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ﻧﺒﻮ� ��ﺣﻴﻪ ﻛﺎ� ﺟﻤﻌﻰ ،ﺑﻬﺮ� ��� ﭘﺎﻳﻴﻦ ��
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﮔﺮ�ﻫﻰ � ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ �� �ﻣﻮ� �ﻧﻔﺮ���،
ﺑﺮ�� �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻣﻠﻰ ﺷﺪ�
�ﺳﺖ .ﺧﺼﻴﺼﻪ �� ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻟﻄﻤﺎ� ﺟﺒﺮ��
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ� �� ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ� � �ﺑﻌﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺸﻮ�
ـوط�� ﺷﻜﺴﺖ �� ﻣﺴﺎﺑﻘﺎ� ���ﺷﻰ
�ﺳﺖ.
����
ﻛﺮ�� مربـ
ـت کــه
مــرور منابــع علمــي عبــارت از مطالعــه جامــع و تفســير منابــع مربــوط بــه يــک عنــوان خــاص اسـ
برايﻋﺪ� �ﺳﺘﻘﺮ�� ﻛﺎﻣﻞ �ﻣﻮﻛﺮ�ﺳﻰ
ﺟﻤﻌﻰ �
�ﺳﺘﻪ
بــه يــک پرســش و موضــوع مشــخص بــوده تــا بــا جســتجو و تجزيــه و تحليــل منابــع علمــي موجــود پاســخي
�ﻟﻤﭙﻴﺎ�ﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ�ﻫﺎ�
��
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
آن يافــت شــود .تعييــن و مشــخص کــردن آنچــه قبـ ً
ـخص شــده
ا در مــورد یــک موضــوع خــاص شــناخته وﺗﺎمشـ
�ﻧﻔﺮ��� � ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎ� ﺳﺎ�� � ﻗﻬﺮﻣﺎ� ﭘﺮ���
اســت میتوانــد بــه تشــخیص خــأ در پايــه ايــن اطالعــات منجــر شــود .همچنیــن مــرور منابــع میتوانــد بــه
�� ���� � ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ � ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ
شناســايي روشهــاي پژوهشــي بــه کار گرفتــه شــده توســط پژوهشــگران قبلــي در ايــن زمينــه کمــک نمایــد و
ﺑﺮ �ﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ� .ﮔﺮ ﻣﻠﻰ ﺷﺪ� ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
بــا ایــن کار نقــاط قــوت و ضعــف کارهــای انجــام شــده پیشــین را ارزيابــي نمــود و بــرای شــکل دهــي و طراحــي
ﺑﻪ ﺳﺮ�ﻧﺠﺎ� ﻣﻄﻠﻮ� ﻧﺮﺳﻴﺪ ﻳﺎ ��ﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﻰ ��
ﭘﻴﺸﺒﺮ�جمـع
مطالعــات آتــی از آنهــا بهــره گرفــت .ممکــن اســت مــرور منابــع بــه عنــوان يــک ارزيابــي اوليه و قبــل از
آوري�ﻫﺪ�� ﺧﻮ� ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻛﺮ� �
ﺑﺮﺧﻰ ��
اطالعات
ـردآوری
دادههــای الزم بــرای تحقیــق جدیــد انجــام شــود .مســلم ایــن اســت کــه هــر تحقیقــی نیازمنــد گـﻳﺎ ﮔﺮ�� ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ �ﺳﻼﻣﻰ �� ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻫﺎ� ﺧﻮ�
ـرایﺎً آن منظـ
ـور ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ،
ﻣﻨﺴﺠﻢ �
اســت .نــوآوری ،دقــت و جامعیــت هــر تحقیقــی بــه وســعت و دقــت اطالعــات گــردآوری شــده بـﻋﻤﻮﻣ
ﻃﻮ�پیشــینه
ﺑﻪــگر
بســتگی دارد ،زیــرا هــر پژوهــش جدیــدی بــر پایــه پژوهشهــای پیشــین بنــا میشــود و تــا پژوهش
ی ﻣﺘﺎﺛﺮ �� ﻣﻴﺰ�� ﺳﺎ�ﻣﺎ� �ﻫﻰ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻫﺎ�ــی بـ
دسترس
ـه � ﻫﻤﻔﻜﺮ ﻫﺎﻳﺸﺎ� �ﺳﺖ�� .
ﻣﺪ�ﻓﻊ
موضــوع و کارهــای انجــام شــده در آن محــدوده را ندانــد ،در پژوهــش جدیــد توفیــق نمییابــد.ﮔﺮ��
دسترسـ
منابــع علمــی در هــر موضــوع مزایایــی همچــون صرفهجویــی در هزینــه و وقــت پژوهشــگران بــرای
ـیﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً �ﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
�ﻳﮕﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ�
ﻧﺒﻮ�وﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ ،ﻛﻠﻮپ ﻫﺎ � ﺑﺎﺷﮕﺎ� ﻫﺎ
�ﺳﺖ.ــات
ﺷﻜﻞ اطالع
بــه اطالعــات کافــی ،آمــاده و منظــم و و نیــز امــکان ارزیابــی دقیقتــر پژوهشهــا میباشــد .هرچــه
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻛﻪ �� ���ﭘﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ��
ﻫﺎ�
ﺑﺨﺶ
خالقیــت و نــوآوری
دادههــای کاملتــر و منابــع بیشــتری در دســترس باشــند ،امــکان تجزیــه و تحلیــل و ایجــاد ��ّ
ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻧﻰ ���� ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮ� �ﻓﺮ��
نیــز بیشــتر میشــود.
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﻧﻔﻊـ��
�� در
ـددی
�� متع
بــا توجــه بــه نــکات فــوق انجمــن تونــل ایــران در ســالهای اخیــر اقــدام بــه جم ـعآوری منابــع
ســنگ،ﮔﺮ�ﻳﻰ �� ﭼﻨﺪ ��� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ.
مکانیــک ﺗﺸﻜﻞ
رشــتهها و زمینههــای مختلــف مرتبــط بــا تونــل و تونلســازی همچــون معــدن ،عمــران� �� ،ﻳﺮ��
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ� ﻛﺎ�ﮔﺮ� � ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﻛﻪ �� ﺑﺴﻴﺎ��
مکانیکخــاک ،بتــن ،ســازه ،زمینشناســی ،زلزلــه ،نقشـهبرداری و غیــره نمــوده اســت .ایــن منابــع شــامل مــوارد
�� ﻛﺸﻮ�ﻫﺎ �� ﻗﺪ�� �ﻳﺎ�� ﺑﺮﺧﻮ����ﻧﺪ � �� �ﻳﺮ��
زیــر میباشــد:
ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ����� �� ،ﻛﺎ� ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
کتابهــای تالیــف و ترجمــه شــده داخلــی و خارجــی ،مجموعــه مقــاالت کنفرانسهــای داخلــی و خارجــی،
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ� ﺻﻨﻔﻰ � ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ �� �ﺗﺎ� ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ
کاتالــوگ
مجموعــه نشــریات داخلــی و خارجــی ،دســتورالعملها و اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی ،برش�ــور و
ﻣﻌﺎ�� �ﻳﺮ��� ،ﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻰ �
ﺻﻨﺎﻳﻊ �
زمینــه
ماشــینآالت مختلــف مــورد اســتفاده در صنعــت تونــل ،اطالعــات مربــوط بــه شــرکتهای فعــال
����� ﻋﻠﻮ� � ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ �ﻋﻢ
در ��
ﭘﮋ�ﻫﺸﻰ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ،تونــل
تونلســازی ،فیلــم کارگاههــای آموزشــی و ســخنرانیهای علمی-کاربــردی برگــزار شــده توســط�� انجمــن
ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺘﻰ � ����� �� ...ﻛﺸﻮ�
ایــران ،و فیلــم مراحــل ســاخت و اجــرای پروژههــای مختلــف تونلســازی داخلــی و خارجــی .ﺧﻮ� �� ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘﻴﺶ �� ﺳﺎ�  ،76ﻧﻪ
انجمــن تونــل ایــران در حــال حاضــر اقــدام بــه جمـعآوری پایــان نامههــای مرتبــط بــا صنعــت تونــل
مقاطـﺑﺮـع��ﻟﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪ�ﻧﻰ ﺑﻪ �ﺷﺪ
ﺟﺮﻳﺎ�درﺣﺎﻛﻢ
ـی � ﻧﻪ ﻣﺮ�� ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﻧﻜﺎﺗﻰ
��ﺷﺖ
ﺗﺸﻜﻞ
ﻫﺎ تمامـ
ـیله از
کارشناســی ارشــد و دکتــری بــرای تکمیــل منابــع موجــود در کتابخانــه نمــوده اســت و بدیــن وسـ
�ﺷﺎ��ـهﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪ�ﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻞ
ﺑﺎﻻ
��
اســاتید محتــرم و دانشــجویان عالقمنــد بــه ایــن رشــته دعــوت میشــود تــا بــا ارســال یــک نسـﻛﻪ
ـخه از پایاننامـ
��ﺷﺘﻨﺪ.ــن�ﻣﺎ ﺑﻌﺪ �� ��� ﺧﺮ��� � ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮔﺮ�ﻳﻰــن انجم
نهایــی تکمیــل و تاییــد شــده خــود انجمــن را یــاری دهنــد .همچنیــن در پــی تصمیــم هیئــت مدیــره ای
ﺿﻌﻒ ﺗﻮﺳﻂ ��ﻟﺘﻤﺮ��� ﺟﺪﻳﺪ ��
�ﻳﻦ
ﺗﺸﺨﻴﺺ
بــه منظــور حمایــت و تشــویق هــر چــه بیشــتر دانشــجویان در فعالیتهــای علمــی و تحقیقاتــی در زمینــه تونــل،
بررســی ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ،
ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻰ
پایاننامههــای مقاطــع تحصیلــی مذکــور در پایــان هــر ســال توســط داوران و کمیتههــای ���،
تخصصــی
شــده و بــه پایاننامههــای برتــر جوایــزی اعطــا خواهــد شــد .پیشــاپیش از همــکاری همــه اســاتید و دانشــجویان
در ایــن زمینــه ســپاسگذاری میشــود.
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ﺗﻘﻮﻳﺖ
�ﻧﺠﻤﻦ
�� �ﺑﻌ
�ﻟﻰ ﻛ
ﻧﻜﺮ�.
ﻣﻮ� �
� ﺗﻮﻧﻞ
 9ﺳﺎ
ﺗﺸﻜﻠﻰ
ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻮ� �
ﻣﻬﻨﺪ
ﺷﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎ�
ﮔﺮ�ﻫ
ﻣﻨﻈﻮ
�ﻣﺎ ﺗﻐ
ﻋﻤﻮﻣ
� ﻫﻤﭽ
ﺑﻮ�� .
ﮔﺮ��ﻧﻨ
�� ﺗﺸ
�ﺿﺎﻓﻰ
�ﻓﺮ�� ﻧ
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اخبار

آمادهسازي شفت ورودي

دستگاه حفار در پروژه تونل
کمکي ابوذر

محـور جـدیـد كازرون -

بوشهــر ،منطقه را از بن بست
خــارج میكنـــد

شـیراز  -معـاون وزیـر راه و شهرسـازی در امور
توسعه راههای كشور گفت :محور جدید كازرون
به بوشـهرو اتمام عملیات احداث تونل محرم در
ایـن محور ،علاوه بر این كـه در رونق اقتصادی
شهرسـتان كازرون موثـر اسـت ایـن منطقـه
جنـوب كشـور را از بـن بسـت خـارج میكنـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،مهنـدس خیـراهلل خـادم در
جریـان بازدیـد از چگونگی سـاخت و پیشـرفت
فیزیكـی تونـل محـرم در محـور كازرون بـه
بوشـهر ،اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه اثـرات
مثبـت و موثـر ایـن محـور ،تلاش میكنیم كه
ایـن پـروژه هـر چـه سـریعتر بـه انجـام رسـد.
مدیرمنطقـه هفـت راههـای جنـوب كشـور هم
درایـن بازدید گفت :این محـور به  150میلیارد
ریـال اعتبار نیـاز دارد كه پس از مصوب شـدن،
ایـن اعتبـار در سـال جـاری اختصـاص خواهد
یافـت .فیـروز تـكاور ،بیـان كـرد :پیشبینـی
میشـود كـه ایـن محـور تـا پایـان سـال  91و
یـا تـا نیمـه نخسـت سـال  92بـه اتمام رسـد.
مدیـر پـروژه محور كازرون  -بوشـهر هم در این
بازدیـد بیان داشـت :هم اینك میزان پیشـرفت
كار در ایـن محـور و در قسـمت حفـاری تونـل
هشـت درصـد اسـت و كل محـور كه طـول آن
 21كیلومتر اسـت تا كنون  20درصد پیشـرفت
فیزیكـی دارد.
شهرسـتان كازرون در فاصلـه  120كیلومتـری
غـرب شـیراز ،واقع شـده اسـت.
1390/10/15
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

مديــر عامــل شــرکت خاکريــزآب (مجــري
طرحهــاي جمــعآوري و هدايــت آبهــاي
ســطحي شــهر تهــران) ،از مراحــل نهايــي
آمادهســازي شــفت ورودي دســتگاه حفــار
 TBMدر پــروژه احــداث تونــل کمکــي کانــال
ابــوذر خبــر داد .بــه گــزارش آريــا بــه نقــل
از روابــط عمومــي شــهرداري تهران،اميرعباس
بهــاري ضمــن اعــام خبرفــوق ،بــا اشــاره بــه
اجــراي بالغبــر  20هزارمترمکعــب عمليــات
خاکــي درايــن بخـشاز پــروژه ،افــزود :مراحــل
نهايــي عمليــات مربوطبــه احــداث رمــپ و
کفســازيهاي بتنــي درحــال انجــام بــوده
و ريلگــذاري دســتگاه حفــار  TBMنيــز
آغازشــدهاســت.
وي همچنيـن بـا اشـاره بـه انجـام آخريـن
مراحـل آمادهسـازي دسـتگاه حفـار ،TBM
از انجـام موفقيتآميـز تستسـرد دسـتگاه
خبـرداد و گفـت :جداسـازي قطعـات ايـن
دسـتگاه بـراي حمـل به محـل شـفت درحال
انجـام اسـت تـا مونتـاژ نهايـي آن ظـرف
دوهفتـه آينـده در محـل اصلـي حفـاري آغـاز
شـود .مديرعامـل شـرکت خاکريزآب بـا ادامه
تالشهـا بـراي توليـد سـگمنتهاي موردنيـاز
در پـروژه احـداث تونـل کمکـي ابـوذر ،از
دپـوي حـدود 300حلقـه سـگمنت خبـرداد
و گفـت :ايـن ميـزان توليـد سـگمنت بهطـور
روزانـه درحـال افزايـش اسـت و البتـه باهمين
ميـزان سـگمنت توليدشـده ،پـروژه تـا 2
مـاه کمبـودي ازايـن جهـت نخواهـد داشـت.
تونل کمکي کانال ابوذر ،تونلي به طول 4400
متراست که ظرفيت انتقال  42مترمکعب آب در
ثانيه را خواهد داشت .اين تونل از مقابل بيمارستان
نيروي هوايي ارتش در شرق بزرگراه بسيج آغاز و تا
جنوب ميدان بسيج ادامه مييابد.
1390/10/25
خبرگزاري آريا

طراحی تونل  9کیلومتری

شهید صیاد شیرازی از میدان
سپاه تا آزادگان

معــاون فنــی عمــران شــهرداری تهــران
گفــت :هــم اکنــون در حــال طراحــی تونــل
شــهید صیــاد شــیرازی بــه طــول  9کیلومتــر
از میــدان ســپاه تــا بزرگــراه آزادگان هســتیم.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،مازیــار
حســینی در حاشــیه بازدیــد اعضــاء شــورای
شــهر از پــروژه تونــل نیایــش و دو طبقــه
شــدن بزرگــراه صــدر اظهــار کــرد :در
مجموعــه شــهرداری هــم اکنــون پروژههــای
عمرانــی بــا رویکــرد ارتقــای ســطح زندگــی و
نــگاه فرهنگــی بــه انجــام میرســد.
وی ادامــه داد :یکــی از مــواردی کــه بــا
توصیــه شــهردار ســعی کردیــم دنبــال کنیــم
ایــن اســت کــه تنهــا بــه فیزیــک و جســم
پــروژه توجــه نکــرده بلکــه هــم بــه عملکــرد
و کارکــرد آن و هــم بــه آراســتگی شــهر و
فرهنــگ ســازی اســامی  -ایرانــی توجهــات
الزم مبــذول شــود.
معــاون فنــی عمــران شــهرداری تهــران
3
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بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در تمــام
پروژههــای منطقـهای و فــرا منطقـهای توجــه
بــه موضــوع معمــاری ایرانــی و اســامی مــورد
توجــه قــرا میگیــرد ،خاطرنشــان کــرد :هــم
اکنــون در مناطــق جنوبــی و شــرق تهــران
در حــال اجــرای پروژههــای بــزرگ عمرانــی
هســتیم.
در عیــن حــال نیازهــای مناطــق شــمال و
غــرب شــهر نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت.
حســینی خاطرنشــان کــرد :بــا اجــرای ایــن
پروژههــا بخــش قابــل توجهــی از طــرح
جامــع شــهر تهــران بــه ظهــور میرســد و در
ایــن راســتا اصــرار مــا پیــش از آغــاز اجــرای
پروژههــای جدیــد ،بــه اتمــام رســاندن
پروژههــای نیمــه تمــام اســت.
وی بــا بیــان اینکــه همزمــان بــا اجــرای
پروژههــای شــهری در حــال طراحــی
پروژههایــی همچــون پــروژه تونــل صیــاد
شــیرازی هســتیم کــه از میــدان ســپاه آغــاز
و تــا بزرگــراه آزادگان بــا طــول بیــش از 9
کیلومتــر ادامــه مییابــد ،افــزود :در حــال
حاضــر در اجــرای دو طبقــه کــردن بزرگــراه
صــدر  10کیلومتــر در زیــر زمیــن و 10
کیلومتــر روی زمیــن اقدامــات در حــال
اجراســت هــر چنــد هــم اکنــون بــا مشــکالت
ترافیکــی مواجــه هســتیم امــا کارهــا بــا
ســرعت در حــال پیشــروی اســت تــا هــر
چــه ســریعتر ایــن پــروژه بــه اتمــام برســد و
ترافیــک ایــن محــدوده روان شــود.
معــاون فنــی عمــران شــهرداری تهــران
در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه در دهــه فجــر
ســال آینــده پــروژه صــدر -نیایــش بــه اتمــام
میرســد ،عنــوان کــرد :در حــال حاضــر
نســبت بــه برنامــه زمانبنــدی شــده
جلوتــر هســتیم و بــرای احــداث ایــن پــروژه
از تجاربمــان در احــداث تونــل توحیــد و
پروژههــای دیگــر شــهری بهــره الزم را
میبر یــم .
1390/10/28
خبرگزاری فارس

