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گامهايآخر

 2در سال  1391پروژههاي متعددي به بهرهبرداري رسيدند
اما معدود طرحهايي ني��ز با تأخيري چندماهه همراهش��دند كه
هريك داليل خاصخود را داشت؛ بزرگراهطبقاتي صدر يكياز اين
پروژهها بود كه متأثر از تحريمهاي بينالمللي ،نتوانست همزمان با
تونلنيايش افتتاحشود اما وقتي علتتأخير صادقانه با مردم درميان
گذاشتهشد ،عكسالعمل ايشان ادامه صبر و شكيبايي باوقار بود.
درياچهمصنوع��ي چيتگر و پله��اي باقيمانده از پ��روژه اتصال
بزرگراه شهيد بـاكـري به آزادراه تهران -كرج نيز گرچه درزمان
موردانتظار مردم به بهرهبرداري كامل نرسيد اما هنوز هيچيك از
برنامه زمانبندي پا را فراتر نگذاشتهاند.

پايان يكسال پرمشغله عمراني درپايتخت

اين پرونده 10روزديگربسته ميشود

آخرين روزهاي سال  1391را درحالي پشتسر ميگذاريم كه بيشاز  20پروژه عمراني در اين سال به بهرهبرداري رسيد؛ برخي از اين پروژهها بزرگ و اسم
و رسمدار بودند و برخي ديگر بهظاهر كوچك و كمحجم .اما آنچه درعمل ثابتشد اين نكتهبود كه تمام طرحهايعمراني بهبارنشسته تهران در سالجاري،
م خود باري را از روي دوش ترافيك شهر برداشتند و گشايشهاي تأثيرگذاري را سببگرديدند .پرونده فعاليتهاي عمراني پايتخت در سالي كه
به سه 
آخرين روزهاي آن را پشتسر ميگذاريم 10 ،روز ديگر بستهميشود اما بخشهايي از آن تا پايان دورهكنوني مديريتشهري ...صفحه 4

 | 02داليل نياز پايتخت به بزرگراههاي چندطبقه

 | 07بزرگراه سبز به جهانيان معرفيميشود

فاصله500كيلومتريامروزتا
مصوبات طرحجامع سال 1348

ارتباط جديد
روسيه با اروپا

تهران از دهههاي اخير تاكنون همواره دچار فقر معابر و فزوني
خودرو بودهاست؛ اين مهم در طرحجامع تهران مصوب1348
نيز پيشبيني شدهبود و بههمين دليل تدوينكنندگان طرح
توصي�ه كردهبودند كه براي س�ال هدف ميبايس�ت تهران
حداقل  800كيلومتر بزرگراه داشت ه باشد.

در ميان جنگلها و درياچههاي كش�ور فنالند راهي درحال
احداث است كه از آن بهعنوان يك بزرگراه سبز يادميشود.
اين بزرگراه ارتباط جديدي بين قارهاروپا و كش�ور روس�يه
بهحس�ابميآيد .بزرگراه س�بز از ش�رق ش�هر هلسينكي
پايتخت فنالند عبورميكند...

 3خوشبختانه اكثر قريببهاتفاق وعدههاي مديريتشهري
پيرامون زمان اتمام پروژههاي عمراني در موعدمقرر محققشد.
حاال باي��د منتظربمانيم و افتت��اح تونل اميـركبيـ��ر ،پـلهـاي
تقاطع ش��يخفضلا -...جناح ،تقاطعهاي غيرهمسطح كهريزك
در جادهقديم قم و تقاطع تلو -بابايي را يكبهيك شاهدباش��يم.
به اين پروژهها اگر پلهاي كاروانسراس��نگي  1و  ،2پيشورودي
حرممطهر امامخميني(ره) ،مجتمع نمايش��گاهي ش��هرآفتاب،
بزرگراه آزادگان و بزرگراه امامعل��ي(ع) را نيز اضافهكنيم ،به اين
نتيجه ميرس��يم كه هيچ پروژه ناتمامي پساز پايانمس��ئوليت
دورهكنوني مديريتشهري در ش��هر باقينميماند .اما اين تمام
راندمان حوزه معاونت فني و عمراني دردوره اخير نيست؛ تشكيل
شورايعالي فني ،تغيير ساختار برخي سازمانهاي زيرمجموعه،
نهادينهساختن فرهنگ كارجهادي توأم با نظم و انضباط ،تدوين
نظام فني و اجرايي ،تهيه دس��تورالعملهاي جامع براي نظارت
بر عملك��رد پيمانكاران و مش��اوران ،برقراري ارتباطمنس��جم با
معاونتهاي فني و عمراني مناطق و مسائلي ازاين قبيل را بايد جزو
تحوالت نـرمافـزاري شهـرداري تهران در اين حوزه قلمداد كرد.
 4سالي كه پيشرو است س��الي مهم و البته حساس بهلحاظ
پروژههاي عمراني محسوبميشود؛ مسيري كه حاال خطپايان آن
واضحترازهميشهمشخصاست،بهلطفهمراهيشهروندانطيشد.
واكاوي آنچه در س��الهاي گذش��ته صورتگرفت ،نشانميدهد
سطحجديدي از انتظارات شكلگرفته و اصولمديريتي رنگ و لعاب
ديگري يافتهاند .آخرين گامهاي دوندگان اين مسير بهداليلي كه
عنوانشد ،بسيارمحكم و مقتدرانه است.

حرف اول

توسازهاي عمراني
 1آنچه درطول اين سالها بهلحاظ ساخ 
درشهر تهران گذشت ،حاصل زحماتگروهي يكتيم اجرايي بود.
مانند يك مسابقه دويامدادي ،همه تالشكردند تا يك پروژه در
زمانمقرر و با كيفيتمطلوب تحويل شهروندان گردد؛ يكي رفع
معارضاتتأسيساتي را عهدهدار ش��د و ديگري بر كار پيمانكاران
نظارتكرد .عدهاي طرح و نقش��ه را آمادهس��اختند و برخي نيز
رونداجراي پروژه را كنترلكردند .يكي هم هماهنگي بخشهاي
ت تكتك زيرمجموعهها را
مختلف حوزه را برعهدهداشت و فعالي 
زيرنظر داشت .اما كيست كه با پروژههاي عمراني شهرتهران زندگي
كردهباش��د و نداند اگر پيگيريها و حمايتهاي شخص شهردار
تهران نبود ،شايد خيلي از طرحهاي بهثمرنشسته در دورهكنوني
مديريتشهري ،همچنان بهصورت يك رؤيا باقيميماند.
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بزرگ��راه آزادگان بهعن��وان کمربندی
جنوب تهران ،یک��یاز پرترافیکترین
مس��یرهای بزرگراهی کش��ور اس��ت .کارک��رد دوگانه
این بزرگ��راه که هم بهعنوان مس��یری برای س��فرها و
دسترسیهای منطقهای و هم بهمثابه محوری بزرگراهی
و ترانزیتی مورد استفاده قرارمیگیرد ،ترافیک سنگینی
را به آن تحمی��ل کردهاس��ت .این اهمی��ت ترافیکی و
ارتباط بزرگراه با مهم ترین اس��تانهای جنوب کش��ور
باعثش��دهبود تا تکمیل بخش باقیمان��ده کمربندی
جنوب تهران همواره یکیاز مهمترین درخواس��تهای
ش��هروندان از مدیریت شهری باش��د .بنابراین تکمیل
قطعهنهایی بزرگراه آزادگان در روزهای باقیمانده سال
 1391را میت��وان بهترین عیدی ش��هرداري به مردم
صبور تهران دانس��ت .بهاین ترتیب شهروندان پايتخت
در جمعه آخر امس��ال برای رفتن به بهشتزهرا(س) و
زیارت اهلقبور میتوانند از یک مسیر بزرگراهی مطمئن
و ایمن بهرهمندشوند .افزون بر این آغاز سفرهای نوروزی
و خروج از ش��هر ازطریق بزرگ��راه آزادگان با مخاطرات
قبلی همراه نیس��ت و تکمیل تندروه��ا و احداث چند
دوربرگردان و تقاطع غیرهمس��طح ،تمام شرایط فنـی
را بـرای ایجـاد یـک روند حركتيمنظ��م و روان ایجاد
کردهاست .این درحالی است که تا بهار سال آینده سفر
به حرممطهر امامخمینی(ره) و بهشتزهرا(س) از آنچه
امروز شاهدهس��تيم ،آسانتر خواهدش��د چراکه پروژه
ادامه بزرگراه امامعلی(ع) نیز با سرعت بهمرحله تکمیل و
بهرهبرداری نزدیک میشود.
عیدی مدیریتشهری به شهروندان پایتخت به همینجا
خالصهنمیش��ود .به احتمال زیاد تا پایان سالجاری،
بخش بزرگی از پلهاي تقاطع بزرگراه شیخ فضلاهلل با
بزرگراهجناح زیربار ترافیک میرود .عالوه بر این معاونت
فنی و عمرانی شهرداری تهران تالشمیکند تا بخشی از
پروژه عظیم تکمیل بزرگراه امامعلی(ع) نیز تا پیشاز آغاز
سال جدید تحویل تهرانيها شود؛ بخشهایی که احتماالً
تا پایان سال به پیشرفت فیزیکی  100درصدی میرسند،
شامل محدوده حدفاصل بزرگراه بعثت تا بزرگراه آزادگان
و کمربندی شهر ری اس��ت .بخش حدفاصل کمربندی
ش��هرری تا حرممطهر امامخمینی(ره) ک��ه بـه طـرح
حرم تا حرم موسوم شدهاس��ت نیز از دیگر قسمتهای
رو بهاتمام پروژه میباش��د .البته به این مس��یرها باید 9
تقاطع غیرهمسطح نیز افزودهشود .به این ترتیب تعداد
تقاطعهای تکمیلشده ادامه بزرگراه امامعلی(ع) تا پايان
سال به عدد  21میرسد.
* معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

سخن مسئول

دکترمازیارحسینی
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ض دريافتشده و درآمد حاصل از اين محل
از بزرگراهها ،عوار 
لونقل عمومي ميشود .بهعنوان مثال كشور
صرف توسعه حم 
امارات درحاش��يه خليجفارس از س��ال  2008ميالدي بهاين
سو با راهاندازي طرح اخذعوارض اتوماتيك بزرگراهي ( طرح
سيلك ) عوارضدريافتي را صرف بخشياز هزينههاي توسعه
لونقل عمومي كرد كه اين ايده هماكنون نيز بهشكلي بسيار
حم 
موفق ادامه دارد.

