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نشریه انجمن تونل ایران

2017yسالyدرyتونلyالمللیyبينyجایزه

انجمن بین المللی تونل )ITA( در ســال 2015 اقدام به برگزاری نخســتین دوره از رقابت ها و مراســم "جوایز تونلسازی 
انجمن بین المللی تونل" )ITA Tunnelling Awards( نمود. هدف از برگزاری این مراســم که به طور ســالیانه برگزار 
می شــود، به اشــتراک گذاری دانش و تجربیات تونل ســازی در جهان می باشــد تا از این طریق تجربیات به دست آمده از 
موفقترین پروژه های تونل ســازی جهان طی مراســمی معرفی، و در ســطح بین المللی به وســیله متخصصان این رشته 
ارزیابی شــده و با یکدیگر رقابت نمایند. بــا توجه به اینکه انتخاب پروژه های برتــر در رده های مختلفی صورت می پذیرد 
و شــاخص های متنوعی برای انتخاب این پروژه ها در نظر گرفته می شــود تنوع زیــادی در پروژه هایی که به مرحله نهایی 
می رســند مشاهده می شود و این امکان را فراهم می ســازد که پروژه های با ابعاد کوچک و بزرگ، تونل های با کاربری های 
مختلف و اجرا شده با روش های مکانیزه و غیرمکانیزه و در شرایط زمین شناسی متنوع با هم رقابت داشته باشند و بر اساس 
نوآوری های فنی، ایمنی، صرفه جویی در هزینه و زمان اجرا، بررســی و با یکدیگر مقایســه شــوند. با توجه به تعدد و تنوع 
زیاد پروژه های تونل ســازی در سطح جهان جای خرســندی و افتخار دارد که پروژه های اجرا شده در کشور عزیزمان ایران 
نیز با رسیدن به شاخص های مورد اشاره، در میان چند پروژه منتخب نهایی این رقابت ها در سطح بین المللی قرار بگیرند.
پروژه خط 6 متروی تهران در رقابت های سال 2017 با تایید انجمن تونل ایران به عنوان نماینده ایران برای شرکت در این 
رقابت ها در رده ابرپروژه ها )پروژه های با هزینه بیش از 500 میلیون یورو( به انجمن بین المللی تونل معرفی گردید و موفق 
شد از بین 65 ابرپروژه جهانی به مرحله نهایی راه یابد و برای شرکت در مراسم جوایز بین المللی دعوت شود. نمایندگان این 
پروژه به همراه رئیس انجمن تونل ایران برای معرفی پروژه و ارائه تجربیات به دست آمده در آبان ماه امسال در پاریس در این 
مراسم حضور یافتند و موفق به دریافت لوح "فینالیست" از انجمن بین المللی تونل شدند. این موفقیت را به دست اندرکاران 
این پروژه و صنعت تونل ایران تبریک عرض نموده و امیدواریم این موفقیت ها در آینده و برای همه پروژه های کشور عزیزمان 
ایران ادامه یابد و تونل ســازان ایرانی در داخل و در ســطح بین المللی بیش از پیش موجب ســربلندی و افتخارمان باشند.

یادداشتyسردبير
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گزارش 

انجمـــن بین المللـــی تونـــل )ITA( از ســـال 2015 و بـــه 
صـــورت ســـاالنه، برتریـــن پروژه هـــای تونل ســـازی اجـــرا 
شـــده در جهـــان را بـــا بررســـی دقیـــق، طـــی یـــک رقابـــت 
انتخـــاب   "ITA Tunnelling Awards"عنـــوان تحـــت 
می نمایـــد. از طریـــق ایـــن جوایـــز، دســـتاوردهای زیربنایـــی 
علـــم و صنعـــت تونل ســـازی سراســـر جهـــان شناســـایی 
می شـــود و نوآوری هـــای فنـــی آن هـــا مـــورد ارزیابـــی قـــرار 

می گیـــرد. 

دو دوره ابتدایـــی رقابت هـــای جوایـــز تونل ســـازی ITA در 
ـــوئیس  ـــورهای س ـــب در کش ـــه ترتی ـــال های 2015 و 2016 ب س
ـــرکت کننده  ـــش از 450 ش ـــا بی ـــده و ب ـــزار گردی ـــنگاپور برگ و س
و 200 کاندیـــدا از پروژه هـــای تونل ســـازی مهـــم نقـــاط 
مختلـــف جهـــان همـــراه بـــوده اســـت. مراســـم ســـال 2017 
ــته  ــس در 9 دسـ ــهر پاریـ ــی شـ ــه میزبانـ ــا بـ ــن رقابت هـ ایـ

ـــد: ـــزار گردی ـــل برگ ـــوارد ذی ـــامل م ـــف ش مختل

1. ابر پروژه سال- با هزینه بیش از 500 میلیون یورو
2. پروژه سال- با هزینه 50 تا 500 میلیون یورو
3. پروژه سال- با هزینه کمتر از 50 میلیون یورو

4. نوآوری پروژه فنی سال
5. نوآوری تجهیزات/محصول فنی سال

6. نوآوری سازگاری و تاب آوری سال
7. ابتکار ایمنی سال

8. استفاده خالقانه از فضاهای زیرزمینی
9. تونل ساز جوان سال

در ســـال 2017، پـــروژه خـــط 6 متـــروی تهـــران بـــا تاییـــد 

انجمـــن تونـــل ایـــران، بـــه عنـــوان نماینـــده کشـــورمان و در 
ـــان  ـــد. از می ـــی گردی ـــت معرف ـــن رقاب ـــه ای ـــروژه ب ـــر پ ـــش اب بخ
ــی  ــرب بین المللـ ــط 17 داور مجـ ــه توسـ ــروژه کـ ــر پـ 65 ابـ
بـــه سرپرســـتی رئیـــس انجمـــن بین الملـــی تونـــل پروفســـور 
ـــروی  ـــروژه خـــط 6 مت ـــت، پ ـــرار گرف ـــورد بررســـی ق سلســـتینو م

تهـــران بـــه فینـــال ایـــن رقابت هـــا راه یافـــت. 
ــای  ــی پروژه هـ ــه و ارزیابـ ــی در مقایسـ ــاخص های مختلفـ شـ
ـــه از  ـــرد ک ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــال م ـــه فین ـــه ب راه یافت
ــی  ــی، صرفه جویـ ــای فنـ ــه نوآوری هـ ــوان بـ ــه می تـ آن جملـ
در هزینه هـــا و تونل ســـازی ایمـــن اشـــاره نمـــود. چهـــار ابـــر 
ـــادا،  ـــروژه LRT کان ـــد شـــامل پ ـــال راه یافتن ـــه فین ـــه ب ـــروژه ک پ
ـــر و خـــط  ـــه قط ـــروی دوح ـــد، مت ـــی هن ـــروی دهل ـــوم مت ـــاز س ف
ــت در روز  ــای فینالیسـ ــد. پروژه هـ ــران می باشـ ــروی تهـ 6 متـ
ــدی  ــای کلیـ ــاخص ها و نوآوری هـ ــس، شـ ــر در پاریـ 15 نوامبـ
خـــود را بـــرای داوران بین المللـــی ارائـــه نمودنـــد تـــا جایـــزه 
ابـــر پـــروژه ســـال 2017 بـــه برتریـــن پـــروژه اهـــدا گـــردد. 
ـــی  ـــالف اندک ـــا اخت ـــر ب ـــروی قط ـــروژه مت ـــت، پ ـــن رقاب ـــی ای ط
ـــت را  ـــه نخس ـــران رتب ـــروی ته ـــط 6 مت ـــروژه خ ـــه پ ـــبت ب نس

ـــود. ـــب نم کس
ـــه  ـــب در مرحل ـــروژه منتخ ـــار پ ـــر چه ـــه ه ـــم ب ـــن مراس  در ای
نهایـــی از ســـوی انجمـــن بیـــن المللـــی تونـــل لـــوح تقدیـــر 

ـــد. ـــه گردی ارائ
امیـــد اســـت کـــه حضـــور پـــروژه خـــط 6 متـــروی تهـــران 
ـــت  ـــن رقاب ـــال ای ـــان در فین ـــور عزیزم ـــده کش ـــوان نماین ـــه عن ب
ـــی، گام بلنـــدی در راســـتای ارتقـــای هرچـــه بیشـــتر  معتبـــر جهان
ـــه  ـــار ک ـــن افتخ ـــد و ای ـــران باش ـــازی ای ـــت تونلس ـــش و صنع دان
بـــرای اولیـــن بـــار نصیـــب مهندســـان و کارشناســـان ایرانـــی 

ـــد.  ـــتمرار یاب ـــزون، اس ـــالش روز اف ـــا ت ـــت، ب ـــده اس ش

"2017yسال yITAyسازیyتونلyجوایز"yهایyرقابتyفينالyبهyتهرانyمترویy6yخطyپروژهyیابیyراه

ــا،  ــت ITA Awards 2017 در پاریــس شــامل نماینــدگان کارفرم ــال رقاب ــی در فین تیــم شــرکت کننده ایران
مشــاور و پیمانــکار پــروژه خــط 6 متــروی تهــران بــه همــراه رئیــس انجمــن تونــل ایــران
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ــل از  ــه نق ــت "ب ــروژه فینالیس ــر پ ــار اب ــات چه ــه اطالع خالص
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــل" ب ــی تون ــن بین الملل انجم

• خط 6 متروی تهران )ایران(: پروژه ای با سرعت باال
ــران  ــرو ته ــعه مت ــال، توس ــن س ــزرگ ای ــای ب ــی از پروژه ه یک
اســت: خــط 6 از جنــوب شــرق تهــران آغــاز می شــود و بــا عبــور 
ــا  ــن خــط ب ــد. ای ــان می یاب ــرب پای ــز شــهر در شــمال غ از مرک
ــد. ــتگاه می باش ــامل 27 ایس ــر، ش ــی 31/2 کیلومت ــول تقریب  ط

در  تونلــی  پروژه هــای  طوالنی تریــن  از  یکــی  پــروژه  ایــن 
خاورمیانــه اســت. در ســال 2015 آغــاز و ســاخت ایــن "پــروژه 
ــان  ــه پای ــال 2017 ب ــد در س ــاه بع ــی 22 م ــا ط ــا" تنه برق آس
ــل  ــاری تون ــر حف ــر 800 مت ــژه ای نظی ــای وی رســیده و رکورد ه

ــده اســت. ــه دســت آم ــه ب ــک هفت در ی
ایــن پــروژه بــزرگ، نیــاز بــه 36 تونــل دسترســی بــرای ســاخت 
ــوالد  ــم ف ــت. حج ــته اس ــی داش ــل اصل ــش "NATM" تون بخ
ــرج  ــوالد ب ــر بیشــتر از ف ــروژه 20 براب ــن پ مــورد اســتفاده در ای
ــر  ــرو از زی ــط مت ــن خ ــور ای ــا عب ــان ب ــد. هم زم ــل می باش ایف
شــهر، بــه منظــور کاهــش مخاطــرات عــوارض ســطحی و 
زیرســطحی )پل هــا، دیگــر تونل هــای متــرو، قنات هــا و ...(، 
ــی  ــا نشست ســنجی زمین ــق متنوعــی شــامل پین ه ــزار دقی از اب
کشیدگی ســنج،  همگرایی ســنجی،  پین هــای  ســاختمانی،  و 
ــه طــور خالصــه ایــن  انحراف ســنج و ... اســتفاده شــده اســت. ب

ــل را دارد: ــم ذی ــخصه مه ــروژه 3 مش پ
ــن و  ــل زمی ــا نشســت حداق ــه ب ــت ریســک مناســب ک • مدیری
ــم  ــهری متراک ــط ش ــاختمان ها در محی ــر س ــر ب ــن تاثی کمتری

ــوده اســت. همــراه ب
ــر  ــف ب ــای مختل ــا آزمایش ه ــه ب ــوب ک ــت خ ــت کیفی • مدیری
ــه  ــره صــورت پذیرفت ــق و غی ــوالد، عای ــن، شــاتکریت، ف روی بت

اســت. 
ــی  ــرایط زمین شناس ــرد در ش ــه ف ــر ب ــاخت منحص ــرعت س • س

پیچیــده.
هزینه  پروژه )ساختمانی(: 514/6 میلیون یورو

شــاخص های اصلــی پــروژه خــط 6 متــروی تهــران کــه در ایــن رقابــت 
بین المللــی ارائــه گردیــد عبــارت اســت از:

• مدیریت برنامه ریزی و زمان
ـــرل و  ـــرای کنت ـــی )LSM( ب ـــزی خط ـــتفاده از روش برنامه ری -  اس

ـــروژه ـــرفت پ ـــر پیش ـــارت ب نظ
-  جانمایی مناسب تونل های دسترسی

- مدیریـــت منابـــع ماننـــد تعـــداد قالب هـــا، پمپ هـــای بتن ریـــزی 
و بچینگ هـــا

- مدیریت ریسک
- تعیین ریسک ساختمان ها در محیط شهری

)HSE( سالمت، ایمنی و محیط زیست -
ــازه های  ــدوده سـ ــور از محـ ــرای عبـ ــی بـ ــای مهندسـ - راه حل هـ

حســـاس
• مشاوره حین ساخت

- ابزاربندی و رفتارنگاری
TBM تحلیل عملکرد -

- آنالیـــز برگشـــتی بـــر اســـاس داده هـــای رفتارنـــگاری و برداشـــت 
زمین شناســـی
• مدیریت هزینه

- بهینه سازی طراحی
- کنترل کیفیت

- مهندسی ارزش

y:)ــد ــیy)هن ــرویyدهل ــازy3yمت ــعهyف ــبکهyهایyتوس  •yش
اولyایمنیyبرایyابرyپروژهyدرyهند

"اول ایمنــی!"، احتمــاال آهنــگ پرتکــرار در پــروژه توســعه فــاز 3 
متــرو در دهلــی بــوده اســت. ایــن پــروژه یکــی از جاه طلبانه تریــن 
ــا اســتفاده  کارهــای ســاخت زیرزمینــی در هنــد می باشــد کــه ب
از 30 ماشــین حفــار TBM، 107 کیلومتــر تونــل ســاخته 
ــر  ــوده و طــی آن ب ــاز شــامل 35 ایســتگاه ب ــن ف شــده اســت. ای
بســیاری از چالش هــای فنــی ماننــد شــرایط زمین شناســی 
ــت. ــده اس ــه ش ــت و ... غلب ــق پرجمعی ــده، مناط پیش بینی نش

بــرای 5 ســال و بــه لطــف بســیاری از ابتکارهــای ایمنــی، میــزان 
ــرخ  ــش ن ــه کاه ــر ب ــه منج ــده ک ــر گردی ــوادث کمت ــوع ح وق
تکــرار آســیب ها )LTIFR( بــه کمتــر از 0/02 در فــاز 3 نســبت 
بــه 0/19 در فــاز 2 شــده اســت. نظــارت داخلــی از طریــق 
بازرســی های ســایت و اقدامــات مدیریــت ایمنــی ماننــد آمــوزش 
ایمنــی، بازدیدهــای هفتگــی و جلســات بررســی ماهیانــه ایمنــی 
ــرداری  ــه بهره ب ــروژه ب ــن پ ــه ای ــی ک ــت. هنگام ــده اس ــام ش انج
برســد، موجــب کاهــش میــزان انتشــار گازهــای مختلف از وســایل 
ــر در  ــزار لیت ــوخت را 141353 ه ــرف س ــود و مص ــه می ش نقلی

ــد. ــش می ده ــال کاه س

تصویر مربوط به پروژه دهلیتصاویر مربوط به پروژه خط 6 متروی تهران
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مترویyدوحهy)قطر(:yتونلyسازیyزیرyسازهyهایyحساس
و  ســاختمان ها  زیــر  شــهر،  مراکــز  زیــر  در  تونل ســازی 
نگرانــی  یــک  عنــوان  بــه  خــاص،  ســازه های  ویــژه  بــه 
اســت. شــده  پدیــدار  تونل ســازی  صنعــت  در   روزافــزون 
ــد  ــت کارآم ــوب از مدیری ــه خ ــک نمون ــر ی ــی قط ــروی ریل مت
احــداث تونــل در زیــر ســازه های حســاس می باشــد. ایــن 
ــاخته  ــاز س ــر در دو ف ــورد نظ ــزی م ــق برنامه ری ــروژه مطاب پ
خواهــد شــد. فــاز اول بــه طــول 85 کیلومتــر و بــا 37 ایســتگاه، 
ــامل  ــه ش ــید ک ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــال 2020 ب ــا س ت
ــار  ــا 75 رام قط ــد و ب ــبز می باش ــز و س ــی، قرم ــوط طالی خط
ــک  ــامل ی ــاز دوم ش ــپس، ف ــود. س ــد نم ــرویس دهی خواه س
ــداد 470497  ــی، تع ــش تونل ــرای بخ ــد. ب ــی می باش ــط آب خ
ــا  ــود ت ــه منظــور تولیــد 70071 رینــگ نیــاز ب قطعــه بتنــی ب
111/5 کیلومتــر از تونل هــا از جــوالی 2014 تــا ســپتامبر 
2016 ســاخته شــود. در ســال 2015، قطــر بــه رکــورد جهانــی 
اســتفاده از بیشــترین تعــداد TBM در یــک پــروژه )20 عــدد( 
ــا اســتفاده از  ــروژه ب ــن پ ــوی ای ــای دوقل ــت. تونل ه دســت یاف
فنــاوری EPB ســاخته شــد ه اند تــا بــا اعمــال فشــار ســینه کار، 
ــزش، ورود  ــطحی، ری ــت های س ــه نشس ــوط ب ــک های مرب ریس
ســریع آب بــه خاطــر ویژگی هــای کارســتیک، حفــاری در زیــر 
ــای مصنوعــی کاهــش  ــر دریاچه ه ــا زی ســازه های حســاس و ی
ــا تــالش مســتمر، نــرخ فراوانــی حــوادث در  یابــد. همچنیــن ب
ایــن ابــر پــروژه بــه حداقــل رســیده اســت. پــروژه متــروی قطــر 
جوایــز معتبــر جهانــی ذیــل را نیــز تــا بــه امــروز کســب نمــوده 

اســت:
• جایزه طالیی RoSPA در سال 2016 

• گواهی ISO برای کیفیت، محیط زیست، سالمت و ایمنی در سال 2016
• جایزه بین الملی ایمنی از مشاوران ایمنی بریتانیا در سال 2017

 هزینه پروژه: 16/2 میلیارد یورو

•yخطyLRTyکنفدراسيونy)کانادا(:yحفاریyظریف
خط کنفدراســیون یک سیستم LRT پیشرفته و بزرگترین پروژه 
 )Rideau( زیربنایی حمل و نقل در اُتاوا از زمان ساخت کانال ریدو
است. این تونل به طول 2/5 کیلومتر، به طور متوسط در 15 متری زیر 
سطح زمین قرار دارد و شامل 3 ایستگاه می باشد. روش حفاری این 
 تونل به صورت جزء مقطع و با استفاده از دستگاه رودهدر بوده است. 