4

ـد
ـروگاه سـ
ـل نیـ
ـاری تونـ
حفـ
خرســان  3در چهارمحــال

و بختیــاری خاتمــه یافــت
مجــری طــرح ســد و نیــروگاه "خرســان "3
در اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت:
عملیــات حفــاری تونــل انحــراف آب ســد و
نیــروگاه "خرســان  "3بــه طــول  769متــر
و قطــر 14/5متــر بــه پایــان رســید .رامیــن
شــیروی اظهــار داشــت :اجــرای ایــن عملیــات
در ســالجاری ،موفقیــت بزرگــی بــرای صنعــت
ســد ســازی كشــور محســوب میشــود .وی
بــا بیــان اینكــه در ایــن تونــل بیــش از 30
هــزار مترمكعــب حفــاری انجــام شــده اســت،
افــزود :بــه دلیــل برخــی تشــابهات ایــن طــرح
بــا ســد"كارون  "4و بــر اســاس موافقــت انجــام
شــده ،برخــی تجهیــزات مهــم كارگاهــی طــرح
كارون  4بــه خرســان  3منتقــل میشــود.
وی تولیــد انــرژی بــرق آبــی بــه میــزان یكهزار
و  100گیــگاوات ســاعت ،افزایــش ظرفیــت
تولیــد و ذخیــره انــرژی در ســدهای پاییــن
دســت ،افزایــش جاذبههــای گردشــگری،
افزایــش اشــتغال در منطقــه و رونــق پــرورش
آبزیــان در چهارمحــال و بختیــاری را از اهــداف
اجــرای ایــن طــرح برشــمرد.
شــیروی یــادآور شــد :ســد خرســان 3در
منطقــهای صعبالعبــور و بــن بســت قــرار
دارد و مــردم منطقــه بــا احــداث ایــن ســد
از محرومیــت خــارج میشــوند .وی اظهــار
داشــت :ســد بتنــی دوقوســی خرســان 3
بــا ارتفــاع  195متــر ،دریاچ ـهای بــه حجــم
 1.2میلیــارد مترمكعــب خواهــد داشــت و
نیــروگاه  400مگاواتــی آن دارای چهــار واحــد
 100مگاواتــی اســت.
عملیــات احــداث ســد و نیــروگاه خرســان 3
بــر روی رودخانــه خرســان در فاصلــه تقریبــی
 50كیلومتــری از مركــز شهرســتان لــردگان در
چهارمحــال و بختیــاری در دســت اجراســت.
1390/11/06
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

رکـورد بـي سـابقه احـداث
تونل در خط  7متـروي تهران

رکـورد احـداث تونـل بـا احـداث  40/50متـر
تونـل در يـک شـبانه روز در خـط  7متـروي
تهران شکسـته شـد .به گـزارش آريـا ،تونلهاي
ايـن خـط بـا اسـتفاده همزمـان از دو دسـتگاه
حفـار تونـل ( )TBMبـا قطـر  9/15متـر در
حـال احـداث اسـت کـه هـر دو دسـتگاه از يک
شـفت احداث شـده به عمق  30متـر در تقاطع
نـواب – قزويـن نصـب و راه اندازي شـده اسـت.
براسـاس ايـن گـزارش دسـتگاه اول بـه سـمت
شـمال و دوميـن دسـتگاه در جهـت شـرق در
حـال سـاخت تونـل اسـت .در روز دوشـنبه 10
بهمـن مـاه ،دسـتگاه اول با حفـاري و نصب 19
حلقه سـگمنت  1/5متري 28/5 ،متر پيشـروي
کـرد که بـه تنهايـي رکـوردي در احـداث تونل
بـا ايـن قطـر در کشـور بـه حسـاب ميآيـد .در
همـان تاريـخ دسـتگاه  TBMغربـي – شـرقي
نيـز  8حلقـه سـگمنت  1/5متري به طـول 12
متـر نصـب کـرد .بديـن ترتيـب جمعـا" 40/5
متـر تونـل در يک شـبانه روز در خـط  7متروي
تهـران احداث شـد .اکنون دسـتگاه شـمالي نيز
بـا احـداث  4357/5متـر در نزديکـي منطقـه
گيشـا قـرار دارد و دسـتگاه شـرقي بـا احـداث
 1228/5متـر در محـدوده ميـدان رازي اسـت.
به گزارش تهران سـما ،با روند پيشـرفت کنوني
در صـورت مسـاعدت بيشـتر و تاميـن منابـع
مالـي ،از سـال  1392قسـمتهايي از خط  7به
بهرهبـرداري خواهد رسـيد.
خط  7مترو به طول  27کيلومتر مناطق مهم
شمال غرب تهران شامل سعادتآباد و شهرک
قدس را با عبور از محدوده بزرگراه شهيد چمران،
گيشا و بزرگراه نواب پس از اتصال به خطوط
در حال بهرهبرداري  4و  2از طريق خيابانهاي
هالل احمر و مولوي به محدوده بازار تهران
ميرساند .در ضمن در ادامه با خطوط  3 ،1و ،6
محدوده منطقه  14را پوشش داده و به ورزشگاه
تختي در شرق بزرگراه افسريه منتهي ميشود.
1390/11/15
خبرگزاري آريا
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با بهرهبرداری از تونل زره مسیر

شهرکرد ـ ناغان  13کیلومتر کوتاهترمیشود

مدیــرکل راه و ترابــری چهارمحــال و بختیاری
گفــت :بــا تکمیــل و بهرهبــرداری از تونــل
زره مســیر ارتباطــی شــهرکرد  -شــلمزار
 ناغــان  13کیلومتــر مســیر کوتاهتــرمیشــود .علــی علیخانــی در گفتوگــو بــا
خبرنــگار فــارس در شــهرکرد ،اظهــار داشــت:
عملیــات اجرایــی تونــل زره بــا اختصــاص
اعتبــارات اســتانی آغــاز و بــا صــدور مجــوز
کمیســیون مــاده  215و اختصــاص اعتبــارات
ویــژه تســریع یافــت.
وی بــا بیــان اینکــه تونــل زره یکــی
از تونلهــای مهــم در مســیر ارتباطــی
چهارمحــال و بختیــاری به اســتان خوزســتان
از ســمت شــهر ناغــان اســت ،گفــت :بــا
بهرهبــرداری از ایــن طــرح فاصلــه مرکــز
بخــش ناغــان بــا شــهر شــلمزار در مســیر
ارتباطــی چهارمحــال و بختیــاری بــه اســتان
خوزســتان  22کیلومتــر کاهــش مییابــد.
علیخانــی طــول مســیر تونــل زره را
یکهــزار و  499متــر اعــام کــرد و گفــت:
ایــن طــرح یکــی از پروژههــای مصــوب دور
دوم ســفرهای ریاســت جمهــوری بــه اســتان
چهارمحــال و بختیــاری اســت.
مدیــرکل راه و ترابــری چهارمحــال و بختیاری

بــا بیــان اینکــه تونــل زره مهمتریــن جــاده
اتصالــی اســتانهای فــات مرکــزی ایــران
بــه اســتانهای جنوبــی از طریــق چهارمحــال
و بختیــاری اســت ،گفــت :بــه منظــور
تســریع در تکمیــل و بهرهبــرداری از ایــن
محــور ارتباطــی ،ایــن طــرح از ســال آینــده
جــزو پروژههــای اولویــتدار در اختصــاص
بودجــه راه و ترابــری قــرار خواهــد گرفــت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا اجــرای ایــن طــرح
مســیر ارتباطــی شــهرکرد ،شــلمزار ،ناغــان
 13کیلومتــر مســیر کوتاهتــر میشــود.
علیخانــی خاطرنشــان کــرد :اصــول توســعه
و پیشــرفتهایی کــه در بخــش حمــل و
نقــل انجــام میگیــرد ،توســعهای پایــدار و
همیشــگی بــوده و پایهگــذار توســعه همــه
جانبــه بخشهــای دیگــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اتصــال ایــن اســتان بــه
بزرگراههــای اصلــی توســعه بیشــتری را
بــرای ایــن نقطــه بــه همــراه خواهــد داشــت،
افــزود :ارائــه خدمــات در ســایر بخشهــا بــه
داشــتن راههــای ارتباطــی مناســب و ســالم
بســتگی دارد.
1390/11/26
خبرگزاری فارس

دومین دستگاه

تونلزنی به اهواز رسید

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از اهــواز بــه
نقــل از روابــط عمومــی ســازمان قطار شــهری
اهــواز ،دومیــن دســتگاه تونــل زنــی ()TBM
متــروی اهــواز بــه نــام «کرخــه» آغــاز بــه کار
کــرد.
مدیــر عامــل ســازمان قطــار شــهری اهــواز در
ایــن بــاره گفــت :دســتگاه حفــاری شــماره ۲
بــا نــام کرخــه ،پــس از مونتــاژ و آمــاده ســازی
وارد ایســتگاه فــرودگاه شــده اســت.
عبــاس هالکویــی افــزود :پــس از ورود TBM
شــماره یــک (بــه نــام کارون) بــه ایســتگاه
فــرودگاه ،عملیــات مونتــاژ و آمادهســازی
بــرای آغــاز بــه کار  TBMشــماره ( ۲کرخــه)
آغــاز و در  ۲۹دی مــاه  ،۱۳۹۰دســتگاه وارد
زمیــن شــده و کار حفــاری را آغــاز کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه هــر دو دســتگاه حفــار
تونــل در طــول مســیر  ۲۳کیلومتــری خــط
یــک متــرو اهــواز ،بــه مــوازات هــم حرکــت
خواهنــد کــرد ،اظهــار داشــت :خــط یــک
قطــار شــهری اهــواز دارای دو دســتگاه
حفــاری تونــل اســت کــه دســتگاه اول بــا
طــی مســافت  ۲۵۰متــری از محــل مونتــاژ
تــا ایســتگاه فــرودگاه ،اکنــون در این ایســتگاه
بــوده و دســتگاه دوم نیــز بــا طــی همیــن
مســافت بــه ایســتگاه فــرودگاه رســیده اســت.
5
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آخـریـــن جــــزئ

زیــــرزمینـــــی

6

هالکویــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرعت
حفــاری هــر دو  ،TBMپانــزده متــر در
شــبانه روز اســت گفــت :نظــر بــه اینکــه
حجــم عملیــات دو دســتگاه  TBMهمزمــان
بســیار زیــاد خواهــد بــود ،لــذا پیــش بینــی
میشــود بــا شــروع حرکــت دســتگاه TBM
شــماره  ،۲عمــده فعالیــت پــروژه بــه حفــاری
تونــل متمایــل شــود ،زیــرا پشــتیبانی دو
دســتگاه حفــار تونــل بســیار زیــاد بــوده و
موجــب تحــت الشــعاع قــرار گرفتــن ســایر
فعالیتهــای پــروژه میشــود.
بــرای اجــرای تونلهــای دوقلــو خــط یــک
متــروی اهــواز ســفارش ســاخت دو دســتگاه
تونلزنــی ( )TBMجمعــا بــه مبلــغ۲۰
میلیــون دالر داده شــد کــه در حــال حاضــر
مراحــل بارگیــری را در چیــن میگذرانــد.
ســفارش خریــد دو دســتگاه  TBMدیگــر
بــه شــرکت آلمانــی داده شــده بــود کــه بــه
دلیــل مشــکالت بینالمللــی در مرحلــه عقــد
قــرارداد متوقــف مانــد.
قــرار بــود دو دســتگاه تون ـلزن تــا پایــان ۸۸
وارد ایــران شــده و حفــاری در تیرمــاه آغــاز
شــود کــه بــه دالیلــی ایــن مســئله نیــز بــا
تاخیــر روب ـهرو شــد.
البتــه بــا توجــه بــه تحریمهــا بــه نظــر
میآیــد متــروی اهــواز بــه ناچــار بــا دو
دســتگاه  TBMکار خــود را ادامــه دهــد
کــه در اینصــورت بــه دو برابــر زمــان بــرای
عملیــات اجرایــی نیــاز دارد و حــدود یکســال
دیگــر بهرهبــرداری تاخیــر میافتــد.
1390/11/29
خبرگزاری فارس

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن بیان اینکه
تا پایان امسال جمعاً  160میلیارد تومان در
پروژه انتقال خطآهن تهران-تبریز به زیر زمین
در مناطق  17و  18هزینه میشود ،گفت:
این تونل تا پایان سال  91به اتمام میرسد.
عبدالعلی صاحبمحمدی در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبری فارس در خصوص میزان
پیشرفت پروژه انتقال خط آهن تهران ـ تبریز در
مناطق  17و  18تهران به زیر زمین اظهار داشت:
این پروژه یکی از پروژههای بزرگ و مهم شهری
است که براساس دستور رئیسجمهور در پاسخ به
درخواست مردم ساکن این مناطق اجرا میشود.
وی ادامه داد :به دلیل عبور خط آهن و تردد
قطارها در مناطق  17و  ،18مردم ساکن این
منطقه با مشکالتی مواجه بودند؛ آلودگیهای
صوتی ،آلودگیهای بصـــری ،ترافیــک بیــن
دو منطقـه ،وجود خیـابـانهـای کـمعــرض و
آلودگـیهای زیستمحیطی از دالیــلی بود که
موجب شد شرکت راهآهن جمهوری اســالمی
ایران تصمیم بگیرد ،مسیر قطار در این دو منطقه
را به زیر زمین منتقل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این
پروژه به طول 10کیلومتر شامل دو کیلومتر رمپ
در ابتدا و انتها و  8کیلومتر تونل است ،گفت:
این پروژه به روش "پوش و کند" اجرا میشود
بدین ترتیب که پس از آنکه شمعگذاری انجام
شد ،سقف ایجاد میشود و پس از ساخت سقفها
زیر آنها خالی میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه
این پروژه طوری طراحی شده است که از لحاظ
مشخصات فنی میتواند چهار خط قطار از خود
عبور دهد ،اضافه کرد :مسیر از نظر اندازه ابعاد
(طول ،عرض و ارتفاع) طوری طراحی شده
است که هم برای قطارهای معمولی و هم برای
قطارهای برقی قابلیت استفاده را دارد.

صاحبمحمدی با بیان اینکه شیب این تونل طبق
آخرین استانداردهای جهانی ساخته شده است،
اظهار داشت :تجهیزات تهویه نوینی که برای تونل
مذکور در نظر گرفتهایم به خوبی عملیات تهویه
را انجـام میدهد.
معاون وزیـر راه و شهرسازی با بیـان اینکه در
این پـروژه عملیات عایقسازی ،بتـونریزی
و خاکبـرداری به صورت تخصصی در سطح
عالــی اجـرا شد ،خاطـرنشان کرد :این پـروژه
تنـها  3/5میلیــون متـرمکعب (سه میلیـون
و 500هزارمتر مکعب) خاکبرداری دارد ضمن
آنکه 530هزارمتر مکعب نیز بتنریزی در این
پرژه صورت گرفته است.
مـدیــرعامــل شــرکت راهآهـن ادامــه داد:
جدارهـای تونـل دیـوار نمایی اسـت و کف تونل
یـک دال 50سـانتیمتری اجـرا میشـود کـه
مقاومـت الزم را برای عبور قطارها ایجاد میکند.
صاحبمحمـدی خاطرنشـان کـرد :همچنیـن
سیسـتمهای اضطـراری مربوط به آتشسـوزی،
تهویه ،پلکان اضطراری و از این قبیل در این تونل
مطابق با اسـتانداردهای روز تعبیه شـده اسـت.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی ادامـه داد :در این
پـروژه  8هـزار و  800شـمع (کـه بـه صـورت
درجـا و در یـک حفـاری نصـب و بتنریـزی
میشـود) بـه ارتفـاع  20متـر نصـب شـده
اسـت ،البتـه از ایـن ارتفـاع ،مقـداری از آن
داخـل زمیـن اسـت کـه ایـن کار بـرای ایجـاد
پایـداری و مقاومت انجام میشـود؛ اجـرای این
قسـمت از پـروژه فعالیـت بسـیار عظیمـی بود.
مدیرعامـل راهآهـن بـا بیان اینکـه این پـروژه با
معارضـان فراوانی مواجـه بود ،خاطرنشـان کرد:
وجـود خطـوط بـرق ،مخابـرات ،لولههـای گاز،
فاضلاب ،لولههای آب آشـامیدنی و از این قبیل
اجـرای ایـن پروژه را تـا حدی زمانبر کـرده بود
امـا بـرای اجـرای این پروژه مسـایل فنی خاصی
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ئیــــات پیشــرفت تـــونــل

ی راهآهــــن در تهــــــران

در نظـر گرفتـه شـد و رفـع معارضـان تـا حدی
صـورت گرفت.
صاحبمحمـدی اضافـه کـرد :پـس از اتمـام
ایـن پـروژه فضای بـاالی تونل به مسـاحت 30
هکتـار آزاد میشـود کـه آمـاده کاربریهـای
شـهری اسـت بدیـن ترتیـب کـه جایـی کـه
مسـیر عبـور و حرکـت قطارهـا بـود بـا هدایت
ریـل بـه زیرزمیـن ،آزاد میشـود.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی با بیـان اینکه30
هکتـار آزادشـده متعلـق بـه شـرکت راهآهـن
جمهـوری اسلامی ایران اسـت ،اظهار داشـت:
در ایـن راسـتا پیشـنهادی بـه شـهرداری
تهـران ارائـه دادیـم بدیـن ترتیـب کـه مشـاور
کاربریهـای قسـمت آزادشـده را تعییـن کرده
و متناسـب بـا نیـاز منطقـه ،مـواردی در نظـر
گرفته شـده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت راهآهـن ادامـه داد :در
ایـن راسـتا الزم اسـت بـا شـهرداری مـوارد
مـورد بررسـی قـرار گیـرد تـا در قالـب
طرحـی مشـارکتی قسـمت آزادشـده توسـعه
یابـد .معـاون وزیـر راه و شهرسـازی یـادآور
شـد :ایـن منطقـه 30هکتـاری آزا د شـده
بـرای ایجـاد فضـای سـبز ،فضـای ورزشـی،
مجموعههـای تجـاری ،مجموعههای بهداشـت
و درمـان و از ایـن قبیـل آمـاده خواهـد شـد.
صاحبمحمـدی ادامـه داد:ایـن مسـیر از بازار
مبـل یافتآبـاد و بازار آهـن و آلومینیـوم عبور
میکنـد و موقعیـت تجـاری مناسـبی دارد که
مزایـای مناسـبی بـرای مردم منطقـه  17و 18
خواهد داشـت .مدیرعامـل راهآهن با بیان اینکه
پـس از آزادسـازی اراضـی تـردد مـردم منطقه
قسـمت شـمالی و جنوبـی تسـهیل میشـود،

یـادآور شـد :با ایجـاد فضاهای عمومی شـرایط
زیسـتمحیطی منطقـه بسـیار مناسـب شـده
ضمـن آنکـه فضـای تفریحـات سـالم و اوقـات
فراغـت فراهـم میشـود .مدیرعامـل شـرکت
راهآهن خاطرنشـان کرد :در سـال جاری حدود
 81میلیارد تومان و در سـال گذشته حدود 35
میلیـارد تومـان به این پـروژه اختصـاص یافت.
صاحبمحمـدی تصریـح کـرد :در کل تـا پایان
سـال جـاری بـا توجـه بـه منابـع دراختیـار و
هزینههـای انجـام شـده حـدود  160میلیـارد
تومـان برای این پـروژه هزینه میشـود .معاون
وزیر راه و شهرسـازی یادآور شـد :امید اسـت با
تالش مطلوب و فعالیت مناسـب ایـن پروژه در
پایـان سـال  91آمـاده بهرهبرداری باشـد.
1390/12/01
خبرگزاری فارس
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پـایــان حفاریهـا در بخش
فوقـانـیتونـلامیـرکبیــر

بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس ،جانشـین
مجــری طـرحهــای تونــلی سـازمــان
مهندسـی و عمـران شـهر تهران با اعلام این
خبـر گفـت :بـا اتصـال شـرق و غرب تـونــل
( T4تـونــل حـدفاصــل میـدان کالنتـری تا
بزرگـراه امامعلـی(ع)) در نقطـهای زیر خیابان
درودیـان ،عملیـاتحفـاری بخـشفوقانی در
تونـل امیرکبیـر از سـهراه امیـن حضـور تـا
بزرگـراه امـامعلـی(ع) به پایان میرسـد و در
نتیجـه تمـام جبهههـای کاری در ایـن تونـل
حمـل و نقلـی بـه یکدیگـر مرتبطمیشـوند.
ســیدمهدی پورهاشــمی بــا بیــاناینکــه زمان
اتمــام عملیاتحفــاری در بخــش فوقانــی
تونــل امیرکبیــر طبــق برنامــه زمانبنــدی
 25اســفندماه ســال جــاری بــوده اســت،
اظهــار داشــت :ایــن عملیــات بــا پیشــرفت
مناســب حفاریهــا 2 ،هفتــه زودتــر از
موعــد مقــرر بــه پایــان رســیده اســت.
گفتنیاسـت پـروژه تونـل امیرکبیـر یک معبر
شـریانی مهـم درجهـت کاهـش بـار ترافیکی
یکـیاز پررفـت و آمدتریـن مناطـق تهـران
(منطقه بازار) اسـت که سـاخت یک پارکینگ
طبقاتـی و مجتمع تجـاری د ر بخش حدفاصل
شـرق خیابـان هفده شـهریور تا غـرب خیابان
شـکوفه در ایـن طـرح دیـده شـده اسـت.
1390/12/14
خبرگزاری فارس
8

اسـتفاده از خاک تونـلهای متـرو در

توسعـه فضـای سبـز جنوب تهـــران

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند از
توســعه فضــای ســبز تهــران گفــت :خــاک
تونلهــای متــرو در توســعه فضــای ســبز
جنــوب تهــران اســتفاده میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از جنــوب
اســتان تهــران بــه نقــل از روابــطعمومــی
حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران،
محمــد فیــاض از اســتفاده از خاکهــای
تونلهــای متــروی پایتخــت بــرای ایجــاد
فضــای ســبز خبــر داد.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند از
توســعه فضــای ســبز تهران در مراســم جشــن
درختــکاری در مجتمــع پــردازش و دفــع مواد
آرادکــوه گفــت :محــل دفــن زبالههــای ســی
ســاله تهــران بــه کمــک خــاک ناشــی از
عملیــات خاکبــرداری تونلهــای متــرو
درختــکاری میشــود.
وی در ادامــه بــا اعــام آغــاز پروژههــای
کاشــت  80هــزار اصلــه درخــت در 200
هکتــار از اراضــی جنــوب شــهر اظهار داشــت:
بخــش عمــدهای از ایــن درختکاریهــا در
محــل قدیمــی دفــن زبالههــای تهــران
کــه عملیــات آمــاده ســازی آن بیــش از

یــک ســال زمــان بــرده ،انجــام میشــود.
فیــاض بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه نســبت
بــه پخــش خاکهــای بــه جــا مانــده از
عملیــات خاکبــرداری تونلهــای متــرو
در حجمــی معــادل  50هــزار ســرویس بــر
روی زبالههــای  30ســاله تهــران اقــدام شــده
اســت ،افــزود :ارتفــاع خاکهایــی کــه بــر
روی زبالههــا پخــش شــدهاند بــه چهــار
متــر میرســد.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند بــا
اشــاره بــه اینکــه متــرو بــه عنــوان یــک
وســیله حمــل و نقــل پــاک اســت ،بیــان
داشــت :عــاوه بــر ایــن کــه متــرو پــس
از احــداث بــه صــورت مســتقیم در حفــظ
محیــط زیســت شــهری بســیار اثرگذار اســت،
عملیــات ســاخت آن نیــز کــه ایــن روزهــا
بــدون کمتریــن مزاحمــت بــرای شــهروندان
در حــال اجراســت ،بــه صــورت غیرمســتقیم
در توســعه فضــای ســبز و حفــظ محیــط
زیســت موثــر اســت.
1390/12/21
خبرگزاری فارس
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حفاری  ۱۰هزار متری تونل نیایش در نقاط
آبرفتی /تهیه شناسنامه فنی برای بزرگراهها

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت :بیش
از  ۱۰هزار و دویست متر حفاری در تونل نیایش
انجام شده است .به گزارش خبرنگار اجتماعی
فارس؛ سید مازیار حسینی با اشاره به ساخت
تونل صدر ـ نیایش گفت :در حال حاضر حدود
 ۶هزار نفر در این تونل کار میکنند و زمانی که
کارخانه سگمنتسازی ۲نیز راهاندازی شود فقط
هزار و  ۸۰۰نفر در این کارخانه فعالیت میکنند.
وی با تاکید بر این موضوع که بهرهبرداری از تونل
صدر ـ نیایش در سال آینده انجام میشود ،گفت:
پروژه بالغ بر  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته
و همچنین در بحث عملیات حفاری به مرز 97
درصد رسیدهایم.
معـاون فنی عمران شـهرداری تهران با اشـاره به
اینکـه بیـش از  ۱۰هـزار و دویسـت متر حفاری
انجـام شـده اسـت ،گفـت :در ابتـدای سـال ۶
درصـد کار انجام شـده بـود ولی در حـال حاضر
بـه بالـغ بـر  ۶۰درصد کار انجام شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه خـاک در این نقـاط آبرفتی
بـوده اسـت گفت :حفـاری در این نقاط شـرایط
متفاوتـی دارد زمان پایداری در برخی مواقع یک
تا دو سـاعت اسـت و باید پوشـش اولیه گذاشته
شـود چرا کـه احتمـال نشسـت وجـود دارد .به
گفتـه حسـینی ،بیـش از  ۱۰هـزار متـر مربـع
در آبرفـت عملیـات حفـاری انجام شـده اسـت.
وی در بخـش دیگـر سـخنانش بـه موضـوع

تعمیـر و نگهـداری اشـاره کرد و گفـت :در طرح
اسـتقبال از بهار موضوع نگهداری در دسـتور کار
قـرار گرفتـه کـه یکـی از حلقههای مفقـوده در
معاونـت فنـی ـ عمران بوده اسـت .معـاون فنی
و عمرانی شـهرداری تهران از تشـکیل اساسنامه
سـازمان نگهـداری در حـوزه عمران خبـر داد و
گفـت 74 :کیلومتر معارضه تأسیسـاتی امسـال
رفع شـده اسـت.
وی ادامه داد :همچنین دسـتورالعمل فنی آماده
و فهرسـ 
ت بهـای شـهری نیز تهیه شـده اسـت.
بـه گفته حسـینی نظاممنـد کردن پیمانـکاران
و مشـاوران از جملـه اقدامات بوده اسـت .معاون
فنی و عمرانی شهرداری تهران از تهیه شناسنامه
فنـی بـرای تمـام بزرگراههای تهـران خبـر داد.
وی در بخــش دیگــر ســخنانش در خصــوص
موضــوع کاهــش هزینههــا و مهندســی ارزش
در معاونــت گفــت :در تونــل نیایــش بالــغ بــر
 ۲۰میلیــارد تومــان صرفهجویــی کردهایــم.
معاون فنی و عمرانی شـهرداری تهران در بخش
دیگـر سـخنانش بـه موضـوع چالههـای شـهر
تهـران اشـاره کـرد و گفـت :سـابقه تاریخـی از
چالـه و موضوع بیکیفیتی آسـفالت وجـود دارد.
براسـاس برنامهریزیهای صورت گرفته در سـال
آینـده ایـن مشـکل برطرف میشـود.
1390/12/22
خبرگزاری فارس

ت اجرايي بخش
اتمـام عمليـا 

جنوبي تونـل غياثوند

عمليـاتاجرايـي پـروژه احداث تونـلکمکي
کانـال غياثــوند دربخـش جنوبـي بزرگـراه
همـت پايـانيافـت .بـه گـزارش خبرگـزاري
آريـا بـه نقـل از پايـگاه خبـري معاونـت فني
و عمرانـي شـهرداري تهـران ،مديـر عامـل
شـرکت خاکريـزآب ضمـن اعلام خبرفـوق
افـزود :تکميـل تونـل غياثونـد حدفاصـل
بزرگـراه همـت تـا خيابـان خواجـه عبـداهلل
انصـاري به طول حدود 2هــزار متر براسـاس
اولويتهـاي تعييـن شـده بـه منظـور رفـع
نقـاطآبگيـر انجـامگرفتـه و کليـه عمليـات
مربوطبـه آرماتوربنـدي ،قالببنـدي و اجـراي
پوشـشبتني نهايـي آن در شـش ماهـه دوم
سـال جـاري بهاتمـام رسـيده اسـت.
مهنـدس اميرعبـاس بهـاري بهرهبـرداري از
تونـلغياثونـد را سـبب کمـک بهرفـع نقـاط
آبگيـر غـرب منطقـه  4شـهرداري تهـران
ذکـر و اضافـه کـرد :بـا بهکارگيـري تجهيزات
مهارسـرعت آب در طـول تونـل ،آبهـاي
سـطحي جمـعآوريشـده در بـاال دسـت بـا
سـرعت مناسـبي به کانـال مهـران در خيابان
خواجـه عبداهللانصـاري هدايـت ميشـوند.
به گفته مدير عامل شرکت خاکريز آب ،با
بهرهبرداري از بخشجنوبي تونل غياثوند،
بخش باقي مانده از اين پروژه شامل مسير
حدفاصل خيابان پاسداران تا غرب ميدان
اختياريه خواهد بود که در سال آينده اجرا
خواهد شد.
گفتنياست تونل کمکي کانال غياثوند يک تونل
 5370متري است که در دوسطح مقطع مختلف،
از خيابان عابديني در غرب ميداناختياريه آغاز
ن پاسداران
شده و پساز عبور از بخشغربي خيابا 
و زير بزرگراه همت ،در خيابان خواج ه عبداهلل
ل ميشود که احداث
انصاري به کانال مهران متص 
بخشجنوبي اين تونل باعث افزايش سطحمقطع
کانال غياثوند ب ه عنوان يکي از کانالهاي قديمي
جمعآوري و هدايت آبهايسطحي شهر تهران
شده است.
1390/12/23
خبرگزاري آريا
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خـریــد و ورود دستــگاه حفـــاری
تونـلهای خط دوم قطار شهـری تبـریـز

شــهردار تبریــز از خرید و ورود دســتگاه حفاری
تونلهــای خــط دوم قطــار شــهری بــه تبریــز
خبــر داد .بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از
تبریــز ،علیرضــا نویــن در آییــن امضــا و ابــاغ
قــرارداد اجرایــی خــط دوم متــرو تبریــز الزمــه
تحقــق ایــن امــر را توســعه زیرســاختهای
حمــل و نقــل درونشــهری در بخشهایــی
چــون تاکســیرانی ،اتوبوســرانی ،خطــوط متــرو
و نیــز احــداث ســامانههای جدیــدی چــون
منوریــل و ترامــوا اعــام کــرد و از برنامهریــزی
کالن شــهرداری تبریــز در ایــن بخــش خبــر
داد .شــهردار تبریــز در ایــن مراســم همچنیــن
بــا ابــراز خرســندی از نهایــی شــدن موضــوع
قــرارداد اجرایــی خــط دوم متــرو تبریــز گفــت:
امــروز ،روزی مهــم و بــزرگ بــرای مدیریــت
شــهری تبریــز بــه شــمار م ـیرود چراکــه در
ادامــه موفقیتهــای حاصلــه طــی ســالهای
اخیــر ،شــاهد آغــاز مراحــل اجراییبخشــی
خــط دو متــرو هســتیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از خط
دوم متــرو تبریــز بــه عنــوان طوالنیتریــن
خــط از خطــوط چهارگانــه متــرو یــاد و
خاطرنشــان کــرد :خــط دو متــرو تبریــز بــه
طــول  22کیلومتــر و  400متــر بــا پیشبینــی
 20ایســتگاه طراحــی شــده و بــرای اجــرای آن
طــی هفــت ســال برنامــهزمانبنــدی شــده،
بالــغ بــر  12هــزار میلیــارد ریــال هزینــه
خواهــد شــد.
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شــهردار تبریــز همچنیــن بــا اشــاره بــه اهداف
اصلــی اجــرای خــط دوم متــرو تبریــز افــزود:
افزایــش ســهم حمــل و نقــل ریلــی تبریــز در
جابجایــی مســافر ،کاهــش ترافیــک ،کاهــش
هزینههــای ســفرهای درونشــهری ،کاهــش
آلودگــی هــوا ،تکمیــل و توســعه نــاوگان حمل
و نقــل درونشــهری ،ارتقــای ســطح رفــاه و
آســایش شــهروندان ،اتصــال شــرقیترین
نقطــه شــهر بــه غربیتریــن نقطــه تبریــز و
تحقــق هــدف ســامانه حمــل و نقــل ترکیبــی
از جملــه اهــداف مــورد نظــر مدیریــت شــهری
در اجــرای ایــن خــط بــه شــمار مـیرود .نویــن
در ادامــه از خریــد و ورود دســتگاه حفــاری
تونلهــای خــط دوم متــرو بــه تبریــز خبــر داد
و تصریــح کــرد :مقدمــات و اقدامــات الزم بــرای
خریــد دومیــن دســتگاه حفــاری نیــز فراهــم
شــده و پیشبینــی میشــود اجــرای خــط
دوم ســریعتر از خــط اول انجــام گیــرد.
نویــن در عیــن حــال گفــت :بســترهای الزم
بــرای اجــرای ســریع و بــا برنامــه خــط دوم
متــرو فراهــم گردیــده و بــا روحیــه جهــادی
کــه از قــرارگاه خاتماالنبیــا (ص) ســراغ داریــم
قطعــا ایــن طــرح بــا ســرعت اجــرا خواهد شــد.
شــهردار تبریــز در خاتمــه ابــراز امیــدواری کرد
ســهم متــرو در حمــل و نقــل درونشــهری از
 10درصــد بــه  20درصــد افزایــش یابــد.
1390/12/25
خبرگزاری فارس

سال آینده تونل امامزادههاشم
دماوند راهاندازی میشود

معــاون عمرانــی اســتاندار تهــران از راهاندازی
تونــل امامزادههاشــم (ع) دماونــد در ســال
آینــده خبــر داد .محمدرضــا محمــودی در
حاشــیه آییــن بهرهبــرداری از  4هــزار واحــد
مســکن مهــر شــهر جدیــد پردیــس کــه بــا
حضــور مســئوالن انجــام شــد ،در گفتوگــو
بــا خبرنــگار فــارس در شــرق اســتان تهــران
اظهــار کــرد :تونــل امامزادههاشــم (ع) یکــی
از طرحهــای راهســازی بــزرگ در اســتان
تهــران محســوب میشــود.
وی ادامــه داد :بــا اجــرای ایــن طــرح ،گردنــه
خطرســاز و کوالکخیــز امامزادههاشــم(ع)
عمــا حــذف میشــود و رفــت و آمــد
مســافران از طریــق ایــن تونــل انجــام
میگیــرد .محمــودی دربــاره میــزان بودجــه
عمرانــی ســال  91اســتانداری تهــران تصریــح
کــرد :بودجــه ســال  90اســتانداری تهــران
اعتبــاری بالــغ بــر  800میلیــارد تومــان بــود.
معــاون عمرانــی اســتاندار تهــران بیــان کــرد:
ایــن بودجــه در ســال  91و بــا احتســاب
افزایــش  20درصــدی بــه نزدیــک یــک هــزار
میلیــارد تومــان میرســد.
1390/12/29
خبرگزاری فارس
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چكيده
بدليـل رشـد روزافـزون جمعيت در مناطق شـهري ،نياز به توسـعه سيسـتمهاي خدمات رسـاني زيرزميني بيشـتر احسـاس ميشـود .در همين
راسـتا حفـر تونلهـاي كمعمـق شـهري بـا دسترسـي آسـانتر ،توجـه خاصي پيـدا كـرده اسـت .درك و پيشبيني حركـت زمين در اثـر حفاري
تونـل ،متاثـر از پارامترهـاي متعـددي از جملـه روش اجـراي حفريـه ،خـواص ژئوتكنيكي زميـن و ابعاد حفريه ميباشـد .به طـور كلي روشهاي
ارزيابـي نشسـت بـه  4دسـته ،روشهـاي تجربـي ،روشهـاي تحليلـي ،روشهـاي عـددي و مدلهـاي آزمايشـگاهي و فيزيکـي تقسـيمبندي
ميشـود .در ايـن مقالـه هـدف بررسـي روشهـاي تجربـي و تحليلـي اسـت و در هـر روش به بيـان مزايـا و معايب پرداختـه ميشـود .تفاوت در
روشهـاي تحليلـي مربـوط بـه نـوع مـد حرکتـي تونل ميباشـد کـه به عنوان شـرايط مـرزي مسـاله وارد ميشـود .مبنـاي روابط تجربـي ارائه
شـده بيشـتر براسـاس نتايـج برجـا ميباشـد و از ايـن حيث بيشـتر براي يك دسـته محيطهاي خاص مناسـب ميباشـد .پيشـنهاد ميشـود كه
بـراي تعييـن يـك رابطـه مناسـب ،در پارامترهـاي اصلـي دخيل در گـودي نشسـت مانند پهناي گـودي نشسـت ،پارامترهـاي ژئوتكنيكي خاك
نيـز جايگزيـن شـود تـا از ايـن طريـق بتوان بـراي تمامـي محيطها يـك تقريب قابـل قبولي بدسـت آورد .در مـورد روابـط تحليلي نيـز نوع مد
حرکتـي تونـل بايد براسـاس جنـس زمين تعيين شـود.
کلمات کليدي :تخمين نشست ،تونلهاي کم عمق ،روابط تحليلي و تجربي.

 -1مقدمه

امروزه در تامين زيرسـاختهاي مناسـب براي حملونقل و تاسيسـات
خدمـات رسـاني در مناطـق شـهري پرجمعيـت ،توجـه خاصـي به امر
تونلسـازي شـده اسـت .اصليتريـن دليـل آن را ميتـوان بـه مقولـه
محيطـي و اشـغال فضـا عنـوان کـرد .معمـوالً پروژههاي تونلسـازي از
نظـر بعـد اقتصـادي نيـز جايگزين مناسـبي براي تاسيسـات سـطحي
ميباشـد ،کـه ايـن جزء با انجام بررسـي همـه جانبه موضوع و ريسـک
پذيـري آن در محيطهـاي شـهري امکانپذيـر نخواهـد بـود .بعـد از
حفـر اوليـن تونـل متـرو در سـال  1897در لنـدن ،امـروزه در بيش از
 100کشـور دنيـا خطـوط متـرو در حـال بهرهبـرداري ميباشـد[.]1
شـهرها معمـوالً در مناطقـي قـرار دارنـد کـه جنـس محيـط اغلـب
خاکهـاي آبرفتـي و سـاحلي از جنـس رسهـا ،سـيلتها و ماسـهها
ميباشـد کـه در عمـل ممکـن اسـت تلفيقـي از ايـن مـواد را شـامل
شـود .اصـوالً ايـن محيطهـا را جـزء محيطهـاي سسـت طبقهبنـدي

ميکننـد .اصلـي تريـن دغدغـه در ايـن زمينهـا ،انتقـال سـريع
جابجایيهـاي ناشـي از حفـر تونـل بـه سـطح زميـن ميباشـد .اگر در
ايـن بـازه ،سـازههاي سـطحي -زيرسـطحي يـا پيهـاي عميـق يا کم
عمـق حضـور داشـته باشـند ،تحـت تاثيـر ايـن عمليـات ممکن اسـت
دچـار آسـيب شـوند .بـا توجـه بـه ايـن نکتـه کـه اغلـب اين سـازهها
از تيـپ سـازههاي عمرانـي ميباشـند و تغييرشـکل پالسـتيک را بـه
هيـچ عنـوان تحمـل نميکننـد و همچنيـن مقاومـت کششـي پائيني
دارنـد ،حتـي ميـزان انـدک نشسـت نيـز موجـب آسـيب احتمالـي به
آنهـا ميشـود .در جـدول 1مقاديـر مجاز نشسـت براي بعضي سـازهها
طبـق اسـتاندارد ارتـش آمريـکا آورده شـده اسـت[.]2
مقـدار بزرگـي نشسـت حاصـل از حفـاري تونـل بـه پارامترهـاي
متعـددي بسـتگي دارد کـه مهمتريـن آنهـا را ميتـوان روش اجـراي
حفريـه ،خـواص ژئوتکنيکـي محيـط ،عمـق و ابعـاد حفريـه زيرزميـن
عنـوان کـرد .پس با اين تفاسـير تعييـن ميزان نشسـت در محيطهاي
11
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سسـت و بويـژه در محيطهـاي شـهري که شـامل سـازههاي سـطحي
و زيرسـطحي ميباشـند ،اهميـت خاصـي پيـدا ميکنـد .به طـور کلي
براي تخمين نشسـت ناشـي از حفر تونل  4دسـته روش وجود دارد که
عبارتنـد از :روشهـاي تجربـي ،روشهـاي تحليلي ،روشهـاي عددي
و مدلهـاي فيزيکـي .روشهـاي عـددي بـه طـور کلـي بـا توجـه بـه
قابليـت بـاال در مدل کردن مسـائل پيچيـده وغيرخطي ابزار مناسـبي
ميباشـند .بـه طـوري که در ايـن روشهـا ميتـوان اکثـر پارامترهاي
تاثيرگـذار در نشسـت را در نظـر گرفت.

