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مطـــــــــالـــــــب فٌـــــــرصت  



مل 
 
پردیس -عملیات اجرایــی تٍهل ًای محٍر ا  

مل 
 
 ا

مل 
 
 پارک جوگلی ا

 بلبل خٍان 

 بایجان

 پردیس پلٍر 

 پروژى جادى جایگرین صد ًراز
ب موطقي اي اصتان مازهدران شركت: كارفرما)  

 
(ا  

 حفاری اجرایــی
تعداد و طٍل 

 تٍهل
 پيشرفت فيزيكي

 درصد
 طٍل پروژى 

( کیلٍمتر)   

متر  700  
دصتگاى  4  
کیلٍمتر 7    

7 11 

محٍر ًراز( چٌارخطي )  پروژى بٌشازی   
(شركت صاخت و تٍصعي زيربواًاي حمل و هقل كشٍر : كارفرما)  

 الیویوگ
حفاری 
 اجرایــی

تعداد و طٍل 
 تٍهل

 پيشرفت فيزيكي
 درصد

 طٍل پروژى
( کیلٍمتر)     

6/3 
 کیلٍمتر

12 
 کیلٍمتر

دصتگاى  20  
کیلٍمتر18    

58 101 
زاد راى پردیس 

 
پلٍر  –ا  

(شركت صاخت و تٍصعي زيربواًاي حمل و هقل كشٍر : كارفرما)  

 الیویوگ
حفاری 
 اجرایــی

تعداد و طٍل 
 تٍهل

 پيشرفت فيزيكي
 درصد

 طٍل پروژى 
(کیلٍمتر )   

3.3 3.3 19.3 
در مرحلي اهعقاد 

 قرارداد
24 



 مشخصات کلی و اولٍیت بودی پروژى

 مشخصات کلی پروژى

 ضوارُ طرح 1303016211

 سال ضرٍع 1389

 خیص تیٌی اتوام خرٍشُ 1397

کیلَهتر 101 (آتطار –آهل ) طَل کل هحَر    

کیلَهتر 11  جادُ جایگسیي سد ّراز 

کیلَهتر 46 خرٍشُ طَل اجرایی   

کیلَهتر55  طَل ساختِ ضدُ 

کیلَهتر18 (دستگاُ 20) طَل کل تًَل ّا    

کیلَهتر 3 (دستگاُ  28) طَل کل خل ّا    

کیلَهتر 33  طَل کل دیَارّا 

ًفر 460 اًساًی ًیرٍی   

دستگاُ 170  هاضیي آالت 

ریال هیلیارد 4120 ّسیٌِ ضدُ تاکٌَى اعتثار   

هیلیارد ریال 750 1396اعتثار هصَب سال    

هیلیارد ریال 5400 هَرد ًیاز اتوام خرٍشُ اعتثار   

56%  خیطرفت ریالی 

58% فیسیکی خرٍشُ خیطرفت   



1تٍهل   
2تٍهل  

3تٍهل  
 تٍهل پارکت

4تٍهل   

5تٍهل   

6تٍهل   

 تٍهل هشل

 تٍهل واها

1تٍهل گزهک   

2تٍهل گزهک   

 تٍهل هیاک

ب اصک 
 
1تٍهل ا  

ب اصک  2تٍهل ا   تٍهل دریاچي 

 تٍهل تکاور 
1تٍهل ابتٌاج   

2تٍهل ابتٌاج   

 تٍهل زیارباغ

بشار
 
 تٍهل ا

 طول تونل کیلومتر منطقه  تونل   رديف
پیشرفت فیزيكي  

 تونل  
 متر 

 %92 1118 37+720 لْاش 1تًَل  1
 %100 579 45+041 دٍآب 2تًَل  2
 %100 1366 46+624 گشٍاصهال 3تًَل  3