این پروژه در مجموع شامل 13 ایستگاه و یک مسیر 12/5 کیلومتری 
است که 10 کیلومتر آن در سطح زمین قرار دارد. 

چالــش اصلــی ایــن پــروژه، حفــاری در مرکز شــهر اُتــاوا و 
نزدیــک به پــی ســاختمان ها و به ویژه ســازه های حســاس به 
لــرزش بوده اســت. بــرای کنتــرل و کاهش اغتشــاش و لرزش 
محیط، از دســتگاه های کوچک رودهدر اســتفاده شــده اســت. 
تکنیک های ســاخت به کار رفته در این پــروژه موجب به حداقل 
رســیدن تاثیــرات نامطلوب بر ســازه های مجاور گردیده اســت.

 هزینه پروژه: 1/4 میلیارد یورو

تصاویر مربوط به پروژه LRT کانادا

تصاویر مربوط به پروژه متروی قطر
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نشریه انجمن تونل ایران

گزارش 

yyyyyyسومينyکنفرانسyمنطقهyایyوyدوازدهمينyکنفرانسyتونلyایران

امســال نیز بــا همت انجمن تونــل ایران، ســومین کنفرانس             
منطقــه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایــران در تاریخ 6 تا 8 
آذر 1396 در هتــل المپیک تهران با موفقیت برگزار گردید. این 
رویداد علمی از بخشهای مختلفی شــامل کارگاههای آموزشی، 
ســخنرانیهای کلیدی، ارائه مقاالت شــفاهی و پوستر، پنل های 
فنی و همچنین نمایشگاه تخصصی در حاشیه کنفرانس تشکیل 
شــده بود که خوشبختانه با اســتقبال خوبی از سوی صنعتگران 
و پژوهشــگران حوزه تونلســازی روبرو گردید. در ادامه گزارش 
مختصــری از مراســم افتتاحیــه و برنامه هــای کنفرانس ارائه                                        

می گردد.
موضوعyکنفرانس

در ابتدای مراســم آقای دکتر قارونی )رئیس انجمن تونل ایران( 
ضمــن خوش آمدگویی بــه حضار در رابطه بــا انتخاب موضوع 

کنفرانس توضیحاتی به شرح زیر ارائه نمود:
اهمیت تغییر اقلیم و نقــش تونلها و فضاهای زیرزمینی، انجمن 
تونل ایران را بر آن داشت تا امسال با همکاري انجمن بین المللي 
تونل اقدام به برگزاری سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین 
کنفرانس تونل ایران با عنوان "تونلســازی و تغییر اقلیم" نماید. 
تغییرات ســریع اقلیــم و پیامدهای ناگوار آن بــه عنوان یکی از    
دغدغه های اصلی بشــر در جوامع بین المللی مطرح اســت. در 
سالهای اخیر بسیاری از سازمانها یکی از اهداف استراتژیک خود 
را یافتــن راهکارهای عملی برای کنترل و کند کردن این روند یا 

کاهش اثرات آن تعریف نموده اند. 
باال رفتن انتشار و تولید گازهایی مانند دی اکسید کربن است که 
عمدتاً ناشــی از مصرف سوخت های فسیلی از جمله در حمل و 
نقل شهری، یکی از دالیل مهم تغییرات اقلیم می باشد. استفاده 
از تونلهای شــهری برای توسعه حمل و نقل عمومی می تواند  از 

طریق کاهش ترافیک شهری، نقش مهمی در کاهش انتشار این 
گازها در سطح شهرها داشته باشد. تونلهای بلند جاده ای و ریلی 
به ویژه در مناطق دارای پوشــش گیاهی و اکوسیستم حساس،    
می توانند ضمن کاهش فاصله ها و در نتیجه کاهش انتشار کربن، 
از محیط زیست و پوشش گیاهی محافظت نموده و در نتیجه روند 

افزایش انتشار کربن در جو را کند نماید.
کاهش بارندگی در بســیاری از نقاط جهان باعث کاهش ســریع 
منابع آب در برخی نقاط شده است. تونلهای انتقال آب می توانند 
با انتقال آب از مناطق برخوردار از منابع آبی به مناطق خشــک، 
نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت و کاهش سایر اثرات منفی 
این پدیده مخرب دارند. از ســوی دیگر تغییر اقلیم باعث افزایش 
بارندگی و وقوع سیالبهای وسیع شده در بسیاری از کشورها است. 
در این کشــورها نیز سیســتم های جمع آوری و تونل های انتقال 
سیالب نقش اساسی در کاهش این اثر مخرب تغییر اقلیم خواهند 

داشت. 
عالوه بر موارد فوق، توســعه بهره بــرداری از انرژی های پاک که 
در تولید آنها هیچگونه ســوخت فســیلی مصرف نمی شود نیز 
از راهکارهــای مهم کند کردن روند تغییرات اقلیمی می باشــد. 
اســتفاده از انــرژی پاک آبهــای جاری و ســاخت نیروگاههای                       
برق آبی که بخش مهمی از آنها در زیر زمین ســاخته می شوند، 
نشــان دهنده نقش اساسی تونلها و فضاهای زیرزمینی در جهت 

کنترل روند تغییرات اقلیم می باشد.
امید اســت که برنامه هــاي این کنفرانس چهار روزه که شــامل 
برگزاری کارگاه آموزشي، سخنرانی های تخصصی و ارائه مقاالت 
و پوسترهاي علمی، برگزاری نمایشگاه تخصصی و بازدید از پروژه 
خواهد بود، امکان بحث و بررســی نقش تونل ها در کنترل اثرات 

منفی تغییر اقلیم را فراهم آورد.
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برنامهyهایyکنفرانس
در ادامه آقای دکتر جعفر حسن پور )دبیر دوازدهمین کنفرانس 

تونل ایران( برنامه های کنفرانس را به شرح زیر تشریح نمود: 
در روز اول، قبل از شروع برنامه های کنفرانس، 4 کارگاه آموزشی 
در زمینه های مختلف اجرا گردید. در این کارگاهها عالوه بر اینکه 
تجربیات مفید تونلسازی در دو تونل بزرگ انتقال آب کشور یعنی 
تونلهای انتقال آب زاگرس و تی 4 و تی 5 ارائه شــد، موضوعات 
خوب دیگری مانند طراحی لرزه ای ســامانه های سازه نگهبان و 
روشهای ابزاربندی و رفتار نگاری در تونلها در سالنهای موازی ارائه 

گردید و مورد توجه عالقمندان قرار گرفت.
در کنفرانس امســال، بعد از اعالم فراخوان کنفرانس  تعداد 250 
خالصــه مقاله دریافت گردید که بعــد از انجام داوری تخصصی 
توسط اعضای کمیته علمی در نهایت 220 خالصه مقاله پذیرفته 
و به نویسندگان آنها اطالع رسانی شد. در مرحله بعد، حدود 180 
مقاله کامل به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که از میان آنها 130 
مقاله برای ارائه در کنفرانس در دو بخش ارائه شفاهی )50  مقاله( 
و پوســتر )80 مقاله( پذیرفته شد. مجددا تمام مقاالت دریافتی 
توسط حداقل سه داور برای کنترل کیفیت مقاالت و ارتباط آنها با 
موضوعات کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت. خوشبختانه مقاالت 
پذیرفته شده طیف وسیعی از مسائل مربوط به صنعت تونلسازی 
کشور را پوشش داده و تقریبا در تمام موضوعات کنفرانس مقاالت 

درخور توجه و ارزشمندی دریافت گردید. 
خوشــبختانه، امســال 10 نفــر از بهترین اســاتید دانشــگاه و 
متخصصیــن حــوزه تونلســازی و مهندســی تونل بــه عنوان                                           
ارائه دهندگان سخنرانیهای کلیدی دعوت شدند که سخنرانیهای 
ارزشمندی رو در دو روز کنفرانس ارائه نمودند. بی تردید کنفرانس 

امسال از این جهت نسبت به سالهای گذشته بی نظیر هست.
در بخــش پنلهــای فنی، دو پنــل با موضوعات ذیــل با حضور 
صاحبنظران، مسئولین و مدیران پروژه های اجرایی کشور برگزار 

گردید:
1- تونلسازی و محیط زیست

2-  تجربیات به دست آمده از حفاری مکانیزه در تونلهای با شیب 
منفی

در پنل تخصصی اول با حضــور صاحبنظران این حوزه، موضوع 
چالشــی تاثیرات تونلسازی بر محیط زیســت به بحث و بررسی 
گذاشته شد و بر لزوم انجام مطالعات زیست محیطی مناسب قبل 
از اجرای پروژه ها، ضرورت تدوین دستورالعملهای مناسب و بومی 
بــرای انجام مطالعات و لزوم حمایت ســازمانهای ذینفع و نقش 
انجمنهای علمی مانند انجمن تونل برای تدوین این دستورالعملها 

تأکید گردید.
در نشســت تخصصی دوم که هدف آن ارائه تجربیات به دســت 
آمده از حفاری مکانیزه در تونلهای با شــیب منفی برگزار گردید، 
مدیــران پروژه های بزرگ اجرایی کشــور که با اینگونه پروژه ها 
دســت و پنجه نرم کردند حضور داشته و تجارب خود را به بحث 
گذاشــتند. در این جلســه ضمن اشاره به دشــواریهای این نوع                             
پروژه ها، تأکید گردید که در شرایط دشوار از نظر زمین شناسی 
و بــه ویــژه زمینهای آبــدار، اینگونه پروژه ها فقــط در صورت                                                                   
ضرورت های اجرایی و با لحاظ کلیه الزامات مورد نیاز حفاری در 
اینگونه پروژه ها )ماشین مناسب، تجهیزات کافی، پوشش مناسب 

و ...(، اجرا شوند.   
در بخش نمایشگاه جنبی کنفرانس نیز تعداد 37 شرکت مختلف 
که در حوزه های مختلف کارفرمایی، پیمانکاری، مشاوره و تأمین 
تجهیزات تونلســازی فعال هســتند، در نمایشگاه امسال شرکت 
داشتند که فضای خوبی را برای معرفی محصوالت و خدمات خود 

به بازدیدکنندگان در اختیار داشتند.
امسال همچنین برای اولین بار مسابقه عکاسی نیز اطالع رسانی و 
برگزار گردید. در نهایت با برگزاری نظرسنجی در کانال تلگرامی 
انجمن تونل از میان 8 عکس فینالیســت مسابقه عکاسی )که از 
میان تعداد زیادی عکس ارســالی انتخاب شده بودند( یک عکس 
به عنوان عکس برتر انتخاب گردید و از فرستنده عکس با اهدای 

جایزه تقدیر گردید.
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نشریه انجمن تونل ایران

yنقشyتونلyهاyدرyسازگاریyوyکاهشyاثراتyتغييرyاقليم
در ادامه آقای مهندس مظفری )رئیس پیشین انجمن تونل ایران( 
در رابطه با نقش تونل ها در سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم 

توضیحاتی ارائه کردند:
شــواهد جهانی نشاندهنده این مطلب اســت که تغییرات آب و 
هوایی فراتر از حالت پریودیک خود در حال وقوع اســت. افزایش 
بیسابقه انتشار گاز CO2  در جو و به دنبال آن گرم شدن دمای 
متوســط زمین پیامدهای زیســت محیطی متعددی را به دنبال 
داشــته اســت. یکی از پیامد های این تغییــرات وقوع حوادث 
حّدی آب و هوا در کشــور می باشد. در این رابطه ما شاهد تعّدد       
ســیالب های مخّرب در استان های مختلف کشور در چند سال 
اخیر هســتیم. آمار و ارقام نشان می دهد شّدت و تعداد وقوع آن 
نســبت به گذشته بیشتر شده است بطوریکه تنها در سال 94 ما 
شاهد 46 سیالب مخرب در نقاط مختلف کشور بودیم. همچنین 
کاهــش بارندگی و بطور مضاعف حجم جریان های ســطحی از 
سال 86 تا کنون، پدیده خشکسالی و خشک شدن رودخانه های 
غرب و شرق کشور در طی همین سال ها عالوه بر اینکه می تواند 
ناشــی از خشکسالی دوره ای باشد ولی شّدت آن حداقل در طی             

سال های آماری 49 سال اخیر بی سابقه است.
     پدیده گرد و غبـار و طوفان از دیگر پدیده های حـّدی تغییر 
اقلیم است که تعـــداد روزهای وقوع آن در استان های مرزی و 
حّتی مرکزی بســیار زیاد شده اســت. خشک شدن هورها هم تا 

حّدی می تواند متأثّر از همین موضوع باشد.
کاهش انتشــار کربن و انتقال به یک اقتصاد کم کربن به منظور 
کاستن از ســرعت تغییر اقلیم، برای دنیای امروز ما و نسل های 
آینده ضروری و حیاتی اســت. از اینرو کشــورها و ســازمانهای 
بین المللی از جملــه هیات بین الدول تغیر اقلیــم )IPCC(، در 
نشست های متعدد، خواســتار کاهش تولید گازهای گلخانه ای و 
ســهم بندی اعضاء برای تحقق این امر مهم شــده اند. در همین 
راســتا کشــور ما نیز در اجالس 2015 فرانسه )COP21( تعهد 
نموده است از سال 2020 الی 2030 معادل 4% از انتشار گازهای 
گلخانه ای کشــور را نسبت به روند جاری توسعه ای خود بکاهد 
و در صورتیکه کلیه موانع تحریم از جمله انتقال تکنولوژی برای 
اینکار برطرف گردد معادل 8% دیگر به هدف کاهش انتشار خود 

بیفزاید)جمعا %12(.
 Co2 ًراه حل های کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای مخصوصا
در کشور را می توان در بخشــهای مختلف با اصالح زیرساختها 
دنبال کرد. جریان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از بخش انرژی 
کشور در سال 1393، بر اســاس آمار رسمی وزارت نیرو بالغ بر 
                                       Co2 674 میلیون تن بوده اســت کــه 602 میلیون تن آن گاز
 می باشــد. 29/5 درصد از ایــن گاز مربوط به بخش نیروگاهی و 
حــدود 25 درصد آن در بخش حمــل و نقل و حدود 23 درصد 
در بخش خانگی تولید می شــود. تونل ها و فضاهای زیرزمینی           
می توانند در هر ســه بخش نقش آفرینی کنند و میزان انتشار را 

کاهش دهند.
      در بخش نیروگاهی استفاده از انرژی های تجدید پذیر، به ویژه 

 برق آبی، ســهم قابل توّجهی دارند، میزان جلوگیری از انتشــار 
 آالینده های زیســت محیطی در همین حد نصب موجود )حدود 
11.198 مگاوات نیروگاه برقآبی( بالغ بر ده میلیون تن بوده است.  
پر واضح است که تونل ها و فضاهای زیرزمینی از الزامات استفاده 

از این نوع انرژی می باشد.
تونل های احداث شده و یا در حال احداث در بخش راه، راه آهن، 
مترو، نیروگاه های برقابی، فاضالب و انتقال آب هر یک در کاهش 

انتشار گازهای گلخانه ای می توانند ایفای نقش کنند.
اســتفاده از خطوط ریلی زیرزمینی )مترو( و تونل های شــهری        
  CO2  می تواند کاهش چشــم گیری در آلودگی و انتشــار گاز
در فضا داشــته باشد بطوریکه بر اساس اندازه گیری های صورت 
گرفتــه، ذّرات آلوده کننده را می تواننــد تا نصف کاهش دهند. 

