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نیایش-اسفندیار-شناسنامه پروژه تونل و زیرگذر آرش



نیایش-اسفندیار-پروژه تونل آرش
تاریخچه و مطالعات ترافیکی



همت

÷ رسالت

کمبود معابر شرقی ـ غربی مناسب در سطح منطقه

حقانی

ان
ست

رد
ک

منطقهجریان های ترافیکی بررسی  



همت

رسالت÷

ان
ست

رد
ک

حقانی

پروژهمسیر پیشنهاد 



بررسی اثرات ترافیکی سناریوی نهایی



(یقابخش شرقی، تقاطع مدرس و آفر)کمیته معابر -مصوبات



(ربخش غربی، تقاطع ولیعص)کمیته معابر -مصوبات



هیأت سیویل-مصوبات



پروفیل طرح دو زیرگذر



تغییر ابتکاری طرح پروژه
01



ری محدودیت تعداد دسترسی های اولیه به تونل، تاخیر کارفرما در واگذا•

قاطع دسترسی ها و رفع معارض ها و پیچیدگی های فنی پروژه مانند تعدد م

شرایط دشوار زمانی پروژه

ز روباره بسیار کم در برخی قسمت ها، ریزشی بودن خاک و خاک دستی در برخی ا•

قسمت های پروژه، نفوذ حجم باالی آب به جبهات کاری

یشرایط بسیار دشوار زمین شناخت

تجهیزفضایشدیدمحدودیتتهران،شهرشمالمنطقهدرپروژهاجرای•

ترددمحدودیت،پروژهزیرسطحیوسطحیمعارضانتنوعوتعددکارگاهی،

حساسیتسنگین،ماشینوکامیون200ترددلزومعلیرغممنطقهسطحدر

سطحیهاینشستکنترلبهنسبتباالبسیار

روژهموقعیت مکانی، جغرافیایی و اجتماعی پ

ریسک های عمده پروژه



س
بزرگراه مدر

بلوار آفریقا

صر 
ن ولیع

خیابا
(

ج
ع

)

اهمیتموقعیتمعارض

1آرش شرقی600لوله 

2آرش شرقی400لوله 

3آرش شرقیبلوله فاضال

4آرش غربیلوله آب

5آرش غربیپیاده رو

6شرقیآرشتیر برق

7آرش غربیمخابرات

اهمیتموقعیتمعارض

1نیایش1200لوله 

2نیایش600لوله 

3ولیعصرخقنوات

4نیایشپیاده رو

5نیایشلوله گاز

6نیایشپل عابر

7نیایشاشجار

8نیایش250لوله 

9نیایشماتابلو راهن

اهمیتموقعیتمعارض

1آفریقا600لوله 

2آفریقالوله گاز

اهمیتموقعیتمعارض

1راسفندیارقشالتر ب

2راسفندیاکانال

3راسفندیادرختان

نیایش-اسفندیار –توزیع معارض های پروژه آرش 







معایب احداث دو زیرگذر

احداث دو رمپ در خیابان اسفندیار

تشدید معضل معارض ها

ایجاد مزاحمت برای مجاوران



زیرگذر مدرس–معایب احداث دو زیرگذر 



زیرگذر ولیعصر–معایب احداث دو زیرگذر 



1فاز 
پروژه 
نیایش

درخواست 
کارفرما

?

تبدیل دو زیرگذر به یک تونل



معایب دو 
زیرگذر

پایین 
کشیدن 
خط پروژه

تبدیل دو 
زیرگذر به 
یک تونل

تبدیل دو زیرگذر به یک تونل



پروفیل طرح تونل



دسترسی 
کارگاه کمیته 

امداد

دسترسی کارگاه بنز

پالن طرح تونلی پروژه



طراحی مقطع دو طبقه در زیر بزرگراه مدرس
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اولیه مسالهشرایط -مدرس مقطع زیر بزرگراه 

درخواست کارفرما مبنی بر دو طرفه بودن مقطع

لزوم حفظ خط پروژه

(رفت و برگشت)خط عبوری 4نیاز به ایجاد 

حساسیت بزرگراه مدرس



بزرگراه مدرس

اولیه مسالهشرایط -مدرس مقطع زیر بزرگراه 



خطه از زیر بزرگراه مدرس4عبور معایب طرح

نیاز به 
پایین بردن
خط پروژه

نیاز به تامین 
سرباره باال

نیاز به حفاری 
مقطع دایره ای 

بسیار بزرگ



معایب 
4طرح 
خطه

عدم امکان 
جابجایی 
خط پروژه

?

