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مقدمـه
 براساس شاخص ها و دستورالعمل هاى قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمى برنامه توسعه کشور
 و هیئت وزیران، باید هر ساله اقداماتى در جهت کاهش آمار تلفات حوادث رانندگى صورت پذیرد.

 بر اســاس بند 3 مصوبات جلســه 143 شــوراى عالى هماهنگى ترافیک شــهرهاى کشور در تاریخ
 1396/11/11، مقــرر گردید به منظور کاهش آمار تصادفات، برنامــه جامع کاهش تصادفات رانندگى

 توسط استان ها تهیه و عملیاتى گردد. به این منظور در جلسه 19 شهریور شوراى راهبردى مدیریت
 ایمنى و ترافیک اســتان خوزستان و به دستور اســتاندار محترم استان مقرر گردید، طى انجام کار
 مطالعاتى و بازدیدهاى ایمنى، طرح هاى کوتاه مدت و ضرورى در حوزه ایمنى ترافیک شهرستان هاى

 استان تهیه و اجرایى گردد. سند حاضر در راستاى ارائه برنامه جامع کاهش تصادفات در شهرستان
 بهبهان تهیه گردیده است. در این سند با استفاده از فرآیند سیستماتیک تحلیل توصیفى، تحلیل
 تشــخیصى و تجویز جهت ارائه اقدامات ایمنى راه، بررسى سیستم دستیار تصمیم اتحادیه اروپا به
 منظور توصیه اقدامات ایمنى، بررســى اقدامات متناســب کم هزینه ایمن سازى راه ها و بازدید نقاط

حادثه خیز شهرستان برنامه اقدامات پیشنهادى ایمنى ترافیک ارائه شده است.
 در ابتــدا بــه منظــور شناســایى مشــکالت ایمنــى شهرســتان بهبهــان، داده هــاى تصادفــات
 شهرســتان کــه مســتخرج از پایــگاه داده تصادفــات پلیــس راهــور ناجــا و پزشــکى قانونــى
ــب ــده در قال ــام ش ــاى انج ــد. تحلیل ه ــرار گرفته ان ــى ق ــل و بررس ــورد تحلی ــت م  اس

 داشبوردها و نمودارهاى مقایسه اى ارائه شـده اند.
 مشــکالت ایمنــى ترافیــک شهرســتان در دو رویکــرد مســتقیم و معکــوس مــورد بررســى
 قــرار گرفته انــد. در رویکــرد مســتقیم تاکیــد بــر مقایســه ســهم عوامــل مختلــف در
بــروز تصادفــات در ســطح شهرســتان اســت و در روش معکــوس بــر مقایســه شــاخص
مشــکالت، شناســایى  از  پــس  مى شــود.  تاکیــد  اســتان  شهرســتان هاى  بیــن    هــا 
راه و بــا رفتــار کاربــران  اقدامــات مرتبــط  بــا آن هــا در دو حــوزه   اقدامــات متناســب 
 اقدامــات زیرســاختى ارائــه شــده اســت. ارائــه اقدامــات مرتبــط بــا رفتــار کاربــران راه
اســناد سیســتم بــا  انطبــاق مشــکالت شناســایى شــده در ســطح شهرســتان   منتــج 
اقدامــات ارائــه  در  اســت.  اروپــا  اتحادیــه  در  ترافیــک  ایمنــى  تصمیــم   پشــتیبان 
 زیرســاختى در ابتــدا بــا اســتفاده از اســناد سیســتم پشــتیبان تصمیــم اتحادیــه اروپــا
لیســتى ایــران  در  شــده  انجــام  کم هزینــه  ایمنــى  اقدامــات  تجربیــات  همچنیــن   و 
حادثــه نقــاط  بازدیــد  طــى  و  گردیــد  تهیــه  اولیــه  پیشــنهادى  محتمــل  اقدامــات   از 
ارائــه گردیــد. در جــدول صفحــه بعــد  خیــز شهرســتان اقدامــات پیشــنهادى نهایــى 
ــت: ــده اس ــان ش ــه بی ــور خالص ــه ط ــى ب ــات ایمن ــه اقدام ــه در ارائ ــورت گرفت ــل ص                                        مراح
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 اقدامــات مرتبــط بــا رفتــار کاربــران راه بــا کمــک سیســتم پشــتیبان تصمیــم
 ایمنى ترافیک در اتحادیه اروپا شناسایى و پیشنهاد گردیدند.
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 شناسایى مشکالت ایمنى ترافیک بر
اساس داده هاى تصادفات