)PM10  از 100 به 50 تقلیل می یابد.(
     از بعد سکونت گاهی و خـدمات شهری، استفـاده از فضـاهـای 
زیرزمینی و زیرسطحی شهرهـا، از دیگر   راه حل های سازگاری 
با تغییر اقلیم مخصوصاً در شــهرهای کویری با دمای بسیار باال 
و یا در مناطق سردســیری می باشـــد. زندگی در شوادان های 
دزفول و یا زیرزمین های یزد و کـــاشان که در گذشــته مرسوم                
بود می تواند تحّمل دمای باالی 50 سانتیگراد را آسان و شرایط 

معتدل 25 – 22 درجه را فراهم نماید.
    از دیگر موارد قابل اشــاره اســتفاده از تونل های چند منظوره 
و هوشــمند مانند تونل هوشــمند کواالمپور می باشــد.اینگونه 
زیرساخت ها می تواند آثار مخّرب پدیده های حّدی تغییر اقلیم 

مانند سیالب ها را کاهش دهد. 
ایشــان در پایان اظهار امیدواری کردند که ســومین کنفرانس    
منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران بتواند در تبیین این 

موضوع مهم ایفای نقش کند.   
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سابقهyتونلسازیyدرyایرانyوyاهميتyتوسعهyدانش
ســپس قائم مقام وزیر نیرو آقای مهندس ستار محمودی با اشاره 
به اینکه در کشــور ما حــدود 26 هزارکیلومتر بزرگراه و راه آهن 
و حــدود 290 کیلومتر تونل راه و ترابــری وجود دارد، افزود: در 
این میان بجــز قنوات موجود، حــدود 580 کیلومتر تونل برای 
مقاصد آبرســانی ساخته شــده و بیش از 200 کیلومتر تونل نیز 
در زمینه طرح های آبی در دســت ساخت است که حجم بزرگی 
از سرمایه گذاری را می طلبد.وی با بیان اینکه احداث تونل از نظر 
اجتماعی، سیاســت گذاری و محیط زیستی اهدافی را به دنبال 
دارد کــه یکی از آن ها برآوردن حاجت و نیازهای جامعه اســت 
افزود: با توجه به اینکه ایران کشــوری است که از دیرباز همواره 
با خشکســالی مواجه بوده است، در اعصار گذشته ایجاد چاه ها و 
قنوات سبب شد تا کشور ما بتواند با استفاده از دانش زیرزمینی، 

نیازهای آبی خود را مرتفع کند.
آقای مهندس محمودی ادامه داد: آنچه ســبب شد تا کشورهای 
مختلف از امپراتوری ایران باستان استقبال کنند، پیوند 22 فرهنگ 
بود که بخش اعظم آن به اســتفاده از تکنولوژی ساخت قنات در 
ایران برای انتقال و اســتفاده مناسب از آب های زیرزمینی مربوط 
اســت که در آن زمان با ابتدایی تریــن ابزارهای اقتصادی، انرژی 
و توان انســانی به کمک بشــر آمد تا پایه گذاری برای شهرهای 

زیرزمینی امروزه شکل گیرد.
وی بــا بیان اینکه امروزه در مقطعی هســتیم که دانشــگاه ها و 
رشته های تحصیلی دانشگاهی با تکنولوژی جدید ادامه دهنده این 
فن هستند، افزود: در کشوری که بخش عمده ای از آن را کوه ها و 
بخش دیگری را مناطق کویری تشکیل می دهند، برای ماندگاری 
مردم در مناطق کویری و رشــد و توسعه شهرها و ایجاد شرایط 
زیســت محیطی مطلوب و تأمین نیازهای اجتماعی، نیازمند این 
تکنولوژی هســتیم تا حیات، آب و ارتباطات را برای ما به ارمغان 

آورد.
قائم مقام وزیر نیرو با اشــاره به اینکه در ایران امروز مهندســان، 
مشــاوران، پیمانکاران و ســازندگان تجهیزات در صنعت ساخت 
تونــل، عرصه های جهانی و مراودات پایــا پای در مباحث علمی 
دارند که بخــش عمده ای از آن حاصل تجربیات عملی اســت، 
اظهار داشــت: دانشــگاه ها و مراکز تخصصی کشور در شیوه های 
ساخت تونل، مغار و قنوات به درجه باالیی از دانش دست یافته اند 

و منابع انســانی ما از هیچ چالشــی در این زمینه نگرانی ندارد.                       
وی ادامــه داد: این دســتاوردهای کم نظیر حاصل شــهامت و 
جســارت این متخصصان اســت که به جهانیان ثابت کرده است 
متخصصان ایرانی بــرای یادگیری این دانش و کاربرد آن از هیچ 

تالش خاضعانه ای رویگردان نیستند.
ایشــان با بیان این مطلب که در استفاده از تونل برای انتقال آب 
از منطقه ای به منطقه دیگر بایستی این موضوع مد نظر باشد تا 
نیازهای مبدأ فدای نیازهای مقصد نشــود، گفت: این امر ســبب 
خواهد شــد تا عالوه بر رضایت مخالفان ســاخت تونل، در حفظ 
محیط زیست نیز نهایت دقت صورت پذیرد. قائم مقام وزیر نیرو 
ســپس با اشاره به اینکه نبایســتی در کشورهای در حال توسعه 
فقط بــه احداث تونل اکتفا کرد، بین داشــت: حفظ و نگهداری 
از این سازه ها نیز بســیار مهم بوده و به همین دلیل وزارت نیرو 
در این زمینه کاربردی تر عمل کرده و همزمان با ســاخت تونل 
به مباحــث آموزش بهره برداران به منظور حفظ و نگهداری تونل 
تاکید دارد.وی با اشاره به اینکه عمر برخی از تونل ها گذشته و این 
سازه ها آسیب پذیر شده اند و بایستی هرچه زودتر سازه های جدید 
با تکنولوژی جدید احداث شــود، از انجمن تونل ایران خواست تا 
درزمینه انتقال و انتشــار دانش ســاخت و نگهداری تونل بیشتر 

بکوشد.
آقای مهندس محمودی آنگاه با بیان این مطلب که احداث تونل 
برای محیط زیست یک امر ضروری و سرمایه گذاری برای آن نیز 
در مقایســه با دیگر موارد متفاوت است، اظهار کرد: همانگونه که 
شغل پزشکی شــغل بدون مرزی است، محیط زیست نیز حد و 
مرز نمی شناسد و نبایستی با اهرم سرمایه گذاری، وسیله سیاسی 
ایجاد کرد تا ســبب مختل شدن شــرایط زیست محیطی شود.

وی بــا بیان اینکه انجمن تونل ایران بایســتی زمینه های حفظ،                    
بهره برداری و نگهداری از تونل را با ابزارهای اندازه گیری و تحلیل 
مدیریتی، بســیار مهم بشمارد، افزود: با توجه به اینکه تأمین نیاز 
آینده، بشر را به سمت شهرهای چند طبقه سوق می دهد، انتشار 
و مراودات دانش ســاخت و نگهداری تونــل به صورت مکتوب و 
پیگیری پروژه های تحقیقاتی و پایلوتی می تواند پشتوانه ای برای 
انجمن باشد تا بتواند به تربیت دانشمندان جوان در این صنعت به 

منظور رفع نیازهای جامعه بپردازد.
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نشریه انجمن تونل ایران

پيشرفت۸۸yدرصدیyهفتمينyتونلyترافيکیyپایتخت
فاز نخســت تونل ارتباطی خیابان آرش با بلوار اســفندیار و بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تا پایان مهرماه سال جاری آماده 
اجرای روکش آســفالت خواهد شــد. به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی پورهاشمی مجری طرح های تونلی سازمان مهندسی 
و عمران شــهر تهران ضمن اعالم پیشــرفت 88 درصدی عملیات احداث تونل ارتباطی خیابان آرش با بلوار اســفندیار و بزرگراه                      
آیت ا... هاشمی رفسنجانی، از اجرای مراحل نهایی بتن ریزی دیواره شیبراهه ها و تکمیل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 
در طبقه دوم تونل دو طبقه )زیر بزرگراه مدرس( خبر داد و گفت: طبقه دوم تونل که وظیفه برقراری ارتباط 2 بخش غربی و شرقی 
خیابان آرش در مسیر غرب به شرق را بر عهده دارد، تا پایان مهرماه سال جاری آماده اجرای روکش آسفالت و اقدامات تاسیساتی 
باقی مانده همچون نصب چراغ های روشنایی خواهد شد. وی با بیان آنکه در حال حاضر تمام مسیرهای موجود در هفتمین تونل 
ترافیکی پایتخت گشــوده شده اســت، یادآور شد: پیشرفت عملیات بتن ریزی نهایی در این پروژه به مرز 90 درصد رسیده است. 
مجری طرح های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اعالم پیشرفت 86 درصدی 
عملیات بتن ریزی نهایی در تونل اصالح مسیر انتقال آبهای سطحی ولنجک، از رفع تمام معارضات تاسیساتی این تونل خبر داد 
و گفت: تونل 950 متری اصالح مسیر انتقال آبهای سطحی ولنجک که وظیفه هدایت رواناب ها به امتداد خیابان های اسفندیار، 

آرش غربی و بزرگراه مدرس را بر عهده دارد، تا پایان پاییز امسال آماده خواهد شد. 
 خبرگزاری ایسنا  
1396/07/03y:تاریخ

پيشرفتyفيزیکیy7۸yدرصدیyخطyیکyمترویyتبریز
مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز با اشاره به پیشرفت فیزیکی هر کدام از فازهای خط یک متروی تبریز، گفت: فاز اول خط یک 
با 99.55درصد پیشرفت فیزیکی، فاز دوم خط یک با 84درصد پیشرفت فیزیکی هم چنین فاز سوم خط یک نیز با 55.85 درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال فعالیت بوده و در مجموع خط یک متروی تبریز شاهد پیشرفت فیزیکی 78.47درصدی است. به گزارش 
ایسنا، »محمدصادق پشمینه« در جلسه ی پیش از بازدید استاندار از متروی تبریز، اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی فاز سه خط یک 
متروی تبریز به خاطر محدودیت هایی که از شهریورماه سال گذشته روی داد، با کندی مواجه شده است، اما می کوشیم تا جوانب 

قضیه را هموار کرده و بتوانیم خط یک متروی تبریز را تا پایان سال 97 به اتمام برسانیم. 
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته برابر با 600 میلیارد تومان برای قسمت های مانده خط یک مترو، اعتبار پیش بینی شده بود که 
اگر این اعتبار تا پایان ســال 96 تزریق می شــد، خط یک مترو در سال 96 پایان می یافت در حالی که آمار و ارقام کم بوده است. 
وی با بیان این که خط دو متروی تبریز نیز از قره ملک آغاز شده و به نمایشگاه بین المللی تبریز ختم می شود، گفت: مساحت این 

خط برابر با 22.4 کیلومتر است که دارای 20 ایستگاه بوده و تاکنون نیز به مساحت سه و نیم کیلومتر تونل آن کار شده است. 
وی ادامه داد: خط سه متروی تبریز نیز از فرودگاه تا ترمینال بوده و می کوشیم که سه پایانه ی موجود)هواپیمایی، ترمینال، راه آهن( 
به قطار شــهری تبریز وصل شــود، مطالعات اولیه خط سوم قطار شهری تبریز توسط چهار مشاور انجام شده و دومین آگهی را به 

روزنامه ها ارائه داده ایم تا طبق قرارداد، واجدان شرایط اعالم آمادگی کنند. 
پشــمینه خاطرنشــان کرد: خط چهار متروی تبریز نیز از میدان آذربایجان تا اتوبان پاسداران بوده که به علت مطالعات هم چنین 
باتوجه به مســافرپذیری این بخش، به صورت تراموا احداث می شــود. وی با بیان این که فاز اول خط یک متروی تبریز از پایانه ی 
ائل گلی آغاز شــده و شــامل ایستگاه های یک تا شش است، گفت: ایستگاه های شش الی یازده نیز در فاز دوم خط یک قرار داشته 
هم چنین ایستگاه های 11 الی 18نیز در فاز سه خط یک متروی تبریز قرار دارد. وی با بیان این که تاکنون قریب به 2000 میلیارد 
تومان برای قطار شــهری تبریز هزینه شــده اســت، افزود: پیش از سال 92، 75 درصد اعتبار قطارشــهری تبریز توسط دولت و            
25 درصد نیز توسط شهرداری تأمین می شد که از سال 92 تا شهریور ماه سال 96 این معادله برعکس شده و دولت 28 درصد و 

شهرداری 72 درصد در این راستا هزینه  می کند. 
وی یادآور شد: باتوجه به رکود در بازار ساخت و ساز، فعالیت های عمرانی قطار شهری تبریز نیز به کندی جلو می رود اما امیدواریم 

با حمایت مسئوالن بتوانیم مسیر را هموار کرده و روز به روز شاهد بهره بردای از خطوط متروی تبریز باشیم.
 خبرگزاری ایسنا  
1396/07/16y:تاریخ

اخبار تونل
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IRANIAN TUNNELLING ASSOCIATION MAGAZINE

یکیyدیگرyازyگلوگاهyهایyراهyآهنyقزوین-yرشتyرفعyشد
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: با تالش و تخصص مهندســان ایرانی احداث دو دستگاه تونل به طول 1650 متر در راه آهن 
قزوین- رشت واقع در یکی از سخت ترین محیط های زمین شناسی منطقه رودبار به اتمام رسید. به گزارش ایلنا به نقل از روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیراله خادمی تکمیل دو دستگاه تونل در محور     
راه آهن قزوین- رشــت را یکی از ســخت ترین بخش های احداث محور قزوین- رشت دانســت و گفت: این دو دستگاه تونل در 
منطقه ای قرار دارد که بافت زمین مدام در حال تغییر است و حفاری تونل در این موقعیت بسیار کند و با مشکالت فراوان پیش 
می رود. وی با اشاره به طول این دو دستگاه تونل اظهار داشت: تونل های سه و پنج در قطعه 4 الف محور در محدوده رودبار قرار 
دارند که اولی به طول 598 متر و دیگری به طول هزار و 52متر اســت و حفاری هر کدام با توجه به موارد یاد شــده 10 سال به 
طول انجامیده است. خادمی در ادامه افزود: وجود آب های فراوان زیرزمینی، ساختار متغیر زمین شناسی در منطقه رودبار از عوامل 
اصلی طوالنی شــدن حفر تونل ها بود. معاون وزیر راه و شهرســازی توان مهندسان ایرانی در این زمینه را شایان توجه دانست و 
تاکید کرد: با توجه به پیشــنهادهای فراوان برای به کارگیری متخصصان خارجی، طراحی، عملیات حفاری و ایمن سازی این دو 

دستگاه تونل به دست متخصصان و مهندسان ایرانی صورت گرفته است. 
مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه حجم عملیات در این دو دستگاه تونل را قابل توجه ارزیابی کرد و افزود: 2 هزار و 500 تن قاب، 
هزار و 670 تن آرماتور، 415 تن مش و 25 هزار و 800 متر مکعب بتن در احداث این تونل ها به کار رفته اســت. گفتنی اســت؛ 
راه آهن قزوین- رشــت دارای 52 دستگاه تونل به طول 22 کیلومتر است و با اتمام کار این دو دستگاه پیشرفت فیزیکی تونل ها 

به 98 درصد رسید.
خبرگزاری ایرنا
1396/07/17yy:تاریخ

 پيشرفتyبالغyبر9۵yدرصدیyعملياتyآبyبندیyتونلyتوحيد
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با بیان این مطلب افزود: تمامی تونل های ترافیکی شهر تهران به صورت آب بند طراحی 
و ساخته شده اند و تنها تونل توحید است که بنا به موقعیت جغرافیایی و نوع سازه به صورت آب بند اجرا نشده است. معاون فنی 
و عمرانی شهرداری تهران از پیشرفت بیش از 95 درصدی عملیات آب بندی تونل توحید خبر داد و گفت: طی سنوات گذشته 
در برخی مواقع شــاهد نشت آب در این تونل بودیم که در اواخر دوره مدیریت قبلی پایتخت با استفاده از دانش اساتید دانشگاه 
تهران و به روش تزریق از داخل بهسازی آن آغاز شد. وی با اشاره به اینکه مشکل عدم آب بندی کامل به ویژه در سقف تونل از 
زمان ساخت وجود داشته است، تصریح کرد: به دلیل اینکه لوله آب های زیرسطحی، پایین تر از کف تونل بوده و مسیر تونل هم 
شمالی و جنوبی بوده نه شرقی و غربی، در همین راستا طراح و پیمانکار تشخیص داده بودند که نیاز به آب بندی کامل سقف تونل 
و بدنه ها وجود ندارد به همین دلیل آب بندی کامل صورت نگرفته بود. معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران تاکید کرد: روش  

آب بندی از داخل، بخش عمده ای از مشکل تونل توحید را حل خواهد کرد که اکنون مراحل آخری را سپری می کند.
خبرگزاری مهر
1396/07/17yy:تاریخ

حفاریyبيشyازy6yکيلومترyتونلyخطy3yقطارyشهریyمشهد
خط 3 قطار شــهری مشــهد به طول 28٫5 کیلومتر، طوالنی ترین خط متروی مشــهد در بین خطوط 4 گانه است که شهرک 
الهیه را به شــهرک ابوذر متصل خواهد کرد. مدیر عامل شــرکت قطار شهری مشهد از حفاری بیش از 6 کیلومتری تونل خط 3               
قطار شــهری خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، کیانوش کیامرز با بیان این مطلب گفت: عملیات حفاری 
مکانیزه خط 3 قطار شــهری مشــهد با 2 دستگاه حفار از میدان فردوسی در فرودین ماه 95 آغاز شد و تاکنون 6 کیلومتر و 100 
متر حفاری در این مســیر به ثبت رســیده است.  وی با اشــاره به فعالیت 2 دستگاه حفار در 2 جبهه شرقی به غربی و بالعکس، 
اظهار کرد: در حال حاضر دستگاه تی.بی.ام در جبهه غربی به داخل خیابان جانباز رسیده است و در جبهه شرقی نیز در محدوده 
شارســتان قرار دارد. مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد در ادامه بیان کرد: بسته به مسائل مرتبط به بحث خاک شناسی، طی 
4 تا 6 ماه آینده نیز دســتگاه حفار به باب الجواد )ع( خواهد رســید. شایان ذکر است، خط 3 قطار شهری مشهد به طول 28٫5 
کیلومتر، طوالنی ترین خط مترویی مشــهد در بین خطوط 4 گانه است که شهرک الهیه را به شهرک ابوذر متصل خواهد کرد و 

طبق برآوردهای صورت گرفته، به 6 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای احداث آن نیاز است.
 سایت تبریز مدرن
1396/07/24yy:تاریخ
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نشریه انجمن تونل ایران

پيشرفتy۸۵yدرصدyقطعهyیکyآزادراهyتهرانyشمال
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه قطعه یک آزاد راه تهران شــمال 85 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت، 15 
درصد باقیمانده را شــامل روســازی بتنی، روشــنایی تونل ها و ســاخت ســقف کاذب برای نصب دریچه و موتور دستگاه های 
تهویه دانســت.به گــزارش خبرنگار تین نیوز خیراهلل خادمی در حاشــیه بازدید از پروژه به ســازی محور هــراز، درباره آزاد راه                                                                                               
تهران- شــمال گفت: در دو ســال اخیر تصمیم گرفته شــد چینی ها به عنــوان پیمانکار این پروژه، به طــور محدود در بعضی 
قســمت ها فعالیت کنند و بخش عمده پروژه به پیمانکاران ایرانی واگذار شــود که در نتیجه در طول دو سال گذشته پیشرفت 
فیزیکــی احــداث قطعه یک آزادراه تهران-شــمال از 30 درصد به 85 درصــد افزایش یافت. او افــزود: 15 درصد باقیمانده را 
 شــامل روســازی بتنی، روشــنایی تونل ها و ســاخت ســقف کاذب برای نصب دریچه و موتور دســتگاه های تهویه دانســت.