عيدي مديريتشهري
*
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درواقع نشت فاضالب شهری به داخل شبکه جمعآوری
و هدایت آبهایسطحی و ریختن زباله در این شبکه،
صرفاً تنها مشکالتی نیس��تند که کیفیت روانابهای
ش��هر تهران را به چالش کش��یدهاند .در این روانابها
میتوان جامدات ،مواد معلق و مواد محلول دیگری نیز
مشاهدهکرد که یا در اثر انتقال رسوبات از سرشاخهها
وارد جريان آبهایس��طحی ش��دهاند و یا نتیجه آب
شس��تگی مواد حاصل از س��اییدگی تای��ر خودروها و
احتراق ناقص آنها هستند.
اما آلودگی تنها مش��کل روانابها نیس��ت .تا پیش از
بهوجودآمدن شهرهاي بزرگ امروزي ،رواناب حاصل
از بارندگیها بهندرت س��بب بهوجودآمدن س��یالب
میش��د .ام��روزه کمتر ش��هری در میان کش��ورهای
درحال توسعه یافتمیشود که در زمان بارندگیهای
شدید دچار آبگرفتگی معابر نشود .آبگرفتگی مشکلی
روزافزون اس��ت؛ درواقع هرچه بهسطح شبکه معابر و
تعداد ساختمانهای یک محیطش��هری افزودهشود،
حجم رواناب نیز بیش��تر میگردد .ادامه چنین روندی
به آن معنا اس��ت که حت��ی بارانهایی که نس��بت به
دورههای بازگش��ت چندس��اله بارشهایی کمسابقه
محسوبنمیشوند ،میتوانند شهر را با مشکل آبگرفتگی
یا حتی سیالبهای کمدامنه مواجه سازند.

ن
استراتژيهاي مختلف براي شهرهاي گوناگو 

اين ي��ك واقعيت انكارناپذير اس��ت كه براي تمام ش��هرهاي
كش��ور بهطور عام و براي ش��هر ته��ران بهطور خ��اص ،بايد
لونقلي بهدرس��تي شناس��ائي و وضع
وضعموجود معابر حم 
مطلوب بهدقت تعريفش��ود تا براس��اس دس��تورالعملهاي
مبتنيبر اصولمهندسي ترافيك ،استراتژيهاي مختلف جهت
رسيدن به وضع مطلوب تدوين شوند .اين راهكارها ميبايست
در سهبرنامه كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت تنظيمشده و
البته با اهداف اصلي توس��عهاي ( خصوصاً توسعه حملونقل
عمومي ) منافات نداش��ته باش��ند .راهكارها بايد همپوشاني
مناسب با يكديگر داشتهباش��ند .بهعنوان مثال پساز احداث
زيـرس��ـاخـتهاي الزم ( اعم از دوطبقهكردن بزرگراهها و يا
احداث تونل ) ميتوان در معابرجديد احداثشده اقدام به ايجاد
مسير اتوبوسهاي تندرو كرد؛ البته بهشرطي كه شرايطفني و
ترافيكي اجازهدهد.
لونقلي پايتخت
برخي واقعيات معابر حم 

داليل نياز پايتخت به بزرگراههاي چندطبقه

فاصله500كيلومتري  امروزتا
مصوبات طرحجامعسال 1348
تهران از دهههاي اخير تاكنون همواره دچار فقر معابر و فزوني خودرو بودهاست؛ اين مهم
در طرحجامع تهران مصوب 1348نيز پيشبيني شدهبو د و بههمين دليل تدوينكنندگان
طرح توصيه كردهبودند كه براي سال هدف ميبايست تهران حداقل  800كيلومتر بزرگراه
داشته باشد.

درش��رايط فعلي تهران با داراب��ودن حدود  10ميليون نف��ر جمعيت و نيز مالكي��ت چندبرابري
خودرو نس��بتب ه اهداف طرحجامع ،تا به امروز 500كيلومتر بزرگراه داش��ته و ازاين حيث بسيار
فقير محسوبميشود .در اين كالنشهر هزينه استمالك زمين بس��يار باال است و بههمين دليل
برنامههاي مديريتشهري بهسوي دو و يا چندطبقهكردن بزرگراهها سوق پيدا كردهاست؛ البته
ساخت تونل نيز بههمين دليل در اولويت قراردارد .بديهياس��ت ساخت بزرگراههاي چندطبقه
ميبايس��ت با هدف توس��عه حملونقل عمومي صورتپذيرد كه اين امر ميتوان��د با اختصاص
خطوط ويژه به اتوبوسها محققشود .امروزه در بسياري از كشورهاي جهان بابت تردد خودروها

پيشنهاد چند راهكار

 1سهس��طحي كردن رينگ مركزي شهر تهران( بهطول
حدود  60كيلومتر) كه تهديدهاي امروز را تبديل به فرصتهاي
بسيارمناسب مينمايد.
 2تصويب قوانين مناسب جهت تخصيص  5درصد قيمت
لونقل غيرهمسطح كه كمك زيادي به
سوخت به توسعه حم 
لونقل عمومي خصوصاً
تداوم پروژههاي مربوطبه توسعه حم 
در كالنشهرها خواهد كرد.
 3ايجاد كميسيون ويژه حملونقل و ترافك كالنشهرها
درمجلس كه بازوي اصلي هداي��ت قانونمند طرحهاي جامع
لونقلي بوده و پروژهه��اي عمراني -ترافيك��ي را از گزند
حم 
اعمالنظرهاي سيـاسي مصون ميدارد.

ثروتيكه هدرميرود

ش�اید در نگاه نخس�ت ،روشهای نوی�ن جم�عآوری و مدیری�ت آبهایس�طحی در قالب مع�ادالت و
مدلسازیهای پیچیده ،راهکارهایی دشوار و غیرکاربردی بهنظربرسند اما مباحث مطرحشده در کارگاه
تخصصی "روشهای نوین جمعآوری و مدیریت روانابهایسطحی" نشانداد که این روشهای نوین چیزی
توسازهای بيقاعده ش�هری نیست .پیشاز آنکه
جز بازگشت شهرها به شرایط اس�تاندارد پیش از ساخ 
توسازهای شهری سپردهشوند،
محیطهای دستنخورده طبیعی به دست پروژههای احداث معابر و ساخ 
بارش نزوالت جوی تنها  10درصد رواناب تولیدمیکرد؛ درواقع  50درصد از آب حاصل از بارندگیها ازطریق
نفوذ به الیههای زیرسطحی ،سهم آبخوانها و سفرههای زیرزمینی میشد و 40درصد آن نیز تبخیرمیگشت.
اما توسعهشهرها این شرایط طبیعی را بهنحوی محسوس تغییرداد .در این شرایط آبی که به تغذیه سفرههای
آب زیرزمینی میپردازد به  10درصد کاهشمییابد و  55درصد از نزوالتآسماني نیز به صورت رواناب در
سطحمعابر جریان پیدا میکند.

توس��عهكالبدي ش��هرها عالوه ب��ر تمام مش��کالت
زیستمحیطی ،تغییر در شرایط آب و هوایی ،تسریع
روند گرمشدن زمین و حتی شرایط هیدرولوژی طبیعی
را نیز باعثمیش��ود .درواقع هرچه توسعه شهرها در
پهنه وس��یعتری صورتپذيرد به همان میزان سطوح
نفوذناپذیر بیشترش��ده و حجم روانابهایس��طحی
نیز افزایشمییابد .این درحالیاست که حتی کیفیت
روانابها نیز با میزان و نوع توسعهش��هرها در ارتباط

بوده و ش��هرهای بزرگت��ر قاعدت��اً داراي روانابهای
آلودهتري هستند.
آلودگی روانابها

چند مطالعه م��وردی در زمینه کیفی��ت روانابهای
تهران و چند شهر بزرگ کشور نشانمیدهد که نهتنها
میزان آلودگی روانابها در این شهرها بسیار بیشتر از
حد استاندارد اس��ت بلکه تنوع آالیندهها نیز باال است.

طرحجامع مدیریت آبهایس��طحی ش��هر تهران در
مقابله با تمام این مش��کالت ،راهکارهایی مش��خص و
درعینحال قابلتحقق دارد .کارشناس��ان طرح بر این
باور هس��تند که میتوان با اعمال روشهایی معقول و
كاربردي ،حجم روانابهای ش��هر تهران را کاهشداد،

رويدادهاي هفته

بازديد از پروژه بزرگراه امام علي (ع) و بزرگراه آزادگان  12 -اسفند 1391

عكس هفته

بخوانيد و بدانيد

حتماً در اخبار و گزارشهای مربوط به اجرای پروژه تونلنیایش به این نکته برخوردکردهاید که این معبرزیرزمینی بـا
استفـاده از روش  NATMكـه يكياز مـدرنتـريـن روشهـاي حفـاري است ،احداث شدهاست .روش تونلسازی
اتریشی يا همان  NATMدر فاصله سالهای  ۱۹۵۷تا  ۱۹۶۵در اتریش ابداعگردید .این روش همانند دیگر شیوههای
احداث معابر زیرزمینی ،با مجموعهای از مطالعات ترافیکی و ژئوتکنیکی آغازمیش��ود .البته نباید فراموشکرد که
مطالعات و گمانهزنيها حتی پساز حفاری در سینهکار نیز ادامهمییابد؛ در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند
که آزمایشهای ژئوتکنیکی در زمان اتمام عملیات حفاری تکمیلمیشود! در روش اتريشي سطحمقطع موردنظر
باتوجه به ش��رایط ناپایدار زمین بهیکباره حفارینمیش��ود بلکه در چندمرحله ،ابتدا سایدگریفتها يا بخشهاي
كناري تونل حفرش��ده و پساز اجرای تمهیداتخاص برای تحکیم دیوارهها ،میدلگریفت یا قسمت میانی تونل
موردحفاری قرار میگیرد .دیوارهها و سقف تونل باید پس از هر گام از عملیات حفاری ،با استفاده از اجرای عملیات
مش و ش��اتکریت مورد تحکیم اولیه قرارگیرند .تحکیم اولیه صرفاً از ریزش تونل پیش��گیریمیکند و در مقابل
نیروهایی همچون زمینلرزه مقاوم نیست .درواقع دیوارهها و س��قف تونل ازطریق آرماتوربندی و بتنریزی توسط
قالب تحکیمنهايي ميشوند .اتمام این عملیات بهمعنای پایان اقداماتسازهای است و از آن پس میتوان با روسازی
آسفالتی و نصب تجهیزات موردنیاز ،تونل را مورد بهرهبرداری قرار داد.

خروجي تونل شمالي نيايش  3 -هفته پس از آغاز بهرهبرداري

زيرو بم روشحفاري اتريشي

راهکارهایی برای بازگشت به شرایط گذشته

تالش برای عملیاتیکردن طرحجامع

مش��اور عال��ی طرحجام��ع آبهایس��طحی ش��هر
تهران معتقد اس��ت آنچه بی��ش از هر چی��ز میتواند
روند عملیاتیش��دن این طرح را سرعت بخشد ،ایجاد
هماهنگی میان س��ازمانهای مربوطه اس��ت .درواقع
مباحث مربوط به آبهایس��طحی ،فاضالب شهری و
فضای سبز دارای طرحهای جامع بوده و از این پس باید
برای ایجاد هماهنگی میان دستاندركاران و مجريان
این طرحها تالشکرد .به گفته "دکتر مسعود تجریشی"
هماکنون اقدامات زیادی بهمنظور فراهمنمودن شرایط
اجرای طرحجامع آبهایسطحی دردست انجام است
و عالوه بر تش��کیل یک کمیته راهبردی در س��ازمان
مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ،یک مشاور مادر نیز
به منظور عملیاتیکردن راهکارهای پیشبینیش��ده
انتخابشده است.

ببينيد و بدانيد

در هفتهاي كه گذشت اخبار و گزارشهاي مربوطبه پيشرفت قطعهنهايي تندروهاي بزرگراه آزادگان ،ادامه بزرگراه امامعلي(ع)،
تقاطع غيرهمسطح جنوب ميدان اميركبير و تقاطعهاي غيرهمسطح كهريزك با جادهقديم قم بازتابي وسيع درصفحاتشهري
و اجتماعي روزنامهها و خبرگزاريهاي كشور داشت .درحالي كه تالشميشود قطعهنهايي تندروهاي بزرگراه آزادگان تا پايان
سالجاري تحويل شهروندان شود ،يكياز پلهاي دوربرگردان اين مسير  7كيلومتري مورد بهرهبرداري قرار گرفت.
با بهرهبرداري از پل دوربرگردان خليجفارس ،ضمن فراهمش��دن امكان تغيير جهت ايمن خودروها بهس��مت شرق ،دسترسي
س تسهيلش��د .البته اين دوربرگردان غيرهمسطح تنها تقاطع تكميلشده قطعهنهايي تندروهاي
شهروندان به بلوار خليجفار 
بزرگراه آزادگان نيست .طي هفتهاي كه گذشت عمليات ريلگذاري در تقاطع راهآهن تهران -جنوب بهاتمام رسيد و اين سازه
لونقلي مورد بهرهبرداري قرارگرفت .همچنين از تقاطعهاي محور احمدآباد مستوفي ،بزرگراه سعيدآباد و پل دوربرگردان
حم 
الغدير خبرميرسد كه عملياتاجرايي در بخشهاي باقيمانده بهسرعت ادامهدارد و اين سازههاي ترافيكي به مرحله تكميل و
ك ميشوند.
بهرهبرداري نزدي 
در روزهاي اخي��ر نهتنها تقاطع غيرهمس��طح جنوب مي��دان اميركبير در محدوده منطق��ه  22آماده بهرهبرداري ش��د بلكه
ل دوربرگردان خيابان شهيد بهشتي در پروژه احداث تقاطعهاي غيرهمسطح كهريزك با جادهقديم قم بهاتمام
عملياتاجرايي پ 
رسيد .از ديگر بخشهاي اين پروژه راهگشاي ترافيكي خبرميرسد كه بخشعمده عملياتاجرايي در پل روگذر غرب به شمال
خيابان شهيد بهشتي بهاتمام رسيده و متعاقب تكميل عمليات بتنريزي در عرشه  138متري اين پل ،اقدامات باقيمانده شامل
نصب هندريلها و پيادهروسازي بهسرعت ادامه دارد.
در هفت ه گذشته پروژههاي بزرگراه امامعلي(ع) ،بزرگراه آزادگان ،پيشورودي حرممطهر امامخميني(ره) و درياچهمصنوعي چيتگر
مورد بازديدميداني مديرانارشد حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران قرارگرفت .گفتنياست در بازديد از پروژههاي بزرگراه
ن هماهنگي و امورمناطق شهرداري تهران نيز حضور داشت.
امامعلي(ع) و بزرگراه آزادگان ،دكترشريفي معاو 

كمبود ش��ديد و درواقع فقر معابر حملونقلي در شهر تهران
نس��بت به اه��داف طرحجامع مص��وب س��ال 1348كام ً
ال
محس��وسبوده و بايد هرچه س��ريعتر مرتفعگ��ردد .با توجه
به هزينه باالي اس��تمالكزمين در پايتخت ،بهنظرميرس��د
يكياز راههاي اساس��ي براي حل مش��كل ترافيكشهر ،دو يا
چندطبقه كردن بزرگراهها باش��د .ازطرفي استفاده از تجارب
ساير كشورها ،همكاري علمي با متخصصان امورترافيكي كه
متكيبر توانمنديهاي داخلي باش��د ،كمكزيادي به اهداف
لونقل و ترافيك مينمايد .تبليغات و بسترسازي
طرحجامع حم 
جهت ايجاد فرهنگ استفاده از حملونقل عمومي هم بسيار
الزم و ضرورياست.

روشهاي نوين براي جمعآوري و مديريت آبهايسطحي

هزینههای زیاد کنترل روانابها

بد نیس��ت یک بار دیگر اثراتس��وء توسعهش��هرها بر
افزایش ميزان آبهایسطحی را بررسیکنیم تا بتوانیم
به هزینههای سرس��امآور کنت��رل روانابها پیببریم.
افزایش روانابها نهتنها سبب کاهش ذخایر سفرههاي
آبزیرزمینی میش��ود بلکه به افزای��ش جریانهای
س��یالبی منجرمیگردد .ای��ن جریانها ،فرس��ایش
نهرها را بهدنبال دارد و درنهای��ت باعث تغییر در رژیم
طبیع��ی رودخانهها میش��ود .بههمين علت س��االنه
بخش قابلتوجهي از منابع شهری باید صرف بهسازی
نهرها و جداول شوند .باتوجه به آنچه گفتهشد ،افزایش
سطحمقطع کانالها و تونلهای هدایت آبهایسطحی
نیز باید ب��ه عنوان یکی از پروژه های جاری و مس��تمر
پیگیری ش��ود .حتی اگر هزینههای گزاف بهسازی و
تکمیل شبکه جمعآوری و هدایت آبهایسطحی را
نادیدهبگیریم ،باید بپذیریم که حجم عظیم روانابها در
شرایط اقلیمی شهر تهران ثروت ازدسترفتهای است
که هر روز از کانالهای اصلی انتقال رواناب در جنوب
پايتخت به خارج از آن هدایت میشود.

س��رعت جریان آن را کمکرد و درنهای��ت کیفیت این
س��رمایه گرانبها را بهمنظور تأمین برخ��ی از مصارف
شهری بهبودبخشید .این روشها باعثميشود هر نوع
دخل و تصرف در آبهایسطحی در منشاء انجامشده و
نگاهی یکپارچه و همه جانبهنگر بهمقوله روانآبها شود؛
درنهایت هم نتایج آن مفید و کمهزینه خواهد بود.
مروری ب��ر چگونگ��ی اجرای ای��ن دس��تورالعملها
نشانمیدهد كه با وجود توسعه چنددههاي شهر تهران،
بازگشت ش��رایط هیدرولوژی به زمان پیش از توسعه
شهر چندان هم کار دشواری نیس��ت .دروهلهنخست
احداث تصفیهخانههای کوچک در محیطهای شهری
اقدامی است که میتواند به بهترشدن کیفیت روانآبها
کمککند .البته این تصفیهخانهها میتوانند به صورت
حوضچههای آرامش نیز احداثگردند تا عالوه بر کاهش
س��رعت جریان آب ،فرصت تهنشینش��دن رسوبات و
تفکیک زباله از رواناب را ایجاد نمایند.
برای کاهش سرعت جریان آب نیز باید زمان تمرکز را
افزایشداد .به بیان سادهتر الزم نیست کل روانابهای
حاص��ل از بارندگیها مث ً
ال ط��ی زم��ان  30دقیقه از
کانالهای جنوبی پایتخت خارجشوند؛ اتفاقاً میتوان
با ایجاد موانعی در مسیر جریان آب ،از سرعت انتقال آن
کاست و خطر بروز سیالب را بیش از پیش کاهشداد.
اما افزایش نفوذپذیری در ش��هری که تم��ام معابر آن
بهنحوي ایزول ه شدهاس��ت ،راهکاره��ای خاص خود را
دارد .نفوذپذیری میتواند هم در س��طح معابر و هم در
سطح کانالهای هدایت و جمعآوری آبهایسطحی
افزایشیابد .باغچهها و فضاهایس��بز میتوانند مقصد
بسیاری از روانابها باشند تا آبهایسطحی بتوانند در
زمان مناسب به الیههای زیرسطحی منتقلشوند .در
این میان احداث چاههای جذبی نیز راهکاری موثر است
و در تمام مناطقی که نسبت به تجمع آبهایسطحی
نگرانیهایی وجوددارد ،میتوان یک یا چند چاهک نفوذ
آب باران احداث کرد.
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عمرانشهر ضميمه رايگانروزنامههمشهري

تقاطع بزرگراه شهيدمحالتي با بزرگراه امامعلي(ع)
تاريخ افتتاح 91/3/10

مس�ير بزرگراه ش�هيد محالتي در مح�ل تقاطع ب�ا بزرگراه
امامعلي(ع) طي يك�ياز بازديدهاي ش�هردار تهران و بدون
مراسممعمول ،افتتاحشد .هدفاز افتتاح اين پل ،روانسازي
ترافيك در بزرگراه ش�هيد محالتي و تس�هيل رفتوآمد به
ن محالتي
منطقه بازار و نيز بزرگراه بسيج بود .البته تقاطع ميدا 
با بزرگراه امامعلي(ع) بهصورت سهسطحي طراحيشده كه
در تراز همس�طح ،حركت در مس�ير بزرگراه شهيد محالتي
پيشبيني گرديدهاست.

1

پلكابلي برجميالد تهران
تاريخ افتتاح 91/4/5

پل دسترس��يغربي برجمي�لاد در بخشغربي
اين مجموعه و روي بـزرگـراه ش��يـخفضـلاللـهنـوري واقع
شدهاس��ت .اين پل با برقراري ارتباط محورهای شرق به غرب
و غرب به شرق بزرگراه همت با مجموعه برجميالد ،دسترسي
شهروندان به برج و كاربريهاي جنبي اين مجموعه همچون
مركز همايشه��اي بينالمللي را تس��هيل ميكند .باتوجه به
قرارگرفت��ن مجموعه برجميالد در مح��دوده بـزرگـراههـاي
حكيـم و شيخفضلاهلل نوري و ترافيكسنگين اين بزرگراهها،
اح��داث پل مذك��ور بهمنظ��ور ايج��اد يك دسترس��ي مجزا
بهمجموعه برجميالد اجتنابناپذير بود .ازطرفي بهدليل حجم
توآمد بهاين مجموعه كه عمدتاً با اتومبيلش��خصي
باالي رف 
صورتميگيرد و لزوم پيش��گيري از تداخل اين رفتوآمدها
با مراجعات بيمارس��تان مي�لاد ،اهميـت احـ��داث ايـن پل
دوچنـدان بهنظر میرسید.

پايان يكسال پرمشغله عمراني در پايتخت

اين پرونده10روزديگربسته ميشود
پيش ،درمجموع  20تقاطع از كل پروژه زير بارترافيك رفت.

دو كيلومتر از بزرگراه آزادگان
تاريخ افتتاح 91 /5/17

 4ماه قبلاز افتتاح  10كيلومت�ر از بزرگراه آزادگان و  3تقاطع
غيرهمس�طح آن در بخ�ش حدفاص�ل تقاطع فتح ت�ا بعداز
رودخانهكن ،يك مس�ير  2كيلومتري از اين شريانش�هري
افتتاحشد .بهاين ترتيب با بهرهبرداري از بخش حدفاصل پل
شهيد بروجردي تا ميدانبس�يج در بزرگراه آزادگان ،نهتنها
امكان اح�داث تقاطع غيرهمس�طح اين بزرگراه ب�ا بزرگراه
ام امعلي(ع)فراهمشد بلكه ايمنيتردد در محدوده مورداشاره
بهميزان قابلتوجهي افزايشيافت.

مجتمع مسكوني بوعلي
تاريخ اتمام عمليات سازهاي 91/6/31

عمليات سازهاي  340واحدمسكوني در مجتمع بوعلي بهپايان
رسيد .با تالشهاي بهعملآمده و اعمال بهترين و مطمئنترين
راهكارها ،عمليات مقاومسازي اسكلتموجود و فونداسيون
بلوكهاي موجود با موفقيت بهسرانجامرس�يد و نقش�ههاي
معماري ني�ز بهنحوي اصالحش�د كه بيش�ترين فضايمفيد
دراختيار صاحبان واحده�ا قرارگيرد .اي�ن بلوكها قراربود
مدتها قبل به مالكان آن تحويلشود كه بهداليل مختلف چنين
امري محققنشد ه بود.

بلوار پژوهش و خیابان اردستانی ،بارترافیکی آزادراه را بهویژه در
ت اوج ترافیک بهنحو چشمگیری کاهش دادهاست.
ساعا 
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بزرگراه يادگارامام(ره)
تاريخ افتتاح 91/5/31

پروژه بزرگراه يادگارام��ام(ره) حدفاصل خيابان
آزادي ت��ا پادگانجي در مس��يري بهطول ح��دود 2كيلومتر
درقالب س��بكجديدي از بزرگراههاي دوطبقه ش��هر تهران
بهاجرا درآمدهاست .باتوجه به آنكه اين بخشاز مسير بزرگراه
يادگارام��ام(ره) بايد از مي��ان يكياز متراكمتري��ن بافتهاي
جمعيتي پايتخت عبورميكرد ،بنابراين احداث بزرگراه درسطح
و بههمان شكل فازهاي پيشين ،نيازمند آزادسازي حجم وسيعي
از معارضاتملكي و تأسيساتي بود .ازسويديگر بافتاجتماعي
پيوستهمحالت دراين بخشاز پروژه ،موضوعي بود كه بهراحتي
ازآن نميشد گذشت .بههمين جهت تالششد تا با طرح ايدهاي
جديد ،سعيشود تا شكافاجتماعي بين محالت با عبور بزرگراه
ايجادنگ��ردد .نتيجه اين امر ،اح��داث بزرگ��راه در دو تراز بود
بهگونهاي كه تندروهاي بزرگراه به زيرزمين رفته و سطح بهطور
كامل دراختيار ترددهايمحلي قرارگيرد.
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بزرگراه شهيد خرازي
تاريخ افتتاح 91/7/8

بزرگراه ش��هيد خ��رازي در امتدادغربي بزرگراه
ش��هيد همت قرارداش��ته و بااتصال به وردآورد ،مبدأورودي
جديدي براي پهنهغربي شهر تهران بهشمارميآيد .در سالهاي
اخير بخشياز مسير بزرگراه ش��هيد خرازي بههمراه تعدادي
از تقاطعات آن در محدوده ش��هرك راهآهن ب��ه بهرهبرداري
رس��يدهبود .بخشنهایی اين پروژه ش��امل يك مسير حدود
 7كيلومت��ری ،حدفاصل بل��وار پژوهش تا انته��ای محدوده
شهرداری منطقه  22بود .بزرگراه ش��هید خرازی ،دسترسی
آسان شهرکهای مسکونی محدوده منطقه  22و معابراصلی
این منطقه به شبکه بزرگراهی را فراهمساختهاست .بهرهبرداری
از این بزرگراه بهدلیل ارتباط بامحور آزادراه تهران -کرج ازطریق

مانع ازبروز مشكل احتمالي در زمانهاي بحراني خواهدشد .با
توجهبه تغييرات غيرقابل پيشبيني ميزان نزوالتآسماني در
پايتخت ،امكان اينكه كانال ابوذر توانايي انتقال آبهاي مازادبر
حداكثر ظرفيت خود را نداشتهباش��د ،وجودداشته و بههمين
دليل تونلكمكي ميتواند احتمال سرريزشدن روانابها ازاين
كانال را به حداقلممكن برس��اند .براي حفراين تونلكمكي،
براي نخستينبار در پروژههاي تحتمسئوليت حوزه معاونت
فني و عمراني از دس��تگاه حفار  TBMاستفادهش��دهاست.
عملياتحفاري اين تونل روز  26ديماه  1391بهپايان رسيد و
گ شفتآبگير و احداث حوضچه آن نيز
مراحل مربوطبه الينين 
اخيرا ً خاتمه يافتهاست.
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بزرگراه شهيد زينالدين
تاريخ افتتاح 91/7/8

پروژه بزرگراه ش��هيد زينالدين در امتدادشرقي
بزرگراه ش��هيد همت ،از تقاطع بزرگراه امامعلي(ع) آغاز و به
سهراهآزمايش ختمميشود .فاز اول اين پروژه حدفاصل بزرگراه
امامعلي(ع) تا پل شهيـدقائمي بهطول تقريبي  7كيلومتر در
مهرماه سال  1390به بهرهبرداري رس��يد .فازدوم پروژه كه از
شرق پلتقاطع شهيد قائمي آغازش��ده و بهطول 5كيلومتر تا
سهراهآزمايش ادامهدارد ،داراي  3پلبتني درمحدوده خيابان
وفادار ،خياباناحسان و دانشگاه ش��هيد عباسپور ميباشد .با
تکمیل این بزرگراه و اتصال آن به سهراهآزمایش ،بارترافیکی در
بزرگراههای شهيد همت ،شهید بابایی و رسالت به شکل بهتری
توزیعشده و البته از ظرفیت بزرگراه امامعلی(ع) نیز استفاده
بیشتری به عمل ميآيد .ضمناينكه دسترسي به تقاطعهاي
اصلي شمالي و جنوبي منطقه شرقتهران نيز تسهيلميشود.
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مؤثري که میتوانس��ت بخش��ياز حجم ترافی��ک موجود در
بزرگراه ص��در را کاهشدهد ،بهرهب��رداری از اين زیرگذر بود.
زیرگذرقيطريه که ارتباط مس��یر ش��مال به جن��وب خیابان
قیطریه با مسیر غرب به شرق بزرگراه صدر را برقرارمیسازد،
تأثیر قابلمالحظهای در تخفيف بارترافیکی مس��یر شرق به
غرب بزرگراه صدرداشتهاست .درواقع بسیاری از شهروندانی
که قصددارند از بزرگراه صدر به مرکز ش��هر س��فرکنند ،حاال
میتوانند ازطریق زیرگذر قیطریه وارد مسیر غرب به شرق اين
بزرگراه شده و درنهایت با استفاده از بزرگراه شمالی -جنوبی
صیادشیرازی ،به سمت جنوبشهر ادامه مسیر دهند.

زيرگذر قيطريه
تاريخ افتتاح 91/8/11

احداث زیرگ��ذر قیطریه که ارتباط ش��مال این
خيابان به شرق بزرگراه صدر را تأمینمیکند ،سالهاي سال
یکی از مهمترین درخواستهای س��اکنان منطقه قیطریه از
مسئوالن ش��هرداری تهران بود .از طرفی یکیاز راهکارهای
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بزرگراه آزادگان
تاريخ افتتاح  91/9/15و اسفند 1391

با تكميل بزرگراه آزادگان ،فضاي تردد خودروها
از  6خطكنوني ( يعني كندروها ) به  16خط ( 10خط تندرو
و  6خط كندرو) افزايشياف��ت .ضمنآنكه بهرهبرداري از اين
 17كيلومتر بزرگراه كه سالها بهصورت ساختهنشده بهحال
خود رها شدهبود ،موجبشد بارترافيك در معابر مرتبط مانند
بزرگراه فتح توزيع بهتر و ايمنتري پيدا كند .تكميل بزرگراه
آزادگان ،همچنين يك خبرخوش براي كلكشور بود .گرچه
اين معبرش��رياني درمحدوده حري��م پايتخت ق��راردارد اما
كاركرد سفرهاي بينش��هري آن بهمراتب بيشاز تقاضاهاي
درونشهري است .فازنخس��ت اين پروژه بهطول تقريبي 10
كيلومتر از تقاطعفت��ح تا پل رودخانهك��ن بههمراه  3تقاطع
غيرهمس��طح آن ،روز 15آذرم��اه افتتاحش��د و  7كيلومت��ر
باقيمانده بهانضمام س��اير پلها و دوربرگردانهاي موجود،
اسفندماه به بهرهبرداري رسيد.

احداث  20تقاطع در بزرگراه امامعلي(ع)
تاريخ بهرهبرداري از  91/9/8تا پايان سالجاري

پروژه بزرگراه امامعل��ي(ع) از  25تقاطع اصلي و
فرعي سودميبرد كه از اين تعداد  11تقاطع اصلي و14تقاطع
فرعي بهحس��ابميآيند .يكياز ويژگيهاي عملياتاجرايي
مربوطبه اح��داث اين  20پل ،ابتكارعم��ل در اجراي آنها بود.
درواقع بدوناينكه دسترس��يهاي شرقي -غربي شهروندان و
مردممحلي قطعشود ،ابتدا س��ازهپل روي خاك بسترموجود
اجراشد و س��پس زير آن با عمليات خاكبرداري خاليگرديد.
اولويت احداث اين  20پل براساس ميزانتملك امالكمعارض و
معارضاتتأسيساتي بوده و البته ميزان تقاضاي سفر شهروندان
نيز دراي��ن بين مدنظـ��ر قرار گرفتهاس��ت .بهاي��ن ترتيب از
هفتهنخست آذرماه كه  10تقاطع از تقاطعهاي اصلي و فرعي
بزرگراه امامعلي(ع) بهطور همزمان افتتاحشد تا همين چند روز
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تونلكمكي كانالابوذر
پايان عملياتحفاري 91/10/26

كانال ابوذر بهعنوان سامانه انتقال آبهايسطحي
درمنطقه ش��رق ته��ران ،نقشكليدي در ش��بكه جمعآوري
آبهايسطحي ايفاميكند .درواقع ساخت تونلكمكي كانال ابوذر
قابليت گذردهي سيالب و روانابها بهطور ايمن را تضمينكرده و

تعريض بزرگراه امامرضا(ع)
تاريخ افتتاح 91/7/1

پروژه تعري�ض بزرگ�راه امامرضا (ع) در محل موس�وم به پل
تس�مهنقاله با وجود تمام دش�واريهايش ،در يك بازهزماني
 9ماهه بهس�رانجام رس�يد .با تعريض بزرگراه عم ً
ال ترافيك
هردو باند رفتوبرگشت تس�هيل و ايمني عبورومرور دراين
محدوده نيز تضمينش�د .درواقع يكياز گرهه�اي ترافيكي
بزرگراه امامرضا (ع) در شرق تقاطع دولتآباد برطرفگرديد.
اجراي پروژه با احداث دو مسير ويژه انحرافترافيك در شمال
و جنوب بزرگراه امكانپذير شد.

 -17پلاصلي شرق به غرب تقاطع شيخفضلا -...جناح
تاريخ افتتاح 91/7/11

آخرين روزهاي سال  1391را درحالي پشتسر ميگذاريم كه بيشاز  20پروژه عمراني در اين سال به بهرهبرداري رسيد؛ برخي از اين پروژهها بزرگ و اسم و رسمدار بودند و برخي ديگر
م خود باري را از روي دوش ترافيك شهر برداشتند
بهظاهر كوچك و كمحجم .اما آنچه درعمل ثابتشد اين نكتهبود كه تمام طرحهايعمراني بهبارنشسته تهران در سالجاري ،به سه 
و گشايشهاي تأثيرگذاري را سببگرديدند .پرونده فعاليتهاي عمراني پايتخت در سالي كه آخرين روزهاي آن را پشتسر ميگذاريم 10 ،روز ديگر بستهميشود اما بخشهايي از
آن تا پايان دورهكنوني مديريتشهري مهلتدارند تا مختومه اعالم شوند.

مجتمع اداري – تجاري ابريشم
تاريخ افتتاح 91/5/14

روز ش�نبه  14مردادماه مجتم�ع اداري -تجاري ابريش�م كه
يك مجتمع تخصصي  ITبهحس�ابميآيد ،در  14طبقه و به
مساحت كل  13500مترمربع افتتاحشد .اين مجتمع از امكانات
و تجهي�زات مدرن�ي همچون سيس�تم باسداك�ت و قرائت
هوش�مند كنتور برق ،سيس�تم اطفاء حريق دوگانه ( خشك
و تر) سيس�تم تهويهمطب�وع س�رمايش و گرمايشمركز4 ،
دستگاه آسانسور ،برق اضطراري و دوربين مداربسته ،سيستم
اعالنحريق آدرسپذير ،سيستم صوتي برخوردار است.

كارگاه

يكشنبه20اسفندماه 1391شماره59

ترازصفر بزرگراه يادگارامام(ره)
تاريخ افتتاح 91/2/25

دسترس�يهاي محلي پروژه ادام�ه بزرگ�راه يادگارامام(ره)
حدفاصل پل تقاطع توس ت�ا خيابان امامخميني(ره) يا همان
ترازصفر بزرگراه ،اواخر ارديبهشتماه تحويل شهروندان شد
تا تمركز تيم پيمانكار معطوفبه بانده�اي تندرو و بهعبارتي
تراز منفييك بزرگراه شود .براي بهرهبرداري از دسترسيهاي
محلي 3 ،پل توس ،دامپزش�كي و هاش�مي احداثشد و اين
درحال�ي بود ك�ه بهدليل ن�وع اجراي پله�ا ،روند ت�ردد در
معابرپيراموني هيچگاه مختلنشد.
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بزرگراه شهيد باقري
تاريخ افتتاح 91/11/16

با تکمیل بزرگراه ش��هید باقری ،ارتباط سریع و
مس��تقیم مبادیورودی شمالش��رق تهران با مبادیورودی
جنوبشرق آن برقرارمیشود .به بیان سادهتر خودروهایی که
از استانهای شمالی و شمالشرق کش��ور وارد بزرگراه شهید
بابایی میشوند ،به خیابان دماوند و خروجیهای جنوب تهران
همچون بزرگراه خلیجفارس برس��ند و بهس��مت استانهای
جنوبی کشور ادامهمسیر دهند .برقراری ارتباط بزرگراه شهید
باقری با بزرگراه ش��هید بابایی کارکردهای مثبت دیگری نیز
دارد .باتوجه ب��ه افزایش حجمترافیک بزرگراه ش��هید بابایی
در س��الهای اخیر ،این اتفاق میتواند کمکشایانی به توزیع
متناس��ب بارترافیکی در بزرگراهمذكور كند .تکمیل بزرگراه
ش��هید باقری همچنین سبب تس��هیل و روانسازی ترافیک
در معابر حملونقلی محدوده شمال شرقی پـایتـختشده و
درنتیجه تأثیرمحسوسي بر کاهش زمانسفرهای درونشهری
در این محدوده از پایتخت خواهد داشت.

با بهرهب�رداري از يكياز پله�اي اصلي تقاط�ع بزرگراههاي
شيخفضلا...و جناح ،ترافيك شرق به غرب درمحل اين تقاطع
تا حدود زيادي سامانيافت .اين امر همچنين شرايطفني الزم
جهت احداث تع�دادي از پايههاي باقيمان�ده پلهاي تقاطع
غيرهمسطح شيخفضلا -...جناح فراهمشد .پلاصلي شرق به
غرب تقاطعمذكور يكياز  2پلاصلي بهحسابآمده و بههمراه
ل ميدهند.
 4پلجهتي ،مجموعه پلهاي اين پروژه را تشكي 

بخشهايي از تقاطع تلو -بابايي
تاريخ افتتاح 91/7/11

روزسهشنبه 11مهرماهباندتوزيعشمالي،بخشيازرمپدسترسي
به شمال جادهتلو ،پل باندتوزيع ش�مالي و همچنين بخشياز
لوپدسترس�ي خيابان تلو به غرب بزرگراه شهيد بابايي بدون
برگزاري مراس�ممعمول مورد بهرهب�رداري قرارگرفت .افتتاح
بخشهاي يادش�ده ،كمك تأثيرگ�ذاري به تس�ريع عمليات
باقيمانده در اي�ن پروژه كرد .محورهاي دسترس�ي به جايگاه
س�وخت  CNGو محورهاي ورودي و خروجي به پمپبنزين از
ديگر بخشهاي تكميلشده پروژه بودند.

پروژههاي شبكه جمعآوري آبهايسطحي
تاريخ افتتاح 91/9/31
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تونلنيايش

تاريخ افتتاح 91/11/28

پروژه اح��داث تونلنياي��ش به ط��ول  10هزار
و  252متر ( با احتس��اب ط��ول رمپها) دو بزرگ��راه صدر و
نيايش را بهيكديگر متصلساخته و به تعبيري تكميلكننده
قس��متفوقاني رينگكمربنديداخلي بزرگراههای پايتخت
محسوبميش��ود .اي��ن پروژه ش��امل بخشه��اي مختلفي
ازجمله تونلش��مالي ،تونلجنوب��ي ،دوراهيه��ا ،تونل ( 04
دسترس��ي بزرگراه كردس��تان به تونلجنوبي نيايش ) ،تونل
كردس��تان بهطول  1250متر و راههاي دسترسي اضطراري
ميباش��د .طراحي و س��اخت دوراهيها در داخل يكفضاي
زيرزميني ،ازجمله ويژگيهاي منحصر بهفرد پروژه تونلنيايش
بهحسابميآيد .این تونل در طول مسیر خود دارای  5دوراهی
می باشد .بزرگترين دوراهي اين معبرزيرزميني ،دربخشغربي
تونلشمالي احداثشده و عالوه بر امكان ادامهمسير بهسمت
بزرگ��راه نيايش ،دسترس��ي به بزرگ��راه كردس��تان ازطريق
تونلكردستان را نيز تسهيلميكند.

 10پروژه ش�بكه جم�عآوري آبهايس�طحي ش�امل بيشاز
 11كيلومت�ر احداثتون�ل ،كان�ال و لولهگ�ذاري بههم�راه
يكدس�تگاه حوضچ�ه آرام�ش بهحج�م  110مترمكعب ،در
آخرين روز پاييز امسال و بدون برگزاري مراسممعمول مورد
بهرهبرداري قرارگرفت .پروژههاي مذكور در  9منطقه تهران
واقع ش�دهبودند .برخي ديگر از طرحهاي شبكه جمعآوري
آبهايس�طحي بهطول تقريبي  28كيلومتر ،بهار سال 1392
آماده بهرهبرداري خواهندشد.

رمپراستگرد بزرگراه شهيد صيادشيرازي
به بزرگراه شهيد زينالدين
تاريخ افتتاح 91/10/25

اجراي اين پروژه بههمراه احداث يك پل 30متري و ديوارحائل
بهطول  300متر ،در مدتزمان كمتراز  5ماه انجامشد .اين رمپ
كه مسير جنوب به شمال بزرگراه شهيد صيادشيرازي به مسير
غرب به ش�رق بزرگراه ش�هيد زينالدين را مرتبطميسازد،
تأثير قابلمالحظهاي در حذف س�فرهاي زائد درونش�هري
پهنهش�رقي پايتخت داشتهاس�ت .عبور از روي خط 3مترو
يكياز مراحلدش�وار پروژه بود كه با احداث يك بستر بتني
مناسب روي تونل مترو انجا م پذيرفت.
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يكهفته با ادارات و سازمانهاي حوزه معاونت فني و عمراني

يكياز شاهكارهاي هنر معماري ايراني

پلخواجو374سالهشد

بد ونشک «پل بند خواجو» يکياز زيباترين پلهاي تاریخی ايران است که در میان مجموعه جاذبههای
گردشگری و مناطق دیدنی اصفهان ،همچون نگینی خودنماييميکند .احداث این سازه حملونقلی
روی رودخانه زایندهرود به زمان شاهعباس دوم بازمیگردد و بنابر اطـالعـات مـوجود در سال 1060
هجريقمري افتتاح شدهاس�ت .اگرچه از زمان آغاز س�اخت پل و نحوه اح�داث آن اطالعات دقيقي
دردست نيست اما بيش�تر محققان و مورخان براين باور هس�تند که قبلاز اين پل ،پل ديگري دراين
محل موجود بوده است.
معماری متفاوت جبهههای شرقی و غربی

ط��ی هفت��های ک��ه گذش��ت
کارشناسان شرکت خاکریزآب،
مج��ری طرحه��ای هدای��ت و
جم��عآوری آ بها یس��طحی
ش��هر تهران در یک دوره آموزش تخصصی HSE
شرکتکردند .در این دوره آموزشی مباحث مهمی
همچون جایگاه نظام  HSEدر پروژههای عمرانی
و ضرورتهای استقرار چنین دستورالعملهایی
مورد آموزش و ارزیاب��ی قرارگرفت .همچنین در
این دوره  16س��اعته ،مهمترین مناب��ع و مراجع
دربرگیرنده اص��ول فنی و اس��تانداردهای HSE
معرفی ش��د .در ماههای اخیر افزای��ش ایمنی و
بهداشت محیطزیست در کارگاههای پروژههای
جمعآوری و هدایت آبهایسطحی بیش از پیش
موردتوجه قرارگرفته است.