چنـدان از آن اسـتفاده نميشـود.
()1

جدول ( :)1مقادير مجاز نشست براي سازههاي مختلف[]2
نوع سازه

مقدار مجاز نشست ()cm

سازههاي آجري

3

سازههاي اسکلت فلزي

4

ساختمانهاي آجري يا بتني مسلح

6

پلها و برجها

12

البتـه نکتـه مهـم ،دادن خـواص واقعـي بـه مـدل و همچنيـن اعمـال
يـک مـدل رفتاري مناسـب بـراي نشـان دادن پاسـخ زميـن در مقابل
حفـر يـک تونـل کم عمـق ميباشـد که ايـن مـوارد جزء نقـاط ضعف
روشهـاي عـددي ميباشـد .بعنـوان مثـال در مـدل رفتـاري موهـر-
کولمـب بـه دليل عدم توانائـي در مدل کردن واقعـي فرايند باربرداري،
بعـد از حفـر ،کـف تونـل بـه ميـزان غيرمعقولـي باالزدگـي دارد کـه
ايـن پديـده در تونلهـاي کـم عمـق و در محيطهـاي سسـت امـري
غيرعـادي ميباشـد[ .]14هـدف از سـاخت مدلهـاي فيزيکي بيشـتر
تعييـن مکانيـزم حرکتـي و پاسـخ زميـن در مقابل حفاري ميباشـد و
بدليـل پيچيدگـي زيـاد در ابزاربنـدي و تعييـن مصالـح آنهـا ،اکثرا ً در
پروژههـاي بسـيار مهـم انجـام ميشـود .در ايـن مقالـه هـدف بـر اين
اسـت کـه روشهـاي تحليلـي و تجربـي را مـورد ارزيابـي قـرار داده و
نقـاط ضعـف و قـوت آنهـا بررسـي شـود و پيشـنهاداتي بـراي هرچـه
بهتـر شـدن ايـن روابـط ارائـه داد .ايـن روشهـا در طراحيهـاي اوليه
اسـتفاده فراوانـي دارد ،کمااينکـه در مراحل طراحي نهائـي اصليترين
روش ،روشهـاي عـددي خواهـد بود.

-2روشهاي تجربي و آماري

-1-2روش (Litwinniszyn (1956

مبنـاي کار در ايـن روش ،اسـتفاده از تعريـف آمـاري بـراي پيشبيني
جابجائـي احتمالـي کرههـا در اثـر برداشـتن يـک کـره از کـف يـک
مجموعـه ميباشـد .رونـد کلـي ايـن تکنيـک در شـکل  1آورده شـده
اسـت .ايـن اوليـن روش ارائه شـده براي نشسـت بوده که فقـط از نظر
شـکل ظاهـري نزديکـي بـا گـودي نشسـت دارد و در مسـائل عملـي
12

شکل (:)1فرايند نشست براساس مفهوم آماري.] 7[ Litwiniszyn

ايـن فرمـول نشسـت ناشـي از يـك حفريـه نازك مسـتطيلي بـه طول
ميباشـد.
 2aو ارتفـاع  ،tو در عمـق
و  nضرايـب تجربـي
هسـتند و  zنيـز جهـت قائـم محـور مختصـات را نشـان ميدهـد[.]7
 -2-2روش (Peck (1968

ً
کاملا يـک رابطـه تجربـي اسـت و براسـاس مشـاهدات
ايـن رابطـه،
بدسـت آمـده از پروژههـاي تونلسـازي تعيين شـده اسـت .نکتـه قابل
ذکـر ايـن اسـت که اين رابطه بيشـتر در زمينهاي رسـي و چسـبنده،
قابـل اسـتفاده اسـت و در زمينهـاي ماسـهاي و غيرچسـنده گـودي
نشسـت را به درسـتي نشـان نميدهـد .رابطـه  2براي ايـن روش ارائه
شـده است.
()2
در ايـن رابطـه  ،iمختصـات نفطـه عطـف گـودي نشسـت نسـبت بـه
محـور تونـل اسـت که روابـط متعـددي براي آن ارائه شـده اسـت[.]6
 yفاصلـه از محـور تونـل(،)m
مقـدار نشسـت ماکزيمم اسـت
کـه از رابطـه  3بدسـت ميآيـد:
()3
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پارامتــر اصلــي در ايــن رابطــه"  "iميباشــد کــه تعييــن کننــده نقطــه
عطــف گــودي نشســت و جداکننــده مناطــق تحــدب و تقعــر اســت.
ايــن پارامتــر در ارزيابــي ميــزان خســارت برســازههاي ســطحي
بســيار مهــم ميباشــد[.]1
-3-2روش (Oteo(1979
ايــن روش ،يــك روش نيمــه تجربــي اســت كــه امــكان تخميــن
نشســت در امتــداد عمــود بــر محــور تونــل را ميدهــد .بــه طــور
كلــي ايــن روش اصالحشــده روش پــك ميباشــد كــه در آن
پارامترهــاي بيشــتري از تونــل و تــوده دربرگيرنــده بــكار گرفتــه شــده
اســت .رابطــه ارائــه شــده بــه صــورت زيــر ميباشــد:

()4
شـعاع تونـل و ضريـب
در ايـن رابطـهE ،مـدول يانـگ خـاك،
پواسـون ، ،ثابـت تجربـي و  ،iموقعيـت نقطـه عطـف منحني گودي
نشسـت ميباشـد كـه بـا اسـتفاده از رابطـه زيـر محاسـبه ميشـود:
()5
در اين رابطه  ،ثابت تجربي و

عمق تونل است[.]10

-4-2روش (Romo-Diaz (1981

رومــو و ديــاز رابطــه تجربــي ارائــه كردنــد كــه از تحليلهــاي
پارامتــري اجــزاء محــدود بدســت آمــده بــود و بــراي تخميــن نشســت
طولــي در امتــداد محــور تونــل مــورد اســتفاده قــرار ميگرفــت:

()6
مقــدار نشســت در مقطــع ( B-Bشــکل )2ناشــي از عبــور جبهــه
كار تونــل از مقطــع  A-Aتــا  B-Bميباشــد .در ايــن رابطــه ،
فاصلــه بيــن محــور تونــل تــا ســطح زميــن ،H ،فاصلــه تــاج تونــل تــا
تنــش افقــي در محــور تونــلp ،
ســطح زميــن ،D ،قطــر تونــل،
فشــار اعمــال شــده بــه جبهـهكار تونــل ،مقــدار تنــش متوســط از
ســطح زميــن تــا كــف تونــل ،متوســط مقــدار کرنــش در لحظــه
شكســت مــواد از ســطح زميــن تــا كــف تونــل و
تابعي اســت
كــه بــه فاصلــه بيــن مقطــع  A-Aو  B-Bمربــوط ميشــود[.]15
-5-2روش (Attewell & Woodman(1982

ايـن محققيـن بـا اسـتفاده از معادلـه اصالحشـده توزيـع احتماالتـي
نرمـال ،راهحل تجربي را براي نشسـت طولي سـطح پيشـنهاد كردند و
رابطـهاي بـه صـورت زير بـراي آن ارائه شـد:
()7
كه در آن:
( ،)Gيك تابع احتمال كه در شرايط مرزي زير براي آن صادق است:
،Vحجـم افـت زميـن كه بـه صورت درصـد بيان ميشـود.
 ، iفاصلـه افقـي عرضـي بيـن نقطه ماكزيمم نشسـت تا نقطـه عطف و
 ،zعمق محـور تونل ميباشـد[.]12

شکل( :)2شرايط هندسي و مقادير تابع  Fدر روش رومو-دياز[.]15
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-3روشهاي تحليلي
مبنــاي کار درايــن روشهــا ،تعييــن مــد حرکتــي تونــل بــوده
اســت .در اصــل ايــن حالــت حرکتــي بــه عنــوان شــرايط مــرزي در
مــرز داخلــي تونــل در نظــر گرفتــه ميشــود .بــراي حــل معــادالت
ديفرانســيل حاکــم ،بــه ايــن شــرايط مــرزي نيــاز ميباشــد .بــه طــور
کلــي مطابــق شــکل 3مولفههــاي مدحرکتــي تونــل نشــان داده
شــده اســت و محققيــن در روابــط خــود يــک يــا چنــد مــد حرکتــي
را اســتفاده کردهانــد .البتــه اســتفاده از هــر مــد رفتــاري در هــر
محيــط قابــل قبــول نيســت و پارامترهــاي ديگــري عــاوه بــر جنــس
زميــن نيــز در تعييــن مــد رفتــاري تونــل تاثيرگــذار ميباشــند .در
ادامــه روشهــاي تحليلــي ارائــه شــده براســاس مدهــاي حرکتــي
مختلــف شــرح داده ميشــود.

ايــن رابطــه فقــط مــد حرکتــي شــعاعي يکنواخــت در نظــر گرفتــه
شــده بــود[.]7،10
-2-3روش (Verruijt and Booker(1996

ايــن روش در اصــل تعميــم يافتــه روش ساگاســتا اســت کــه فقــط
بــراي محيطهــاي تراکمناپذيــر صــادق بــود .البتــه نکتــه مهــم ديگــر
در ايــن رابطــه تعميــم يافتــه ،اســتفاده از مــد حرکتــي بيضيشــدن
اســت کــه در رابطــه ساگاســتا در نظــر گرفتــه نشــده بــود .البتــه الزم
بــه ذکــر اســت کــه در عمــل ،گــودي نشســت حاصــل از ايــن رابطــه
پهنتــر از حــد معمــول بدســت ميآيــد .رابطــه 10بــراي تخميــن
ميــدان جابجائــي قائــم در ســطح زميــن ارائــه شــد:
()10
 ،نشــان دهنــده جابجائــي نســبي ســطح
در ايــن رابطــه،
تونــل بــه حالــت جابجائــي شــعاعي يكنواخــت ( ) و حالــت حركــت
بيضويشــكل ( ) ،نســبت پواســون خــاك؛ و بــه ترتيــب
شــعاع تونــل و عمــق محــور تونــل اســت[6و.]18
 -3-3روش(Loganatan and Polus(1998

شکل( :)3مولفههاي تغييرشکل تونل[]8
-1-3روش (Sagaseta(1987

ايــن محقــق يــک راحــل فــرم بســته را بــراي تعييــن ميــدان
کرنــش در يــک محيــط ايزوتــروپ و تراکــم ناپذير(ثابــت بــودن
ضريــب پواســون) ارائــه کــرد .در ايــن رابطــه فقــط مدحرکتــي
شــعاعي يکنواخــت در مــرز تونــل در نظــر گرفتــه شــده بــود .رابطــه
پيشــنهادي بــه صــورت زيــر تعريــف شــد:
()8

()9

14

در ايــن روابــط  ،افــت حجمــي زميــن (نســبت حجــم گــودي
نشســت در واحــد متــر بــه مســاحت ســطح حفرشــده) Z0 ،عمــق
محــور تونــل و  x، yمختصــات افقــي و قائــم محــور تونــل اســت .در

ايــن محققيــن بــر ايــن عقيــده بودهانــد کــه مقــدار پارامتــر افــت
زميــن طبــق تعريــف گفتــه شــده (نســبت حجــم گــودي نشســت بــه
ســطح مقطــع تونــل در واحــد پيشــروي) دقيــق نميباشــد و تاثيــر
روش اجــرا و ابعــاد حفريــه را در نظــر نميگيــرد و بــا اســتفاده از
پارامتــر ديگــري تحــت عنــوان گــپ ايــن مفهــوم را تعريــف کردنــد
و همچنيــن مــد حرکتــي بيضيشــدن را بــه رابطــه خــود اضافــه
کردنــد.
()11
در ايــن رابطــه ،g ،پارامتــر گــپ میباشــد کــه مقــدار آن برابــر اســت
کــه در آن،
بــا
 ،يــك فاصله(گــپ)
فيزيكــي اســت كــه بيانگــر فضــاي خالــي پيوســته ســپر و الينينــگ
اســت .پارامتــر
 ،معــادل تغييــر شــكل االستو-پالســتيك ســه
بعــدي در جبهــه كار تونــل اســت .در ايــن رابطــه بــه عنــوان
پارامتــر مربــوط بــه مهــارت و ظرافــت اجــراي كار در نظــر گرفتــه
ميشــود كــه بــه عنــوان مقــدار مينيمــم بيــن
و جابجائــي
شــعاعي در تــاج تونــل در نظــر گرفتــه ميشــود[3و.]6
 -4-3روش (Sagaseta and Gonzales(2001

در ســال  ،2001ساگاســتا و گونزالــس رابطــه قبلــي خــود را تعميــم
داده و تاثيــر پارامترهــاي افــت زميــن ، ،بيضويشــدن ، ،و

شماره - 17زمستان 90

تراكمپذيــري حجمــي ،را بــه صــورت همزمــان در آن اعمــال
كردنــد .عبــارت عمومــي نشســت قائــم ارائــه شــده توســط ايــن
محققيــن بــه صــورت زيــر اســت[:]10
()12
 -5-3روش (Park(2005

در اصـل ايـن روش تغييـر يافتـه روش االسـتيک ورويجيـت و
بوکـر( )1996ميباشـد کـه بـراي تخميـن تغييرشـکل در اثـر حفاري
تونـل در زمينهـاي رسـي ارائـه شـده بـود .مبنـاي کار ايـن محقـق
همـان رابطـه ورويجيـت و بوکـر بـوده و بـراي اعتباربخشـي بـه آن
الگـوي تغييرشـکل بيضـوي بـه عنـوان شـرايط مـرزي به مـرز حفريه
اعمـال کرده اسـت .بدين منظـور  4الگوي تغييرشـکل مختلف مطابق
شـکل 4بـراي دهانـه حفريـه در نظـر گرفتـه شـد و در زمينهـاي
مختلـف ايـن الگوهـاي تغييرشـکل مـورد ارزيابـي قرارگرفـت.
مطالعــات انجــام شــده نشــان داد کــه شــرايط مــرزي شــماره 2
( )B.C-2در شــکل 4نزديکــي خوبــي بــا الگــوي تغييرشــکل در
زمينهــاي رســي دارد[.]6

 -4نتيجهگيري وپيشنهادات
نکتــه اصلــي در مــورد روابــط تجربــي و تحليلــي ارائــه شــده ،محــدود
بــودن آنهــا بــه زمينهــاي خــاص ميباشــد .مناســبترين رابطــه
بــراي تخميــن نشســت رابطـهاي خواهــد بــود کــه ،در عيــن ســادگي،
شــامل اصليتريــن پارامترهــاي تاثيرگــذار باشــد.
بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده ،کاملتريــن رابطــه بــراي تخميــن
نشســت ميتوانــد تابعــي بــه فــرم
باشــد
کــه در آن مقــدار نشســت ميباشــد کــه بــه عنــوان تابعــي از
پارامترهــاي مســتقل عمــق  ،قطــر تونــل و مــدول دگرشــکلي
تعريــف ميشــود.
در اکثــر روابــط بيــان شــده ،ايــن ســه پارامتــر بــا هــم در نظــر
گرفتــه نشــدهاند .مهمتريــن پارامتــر مــدول دگرشــکلي ميباشــد
کــه قابليــت تغييــر شــکل محيــط را در مقابــل تغييــرات اعمالــي
ماننــد حفــاري نشــان ميدهــد و در مقــدار نشســت ماکزيمــم و
پهنــاي گــودي نشســت بســيار تاثيرگــذار ميباشــد.
تاثيــر پارامترهــاي اجــرا کــه در ميــزان نشســت موثــر هســتند بــه
نوعــي در روابــط تاثيــر داده نشــده اســت و ميطلبــد کــه ايــن
پارامترهــا در روابــط آورده شــود .البتــه بــه منظــور اعتمــاد بخشــي
بــه روشهــا ميبايســت در هنــگام اجــرا و بــا اســتفاده از دادههــاي
حاصــل از ابزاربنــدي بــه نوعــي روابــط و بــه ويــژه پارامترهائــي از
جملــه مختصــات نقطــه عطــف را اصــاح کــرد.
از جملــه پارامترهــاي تاثيرگــذار در ميــزان نشســت ،تغييــرات فشــار
جبهــهکار و فشــار تزريــق در حفــاري ســپري و همچنيــن حفــاري
مرحلــهاي و نصــب نگهــداري ســريع و فعــال در روش اتريشــي
ميباشــد کــه ايجــاب ميکنــد فرمولهــا را بــراي روشهــاي
مختلــف تعميــم داده شــوند.
در نظــر گرفتــن مدحرکتــي مناســب در روابــط تحليلــي و
بســط يــک مــدل مناســب و کلــي و همچنيــن در نظــر گرفتــن
پارامترهــاي روش اجــرا ،مــواردي هســتند کــه بايــد در ايــن
روابــط تاثيــر داده شــوند .در پايــان بــه طــور خالصــه روابــط
تجربــي و تحليلــي و نقــاط ضعــف و قــوت آنهــا در جــداول
 2و  3آورده شده است.

شکل( :)4شرايط مرزي به عنوان الگوي تغييرشکل حفريه[]6
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جدول( :)2مقايسه روشهاي تجربي
بررسي و مقايسه

خصوصيات

جزء اولين روابط ،هدف
آن بيان واضحي از شکل
گودي نشست ،اعتبار کم در
پروژههاي عملي

براساس يک مفهوم
آماري بنا شده است و
رابطه تنش -کرنش در
آن دخيل نميباشد.

تطابقخوبيباگودينشست رابطه کام ً
ال تجربي
و براساس دادههاي
واقعي دارد ،منوط به اينکه
سطح زمين بدون سازه و مقدار بدست آمده از پروژههاي
تونلسازي
 iبه درستي انتخاب شود.
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نسبت به روابط قبلي،
شامل پارامترهاي تاثيرگذار
بيشتري است ،بويژه مدول
دگرشکلي زمين ،ولي اعتبار
رابطه پک را ندارد.

الگوي اوليه آن براساس
رابطه پک ميباشد و
در اصل اصالح شده
آن ميباشد و شامل
پارامترهاي بيشتري
است.

در نظر گرفتن پارامترهاي
بيشتر در تخمين نشست
و همچنين داشتن ديد سه
بعدي در تحليل (اعمال
فشار جبههکار)

رابطه براي تعيين
نشست طولي در امتداد
تونل

تعيين مقدار جابجائي طولي
در جبههکار -توانمندي
رابطه در زمينهاي رسي

رابطه براي تعيين
نشست طولي در امتداد
تونل

رابطه ارائه شده

محققين

Litwinniszym
)(1956

)Peck(1969

)Oteo(1979

Romo-Diaz
)(1981

Attewell and
Woodman
)(1982
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جدول( :)3مقايسه روشهاي تحليلي و فرم بسته
رابطه ارائه شده

بررسي و مقايسه

خصوصيات

ضريب پواسون ثابت
فرض شده( )0/5و مد
تغييرشکل واقعي تونل
را نشاننميدهد.