 خادمی، درباره علت کندی پیشــرفت پروژه تهران-شــمال نیز تاکید کرد: منطقه البرز به لحاظ زمین شناســی ســخت ترین 
حالــت و در نتیجــه، مشــکل ترین ســازند مربوط را دارا اســت؛ از آنجایــی که امکان لغــزش زمین و یا ریزش کــوه در این 
منطقه بســیار زیاد اســت، عملیات اجرایی پروژه با ســرعت کمی انجام می شــود؛ چراکه مســیر ســاخت این آزادراه از نظر 
زمین شناســی در همه نقاط یکســان و یکنواخت نیســت و هر بخش مطالعات زمین شناســی و عملیات راهسازی مخصوص 
بــه خود را دارد. این مقام مســئول درباره ســاخت قطعه 2 آزادراه تهران-شــمال نیز گفت: عملیــات اجرایی قطعه 2 به طول 
 22 کیلومتر شــروع شــده که این قطعه به 5 بخش تقســیم شــده و هر بخش به پیمانکار جداگانه ای واگذار شــده اســت. 
خادمی درباره هزینه های قطعه یک آزادراه تهران- شمال نیز گفت: آزادراه تهران-شمال تا به حال 2 هزار و 500 میلیارد تومان 
هزینه در بر داشته است و برای تکمیل این آزادراه 500 میلیارد تومان دیگر سرمایه نیاز است. همچنین ساخت تونل 6 کیلومتری 

البرز در حال انجام است که 1/6 کیلومتر آن باقی مانده است.
خبرگزاری  تین نیوز
1396/07/29yy:تاریخ

بزرگراهyشهيدyشوشتریyتهرانyبایدyبهyصورتyتونلyاحداثyشود
رئیس ســازمان محیط زیســت تاکید کرد که تنها راه موافقت این ســازمان با احداث ادامه بزرگراه شــهید شوشــتری تهران 
احداث این بزرگراه به صورت تونل اســت .به گزارش ایرنا،عیســی کالنتری درهفدهمین جلســه علنی شــورای اسالمی شهر 
تهران، ری و تجریش در واکنش به صحبت علی اعطا یکی از اعضای شــورای شــهر، مبنی بر آخرین وضعیت بزرگراه شــهید 
شوشــتری که قســمتی از آن از منطقه حفاظت شده سرخه حصار می گذرد، اظهار داشــت: بزرگراه شهید شوشتری تنها باید 
به صورت تونل ایجاد شــود و اگر خارج از تونل باشــد قابل قبول سازمان نیســت. به گزارش ایرنا، اعطا سخنگوی شورای شهر 
تهران در این جلســه گفته بود وقتی ســازمان حمایتی شــعار توسعه می دهد نگران کننده اســت. وی همچنین اظهار داشت: 
زمزمه هایی به گوش می رسد که محیط زیست در مقابل ساخت بزرگراه شوشتری که یک سومش از میان منطقه حفاظت شده 

سرخه حصار می گذرد کوتاه آمده است.
 خبرگزاری ایرنا
1396/0۸/07yy:تاریخ
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تونلyفاضالبرویyغربyتهرانyازyزیرyبسترyرودخانهyکنyعبورyکرد
مدیر امور نظارت بر خطوط انتقال شرکت فاضالب تهران گفت: عملیات اجرایی تونل فاضالبرو غرب در یکی از مهم ترین مراحل 

خود از بستر رودخانه کن در تقاطع اتوبان آزادگان عبور کرد. 
به گزارش ایلنا، مســعودرضا ثامنی به الگوی رودخانه کن در طی زمان و امکان تغییرات رقوم بســتر رودخانه در طی دوره های 
بازگشت سیالبی اشاره کرد و گفت: عبور تونل فاضالبرو غرب تهران از مقطع عرضی این رودخانه در تقاطع اتوبان آزادگان، نیازمند 
احداث سازه ای جهت عبور و حفاری ایمن دستگاه TBM زیر بستر رودخانه است. وی ادامه داد: پس از برررسی های الزم طرحی 
با هماهنگی آب منطقه ای و شهرداری با لحاظ نمودن اقدامات پیشگیرانه زیست محیطی برای احداث تونلی از زیربستر رودخانه 

کن به طول 1448متر با استفاده از قطعات پیش ساخته بتنی مطرح و عملیات احداث آن آغاز شد. 
به گفته ثامنی بر اســاس طرح تهیه شــده در بستر رودخانه یک کانال با مقطع ذوزنقه ای ایجاد و پس از آرماتوربندی و بتن ریزی 
مسلح، شرایط ایمن جهت عبور و حفاری دستگاهTBM  فراهم شد. تونل فاضالبرو تمام مکانیزه غرب تهران به طول 12 کیلومتر 
از بزرگراه آیت اهلل سعیدی تقاطع سی متری جی آغاز و در حاشیه اتوبان تهران- ساوه به کانال بتنی منتهی به تصفیه خانه فاضالب 

غرب تهران ختم خواهد شد.
  خبرگزاری ایلنا
1396/0۸/06yy:تاریخ

افتتاحyتونلyقطارyشهریyکرمانشاهyتاyفروردینyسالyآینده
مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه از افتتاح تونل فاز اول پروژه قطار شهری کرمانشاه تا پایان فروردین ماه سال آینده خبر 
داد. به گزارش خبرنگار ایســنا منطقه کرمانشاه، سعید سلیم ساسانی در حاشیه بازدید استاندار از پروژه قطار شهری کرمانشاه با 
اشاره به پیشرفت مناسب پروژه به ویژه در بحث تونل، گفت: در حال حاضر حفاری 1550 متر تونل در فاز اول پروژه در حال انجام 

است که این بخش از پروژه تا پایان فروردین ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
 وی افزود: احداث 1400 متر تونل فاز دوم پروژه به همراه یک ایستگاه نیز به قرارگاه خاتم )ص( واگذار شده است. ساسانی اعتبار 
مصوب این پروژه در سال جاری را 53 میلیارد تومان اعالم و تصریح کرد: از این میزان تاکنون 17 میلیارد تومان تخصیص شده 

است. ساسانی تاکید کرد: در صورت تخصیص مناسب اعتبارات، فاز اول پروژه سال 1399 به بهره برداری میرسد. 
مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه افزود: مقرر شد جلساتی پیرامون افزایش اعتبارات پروژه و فروش اوراق مشارکت برگزار 
شــود تا پروژه از حالت محدود خارج شــود. وی تصریح کرد: در حال حاضر در بحث تونل پیشرفت خوبی داریم، اما باید به سمت 

خرید ریل و تجهیز کارگاه برویم که در این زمینه نیاز به اعتبارات بیشتری داریم. 

 خبرگزاری ایسنا
1396/0۸/0۸yy:تاریخ
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نشریه انجمن تونل ایران

بازدیدyمعاونyفنیyوyعمرانیyشهرداریyازyپروژهyهایyشمالyپایتخت
به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در ادامه بازدیدهای میدانی خود از پروژه های عمرانی در حال اجرا، به پهنه شمالی پایتخت 
رفت و از پروژه های پارکینگ طبقاتی)زیرزمینی( نیایش، تونل ارتباطی خیابان آرش با بلوار اســفندیار و بزرگراه آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی و همچنین  پل های تقاطع غیرهمســطح بلوار ارتش با بزرگراه های امام علی)ع( و شهید صیاد شیرازی بازدید کند. 
حناچی در این بازدید میدانی که به اتفاق مدیران ســازمان مهندســی و عمران شــهر تهران و جمعی از دست اندرکاران اجرایی            
پروژه ها انجام شــد، در جریان آخرین وضعیت پیشــرفت پروژه های در حال اجرا در پهنه شــمالی پایتخت قرار گرفت. پارکینگ 
طبقاتی نیایش با حدود 40 درصد پیشــرفت فیزیکی، سازه ای 11 طبقه با 9 طبقه پارکینگ در تراز منهای یک و 2 طبقه تجاری 

در تراز مثبت یک است. 
با بهره برداری از این پروژه، فضای موردنیاز برای پارک بیش از 1200 دســتگاه خودرو تامین شــده و به این ترتیب امکان مراجعه 
کم دردسر شهروندان به پردیس سینمایی ملت، بوستان ملت و بیمارستان قلب شهید رجایی تسهیل خواهد شد. از سوی دیگر تونل 
آرش- اسفندیار که میزان پیشرفت عملیات اجرایی آن به مرز 90 درصد رسیده است، شامل حدود 1400 متر مسیر تونلی و بیش 
از 1100 متر مسیر دسترسی است و بهره برداری از این پروژه تبعات ترافیکی ناشی از قطع ارتباط معابر شرقی- غربی منطقه توسط 
بزرگراه شهید مدرس و خیابان ولیعصر)عج( را به حداقل خواهد رساند. پروژه پل های تقاطع غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه های 
امام علی)ع( و شهید صیاد شیرازی نیز شامل 7 دستگاه پل اصلی و رمپ جهتی و 3 دستگاه دوربرگردان غیرهمسطح است که با    
بهره برداری از آن، مجموعه ای از گره های ترافیکی شمال شرق پایتخت برطرف خواهد شد. پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه به 

مرز 82 درصد رسیده است و بخش های قابل توجهی از آن زیر بار ترافیک قرار دارد.
خبرگزاری مهر
تاریخ:  1396/08/15

حفاریyتونلyسومyکوهرنگyپسyازy20yسالyپایانyیافت 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: حفاری تونل ســوم کوهرنگ پس از 20 سال به اتمام رسید و فقط پوشش بتنی 
بخشی از آن باقی مانده است. عملیات اجرایی تونل سوم کوهرنگ در سال 1377 و با هدف تامین آب به میزان حدود 255 میلیون                
متر مکعب در ســال برای تامین بخشــی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران آغاز شده بود. 'مسعود میرمحمد صادقی' در گفتگو با 
خبرنگار ایرنا افزود: هنوز زمان بهره برداری کامل از این تونل قابل پیش بینی نیســت زیرا مشــکالت دیگری درباره آن باقی مانده 
است. میرمحمد صادقی به جزئیات این مشکالت اشاره ای نکرد، اما بنظر میآید مسائلی مانند تکمیل نشدن طرح سد کوهرنگ سه 
در این میان مطرح باشد. مهر امسال بود که یکی از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه عملیات ساخت تونل سوم 
کوهرنگ مراحل پایانی خود را طی می کند، خواهان آغاز هرچه سریع تر عملیات ساخت سد مخزنی تونل سوم کوهرنگ شده بود. 
 ناهید تاج الدین گفت: با وجود اینکه امکان آبگیری تونل ســوم کوهرنگ وجود دارد اما به دلیل آماده نبودن ســد سوم کوهرنگ 
با استفاده از ایستگاه پمپاژ تنها حدود 50 میلیون مترمکعب آب از رودخانه کوهرنگ به زاینده رود قابل انتقال است. وی تصریح 
کرد: در صورت تکمیل و بهره برداری از این ســد، حجم آب انتقالی از تونل ســوم کوهرنگ در سالهای نرمال حدود 250 میلیون              
متر مکعب آب در سال است.وی تاکید کرد: احداث تونل سوم کوهرنگ به تنهایی مشکلی را برطرف نمی کند بلکه عملیات احداث 
ســد مخزنی این تونل نیز هرچه ســریع تر باید عملیاتی شود. نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه احداث سد مخزنی تونل سوم با 
کمبود اعتبار مواجه است، گفت: در بودجه امسال نیز اعتبار الزم برای این پروژه از بخش بودجه ملی به بودجه استانی تنزل پیدا 
کرده اســت که این موضوع تامین اعتبارات این پروژه را با ســختی مواجه خواهد کرد. تاج الدین افزود: استفاده از پیمانکار دولتی، 
اســتفاده از اوراق مشارکت و برخی نظرات و اظهارات غیر کارشناسی، طرح زمانبندی اجرای سد سوم کوهرنگ را با تاخیر مواجه 
کرده اســت. از طرفی مسئوالن شرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان نیز اعالم کرده اند که سد سوم کوهرنگ حدود 26 درصد 
پیشرفت دارد اما امید است با تامین بودجه های مورد نیاز این طرح نیز تا دو یا سه سال آینده به بهره برداری برسد. سد کوهرنگ 
ســه که عملیات ســاخت آن از سال 1390 آغاز شده است با 130 متر ارتفاع از کف و طول تاج 250 متر از نوع سدهای بتنی دو 

قوسی است که حدود 385 میلیون مترمکعب گنجایش دارد.
استاندار سابق اصفهان پیش از این به عقب بودن برنامه زمانبندی طرح سد سوم کوهرنگ اشاره و تصریح کرده بود که وقتی کلنگ 
تونل سوم را زدند، باید کلنگ سد را هم می زدند. فالت مرکزی کشور از سال های گذشته با کمبود منابع آبی مواجه شده بطوریکه 
زاینده رود بعنوان بزرگترین و مهمترین رودخانه این منطقه به یک رودخانه فصلی تبدیل شده و در بیشتر ماه های سال خشک 
است. طرح های متفاوتی برای رفع این معضل، اجرا شده یا در حال اجراست که تونل و سد سوم کوهرنگ یکی از این طرحهاست.
خبرگزاری ایرنا
تاریخ:  1396/08/17
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احداثy۵2yکيلومترyتونلyدرyهفتyطرحyریلی
جبارعلی ذاکری معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت و توسعه از احداث 52 کیلومتر تونل ریلی در 

7 پروژه اقتصاد مقاومتی خبرداد و آن را رکورد جدیدی در این زمینه دانست.
معاون ســاخت و توســعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، از احداث 52 کیلومتر 
تونــل ریلــی در هفت پروژه اقتصاد مقاومتی خبر داد و آن را رکورد جدیدی در این زمینه دانســت. جبارعلی ذاکری گفت: پروژه 
راه آهن قزوین-رشت با دارا بودن 52 تونل به طول 29 کیلومتر، رکورددار احداث تونل ریلی است. این پروژه به دلیل عبور از مناطق 
کوهستانی و جنگلی دارای پیچیدگی های فنی زیادی است. به گفته او سخت ترین بخش پروژه قزوین-رشت، تونل های 3 و 5 واقع 
در بخش 4 الف است که یکی 598 متر و دیگری 1052 متر طول دارند. معاون ساخت وتوسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت 
ساخت و توسعه تاکید کرد: در منطقه مذکور بافت زمین مدام در حال تغییر است و حفاری تونل در این موقعیت بسیار کند و با 
مشکالت فراوان پیش می رود که یکی از علل تاخیر در اجرا، همین موضوع بوده است. او در ادامه راه آهن میانه- بستان آباد را یکی 
دیگر از پروژه های دشوار شرکت ساخت و توسعه دانست و افزود: در این مسیر هفت تونل با طول 18000 متر وجود دارد و از این 
حیث دومین رکورد را در اختیار دارد. ذاکری خاطرنشــان کرد: محورهای فیروزان-کرمانشــاه با داشتن 3 هزار متر تونل و راه آهن 

مهاباد- ارومیه با داشتن هزار و 900 متر تونل از دیگر طرح های اولویت دار ریلی دارای تونل هستند.
خبرگزاری تین نیوز 
1396/0۸/23yy:تاریخ

افتتاحyفازyیکyخطy6yمتروyتاyپایانyسال7
دبیر کمیســیون عمران و حمل و نقل شــورای شــهر تهران از لزوم فازبندی در افتتاح خط 6 و 7 مترو خبر داد. دکتر محمدعلی 
کرونی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بازدیدش از خط 6 مترو با بیان اینکه کارگروه بازدیدها به دستور رییس شورای شهر بررسی 
وضعیت مترو را به صورت ویژه در دســتور کار قرار داده اســت، گفت: این کارگروه از روند تکمیل خط 6 مترو بازدید کرد تا ضمن 

احصاء مشکالت در حل مشکالت آن توسط شورای شهر کمک کند. 
وی با بیان اینکه خط 6 مترو از جمله خطوطی است که از یک سال پیش در دستور کار جدی شهرداری قرار گرفت، گفت: با توجه 
به مسیر استراتژیکی که این خط طی می کند، می توانست در صورت تکمیل مسافران زیادی را جابجا کند. به خصوص در منطقه 