 تعیین اقدامات ایمنى مرتبط با رفتار کاربران
راه شهرستان بر پایه تحلیل داده ها

 بازدید نقاط حادثه خیز

 ارائه اقدامات زیرساختى ارتقاى ایمنى
ترافیک

ــات، مشــکالت ایمنــى ــر اســاس داده هــاى موجــود تصادف ــه ب ــن مرحل  در ای
 ترافیک شهرستان به دو روش مستقیم و معکوس شناسایى شدند.

 نقــاط حادثــه خیــز شهرســتان در راه هــاى درونشــهرى و برونشــهرى بازدیــد
  شدند و مشکالت ایمنى ترافیک در این نقاط احصا شدند.

ــتم ــناد سیس ــى اس ــج بررس ــام از نتای ــا اله ــا و ب ــام بازدیده ــس از انج  پ
 پشــتیبان تصمیــم اتحادیــه اروپــا و همچنیــن تجربیــات اقدامــات ایمنــى کــم
 هزینــه انجــام شــده در ایــران، اقدامــات زیرســاختى پیشــنهادى نهایــى ارائــه

گردید.

ــت ــر جمعی ــان داراى 180,593  نف ــتان بهبه ــال 1395 شهرس ــمارى س ــاس سرش ــر اس  ب
ــتان ــایر شهرس ــا س ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــى باش ــر م ــوار آن 3.5 نف ــد خان ــت و بع  اس
ــبت ــوده و نس ــهر ب ــتان  داراى 3 ش ــن شهرس ــوار را دارد. ای ــد خان ــن بع ــتان کمتری ــاى اس  ه
 شهرنشــینى در آن 68.1 درصــد اســت. مســاحت شهرســتان بهبهــان در حــدود 3173 کیلومتــر
 مربــع اســت کــه بــر ایــن اســاس تراکــم جمعیــت شــهرى آن 37.6 نفــر بــر کیلومتــر مربــع

مى باشد.

توصیفات کلى شهرستان بهبهان
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تحلیل داده هاى تصادفات شهرستان بهبهان
 (درون شهرى)

 بــه منظــور شناســایى مشــکالت ایمنــى در محــدوده درون شــهرى شهرســتان بهبهــان تحلیل
 هایــى بــر داده هــاى تصادفــات ایــن شهرســتان صــورت گرفتــه و نمــودار هــاى زیــر در دســته
 بنــدى هــاى نــوع برخــورد، نحــوه ى برخــورد و علــت مســتقیم تصادفــات تهیــه شــده انــد
 کــه بــر ایــن مبنــا مــى تــوان مســائل اصلــى در حــوزه ى تصادفــات در شهرســتان را تعییــن

  کرد.

 نحوه برخورد
 برخوردهــاى جلــو بــه پهلــو بیشــترین نحــوه ى
ــتان ــهرى شهرس ــات درون ش ــورد در تصادف  برخ
ــا در ــات غالب ــن تصادف ــه ای ــتند ک ــان هس  بهبه

   تقاطع ها رخ مى دهند.

 علت مستقیم تصادف
همانطــور کــه درنمــودار دیــده مــى شــود، اصلــى
ــات در شهرســتان ــت مســتقیم تصادف ــن عل   تری
ــى و ــررات راهنمای ــردن مق ــت نک ــان رعای  بهبه

    رانندگى است.