رابطه االستيک براي
محيطهايتراکمناپذير
و مد تغييرشکل
به صورت شعاعي
يکنواخت

)Sagaseta (1987

توانائي ارائه ومقدار
نشست در اعماق
مختلف و سطح زمين

تعميميافته مدل
ساگاستا است به
صورتي که محيط تراکم
پذير و مد تغييرشکل
بيضوي ميباشد.

Verruijit and
)Booker (1996

با توجه به تعريف
پارامتر گپ به نوعي
روش اجرا نيز در
محاسبه دخالت داده
شده است.

تعميم رابطه فرويجيت
و بوکر و بياتدقيقتر از
ميزان افت زمين
(تغييرشکلشعاعي)

LoganathanPoulos

الگوي تغييرشکل
تقويت شده ولي تاثير
روش اجرا مد نظر قرار
نگرفته است.

مد حرکتي بيضوي را به
رابطه قبلي خود اضافه
کردهاند.

Sagaseta
Gonzales
)(2001

نکته مهم در روابط
تحليلي ،الگوي مناسب
رابطه ارائه شده همان رابطه ورويجيت و بوکر( )1996ميباشد ،با اين تفاوت که مدلهاي مختلف
از حرکت زمين در مرز
تغييرشکل تونل( 4مد) را براي اين رابطه در نظر گرفته است و بسته به جنس زمين هر کدام از اين
حفريه ميباشد که اين
مدهاي حرکتي ،قابل استفاده است .مث ً
ال شرايط مرزي دوم در متن براي زمينهاي رسي مناسب بود.
محقق مدهاي مختلفي
را ارائه کرده است.

محققين

)Park(2005
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مروري بر سازه هاي زيرزميني در جهان
ترجمه و گردآوري :ابوالقاسم مظفري (انجمن تونل ايران و عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين (ع))

چكيده
تاريخ استفاده از سازههاي زيرزميني در اقصي نقاط جهان به هزاران سال پيش برميگردد و انسان از گذشتههاي دور به منظور تامين نيازهاي
خود و بهبود شرايط زندگي اقدام به ساخت و استفاده از فضاهاي زير زميني نموده است .با گذشت زمان روشهاي طراحي و اجراي اين فضاها
تغيير نموده و پيشرفت كرده است .در متن حاضر پس از مرور كوتاهي بر سازههاي زيرزميني در جهان تعدادي از سازههاي نوين كشور فنالند كه
در زير زمين ساخته شدهاند معرفي ميشوند.

 -1مقدمه

غارهــا و فضاهــای زیرزمینــی کــه بــه طــور طبیعــی شــکل گرفتــه
بودنــد ،منزلــگاه دائمــی بشــر ماقبــل تاریــخ بودنــد .مطالعــات صــورت
گرفتــه در ارتبــاط بــا محــل اســکان انســانهای اولیــه ،بیانگــر ایــن
مطلــب اســت کــه  250.000ســال قبــل وی در غارهایــی زندگــی
میکــرده اســت و آنهــا را مطابــق بــا ســلیقه خــود شــکل م ـیداده
اســت.
هنــر مهندســی ســنگ ،در آن زمــان بــرش ســنگهای آهکــی نــرم
توســط یــک تکــه از ســنگ ســخت خــارا بــود .قدیمیتریــن اثرهــای
هنــری ،مربــوط بــه نقاشــیهای داخــل غــار در فرانســه و اســپانیا
اســت .غارهایــی کــه ایــن نقاش ـیها در آنهــا ترســیم شــده اســت.
از نقطــه نظــر مهندســی ســنگ نیــز قابــل توجهنــد ،چــون دارای
تونلهایــی بــا قدمــت بیــش از  12000ســال هســتند کــه بــه دســت
بشــر ســاخته شــده اســت .آغــاز عصــر برنــز کــه قدمــت آن بــه 6000
ســال قبــل برمیگــردد ،پیــش درآمــدی بــرای کارهــای معدنــی
و صنعــت معــدن در منطقــه خاورمیانــه بــود .از آن زمــان تاکنــون
همــواره معــادن بــرای بشــر وجــود داشــته اســت.
روش بــه کار گرفتــه شــده بــرای خــرد کــردن ســنگها ،توســط
معدنــکاران نخســتین ،اســتفاده از گــوه ،چکــش و نیــز داغ کــردن
ســنگها بــا آتــش و ســپس ریختــن آب روی آنهــا بــود.
معابــد ســنگی و اهــرام مصــر باســتان ،شــامل کارهــای زیرزمینــی
گســتردهای بــوده اســت .چینیهــا ،ایرانیــان و یونانیــان جهــت
آبرســانی و عبــور لولههــای انتقــال آب در  2500ســال پیــش تونــل
حفــر مینمودنــد.

در طــول حکمروایــی سلســله هــان ( )Hanدر چیــن ،حــدود 2000
ســال قبــل 10000 ،ســرباز چینــی تونلــی بــه طــول  3/5کیلومتــر
بــرای عبــور قســمتی از کانــال  Long Shouاز میــان منطقــه
کوهســتانی حفــر نمودنــد.
در خــال ســالهای امپراطــوری روم و مدتهــا بعــد از آن ،دفــاع از
شــهرها توســط تونلــی کــه در زیــر دیــوار خارجــی شــهر حفــر
میشــد ،انجــام میگرفــت .مدافعــان ایــن شــهرها اولیــن روشهــای
ژئوفیزیکــی را جهــت اندازهگیــری ارتعاشــات فضاهــای حفــر شــده
توســعه دادنــد کــه ایــن موضــوع کوششــی بــرای کشــف تونلهــای
دشمنانشــان محســوب میشــد.
بودائیــان معابــد خــود را در  2300ســال قبــل در دل ســنگ
میســاختند کــه بعضــی از آنهــا ،بــه خصــوص در اطــراف جــاده
ابریشــم در هنــد و چیــن هنــوز باقــی ماندهانــد ،در کنــار برخــی دالئل
مذهبــی ،تصمیــم بــر اینکــه معابــد را در ســنگ بنــا کننــد ،گرمایش و
ســرمایش آنهــا هــم میتوانــد مطــرح باشــد ،چــون فضاهــای ســنگی
نســبت بــه محیــط بیرونــی خــود عمومـاً در تابســتانها خنکتــر و در
زمســتانها گرمتــر هســتند.
مســیحیان اماکــن مســکونی ،صومعههــا و معابــد زیــادی را دور
تــا دور دریــای مدیترانــه در  17قــرن تمــدن خــود ،در دل ســنگ
بنــا کردنــد .آنهــا بــه محلهایــی کــه دسترســی بــه آنهــا دشــوار
بــود ،نیــاز داشــتند تــا از تعقیــب و محاکمــه توســط مخالفــان در
امــان باشــند .ســاختمانهای ســنگی در دل کوههــا میتوانســت
تــا حــدی پاســخگوی ایــن مطلــب باشــد چــون از قابلیــت دفــاع
بیشــتری برخــوردار بودنــد.
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اگــر چــه حــدود  600ســال قبــل ،بــاروت در اروپــا اختــراع شــد ولــی
ایــن کشــف باعــث تحــول در فضاهــای ســنگی نگردیــد ،چــون بــرای
احــداث ایــن فضاهــا ،عــاوه بــر مــواد منفجــره ،بــه فــن حفــاری و
مــواد دیگــر نیــز احتیــاج بــود کــه تــا عصــر صنعتــی تغییــر چندانــی
در آن بوجــود نیامــد.
بــرای نخســتین بــار بــود کــه لئونــارد داوینچــی امــکان احــداث یــک
کانــال بیــن رودخانههــای  Garonneو  Aubeدر فرانســه را بررســی
کــرد و ایــن مطلــب تــا تکمیــل کانــال  Langudocدر ســال 1969
ناشــناخته باقــی مانــد .بــرای اولیــن بــار بــود کــه در حفــر تونــل ایــن
کانــال از بــاروت اســتفاده شــد.
تونلســازی مــدرن در ارتبــاط بــا سیســتم راهآهــن بریتانیــا و اروپــای
مرکــزی در خــال ســالهای  1940-1950آغــاز شــد .ایــن ایــام بــا
برداشــتن گامهــای بلنــد و اقدامــات موثــر در فــن حفاری و مهندســی
تونــل ،مصــادف بــود.
در قــرن نوزدهــم ،مشــهورترین تونل جهــان یعنی تونــل Rotherhite
در زیــر رودخانــه  Thamesلنــدن حفــاری شــد .ایــن تونــل خــال
ســالهای  1827- 1848ســاخته شــد.
تونــل شــناخته شــده دیگــری کــه ایــدهآن از زمــان ناپلئــون مطــرح
شــد ،تونــل مانــش بیــن فرانســه و انگلســتان بــود کــه عمـ ً
ا تــا دهــه
 1880کاری روی آن صــورت نگرفــت .امــا پیشبینــی میشــد قبــل
از ســال  2000ایــن رویــا محقــق شــود.
ایجــاد فضاهــای بــزرگ در دل ســنگ در طــول ســالهای جنــگ
جهانــی دوم آغــاز شــد .ایــن فضاهــا نخســت در کشــورهای فنالنــد،
نــروژ و ســوئد جهــت ذخیرهســازی ســوخت و پناهــگاه طراحــی و
اجــرا شــدند.
اولیــن نیــروگاه برقابــی زیرزمینــی کشــورهای اســکاندیناوی در ســال
 1914در کشــور ســوئد تکمیــل شــد .بزرگتریــن ســطح مقطــع ایــن
فضــا بــه  50مترمربــع میرســد.
از آنزمــان تاکنــون ،نیروگاههــای برقابــی زیــادی در کشــور ســوئد و
نــروژ در دل ســنگ ایجــاد شــدهاند.
اولیــن فضــای زیرزمینــی بــرای ذخیــره ســوخت در کشــور فنالنــد در
شــهر  Porvooقــرار دارد .مقطــع عرضــی ایــن مخــزن  600مترمربــع
میباشــد.
کشــورهای اســکاندیناوی بعلــت داشــتن تکنولــوژی پیشــرفته حفاری
در شــرایط مســاعد زمیــن ،رهبــری مهندســی ســنگ را در دســت
دارنــد .از ســالهای  1950بــه بعــد مهندســی ســنگ و اســتفاده از
فضاهــای زیرزمینــی نقــش مهمــی را در معمــاری و مهندســی شــهری
کشــورهای پیشــرفته ایفــا کــرده اســت.
از زمانیکــه رابطــه بیــن نبــود بهداشــت و گســترش بیماریهــای
واگیــردار کشــف شــد ،کانالهــای فاضــاب در شــهرهای بــزرگ بــه
زیرزمیــن بــرده شــد.
لولههــا ،کابلهــا ،کانالهــای فاضــاب و کارخانجــات تصفیــه آب
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اکثــرا ً در زیرزمیــن و در نزدیکــی اســتفادهکنندگان از آن ،نصــب و
یــا ســاخته میشــوند.
ترافیــک رو بــه فزونــی مراکــز پرجمعیــت ،باعــث اســتفاده از تونلهای
زیرزمینــی بــرای عبــور و مــرور و نیــز پارگینهــای زیرزمینــی شــده
اســت .مســائل زیس ـتمحیطی و جلوگیــری از رانــش زمینهــا دیگــر
دالئــل اســتفاده از فضاهــای زیرزمینــی قلمــداد میگــردد.
ســاخت متــرو مســکو ،لنینگــراد و اســتکلهم نخســتین گام در معماری
زیرزمینــی تلقــی میشــود .اســتفاده از فضاهــای زیرزمینــی ،بــرای
احــداث کارخانجــات صنعتــی ،مراکــز تجــاری ،تســهیالت رفاهــی
و ورزشــی باعــث نقــش آفرینــی موثــر آرشــیتکتها در طراحــی و
ســاخت ایــن فضاهــا شــده اســت .در ادامــه بــه معرفــي برخــي از
فضاهــاي زيرزمينــي نويــن فنالنــد پرداختــه مــي شــود.
فضاهای زیرزمینی در فنالند
الــف  -فضاهــای زیرزمینــی کشــور فنالنــد :ایــن کشــور بیــش از
 10000000مترمکعــب فضــای زیرزمینــی شــامل پارکینــگ ،ســالن
ورزشــی ،انبارهــای نفــت و ذغالســنگ،مترو و غیــره دارد بــه طــوری
کــه بــه ازاي هــر  100مترمربــع فضــا در ســطح زمیــن یــک مترمربــع
فضــای زیرزمینــی وجــود دارد .تعــداد فضاهــای زیرزمینــی آن بالــغ
بــر  400مــورد اســت [ ،]1کــه در ادامــه بــه تعــدادی از ایــن فضاهــا
اشــاره مــی شــود [.]2
 -1کلیسای Temppeliaukio

یکــی از مشــهورترین ســاختمانهای ســاخته شــده در ســنگ،
ســاختمان کلیســای ( Temppeliaukioمیــدان معبــد) در شــهر
هلســینکی فنالنــد اســت( .شــکل )1

شکل  -1محراب کلیسا که در داخل سنگ قرار گرفته است

ایــن کلیســا دارای یــک گنبــد ســیمانی مســلح اســت و توســط تعــداد
زیــادی پنجــره کــه در زیــر ســقف قــرار دارد ،از نــور طبیعــی اســتفاده
مــی کنــد .ســاخت آن ،از فوریــه ســال  1968آغاز شــد و در ســپتامبر
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ســال  1969بــه پایــان رســید .ســالیانه بیــش از نیــم میلیــون نفــر از
کلیســای  Temppeliaulioبازدیــد میکننــد.

ســاخت ایــن مــوزه زیرزمینــی ،یــک موفقیــت چشــمگیر بــرای
اســتفاده از فضاهــای زیرزمینــی بــرای مقاصــد عمومــی و اســتقبال
مــردم از آن محســوب مــی شــود.

ایــن مرکــز هنــری در دهکــده  Pankahariuواقــع در شــرق کشــور
وســط دریاچــه فنالنــد قــرار دارد .جلوههــای هنــری ،ســطوح ســنگی
بــزرگ در داخــل زمیــن ،نورپــردازی و وجــود جریــان آب در آن،
زیباییهــای ایــن مرکــز منحصــر بفــرد را دو چنــدان نمــوده اســت.
اولیــن مرحلــه ســاخت آن شــامل یــک نمایشــگاه هنــر بــا حجــم
 16.000متــر مکعــب بــود کــه در تابســتان ســال  1984تکمیــل
شــد.
دومیــن مرحلــه ســاخت شــامل یــک ســالن کنســرت بــا حجــم
14.000متــر مکعــب بــود کــه  5ســال بعــد از آن کامــل شــد .ایــن
ســالن گنجایــش  1000نفــر تماشــاگر را دارد و در کنــار آن رســتوران
و تســهیالت رفاهــی بــرای کارکنــان وجــود دارد( .شــکل )2

 .3تئاتر Kannussillanmaki

 -2موزه هنر Retretti

ایــن بنــای ســنگی ده طبقــه ،دارای  8000مترمربــع زیربنــا اســت
کــه در مرکــز شــهر  Espooدر نزدیکــی شــهر هلســینکی قــرار
گرفتــه اســت .فضــای طراحــی شــده بــرای فعالیتهــای ورزشــی و
تفریحــی میباشــد و در زمــان بحــران پناهــگاه بــا حفاظــت کالس
 S4بــرای اســکان  2750نفــر مــی باشــد.
ایــن ســاختمان زیرزمینــی دارای اتاقهــای متعــدد بــرای تمریــن
موســیقی و یــک تاتــر بــا گنجایــش  250صندلــی اســت( .شــکل )3
ســالن تئاتــر دارای  16/5متــر عــرض و  8-9متــر ارتفــاع اســت.
ایــن مرکــز از زمــان کامــل شــدن بصــورت مــداوم و هــر روزه مــورد
اســتفاده اســت .اگــر چــه طراحــی اولیــه آن ســینما و تاتــر بــوده
اســت ،لیکــن در حــال حاضــر مــورد اســتفاده افــراد بازدیــد کننــده و
محــل تمریــن گروههــای آماتــور میباشــد.
 -4مرکز فرهنگی  -ورزشی Lauttasaari
ایــن مرکــز در زیــر پــارک تفریحــی  ( Mylly Kattioســنگ آســیا)
در جزیــره  Lauttasaariدر نزدیکــی شــهر هلســینکی قــرار دارد.

شکل  -2سالن كنسرت  Retrettiكه در زير زمين ساخته شده است

مجموعـاً  3700مترمربــع فضــای زیرزمینــی حفــاری شــده در عمــق
 30متــری زمیــن کــه در نــوع خــود بــی نظیــر اســت بــه ایــن مــورد
اختصــاص داده شــده اســت.

شكل  -3فضاي فرهنگي-ورزشي زيرزميني در مركز شهر Espoo

ایــن پــارک نســبت بــه زمینهــای اطــراف حــدود  20متــر باالتــر
اســت و ایــن موضــوع بــه طراحــان مرکــز امــکان داده اســت ،فضــای
زیرزمینــی مناســبی هماهنــگ بــا ســاختمانهای اطــراف و بــا
اســتفاده از فضاهــای موجــود طراحــی نماینــد.
فضــای زیرزمینــی طراحــی شــده ،شــامل یــک ســالن کنفرانــس
بــا گنجایــش  600نفــر و یــک راهــرو بــرای دسترســی بــه مرکــز
ورزشــی و فعالیتهــای جوانــان اســت کــه در زمــان بحــران بعنــوان
پناهــگاه بــا ظرفیــت  2400نفــر میتــوان از آن اســتفاده نمــود.

شکل  -4نقشه مرکز فرهنگی ورزشی زيرزميني لوتاساری
واقع در پارک میلی کالیو
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مرکــز ورزشــی شــامل  2ســالن اســت ،یکــی از ســالنها کــه بــه
ورزشهــای توپــی تعلــق دارد دارای ســه قســمت اســت کــه پشــت
ســرهم قــرار گرفتــه اســت .دو تــا از قســمتها دارای دهانــه 23
متــری هســتند کــه بــرای بســکتبال ،والیبــال و تنیــس اســتفاده
میشــوند .قســمت ســوم عریضتــر بــوده و بــرای هندبــال تیمــی
مناســب اســت.
عــرض ایــن قســمت  30متــر و ارتفــاع آن  12/5متــر اســت کــه قــادر
اســت بــه عنــوان یــک اســتادیوم متحــرک 300-400 ،نفــر تماشــاگر
را در خــود جادهــد.
ســالن دیگــری هــم بــرای تمرینــات بدنــی ماننــد ژیمناســتیک،
پینگپنــگ و ســایر بازیهــای مشــابه و همچنیــن ســرویسهای
جانبــی وجــود دارد کــه عــرض آن  18متــر میباشــد .ایــن ســالنها
مجهــز بــه دیوارههــای ســبک قابــل تعویــض جهــت تغییــر شــکل
محــل اســت.
مجموعـاً در ایــن فضــای زیرزمینــی 4800 ،متــر مربــع زیربنــا ایجــاد
شــده اســت کــه  1500مترمربــع آن بــه فعالیتهــای فرهنگــی300 ،
متــر مربــع بــه فعالیتهــای جوانــان و  3300مترمربــع بــه امــور
ورزشــی اختصــاص دارد.