شمال و شمال غرب تهران که از نظر وضعیت حمل و نقل عمومی فقیر هستیم که متاسفانه این مهم محقق نشد. 
کرونی با بیان اینکه مشــکل خط 6 کمبود تجهیزات اســت، گفت: در بحث ساختمانی و تکمیل ایستگاه ها پیشرفت خوبی داشته  
است و در صورت تکمیل تجهیزات در اولویت افتتاح قرار دارد. چرا که مشکالت خط 7 مترو را نیز ندارد و می توان نسبت به افتتاح 
سریعتر آن نسبت به خط 7  اقدام کرد. دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه مشکل تجهیزات در 
خط 6 مترو به دلیل عدم برنامه ریزی رخ داده اســت، گفت: متاســفانه صرفا منابع اعتباری بانک شهر به سمت ساخت ساختمان 
تزریق شــده و بحث تجهیزات مغفول مانده اســت در حالیکه می شد حدود 9 الی 10 کیلومتر خط 6 مترو را با تجهیزات کامل به 

بهره برداری برسد. 
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وی با بیان اینکه تجهیز کل خط 6 مترو به دلیل کمبود منابع مالی محقق نمی شود، گفت: حتما باید به صورت فازبندی خط 6 مترو 
افتتاح شود و باید از خاطره ها پاک کنیم که همه خط را به طور کامل به بهره برداری برسانیم چرا که این مسئله نه به نفع شهر و 
مردم است و منابع اعتباری فعلی نیز پاسخگوی این مسئله نیست. به گفته کرونی مدیریت شهری تالش می کند که حداقل یک فاز 
از خط 6 مترو تا پایان امسال مورد بهره برداری قرار گیرد. وی با اشاره به تاکید شهردار تهران مبنی بر ایمن سازی خط هفت 7 تا 
پایان سال گفت: باید تدبیری نیز در این خصوص اندیشیده شود چرا که هنوز منابع اعتباری به خط 7 تزریق نشده و روند بهسازی 
به کندی صورت می گیرد که البته در راه خط 7 مشکالت جدی وجود دارد چرا که تنها بحث سیگنالینگ آن بیش از 100 میلیارد 
تومان هزینه دارد و غیر از آن بحث احداث و تملک زمین برای هواکش ها نیز به اصلی ترین چالش این خط مترو بدل شده است چرا 
که در امتداد بزرگراه نواب کسبه اجازه نمی دهند که زمین جلوی ملک شان به هواکش تبدیل شود که یا باید از تاسیس برخی از 
هواکش ها بگذریم یا زمین هایی دورتر خریداری و از طریق کانال زیرزمینی به مترو متصل شوند که کار بسیار سختی در پیش است. 
وی با بیان اینکه اولویت اصلی در افتتاح مجدد خط 7 شاخه شمالی – جنوبی است و در فازهای بعدی شاخه شرقی و غربی مورد             
بهره برداری قرار می گیرد، گفت: مشکل خط 6 نیز با تزریق اعتبار از سوی بانک شهر مرتفع می شود که البته معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران اعالم کرده است که توافقات خوبی با بانک شهر داشته اند و اگر طی هفته آتی واگذاری زمین به بانک شهر انجام شود، 
 شاهد تزریق منابع به خط 6  خواهیم بود. به گفته کرونی فاز اول خط 6 مترو با تزریق 100 الی 150 میلیارد تومان تکمیل می شود.

خبرگزاری ایسنا
تاریخ:  1396/08/10

تکميلyتونلyکبيرکوهyایالمyنيازمندy300yميلياردyتومانyاعتبارyاست
معاون وزیر راه گفت: تکمیل تونل کبیرکوه واقع در بین شهرســتان های دره شــهر و آبدانان در استان ایالم نیازمند 300 میلیارد 
تومان اعتبار است. به گزارش خبرنگار مهر معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به آبدانان از نزدیک در جریان روند حفر تونل 
کبیرکوه در این شهرستان قرار گرفت. امیر امینی در حاشیه بازدید از این پروژه ملی با اشاره به روند مطلوب حفر تونل کبیرکوه، 

گفت: راه خروجی تونل کبیرکوه از سمت آبدانان باید به صورتی طراحی شود که به اقتصاد مردم آبدانان نیز کمک کند. 
وی با بیان اینکه راه خروجی تونل کبیرکوه باید از شهر آبدانان عبور کند، افزود: این تونل در فاصله 5 کیلومتری از مرکز شهرستان 
قرار دارد و عمال راه خروجی تونل از سمت جنوب شرقی شهر آبدانان گذر می کند و اقتصاد مردم آبدانان را تحت تاثیر قرار نمی دهد. 
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه عبور راه خروجی تونل از شهر آبدانان زمینه توسعه اقتصادی 
و معیشــتی مردم را نیز فراهم می کند، تصریح کرد: مســوولین حوزه راه در استان می بایست راه خروجی تونل را بازنگری کنند تا 
اقتصاد مردم نیز از راه همین تونل تقویت شود. وی همچنین با اشاره به پرداخت مطالبات پیمانکاران، گفت: برای تکمیل این پروژه 

حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است
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که جزء برنامه های اولویت دار وزارت راه و شهرســازی اســت. شادمهر کاظم زاده نماینده مردم شهرســتان های دهلران، آبدانان، 
دره شهر و بدره در مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اهمیت تونل کبیرکوه در مسیر جدید پلدختر به مرز چیالت دهلران، گفت: 
تونل کبیرکوه نقطه عطفی برای دسترســی آســان مرکز کشــور به مرز چیالت در دهلران و مشرف شدن به عتبات عالیات است.                                                                                              
وی افزود: وجود پل تاریخی گاومیشان و دیگر مسیرهای قدیمی در دره شهر و آبدانان نشان می دهد که از قدیم االیام مردم از این 
مسیر برای تردد خود استفاده کرده و این مسیرها پیشینه ای تاریخی دارند که لزوم تسریع در روند حفر این تونل برای دسترسی 
آســان و کوتاه تر به عتبات عالیات برای ســال های آتی را دوچندان می کند. حفر 3900 متر از تونل کبیرکوه ســید کمال الدین 
میرجعفریان سرپرست معاون امور عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز با اشاره به روند مطلوب حفر تونل کبیرکوه 
گفت: از مجموع 5 هزار و 600 متر تونل کبیرکوه، 3 هزار و 900 متر آن حفر شده که 3 هزار و 100 متر از سمت آبدانان و 800 
متر نیز از ســمت دره شــهر حفر شده اســت. وی افزود: با تزریق به موقع بودجه، پیش بینی می کنیم که این تونل تا پایان سال 
98 به بهره برداری برســد. دلخواه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان با اشاره به اهمیت این تونل در کاهش سوخت          
وسایل نقلیه و مدیریت زمانی مسافران، گفت: با بهره برداری از این تونل عالوه بر حذف 300 پیچ خطرساز و کاهش سوانح رانندگی، 
مسیر کوتاه تری برای تردد وسایل نقلیه ایجاد خواهد شد که ساالنه بیش از 2 میلیون و 600 هزار لیتر صرفه جویی سوخت، 60 
میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی و 600 هزار ساعت صرفه جویی زمانی خواهیم داشت. مجید عسگری فرماندار آبدانان گفت: با 
هماهنگی راه و شهرسازی استان، با صاحبان اراضی که در مسیر خروجی تونل هستند برای تملک اراضی رایزنی خواهیم کرد تا در 
صورت امکان مسیر خروجی تونل نیز به شکلی از کنار شهر آبدانان عبور کند تا اقتصاد مردم شهر آبدانان نیز تقویت شود. در ادامه 
معاون وزیر راه و شهرســازی از پروژه ساخت مسجدجامع آبدانان بازدید و در جریان روند احداث آن قرار گرفت. تونل کبیرکوه در 

فاصله 5 کیلومتری جنوب شرق مرکز شهرستان آبدانان و در فاصله 170 کیلومتری مرکز استان ایالم قرار دارد. 
خبرگزاری  مهر
1396/09/11yy:تاریخ

اتمامyفازyنخستyپروژهyاحداثyتونلyآرش-yاسفندیارyتاyپایانyآذرماه
سید مهدی پورهاشمی مجری طرح های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعالم خبر فوق گفت: پیشرفت عملیات 
بتن ریزی نهایی پروژه احداث تونل ارتباطی خیابان آرش به بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از مرز 92 درصد 

فراتر رفته است و پیش بینی می شود خیابان ولیعصر )عج( تا نیمه دی ماه سال جاری به سرانجام برسد.
تالش برای اتمام بخش باقی مانده این عملیات در بخش زیر وی با بیان آنکه سیستم تهویه تونل آرش- اسفندیار نیازمند نصب و 
راه اندازی 14 دســتگاه جت فن اســت، از آغاز تمهیدات الزم برای تامین تجهیزات تاسیســاتی پروژه خبر داد و گفت: چراغ های 
مورد نیاز برای تامین روشــنایی فاز نخســت تونل وارد کارگاه پروژه شده اســت و به این ترتیب انتظار میرود طبقه دوم تونل که 
وظیفه برقراری ارتباط 2 بخش غربی و شرقی خیابان آرش در مسیر غرب به شرق را بر عهده دارد، تا پایان آذرماه سال جاری قابل 

 بهره برداری شود. 
با بهره برداری از هفتمین طرح تونلی شهر تهران، دسترسی های شرقی-غربی در یکی از پرتراکم ترین مناطق پهنه شمالی پایتخت 
)منطقه 3( تسهیل خواهد شد. گشایش این تونل، تبعات ترافیکی ناشی از قطع ارتباط معابر شرقی- غربی منطقه توسط بزرگراه 
شهید مدرس و خیابان حضرت ولیعصر )عج( را به حداقل خواهد رساند. تونل آرش- اسفندیار در مقایسه با سایر پروژه های تونلی 

شهر تهران، از ویژگی های خاص و منحصر به فردی در ساخت و تغییر مقاطع تونل برخوردار است.
خبرگزاری  مهر
تاریخ:  1396/09/13

خروجyشهرستانyکازرونyازyبنyبستyباyتکميلyتونلyمحرم
به گفته مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس، این استان از نظر طول راه جزو سه استان اول کشور است. علیرضا سیاهپور 
در گفت و گو با ایرنا افزود: طول راه های فارس حدود 22 هزار کیلومتر اســت و طول راه های همســنگ این اســتان نیز 49 هزار 
کیلومتر برآورد می شود که از این نظر در کشور استان اول محسوب می شود. وی اظهار کرد: از سوی دیگر فارس به عنوان کریدور 
اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و بالعکس و همچنین مطرح بودن این استان به عنوان قطب کشاورزی، گردشگری، 
پزشــکی و وجود معادن مختلف، از موقعیت خاصی برخوردار اســت. تونل 2 هزار و 300 متری محرم در محور کازرون - بوشهر از 
جمله پروژه های حوزه راه در اســتان فارس اســت که تکمیل آن یکی از مطالبات اصلی مردم شهرستان کازرون است. وزیر راه و 
شهرسازی، در جریان بازدید اردیبهشت ماه امسال خود از روند اجرای این پروژه گفت که تکمیل عملیات حفاری این تونل نیازمند 

140 میلیارد تومان اعتبار است.
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فرماندار شهرستان کازرون نیز، ضمن تاکید بر لزوم کمک به سرعت گرفتن روند اجرای تونل محرم این شهرستان گفت: با تکمیل 
و بهره برداری از این تونل، شهرستان کازرون از بن بست خارج خواهد شد. سید کمال علوی در گفت و گو با ایرنا افزود: این تونل 
زمینه را برای دسترســی شهرستان کازرون به استان بوشهر فراهم می کند و با اتمام آن مسیر شیراز به بوشهر 20 کیلومتر کوتاه 
تر می کند و عالوه بر آن به حل مشــکل ترافیکی این محور ترانزیتی نیز کمک می کند. وی ادامه داد: قرارداد اولیه برای اجرای 
تونل محرم در ســال 84 انجام شــد و تا سال 94 توسط نخســتین پیمانکار این پروژه حدود 450 متر از این تونل 2 هزار و 300 
متری حفاری گردید. او اظهار کرد: پس از یک وقفه تقریبا یک ســاله، عملیات اجرایی تونل مجددا در انتهای سال 94 توسط یک 
پیمانکار دیگر آغاز شــد و امروز میزان پیشــرفت فیزیکی این پروژه به حدود 900 متر رسیده است. وی، با اشاره به مطالبه حدود 
40 میلیارد ریالی پیمانکار جدید پروژه از وزارت راه و شهرسازی گفت: امیدواریم که با پرداخت کامل مطالبات پیمانکار و افزایش 
2 برابری اعتبار این پروژه ملی شــاهد ســرعت گرفتن روند اجرایی آن باشــیم. فرماندار کازرون بیان کرد: قطعا اجرای این پروژه 
دارای توجیه اقتصادی الزم است چرا که با کوتاه شدن مسیر، در زمان و مصرف سوخت و سایر هزینه ها صرفه جویی خواهد شد.                                 
علــوی افزود: همچنین این محور می تواند در شــرایطی که دیگر محورهای مواصالتی با مشــکالتی مواجه می شــود به عنوان 
پدافند غیرعامل عمل کند و به عنوان محور جایگزین امکان دسترســی شهرســتان به استان بوشهر را فراهم سازد. مدیر کل راه و 
شهرسازی فارس نیز، با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود 40 درصدی پروژه تونل محرم کازرون گفت: مبلغ اولیه قرارداد این پروژه 
248 میلیارد ریال بود و تا پایان ســال 90 حدود 140 متر از آن حفاری شــد.فیروز تکاور افزود: پس از آن در سال های 91، 92 و 
93 نیز به ترتیب 112، 110 و 73 متر از تونل حفاری شد و در سال 94 یک وقفه در کار ایجاد شد. او ادامه داد: عملیات اجرایی 
پروژه مجددا در اواخر ســال 94 آغاز شــد و طی سال های 95 و 96 )تاکنون( نیز جمعا 400 متر و در مجموع حدود 900 متر از 
کل تونل حفاری شده است. وی، اصلی ترین مانع بر سر راه اجرای این پروژه را مشکالت مالی ذکر کرد و افزود: امیدواریم با تامین 
اعتبار این پروژه شــاهد سرعت گرفتن روند اجرای آن باشیم. شهرستان کازرون در 120 کیلومتری غرب شیراز واقع شده است و 

محل اتصال فارس از سمت غرب به کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر است.
خبرگزاری ایرنا
1396/09/1۵yy:تاریخ

تعطيلیyموقتyتونلyشمارهy2yمعدنyزغالyسنگyمينودشت
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مینودشت درشرق گلستان از تعطیلی موقت تونل شماره 2 معدن زغال سنگ تخت این شهرستان 
 به دلیل نقص فنی در سیستم تهویه هوای آن خبر داد و گفت: حدود 40 کارگر این تونل در بخش های دیگر معدن مشغول کار هستند.

 حبیب اهلل ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعطیلی موقت بخشی از تونل شماره 2 معدن زغال سنگ تخت مینودشت 
که توســط پیمانکار شــرکت البرز شرقی اداره می شود از هفته گذشته به دلیل مشکل تهویه هوا و انجام تعمیرات استحکامی بوده 
است. وی با بیان اینکه این تونل حدود 40 کارگر داشت که بیشتر آنان در بخش های دیگر این معدن مشغول به کار هستند، گفت: 
در مدت انجام تعمیرات و رفع مشــکل تهویه تونل شــماره 2، کارفرما موظف است حقوق تعداد اندکی از کارگرانی را که در دیگر 
بخش ها به کار گرفته نشــده اند، پرداخت نماید. ابراهیمی اضافه کرد: بر اساس بررسی های انجام شده توسط بازرسان اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و تعهد کارفرما و پیمانکار، عملیات رفع مشکل تهویه و تعمیرات استحکامات این تونل ظرف 10 روز آینده به 
پایان می رسد. وی با اشاره به فعالیت 100 کارگر در معدن زغال سنگ تخت مینودشت، تصریح کرد: نظارت بر رعایت اصول ایمنی 
دراین معدن با توجه به حادثه انفجار 13 اردیبهشت امسال در معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر، به صورت مستمر توسط 
بازرسان این اداره انجام می شود. رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مینودشت همچنین از شروع به کار کارخانه نورد فوالد این 
شهرســتان که تابستان امسال به دلیل پایین آمدن قیمت فوالد به صورت موقت حدود سه ماه تعطیل شده بود، خبر داد و گفت: 
این واحد تولیدی از نیمه دوم مهرماه با 70 کارگر فعالیت خود را مجددا آغاز کرده است. شهرستان مینودشت با افزون بر 81 هزار 

نفر جمعیت درشرق استان گلستان واقع است و معادن زغال سنگ آن در رشته کوه البرز شرقی قرار دارد.
خبرگزاری ایرنا
139/09/1۸yy:تاریخ

افتتاحyفازyاولyقطارyشهریyاهواز،yپایيزyسالyآینده
معاون عمرانی استانداری خوزستان گفت: بر اساس برنامه شرکت کیسون، فاز اول پروژه قطار شهری اهواز، پاییز سال آینده افتتاح 
می شود. فرامند هاشمی زاده در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه قطار شهری اهواز اظهار کرد: خوشبختانه در حال 
حاضر پروژه راه افتاده و عملیات اجرا بهبود یافته است. یک دستگاه TBM به کارگیری شده است و دومین دستگاه TBM نیز 

در حال تعمیر است تا حفر تونل از زیر رودخانه کارون را انجام دهیم.