 %100 189 52+842 پيچ ضيغاى   تًَل پاسکت 4

 %100 802 56+475 کْشٍد 4تًَل  5

 %64 984 57+764 اتتذا ساُ ًاًذل 5تًَل  6

 %78 664 59+865 پيچ خاًضاد 6تًَل  7

 %33 468 63+975 ًطل تًَل ًطل 8
 %68 1677 67+787 ٍاًا تًَل ٍاًا 9
 %0 150 74+692 گضًك 1تًَل گضًك  10
 %0 80 74+781 گضًك 2تًَل گضًك  11
 %0 1200 81 ًياک تًَل ًياک 12
 %33 280 84+046 آب اسك  1تًَل آب اسك 13

 %1 1250 85+295 آب اسك   2تًَل آب اسك  14

 %1 1000 86+530 اهاهضادُ ػلی دسیاچِتًَل  15

 %20 1380 87+710 تکاٍس تًَل تکاٍس  16
 %0 1055 89+600 اتتْاج  1تًَل اتتْاج  17
 %42 804 90+220 اتتْاج 2تًَل اتتْاج  18
 %41 1059 91+613 صیاستاؽ تًَل صیاستاؽ 19
 %100 1100 100+126 آتطاس تًَل آتطاس  20

%50 17،178 جمع  

فیسیکی خیطرفت  عٌَاى تْرُ ترداری ضدُ ٍضعیت اجرایی 

50%  
کیلَهتر 12:  حفاری  

کیلَهتر 6/3: الیٌیٌگ   
کیلَهتر 4دستگاُ تِ طَل  5 (کیلَهتر  18 )دستگاُ تًَل  20   

 تٍهل ًای پروژى محٍر ًراز



مطـــــــــالـــــــب فٌـــــــرصت  



ًراز زمین شواصی جادى  

 ای اص سٌگ ّای کاهثشیي  ًاحيِ الثشص هشکضی جادُ ّشاص ٍ تًَل ّای آى اص ًظش تقسيوات صهيي ساختی دس ُ تش گستش

 . تا کَاتشًشی قشاس گشفتِ است

تَدُ استفؼاليتْای آتطفطاًی ائَسي  ٍ عی سٌَصٍئيك، ایي صٍى تطذت تحت تاحيش فاصّای کَّضایی آلپی. 

 تَفيت ّای سثض )الثشص هشکضی دس ایي هذت دس حال فشًٍطيٌی تذسیجی تَدُ ٍ دس آى سسَتات آرسآٍاسی ّوچٌيي

ِ ًطيي ضذُ ( گچ)ٍ دس ػيي حال سسَتات تثخيشی تشجا گزاضتِ ضذُ دس تخص اػظن ( الثشص ًيض دس تشخی ًقاط ت

 .است

اص ٍیظگيْای خاظ الثشص ٍجَد ًْطتِ ّای آتطفطاًی دس کٌاس ًْطتِ ّای سسَتی دسیایی است. 



ًراز زمین شواصی جادى  

گسلْای هٌغقِ الثشص 

هشص الثشص تا دسیای خضس دس ضوال ٍ صٍى ایشاى هشکضی دس . ساختواى الثشص تِ صَست یك تاقذیس هشکة ػظين است

 :جٌَب سا چٌذ گسل تؼييي هی کٌذ کِ اص ضوال تِ جٌَب ػثاستٌذ اص

 (گسل خضس)گسل الثشص 

 گسل الّيجاى

 گسل ػغاسی

 گسل سوٌاى

 فطن -گسل هطاء 



ًراز زمین شواصی جادى  

 قرار گرفتِ استًاحیِ البرز هرکسی تًَل ّای هَرد بررسی از ًظر تقسیوات زهیي ساختی در . 