  نوع برخورد
 بیشــترین ســهم نوع برخــورد در تصادفــات درون
ــیله ــات وس ــان، تصادف ــتان بهبه ــهرى شهرس  ش

    نقلیه با موتورسیکلت است.

روش مستقیم

63.16%
15.09%

8.36%

برخورد وسیله نقلیه با موتورسیکلت

برخورد یک وسیله نقلیه با یک وسیله نقلیه

برخورد وسیله نقلیه با عابرپیاده

برخورد وسیله نقلیه با شى ثابت
واژگونى و خروج از مسیر

سایر
برخورد وسیله نقلیه با دوچرخه

سایر

37.36% 6.18% 7.02%

جلو به پهلو جلو به جلو جلو به عقب

رعایت نکردن مقررات راهنمایى و رانندگى

تاخیر در رویت

84.10%

14.29%

تجاوز از سرعت مطمئنه
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ــا ــف ب ــاى مختل ــدى ه ــته بن ــتان در دس ــتان خوزس ــاى اس ــتان ه ــوس، شهرس  در روش معک
 یکدیگــر مقایســه شــده انــد و شهرســتان هایــى کــه در چــارك ابتدایــى قــرار مــى گیرنــد بــه
 عنــوان شهرســتان هــاى بحرانــى در آن دســته در نظــر گرفتــه مــى شــوند. نمودارهــاى زیــر
ــه ــرار گرفت ــى ق ــا در چــارك ابتدای ــول در آن ه ــه شهرســتان دزف ــى را ک  دســته بنــدى های

     است، نشان مى دهند:

روش معکوس

 بــا توجــه به نمــودار باال، شهرســتان بهبهــان در جایــگاه ســوم در میان شهرســتان هاى اســتان در
  تصادفات در هنگام شب  قرار دارد.

میزان روشنایى در هنگام تصادف

روزشبغروب و طلوعنامشخص

بهبهان

کارون

ایذه

خرمشهر

ماهشهر

رامهرمز

مسجد سلیمان

آبادان

شوش

اندیمشک

شوشتر

باغ ملک

باوى

امیدیه

دشت آزادگان

رامشیر

شادگان

گتوند

هندیجان
حمیدیه

هویزه
اللى

آغاجارى

اهواز
دزفول

42.28% 45.93%

52.38% 39.29%

47.22% 51.39%

56.82% 38.64%

45.00% 45.00%

62.96%

44.44% 44.44%

71.43%

57.89% 21.05%

64.71% 29.41%

50.00%

66.67% 16.67%

66.67% 25.00%

44.44% 44.44% 11.11%

42.86% 28.57% 14.29%

33.33% 50.00%

16.67%50.00% 33.33%

66.67% 16.67%

25.00%75.00%

50.00% 50.00%

100.00%

100.00%

100.00%

33.33% 33.33% 33.33%

100.00%
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 علت مستقیم تصادفات

 بــا توجــه به نمــودار باال، شهرســتان بهبهــان در جایــگاه ســوم در میان شهرســتان هاى اســتان در
ــرار ــات  ق ــه  عنــوان علــت مســتقیم تصادف ــى و رانندگــى ب ــت نکــردن مقــررات راهنمای  رعای

  دارد.
گروه سنى متوفیان عابرپیاده

بهبهــان  شهرســتان 
ــه ــم ب ــگاه پنج  در جای
 لحــاظ نســبت متوفیان
 عابرپیــاده بــاالى 65
 ســال بــه کل متوفیــان
ــتان ــاده شهرس  عابرپی
هــاى گــروه   در 

سنى مختلف قرار دارد.

بهبهان

کارون

ایذه

خرمشهر

ماهشهر

رامهرمز

مسجد سلیمان

آبادان

شوش

اندیمشک

شوشتر

باغ ملک

باوى

امیدیه

دشت آزادگان

رامشیر

شادگان

گتوند

هندیجان
هفتکل

هویزه
اللى

آغاجارى

اهواز 24.22% 5.53%

دزفول 21.88% 4.61%

84.10%

20.70% 76.14%

22.89% 7.63%

82.18%

38.38%

98.48%

89.30%

25.60%

95.09% 4.91%

95.65%

21.60%

58.76% 5.155%

89.47% 9.21%

78.38% 12.16%

100%

100%

96.97%

27.59%

28.57%

7.69%

100%

100%

83.33%

تاخیر در رویتتجاوز از سرعت مطمئنهرعایت نکردن قوانین راهنمایى و رانندگىنامشخص
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اقدامات و راه حل هاى ایمنى شهرستان بهبهان
 (درون شهرى)

 اقدامــات ارتقــاى ایمنــى ترافیــک بــراى نقــاط درون شــهرى شهرســتان بهبهــان کــه در ایــن
 بخــش ارائــه شــده اســت در دو بخــش اقدامــات مرتبــط بــا رفتــار کاربــران راه و راه حــل هــاى
 زیرســاختى ارائــه شــده اســت. راه حــل هــاى زیرســاختى لیســتى اولیــه از پیشــنهادات ایمــن
ــه اقدامــات زیرســاختى مــى ــه ارائ ــا انجــام بازدیدهــاى ایمنــى منتــج ب  ســازى اســت کــه ب

        شوند.

اقدامات مرتبط با رفتار کاربران راه

 اقدامات مرتبط با رعایت نکردن مقررات
 راهنمایى و رانندگى

 - تعلیق گواهینامه رانندگى
- اعمال سیستم نمره منفى

 اقدامات مرتبط با تصادفات جلو به پهلو

 - اعمال قانون توسط پلیس براى رد کردن چراغ
    قرمز با استفاده از دوربین

 اقدامات مرتبط با برخورد موتورسیکلت
 با سایر کاربران راه

 - اعمال قانون موتورسواران براى عدم استفاده از کاله
ایمنى

- ترغیب موتور سواران به استفاده از کاله ایمنى

 اقدامات مرتبط با تصادفات منجر به فوت
 با عابرپیاده  سالمند (باالى 65 سال)

    - آموزش به سالمندان
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- حذف موانع دید
 - تنظیم مجدد چراغ راهنمایى/زمان بندى و چراغ

عابرپیاده
- کانالیزه کردن جریان ترافیک
- نصب تابلوى توقف/حق تقدم

- تبدیل تقاطع به فلکه
- تبدیل چهارراه به راه هاى دسترسى

- عریض کردن رمپ
- افزایش طول خط افزایش سرعت

- افزایش شعاع قوس رمپ
- اصالح ناحیه تداخل حرکتى

- ایجاد میدان
- ایجاد خط موازى مخصوص گردش به راست

- اصالح فازبندى و زمان بندى چراغ در تقاطع ها
- ایجاد چراغ هاى چشمک زن

 اقدامات مرتبط با تصادفات جلو به پهلو

 - تنظیم مجدد چراغ راهنمایى/زمان بندى و چراغ
عابرپیاده

 اقدامات مرتبط با تصادفات منجر به فوت
 با عابرپیاده  سالمند (باالى 65 سال)

راه حل هاى زیرساختى

ــه صــورت یــک چــک لیســت ــات ب ــه دســت آمــده از تحلیــل تصادف  پیشــنهادات اولیــه ب
ــى ــان ایمن ــاور و متولی ــان مش ــترك کارشناس ــد مش ــى بازدی ــد و ط ــه گردی ــى تهی  عملیات

ترافیک شهرستان مورد بررسى قرار گرفت.

- نصب عالئم چشم گربه اى و گلمیخ (برجسته)
- قرار دادن شورون با فلش دوبل در قوس ها

- بررسى عالئم در شب
- ایجاد روشنایى موردى

- نصب چراغ هاى چشمک زن

  اقدامات مرتبط با تصادفات در شب
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بازدید ایمنى نقاط پر تصادف شهرستان بهبهان
 (درون شهرى)

ــه نقــاط شهرســتان ــه دقیــق تــر اقدامــات زیرســاختى و تخصیــص آن هــا ب ــه منظــور ارائ  ب
 بهبهــان، نقــاط حادثــه خیــز در ایــن شهرســتان تعییــن شــده و مــورد بازدیــد قــرار گرفتنــد.
 در ایــن بخــش بــه توصیــف ایــن نقــاط، تعییــن مســائل و مشــکالت آن هــا و ارائــه اقدامــات

 ایمنى  پرداخته مى شود.
 نقشــه زیــر موقعیــت نقــاط بازدیــد در محــدوده درون شــهرى شهرســتان بهبهــان را نشــان

        مى دهد:

2

1

4

3

5
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1

نوع تسهیالت: راه اصلى

- عدم وجود روشنایى کافى
- عدم وجود تابلوى راهنمایى و رانندگى

- طرح هندسى نامناسب قوس
 - دید نامناسب

مشکالت ایمنى

اقدامات ایمنى پیشنهادى آدرس: بلوار شهید چنگلوایى
- نصب سرعتگیر و یا سرعتکاه

ــراى ــطح راه ب ــى در س ــیارهاى عرض ــاد ش  - ایج
هشدار توقف یا کاهش سرعت

- نصب عالئم پیش آگاهى
- نصب عالئم چشم گربه اى و گلمیخ (برجسته)

ــازى ــراى آشکارس ــا ب ــر نم ــم خط ــب عالئ  - نص
خطرات و موانع راه

- نصب تابلوى شورون
- ایجاد روشنایى و یا بهبود روشنایى موجود

- حذف موانع دید

1
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نوع تسهیالت: راه اصلى

 - تردد زیاد عابرین پیاده که ریسک تصادفات
 عابرپیاده را افزایش مى دهد.

مشکالت ایمنى

اقدامات ایمنى پیشنهادى

2

آدرس: بلوار شهید پیروز-روبروى درمانگاه
- ایجاد خط کشى عابرپیاده

- احداث پل مکانیزه عابرین پیاده
- ایجاد گذرگاه عابر پیاده برجسته

- نصب سرعتگیر و یا سرعتکاه
- عالئم محدودیت سرعت بر روى روسازى

 - درج عالئــم و نوشــته هــاى راهنمایــى و رانندگى
در سطح سواره رو

- نصب عالئم پیش آگاهى
- نصب عالئم چشم گربه اى و گلمیخ (برجسته)

ــازى ــراى آشکارس ــا ب ــر نم ــم خط ــب عالئ  - نص
خطرات و موانع راه
- حذف موانع دید

- هرس کردن درختان سراسر بلوار
 - مشــخص نمــودن نقــاط تــردد عابرپیــاده و
 اســتفاده از ســرعتکاه در مقاطع مشــخص و بســتن

سایر نقاط

2
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3

نوع تسهیالت: راه اصلى

- عدم مدیریت سرعت
- قوس تند

- وجود درختان زیاد
- عدم وجود روشنایى کافى

  - دید نامناسب

مشکالت ایمنى

اقدامات ایمنى پیشنهادى آدرس: بلوار کرم نسب
- نصب سرعتگیر و یا سرعتکاه

- نصب عالئم پیش آگاهى
- نصب عالئم چشم گربه اى و گلمیخ (برجسته)

ــازى ــراى آشکارس ــا ب ــر نم ــم خط ــب عالئ  - نص
خطرات و موانع راه

 - اســتفاده از شــورون هــاى بــا فلــش دوبــل بــراى
تاکید بیشتر

- حذف موانع دید
- هرس درختان جهت ایجاد دید مناسب

ــاده و ــردد عابرپی ــع ت ــودن مقاط ــخص نم  - مش
بستن مابقى میانه

3

11



4

نوع تسهیالت: تقاطع

- وجود جوى سرباز
 - عدم وجود روشنایى کافى

مشکالت ایمنى

اقدامات ایمنى پیشنهادى آدرس: خیابان آریانا

- ایجاد روشنایى و یا بهبود روشنایى موجود
- رنگ آمیزى موانع فیزیکى

- بستن کانال هاى روباز به ویژه در گوشه تقاطعات

4
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نوع تسهیالت: راه اصلى

  - عدم وجود میانه و جدا کننده
مشکالت ایمنى

اقدامات ایمنى پیشنهادى

5

 آدرس: بلوار شهید راجى (تامین اجتماعى)
- نصب عالئم پیش آگاهى

- نصب عالئم چشم گربه اى و گلمیخ (برجسته)
- نصب جدا کننده یا نصب گل میخ

- ایجاد شیار لرزاننده در کنار خط کشى میانى
- ایجاد میانه و خط کشى در میانه

- اصالح جداول تک لبه
- ایجاد روشنایى و یا بهبود روشنایى موجود

- رنگ آمیزى موانع فیزیکى

5
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بازدید ایمنى نقاط پر تصادف شهرستان بهبهان
 (برون شهرى)

ــف ــاط مختل ــه نق ــا ب ــص آن ه ــاختى و تخصی ــات زیرس ــر اقدام ــق ت ــه دقی ــور ارائ ــه منظ  ب
 محورهــاى شهرســتان بهبهــان، نقــاط حادثــه خیــز محورهــاى شهرســتان تعییــن شــده و مورد
 بازدیــد قــرار گرفتنــد. در ایــن بخــش بــه توصیــف ایــن نقــاط، تعییــن مســائل و مشــکالت آن

 ها و ارائه اقدامات ایمنى  پرداخته مى شود.
 نقشــه زیــر موقعیــت نقــاط بازدیــد در محــدوده بــرون شــهرى شهرســتان بهبهــان را نشــان

        مى دهد:

2

1

4

3

5

6

7
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نوع تسهیالت: راه اصلى

- وجود دو قوس تند
- عدم مدیریت سرعت
 - عدم وجود نیوجرسى

مشکالت ایمنى

اقدامات ایمنى پیشنهادى

1

نام محور: زیدون
- نصب تابلوى حاشیه و جهت نما

- نصب نوارهاى صداساز-لرزاننده (رامبل استریپ)
- نصب عالئم پیش آگاهى

- ایجاد شیارهاى عرضى در سطح راه براى هشدار 
توقف یا کاهش سرعت

- نصب پرچم روى تابلوهاى خطر و توقف
- نصب عالئم خطر نما براى آشکارسازى خطرات و 

موانع راه
- افزایش شعاع قوس افقى

- بهبود بربلندى
- عریض کردن شانه راه

- ایجاد ناحیه عارى از مانع / حذف موانع
- نصب حفاظ هاى کابلى حاشیه راه

- نصب نیوجرسى بر روى پل آبرو
- مدیریت سرعت در دو طرف قوس

1
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2

اقدامات ایمنى پیشنهادى

 نوع تسهیالت: راه اصلى

- خاکبردارى تپه ها
- تعریض راه

- اشکال در طرح هندسى قوس
 - عدم مدیریت سرعت

مشکالت ایمنى

نام محور: زیدون
- خط کشى وایجاد نوارهاى رامبل حاشیه اى

- نصب تابلوى حاشیه و جهت نما
- نصب نوارهاى صداساز-لرزاننده (رامبل استریپ)

- نصب عالئم پیش آگاهى
- ایجاد شیارهاى عرضى در سطح راه براى هشدار 

توقف یا کاهش سرعت
- قرار دادن شورون با فلش دوبل در قوس ها

- نصب عالئم آشکارساز همراه با تعریض قوس
- افزایش شعاع قوس افقى

- بهبود بربلندى
- عریض کردن شانه راه

- ایجاد ناحیه عارى از مانع / حذف موانع
- افزایش عرض ناحیه عارى از مانع

- اصالح دید از طریق خاکبردارى تپه هاى مجاور 
قوس

2
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نوع تسهیالت: تقاطع (سه راهى)