 نشریه تونل   شماره 33  پاییز 1396  19   

IRANIAN TUNNELLING ASSOCIATION MAGAZINE

وی با اشاره به حل مشکالت مربوط به تأمین اعتبار پروژه قطار شهری اهواز، تصریح کرد: مجوز 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت 
برای فاز اول پروژه قطار شــهری اهواز که منتقضی شــده بود، مجددا پایدار شد و وزیر کشور نیز این مجوز را تأیید کردند تا برای 

تأمین اعتبار به بانک مرکزی ارجاع شود.
معاون عمرانی اســتانداری خوزســتان ادامه داد: همچنین مسأله 60 میلیارد تومان اسناد خزانه برای پروژه قطار شهری اهواز حل 
شد و این رقم تا هفته های آینده هم از محل این اسناد خزانه و هم از محل این اوراق مشارکت به پروژه تزریق خواهد شد که قطعا 

موجب تسریع در عملیات اجرایی پروژه می شود. 
هاشــمی زاده بیان کرد: خط یک پروژه قطار شــهری اهواز به طول 23 کیلومتر برنامه ریزی شده که در ابتدا مقرر بود فاز اول خط 
یک پروژه از ایستگاه میدان فرودگاه تا ایستگاه مصالی به طول حدود هفت کیلومتر باشد. در حال حاضر نیز تمرکز بر اجرای همین 
فاز از پروژه اســت. وی افزود: اما صحبت هایی شــده تا فاز یک و دو این پروژه به طول 23 کیلومتر همزمان با هم عملیاتی شوند و 
مورد بهره برداری قرار بگیرند. معاون عمرانی استانداری خوزستان عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی ارائه شده ازسوی شرکت کیسون 
پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز فاز یک این پروژه به طول هفت کیلومتر تا ظرف 12 ماه آینده یعنی در پاییز سال آینده افتتاح 

می شود.
 پایگاه خبری پیام خوزستان
1396/09/20yy:تاریخ

 دستگاهyTBMyقطارyشهریyدرyایستگاهyساعتyبهyکارyافتاد
شــهردار اهواز در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه قطار شــهری اهواز توضیحاتی ارائه داد. منصور کتانباف ضمن 
اشــاره به این مطلب که دستگاه TBM پس از یکســال عدم فعالیت آغاز بکار کرده در خصوص پیشرفت فیزیکی این پروژه طی 
روزهای گذشته گفت: عملیات خاکریزی دسترسی شرقی ایستگاه میدان شهید بندر جهت بازگشایی مسیر جنوب به شمال تقاطع               
غیر همســطح این میدان و دسترســی شرقی ایستگاه نفت و بازگشایی مسیر اصلی و مستقیم بلوار پاسداران در محدوده یاد شده 

انجام شد. 
وی ادامه داد: عملیات روســازی تونل کارون حد فاصل ایســتگاه زیتون به سمت ایســتگاه فرودگاه و ایستگاه میدان شهید بندر 
)چهارشیر( و عملیات آب بندی ایستگاههای بخش شمالی فاز اول خط یک پروژه قطار شهری اهواز شامل ایستگاه فرودگاه، زیتون، 

شهید بندر،نفت، میدان خلیج فارس و مرکز فرهنگی نیز مجددا آغاز شد. 
شهردار اهواز همچنین به آماده سازی مسیر تونل های کرخه و کارون  جهت عملیات روسازی  اشاره و  تصریح کرد: در حال حاضر 
TBM  کارون در ایستگاه میدان ساعت مستقر و در حال فعالیت است و عملیات حفاری از ایستگاه میدان ساعت به سمت ایستگاه 

مسجد آذربایجانیها نیز آغاز شده است. 
وی در ادامه از تصویب انتشــار 3000 میلیارد ریال اوراق مشــارکت جهت تکمیل فاز نخست خط یک قطار شهری اهواز از سوی 
شورای شهر اهواز، وزارت کشور و غیره خبر داد. کتانباف در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه TBM پس از یکسال که غیرفعال بود 

آغاز بکار کرد.
پایگاه خبری پیام خوزستان
1396/09/21yy:تاریخ

پيشرفتyپروژهyتونلyفاضالبyغربyتهرانyبهy3۵yدرصدyرسيد
 مدیر امور نظارت بر خطوط انتقال شرکت فاضالب تهران از پیشرفت 35 درصدی پروژه تونل فاضالب غرب تهران خبر داد و گفت: 
در هفته گذشته 80 متر حفاری و سگمنت گذاری )قطعات بتنی پیش ساخته( در این پروژه انجام شد که نسبت به عملکرد پیشین 
یک رکورد محســوب می شود. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شــرکت فاضالب تهران، »مسعودرضا ثامنی« اضافه کرد: تاکنون     
یک هزار و 184 متر از مســیر حفاری معادل 981 حلقه رینگ، سگمنت گذاری شده است.در بیشتر تونل هایی که با دستگاه های 
حفاری مکانیزه حفاری می شــود و بدنه ای ریزشــی دارند، دیواره تونل توسط قطعات بتنی پیش ساخته ای به نام سگمنت محکم 
می شود. این سازه های بتنی سنگین و نیمه سنگین شامل یک قالب سازه ای فرم داده شده توسط آرماتور و بتن قالب گیری شده در 

شرایط خاص است.
مدیر امور نظارت بر خطوط انتقال شــرکت فاضالب تهران با بیان اینکه سرعت اجرای عملیات با دو شیفت شدن فعالیت کارخانه 
سگمنت سازی و عملیات حفاری مکانیزه تونل در روزهای اخیر افزایش یافته است، گفت: با ورود منظم پوشش محافظ یکپارچه 
عملیات سگمنت سازی به سرعت مطلوب اجرایی رسیده است.وی اضافه کرد: هم اکنون با دو شیفت شدن تولید سگمنت، اندوخته 

ما به 300 رینگ رسیده که این امر فرآیند حفاری و رینگ گذاری را تسریع کرده است.
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بــه گزارش ایرنا، طول کل پروژه تونل فاضالبروی غرب تهران 10.8کیلومتر اســت که پس از بهره برداری، بخش عمده فاضالب 
مناطق مرکزی و غرب تهران را به تصفیه خانه جنوب غرب انتقال می دهد.

خبرگزاری ایرنا
1396/09/22yy:تاریخ

 
 درخواستyاحداثyتونلyزیرyتجریش

فرماندار شــمیرانات در جلســه با اعضای شورای شهر تهران با بیان این که شــمال تهران با کوچک ترین بارشی قفل می شود، 
خواستار احداث تونل زیرگذر از »دزاشیب« تا چهارراه »پارک وی« شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت اهلل خان محمدی در جلسه مشترک مسئوالن استانی با اعضای شورای شهر تهران، طی سخنانی 
گفت: شمیرانات در 15 روز عید نوروز سال جاری حداقل 3 میلیون و 700 هزار نفر تردد را تجربه کرد و ترافیک بسیار زیادی 
در این شهرســتان و به خصوص در منطقه یک تهران شاهد هستیم که قبل از انتخابات 94 از مرحوم آیت اهلل هاشمی خواستم 

ورود کرده و برای رفع معضل ترافیک با آقای قالیباف صحبت کند، که گفت محسن این کار را انجام می دهد.
وی افزود: ما برای حل معضل ترافیک نیاوران، معتقدیم که برگشت خط 3 مترو از نوبنیاد و شهرک قائم به نیاوران بیاید و پس 
از عبور از تجریش و چهارراه »پارک وی« به سمت غرب تهران برود، چرا که در این مسیر وجود دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده 

علوم بهزیستی، دانشکده علوم پزشکی، سالن اجالس سران و نمایشگاه دائمی سبب ایجاد ترافیک بسیار سنگین شده است.
فرماندار شــمیرانات به جلسات خود و چمران، رییس قبلی شــورای شهر تهران و نیز معاونین سابق شهردار تهران اشاره کرد و 

گفت: رفع ترافیک یکی از ضروریات شمیرانات است.
وی به احداث تونل زیرگذر از »دزاشــیب« تا چهارراه »پارک وی« اشــاره کرد و گفت: احداث این تونل از زمان آقای کرباسچی 
مطرح بوده است، که در پی آن میدان تجریش مانند بازار تهران سنگ فرش شود، میدان تجریش واقعا دیگر کشش این ترافیک 

را ندارد، جز این اقدام راهی برای خروج از ترافیک میدان تجریش و تردد مردم در این منطقه نداریم.
خان محمدی به حریم روستای »پس قلعه« در محله »دربند« اشاره کرد و افزود: این روستا طرح هادی، دهیار و شورای روستا 
دارد، اما در واقع نه روســتا و نه شــهر است، مصوبه نقطه گردشــگری هیات دولت را نیز دارد ولی عمال نمی توان در این روستا 

طرح گردشگری اجرا کرد و حتی امکان تعمیر و بازسازی نیز در این روستا وجود ندارد.
فرماندار شــمیرانات ســپس به مرتفع ســازی تجاری در خیابان های 6 متری و 8 متری منطقه یک تهران اشاره کرد و گفت: 
شــمیرانات دیگر قفل شــده است و باید شورای شهر تهران به یک تصمیم مناســب برای این منطقه کند تا از خفگی در آید، با    

کم ترین بارش شهر قفل می شود.
خبرگزاری مهر
1396/09/22yy:تاریخ

ساختyبزرگترینyتونلyخاورميانهyدرyآزادراهyتهران-yشمال
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خیراهلل خادمی با اشاره  به اجرای حدود 40 هزار متر تونل در سه طرح  اقتصاد  مقاومتی آزادراهی 
 کشور اظهار کرد:  در برنامه ریزی برای طرح های  اقتصاد  مقاومتی 6 طرح  به طول 223 کیلومتر در حوزه آزادراهی تعریف شده است.
وی ادامه داد:  در سه پروژه آزادراهی تهران- شمال، اراک- خرم آباد و همت- کرج 40 هزار متر تونل طراحی شده و در حال اجراست.
وی با اشاره به مشکالت اجرای تونل در آزادراه تهران- شمال افزود: بیش از 31 هزار متر از این رقم مربوط به این آزادراه است که 

دارای 39 دستگاه تونل است. 
خادمی با اشــاره به اجرای بزرگترین تونل کشــور در منطقه 2 آزادراه تهران- شمال گفت: این تونل 6400 متری بزرگترین تونل 

خاورمیانه است که کوهستانی بودن و شرایط جوی منطقه اجرای آن را با سختی روبرو کرده است.
وی با اشــاره به اجرای بیش از 8000 متر تونل در آزادراه اراک- خرم آباد خاطرنشــان کرد: این آزادراه یکی از مهمترین حلقه های 
کریدور آزاداه شمال به جنوب کشور است که موجب اتصال نواحی شمالی کشور به بندر امام خمینی می شود و با تکمیل آن اتصال 

بین آزادراه اراک – سلفچگان – ساوه و خرم آباد – پل زال برقرار خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم
1396/09/24yy:تاریخ
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نصبyتجهيزاتyسيگنالينگyوyتعبيهyهواکشyهاyدرyخطy7yمترو
مجری خط 7 مترو تهران گفت: نصب تجهیزات ســیگنالینگ و تعبیه هواکش ها طبق برنامه در حال انجام است.به گزارش ایسنا، 
مهدی امینی در مورد آخرین وضعیت این خط و تالش برای باز راه اندازی هر چه ایمن تر آن گفت : از تاریخ 30 مهر ماه ســال 
جاری جلسات متعددی در 2 بخش تجهیزات و سیویل برگزار شده و متعاقب تصمیمات اخذ شده ، طبق برنامه زمان بندی اقدامات 

مهمی صورت پذیرفته است. 
وی از آغاز و پیگیری نصب تجهیزات ســیگنالینگ فاز بهره برداری و کابل کشــی های مرتبط با آن ظرف یک ماه اخیر خبر داد و 
در ادامه به تامین زمین مورد نیاز جهت احداث 2 هواکش میان تونلی دیگر در خط 7 که هفته گذشــته محقق شــد اشاره کرد و 
افزود: پیشرفت عملیات  اجرایی ساخت 4 هواکش میان تونلی به طور میانگین از مرز 80 درصد فراتر رفته و با  تالشهای صورت 
گرفته، در روزهای اخیر زمین الزم جهت احداث 2 هواکش مورد نیاز دیگر تملک شــد که در این میان باید از همکاری شهرداری        
منطقه 2 و همچنین ســازمان بوســتان ها و فضای سبز شهرداری تهران تقدیر کرد.بر اساس گزارش روابط عمومی مترو، امینی از 
تالش برای نصب هواسازهای الزم در تمام ایستگاههای خط 7 تا پایان سال جاری خبر داد و در خاتمه گفت:در دوره جدید مدیریت 
مترو، تالشهای فراوانی صورت گرفته تا خط 7 مترو تهران در اسرع وقت و با لحاظ تمام الزامات ایمنی فاز بهره برداری، مجددا در 
اختیار شهروندان قرار گیرد. به دنبال برنامه ریزیهای صورت گرفته، انشااهلل 22 کیلومتر از مسیر این خط که شامل 19 ایستگاه از 
بلوار بســیج تا میدان صنعت می شــود، با تکمیل سیستم تهویه و همچنین نصب .تجهیزات سیگنالینگ. مورد نیاز، در موعد مقرر 
به چرخه سرویس دهی باز خواهد گشت تا با تامین واگن های الزم بتوان حداکثر جابجایی مسافران را در این خط محقق ساخت.
 خبرگزاری ایسنا
1396/09/26yy:تاریخ

 امضایyتفاهمyنامهyاحداثyآزادراهyاهواز-ایذه-لردگانyباyسرمایهyگذارyچينی
استاندار خوزستان گفت: تفاهم نامه احداث آزادراه اهواز - ایذه - لردگان - اصفهان بین سرمایه گذار چینی و استانداری خوزستان 

منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری خوزستان، غالمرضا شریعتی در آیین امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: تبدیل تفاهم نامه به 
یک قرارداد قابل اجرا، زمان بر بوده و در این مدت موارد اداری و قانونی موجود در تفاهم نامه پیگیری می شود تا شرایط الزم برای 
حضور ســرمایه گذار چینی در این پروژه فراهم شــود.وی گفت: برای احداث این پروژه توجیهات کارشناسی و دقیقی انجام شده و 
تایید آن توسط هیات دولت به لحاظ کارشناسی بسیار تعیین کننده بود. وی افزود: افزایش سهم دولت در اجرای این پروژه اهمیت 
زیادی داشــته و در این راســتا وزارت راه و شهرســازی آمادگی دارد در این زمینه تعامالتی داشته باشد تا عالوه بر افزایش سهم 
مشــارکت دولت، جذبه برای ورود ســرمایه گذار در این طرح بیشتر شود.شریعتی بر مشارکت بخش خصوصی در اجرای  پروژه ها 
در خوزســتان تاکید کرد و گفت: همان گونه که در مصوبه دولت هم اشاره شده، مشارکت بخش خصوصی یکی از الزامات ساخت 
این پروژه است و در این راستا پس از انصراف بنیاد مسکن، به دنبال سرمایه گذار جدید بودیم.وی ادامه داد: پس از ارایه پیشنهاد 
به یک شــرکت چینی، هیاتی از ســوی این شرکت برای بازدید و بررسی پروژه به ایران آمد که در نهایت منجر به انعقاد قرارداد در 
این زمینه شد.استاندار خوزستان بیان کرد: این شرکت چینی پس از بازدید از این پروژه و برگزاری جلسات کارشناسی با اداره کل 
راه و شهرسازی خوزستان موافقت خود را برای سرمایه گذاری در پروژه احداث آزاد راه اهواز - ایذه - لردگان - اصفهان ابراز کرد.

وی ادامه داد: این شرکت چینی از شرکت های بزرگ محسوب می شود و طرح های عمرانی متعددی را در کشورهای مختلف به 
سرانجام رسانده است. شریعتی در خصوص جزییات این تفاهم نامه توضیح داد: سهم مشارکت دولت در اجرای این پروژه 30درصد 
و میزان مشارکت مالی سرمایه گذار 70 درصد است اما وزارت راه و شهرسازی مایل است تا در جریان برخی تعامالت سهم دولت 

در این پروژه را افزایش دهد.
استاندار خوزستان ساخت آزادراه اهواز - ایذه- لردگان را در رونق اقتصادی خوزستان تاثیرگذار خواند و گفت: امید است با سرعت 

در روند انعقاد قرارداد، شاهد تحول در رونق اقتصادی استان و نیز کاهش بار ترافیکی در این مسیر باشیم.
ابتدای اردیبهشت امسال با توجه به ضرورت احداث آزاد راه اهواز – ایذه – لردگان – اصفهان، مصوبه ای برای ساخت این بزرگراه 
با اعتباری بالغ بر 55 هزار میلیارد ریال تصویب شــد. این آزاد راه به طول 120 کیومتر اجرا می شــود و انتظار می رود با کاهش 
تصادفات رانندگی، افزایش سطح ایمنی و کاهش مسافت، سرعت جابجایی مسافران را باال ببرد. پروژه 272 کیلومتری آزاد راه اهواز 
– ایذه – لردگان مسافت 305 کیومتری اهواز لردگان را کاهش داده و نیاز به عبور از تونل های متعدد این مسیر را کاهش می دهد.
خبرگزاری ایرنا 
 1396/09/27yy:تاریخ
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مروری بر پروژه خط 6 متروی تهران؛ چالش ها و دست آوردها
صادق طریق ازلی

مجری پروژه خط 6 متروی تهران، شرکت متروی تهران

چکيده:
توسعه شبکه مترو یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش ترافیک و آلودگی کالن شهرها محسوب می شود. تهران نیز از این امر مستثنی 
نیست و توسعه و تکمیل شبکه مترو جزء زیرساخت های توسعه پایدار برای پایتخت ایران قرار دارد. در این راستا احداث خط 6 متروی 
تهران در حال انجام است. این خط با طول 31/2 کیلومتر از جنوب شرق تهران در محدوده دولت آباد شروع می شود و با عبور از مرکز 
شــهر به ســمت شمال غرب در محدوده سولقان خاتمه می یابد. در حدود 10/7 کیلومتر ابتدایی این مسیر با دستگاه حفار تمام مقطع 
)EPB-TBM( و حدود 20/5 کیلومتر مابقی به روش سنتی )NATM( ساخته شده است. همچنین ساخت قطعه توسعه جنوبی آن 
در حدفاصل دولت آباد تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( در حال انجام می باشد. خط 6 مترو مجموعآ دارای 31 ایستگاه می باشد 
که 6 مورد از آن ها ایستگاه تقاطعی با خطوط دیگر است. در این مقاله به معرفی مشخصات و چالش های خط 6 مترو پرداخته می شود. 
از جمله شاخص های اصلی خط 6 می توان به مدیریت ریسک مناسب با حداقل نشست زمین در محیط شهری، کنترل کیفیت مطلوب 

با استفاده از آزمایش های متعدد و سرعت ساخت منحصر به فرد حتی در شرایط زمین شناسی پیچیده اشاره نمود.
  