اســت و در جنــب آن اتــاق بدنســازی و یــک کافــه تریــا بــا ظرفیــت
 100نفــر موجــود اســت .ایــن محــل در شــرایط اضطــرار و بحــران
بعنــوان یــک بیمارســتان صحرائــی عمــل میکنــد.
دو محــدوده بــرای پارکینــگ در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه
مجموعـاً میتوانــد  200اتومبیــل را در خــود جــا دهــد .ایــن محلهــا
توســط تهویــه مرکــزی هوادهــی میشــوند .پارکینــگ اصلــی کــه
ظرفیــت  150خــودرو دارد ،قابــل اجــاره کــردن توســط کتابخانــه
محلــی ،همســایگان و کســبه محلــی نیــز میباشــد.
البتــه بعــد از ســاعت اداری مراجعــان اصلــی ایــن مرکــز زیرزمینــی
میتواننــد از ایــن پارکینــگ هــم اســتفاده کننــد.
جدول  :1تخصیص فضای زیرزمینی پارک سیبلیوس

 -5سالنهاي تجمع پارک Sibelius
ایــن فضــا کــه در زیــر پــارک  Sibeliusواقــع شــده اســت ،ابتــدا

بعنــوان کلیســا طراحــی شــده بــود ،ولــی محــل مناســبی بــرای
برگــزاری کنفرانســها ،کنســرت و نمایشــگاه نیــز میباشــد.
در طراحــی ایــن فضــا پارکینــگ اختصاصــی و عمومی و ســرویسهای
فنــی هــم منظور شــده اســت.
ایــن ســاختمان زیرزمینــی بعنــوان پناهــگاه نیــز قابــل اســتفاده
اســت و  4500نفــر را میتوانــد در خــود جــا دهــد .اگرچــه تلفیــق
مــوارد اســتفاده متعــدد ،باعــث افزایــش هزینــه میباشــد ،لیکــن
در مجمــوع ،ایــن هزینههــا بیــن بهرهبــرداران مختلــف تقســیم
میشــود.
بطــور مثــال در انتهــای جنوبــی پــارک ،یــک زمیــن تنیــس
وجــود دارد کــه بــا جــادهای بــه ســایر قســمتها متصــل اســت و در
زمــان بحــران مــی توانــد بعنــوان یــک بیمارســتان صحرایــی ،بــه
بیمارســتانهای مجــاور خدمــات ارائــه کنــد.
اختصاص فضا:
فضاهــا در ایــن مرکــز زیرزمینــی مطابــق جــدول یــک اختصــاص داده
شــده است.
همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،اتــاق کنفرانــس گنجایــش 800
نفــر را دارد و محلــی هــم بعنــوان رزرو بــرای  200-300نفــر در نظــر
گرفتــه شــده اســت .در کنــار آن یــک رســتوران بــا ظرفیــت 300
نفــر پیشبینــی شــده اســت .محــل تنیــس شــامل ده زمیــن تنیــس
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ورودی اصلــی شــامل یــک پلــه برقــی و یــک راهــرو پلکانــی عــادی
اســت .هــوای تــازه از طریــق چــاه آسانســور وارد مرکــز میشــود و
هــوای کثیــف توســط دو چــاه خــارج میگــردد .چاههــای خروجــی
هــوا ،یکــی چــاه عمــودی اســت کــه بعنــوان جزئــی از ورودی مرکــز
ســاخته شــده اســت و دیگــری چــاه خروجــی اضطــراری اســت کــه
مجهــز بــه آسانســور و پلــه فــوالدی مارپیچــی اســت.
مطلوبیت محل احداث
محیــط پــارک ،محــل مناســبی بــرای گردهماییهــا و دیگــر
کاربریهــای همگانــی اســت .کتابخانــه پــارک بــه ورودی اصلــی
مرکــز مرتبــط اســت و از طریــق یــک تونــل ،دسترســی خودروهــا بــه
پارکینــگ میســر میشــود و بــا یــک راهــرو عمــودی کــه در قســمت
شــرقی پــارک واقــع شــده اســت ،پیادههــا میتواننــد بــه طبقــه
همکــف مرکــز برســند.
دسترســی بــه زمینهــای تنیــس از قســمت جنوبــی پــارک و
همچنیــن دو چــاه عمــودی کــه در خیابــان  Sibeliuksenkatuواقــع
اســت فراهــم میشــود ،ایــن زمینهــا توســط تونلهایــی بــه دو
بیمارســتان محلــی متصــل اســت.
بــرای انتقــال مراجعیــن از تــراز  -16بــه  +8پلــه برقــی وجــود دارد
کــه در دو مرحلــه هــر کــدام  12متــر اســتفادهکنندگان را بــاال
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میبرنــد .ایــن پلــه برقــی قــادر اســت  6000نفــر را در هــر ســاعت
در یــک جهــت جابجــا نمایــد و امــکان افزایــش ظرفیــت تــا  800نفــر
در هــر  15دقیقــه وجــود دارد.
در صــورت اســتفاده از آسانســور بــه  6آسانســور  15نفــره بــرای
جابجایــی ایــن تعــداد نفــرات نیــاز میباشــد.
ســنگ بســتر در نزدیکــی ســطح زمیــن قــرار دارد .ســالن کنفرانــس
در زیــر بلندتریــن قســمت ســنگی طراحــی شــده اســت و تونــل
دسترســی بــه آن از  5متــری زیــر خیابــان  Mechelininkatuعبــور
میکنــد .ســنگ دربــر گیرنــده آن گرانیــت و بــرای احــداث فضاهــای
طراحــی شــده بســیار مناســب اســت.
مالکیــت زمیــن مربــوط بــه شــهرداری اســت و ســازمان یــا فــرد
مســئول پــروژه بایســتی موافقــت نامـهای جهــت مدیریــت و اســتفاده
از ایــن فضــا یــا شــهرداری داشــته باشــد.
شکل سالن کنفرانس
بــا در نظــر گرفتــن مســائل مکانیــک ســنگ ،طراحــی ســالن بصــورت
یــک بیضیگــون انجــام شــده اســت کــه ابعــاد آن عبارتنــد از :طــول
 35متــر ،پهنــا  28متــر و ارتفــاع  14متــر.

و موســیقی قابــل اســتفادهاند .بجــز چنــد مــورد اســتثناء از ایــن
فضاهــا بعنــوان پناهگاههــای دفــاع عمومــی هــم پذیرفتــه شــده
اســت .مهمتریــن فضاهــای تفریحــی زیرزمینــی کشــور فنالنــد در
جــدول  2لیســت شــده شــدهاند.
جدول  - 2فضاهای تفریحی زیرزمینی ساخته شده در سنگ

تســهیالت تفریحــی زیرزمینــی کــه قبـ ً
ا ســاخته شــده و یــا طراحــی
شــدهاند ،عبارتنــد از :ورزشــگاه هندبــال و تنیــس تیــم ،kauniainen
ســالن شــنای  Itakeskusدر هلســینکی ،مرکــز ورزشــی Maunula
در هلســینکی ،ســالن ورزشــی  Myllymakiدر Hammeenlinna
و تســهیالت ورزشــی  Hakunilaو  Rajatorppaدر وانتــا .در کنــار
ایــن مــوارد مقــدار زیــادی پروژههــای دولتــی و خصوصــی هــم در
مراحــل برنامهریــزی و مقدماتــی میباشــند.

مطلوبیت فضاهای ورزشی زیرزمینی

شکل  -5پالن فضای زیرزمینی پارک سیبلیوس

بیشــترین ارتفــاع بــاالی ســطح زمیــن  10/5متــر خواهــد بــو .بالهــا و
فضــای پارکینــگ دارای  18متــر پهنــا و  5/5-7متــر ارتفــاع هســتند.
یــک جــاده اصلــی جهــت دسترســی بــا پهنــای حداقــل  7متــر و
بصــورت  2بانــده طرحریــزی شــده اســت .محــل عبــور پیادههــا
دارای  4متــر عــرض میباشــد.

 -8فضاهای تفریحی زیرزمینی
تسهیالت موجود و برنامهریزی شده
تعــداد زیــادی از فضاهــای ســنگی زیرزمینــی در فنالنــد جهــت
فعالیتهــای تفریحــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .بســیاری از
فضاهــای چنــد منظــوره موجــود جهــت تمرینــات بدنــی مختلــف
ســاخته شــدهاند ولــی بــرای ســایر فعالیتهــای تفریحــی هــم ماننــد
اتاقهــای مالقــات ،کارگاههــای چــوب و فلــزکاری و تســهیالت تأتــر

از نظــر اصولــی بســیاری از فعالیتهــای ورزشــی داخــل ســالن و
بســیاری از فعالیتهــای خــاص مثــل بولینــگ ،ســیبلهای تیرانــدازی
و تیرکمــان ،ســالنهای بــازی روی یــخ میتواننــد در ســنگ قــرار
گیرنــد .بســیاری از ورزشــهای خــارج از ســالن نیــز میتواننــد بــه
زیرزمیــن انتقــال یابنــد ماننــد پیسـتهای تمرینــی اســکیت ســرعت
و دو میدانــی ،اســتخر شــنا جهــت تمریــن قایقســواری و ســالن
تمریــن عمومــی بــرای ورزشــکاران.
ایــده بــا ارزش دیگــری نیــز در زمینــه پیســت اســکی میتوانــد
مــورد نظــر باشــد و آن اســتفاده از پیســت در تمــام طــول ســال
میباشــد .انــواع بســیاری از تمرینــات فیزیکــی مثــل ورزشهــای
آبــی ،ورزشهــای موتــوری ،همچنیــن ورزشهــای هوانــوردی نیــاز
بــه انبــار و کارهــای فضاســازی دارنــد .ایــن امــور نیــز بــرای قــرار
گرفتــن در زیرزمیــن ایــدهال هســتند.
هنــگام قــرار گیــری تســهیالت ورزشــی در زیرزمیــن بدلیــل حضــور
تعــداد زیــادی تماشــاگر مســئله ترافیــک و دسترســی راحــت بــه
تســهیالت حائــز اهمیــت اســت .ایــن موضــوع معظــات فنــی و
ســازماندهی زیــادی را بوجــود م ـیآورد کــه میتوانــد کل پــروژه را
زیــر ســوال ببــرد.
23

شماره - 17زمستان 90

فضاهــای بــزرگ زیرزمینــی بطــور معمــول بــه دو راه بــا پهنــای -5
 3/5متــر نیــاز دارنــد کــه بعنــوان راه خــروج بــرای  900-1300نفــر
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .تعــداد زیادتــر تماشــاگران ،نیــاز بــه
راههــای خروجــی بیشــتری دارد کــه ممکــن اســت از نظــر هزینــه
بــرای پــروژه مهــم باشــد.

شــكل :ســالن اســكيت و هاكــي روي يــخ  Petonenدر Kuopio
كــه داراي  32متــر عــرض و ظرفيــت  200تماشــاگر را دارد.

مرکز فعالیتهای خانوادگی

ایــن مرکــز بــرای بخشــی از فعالیتهــای خانوادگــی طراحــی شــده
اســت کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
 -1اســتخر شــنا بــه ابعــاد  25*12متــر ،اســتخر قایقرانــی بــا امکانات
موجســاز ،سرســره آبــی ،حمــام بــا کــف ،فضــای آفتابگیــری ،غــار
شــنا و امکانــات تجمــع
 -2سه سالن بازی برای بسکتبال ،والیبال و تنیس
 -3فضــا بــرای ورزشــهای عمومــی ،پیســت بــا  6خــط دو میدانــی،
امکانــات شــیرجه ،پــرش طــول و ارتفــاع و فضــا بــرای تمریــن
پرتابههــا
 -4پیست راهپیمایی به طول  940متر
چنیــن مرکــز خانوادگــی بــه زیربنــای  2/5-3هکتــار در دل ســنگ
نیــاز دارد ،بعــاوه بایــد یــک پارکینــگ ســطحی هــم در کنــار آن
ایجــاد کــرد .فضاهــای مخصــوص شــنا و بازیهــای توپــی در ســطح
زمیــن قــرار میگیرنــد کــه یــک دیــوار  15-20متــری حائــل آنهــا
اســت .ایــن دیــوار ممکــن اســت بصــورت طبیعــی وجــود داشــته
باشــد و یــا در زمــان ایجــاد ایــن فضاهــا ،ســاخته شــود.

شکل شماره  - 10نمایی از یک مرکز فعالیتهای خانوادگی

مرکزیــت داشــتن ورودی و تســهیالت رفاهــی مثالــی از موفقیتآمیــز
بــودن اســتفاده از ایــن فضاهــا اســت کــه از آنجــا بازدیدکننــدگان
تقســیم شــوند و بــه محلهــای مــورد عالقــه خــود برونــد.
پیســت راهپیمایــی دور تــا دور محوطــه قــرار دارد و در بعضــی از
مواقــع بــه ســایر قســمتها وصــل میشــود و محوطــه اســتخر شــنا،
ســالن بازیهــا و محوطــه بیرونــی از آن پیــدا اســت.
از نقطــه نظــر فنــی هــر قســمت بــه عنــوان یــک واحــد مجــزا عمــل
میکنــد ،یعنــی هــر قســمت بــرای خــود تهویــه ،سیســتم الکتریکــی
و گرمایــی مجــزا دارد و نیــز ایــن امــکان وجــود دارد کــه قســمتهای
مختلــف در زمانهــای متفــاوت مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
از نظــر سیســتم اطفــاء حریــق و آتشنشــانی ،بــر طبــق مقــررات
ســاختمانی ،کل محوطــه بــه بخشهــای مختلفــی تقســیم شــده
اســت .راهروههــای خروجــی نیازمنــد بــه ســه تونــل یــا چــاه
خروجــی بــه ســطح زمیــن هســتند .اســتفاده موثــر و مفیــد از فضاهــا
و تجهیــزات ،نیــاز بــه ارتباطــات حمــل و نقــل انعطافپذیــر و فضــای
پارکینــگ بــرای  200خــودرو دارد .حجــم کل ایــن مرکــز 85000
متــر مکعــب بــرآورد میگــردد.
طراحی و ساخت
فضاهــای بــزرگ زیرزمینــی در ســنگ ماننــد مراکــز فعالیتهــای
خانوادگــی ،بدنســازی ،مراکــز قهرمانــی در دو مرحلــه ســاخته
میشــوند .مرحلــه اول حفــاری و تقویــت فضاهــا اســت و مرحلــه
دوم شــامل کارهــای ســاختمانی رایــج و نصــب تجهیــزات مکانیکــی
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و برقــی اســت .پروژههــای کوچکتــر را میتــوان در یــک مرحلــه
و تحــت یــک قــرارداد احــداث کــرد .در ایــن حالــت تمــام مراحــل
بطــور مجــزا در یــک قــرارداد آورده میشــود.
در پروژههــای کوچــک و مرســوم پیشــنهاد میشــود تمــام
بخشهــای کار طراحــی و بــه مســئول پــروژه ارائــه شــود تــا آن را
بــه مناقصــه بــرده و اقتصادیتریــن گزینــه را انتخــاب کنــد.
ایــن روش باعــث صرفهجویــی در هزینــه و دارای انعطــاف الزم در
مقابــل تقاضــا بــرای ایــن فضاهــا و تــورم قیمــت در حفــاری و تســلیح
آن میباشــد.

شكل :استخر شناي  Kuopioكه به صورت مغاري
در سنگ حفر شده است
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مساجد زیرزمینی در ایران
سیامکهاشمی (انجمن تونل ایران)

چكيده
بررســی آثــار بــه جــای مانــده از گذشــته ،امــکان آشــنایی بــا تاریــخ هنــر و شــناخت عقایــد دینــی گذشــتگان را فراهــم مینمایــد .شــاید
ایجــاد معمــاری صخــرهای در کوههــا بــه دلیــل پایــداری و قداســت آنهــا در عقایــد اقــوام قدیــم بــوده اســت .پــس از ظهــور اســام بســیاری
از معابــد قدیمــی از جملــه معابــدی کــه بــه دلیــل نــوع اعتقــادات در کوههــا و در زیرزمیــن ســاخته شــده بودنــد ،بــه مســجد تبدیــل شــدند.
مســاجد جدیدتــری نیــز بــه اقتضــای شــرایط محلــی در دل کــوه ســاخته شــدند .متــن حاضــر نمونههایــی از مســاجد زیرزمینــی ایــران را
بــه طــور خالصــه معرفــی میشــوند.

مقدمه

گذشـتگان بـر ایـن عقیـده بودهاند کـه کوه نخسـتین مخلـوق خداوند
بـوده و در برخـی فرهنگهـای باسـتانی کـوه مظهـری مقـدس و
جایـگاه ایـزدان بـوده اسـت .برخـی نیـز عقیـده داشـتند کـه خدایان
در آسـمانها قـرار داشـتهاند و اگـر معابـد و پرستشـگاهها را در جـای
مرتفـع و در کوههـا ایجـاد کننـد بـه آنهـا نزدیکتـر خواهنـد بـود.
مهرپرسـتی از جملـه عقایـد کهـن ایرانیان باسـتان بوده و پیـروان آن
معابـد خـود را در کوههـا و بـه شـکل غار میسـاختند.
پـس از ظهـور اسلام ،بسـیاری از معابـد قدیمـی مهرپرسـتی ،و
همچنیـن نیایشـگاههای زرتشـتيان و بودایيـان از فعاليـت بازمانـد .در
ابتـدای ظهـور اسلام در ایران ،مسـلمانان اشـکالی ندیدند کـه نماز را
در معابـد نیـاکان خـود کـه خدا را بـا نام دیگـری پرسـتش میکردند
برگـزار کننـد و بـه همیـن دلیـل معابـد را تعمیـر کردند یـا تغییراتی
در آنهـا ایجـاد نمودند.
ایـن تغییـرات بـه گونههـای مختلـف از جملـه بـا سـاخت دیـوار و
محـراب رو بـه قبلـه در چهـار طاقیهـا ،کـه مربـوط بـه آتشـکدهها و
محـل اسـتقرار آتـش و مراسـم دینـی بـوده اسـت ،انجـام شـد (پیرنیا
 .)1362بـه تدریـج بسـیاری از سـازههای مذهبـی بـه جـای مانـده
قدیمـی بـه مسـجد تبدیـل شـدند .در دوره اسلامی بـه ویـژه قـرون
ششـم تـا هشـتم هجـری توجـه ویـژهای بـه معمـاری صخرهای شـد.
در ایـن دوره بسـیاری عرفـا بـرای عزلتگزینـی و تهذیـب نفـس و
بـه تبعیـت از غارگزینـی پیامبـر اکـرم (ص) ،بـه غارهـای طبیعـی یـا
دستسـاز روی آوردنـد .در ادامـه تعـدای از مسـاجد زیرزمینـی ایران
معرفـی میشـوند.
26

مسجد سنگی داراب

مســجد داراب بــا قدمتــی بیــش از  750ســال از جملــه بارزتریــن
ســازههای صخــرهای در ایــران اســت (جواهــری .)1385 ،ایــن ســازه
در حــدود  5کيلومتــري جنــوب شــرقي شــهر داراب در اســتان فــارس
در میانــه دشــتی بــه نــام هشــیوار و در دامنــه شــرقی کوهــی از
جنــس ســنگ آهــک ،بــا طــرح چليپایــی (صليبــي شــکل) ســاخته
شــده اســت .بخــش اصلــي ايــن ســازه درون تپــه حفــاري شــده و
تمامــی ســتونهاي آن ســنگي اســت.
منطقــه داراب کــه در گذشــته دارابگــرد نامیــده میشــد ،یکــی از
مراکــز مذهبــی ساســانیان در فــارس بــوده اســت .بنــای مســجد
ســنگی در ابتــدا بــه عنــوان آتشــکده ســاخته شــده بــود و بــه نــام
آتشــکده آذرخــش نیــز شــناخته میشــود.
در برخــی منابــع ایــن بنــا بــه عنــوان کلیســای نســطوری قدیمــی
نیــز شــناخته شــده اســت .پــس از اســام ایــن معبــد تبدیــل بــه
مســجد شــد و محرابــی بــه ســمت قبلــه در ســنگ تراشــیده شــد
(حســینی فســایی.)1311 ،
ســمت جنوبــی ایــن تپــه ســنگی بــه طــور کامــل برداشــته شــده تــا
ســطح صافــی در جلــوی ورودی بنــا ایجــاد شــود .ورودی مســجد
در ســمت جنــوب شــرقي قــرار دارد .درگاه بيرونــی مســجد ســنگی،
دارای  4/70متــر ارتفــاع و  3/15متــر عــرض اســت.
در قســمت ورودی ،یــک هشــتی بــا ســقف قوســی بــه ابعــاد
 2/75×9/70متــر وجــود دارد کــه بــه فضــای چلیپایــی راه دارد .ابعــاد
ایــن فضــا در امتــداد بالهــای چلیپــا  16/76×15/85متــر میباشــد.
فضــای چلیپایــی داخــل مســجد شــامل چهــار شاهنشــین اســت کــه
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در اطــراف یــک محوطــه اصلــی چهارگــوش قــرار گرفتهانــد .ســقف
ایــن قســمت مرکــزی بــه شــکل یــک شــفت قائــم بــا ســطح مقطــع
 3/10متــر مربــع کنــده شــده و تــا ســطح کــوه ارتفاعــی حــدود 3
متــر دارد.
ایــن شــفت بــه صــورت نورگیــر فضــای داخلــی عمــل میکنــد .بــه
نظــر میرســد کــه کار کنــدن ســازه مســجد ،از بــاالی ایــن نورگيــر
شــروع شــده و بهصــورت يــک چــاه بــا پــان مربــع بــه پاييــن
رفتــه اســت .ســپس ،از چهــار ســمت ديوارههــای چــاه ،بازوهــای
چلیپایــی آن کنــده شــده-اند .درســت در زیــر ایــن نورگیــر حــوض
مربــع شــکل کــم عمقــی بــا اضالعــی تقریبــا همانــدازه بــا نورگیــر
در کــف مســجد کنــده شــده اســت.
راهرویــی بــه عــرض حــدود  1تــا  1/25متــر و ارتفــاع  1/80متــر
دور تــا دور مســجد ایجــاد شــده اســت کــه از ورودی مســجد قابــل
دسترســی بــوده و بــه دو ســمت محــراب ختــم میشــود.
راهروهــا بــه وســیله طاقهــای قوســی بــه ارتفــاع  2/90متــر
از شاهنشــینها (بــه ارتفــاع  6/15متــر) جــدا میشــوند (Ball,
 .)1986; Bier, 1986محــراب مســجد در دوره اتابــکان در شــاه
نشــین جنوبــی بــه ابعــاد  290در  180ســانتیمتر ســاخته شــده و
طــاق نمایــی بــه ارتفــاع  230و عــرض  120ســانتیمتر دارد کــه عاری
از نقــوش تزیینــی اســت .حاشــیه محــراب بــا کتیبـهای سراســری بــا
عــرض  30ســانتیمتر و قلــم ثلــث کــه در یــک ســطر نگاشــته شــده
پوشــانده شــده اســت.
در میــان طــاق نمــا و در ارتفــاع  170ســانتیمتری نــواری کتیبـهدار
بــه عــرض  25ســانتیمتر وجــود دارد (میــرزا ابوالقاســمی.)1388 ،
بــه دلیــل آســیب زیــادی کــه محــراب دیــده اســت متــن کتیبههــا
بــه طــور کامــل خوانــا نیســت ولــی طبــق کتیبــه تاری ـخدار ورودی
مســجد ،ایــن محــراب را در دوره اتابــک ابوبکــر حجــاری کردهانــد.
میــرزا حســن حســینی فســایی متــن کتیبــه ورودی را در کتــاب
خــود چنیــن آورده اســت (حســینی فســایی" :)1311 ،بــه فرمــان
پادشــاه زمــان ،اتابــک ابوالمظفــر ابوبکــر بــن اتابــک ســعد بــن زنگــی
ســلغری در مــاه رمضــان ســال  652ایــن محــراب ســاخته و ایــن
خــط پرداختــه گردیــد".
در  7متــری مســجد یــک اتــاق بــا ســقف مســطح و بــا  8متــر طــول،
 3/10متــر عــرض و  2/95متــر ارتفــاع در کــوه کنــده شــده کــه
احتمــاال محــل اقامــت نگهبــان یــا خدمــه بــوده اســت.
در نزدیکــی ســازه ،جــوی آبرســان مســجد ســنگی بــا برخــورد بــه
تــوده ســنگی گردنــه دهخیــر ،وارد مســیر یــک کاریــز میشــود .آب
ایــن کاریــز پــس از رســیدن بــه ســطح بــه صــورت دو شــاخه در
دو جــوی ،کــه یکــی در ســنگ کنــده شــده و دیگــری بــا ســنگ
و ســاروج ســاخته شــده ،جریــان مییابــد تــا بــه آســیاب دوتایــی
مســجد ســنگی ،کــه در فاصلــه چنــد ده متــری آن قــرار دارد،
میرســد (جواهــری.)1385 ،

نمای بیرونی مسجدسنگی داراب

پالن مسجد سنگی داراب

مسجد ایج

مسـجد سـنگی ایـج (یـا ایـگ) کـه بـه نـام مسـجد سـنگی اصطهبان
نیـز شـناخته می-شـود در نزدیکی روسـتای ایـج از توابـع اصطهبان و
در حـدود  75کیلومتـری فسـا واقع شـده اسـت .این سـازه بـه صورت
ایوانـی بـه مسـاحت  4متـر مربـع در دل کـوه کنـده شـده اسـت .در
جلوی مسـجد سـکویی بـه طول حـدود  5/50متر و عـرض  2/80متر
وجـود دارد کـه میتـوان بـه وسـیله چهـار پلـه کـه در صخـره کنـده
شـدهاند وارد آن شـد .این سـازه سـنگی مشـرف به یک چهارطاقی از
جنـس سـنگ و گـچ بـه مسـاحت  4/60متر مربع میباشـد .در وسـط
چهـار طاقـی حوضـی وجـود دارد که آب چشـمهای از سـمت غرب به
آن وارد و از شمالشـرقی آن خـارج میشـود (.)Bier, 1986
27
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انتهـای مسـجد دارای مقطـع عرضـی بیضی شـکلی اسـت کـه در جلو
بـه صـورت قـوس تیـزهدار در میآیـد و بیشـترین ارتفـاع آن حـدود
 4/20متـر اسـت .بـر دیـوار جنوبـی ایوان سـنگی در اوایل قـرن پنجم
هجـری محرابـی سـاخته شـده و آنـرا تبدیـل به مسـجد کرده اسـت.
محراب مسـجد به شـکل مسـتطیل با حاشـیه و تاقنمایی بلند اسـت.
در حاشـیه و داخـل تاقنمـا هیچ تزئینـی وجود ندارد به جـز کتیبهای
در دو خـط کـه در دیـوار جنوبـی مسـجد داخـل تاقنمـای محـراب
حک شـده اسـت .متـن کتیبه حجاری شـده عبارت اسـت از" :بسـعی
االمیـر الحاجـب دوران بلویه سـنه ثلث ثلثین سـت مائـه" و معنی آن
ایـن اسـت کـه ایـن اثر با کوشـش حاکـم وقـت در سـال  633هجری
قمری سـاخته شـده اسـت (احمدی.)1379 ،
ایـن مسـجد بنـا به نظر برخـی محققان پرستشـگاهی بود کـه پیش از
اسلام و در دوران ساسـانی در دل کوه تراشـیده شـده اسـت ( ،میرزا
ابوالقاسـمی  .)1388همچنیـن گـزارش شـده که مسـجد سـنگی ایج

در اصل آتشـگاهی از دوره ساسـانی اسـت که در دوره ملوک شـبانکاره
کـه از حـکام محلـی فـارس بودهانـد ،تبدیـل بـه مسـجد شـده اسـت.
فرصـت الدولـه شـیرازی دربـاره ایـن مسـجد مینویسـد (شـیرازی،
" :)1314ایـن محـل در سـابق دارالحکومـه شـبانکاره بـوده و در چهار
فرسـخی جانـب شـرقی اصطهبـان واقـع اسـت  ...از آثـار دیگـر آنجـا
معبـدی اسـت (واقـع در کـوه فلات آبی) کـه تقریبـا سـه ذرع ارتفاع
دارد و در کـوه از سـنگ بریدهانـد و آن هـم از آثـار سلاطین عجـم
اسـت کـه بعدهـا آن را مسـجد قـرار داده و محرابـی بـدان افزودهاند و
خطوطـی بـر آن نقـر کردهاند".
برخـی محققـان بـر این عقیده هسـتند که هـر چند قوسهـای به کار
رفتـه در مسـجد ایـج به قوسهای ساسـانی شـباهت دارد ولـی دارای
معمـاری پیشـرفتهتر و ظرافت بیشـتری میباشـند (احمـدی.)1379 ،
علاوه بـر ایـن موضوع مسـجد صخـرهای ایـج و محـراب آن در جهت
قبلـه کنـده شـده و به همیـن دلیل سـاخت این اثـر به دوره اسلامی
نسـبت داده میشود.

امامزاده معصوم ورجووی مراغه

تصویر مسجد ایج

پالن و برش عرضی مسجد ایج

28

ن مراغـ ه و در
ب شـرقي شهرسـتا 
ايـن معبـد در  6كيلومتـري جنـو 
جنـوب روسـتاي ورجـوي و در اسـتان آذربايجـان شـرقي واقـع شـد ه
اسـت .ایـن بنـا کـه درسـت روبـروی رصدخانـه خواجـه نصیرالدیـن
طوسـی واقـع شـده و از آنجا قابل مشـاهده اسـت با دهانـه عریضی در
سـنگ كنده شـده اسـت .طول این معبد زیرزمینی از ابتدای قسـمت
ورودی تـا انتهـای مهـراب آن  38متر اسـت .دو سـوی راهروی ورودی
را دیـوارهای از سـنگ طبیعی تشـکیل داده اسـت .عرض ایـن راهرو از
 4/70تـا  7/20متـر تغییـر میکنـد .در انتهـای راهـروی سرپوشـیده،
یـک ورودی مسـتطیل شـکل بـه عـرض 1/80متـر در سـنگ کنـده
شـده اسـت کـه بـه محوطـ ه بـزرگ تـاالر مرکـزی راه دارد .در سـمت
چـپ راهـرو و نرسـیده بـه ورودی تـاالر ،اتـاق چهارگـوش کوچکـی با
سـقف گنبدی شـکل در سـنگ کنده شـده است .در وسـط سقف یک
نورگیـر تعبیـه شـده اسـت .ایـن اتـاق از جانـب شمالشـرق بـه اتـاق
مربـع شـکلی بـه ابعـاد  10×10متـر و سـقف تخـت راه دارد کـه یـک
سـتون سـنگی هشـت وجهـی به قطـر  5متـر در مرکـز آن قـرار دارد
(شـجاعدل و علیپـور .)1384 ،ایـن قسـمت بـه احتمـال زیـاد الحاقی
بوده و متعلق به دوران اسلامی اسـت و به نظر میرسـد که به عنوان
اقامتـگاه مورد اسـتفاده واقع میشـده اسـت (شـکاری نیـری.)1385 ،
تاالر مرکزی حدود  12متر طول و  6/30متر عرض دارد .در محوطه داخلی
تاالر مرکزی در چهار ناحیه از دیوارهای صخرهای ،آیاتی از قرآن به خط
نستعلیق داخل سنگ تراشیده شده است که بخش زیادی از آن به مرور زمان
آسیب دیده است .در ضلع شرقی یک فرورفتگی منتهی به اتاقی دایروی
متمایل به شمال وجود دارد .در مقابل آن و در وسط ضلع غربی تاالر یک
فرورفتگی ذوزنقهای شکل ایجاد شده که بهوسیله راهرویی به عرض 1/30
متر و طول  3/10متر به اتاق مدوری به قطر  5/20متر و رو به جنوب میرسد.
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مسجد بادامیار

در سـمت جنـوب فرورفتگـی شـرقی ،راهرویـی بـا قـوس نیمدایـره
ایجـاد شـده کـه بـه محوطـه اصلـی معبـد میرسـد .در ضلـع جنوبـی
تـاالر مرکـزی و در بـاالی دو پلـه صفـهای بـا عـرض  2/10متـر و طول
 3/30متـر قـرار دارد کـه آن نیـز بـه محوطـه اصلـی معبـد راه دارد
(ورجاونـد .)1351 ،محوطـه اصلـی این نیایشـگاه یک اتاق دایره شـکل
بـه قطـر  5/90متـر اسـت کـه در ضلـع جنوبـی آن فضایـی مسـتطیل
شـکل بـه طـول 2/60متـر و عـرض  2/3متـر و بـا سـقف هاللی شـکل
ایجـاد شـده اسـت .در سـمت شـرقی ایـن فضـا فرورفتگـی دیگـری به
طـول  1متـر و عـرض  60سـانتیمتر وجـود دارد .سـقف قدیمـی ایـن
فضـا یـک گنبـد سـنگی بـوده کـه در گذشـته فروریختـه و بـه جـای
آن گنبـدی کمخیـز و عرقچینـی از آجـر سـاخته شـده اسـت .در
میانـه ایـن فضـای دایـرهای شـکل قبـری مربـوط بـه دوره اسلامی
وجـود دارد کـه بـه قبـر امامـزاده معصـوم و ملا معصـوم شـهرت دارد.
سـاختار کلـی بنـا بـا توجه بـه واحدهـای مختلف و شـکل محـراب آن
بـه نیایشـگاههای مهری شـباهت دارد و محراب آن بیشـتر بـه "مهرابه"
شـبیه اسـت (ورجاونـد .)1351 ،فضاهـا و سـطوح خمیـده ،سـقفهای
گنبـدی از جملـه ویژگیهـای بناهای دوره اشـکانی اسـت .هر سـه اتاق
دایروی دارای سـقف گنبدی شـکل میباشـند که راس آنها دارای ُهرنو
یـا نورگیر میباشـد.
ایـن بنـا بـه احتمال زیـاد در حدود قرن هشـتم هجری دچـار تغییراتی
شـده و از جملـه سـقف اصلـی نیایشـگاه مورد دسـتکاری قـرار گرفته
اسـت .گنبـد مهرابـه دارای قطاربنـدی و نقـوش هندسـی و گرهچینـی
اسـت و بـه نظـر میرسـد هنگامـی کـه ایـن نیایشـگاه مـورد اسـتفاده
فرقـهای از صوفیـان دوران اسلامی قرار گرفته ،ایـن تزیینات و تغییرات
بـر جدارهای آن نقش بسـته اسـت (شـکاری نیـری.)1385 ،

نیایشگاه قدمگاه با فاصله کمی در باالدست گورستان قدیمی قدمگاه ،در
نزدیکی روستای بادامیار از توابع آذرشهر در استان آذربایجان شرقی درون
صخره سنگی ایجاد شده است و با نام مسجد بادامیار نیز شناخته میشود.
ورودی ایـن نیایشـگاه درب چوبـی سـاده-ای اسـت کـه بـه اتاقـی بـه
طـول  2/50متـر ،عـرض  1/70متـر و ارتفـاع  1/25متـر بـاز میشـود.
در انتهـای ایـن اتـاق ،راهرویـی بـه طـول  7/80متر و عـرض  1/60متر
بـا سـقف قوسـی قـرار دارد کـه بـه اتـاق دیگـری بـا ابعـاد  4×3/5متـر
میرسـد .در انتهـای ایـن فضا و در بـاالی پلهای به عرض  60سـانتیمتر
و ارتفـاع  30سـانتیمتر ،فضـای اصلـی معبـد قدمـگاه قـرار دارد کـه به
طـور کامـل در داخـل صخـره کنده شـده اسـت .ایـن فضـای مخروطی
شـکل دارای قاعده دایرهای شـکل اسـت که قطر آن بین  15تا 15/70
متـر تغییـر میکنـد .ارتفـاع این مخروط حـدود  11/80متـر و در باالی
آن دهانـه نورگیـری بـه قطـر حـدود  1/5متـر و ارتفـاع  1/2متـر حفـر
شـده اسـت .دیـواره مخـروط از پاییـن به باال در سـنگ تراشـیده شـده
اسـت (ورجاونـد 1355 ،و کامبخـش فـرد.)1373 ،
نیایشـگاه قدمـگاه بـه احتمـال زیـاد یـک معبد مهـری بـوده (ورجاوند،
 )1355و در قـرن هفتـم هجـری مـورد توجـه دراویـش صوفیـه قـرار
گرفتـه اسـت .تبدیـل آن بـه خانقـاه و مسـجد در حـدود سـال 670
هجـری قمـری صـورت گرفته اسـت .این مکان بـه عنوان عزلتـگاه عرفا
و مشـایخ معـروف بوده که قبرسـتان اسلامی نزدیک آن نیـز حکایت از
ایـن موضـوع دارد .در همان دوره نیز محرابی در سـمت راسـت راهروی
ورودی بـه صـورت قـاب مسـتطیل شـکل کنـده شـده کـه دارای یـک
قـوس تیـزهدار و سـه فرورفتگـی به شـکل مقرنس میباشـد و متعلق به
دوره ایلخانـی اسـت (احمـدی.)1379 ،

پالن نیایشگاه ورجووی مراغه

پالن و برش طولی مسجد بادامیار
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 ،10صـص  109تـا .126
[ ]7محمـد نصیـر فرصـت الدولـه شـیرازی ،1314 ،آثـار عجـم
(شـیرازنامه) -بـه تصحیـح منصـور رسـتگار فسـایی ،تهـران
امیرکبیـر.1377 ،
[ ]8سـیفاله کامبخشفـرد“ ،1373 ،بررسـیهای باستانشناسـی
آذرشـهر و مراغـه -حرفـی دیگـر دربـاره سـاختمان جنـد خانقاه
و مسـجد" ،نشـریه میـراث فرهنگـی ،شـماره  ،12ویـژه نامـه
گردهمآیـی باستانشناسـی ،تابسـتان و پاییـز  ،1373صص 139
تـا .163
[ ]9محمـد صادق میرزا ابوالقاسـمی" ،1388 ،ویژگیهای محرابهای
مسـاجد فـارس از سـده هفتـم تـا نهم هجـری قمـری" ،فصلنامه
تحلیلی-پژوهشـی نگـره ،شـماره  ،10بهـار  ،1388صـص  43تـا
.51
[ ]10پرویـز ورجاونـد" ،1351 ،نیایشـگاه مهـری یـا امامـزاده معصوم
ورجـووی" دو ماهنامـه بررسـیهای تاریخـی ،آذر و دی - 1351
شـماره  ،42صـص  89تا .100
[ ]11پرویـز ورجاونـد" ،1355 ،نیایشـگاه قدمـگاه ،نشـانی از یـک
معبـد مهری و شـاهکاری از معمـاری صخرهای ایـران" ،فصلنامه
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فرهنـگ معمـاری ایـران ،شـماره  2و  ،3بهـار  ،1355صـص  4تا
.17
[12] Ball, W., 1986, “Some Rock-Cut Monuments in
Southern Iran”, Iran (Journal of Persian Studies),
Vol. 24, 1986, pp. 95-115
[13] Bier, L. , 1986 “The Masjid-i Sang Near Dārāb and
the Mosque of Shahr-i Īj. Rock-Cut Architecture of
the Il-Khanid Period,” Iran, Vol. 24, pp. 117-30.
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چکیده مقاالت بین المللی
تاثیر تعویض دیسکهای برش با ابزار اسکنهای ( )chisel toolدر دستگاه  TBMدر زمین مشکل دار

Nuh Bilgin, Hanifi Copur, Cemal Balci, 2012, “Effect of replacing disc cutters with chisel tools on performance of
a TBM in difficult ground”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 27, Issue 1, (January 2012),
Pages 41-51

چکيده :در این مقاله خالصه تحقیقات دو ساله بر عملکرد یک دستگاه  TBMارائه شده است .سازند ناحیه مورد مطالعه آبرفت همراه با گلسنگ،
شیل ،سنگ آهک و کوارتزیت بوده و مقاومت آن بین نرم تا خیلی سخت متغیر بوده است .به دلیل وجود دایک در سنگهای رسوبی ناحیه میزان
هوازدگی متغیر بوده و وجود درزه و ترک نیز باعث تاخیرات چشمگیری در عملکرد  TBMشده است .دیسکهای برش در یک ناحیه رسی با
مقاومت متوسط و با جریان آب ورودی ،عملکرد موثر خود را از دست دادند چرا که اصطکاک کافی میان دیسکها و سازند بسیار نرم ناحیه وجود
نداشت .به همین دلیل تصمیم گرفته شد که دیسکها با ابزار اسکنهای تعویض گردد .پیش از این تصمیمگیری که میتوانست بر کل روند حفاری
تاثیرگذار باشد ،بررسیهای نظری بر اساس نظریه برش  Evanبا اعمال تغییراتی بر پایه مطالعات و نیز مشخصات ابزار مورد نظر برای تعویض ،به
منظور پیشبینی گشتاور و نیروی رانش مورد نیاز دستگاه  TBMانجام گرفت .ارزیابی انجام شده نشان داد که دستگاه  TBMبا ابزار اسکنهای شرایط
عملکرد دستگاه را از لحاظ نظری تامین مینماید .مدل پیشنهادی برای عملکرد دستگاه به وسیله تحلیلهای آماری نیز تایید شد .تحقیق حاضر
امکان مقایسه عملکرد یک دستگاه با دیسکهای برش و با ابزار اسکنهای را در زمینهایی با شرایط متغیر فراهم آورد .نتایج مطالعات نشان دادند که
در سنگهای نرم تا سنگهای با مقاومت متوسط ،ابزار اسکنهای مناسبتر از دیسکهای برش میباشند.