پساز فروپاشي اتحاد جماهيرش��وروي ،تغييراتي
در تج��ارت كش��ورهاي مس��تقل بهوجودآم��ده
رخداد؛ ازجمله اين كش��ورها روسيه بود كه صنعت
گردش��گري آن رش��د قابلمالحظهاي يافت .ايجاد
راههاي مواصالتي بين روس��يه و اتحاديهاروپا البته
نيازمند رف��ع محدوديته��اي گمركاتمرزي بود
و بههمي��ن جه��ت رون��د ساختوس��از جادههاي
بينالمللي در ش��مال اين ق��اره رونقيافت .بزرگراه
سبز بخشياز يك شبكه ارتباطي مثلثيشكل بوده
و ضمن ياريرس��اندن به روسها ،حلقه مواصالتي
شهرهاي اسلو ،استكهلم ،كپنهاگ و هلسينكي نيز
بهحس��ابميآيد .ازطرفي امكان دسترسي هرچه
آسانتر كشورهاي منطقه اس��كانديناوي به ايرلند و
آلمان هم فراهم ميشود.

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

در روزهايي كه پشتسر گذاشتيم
تقاطع غیرهمسطح جنوب میدان
امیرکبی��ر آم��اده بهرهب��رداری
ش��د .این تقاطع غیرهمس��طح
شامل دو محور مجزای ش��مالی و جنوبی و  4رمپ
راستگرد است و برای احداث آن 27هزار مترمکعب
خاکبرداری 16 ،هزار مترمکعب خاکریزی7 ،هزار و
 600مترمکعب بتنریزی و  803تن آمارتوربندی
انجام شدهاس��ت .حجم عملی��ات قالببندی این
پروژه نیز به  15هزار مترمربع میرسد .زیرباررفتن
این تقاطع غیرهمسطح ضمن حذف گردشهای
اضافی در محور آزادگان ،زمان سفرهای محلی در
این محدوده را کاهش میدهد.

عبور از يك مسير سبز

طراحي بزرگراهمذكور بهشكلي بوده كه اكثر مسير
آن از ميان جنگله��ا و درياچههاي كش��ور فنالند
عبورميكند؛ گرچه برخيه��ا معتقدند اين طراحي
داليل سياسي! داش��ته اما بهنظرميرس��د مسائل
زيس��تمحيطي علتاصلي انتخاب صورتگرفته،
بودهاست .ضمناينكه كار در چنين محيطي باعث
كاهش مش��كالت خاص صنعت راهس��ازي شده و
ازطرفي س��روصداي بيش��تر براي مناطقپيراموني
ايجادنميكند .بهاين ترتي��ب نهتنها احتياج به رفع
هيچگونه معارض ملكي و يا تأسيس��اتي نخواهدبود
بلكه مالحظات زيس��تمحيطي ني��ز كام ً
ال رعايت
خواهد شد.
محافظت از سفرههاي آب زيرزميني

عمليات احداث پل تقاطع ورودي جديد بهشت زهرا (س)

درمناطق

پلی با کاربرد دوگانه

يکياز مقاصد مهم احداث پل خواجو استفاده از آن
بهعنوان بند يا س��د بودهاس��ت .با تبديل پل به بند،
درياچهاي پشت پل تشکيلميشده که عالوه بر ايجاد
درياچهاي زيبا و تفريحي ،مخزني از آب جهت استفاده
در ماههاي کمآب سال را فراهم میکردهاست.
نحوه تبديل پل به بند بهاينگونه اس��ت که شيارهها
و قس��متهايي را در آب روهاي پ��ل تعبيهکردهاند
تا دريچههاي چوبي درون آن ش��يارها قرارگيرند و
جلوي آب را سدكنند؛ درنتيجه آب در باالدست پل
جمعشده و درياچه تشکيل ميشود.

شرکت خاکریزآب

در ميان جنگلها و درياچههاي كشور فنالند راهي درحال احداث است كه از آن بهعنوان يك بزرگراه
سبز يادميش�ود .اين بزرگراه ارتباط جديدي بين قارهاروپا و كشور روسيه بهحسابميآيد .بزرگراه
سبز از شرق شهر هلسينكي پايتخت فنالند عبوركرده و در امتداد سواحلشمالي خليج فنالند بهراه
خود ادامهميدهد.

يك بخش  4كيلومتري از بزرگراهي كه قراراس��ت
احداثشود ،مسيرياست كه در زير آن سفرههاي آب
زيرزميني بهتعدد وجوددارد .از آنجاييكه از آب اين
سفرهها براي مصارفعمومي استفادهميشود لذا نوع
عمليات كفسازي جاده و يا ساير تمهيداتعمراني
مربوطه بايد با حساسيت باال انجامپذيرد .پيمانكاران
پروژه موظفشدند دراين محدوده از تجهيزات ويژه
سنجش شرايط زيرسطحي راه استفاد ه كنند.
سيستم تأمين روشنايي بزرگراه

بهمنظ��ور كاهشمص��رف ان��رژي و صرفهجويي در
س��وختهاي تجديدناپذير ،قراراس��ت سيس��تمي
خاص براي تأمين روش��نايي بزرگراه س��بز طراحي
و اجراشود .بهاين ترتيب با اس��تفاده از يك نرمافزار
هوش��مند ،ميزان نور موردنياز بزرگراه در س��اعات
مختلف ش��بانهروز تنظيمميش��ود .همچنين يك

ط پيراموني
ش��بكه رديابي دقيق نورطبيعي در محي 
بزرگراه تعبيه خواهدش��د تا درصورت مساعدبودن
بوهوايي بتوان از انرژي خورش��يدي هم
طآ 
ش��راي 
نهايت بهره را برد.
جلوگيري از يخزدگي سطح جاده

در ايس��تگاههاي متع��دد و با اس��تفاده از پانلهاي
خورش��يدي ،هم توليد برق براي تأمينروش��نايي
بزرگ��راه صورتميپذيرد و ه��م پمپهاي حرارتي
بهكار ميافتن��د .اي��ن پمپها سيس��تم گرمايش
س��طحجاده را فعا لس��اخته و از يخزدگ��ي آن
جلوگيريمينمايند .ش��ايانذكر آنكه دماي فنالند
در برخي روزه��اي زمس��تان به منف��ي  30درجه
سانتيگراد ميرسد و در چنين حالتي امكان لغزندگي
معابر حملونقل��ي بهش��دت افزايشمييابد .حتي
گفتهميش��ود بههمين دليل ،حداكثر سرعتمجاز
تردد در بزرگراه  80كيلومتر بر ساعت طراحيشده
و دوربينهاي كنترلترافيك رعايت قوانين مربوطه
را زيرنظر دارند.
محافظت از حياتوحش

از آنجاييك��ه جنگله��اي فنالن��د محلزندگ��ي
حيواناتمختلف ازجمله گونهه��اي متنوع گوزنها
ميباشد ،تمهيدات متعددي جهت جلوگيري از ورود
اين قبيل جانوران به بزرگراه انديش��يده شدهاست.
همچنين يك تونل  400متري بهص��ورت دوقلو از
ميان تودهسنگي مش��رف به يك رودخانه حفاري و
ساخته خواهدش��د تا بزرگراه س��بز در مسيرگذر از
عوارضطبيعي ،پيوستگي خود را از دستبدهد .اين
تونل را دو شركت فنالندي خواهند ساخت.
مواجهه با گرانيت سخت صورتي

شايد برخيها تصوركنند س��اخت بزرگراه سبز يك
پروژه سهل و آس��ان باش��د اما واقعيت آن است كه
براي ايجاد ترازدلخواه و گذر اين ش��ريانارتباطي از
بخشهاي مختلف ،كارهاي س��خت و دشواري بايد
انجامشود؛ يكياز اين كارها برش و حمل سنگهاي
گرانيتسخت صورتيرنگ اس��ت كه قدمت آنها به
ميلياردها س��الپيش بازميگردد .براي ازجاكندن
اين تودههاي س��نگي ،نياز به عمليات انفجاري بوده
و برآوردهاياولي��ه حكاي��ت از آن دارد ك��ه حدود
 3/6ميليون تن س��نگ از پيشروي مس��ير ساخت
بزرگراه بايد منتقلش��ود .البت��ه  2/7ميليون تن از
اين سنگها ،خردش��ده و در مناطقي كه احتياج به
خاكريزي و يا پركردن مسير است ،مورداستفاده قرار
خواهندگرفت.

احداث پل بر روي يك رودخانه

يكياز پلهاي بزرگ طراحيش��ده براي احداث اين
بزرگراه ،پلياس��ت كه از روي رودخانه عبوركرده و
داراي 4دهانه اس��ت .عمق پايههاي اين پل در بستر
سنگي رودخانه حدود  5متر اس��ت .ساخت چنين
پلي باتوجه به دم��اي بس��يارپايين منطقه درطول
عملياتاجرايي ،قطعاً س��خت ميباشد .ضمناينكه
بهدليل امكان يخزدگي رودخانه درفصل زمس��تان،
بايد تمهيداتي نيز براي جلوگيري از آسيبديدگي
پل انديشيد ه شود.
ايجاد مسيرويژه دوچرخه و عابرپياده

طراح��ي يك مس��يرويژه ب��راي عب��ور دوچرخهها
و عابرانپي��اده از كنار جاده ،با اس��تقبال س��اكنان
مناطقپيراموني بزرگراه مواجه شدهاس��ت .از ديگر
ويژگيه��اي بزرگراه س��بز ،حفظ پوش��شگياهي
منطق��ه موس��وم به پلس��بز ميباش��د ك��ه محل
زندگي حياتوحش محسوبميش��ود .استفاده از
سيستمهاي هوش��مند رايانهاي و نيز ايستگاههاي
پانلهاي خورش��يدي كه به تأمينروشنايي بزرگراه
كمكميكنند ،امتيازاتخاص اين طرح بزرگراهي
محس��وب ميش��ود .قرارداد س��اخت بزرگراه سبز
درمجموع  623ميليون يورو اعتبارداشته و طبق آن
پيمانكار بايد تا سال  2015كار را تحويلدهد؛ البته
قرارداد نگهداري آن تا سال  2026معتبر است.

بهمنظور توسعهراههاي بينشهري در كشور تايلند،
يك پلمعلق عظيم در منطقـه س��ـامـوتپـراكـان
احداث خواهدشد .گفتهميشود اين پل تا  20درصد
مشكالتترافيكي منطقه را كاهشداده و البته تأثيرات
زيستمحيطي متعددي نيز دربر دارد .براي ساخت
پل  36ماه زمان درنظر گرفتهشده و به اين ترتيب سال
 2016زمان بهرهبرداري از آن تلقيميش��ود .هزينه
ساخت پلمذكور  1/64ميليارد دالر بوده و در ادامه آن
يكجاده  57كيلومتري احداث خواهدشد .پلمعلق
كابلي تايلنديها داراي يكدهانه يككيلومتري در
سراسر رودخانه چائوفرايا ميباشد.

پاي وزير بهميانكشيدهشد
وزير حملونقل و ام��ور زيربناييآلم��ان قصددارد
پروژهه��اي راهس��ازي در ش��مال اي��ن كش��ور را
گس��تر شدهد .وي معتقداس��ت دولتم��ردان و
سياس��تمداران بخشفدرال ،در س��الهاي گذشته
بيش��تربه توس��عهمعابر بزرگراهي در اس��تانهاي
جنوبي و غربي توجهداشتهاند و عم ً
ال از شمال آلمان
غافلماندهاند .بههمين دليل طرحي دردست مطالعه
و ارائه به دولت است كه طي آن حداقل  20بزرگراه در
شمال اين كشور احداث خواهدشد.