کلمات کلیدی: تونل سازی، مدیریت ریسک، مدیریت زمان، کنترل ارتعاش، خط 6 متروی تهران

yمقدمه
امروزه با گســترش شهرها و جمعیت در مناطق شهری، نیاز به 
توسعه زیرساخت هاي شهري امری اجتناب ناپذیر است. اگـرچـه 
برنامه ریزي هاي جامع و تفصیلي شهرها پاسخگوي برخي از این 
نیازها بوده است، اما عدم توسعه متوازن یـــا توسـعه بـا نرخـي 
کمتر از برنامه هاي پیش بیني شده، عالوه بر کاهش شـاخص هاي 
زیسـت محیطـي و سـالمتي، کـاهش ســـطح رضـایت و رفـاه 
شــهروندان را از امکانات شــهري ایجاد شــده را به دنبال دارد. 
بســترهاي ترافیکي الزم براي حمل و نقل درون شهري یکي از 
مهم ترین این زیرساخت ها مي باشـــد کـــه بـا توجـه بـه ارزش 
اقتصادي زمین هاي شــهري و محدودیت هاي فضاهاي شــهري 
ناگزیر است در طبقات زیرین ســطح زمین ایجاد گردد. یکی از 
کلیدی ترین ناوگان های حمل و نقل درون شهری مترو می باشد. 
کالن شهر تهران نیز با داشتن چندین خط مترو از این سامانه بهره 
می برد. با این حال هنوز شبکه متروی تهران تمام شهر را پوشش 

نمی دهد و ساخت خطوط جدید در دستور کار قرار دارد.

خط 6 متــروي تهران از جنوب بزرگــراه دولت آباد در جنوب 
شــرقی تهران شــروع شــده و پس از عبور از بزرگــراه آزادگان 
)محدوده پارک جنگلي توســکا( و خیابان  هفده شهریور، از مرکز 
شهر تهران می گذرد. سپس با عبور از خیابان دکتر فاطمي، بلوار 
مرزداران و اتوبان همت در انتها به پارک جنگلي کوهسار مي رسد. 
به منظور تســهیل ارتبــاط به حرم مطهر حضــرت عبدالعظیم                   
حسنی )ع( و سرویس دهی شبکه مترو به بخش های جنوبی شهر 
تهران، توســعه جنوبی این خط با طول تقریبي 6 کیلومتر نیز در 
دستور کار متروی تهران قرار گرفته است. در شکل 1 پالن مسیر 

خط 6 به همراه موقعیت ایستگاه های آن نشان داده شده است.
ایــن خط در طی مســیر در ایســتگاه قیــام با خــط 7، در 
ایســتگاه میدان شــهدا با خط 4، در ایســتگاه امام حسین )ع( 
بــا خط 2، در ایســتگاه هفت تیر با خط 1، در ایســتگاه میدان 
ولیعصر)عج( با خط 3 و در ایســتگاه کوی نصر مجدداً با خط 7 
تقاطع دارد. این پروژه شــامل 31/2 کیلومتر تونل، 27 ایستگاه، 
 28 هواکــش میــان تونلی و 3 پســت برق HVS می باشــد. 
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y-1زمينyشناسیyمهندسیyپروژه
دشت تهران و گستره پیرامون آن به سبب موقعیت جغرافیایي 
ویژه تهران، بیشتر از سایر دشت هاي کشور مورد توجه پژوهشگران     
زمین شناسي قرار گرفته اســت. از دیدگاه زمین شناسی، دشت 
تهران از آبرفت های رودخانه ای تشــکیل گردیده و اثرات ناشی از 
فرآیندهــای آب و هوایی و همچنین فعالیت های تکتونیکی اخیر 
باعث ایجاد انواعی با ضخامت و دانه بندی گوناگون شــده است. 
مقاالت مربوط به ریبن )Rieben( از معروف ترین مطالعات زمین 
شناســي در این منطقه است ]1[. ریبن از سال 1953 تا 1966، 
چینه شناســي آبرفت هاي تهران را کــه متأثر از عملکرد عوامل 

تکتونیکي و ریخت شناسي هستند مورد بررسي قرار داده است. 
بر اســاس مطالعات ریبن، آبرفت هاي تهران بر اســاس خواص      
زمین شناســي به چهار ســازند به نام هاي C. B. A و D تقسیم 
شده اســت. در جدول 1 خالصه اي از خصوصیات زمین شناسي 
سازندهاي آبرفت تهران مشاهده می گردد. خط 6 متروی تهران با 
عبور از قطر شــهر، با همه سازندهای زمین شناسی مذکور مواجه 
شده است. در این میان، سازند A کمتر از دیگر سازندها در مسیر 

این خط قرار داشته است. 

ضخامتتراکماندازهyذراتنامyسازند

)A( بیش از 1000 مترسیماني شدگي زیادگراول ماسه اي تا ماسه سازند هزاردره

)B( 60 مترسیماني شدگي متوسطسیلت و رس با کمی ماسهسازند آبرفتي

)C( 60 مترسیماني شدگي متوسطسیلت و رسازند آبرفتي

)D( کمتر از 10 متربدون سیماني شدگيماسه تا ماسه سیلتیآبرفت هاي جوان

جدول 1- خالصه خصوصیات زمین شناسي سازندهاي آبرفتي در جنوب تهران.

بــه منظور شناســایی شــرایط ژئوتکنیکی مســیر پــروژه، 
آزمایش هــای متعدد و مختلف مورد نیاز صورت پذیرفته اســت. 
آزمایش هاي صحرایي انجام شــده عمدتاً شامل آزمایش های نفوذ 
استاندارد )SPT(، پرســیومتری، نفوذپذیری، لرزه ای، دانسیته 
برجــا، بارگذاری صفحــه ای و برش برجا بوده اســت. همچنین 
آزمایش هــای آزمایشــگاهی الزم مانند برش مســتقیم بر روی 
 نمونه های حاصل از گمانه های شناســایی انجام شــده اســت.

y6yخطyپروژهyدرyایستگاهyوyتونلyساختyهایy2- روش
حفاری تونل در بخش هاي مختلف مسیر هر پروژه ای می تواند 
بــه روش هاي متفاوتي انجام گیرد. عواملــي مانند میزان روباره، 
شــرایط ژئوتکنیکــی، مالحظــات هیدروژئولوژی و ســطح آب 
زیرزمیني، تداخل با بافت شــهري و تأسیسات زیرزمینی شهري، 
شرایط اجرایي و زمان مورد نظر برای اتمام پروژه بر انتخاب روش 
حفاري تونل موثر مي باشند. بر این اساس، 10/7 کیلومتر از تونل 
خط 6 در حدفاصل منطقه دولت آباد تا میدان سپاه که اکثر آن در 
زیر سطح آب زیرزمینی واقع شده به روش مکانیزه )توسط ماشین 
EPB-TBM( و 20/5 کیلومتــر مابقی تا محدوده ســولقان به 
روش سنتی )NATM( ساخته شده است. عملیات حفاری تونل 
توســعه جنوبی این خط از محدوده دولت آباد تا حرم که شامل 4 
 ایستگاه است، توسط یک ماشین EPB-TBM صورت می پذیرد. 
قطر تونــل خط 6 مترو در حدود 9 متر می باشــد و هر دو خط 

رفت و برگشــت قطار در آن تعبیه شده است. سطح مقطع تونل 
NATM خط 6 متروی تهران در شکل 2 نشان داده شده است. 

مراحل اجرای این تونل به ترتیب شامل موارد ذیل می باشد:

aحفاری بخش فوقانی
aنصب سیستم نگهداری موقت بخش فوقانی )شامل لتیس، 

مش و شاتکریت(
aحفاری بخش تحتانی

aنصب سیستم نگهداری موقت بخش تحتانی )شامل لتیس، 
مش و شاتکریت(

aبتن ریزی کف )رادیه(
aبتن ریزی دیواره و سقف )الینینگ نهایی(

شکل 2 -الف( سطح مقطع تونل خط 6 متروی تهران 
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)ج()ب(

)ه()د(
شکل 2- ادامه - )ب( حفاری بخش فوقانی؛ )ج( اجرای سیستم نگهداری اولیه بخش تحتانی؛ )د( اجرای پوشش نهایی کف تونل و )ه( اجرای پوشش نهایی دیواره 

و سقف تونل. 

به منظور ساخت ایستگاه ها در خط 6، با توجه به شرایط خاص 
هــر یک، از روش های مختلفی مانند شــمع و ریب، کند و پوش 
و همچنین NATM اســتفاده گردیده است. با عنایت به میزان 
روباره و شرایط ژئوتکنیکی، اکثر ایستگاه ها به صورت زیرزمینی و 

به روش شمع و ریب اجرا شده است. تصاویری از ساخت ایستگاه  
در خط 6 به روش کند و پوش و NATM در شــکل 3 مالحظه 

می گردد.

 .NATM شکل 3- ساخت ایستگاه در خط 6 متروی تهران: )الف( روش کند و پوش و )ب( روش

y6yخطyپروژهyاصلیyهایyشاخصy-3
طی ساخت این پروژه سعی شده است اکثر حوزه های مربوط به 
پیکره دانش مدیریت پروژه )PMBOK( پیگیری و اجرایی گردد 
که از جمله آن ها می توان به مدیریت ریســک، مدیریت کیفیت، 
مدیریت زمــان، مدیریت ذینفعان، مدیریــت هزینه و مدیریت 
یکپارچگی پروژه اشــاره نمود. شــاخص های اصلی پروژه خط 6 

متروی تهران شامل موارد زیر می باشد:
• مدیریت برنامه ریزی و زمان

aاستفاده از روش برنامه ریزی خطی )LSM( برای کنترل و 

نظارت بر پیشرفت پروژه
aجانمایی مناسب تونل های دسترسی

a مدیریــت منابع مانند تعداد قالب ها، پمپ های بتن ریزی و 
بچینگ ها

• مدیریت ریسک
a تعیین ریسک ساختمان ها در محیط شهری

)HSE( سالمت، ایمنی و محیط زیستa
aراه حل های مهندســی بــرای عبور از محدوده ســازه های 

حساس
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• مشاوره حین ساخت
aابزاربندی و رفتارنگاری
TBM تحلیل عملکرد a

aآنالیز برگشــتی براســاس داده های رفتارنگاری و برداشت 
زمین شناسی

• مدیریت هزینه
a بهینه سازی طراحی

aکنترل کیفیت
 aمهندسی ارزش

y-4برنامهyریزیyوyمدیریتyپيشرفتyپروژه
یکی از اصول اولیه در پیشبرد بهینه پروژههای عمرانی، داشتن 
برنامه و زمانبندی مشــخص برای انجام فعالیتهای پروژه اســت. 
به منظور برنامــه ریزی پروژههای عمرانی میتوان از روشــهای       

برنامه ریزی شبکهای و خطی استفاده نمود ]2. 3[.
 برای برنامه ریزی و کنترل پیشرفت تونلهای NATM خط 6 از 
روش LSM اســتفاده شده است. روش LSM با استفاده از رسم 
نمودار، مکان و زمان هر یک از فعالیتهای کاری نشــان میدهد. با 
بهره گیری از این نمودار میتوان وضعیت کاری هر نقطه از مسیر 
را در زمانهای مختلف تعیین نمود ]4. 5[. اســتفاده مناســب از 
روش LSM میتواند منجر به افزایش نرخ انجام فعالیتهای مختلف 

خطی در پروژه شود. 
نمونه ای از نمودار این روش در حدفاصل محدوده ایستگاه پارک 
الله تا ایســتگاه یادگار امام در شــکل 4 نشــان داده شده است. 
همانگونه که در این شکل مالحظه میشود، با توجه به زمانبندی 
در نظر گرفته شــده برای پروژه و زمان اتمام حفاری و الینینگ 
تونلها، برنامه ریزی الزم صورت پذیرفته است. با استفاده از روش 
LSM، موقعیت تونلهای دسترســی و نرخهــای الزم حفاری و 
الینینگ در هر جبهه کار تعیین شده است. بنابراین تعداد نیروی 
انسانی، ماشین آالت عمرانی، قالبهای بتن ریزی و غیره مشخص 

میگردد. 
با کنترل کردن هفتگی وضعیت پیشــرفت تونلها و مقایسه آن 
با برنامه زمانبنــدی موجود در نمودار LSM، جبهه کارهایی که 
از لحاظ زمانبندی در حفاری یا الینینگ عقب باشــند مشخص 
میشــود و با افزایش نرخ حفاری و یا الینینگ در آن جبهه کار و 
یا جبهه کار مجاور، وضعیت اجرا تا حد امکان به برنامه زمانبندی 
اتمام پروژه نزدیک میشود. با توجه به برنامه زمانبندی این پروژه، 
تعداد 37 جبهه کار برای حفاری تونل در نظر گرفته شــده است 
که شامل تونلهای دسترسی مســتقل و دسترسی از ایستگاه ها 
میباشد. همچنین به طور متوســط حدود 30 قالب فعال 6 و 9 

متری برای الینینگ تونلها در پروژه استفاده شده است. 
 

شکل 4- نمودار LSM قسمتی از مسیر پروژه خط 6 متروی تهران

با نظارت ویژه بر وضعیت پیشرفت این پروژه، رکوردهای قابل 
توجهی در بخش NATM حاصل شــده اســت که از آن جمله 
می توان به میــزان حفاری و الینینگ بیش از 800 متر در هفته 
اشــاره نمود. نرخ های هفتگی حفاری و الینینگ پروژه خط 6 در 
شکل 5 مشاهده می شود. همچنین برای حفاری بخش فوقانی و 
الینینگ در یک جبهه کاری، به ترتیب بیش از 40 متر و 70 متر 
در هفته به ثبت رســیده است. همانگونه که در شکل 5 مالحظه 
می گردد، به مرور زمان و با باز شــدن تونل های دسترســی، نرخ 
حفــاری افزایش یافتــه و پس از آن با اتصــال جبهه های کاری 
مختلف، این نرخ کاهش یافته تــا زمانی که تمام تونل یکپارچه 

شده است. 
شکل -5 نرخ های حفاری و الینینگ هفتگی تونل خط 6 متروی تهران
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۵- مدیریتyریسک
احــداث تونل و فضاهــای زیرزمینی به ویــژه در محیط های 
شهری با مخاطرات و ریســک های قابل مالحظه ای همراه است. 
مدیریت ریسک به فرآیندی اطالق می شود که هدف آن کاهش 
آثار زیان آور یک فعالیــت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی 
حوادث ناخواســته و برنامه ریزی برای اجتناب از آن ها است. طی 
این فرآیند با سنجش و ارزیابی ریسک، سعی بر کنترل و کاهش 
ســطح ریسک مربوطه می شود. به طور کلی استراتژی های به کار 
رفته در مدیریت ریســک شامل اجتناب از ریسک، کاهش اثرات 
منفی ریسک، انتقال ریسک به بخش های دیگر و پذیرش قسمتی 

یا تمامی پیامد های آن ریسک خاص می باشد.
با توجه به گستردگی پروژه خط 6 مترو و عبور از بافت فرسوده 
شهری، ریســک های متعددی پیش  رو بوده است. به این منظور 
با بهره گیری از تکنیک های مختلف سعی بر کنترل این ریسک ها 

شده است که برخی از آن ها عبارت است از:
aشناســایی معارضان سطحی و زیرسطحی پروژه با استفاده از 
روش هایی مانند مکاتبه با ســازمان های شهری، بررسی تصاویر 
هوایی دهه 30 شمســی )برای مشخص شدن موقعیت قنوات و 

آبراهه ها( و انجام عملیات ژئورادار.
aرفتارنگاری فرآیند تونل ســازی با ابزار دقیــق الزم و ارزیابی 

تغییرشکل ها و نشست های متناظر زمین.
aتعیین ریسک ســاختمان ها با اســتفاده از رویکرد BRA و 

کاهش ریسک ساختمان های مستعد آسیب.
aبه کارگیری دقیق اصول ایمنی )HSE( در پروژه.