طراحی مقطع دو طبقه در زیر بزرگراه مدرس



معایب 
4طرح 
خطه

عدم امکان 
جابجایی 
خط پروژه

طراحی 
مقطع 
دوطبقه

طراحی مقطع دو طبقه در زیر بزرگراه مدرس



نمایی از مقطع تونل دو طبقه



نمایی از مقطع تونل دو طبقه



نمایی از مقطع تونل دو طبقه



نمایی از مقطع تونل دو طبقه



دوطبقهمقطع ویژگی های 

عدم نیاز به پایین بردن خط پروژه

(بدون دکل)امکان تردد خودروهای سواری و آتش نشانی 

پذیرش پیچیدگی طراحی و اجرا

پذیرش ریسک های متعدد توسط پیمانکار



طراحی مقطع دو قلو در زیر خیابان ولیعصر
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خط ترافیکی3لزوم حفظ 

لزوم حفظ خط پروژه

عدم برخورد به معارض ها

حساسیت خیابان ولیعصر

لهاولیه مساشرایط -خیابان ولی عصر مقطع زیر 



خطه تا زیر خیابان ولی عصر 3مقطعمعایب امتداد

نیاز به 
کاهش تراز 

سقف با 
حفظ عرض

ضرورت 
حفظ خط 
کف پروژه

13ارتفاع 
متری مقطع 

خطه3



معایب 
3مقطع 
خطه

عدم امکان 
جابجایی 
خط پروژه

?

طراحی مقطع دو قلو در زیر خیابان ولیعصر



معایب 
4طرح 
خطه

عدم امکان 
جابجایی 
خط پروژه

طراحی 
مقطع 
دوقلو

طراحی مقطع دو قلو در زیر خیابان ولیعصر



مقطع دو قلو در زیر خیابان ولیعصر



مقطع دو قلو در زیر خیابان ولیعصر



دو قلو در زیر خیابان ولیعصرپروفیل 



مقطع دو قلو در زیر خیابان ولیعصر



مقطع دو قلو در زیر خیابان ولیعصر



قلومقطع ویژگی های 

عدم نیاز به پایین بردن خط پروژه

پذیرش پیچیدگی طراحی و اجرا

حفظ ایمنی مقطع با طراحی روش اجرای پیچیده

عدم تداخل با معارض ها



سایر ابتکارات فنی و طراحی پروژه
04

 استفاده از ساختمانBack-up پروژه نیایش در محدوده تجهیز
کارگاهی کردستان برای ساختمان کنترل

تجمیع پست های برق در یک پست

احداث پست برق به شکل زیرزمینی

ن سه بعدی شکل خاص دسترسی آفریقا به پروژه با اجرای یک بایفورکیش
به دلیل جلوگیری از تجاوز به حریم ملک



دسترسی 
کارگاه کمیته 

امداد

دسترسی کارگاه بنز

سناریوی نهایی



خیابان آرش شرقی و محدوده بزرگراه مدرس



مسیر غرب به شرق: طبقه باال
مسیر شرق به غرب: طبقه پایین

مقطع رمپ آرش شرقی



متر178طول رمپ

متر7عرض سواره رو

نمای رمپ آرش شرقی



مسیر غرب به شرق: طبقه باال
ربمسیر شرق به غ: طبقه پایین

متر65طول تونل

مترمربع140سطح مقطع

متر12.8ارتفاع حفاری

متر12.2عرض حفاری

متر7.5روعرض سواره

مدرسزیر بزرگراه مقطع 



خیابان آرش غربی



متر270طول رمپ

متر7عرض سواره رو

آرش غربیرمپ 



متر634طول تونل

متر84سطح مقطع

متر7عرض سواره رو

(اسفندیارآرش غربی و )خطه 2مقطع تونل 



متر41طول تونل

مترمربع141سطح مقطع

متر8.6عرض سواره رو

(تقاطع آفریقا)خطه 2.5مقطع تونل 



شرق خیابان اسفندیار



متر91طول رمپ

متر5.5عرض سواره رو

مقطع رمپ اسفندیار



مقطع رمپ اسفندیار

غرب خیابان اسفندیار و محدوده ولی عصر



متر50طول تونل

مترمربع170سطح مقطع

متر11.5عرض سواره رو

(اسفندیار)خطه 2+1مقطع تونل 



دسترسی کارگاه بنز متر363طول تونل

مترمربع174سطح مقطع

متر12.5عرض سواره رو

خطه3/5مقطع تونل 



دسترسی کارگاه بنز

متر52طول تونل

مترمربع130سطح مقطع

متر12.2عرض سواره رو

(ولیعصر)مقطع تونل دوقلو 



غرب خیابان اسفندیار و محدوده ولی عصر



دسترسی کارگاه بنز متر493طول رمپ

متر10عرض سواره رو

محدوده رمپ نیایش



با تشکر از حسن توجه شما


