تقاطع ھای غيرھمسطح کھرﯾزک با جاده قدﯾم قم
توسعه کالبدی تھران در سالھای گذشته ،مرزھای اﯾن کالنشھر را تا جاﯾی گسترش
داده که حتی برخی از شھرھا و مراکز جمعيتی اقماری را به متن شھر دعوت
کردهاست .فارغ از مرزبندیھای رﯾز جغرافياﯾی که شھرستانھای ﯾک استان ﯾا
بخشھای ﯾک شھرستان را از ﯾکدﯾگر منفکمیسازد ،بسياری از اﯾن بخشھا و
شھرستانھا آنچنان بهلحاظ کارکردھای اقتصادی و اجتماعی با شھرھای محور
درآميختهاند که متماﯾز شناختن آنھا از ﯾکدﯾگر ،در برنامهرﯾزیھای شھری ناممکن
بهنظر میرسد .عالوه بر اﯾنھا بھبود عملکرد معابرترافيکی در حاشيهایترﯾن نقاط شھر
تھران ،بهطور مستقيم ﯾا غيرمستقيم به افزايشكارايي مبادیورودی و خروجی پاﯾتخت
میانجامد.
جادهقدﯾم تھران -قم بهدليل ارتباط با استانھای جنوبی کشور ،ﯾکیاز مھمترﯾن
محورھای ترانزﯾتی مرتبط با پاﯾتخت است که رشد پھنهھای جمعيتی در حاشيه آن،
تداخل ترافيک محلی و بزرگراھی را بهدنبال داشته است .از سوی دﯾگر خيابان شھيد
بھشتی ﯾکی از پر رفت و آمد ترﯾن خيابانھای کھرﯾزک بهحساب می آﯾد .دسترسی
اﯾن محور بهسمت شمال جادهقدﯾم قم ،ازطرﯾق دوربرگردانھای ھمسطحی
صورتمیگيرد که عالوه بر برھمزدن آرامشترافيکی و اﯾجاد نقاط حادثهخيز ترافيکی،
پيمودن مسافت نسبتاً زﯾادی را به اھالی کھـرﯾـزک تحميل میکند .بنابراﯾن پروژه
احداث تقاطع غيرھمسطح خيابان شھيد بھشتی با جادهقدﯾم قم به ھمراه احداث ﯾک
دوربرگردان غيرھمسطح در دستورکار سازمان مھندسی و عمران شھر تھران
قرارگرفت تا وضعيت ترافيکی جادهقدﯾم قم در محدوده کھرﯾزک ساماندھی شود.
شرح پروژه
در اﯾن تقاطع ارتباط مسيرغرب به شرق خيابان شھيد بھشتی به مسير جنوب به
شمال جاده قدﯾم قم ازطرﯾق احداث ﯾک پل روگذر برقرارشده و آن دسته از
شھروندانی که در مسير غرب بـه شـرق خيابان شھيد بھشتی قصد حرکت بهسمت
قم را داشتهباشند نيز ،میتوانند ازطرﯾق ﯾک معبر کنارگذر وارد مسير شمال به جنوب
جادهقدﯾم قم شوند .مسير دسترسی شمال به شرق اﯾن تقاطع اگرچه از گذشته
بهصورت ﯾک معبر کنارگذر موجود بوده اما اصالحھندسی و بھسازی اﯾن مسير از دﯾگر
جبھه ھای کاری اﯾن پروژه بوده است .بنابراﯾن تنھا جھت حرکتی تأميننشده در اﯾن
تقاطع ،جھت حرکتی جنوب به غرب میباشد که البته با استفاده از دوربرگردان
غيرھمسطح شمال تقاطع شھيد بھشتی ،دسترسی مسير جنوب به شمال
جادهقدﯾم قم به غرب خيابان شھيد بھشتی نيز تأمين میشود.
عملکردھای ترافيکی
با بھرهبرداری از تقاطع ھای ﯾادشده ،عالوه بر دستـرسی آسـان خيابان شھيد
بھشتی به ھر دو باند جادهقدﯾم قم ،تغيير جھت خودروھا به سمت جنوب محور نيز
ازطرﯾق احداث ﯾک دوربرگردان غيرھمسطح تسھيل میشود.

اﯾن اقدامات عالوه بر آنکه سبب روانسازی ترافيک در محدوده کھرﯾزک میشود،
متوسط سرعت خودروھا در جادهقدﯾم قم را افزاﯾشمیدھد؛ ھدف مھمی که اھميت
آن بهوﯾژه در روزھای پاﯾانی ھفته و سفر به بھشتزھرا)س( و زﯾارت اھل قبور بيشتر
درک خواھد شد.
مشخصات فنی
دوربرگردان شمال تقاطع شھيد بھشتی
اﯾن دوربرگردان به طول  176متر و عرض  11متر با عرشهبتنی مجوف و بهوسيله 68
شمع احداثشده است .تعداد پاﯾهھا در اﯾن سازه حملونقلی  6عدد بوده و طول کلی
پل با احتساب رمپ ھای ورودی و خروجی به  392متر می رسد.
پل تقاطع خيابان شھيد بھشتی
اﯾن پل بهطول  138متر و عرض  11متر با عرشهبتنی مجوف و بهوسيله  61شمع
احداثشده است .تعداد پاﯾهھا در اﯾن سازه حملونقلی  4عدد بوده و طول کلی پل با
احتساب رمپ ھای ورودی و خروجی به  358متر می رسد.
احجام عمليات اجراﯾی
آرماتوربندی 2060 :تن
قالب بندی 8545 :مترمربع
بتن رﯾزی 21905 :مترمکعب
عمليات خاکی 36230 :مترمکعب
جدولکاری 2708 :متر طول
آسفالت 7250 :تن
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