 سازًذ ًسي

 ضاهل الیِ ّای هتٌاٍب آّک ٍ ضیل

(ًازک ، سست ٍ ًاهقاٍم )     

 سازًذ رٍتِ

هتطکل از سٌگ آّکْا ٍ سٌگ آّکْای 

هارًی فسیل دار خاکستری تیرُ رًگ بِ 

هتر 700ضخاهت   

 سازًذ درٍد

هتطکل از هارى رسی زرد رًگ ، کٌگلَهرا ٍ 

ضیل ّای رًگیي، آّک فَزٍلیي دار ٍ 

 سیلتستَى ّای سرخ رًگ

 سازًذ الیکا

(آّک ) هتر  220با ضخاهت : بخص تحتاًی  -1  

بیطتر دٍلَهیتی: بخص فَقاًی  -2   

 سازًذّای هسیر ّراز



ًراز زمین شواصی جادى  

 سازًذ الر

ضاهل سٌگ آّکْای صخرُ ساز ٍ 

 هتراکن ٍ داًِ ریس کرم رًگ

 ّوراُ با کٌکرسیًَْای سیلیسی

 سازًذ ضوطک

هتطکل از هاسِ سٌگ ٍ سری ّای 

رغال دار ٍ سیلتستَى ّای هیکاردار 

ّوراُ با فسیل ّای  دٍکفِ ای ٍ آثار 

 گیاّی

 سازًذ دلیچای

 ضاهل ًْطتِ ّای دریایی

سٌگ آّک هارًی ٍ ضیل هارًی ٍ سٌگ آّک -هارى  

 سازًذّای هسیر ّراز



ًراز زمین شواصی جادى  

 توف

 

 بازالت -توف

 

 سٌگْای آتطفطاًی دهاًٍذ
ًاضی از فؼالیت کَُ دهاًٍذ ٍ 

  -آگلَهرا -تَف -ضاهل گذازُ ّا
برش ٍ الّارّا -الٍا  



ًراز زمین شواصی جادى  

سازًذّای هسیر 

 ّراز

 تَفْای آتطفطاًی

ضاهل تَفْای جَاى با بافت 

هتراکن ٍ ضیطِ ای ٍ بِ 

  -رًگْای زرد تا خاکستری

 صخرُ ساز

 

 سازًذ تیسکَُ

ضاهل سٌگ آّکْای  

داًِ ریس ٍ هتراکن ٍ 

 هطبق

 



ًراز زمین شواصی جادى  

 ٍاحذّای 

زهیي ضٌاسی 

 هسیر ّراز

 الّار

هتطکل از قطؼات کَچک ٍ 

بسرگ زاٍیِ دار از سٌگْای 

ٍلکاًیکی هختلف در زهیٌِ از 

 تَفْای داًِ ریس

 

 اگلَهرا

آگلَهراّا از قطؼات  

سٌگی ٍلکاًیکی هذٍر از  

جٌس ّای هختلف کِ در  

سیواًی از تَف سخت  

 ضذُ اًذ 

 

 

 ٍاریسُ ّای داهٌِ ای
داًِ تیسگَضِ ، غالبا هصالح درضت 

 فاقذ چسبٌذگی باال



مطـــــــــالـــــــب فٌـــــــرصت  



 هقطع تیح تًَل ّا•

 معرفی صازى تٍهل ًا

 هؼرفی سازُ تًَلْای ّراز

 تحکيوات هَقت
 هص+ضاتکشیت•
 ساک تَلت•
 قاتْای فَالدی ٍ لتيس•

 تحکيوات دائن
 (تذٍى کف تٌذ/تا)تتي هسلح •

 



 معرفی صازى تٍهل ًا

 (تٌچ تشداسی+تاج)ػوذتا دس دٍ هشحلِ : سٍش اجشا



 معرفی صازى تٍهل ًا



مطـــــــــالـــــــب فٌـــــــرصت  



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی    
 

 :اػن تجشتيات هَسد تحج
 

 تشخَسد تا آب صیشصهيٌی ٍ توْيذات تلٌذ هذت1.

 تشخَسد تا پذیذُ گاص دس تًَل2.

 تشخَسد تا ساصُ ّای عثيؼی ٍ هصٌَػی3.

 تشخَسد تا صًٍْای سیضضی  4.

 هطکالت اجشا دس هجاٍست جادُ هَجَد5.

 (هطکالت صهيي ضٌاسی ٍ صیست هحيغی)اػوال تغييشات حيي اجشا  6.

