـن گـزارش بایـد تمـامی      بعد از انجام پنج مرحله قبل، گزارش کامل تهیه و در اختیار کارفرما قرار داده می

گیـري و اجـرا   تصـمیم  تواند کارفرما را در ها و نیز اطالعات اضافی که میها و نقشهها و اطالعات مورد استفاده، عکسداده

، بـرآورد  ت کارفرما به همراه جزئیات مـورد نیـاز در حـد کفایـت    راهکار مناسب پس از دریافت نظرا کمک کند، ارائه شود.

هزینه اجرایی راهکار منتخب، برنامه زمانبندي اجرا با در نظر گرفتن ترتیب پیاده سـازي و تـامین ایمنـی زمـان اجـرا در      

 گزارش نهایی آورده شود.

انجـام آن   ،سـازي، تقـاطع و . . .  ي اقدام اساسی مانند طرح بهسازي، راهیادآور می شود در صورت تعیین ضرورت اجرا

 در قالب این شرح خدمات نخواهد بود.

 

 و بلند مدت بعد از اجراي راهکارهاي اصالحیمدت تهیه طرح ارزیابی کوتاه مرحله  هفتم) 

اجرا، تهیـه و در اختیـار کارفرمـا قـرار     مشاور باید در انتهاي این مطالعه، طرحی را براي چگونگی ارزیابی پروژه بعد از 

قبـل ـ   "دهد تا نتایج و عملکرد راهکارهاي اجرا شده مورد سنجش قرار گیرد. این طرح باید کارفرمـا را در انجـام تحلیـل    

 رود.  براي ارزیابی و سنجش تأثیر راهکارهاي اصالحی به کار  می "قبل ـ بعد"کمک کند. تحلیل  "بعد

هاي سـنجش  هاي زمانی پیشنهادي، پارامترهاي ارزیابی و روشند مدت ارزیابی باید شامل بازهطرح کوتاه مدت و بل -

 آنها باشد تا کارفرما مطابق این طرح، اقدامات الزم را انجام دهد.  

 



 5  هاشرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راه

الزم است شروع دوره ارزیابی دو ماه بعد از اجراي راهکارهاي اصالحی باشـد. ایـن دو مـاه بـه عنـوان دوره آرامـش        -

هاي جدید را تجربه و رفتار خـود را بـه حالـت عـادي     دهد تا ویژگیکنندگان میشده و این فرصت را به استفاده محسوب

 برگردانند.

 هاي زمانی مختلف البته بعد از دوره آرامش، انجام شود. طرح ارزیابی کوتاه مدت می تواند در بازه -

اي کـه بـر اسـاس    با هم برابـر باشـند. معمـوالً دوره    "و بعد قبل"در طرح ارزیابی بلند مدت، بهتر است دوره تحلیل  -

و معادل آن نیـز بـراي دوره تحلیـل     "قبل"شود، به عنوان دوره هاي تصادفات آن دوره، نقطه پرتصادف شناسایی میداده

 شود.سال توصیه می 3شود. در این شرح خدمات این دوره در نظر گرفته می "بعد"بلند مدت 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

Islamic Republic of Iran 
Vice Presidency For Strategic Planning and Supervision 

 

 
 

 
 
 

Blackspots Treatment of Road Networking 
“Typical Scope of Services” 

 

 
No. 412-1 

 
 

Office of Deputy for Strategic Supervision 

Department of Technical Affairs 
nezamfanni.ir 

2014



 

 


	1) محدوده کاربرد :
	2) مراحل مطالعه
	مرحله اول ) جمع آوری اطلاعات
	مرحله دوم) تحلیل دفتری
	مرحله سوم) بررسی میدانی
	مرحله چهارم) شناسایی علل تصادفات
	مرحله پنجم) ارائه راهکارهای رفع علل تصادفات
	مرحله ششم) ارائه گزارش نهایی، برنامه زمانبندی و برآورد هزینه
	مرحله  هفتم) تهیه طرح ارزیابی کوتاه مدت و بلند مدت بعد از اجرای راهکارهای اصلاحی
	Bakhshnameh412-1.pdf
	معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور


