
 

 "حواشی ساخت پل صدر"

 :پل صدر

 .تهران است در شهر پلی پل صدر

 بزرگراه و خیابان دکتر شریعتی تقاطع است که در های تهرانپل ترینیکی از عریض پل صدر

 .شودمی منتهی اصلی راه چند به و شده واقع صدر اهللآیت

 .رقم زده شد ۱۳۹۰در سال  پل کلید این

 .پل برتر جهان است یازدهمین این پل از نظر ارتفاع،

 تهران غربی –در امتداد تونل نیایش به منزله تکمیل شبکه بزرگراهی شرقی  پل صدر احداث

 .باشدمی شهر مرکز و غرب به شرق و شمال اصلی قطب دو اتصال برای

تواند این سازه یکپارچه در حقیقت یک راه موازی با محورهای حکیم و همت بشمار رفته و می

 .افیک در این محورها محسوب شودعامل مؤثری در زمینه مدیریت تراکم و تر

درصد برای رانندگانی  ۳۰و تونل نیایش منجر به کاهش طول سفر به میزان  پل صدر احداث

 .است که قصد سفر از نواحی شرقی و شمالی شهر به نواحی غربی و مرکزی شهر را دارند

یت اضافه برای امکان استفاده از این ظرف پل صدر افزایش ظرفیت بزرگراه صدر به موجب احداث

 .سیستم حمل و نقل همگانی را فراهم ساخته است

یک بزرگراه دوطبقه  (بزرگراه دوگل :، نام پیشینسید محمدباقر صدر) بزرگراه طبقاتی صدر

 .غربی دارد-باشد که جهت شرقیمی تهران واقع در شمال شهر
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و در جنوب آن  الهیه و چیذر قیطریه، ،کامرانیه ،فرمانیه اقدسیه، هایدر شمال این بزرگراه محله

 .باشدواقع می قلهک و هاختیاری هایمحله

 .در غرب امتداد دارد تونل نیایش و مدرس بزرگراه تا و آغاز شرق از علی امام اتوبان این بزرگراه از

پارک جنگلی  از و دهدمی نام تغییر بابایی شهید بزرگراه امتداد شرقی این بزرگراه به نام

 .رسدرود و به جاده فیروزکوه میگذرد و تا منتهی الیه شرقی تهران به پیش میمی لویزان

 .سازدتهران جدا می ۴و  ۳را از مناطق  شهرداری تهران ۱منطقه  این بزرگراه،

 .تا تقاطع قیطریه )میدان پیروز( امتداد داشت ۶۹این بزرگراه از ابتدای انقالب تا سال 

های با تکمیل عملیات اجرایی و ساخت سه زیرگذر به نام ۷۲تا  ۶۷های سال سپس در فاصله

و یک تقاطع غیر همسطح در  بلوار شهید دستواره )معصومی( کامرانیه، شهید دوقوز )دادبخش( و

 .به میدان نوبنیاد متصل گردید ۷۲خیابان پاسداران در خرداد 
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 :های پل صدرویژگی

 تخلیه اضطراری 

 کاهش تصادفات 

 های کنترل رمپسیستم 

 مدیریت یکپارچه ترافیک 

 های نظارت تصویریدوربین 

 های ثبت تخلف سرعتدوربین 

 متغیر تابلوهای نظیر) امدادرسانی از طریق سیستم هوشمند حمل و نقل 

 (خبری

 .شرکت سورینت( بود) بابک زنجانی کننده تجهیزات این پروژهگذار و واردسرمایه

 .أنبیا سپاه و شهرداری تهران بوده استپیمانکار پروژه قرارگاه خاتم

 :خطوط حمل و نقل عمومی

از میدان پیروز به میدان امام  ۱۷با کد  ۱۳۶۶اولین خط اتوبوسرانی در این بزرگراه در سال 

 .خمینی دایر شد

 .به میدان هفتم تیر برقرار شد از میدان نوبنیاد ۱۴۹خط اتوبوس  ۱۳۷۲سپس در بهمن سال 

به مرور زمان خطوط دیگری نظیر میدان نوبنیاد به متروی شهید حقانی و پایانه دستواره به پایانه 

 .شهید افشار دایر گشت
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 .که پس از مدتی همگی این خطوط منحل یا در خطوط دیگر ادغام شدند

وبنیاد و پایانه شهید دستواره در ابتدای اکنون این بزرگراه در ابتدای شرقی با ایستگاه متروی نهم

بلوار شهید دستواره )معصومی( ارتباط دارد و خطوط اتوبوسرانی دایر در این بزرگراه به صورت ذیل 

 :نمایندمسافران را جابجا می

  های پایانه الله به پایانه شهید افشار )پارک وی( در مسیر بلوار ارتش، بزرگراه ۱۰۶خط

 بایی، نوبنیاد، بزرگراه صدر، بزرگراه مدرسامام علی، شهید با

  بزرگراه  پل صدر میدان قدس به میدان رسالت در مسیر خیابان شریعتی، ۳۸۷خط ،

های امام علی و آباد، بزرگراهصدر، بزرگراه بابایی، بزرگراه امام علی، لویزان، شمس

 رسالت )فقط در مسیر رفت از بزرگراه صدر تردد دارد(

 

 :هشدار به طبقه دوم صدر
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المللی زلزله و رییس سابق پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین معاون پیشین پژوهشی

 .کند در زلزله احتمالی تهران، طبقه دوم اتوبان صدر، به راحتی ویران شودمیبینی پیش

ریشتر قدرت داشته باشد،  ۷.۳های زلزله تهران که شاید ها و ویرانیها درباره تخریببینیدر پیش

 .هولناک است

المللی زلزله و رییس سابق دکتر فریبرز ناطقی الهی معاون پیشین پژوهشی پژوهشگاه بین

میلیون نفر در دقایق اولیه زلزله تهران جان  ۴.۵پژوهشکده مهندسی سازه تخمین زده است که تا 

 .سپارندمی

 .ددانهای پرخطر در زلزله تهران را، طبقه دوم اتوبان صدر میدکتر ناطقی یکی از سازه

 .کیلومتری که تک پایه است ۶پلی تقریبا 

متر  ۲۲.۷پایه طبقاتی ایران شامل یک پل اصلی به عرض بزرگراه صدر به عنوان نخستین پل تک

 .رسدکیلومتر می ۱۱های دسترسی به کیلومتر است که با احتساب رمپ ۶و طول تقریبی 

 :گویدان در این مورد میاستاد نمونه کشوری در مهندسی سازه زلزله و مدیریت بحر

پذیر رسد در زلزله آسیبعملکردی که باید داشته باشد را که ندارد و از سمتی به نظر می پل صدر

 .باشد

 .اندها خوابیدههای تک ستون در زلزلهگزارشی که در آن مشخص است بیشتر پل

 .امپژوهشگاه ما نزدیک این اتوبان است من هر روز این پل را دیده

 .پذیری شدیدی در زلزله داردهایی است که آسیباین پل درست شبیه پل

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d9%84-%d8%b5%d8%af%d8%b1/


 

 :گویدسازی و مدیریت بحران زلزله، رییس پیشین انجمن مهندسی زلزله ایران میگذار مقاومبنیان

 .امیدورام تذکرات شفاهی مکرر بنده موجب این حساسیت شده باشد

سازی پس از ای و مقاوماست، بهسازی لرزه اگر پل جدید االحداث طبق فرمایشات شهرداری ایمن

 ای دارد؟برداری چه معنیساخت و در حین بهره

کنم این مطلب جدی گرفته شود تا جان و مال مردم وابسته به فرمایش یک شخص قویا توصیه می

 .یا یک شرکت نباشد

 :زلزله کوبه

 :گویدکرد، میرا نابود  پل صدر او با اشاره به زلزله کوبه ژاپن که پلی مشابه

 .روی زمین خوابید ۱۹۹۵نمونه همین پل، پل کوبه است که در زلزله این شهر در سال 

دارد  پل صدر هایی کهخوابد اما با توجه به پایهمی پل صدر این به این معنی نیست که

 .پذیری باالیی داردآسیب

بسیار وسیع در آنجا زمین فرونشست و دو قنات  پل صدر چند سال پیش در شریعتی باالتر از

 .بودند

ها شسته شده است، های این پلگویم پایهاین قسمت االن دقیقا زیر پایه این پل است و من نمی

 ولی اگر اینها شسته شده باشد ما روی چه چیزی هستیم؟
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آزمایی افرادی است که ادعای حمایت آزمون دقیقی برای راستی پل صدر :گویدمحمد حقانی می

 .پذیر را دارنداز اقشار آسیب

این افراد در عمل و با پول مالیات و عوارض مردم برای دارندگان خودروهای شخصی به ویژه 

 .کنندپهن می« فرش قرمز»مالکان خودروهای لوکس شمال شهر 

وی با تاکید بر اینکه بنا بر اعالم مسووالن مربوطه برای احداث پروژه صدر و تونل نیایش حداقل 

 .تمیلیارد تومان هزینه شده اس ۴۰۰۰

محمد حقانی گفت: این به معنای آن است که برای این پروژه از جیب هر شهروند تهرانی بالغ بر 

 .شودایست که به آنها پرداخت میماه یارانه ۱۱نیم میلیون هزینه شده که برابر 

 :معابر دوطبقه منسوخ شده
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های ساخت هزینه با گذشته چندین سال از افتتاح صدر هنوز هیچگونه آمار و اطالعاتی در مورد

 .این پروژه به شورای شهر تهران ارائه نشده است

 :زیست شورای شهر تهران گفترییس کمیته محیط

ایست که بنا بر اظهارات متفاوت و بعضا متناقض مسووالن پروژه پر هزینه پل صدر قدر مسلم

یک میلیارد دالر  میلیارد تومان معادل ۴۰۰۰مربوطه با احتساب تونل نیایش، برای مردم تهران 

 .هزینه در بر داشته است

های تهران گران ساخته شد و حاال به حقانی با بیان اینکه پروژه پر خرج صدر به مانند سایر پروژه

 .یکی از گرانترین معابر جهان تبدیل شده است

 :وی در ادامه گفت

ه شده اما بعد از مدتی در امریکا ساخت ۱۹۴۳این در حالی است که اولین بزرگراه طبقاتی در سال 

 .با توجه به ناموفق و کم فایده بودن این سازه پر هزینه پی پردند

 .دهه ساخت معابر دو طبقه در دنیا منسوخ شد ۳الی  ۲بعد از گذشت 

 :وی با تاکید بر اینکه نیم قرن از تاریخ مصرف معابر دو طبقه در دنیا منقضی شده است، گفت

دهنده نوع نگاه های سال است که در دنیا به بایگانی سپرده شده، نشانای که سالساخت پروژه

 .سنتی حاکم بر مدیریت شهری است

 .محور را داردولی همچنان ادعای تبدیل تهران به شهر انسان
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ه اما با اقداماتی همچون احداث صدر، در مسیر تبدیل تهران به شهر خودرومحور گام برداشته شد

 .است

 

 :توسعه مترو واجب بود یا دوطبقه کردن صدر

با بیان اینکه احداث بزرگراه صدر به معنای آن است زیست شورای شهر تهران رییس کمیته محیط

که دارندگان خودروهای سواری به جای استفاده از وسایل نقلیه عمومی به استفاده از خودروهای 

 .شخصی ترغیب و تشویق کنیم

در ادامه گفت: اگر غیر از این بود حداقل یک خط بزرگراه را به مسیر ویژه اتوبوس اختصاص 

 !دادندمی
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ی با بیان اینکه تکالیف مدیریت شهری در زمینه تکمیل شبکه مترو با وجود شعارهای فراوان حقان

 .در این زمینه، بر زمین مانده است

تر بود یا دوطبقه کردن شود این است که توسعه مترو واجبسوالی که در این میان مطرح می

محیطی ادی و نه توجیه زیستبزرگراهی که طبقاتی کردن آن نه توجیه ترافیکی، نه توجیه اقتص

 !دارد؟

زیست شورای شهر تهران در پایان با تاکید براینکه بزرگراه طبقاتی صدر رییس کمیته محیط

مصداق حمل و نقل خودرو محور و خدمت به حمل و نقل خصوصی شهروندانی است که با 

 .کنندخودروهای لوکس خود از فراز این پل عبور می

ای ندارند جز آنکه عذاب کمبود اتوبوس، درصد شهروندان نیز چاره ۹۶ن این در حالی است همزما

 .خیر مترو و ناوگان فرسوده اتوبوسرانی را تحمل کرده و دم نزنندأت

 :های آیندهتخریب پروژه پل صدر در سال

 .باشددکتر خاکساری عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی می

 :گویدبه عنوان یکی از صاحب نظران در حوزه حمل و نقل در خصوص پروژه صدر می

 .از ابتدا با اجرای این پروژه به دالیل مختلف علمی، فنی و اقتصادی مخالف بودم

کیلومتر پل در طبقه دوم اتوبان صدر  ۱۰وی با اشاره به اینکه متاسفانه پول کالنی بابت ساخت 

 :هزینه شده تصریح کرد

افتد چرا که هیچگونه توجیهی نداشته و نتوانسته سال آینده اتفاق می ۱۰خریب طبقه دوم پنج تا ت

 .ترافیک را بهبود بخشد
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این متخصص حوزه حمل و نقل با بیان اینکه ترافیک اتوبان مدرس در مسیر شمال و جنوب 

 :همچنان وجود دارد اظهار کرد

آن بهبود پیدا نکرده و اگر کسی خالف این را اعالم های منتهی به ترافیک اتوبان صدر و اتوبان

 .کند، آمار اشتباه داردمی

کردیم این امر قابل وی تأکید کرد: اگر علمی و با توجه به تجربیات جهانی این پروژه را بررسی می

 .بینی بودپیش

 پل کنند پروژهدکتر خاکساری در پاسخ به این مسأله که مدیران شهری مکررا اعالم می

 :مطالعات علمی و فنی دقیقی داشته است گفت صدر

های مطالعاتی به صورت مکتوب دارد اما با اعداد و ارقام غیرواقعی که آن را یک پروژه حتما پیوست

 .کندتوجیه می

وی اظهار کرد: باید برای یک پروژه پیوست مطالعاتی وجود داشته باشد و چون این موضوع یک 

برداری شوند و وقتی یک پروژه به بهرهها با اعداد و ارقام غلط تنظیم میاجبار قانونی است پیوست

بینیم یک پروژه ناکارآمد دهد و در عمل میبینی شده خود را نشان میرسد اثرات واقعی پیشمی

 .تأثیر استو بی

 :عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی یادآور شد

های جدید ترافیکی، حجم خودرو و به بینیرست، پیشها براساس اعدام و ارقام دباید پیوست

 .صورت علمی و دقیق نوشته شود

هایی که امروز در جهان ساخته شد اعالم کردم در راستای سیاست پل صدر وی افزود: زمانی که

 .شودپیاده می
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آرتی یا خودروهایی که حداقل دو تواند به حمل و نقل همگانی مانند بیمی پل صدر طبقه دوم

 .سرنشین دارند اختصاص داده شود

 .اما متأسفانه این کار نیز انجام نشد همچنین از ورود خودروهای تک سرنشین جلوگیری کرد،

دروها با دکتر خاکساری خاطرنشان کرد: باید سیستم های قیمت گذاری شبکه را اجرا کنیم و خو

 .افزاری نیز فراهم شودپرداخت هزینه ای وارد طبقه دوم شوند تا زمینه اجرای تفکرات نرم

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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