 تَجِ تِ هسائل صیست هحيغی ٍ هؼواسی7.

 

 

  



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   



 ٍرٍد آب تِ داخل تًَل•

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 برخَرد با آب زیرزهیٌی

 ٍرٍد آب تِ داخل تًَل، عودتا از کف ٍ ضکافْا•



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

ػوذُ هٌابغ آب در تَدُ     

سٌگ ّای هسیر تًَل   

 (  ػثَس اص صیش سغح آب صیشصهيٌی)تشخَسد تا صًٍْای آتذاس •

 (آتْای سغحی ًفَری)ضشایظ آب ٍ َّایی هٌغقِ •

 حفشات ٍ غاسّای کاسستی•

 ٍجَد صًٍْای خشد ضذُ ٍ گسلی•

 (پوپاط –حقلی )صهاى اجشا        استفادُ اص چالْای صّکص ، اًتقال • راّکار ّای کٌترل آب

 دٍسُ تْشُ تشداسی           استفادُ اص تکٌيك ّای آب تٌذی•

 برخَرد با آب زیرزهیٌی



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

راّکار ّای کٌترل آب 

 در دٍرُ بْرُ برداری

 تتي آب تٌذ•

 صّکطی ٍ ّذایت آب تِ کاًالْای عشفيي تًَل•

 الیِ ّای آب تٌذی•

 ٍاتر استاج+ ترکیة تتي آب تٌد •



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 زّکطی ٍ ّذایت آب

 اجرای کاًال رٍتاز زّکص ٍ اًتقال آب تًَل•



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 الیِ ّای آب بٌذی
 

•PVC+Geotextile 
•PVC+Geodraine 
•VLDPE+Geodraine 

 



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 الیِ ّای آب بٌذی

 استفادُ از سیستن الیِ ّای آب تٌدی
 جسئیات ًصة



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 تشخَسد تا حجن تاالی آب دس تًَل دس صهاى حفاسی

 آب خرٍجی از کاًالْای تًَل



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 :اعم تجربیات مورد بحث
 

 برخَرد با آب زیرزهیٌی ٍ توْیذات بلٌذ هذت•

 برخَرد با پذیذُ گاز در تًَل•
 برخَرد با سازُ ّای طبیؼی ٍ هصٌَػی•

 برخَرد با زًٍْای ریسضی  •

 هطکالت اجرا در هجاٍرت جادُ هَجَد•

 (هطکالت زهیي ضٌاسی ٍ زیست هحیطی)اػوال تغییرات حیي اجرا  •

 تَجِ بِ هسائل زیست هحیطی ٍ هؼواری•

 
 

  



 برخَرد با گاز در زهاى اجرا

 دس داهٌِ ّای کَُ ّای آتطفطاًی دهاًٍذ قشاسگيشی دٍ دستگاُ تًَل 
استطوام تَی تٌذ تخن هشؽ گٌذیذُ دس تًَل 
ٍجَد سسَتات ًاسًجی ٍ صسد 

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 ٍجَد رسَتات ًارًجی ٍ زرد در تًَل •

 ًتایج اًدازُ گیری اٍلیِ گاز



 برخَرد با گاز در زهاى اجرا

 سٍص تؼغيلی جثِْ کاس                     تاال سفتي غلظت گاص دس تًَل   6هتش حفاسی ٍ دس اداهِ  150حذٍد 

تؼغيلی جثِْ کاس تًَلْا 

تحقيق دٍتاسُ دس خصَظ ضٌاسایی ٍ اًذاصُ گيشی گاص 

 حفاری ضدُ در داهٌِ دهاًٍد تًَلترخَرد تا خدیدُ گاز در  •

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   



 برخَرد با گاز در زهاى اجرا

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

اًجام ضٌاسایی ّای هشحلِ دٍم 
هطاّذُ افت دسصذ اکسيظى 



 برخَرد با گاز در زهاى اجرا
   ًتایج اًدازُ گیری گاز خس از چٌد ًَتت آزهایطات

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 اًجام ضٌاسایی ّای تکويلی تا تکيِ تش گاصCO2 
 170,000غلظت تاالی ppm  گاصCO2 

 



 توْیذات الزم در برخَرد با گاز
   -صهاى اجشا

 اسائِ عشح اصالحی هتٌاسة تا ضشایظ گاصداس  •
 تش پایِ اًجام تَْیِ هَقت      

 صّکطی سشیغ آب دس لَلِ ّای دستستِ•
 اسائِ دستَسالؼول سٌجص گاص ٍ ایوٌی•
 

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

  -صهاى تْشُ تشداسی
 تکيِ تش تَْیِ هکاًيکی•
 تًَل تشای صّکطی آب ٍ کاّص ًفَر گاصآب تٌذی کاهل •
 توام سیٌگ تشای کاّص ًفَر گاصاجشا الیٌيٌگ تصَست •
 



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 :اعم تجربیات مورد بحث
 

 برخَرد با آب زیرزهیٌی ٍ توْیذات بلٌذ هذت•

 برخَرد با پذیذُ گاز در تًَل•

 برخَرد با سازُ ّای طبیؼی ٍ هصٌَػی•
 برخَرد با زًٍْای ریسضی  •

 هطکالت اجرا در هجاٍرت جادُ هَجَد•

 (هطکالت زهیي ضٌاسی ٍ زیست هحیطی)اػوال تغییرات حیي اجرا  •

 تَجِ بِ هسائل زیست هحیطی ٍ هؼواری•

 
 

  



  برخَرد با هخاطرات طبیؼی ٍ غیر طبیؼی 
 (هؼادى هترٍکِ زغال ٍ غار کارستی )          

 ترخَرد تا غار کارستی در تًَل

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 ترخَرد تا هعدى هترٍکِ در سقف تًَل



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 :اعم تجربیات مورد بحث
 

 برخَرد با آب زیرزهیٌی ٍ توْیذات بلٌذ هذت•

 برخَرد با پذیذُ گاز در تًَل•

 برخَرد با سازُ ّای طبیؼی ٍ هصٌَػی•

 برخَرد با زًٍْای ریسضی  •
 هطکالت اجرا در هجاٍرت جادُ هَجَد•

 (هطکالت زهیي ضٌاسی ٍ زیست هحیطی)اػوال تغییرات حیي اجرا  •

 تَجِ بِ هسائل زیست هحیطی ٍ هؼواری•

 
 

  



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 برخَرد با زًٍْای ریسضی

ػوذُ دالیل ریسش در 

 تًَلْای هحَر ّراز

 تشخَسد تا صًٍْای ٍاسیضُ ای ، تخصَظ دس سٍتاسُ کن ٍ هجاٍست جادُ•

 تشخَسد تا صًٍْای آتذاس ٍ ّجَم آب تِ داخل تًَل ّا •

 تشخَسد تا صًٍْای گسلی•

 تاخيش دس اجشای تحکيوات هَقت ، تَیظُ دس صهاى کفثشداسی•

 تاخيش دس اجشای الیٌيٌگ•



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 برخَرد با زًٍْای ریسضی

 ریسش تًَل در هرحلِ کفثرداری

 ریسش تًَل در ترخَرد تا ٍاریسُ ّا در سقف

 ریسش  در ترخَرد تا زٍى هاسِ ای ٍ گسلی



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 عولیات خیص تحکین فَرخَلیٌگ
 تسریع در اجرای تحکیوات زٍى ّای سست 

ػوذُ راّکارّای  

 جلَگیری از ریسش

 تسشیغ دس اجشای تحکيوات•

 کاّص گام حفاسی•

 (فَسپَليٌگ ٍ تضسیق)اًجام ػوليات پيص تحکين •

 حفاسی تصَست پيلَت•

 صّکطی آب صیشصهيٌی•

 تشًاهِ سیضی هٌاسة دس صهاًثٌذی اجشا•



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 :اعم تجربیات مورد بحث
 

 برخَرد با آب زیرزهیٌی ٍ توْیذات بلٌذ هذت•

 برخَرد با پذیذُ گاز در تًَل•

 برخَرد با سازُ ّای طبیؼی ٍ هصٌَػی•

 برخَرد با زًٍْای ریسضی  •

 هطکالت اجرا در هجاٍرت جادُ هَجَد•
 (هطکالت زهیي ضٌاسی ٍ زیست هحیطی)حیي اجرا اػوال تغییرات  •