ختم همه راهها به بارسلونا
ب��ا برگ��زاري يكمناقص��ه  240ميلي��ون دالري،
پيمانكاران صنعت راهسازي در كشور اسپانيا به يك
فراخوانعمومي دعوتشدهاند .ساخت يك جاده 10
توبرگشت بوده و به
كيلومتري كه شامل باندهاي رف 
بندر بارسلونا ختمميش��ود ،پيمانكاران را بهحضور
دراين مناقصه ترغيب كردهاست .ازطرفي قراراست
يك مس��يرريلي نيز ساختهش��ود كه مقصد آن هم
بارس��لونا ميباش��د .ارزش قرارداد اح��داث خطوط
راهآهن 96ميليوندالر برآورد شدهاس��ت .با ساخت
اين ج��اده و خطريلي ،ترخيصكاال و ارس��ال آن به
ف كشوراسپانيا تسهيلميشود.
نقاطمختل 

آن دورترها

ویژگیهای فنی

طول پل  133متر و عرض آن  12متر اس��ت؛ ارتفاع
پل به  11متر میرسد .از نظر پيسازي ،پايههاي پل
خواجو بر روي سنگ بستر از جنس کنگلومرا که اليه
مقاومي را ايجادميکنند ،قرار گرفتهاس��ت .درواقع
سازندگان پل ،اليههای شن و ماس��ه رودخانهاي را
کنارزده و پي پل را روي اليهاي از کنگلومرا قراردادهاند.
طراح پل خواجو با سنگفرش کردن بستر رودخانه در
مجاورت پايهها ،سعي کردهاس��ت که حتي المقدور
اثرات تخريبي آبشس��تگي را کاهشدهد .بههمين
علت ،اثرات فرسايش حاصل از پرش هيدروليکي آب
در بدنه پايههاي پل مشهود نيست.
درمورد پايههاي پل خواجو باید گفت که نحوه ساخت
این سازهها نش��انميدهد که ابعاد محاسبهشده با

اداره كل برنامهريزي و توسعهشهري

بناب��ر اع�لام مدی��رکل اداره
برنامهریزی و توسعهشهری امور
فنی و عمرانی شهرداری تهران ،در
 9ماه نخست سال  1391حدود
 235كيلومتر معارض تأسيساتی پروژههای عمرانی
رفعشدهاست .اين معارضات انواع و اقسام مختلفی
داشته كه بهطور كلی شامل شبكههای تأسيساتی
آب ،فاضالب ،برق ،گاز و مخابرات میشوند .واقعیت
آن اس��ت که امس��ال ركورد قابلتوجهی درزمينه
رفعمعارضات تأسيساتی پروژههای عمرانی شهر

ارتباطجديد روسيه با اروپا

ي شدهاست
پروژه بزرگراه سبز از آنجهت پيچيده تلق 
ك��ه مجموعهاي از پله��اي بزرگ ،تون��ل و جاده را
شاملميش��ود .همانط��ور كه عنوانش��د احداث
شاخهتونلي اين بزرگراه كه داراي دودهانه بوده و از
ميان يكتوده گرانيتي عبورميكند ،نيازمند عمليات
انفجاري و نيز استفاده از تجهيزات نيمهاتوماتيك براي
جابجايي سنگهاي خردشده ميباشد .بهاين ترتيب
درمقطعي از برنامه زمانبندي پروژه ميبايست روزانه
2نوبت انفجار صورتپذيرد والبته ماشينهاي حفار
نيز وظيفه خاص خود را دارا خواهند بود.

پايههاي پل غولپيكر سانفرانسيسكو كه مقابل زلزلههاي شديد نيز مقاوم است

پل خواجو از نظر ويژگيهاي ظاهري شباهتهایی
ل اهللورديخان دارد .س��طح عرشه پل به همراه
به پ 
دورديف طاقنما ،رواقهایی تشکیلمیدهند که از
درون آنها ميت��وان از يک طرف پل ب��ه طرف ديگر
آن ترددکرد .در سمت ش��رق ،پايهها فرمی پلکاني
دارند که عالوه بر تأمین نیازهای هيدروليکي ،محلي
مناس��ب براي نشس��تن بازدیدکنندگان اس��ت .در
س��مت غرب ،ف��رم پايهها بهصورت آبش��کنهاي
زاويهدار است و برخالف سمت شرقي که پل حالتي
صلب وس��نگين را القاءميکند ،اينسمت الگویی از
ظرافت را بهوجودم��يآورد .پايههاي پل تا طاقها با
سنگهايي که عالئم سنگتراشان دورهصفوي روي
آن خودنمـايـي مـيکننـد ،ساختهشدهاست.
آب روها در دو طرف روباز هستند و در ميانه پل توسط
تخته سنگهايي پوشانده شدهاند .بخش ميانی پل
درامتداد محور طولي و در زير طاقهاي پل به صورت
سکوهاي بزرگي طراحيشده که مکاني بسيار زيبا و
دلپذير را جهت نشستن و تفرج ايجادمينمايد .نماي
غربي و ش��رقي طاقهاي پل با کاش��يکاري زيبايي
مزينگرديده است.

درنظر گرفت��ن تمام جوانب ،دقيق هس��تند .پايهها
داراي ابعاد ب��زرگ و همچنين وزن��ي قابلمالحظه
هستند .پل خواجو به علت وزن زيادش ،طي ساليان
دراز در برابر فش��ارآب محکم و مقاوم ايستاده است.
درواق��ع ميتوانگفت انتخ��اب و اس��تفاده از مواد
ومصالح ساختماني و نيز کيفيت وکميت آنها بهدقت
صورتپذيرفته است.
شکل نوک تيز پايهها در باالدس��ت (فرم آبشکن)
موجبميش��ود نيروي ديناميکی کمتري از جريان
رودخانه به پل واردشود .عملکرد شکل پلهاي پايهها
در پاييندست به اين صورت است که در مواقع بروز
سيالب يا مواقعي که دريچه آب روها بسته شدهاند
و پل همانند سد عملميکند ،جريان آب روي پلهها
ميريزد و انرژي خود را در برخورد با پلهها از دس��ت
ميدهد .درنتيجه هنگامي که آب به بستر رودخانه
ميرسد ،فاقد انرژي مخرب و فرساينده است.
س��قفي که گ��ذرگاه ی��ا عرش��ه پ��ل روی آن قرار
گرفتهاست ،از سيستم طاقهاي آهنگ و گنبدهاي
عرقچين تشکيل شدهاس��ت .اين فرم عالوه بر توان
باربري و پايداري عالي ،به جهت اس��تفاده مکرر در
طول قرنها ،رفتار س��ازهاي ش��ناخته شدهاي براي
معمار پل داشتهاس��ت .مصالح پوششي اين سيستم
همانند ديگر موارد مش��ابه آن از آجر و گچ تشکيل
شدهاست.

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

در هفتهای که گذشت مطالعات
آسیبشناس��ی و مرحل��ه اول
آببندی زیر برج آزادی بهاتمام
رسید .مشاور تعیینشده از سوی
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران بهمنظور
مرمت بخشهای آسیبدیده این بنا ،سناریوهای
مختلفی را مطرح کردهاست .هریک از این سناریوها
شامل مجموعهای از اقدامات مرمتی است که بنابر
نظر کارفرما قابلیت اجرا خواهدداشت .گفتنياست
هری��ک از این س��ناریوها براس��اس گس��تردگی
فعالیتهای مربوط به تعمیر و بهسازی برج آزادی،
هزینههایی متفاوت خواهد داشت.

بزرگراه سبز به جهانيان معرفيميشود

تركيبي از پلهاي بزرگ ،تونل و جاده

ساختيكپلمعلقدر36ماه
اخبار ريز ودرشت عمراني ازسراسرجهان

شرکت یادمانسازه

متعاقب تعيين پهنهبندی ش��هر
تهران ،انتخاب پیمانکار و درنهایت
اولویتبندی پلهای س��وارهرو
برای اج��رای عملياتبهس��ازی
و مقاومس��ازی 82 ،پل درانتظار اج��رای اینقبيل
اقدامات هستند .البته از این تعداد تنها 8پل نیازمند
مرمت اساس��ی است و اقدامات بهس��ازی در سایر
پلها شامل تعمیرات موردی و کمدامنه خواهدبود.
دراين راس��تا طی هفتهای که گذش��ت ،عملیات
مرمت پل تقاطع بزرگراه بعث��ت با بزرگراه فدائیان
اس�لام ادامهیافت .هماکنون با پاکسازی درزهای
انبساط و تراش بخشهای آسیبدیده زیر عرشهپل،
شرایط فنی برای تعمیرات اساسی کولهشرقی فراهم
شدهاست .پل تقاطع بزرگراه بعثت با بزرگراه آزادگان
حدود 20سال قدمتدارد و کارشناسان معتقدند
آس��یبهای وارده به این س��ازه ترافیک��ی ،نتیجه
روشهای غلط نگهداری پلها در زمستان است.

تهران بهثبترسيده و طی آن بيشاز  20كيلومتر
لولهآب در اقطار مختلف 3550 ،متر لولهفاضالب
غ بر 122
و  21كيلومتر لولهگاز در اقطارمتنوع ،بال 
كيلومتر شبكه فشارضعيف و 20كيلوولت برق62 ،
كيلومتر شبكهمخابرات600،متر كابل 63كيلوولت
و  5290متر فيبـرنـوری شبكـه جـايگـزيـن اجرا
شدهاست .البته بهاين آمار بايد جابجايی و اجرای
 464اصله تير روشنايي165 ،دستگاه شالتر و ترانس
برق 59 ،دس��تگاه حوضچه ،كافو و كيوسكتلفن،
 21دستگاه دكل 230كيلوولت و  25دستگاه دكل
63كيلوولت 2،دستگاه دوربين كنترلترافيك و يك
دستگاه ايستگاهاتوبوس را نيز اضافهكرد.

گفتهميشود احداث بزرگراه سبز نيازمند بيشاز 200
هزارمتر شمعزني بوده و حداقل  350هزار مترمكعب
خاكمخلوط براي تحكيمبستر مسير راه نياز است.
با آنك��ه ق��رارداد مربوطبه اي��ن پروژه اواخر س��ال
2011ميالدي بهامضا رسيد اما عملياتاجرايي عم ً
ال
از سالجاري آغاز شدهاست .شعار فنالنديها نهتنها
براي اين پروژه بلكه براي تمام جادههايي كه قراراست
س بودن»
طي  12سالآينده ساختهشوند« ،دردستر 
شهرها و مراكز جاذبسفر ميباشد.

عمرانشهر ضميمه رايگانروزنامه همشهري صاحبامتياز :موسسه همشهري سردبير :حميد هيدارن
گروهضمائمهمشهري ،ناشرنشريات :محله ،مسافر ،فرهنگشهر،استانها ،دوچرخه ،حقوق ،ري ،شميرانات و عمرانشهر
نشاني :تهران ،خيابان استاد مطهري ،تقاطع سهروردي ،شماره  83تلفن 88437755 :كدپستي1567719814:
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90درصد سطح دریاچهچیتگر را آب پوشاند

دریاچهمصنوعيچیتگر که چند هفتهای است با آغاز مرحله آبگیری،
رنگ و روی واقعی خود را به ساکنین مناطقپيراموني نشاندادهاست،
برای میزبانی از پايتختنشينان در فصل بهار آمادهمیشود .این روزها
با ورود ح��دود 2میلیون مترمکع��ب آب ،حدود  90درصد از س��طح
كفدریاچه پرشده است .عمق متوسط اين درياچه  5/5است.
پرشدن تدريجي دریاچهچیتگر در ش��رایطی انجاممیپذيرد که تمام
تدابیرالزم برای عایقبندی کف و دیوارههای آن بهکار گرفته شدهاست.
این را دستاندركاران بزرگترین پروژه تفرجگاهی تهران میگویند .آنها
با اطمینان ،ضریب نفوذپذیری دریاچه را نزدی��ک به صفر میدانند و
تأکیدمیکنند برای عایقبندی دریاچه از پوشش ژئوسنتتیک استفاده
شدهاست .این پوش��ش بهسبب دقتنظر اعمالش��ده ،استانداردهای
جهانی الزم را دارا ميباشد .پوششمذكور شامل دوالیه است؛ درواقع یک
الیه ژئوتکستایل و یک الیه ژئوممبران ،کف و دیوارههای دریاچه را عایق
کردهاست .طبیعت پلیمری این الیهها بهشکلی است که سببمیشود
هیچگونه رطوبتي به الیههای زیرین نفوذنکند .ژئوتکستایلها از رشتهها
و فیبرهای عموماً پلیم��ری مثل پلیپروپیلن ،پلیاس��تر ،پلیاتیلن و
پلیآمید تشکیلمیشوند .نوع بافتهش��ده ژئوتكستايلها از پیچیدن
رشتهها بهيكديگر شكلميگيرد که نتیجهنهایی آن پیدایش یک الیه
مقاوم و چیزی شبیه نمداست .ژئوممبران نیز ورقی از جنس پلیاتیلن،
پی وی سی و  ...است که قابلیت عایقساختن انواع سطوح بدون نیاز به
ح موردنظر
زیرسازی خاص را دارد .این الیه باعث نفوذنـاپـذیـری سط 
نسبـت بـه انـواع سیـاالت ( برایمثال آب ،مواد شیمیایی و موادنفتی)

شده و در دنیا بهترین وسيله برای آببندیکردن دریاچههای مصنوعی،
استخرهای پرورشماهی و استخرهای صنعتی و لولههای انتقالآب و
فاضالب محسوبمیش��ود .ژئوممبران میتواند بهتنهایی و یا با انواع
پوششها همچون صفحاتبتنی یا سنگریزه نصبشود .معموالً در زیر
و روی ژئوممبران یک الیه ژئوتکستایل قرارمیدهند تا آن را در مقابل
سوراخش��دگی محافظتکند .این کار باعث تقویت ق��درت تحملبار
سازه و طولعمر بيشتر ژئوممبران میشود .در این حالت ژئوتکستایل
همچون ضربهگیری عملمیکند که از تمرکز فش��ارهای وارده بر الیه
ژئوممبران میکاهد.
عمر  200ساله عایقها

یکیاز دغدغههای اصلی دستاندركاران پروژه احداث درياچهمصنوعي
چيتگر كه اتفاق��اً زمان قابلتوجهي را نيز بهخ��ود اختصاصداد ،جنس
عايقها و نحوه عايقبندي درياچ ه بود .دراين زمينه الزم بهذكر است الیه
ژئوتکستایل استفادهشده برای عایقبندی ،آزمایشهای ویژه و متعددي را
جهت اخذ نمره قبولی پشتسر گذاشتهاست .درحقيقت تمام محصوالت
استفادهش��ده بهمنظور عایقبندی كف و ديوارهها ،درآزمایشگاه مرجع
بارها مورد امتحان قرارگرفتهان��د .ازطرفي براي حصول اطمينانكامل،
نتای��ج آزمایشها و محصوالت به آزمایش��گاهی درکانادا ارسالش��د تا
آزمایشهای بلندمدت روی این محصوالت انجامش��ود .نتایج بهدست
آمده از این آزمایشها نشانداد كه الیههای عایق استفادهشده در پروژه
درياچهمصنوعي چيتگر ،بیشاز 200سال عمرمیکنند.

طوالنيترينتونل بينشهريكشور

آيا ميدانيد؟

آیا میدانید طوالنیترین تونل بينشهری کشور تونل  3/3کیلومتری امامزاده هاشم در محور هراز است؟ این تونل که جایگزین مناسبی
برای گردنه صعبالعبور و پرحادثه امامزادههاشم بهشمارمیرود ،در یک بافت ریزشی احداثشده و بههمین دلیل با دشواریهای زیادی در
زمان حفاری و انجام عملياتعمراني مواجه بودهاست .تونل امامزادههاشم بهصورت رفت و برگشت احداثشده و در داخل آن برای کنترل
حوادث احتمالی ،یک پارکینگ اضطراری پیشبینی شده است .طرح این تونل مربوط به سالهای قبل از پیروزی انقالب اسالمی بود ه و
اجرای آن بهدلیل وجود مشكالت فنی و فقدان تخصص الزم ،تا سالهای ابتدایی دهه  80به تعویق افتادهاست .در سال  1381بار دیگر
مطالعات ،طراحی و بررسی عملیاتیكردن این طرح با استفاده از دانش فنی مهندسان داخلی در دستورکار قرارگرفت و تالش برای برای
اجرای پروژه آغازشد .طول تونل از ابتدا تا انتها  3300متر و بخش عملیاتی و اجرایی آن  6كیلومتر است كه از زیر گالری امامزادههاشم (ع)
آغاز و به منطقه "پلور" منتهی میشود .یكیاز مزایای بهرهمندی از این تونل ،رفع مشكالت ناشی از تردد در جادههای پر پیچ و خم و برفگیر
است .مسافت  18كیلومتری گردنه امامزادههاشم با استفاده از این تونل به  6كیلومتر كاهشمییابد .تونل از نظر ارتفاع نسبت به تراز جاده
فعلی  ۴۰۰متر پایینتر احداثشده و بههمین دلیل برفگیربودن محور و شرایط نامناسب آب و هوایی و بوران ،تأثیر چندانی بر آن ندارد.
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رمزجدول
بزرگترين بزرگراهشمالي-
جنوبي پايتخت كه خردادماه
سالآينده تكميل خواهدشد

احداث مسير بزرگراه امام علي (ع) زير پل تقاطع خيابان سبالن  -چهارشنبه  16اسفند 1391
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معلومه كه پيداميكنه .هرجا اسم من باشه ،خواننده مثل زنبوري كه
عسل پيداكرده ،جذب ميشه
اس�تاد ! اين هفته اگر مايلباش�يد راجع به درياچهمصنوعي
چيتگ�ر حرفبزني�م .آرزويي كه پساز  45س�ال درش�رف
تحققيافتنه و يك�ياز ويژگيه�اي منحصربهفرد منطقه 22
بهحسابميآد

ببين؛ اي��ن حرفه��ا را جايي بزن كه ط��رف حاليشنباش��ه .من كه
ميدونم درياچهچيتگ��ر را معينالدوله! س��اختهبود و ش��ماها فقط
دارين آب توشميندازين .حاال عيبنداره! ما بهكسي نميگيم اما اين
درستنيست كه خاليببندين

ً
اصلا نميدونس�تن بندانحرافي و
اس�تاد ولي اون زمانها كه
اليهه�اي عايقبن�دي و تصفيهخان�ه درياچ ه چيه .ش�ما هم
شوخيتونگرفته ها

حاال اين بهكنار؛ آخه اينكه دارين  95ميليون مترمكعب آب آشاميدني
تهران را ميندازي��ن توي درياچه ،درس��ته؟ ماخودم��ون آب نيتراته
فوميل ميكنين؟
بايدبخوريم ،اونوقت شماها كلي آب را حي 

استاد  95ميليون مترمكعب كه حجم مخزن سدلتيانه .اينجا
فقط  5ميليون مترمكعب آب الزم داره كه اتفاق ًا از رودخانهكن
و به مرورزمان گرفته ميشه .درضمن آشاميدني هم نيست كه
فوميلش كرد.
بشه حي 

اون كوس��ههاش چي؟ ! اينكه ميگن ميخواين كوس��ه توي درياچه
بندازين ،درسته؟

وا...ش�ما البد بهترميدونيد .ولي تا اونجايي كه ما ميدونيم،
كوسه توي اقيانوسهاست نه يه درياچهمصنوعي

 3تا جزيره هم كه دارين وسطش ميزنين و ميخواين بكنيدش منطقه
آزادتجاري ديگه! بگو شهرداري از كجا پول مياره اين همه پل و تونل
و بزرگراه ميسازه

بيانصافينكنيناستاد!اينيكمحلتفريحي–زيستمحيطي
بوهواي تهران داره.
براي مردمه كه كلي هم سود براي آ 

راستي! راسته كه ميگن كفدرياچه از طالي  24عياره و بههمين خاطر
كه كلي طال توي اين پروژه مصرفشده ،قيمت سكه رفت ه باال؟ گفتم چرا
چندوقته سكه نايابشدهها! بگو كي همه سكهها را خريده و آبشونكرده
تا كفدرياچه را عايقكنه!
استاد اون قرصقرمز رنگاتون تمومشده؟

راستي خوب شد گفتي .اين يارانه مربوطبه ارز خارجي داروها را ريختن
به حسابامون؟ پشت شهرداري آشنانداري قرص برام بگيري؟

نمايآخر

با دركنار هم قراردادن حروف رديفرنگي ،بهرمز جدول برسيد
 -1مسيلي معروف در مسير اين پروژه بزرگراهي
 -2طرحاوليه بزرگراه در محدوده اين خيابان تغييريافت
 -3پلي كه بهتعبيري نقطهشروع قطعه دردستاحداث ميباشد
 -4درتقاطع اين خيابان ،معارضات تأسيساتي فراواني وجودداشت
 -5بزرگراهي در جنوبشهر كه با پروژه تقاطع پيداميكند
 -6پلهاي 3سطحي درتقاطع اين بزرگراه با مسيراصلي پروژه احداثميشوند
 -7خياباني معروف در ميانههاي بزرگراه در مرزمناطق 13و14

استاد مجددا ً سالم؛ ما هفتهپيش هم مزاحم شما شدهبوديم.
ن هفته
اون مصاحبه كه كلي بازتاب داشت ،اميدواريم اين ستو 
ب ه هفته خوانندگان بيشتري پيداكنه

مزاح ميفرماييد؟

عایقهای اين دریاچ ه200سال عمرمیکنند

آبهارا كجا ميبريد؟