6- مدیریتyکيفيت
یکی از نقاط قوت پروژه خط 6 متروی تهران، مدیریت و کنترل 
کیفیت مطلوب بوده اســت. در این راســتا، اجرای یک مدیریت 
کیفیت یکپارچه و در ســایه نظام مستندسازی مناسب و با روش 
سیستماتیک، موجب شده است تا کیفیت اجرای پروژه نیز تحت 
نظارت مشــاور و ناظران مقیم در کارگاه ها ارتقا پیدا کند و موارد 
و دالیل کاهش کیفیت به دقت شــناخته و کنترل گردد تا منابع 
مالی پــروژه در این میان از بین نرود. هم اکنــون و در ایران به 
دلیل هزینه هاي سنگین پروژه هاي عمرانی به خصوص در شرایط 
کمبــود منابع مالی دولت و بودجه هاي عمرانی، غفلت از کیفیت 
ساخت قابل توجیه نبوده و در صورت عدم توجه به مسئله کنترل 
کیفیت، در آینده نه چندان دور باید دوباره به فکر مقاوم ســازي 
سازه هایی باشــیم که یا در حال ساخت هستند و یا تازه تکمیل 
شــده اند. به طور کلی فعالیت های انجام شده در بخش مدیریت 

کیفیت پروژه خط 6 مترو شامل بررسی روند اجراي پروژه، کنترل 
کیفیت مواد، مصالح، تجهیزات و اجراي کار می باشــد و برخی از 

آن ها شامل موارد ذیل است:
aانجام بازرســی مســتمر و تطبیق کارهاي اجرایی با نقشه ها 
و مشــخصات فنی و استانداردها و دســتورکارها و تایید صحت 
اجراي آن ها ضمن هماهنگی کامل با عوامل اجرایی کارگاه و ارائه 

راهکارهاي مناسب و اصالحی براي مشکالت احتمالی.
aبررسی و کنترل نقشه ها، محورها و ترازهاي پیاده شده روي 
زمین و تایید انطباق آن ها با نقشــه ها قبل از شروع عملیات هر 
قســمت و کنترل عملیات نقشه برداري در مراحل مختلف اجراي 

کار ضمن هماهنگی کامل با عوامل اجرایی کارگاه.
aاندازه گیري تغییر شکل ها و جابجایی ها و کنترل رواداری هاي 

مجاز.
aتهیــه برنامه و دســتور انجــام آزمایش ها و کنتــرل و تایید 
آزمایش هــاي مصالح )بر اســاس نتایج آزمایــش( و تجهیزات و 

کارهاي انجام شده با تعیین نوع آزمایش و محل آن ها.
aکنتــرل و تایید فرآیند انجام آزمایش هــا، نتایج آن ها و ابالغ 
دســتورکار به عوامل کارگاهی براي اصالح مصالح و تجهیزات یا 

کارهاي معیوب.
aکنتــرل مصالح و تجهیــزات هنگام ورود بــه کارگاه جهت 
حصول اطمینان از تطبیق کمی و کیفی آن ها با مشخصات فنی 
و اســتانداردها و تنظیم صورت جلسه نمونه برداري ورود مصالح 

ضمن هماهنگی کامل با عوامل اجرایی کارگاه.
aتایید مشــخصات مصالح و تجهیزاتی که باید در کار مصرف 
شــود از نظر تطبیق با مشخصات فنی و نقشه هاي اجرایی قبل از 

سفارش خرید و پیش از مصرف.
aرســیدگی و اعالم نظر و تایید نقشه هاي کارگاهی تهیه شده 

توسط واحد فنی کارگاه.
aبررسی و اعالم نظر و تایید نقشه هاي چون ساخت که به وسیله 

واحد فنی کارگاه تهیه می شود.
در پروژه خط 6 متروی تهران بر اســاس نظام نامه کنترل کیفیت 
مصوب، آزمایش های متعدد و منظمی برای کنترل کیفیت مصالح 
و عملیات اجرایی انجام شده است. برخی از مهم ترین آزمایش های 
انجام شده در این پروژه شامل آزمایش های مقاومت فشاری بتن و 
شاتکریت، کشش آرماتور، کشش عایق )شکل 6-الف( و کیفیت 
اتصال آن، جوش )شــکل 6-ب(، گسکت و مقاومت کانکس های 

متصل کننده سگمنت ها بوده است. 
شکل 6- نمونه ای از آزمایش های کنترل کیفیت در خط 6 مترو: )الف( مقاومت 

کششی PVC و )ب( جوش.



 نشریه تونل   شماره 33  پاییز 1396  27   

IRANIAN TUNNELLING ASSOCIATION MAGAZINE

y-7ارزیابیyوyکنترلyارتعاشyناشیyازyحرکتyقطار
هنگامي که قطار در طول مســیر خود )مسیرهاي روباز یا تونل( 
حرکت مي کند، ارتعاشــي تولید مي شــود که از خط راه آهن به 
ســمت فضاي خارج منتشــر گشــته و مي تواند موجب آزردگي 
ســاکنان مجاور خط راه آهن شــود. ارتعاش ناشي از قطارهاي 
عبوري یک مساله پیچیده دینامیکي مي باشد ]6[. به طور ساده، 
گردش چرخ هاي قطار روي ریل ها انرژي ارتعاشي تولید مي کند 
که از طریق روســازي خط به سازه مسیر منتقل مي شود. به طور 
کلــي، ارتعاش از حرکت قطار بر اثر اندرکنش چرخ و ریل، زبري 
چرخ و ســطح حرکت ریل، ناهمواري ریل، عــدم توازن اجزاي 
چرخشي مانند چرخ و سیستم تکیه گاهي خط و باال و پایین رفتن 
محورهــا روي تراورس ها تولید مي گــردد. این امواج مي توانند از 
طریق سازه خط، شامل ریل ها، تراورس، باالست و الیه هاي زیرین 
از طریق واسطه خاکي یا سنگي منتشر و نهایتاً به ساختمان هاي 
اطراف منتقل مي شــود. مقدار انرژي که به ســازه مسیر منتقل 
مي گردد، به عواملي همانند میزان صافي سطح تماس ریل و چرخ 
و همچنین فرکانس هاي تشــدید سیستم تعلیق واگن و روسازي 
مسیر بســتگي دارد. این سیســتم ها، همانند تمام سیستم هاي 
مکانیکي، رزونانس هایي دارند که منجر به پاسخ فزاینده ارتعاشي 
در فرکانس هاي مشــخصي مي گردد کــه فرکانس هاي طبیعي 

نامیده مي شوند.
با توجه به اهمیت این موضوع در محیط های شــهری، کنترل و 
کاهش ارتعاشات ناشی از حرکت قطار به طور ویژه در دستور کار 
پروژه خط 6 قرار گرفت. در این راستا برای اولین بار در پروژه های 
متروی کشور، مطالعات ارتعاش سنجی و اقدامات کاهنده ارتعاش 
در سطح استانداردهای جهانی صورت پذیرفت. روند کلی مطالعات 
ارتعاشــی در پروژه خط 6 متروی تهران که بر اســاس  آیین نامه                                                         
)Federal Transit Administration(  می باشد به ترتیب 

عبارت است از:
aشناسایي بافت ساختمان هاي اطراف خط

aشناسایي عوامل مؤثر بر افزایش ارتعاش و تعیین میزان آن ها
aغربال گــری و ارزیابی کلی ســاختمان های محدود پروژه در 

لحاظ ارتعاش
aانجــام آزمایش ارتعاش ســنجي در نقاط بحراني و برداشــت 

ارتعاش واقعي
aتطبیق نتایج ارتعاش با آزمایش و طراحي سیستم هاي کاهش 

ارتعاش 

مطابق اســتاندارد FTA، روش کاهش ارتعاش در نقاط بســیار 
حســاس به ارتعاش شــامل تمهیداتی مانند تغییر در سازه هاي 
نگهدارنده سیستم هاي حساس یا جابجایي آن ها و همچنین تغییر 

در سیستم ریلي می باشد.
شــروع مطالعات ارتعاشــي با غربال گري محــدوده تحت تأثیر 
خواهــد بود. هــدف از این مرحلــه، توجیه مطالعات ارتعاشــي 
در محــدوده پروژه بوده که مي بایســت محدوده ســاختمان ها 
 بــا توجه به دســته بندي آن ها نســبت به پروژه تعیین شــود. 

در این مرحله، ســاختمان هایی که انجام مطالعات ارتعاشی برای 
آن ها ضرورت ندارد مشخص می گردد. 

مرحلــه ارزیابي کلي به نوعي ادامه و توســعه مرحله غربال گري 
مي باشد. در این مرحله با استفاده از اطالعات کلي، منحني سطوح 
ارتعاش به صورت تابعي از فاصله نســبت به خط ایجاد می گردد. 
میزان ارتعاش در یک ساختمان مشخص، با بهره گیری از منحني 
مذکــور و نیز اعمال تعدیل هایي براي محاســبه عواملي همانند 
سیســتم نگهدارنده خط، ســرعت قطار، نوع ساختمان و شرایط 
چرخ و خط تخمین زده مي شــود. عموماً تفاوت قابل مالحظه ای 
بین ارزیابي کلي و ارزیابي دقیــق وجود ندارد و منحني ارزیابي 
کلی مي تواند براي اکثر طول خط کفایت الزم را داشــته باشد به 
شرط آنکه براي مناطق حســاس از روش ارزیابي دقیق )مبتني 
بر آزمایش( اســتفاده شــود. روند کلي ارزیابي عمومي به صورت 
تعریف یک منحني یا مجموعه منحني ها اســت که ارتعاش کلي 
را به صورت تابعي نســبت به فاصله از خط پیش بیني مي کنند. 
همچنین به این منحني ها، مقادیر ضرایب تعدیل ناشي از سرعت 
قطار، نوع ساختمان، موقعیت گیرنده در داخل ساختمان و  اضافه 

مي گردد. 
در مرحله بعد با انجام آزمایش هــای میدانی الزم، محدوده هایی 
که مســتعد ارتعاش و آسیب های ناشی از آن تشخیص داده شده 
بودند، به دقت مورد بررســی قرار گرفتند. به این منظور با اعمال 
بار دینامیکی در محدوده های مذکور و اندازه گیری آن به وســیله 
شتاب ســنج هایی در فواصل مشــخص، رفتار دینامیکی محیط 
)خاک و سازه( مورد ارزیابی قرار گرفته است. موقعیت سنسورهای 
نصب شده در یکی از این آزمایش ها در شکل 7 مالحظه می شود. 
با توجه به شکل، این سنسورها در کف و دیواره تونل، باالی دیواره 
تونل در ســطح زمین و در ادامه در فواصل مشخص تا ساختمان 

مجاور نصب گردیده  است.
پس از نصب سنســورها در موقعیت های مورد نظر، بار دینامیکی 
در موقعیت مشــخص به زمین اعمال می گردد. ســپس بازخورد 
این بار در تک تک نقاط هدف اندازه گیری می شــود. بر اســاس 
اندازه گیری هــای صورت گرفته و با اعمال تعدیل های الزم، میزان 
ارتعاش محدوده های حســاس پروژه به ازای عبور قطار با سرعت 

80 کیلومتر بر ساعت برآورد شده است.
 با انجام این مرحله، تمامی محدوده هایی که بار ارتعاشــی ناشی 
از حرکت قطار در آن ها بیش از حدود مجاز می باشــد مشــخص 
می گردد. در مرحله بعد با به کارگیری تمهیدات الزم برای کاهش 
ارتعاش، ســطح ارتعاش در همه مســیر مســیر خط 6 مترو به 

محدوده مجاز کاهش یافته  است.
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شکل 7- موقعیت سنسورهای نصب شده برای ارتعاش سنجی خط 6 در یکی از آزمایش های میدانی ارتعاش سنجی

سیســتم هایی که عموماً برای کاهــش ارتعاش حاصل از حرکت 
قطــار مورد اســتفاده قرار می گیرند شــامل پدهــای ارتجاعی، 
پابندهای ارتجاعی، الیه هــای ارتجاعی زیر دال و پابندهای فوق 
ارتجاعی ونگارد می باشــد. پدهای ارتجاعــی، قطعاتی ارتجاعي 
از جنس پلي اورتان هســتند که بین ریــل، پابند و تراورس قرار 
مي گیرند )شکل 8-الف(. اســتفاده از این سیستم باعث کاهش 
ارتعاشــــات ناشي از ناهــــمواري هاي ریل مي گردد و میــزان 
ارتعاشات را حدود 3 تا 8 دسي بل کاهـــــش مي دهد. پابند های 
ارتجاعــی، نیروي وارده را بــه دال انتقال مي دهد و همچنین در 
خطوط بدون باالســت، پابندها یکي از قســمت هایي هستند که 
مي توانند االستیســیته الزم براي مجموعه خط را فراهم نمایند 

)شکل 8-ب(. اســتفاده از این سیستم موجب کاهش ارتعاش تا 
5 دسی بل می شود. اســتفاده از الیه هاي ارتجاعي مانند فرش ها 
جاذب ارتعاش در زیر دال بتنی، عالوه بر ایجاد خاصیت االستیک 
و ارتجاعــي خط، میرایي ارتعاش را نیز فراهم مي نماید )شــکل 
8-ج(. براي این سیستم میزان کاهش ارتعاش 15 تا  30 دسي بل 
بسته به طراحي آن را مي توان متصور بود. پابندهای فوق ارتجاعی 
ونگارد دارای فک های پلیمری می باشــد که ریل را باالتر از بستر 
نگاه داشــته و از تماس آن با بیس پلیــت و پد زیرین جلوگیری 
می نماید )شــکل 8-د(. این تمهید با تاثیر قابل توجه، می تواند تا 

حدود 30 دسی بل ارتعاش انتقالی را کاهش دهد.

)ب()الف(

)د()ج(
شکل 8- تمهیدات به کاررفته در پروژه خط 6 متروی تهران به منظور کاهش ارتعاش: )الف( پد ارتجاعی زیر ریل؛ )ب( پابند ارتجاعی؛ )ج( استفاده از الیه ارتجاعی در زیر دال بتنی؛ )د( پابند فوق ارتجاعی ونگارد. 



 نشریه تونل   شماره 33  پاییز 1396  29   

IRANIAN TUNNELLING ASSOCIATION MAGAZINE

با بررسي هاي انجام شده، نقاط حساس به ارتعاش برای پروژه خط 
6 متروی تهران مشــخص گردید و تمهیدات کاهش ارتعاش بر 
اساس سطح ارتعاش مجاز هر یک از محدوده ها مورد استفاده قرار 
گرفت. بر اساس مطالعات ارتعاش سنجی صورت گرفته و تجارب 
حاصل از شــکایات مردمی از ســایر خطوط مترو، ادوات کاهنده 

ارتعاش در مناطق زیر مورد استفاده قرار گرفت:
aبراي مناطق حساس به ارتعاش.

aبراي بافت مســکوني که تونل مترو دقیقــاً از زیر آن ها عبور 
کرده است.

aبــراي قوس هاي افقــي 300 تا 500 متــر در مجاورت بافت 
مسکوني به دلیل حاکم بودن ارتعاش افقي.

y-۸جمعyبندی

در این مقاله، خط 6 متروی تهران و شاخص های اصلی آن معرفی 
گردید. بــا توجه به عبور این خط مترو از قطر شــهر، معارضان 
متعدد سطحی و زیرســطحی در مسیر آن قرار داشته و بنابراین 
چالش های قابل توجهی طی فرآیند احداث آن وجود داشته است. 
در این راســتا با به کارگیری حوزه هــای دانش مدیریت پروژه در 
خط 6، ریسک های پروژه تا حد امکان کنترل شده و کاهش یافته 
است. طی ساخت تونل خط 6 مترو، رکوردهای منحصر به فردی 

حاصل شد که برخی از آن ها عبارت است از:
aحفاری بیش از 20 کیلومتر تونل در یک سال

aحفاری بیش از 800 متر تونل در یک هفته
TBM حفاری و الینینگ 530 متر تونل در یک ماه باa

aالینینگ بیش از 900 متر از تونل در یک هفته
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رویدادهای تونلی

14th International Conference Underground Construction Prague 2019
Date: 3-5 June 2019
Organizer: Czech Tunnelling Association ITA-AITES
Contact: Dr. Markéta Prušková. Dělnická 12, 170 00 Prague 7. Czech Republic
Phone: +420 702 062 610. e-mail: pruskova@ita-aites.cz. website: www.ita-aites.cz
Event Website: https://www.ucprague.com

Thematic Sessions
1. Conventionally excavated tunnels
2. Mechanically excavated tunnels
3. Other underground structures. repositories. reconstructions and history
4. Geotechnical investigation and monitoring
5. Numerical modelling. BIM. research and development
6. Equipment. operational safety and maintenance
7. Risk management. contractual relationships and funding

 
   Date: 5-7 February 2019

Event Website: https://microtunnelingshortcourse.com/
Location: Folsom Field. University of Colorado Boulder
Email: conferences@benjaminmedia.com
 

   Agenda includes:
Introduction to Microtunneling
Microtunneling/DPH/DD
Shaft Construction
Hydro/Pump Storage Method/Air Seal Technology
Rock Microtunneling
Reflectorless AMTS Settlement Monitoring — Zhangwei Ning | Sixense
Legal Niceties and Lawyer Talk
Mechanized Trenchless Methods
Design. Bid. Build
Engineer’s Overreach into Means and Methods
Microtunneling Down Under Long-Drives
Contractor Case History
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رویدادهای تونلی

ISRM 14th International Congress on Rock Mechanics. Foz de Iguaçu. Brazil. 13-18 
September 2019

Brazil. Argentina and Paraguay will be the host countries for the event that is to be held in 
Foz do Iguassu. city that marks the common border amongst these countries. It is an honor to 
organize such a venue but it is also a great responsibility to maintain the tradition of memorable 
ISRM congresses.
The central theme of the Congress is Rock Mechanics for Natural Resources and Infrastructure 
Development. a theme much relevant and needed for the current stage of most countries. All 
ISRM regions are invited to share their experience in the theme. The program of activities has 
been released and is available at the Congress website and features short courses. workshops. 
technical sessions. the Early Career Forum and the student fun game RockBowl.

Website: http://www.isrm2019.com/
General Chair: isrm.2019@puc-rio.br 
Organization - MCI São Paulo: Phone +55 11 3056-6000 
Email: atendimento@mci-group.com
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