 تَجِ بِ هسائل زیست هحیطی ٍ هؼواری•

 
 

  



 قشاسگيشی دّاًِ تًَل ّا دس هجاٍست جادُ هَجَد  -1
سػایت فاصلِ ایوٌی اص جادُ هَجَد حيي ػوليات حفاسی 
 تاسیحاصل اص تشدد ٍسایل ٍ تجْيضات حفاسی ٍ تشافيك 

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 ؛ هجاٍرت با جادُ هَجَد ، ضرایط آب ٍ َّایی  هطکالت اجرا

 اجرا در هجاٍرت جادُ هَجَد  



 تاهيي ایوٌی جادُ ٍ تاهيي پایذاسی تًَل -ػثَس اص صیش جادُ هَجَد  -2

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 ؛ هجاٍرت با جادُ هَجَد هطکالت اجرا

 عثَر از زیر جادُ هَجَد

 هتش  10خشٍجی تًَل لْاش تا سٍتاسُ کوتش اص •
 هتش  5تًَل گشٍاصهال تا سٍتاسُ خشٍجی •
 هتش  4تًَل ًطل تا سٍتاسُ ٍسٍدی •
   هتش  6تًَل تکاٍس تا سٍتاسُ حذٍد خشٍجی •
 2تًَل اتتْاج ٍسٍدی •



 هجاٍست تا تًَلْای هَجَد قذیوی -3

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 ؛ هجاٍرت با جادُ هَجَد هطکالت اجرا

 هجاٍرت تا تًَلْای قدیوی  

 تاحيش دس سٍش اجشا ٍ استفادُ اص اًفجاس آسام•
 تحکين هحذٍدُ ّای هطکل داس دس تًَلْای قذیوی•



ضشایظ  خاظ آب ٍ َّایی ضاهل َّای هشعَب ضوال تا آب ٍ َّای سشد هٌغقِ پلَس 
ػثَس اص تاغات ٍ جادُ ّای سٍستایی 
 ِ(هاًٌذ پَضص دادى تچيٌگْا ٍ هصالح)توْيذات خاظ تا تَجِ تِ آب ٍ َّای هٌغق 

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 ؛ ضرایط آب ٍ َّایی  هطکالت اجرا

 هطکالت اجرایی در ضرایط خاظ هٌطقِ ای  هطکالت اجرایی در ضرایط خاظ آب ٍ َّایی 
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 :اعم تجربیات مورد بحث
 

 برخَرد با آب زیرزهیٌی ٍ توْیذات بلٌذ هذت•

 برخَرد با پذیذُ گاز در تًَل•

 برخَرد با سازُ ّای طبیؼی ٍ هصٌَػی•

 برخَرد با زًٍْای ریسضی  •

 هطکالت اجرا در هجاٍرت جادُ هَجَد•

 (هطکالت زهیي ضٌاسی ٍ زیست هحیطی)اػوال تغییرات حیي اجرا  •
 تَجِ بِ هسائل زیست هحیطی ٍ هؼواری•

 
 

  



اػوال تغييشات تذليل هطکالت صهيي ضٌاسی 
 کوثَد اعالػات طئَتکٌيکی تاػج اػوال تغييشات حيي اجشا گشدیذ 

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 اػوال تغییرات حیي اجرا

 3ًوایی از خرٍجی تًَل  •
 هتر تدلیل جلَگیری از ترخَرد تا زٍى آترفتی  200تطَل حدٍد  3تغییر هَقعیت خرٍجی تًَل ضوارُ  •