- اشکال در طرح هندسى سه راهى (طرح میدان)
- عدم مدیریت سرعت

- عدم وجود شانه و عرض کم مسیر

مشکالت ایمنى

اقدامات ایمنى پیشنهادى نام محور: سه راهى تلچگاه

3

- خط کشى وایجاد نوارهاى رامبل حاشیه اى
- نصب تابلوى حاشیه و جهت نما

- نصب نوارهاى صداساز-لرزاننده (رامبل استریپ)
- نصب عالئم پیش آگاهى

- ایجاد شیارهاى عرضى در سطح راه براى هشدار 
توقف یا کاهش سرعت

- نصب عالئم چشم گربه اى و گلمیخ (برجسته)
- ایجاد نوارهاى رامبل در مرکز راه

- ایجاد شیار لرزاننده در کنار خط کشى میانى
- ایجاد میانه و خط کشى در میانه

- ایجاد روشنایى و یا بهبود روشنایى موجود
- اصالح هندسى به صورت میدان با تقاطع غیر 

همسطح

3

6
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4

نوع تسهیالت: راه اصلى

- عدم مدیریت مناسب سرعت
- مشکل آب هاى سطحى

- قوس تند
 - دید نامناسب

مشکالت ایمنى

اقدامات ایمنى پیشنهادى نام محور: کمربندى بهبهان

- نصب تابلوى حاشیه و جهت نما
- نصب عالئم پیش آگاهى

- ایجاد شیارهاى عرضى در سطح راه براى هشدار 
توقف یا کاهش سرعت

- نصب عالئم خطر نما براى آشکارسازى خطرات 
و موانع راه

- بهبود بربلندى
- افزایش عرض ناحیه عارى از مانع

- نصب حفاظ هاى کابلى حاشیه راه
- بهبود اصطکاك

- ایجاد روشنایى و یا بهبود روشنایى موجود
- مدیریت سرعت در جاده کمربندى

4

18



5

نوع تسهیالت: راه اصلى

- عدم مدیریت سرعت
- طرح هندسى نامناسب

مشکالت ایمنى

اقدامات ایمنى پیشنهادى نام محور: بهبهان-رامهرمز
- نصب تابلوى حاشیه و جهت نما

- نصب نوارهاى صداساز-لرزاننده (رامبل استریپ)
- نصب عالئم پیش آگاهى

- ایجاد شیارهاى عرضى در سطح راه براى هشدار 
توقف یا کاهش سرعت

- نصب عالئم چشم گربه اى و گلمیخ (برجسته)
- ایجاد روشنایى و یا بهبود روشنایى موجود

- افزایش طول خط افزایش سرعت
- اصالح ناحیه تداخل حرکتى

- اصالح هندسى دسترسى به خارستان (دلتاى 
ورودى)

- جانمایى دوربرگردان در فاصله مناسب

5
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6

نوع تسهیالت: راه اصلى-تقاطع

- عدم مدیریت سرعت
- بازشدگى زیاد

- اشکال در طرح هندسى
 - دوربرگردان ناایمن

مشکالت ایمنى

اقدامات ایمنى پیشنهادى نام محور: بهبهان-رامهرمز

- نصب تابلوى حاشیه و جهت نما
- نصب نوارهاى صداساز-لرزاننده (رامبل استریپ)

- نصب عالئم پیش آگاهى
- ایجاد شیارهاى عرضى در سطح راه براى هشدار 

توقف یا کاهش سرعت
- خط کشى شانه براى درك کاهش عرض در 

سواره رو
- نصب عالئم چشم گربه اى و گلمیخ (برجسته)

- ایجاد روشنایى و یا بهبود روشنایى موجود
- افزایش طول خط افزایش سرعت

- اصالح ناحیه تداخل حرکتى
- پیشنهاد اصالح هندسى تقاطع غیرهمسطح و 

دلتاى ورودى

6
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نوع تسهیالت: تقاطع-میدان

- فاصله کم دوربرگردان تا دسترسى
 - اصالح هندسى رمپ خروجى

مشکالت ایمنى

نام محور: بهبهان-رامهرمز

7

اقدامات ایمنى پیشنهادى

- نصب تابلوى حاشیه و جهت نما
- نصب عالئم پیش آگاهى

- ایجاد شیارهاى عرضى در سطح راه براى هشدار 
توقف یا کاهش سرعت

- عریض کردن شانه راه
- ایجاد ناحیه عارى از مانع / حذف موانع

- ایجاد روشنایى و یا بهبود روشنایى موجود
- افزایش طول خط افزایش سرعت

- اصالح ناحیه تداخل حرکتى
- اصالح طرح هندسى تقاطع

7
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 خالصه مدیریتى

 تحلیــل داده هــاى تصادفــات در ســطح شهرســتان بهبهــان نشــان داده اســت کــه عوامــل زیر
منجر به کاهش ایمنى ترافیک در شهرستان بهبهان شده است:

ــت ــان رعای ــتان بهبه ــات در شهرس ــتقیم تصادف ــت مس ــن عل  اصلى تری

ــتان ــن شهرس ــت و هم چنی ــى اس ــى و رانندگ ــررات راهنمای ــردن مق  نک

ــررات ــردن مق ــت نک ــتقیم رعای ــت مس ــوم در عل ــگاه س ــان در جای  بهبه

ــرار ــتان ق ــتان هاى اس ــایر شهرس ــان س ــى در می ــى و رانندگ  راهنمای

دارد.

ــات ــان تصادف ــتان بهبه ــات شهرس ــورد در تصادف ــوه برخ ــن نح  اصلى تری

جلو به پهلو است.

 بیشــترین ســهم نــوع برخــورد در تصادفــات شهرســتان بهبهــان،

تصادفات موتورسیکلت با سایر کاربران مسیر است.

 شهرســتان بهبهــان در جایــگاه پنجــم بــه لحــاظ نســبت متوفیــان عابرپیاده

 بــاالى 65 ســال بــه کل متوفیــان عابرپیــاده شهرســتان در گــروه

هاى سنى مختلف قرار دارد.

 شهرســتان بهبهان در جایگاه سوم در میان شهرســتان هاى استان در تصادفات

  در هنگام شب  قرار دارد.

 بــه ایــن ســبب پیشــنهاد انجــام اقدامــات مرتبــط بــا رفتــار کاربــران راه بــه نهادهــاى متولــى
شهرستان در ادامه ارائه شده است.
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 همچنیــن اقدامــات زیرســاختى ارتقــاى ایمنــى راه بــه تفصیــل در گــزارش ارائــه شــده اســت
 کــه متولــى انجــام آنهــا در راه هــاى درونشــهرى شــهردارى و در راه هــاى برونشــهرى ســازمان

راهدارى و حمل و نقل جاده اى است.

شهردارى بهبهان
تجهیز اعمال قانون رد کردن چراغ قرمز با استفاده از سامانه هاى هوشمند

 تمرکز بر گروه هاى هدف موتورسواران و سالمندان عابر پیاده در بیلبوردها و
 تبلیغات ارتقاى ایمنى

سازمان هاى مردم نهاد ایمنى راه
ایجاد کمیپین ترغیب موتورسواران به استفاده از کاله ایمنى

آموزش هاى اصول ارتقاى ایمنى عابرین پیاده به سالمندان باالى 65 سال

پلیس راهور شهر بهبهان
تشدید تعلیق گواهینامه رانندگى رانندگان متخلف

 اعمال جدى سیستم نمره منفى تخلفات رانندگى، مطابق قانون رسیدگى به تخلفات
رانندگى

اعمال قانون موتورسواران براى عدم استفاده از کاله ایمنى
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