 جادُ هَجَد

 تشخَسد تا صٍى آتشفتی دس خشٍجی تًَل -1



 . هاِّ ّوشاُ تَد 4تشخَسد تا ٍاسیضُ ّای آتذاس، تًَل تا سیضش ٍ تَقف تذليل  -2

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 اػوال تغییرات حیي اجرا

 تغییر هسیر در هحدٍدُ تًَل آتطار ترای دٍری از تَدُ ٍاریسُ ای آتدار •



 . قشاسگيشی هسيش دس هحل داهٌِ هستؼذ سیضش ٍ ٍجَد هؼاسضيي، ضشٍع فؼاليت دس حذٍد یك سال هتَقف تَد -3

محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 اػوال تغییرات حیي اجرا

 هتری تدلیل ٍجَد تَدُ راًطی 800هتری تجای تًَل  1650تغییر هسیر در هحدٍدُ تًَل ٍاًا ٍ احداث تًَل  •



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 :اعم تجربیات مورد بحث
 

 برخَرد با آب زیرزهیٌی ٍ توْیذات بلٌذ هذت•

 برخَرد با پذیذُ گاز در تًَل•

 برخَرد با سازُ ّای طبیؼی ٍ هصٌَػی•

 برخَرد با زًٍْای ریسضی  •

 هطکالت اجرا در هجاٍرت جادُ هَجَد•

 (هطکالت زهیي ضٌاسی ٍ زیست هحیطی)اػوال تغییرات حیي اجرا  •

 تَجِ بِ هسائل زیست هحیطی ٍ هؼواری•
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 عشحاسصیاتی احشات صیست هحيغی پشٍطُ قثل اص اجشای هغالؼات 

ًگاُ ٍیظُ تِ اجشا تًَلْا تشای کاّص هخاعشات صیست هحيغی 

 ِدسصذ هسيش تصَست تًَلی ٍ فضای تستِ 30اجشای ًضدیك ت 

 تشداسیتشًاهِ ّای کاّص احشات هٌفی صیست هحيغی ًاضی اص اجشای عشح دس هشاحل ساخت ٍ تْشُ اجشای 

 دستگاُ تًَل 5تا عشاحی ٍ احذاث ( دسیاچِ اهاهضادُ ػلی ) حفظ ٍ ًگْذاسی اکَسيستن هحذٍدُ آب اسك 

 پشٍطٍُ ّواٌّگی تا اداسات هٌاتغ عثيؼی، هحيظ صیست ٍ آب هٌغقِ ای دس اجشای ّوکاسی 

 ّشاصاص سیضش هصالح ًاضی اص ساّساصی تِ سٍدخاًِ جلَگيشی 

 هٌاسةدپَی هصالح هاصاد دس هکاى ّای 

 ٍحطیقغغ هسيش ػثَس حيَاًات ػذم 

 تَجِ بِ هسائل زیست هحیطی



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

هسیر قبلی: 

 دستگاُ تًَل  5تؼذاد 

 هتر 2900بطَل هجوَع 

 

  جذیذهسیر: 

 دستگاُ تًَل  5تؼذاد 

 هتر 5500هجوَع بطَل 

 



محٍر ًراز -تجربیات تٍهل صازی   

 ایجاد آساهص خاعش دس کاستشاى هسيشهسيش ٍ ایوٌی افضایص 

 سشدس تا هٌغقِتَجِ تِ هتٌاسة ساصی هؼواسی. 

هتٌاسة ساصی هؼواسی سشدس تا تَجِ تِ هخاعشات صهيي ضٌاسی پشتالْا 

 هالحظات هؼواسی دس عشح ٌّذسیسػایت. 

 گیر تر رٍی هسیر جدید ٍ جادُ قدینتْويطرح سازُ 

 تَجِ بِ هؼواری سردر تًَلْا

 خایدارسازی خاکریس هسیر قدین هطرف تِ هسیر جدیدطرح 

 گالری هتٌاسة تِ جْت تاهیي ایوٌی در تراتر ریسش سٌگطرح 