استفاده از شبکه عصبی برای پیشبینی همگرایی تونل دایروی پوششدار در توده سنگ االستو-پالستیک با تنشهای ناهمگن

Hosein Rafiai, Mahdi Moosavi, 2012, “An approximate ANN-based solution for convergence of lined circular
tunnels in elasto-plastic rock masses with anisotropic stresses”, Tunnelling and Underground Space Technology,
Volume 27, Issue 1, (January 2012), Pages 52-59

چکيده :در این تحقیق روشی برای تخمین میزان همگرایی تونلهای دایروی پوشش دار در توده سنگهای االستو-پالستیک با تنشهای ناهمگن
ارائه میشود .روش پیشنهادی بر اساس تابع تقریب ساز و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ایجاد شده است .برای این کار بانک اطالعاتی حاوی
مقادیر  2500همگرایی سنجی با ترکیب روشهای آزمایشی و روش تفاضل محدود ایجاد گردید .سپس یک شبکه عصبی مصنوعی با ساختاری
بهینه و آلگوریتم آموزشی مناسب برای یادگیری این پدیده بر اساس اطالعات موجود در داده ها به کار گرفته شد .شبکه عصبی آموزش دیده قادر
به استنباط و ارائه راه حل آشکاری برای محاسبه میزان همگرایی بود .نتایج به دست آمده از روش فوق با نتایج به دست آمده از تحلیلهای آماری
مقایسه شده و در نهایت محدودیتهای این روش نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
ارزیابی خدمات مهندسی زیرسطحی برای پروژههای بزرگراهی :تحلیل منافع و هزینه ها

Yeun J. Jung, 2012, “Evaluation of subsurface utility engineering for highway projects: Benefit–cost analysis”,
Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 27, Issue 1, (January 2012), Pages 111-122

چکيده :دانستن موقعیت دقیق تاسیسات خدماتی زیربنایی برای صاحبان و مدیران خدماتی ،مهندسان ،طراحان ،و پیمانکارانی که مسئول
نصب تاسیسات جدید ،تعمیرات ،و نگهداری این تاسیسات در پروژههای بزرگراهی میباشند دارای اهمیت ویژهای میباشد .اطالعات ناقص و
غیردقیق از تاسیسات زیرسطحی میتواند منجر به خسارات متهدد ،تحمل هزینههای اضافی ،و صرمات اجتماعی و محیطزیستی شود .مهندسی
تاسیسات زیرسطحی به تدریج تبدیل به روشی با ارزش برای کاهش ناسازگاریهای تاسیسات زیرزمینی با پروژهها در مرحله برنامهریزی
میشود .این روش به طور دقیق موقعیت این سازههای تاسیساتی ،مشخصات و ویژگیهای آنها را تعیین کرده و مسیر آنها را در چهار درجه
کیفی مشخص مینماید .تحقیق حاضر نتایج حاصل از تحلیل مزایا و هزینههای این روش را به منظور آشنایی بیشتر با این روش و امتیازات
استفاده از آن را ارائه میدهد .عوامل متعددی همچون یازده عامل مزیتی و دو عامل هزینهای انتخاب و برای  22پروژه که از این راهکار استفاده
کردهاند و  8پروژه که از آن استفاده نکردهاند (در دپارتمان حمل و نقل ایالت پنسیلوانیای آمریکا) مورد ارزیابی قرار گرفته است .از جمله نتایج
این تحقیق ارائه رابطه میان نسبت مزایا و هزینه تاسیسات مدفون میباشد.
31
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معــرفي كتاب
عنوان کتابIntroduction to Tunnel Construction :
نویسندگانDavid Chapman, Nicole Metje, Alfred Stärk :
ناشرSpon Press – an imprint of Taylor & Francis :
تاریخ انتشار2010 :
چكيده :ساخت تونل يكي از راهحلهاي اساسي در بسياري چالشهاي مهندسي است.
تونلسازي يك فرآيند پيچيده است كه نياز به شناخت كامل شرايط زمين و ويژگيهاي
سازهاي دارد .كتاب حاضر تمامي موارد مورد نياز براي آشنايي و وارد شدن به صنعت ساخت
تونل را ارائه مينمايد .توضيحات ادرج شده در كتاب تا حد امكان همراه با مطالعات موردي و
پروژههاي واقعي تونلسازي ميباشد كه چگونگي استفاده از مباحث نظري را در عمل تشريح
مينمايد.
مطالب ارائه شده در اين كتاب شامل موارد زير ميباشد:
•شرايط زمين در زمينهاي نرم و سنگهاي سخت
•مطالعات ساختگاهي ،تعيين پارامتر ،مالحظات طراحي
•روشهاي پايداري سازي ،تقويت و بهسازي ،و نگهداري
•تشريح روشهاي مختلف تونلسازي
•مالحظات ايمني
•رفتارنگاري در حين ساخت تونل

عنوان کتاب:
)Tunnel Engineering Handbook (2nd Edition
نویسندهThomas R. Kuesel, Elwyn H. King, John O. Bickel :
تاریخ انتشار2011 :
چكيده :ويرايش دوم اين كتاب جديدترين اصول و روشهاي طراحي ،ساخت و اجرا ،و
بهرهبرداري از تونلها را ارائه مي نمايد .اين كتاب دسته بندي انواع تونلها از جمله تونلهاي
ساخته شده در سنگهاي سخت ،زمينهاي نرم ،غرقابي ،و كند و پوش را ارائه نموده و
مزايا و نقاط قوت هر يك و انتخاب گزينه مناسب در پروژههاي متفاوت را تشريح مينمايد.
همچنين نحوه برنامهريزي و چگونگي اجراي تونلها با در نظر گرفتن شرايط ساختگاه و
ويژگيهاي زمين توضيح داده شده است .تغييراتي كه نسبت به ويرايش نخست اين كتاب
صورت گرفتهاند شامل موارد زير ميباشد:
به روز رساني تمامي فصول موجود در ويرايش نخست؛ اضافه نمودن هفت فصل جديد در رابطه
با نگهداري و اجراي پوشش در تونلسازي ،تونلسازي در شرايط سخت زمين؛ اجراي شفت و
چاههاي عميق؛ ايمني در تونلسازي؛ مباحث قرارداد؛ روشهاي طراحي و اجرايي نوين.
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رويدادهای تونل
International Symposium on Tunnelling and Underground Space Construction for Sustainable Development
(TU-SEOUL 2013)
18- 20 March 2013 | Seoul (Korea)
Contact:
Korean Tunnelling and Underground Space Association
General Secretariat
#1411 Seocho Kukge Electronic Center
1445-3 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul 137-728, Korea
Tel : +82-2-3465-3665
Fax : +82-2-3465-3666
Email: tu_seoul2013@naver.com
12th International Conference - Underground Construction
Prague 2013
22-24 April 2013 - Prague Czech Republic
The conference program aims to reflect experience with preparation
and implementation of all types of underground structures using both
conventional and mechanized methods of excavation.
Thematical Sessions:
• Urban transport tunnels – design and construction
• Non-urban transport tunnels – design and construction
• Other underground structures – design and construction
• Geotechnical investigation and monitoring for underground
construction projects
• Numerical modelling, development and research for
underground construction projects
• Equipment, operational safety and maintenance in
underground structures
• Risk management, contractual relationships and funding of
underground construction projects

Contact:
Secretariat of the Preparatory Committee of
the Conference:
SATRA, spol. s r. o., Sokolská 32, 120 00
Prague 2, Czech Republic
Tel.: +420 296 337 181
Fax: +420 296 337 189
Email: ps2013@satra.cz
Web: http://www.ita-aites.cz/en/conference_
underg_constr/conference-uc-2013/

World Tunnel Congress 2013 and 39th ITA General Assembly
May 31 - June 7, 2013 - Geneva (Switzerland)
The theme of the World Tunnel Congress 2013 is “Undergroundthe way to the future!“. The main topics are:
• Underground Development – planning and use of
underground space
• Project Planning and Implementation – construction
management, risk control, cost estimation and scheduling,
contracting practices
• Tunnel Operation – operation, safety, maintenance,
rehabilitation, renovation and repair
• Design and Analysis Methods and Considerations
• Construction Technology Developments
• Case Histories – learning from failures, long deep tunnels,
underground construction for hydropower
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Contact:
Swiss Tunnelling Society, Rheinstrasse 4, CH7320 Sargans, Switzerland
Tel: +41 (0)844 31 05 13
Fax: +41 (0)817 25 31 02
E-mail: info@wtc2013ch
Web: http://www.wtc2013.ch/
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فهرست كتابهاي كتابخانه انجمن تونل ايران (بخش  1از )3
تونلسازي

پرويز پارسي راد ،1382 ،مباحث ويژه و كاربردي  -مهندسي سواحل مكانيك خاك

حسن مدني ،1383 ،تونلسازي  /ج  - 3تحليل پايداري

سيد امير الدين صدرنژاد ،1379 ،مباني نظريه خميري در خاك

حسن مدني ،1384 ،تونلسازي  /ج  4طراحي و اجراي  -سيستمهاي نگهداري

اردشير اطيابي ،مكانيك خاك  /تئوري و مسائل

سعيد قربان بيگي ،1381 ،محاسبه تونل ها با روش ،همگرايي -فشردگي

امير محمد طباطبايي ،دكتر كامبيز بهنيا ،1384 ،مكانيك خاك  /ج 1

 ،1390کاربرد بتن پاشيده در نگهداري سنگ

ساسان اميرافشاري ،1385 ،مكانيك خاك  /مجموعه  -سواالت كارشناسي ارشد

علي حبيبي  -محمد حقيقي ،1390 ،تاندون و مونوبار

ن -سيتويچ ،1378 ،مكانيك خاك

مجتبي قنبريان  -سعيد خادمي ،1387 ،روش اجراي حفاري براي ساخت کي وال
علي حبيبي ،1389 ،عبور از ناحيه ريزشي آبدار
مجتبي قنبريان  -علي حبيبي ،1387 ،قالب لغزنده شفت تهويه
بارال جوواني ،1383 ،تونل سازي در سنگهاي مچاله شونده
 ،1388 ،Coloel Otis Williamsطراحي و مهندسي تونل و شفت در سنگ

زمينشناسي
سيروس زرعيان ،1376 ،پترولوژي دگرگوني
رضا موسوي حرمي ،1383 ،رسوب شناسي
پيتر ليشون ،ريچارد ليزلي ،1377 ،روشهاي تصوير كردن استريوگرافي
حسن مدني ،سيروس شفيقي ،1385 ،زمين شناسي عمومي

معدن

حسين معماريان ،1385 ،زمين شناسي براي مهندسين

حسن مدني ،1382 ،آبكشي و آبرساني در معادن

حسن مدني ،1384 ،زمين شناسي ساختماني و تكتونيك

رحمت اله استوار ،1382 ،آتش كاري در معادن

پري راهن ،1382 ،زمين شناسي مهندسي /ج 2

حسن مدني ،1385 ،اصول استخراج معادن (جلد1و)2

فريدون سحابي ،1385 ،زمين شناسي نفت

مرتضي اصانلو ،1380 ،بازسازي معادن

فرانك پرس و ريموند سيو ،1374 ،زمين و تكنونيك صفحه اي

سيد حسن بصير ،1382 ،ترابري در معادن

روژه كك ،1383 ،ژئومرفولوژي/ديناميك دروني و ديناميك بيروني/ج 1

مهندس حسن مدني ،1382 ،تهويه در معادن /ج 2

روژه كك ،1383 ،ژئومرفولوژي/ژئومرفولژي اقليمي/ج 2

حسين نعمت الهي ،1384 ،كانه آرائي1 -و2

 ،1377 ،Francis H.moffitفتوگرامتري

سيد حسن بصير ،1375 ،مباني معدنكاري  -هندبوك حفاري

آدريان پي.جونز ،فرانسيس وال  ،سي.تري ويليامز ،1380 ،كانيهاي خاكهاي كمياب

كاظم اورعي ،1384 ،روشهاي استخراج زيرزميني (زغال سنگ)

بهرام موحد ،1384 ،مباني چاه پيمايي  /ج 1

مكانيك سنگ
احمد فهيمي فر و حامد سروش ،1382 ،آزمايش هاي مكانيك سنگ
 ،1377 ،S.d.priestتصاوير استريوگرافي و كاربرد -آنها در مكانيك سنگ
محمود وفائيان ،خواص مهندسي سنگها
ب .سينگ ،ر.ك.گويل ،1382 ،رده بندي توده سنگ
پي  .آر .شئوري  ،1380 ،معيارهاي تجربي گسيختگي در سنگ
اورت هوك ،1381 ،مهندسي سنگ

پي كراك ئل وال.دبليو .بي هيس ،1378 ،مباني دورسنجي
پل آر.ولف ،1384 ،مباني فتوگرامتري
ابرتو سرا ،1378 ،چاه نگاري
جغرافي
دكتر حسين شكوئي ،1383 ،فلسفه جغرافيا
نقشه برداري
شمس نوبخت ،1384 ،نقشه برداري

مكانيك خاك

محمود ذوالفقاري ،1385 ،نقشه برداري -I -شناخت كلي

حسين معماريان ،1384 ،زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك

مهندس محمدرضا عاصي ،1384 ،نقشه برداري عمومي

دي.ار.جي.اون و اي .هينتون ،1381 ،كاربرد روش اجزاء محدود در نظريه خميري

قدرت اهلل تمدني ،روح اهلل تمدني ،1383 ،نقشه برداري مقدماتي

اميرمنصور عبداللهي ،1388 ،اجراي شمعهاي درجاريز
براجا ام  .داس ،1384 ،اصول مهندسي ژئوتكنيك  -مكانيك خاك
براجا ام  .اس ،1376 ،اصول مهندسي ژئوتكنيك  -ج  -1مكانيك خاك
براجا ام  .اس ،1379 ،اصول مهندسي ژئوتكنيك -ج  -2مهندسي پي
جوزف اي ،بولز ،1384 ،تحليل و طراحي پي  /ج  1و 2

محمود ديانت خواه ،1384 ،نقشه برداري مهندسي
سد سازي
جليل ابريشمي -مهندس ناصر وهاب رجايي ،1384 ،سدهاي بتنيطرح و اجرا
ب.ژانسلي ،ت.والستاد ،و.كوهوگ ،1374 ،سدهاي پاره سنگي

براجا ام  .اس ،1377 ،تشريح كامل مسايل /مكانيك خاك

حسن رحيمي ،سدهاي خاكي

فرزانه طهموريان ،1383 ،حل المسائل جامع مهندسي پي

نعمت حسني ،اردكاني ،فرشاد وزين رام ،1382 ،كنترل پايداري سدهاي بتني

35

شماره - 17زمستان 90

نويد گنجيان ،مرتضي اسدي درباغي ،احسان مهدوي صفت و وحيد قاسمي،

مديريت

 ،1390فن آوري نوين در اجراي جدارههاي زيرزميني عميق

تقيهاشمي ،1385 ،مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با امور پيمانكاري

عباس سعيدي نيا ،ابراهيم سالمي ،محمدرضا رسولي قهرودي ،حسين اکبري و

عليرضا ميالني زاده ،1380 ،مهندسي متره كاربرد متره و برآورد

مرتضي اسدي ،1389 ،ابزار دقيق سدهاي خاکي (جلد اول)

سيد محمود علمايي  -محمد حقيقي جعفر آقا يغمائيان ،1390 ،کليات قراردادهاي

محيط زيست
جي.تي .ميلر ،1384 ،زيستن در محيط زيست
واژه نامه
علي گلصورت پهلوياني ،1385 ،فرهنگ مهندسي راه و ساختمان
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا ،1384 ،واژه نامه فني تونل
معماري
فريدون قريب ،1380 ،بررسي تطبيقي نظامهاي شهرسازي
محمود توسلي ،1381 ،ساخت شهر و معماري  -در اقليم گرم و خشك ايران
لطف اله كريمي ،زبان تخصصي براي دانشجويان معماري

دو عاملي
تقي ابراهيمي ،1389 ،راهنماي طرح و پيگيري دعاوي
محمدرضااربابي-جعفريغماييان،1389،تجارتبينالمللمبتنيبراعتباراتاسنادي
تقي ابراهيمي ،1389 ،مسئوليت مديران از منظر قانون
سعيد رضا مختاري ،سيد محمود علمايي و محمد حقيقي ،1389 ،مجموعه کتب
قراردادي طرحهاي عمراني سواالت طبقه بندي شده
 ،1389 ،D. Bryan Morganمديريت قراردادهاي بين المللي ساخت ( 4جلدي)
قرارگاه سازندگي کربال  -معاونت طرح و برنامه ،1390 ،دانش فني و اجرايي ()1
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء ،1386 ،مديريت تجهيز کارگاه و فناوريهاي ساخت
محمود علمايي  -محمود قطمير ،1390،دانستنيهاي مهم قراردادي براي مهندس
کارگاه

محمدكريمپيرنيا-دكترغالمحسينمعماريان،1383،سبكشناسيمعماريايراني

 ،1387مديريت طرحهاي عمراني

سيدحسين بحريني ،1385 ،فرآيند طراحي شهري

كامپيوتر

محمدمنصور فالمكي ،1385 ،شكل گيري معماري در تجارب ايران و غرب
سي .ام.هاريس ،1385 ،فرهنگ تشريحي معماري و ساختمان
اچ.كالرك ،مايكل پاوز ،1383 ،ماهيت معماري
 ،1385محيطهاي پاسخده /راهنماي طراحان
روبرت هيلن برند ،1383 ،معماري اسالمي
حسين زمر شيدي  ،1384 ،معماري ايران مصالح شناسي سنتي
حسين زمرشيدي ،1384 ،معماري ايران اجراي ساختمانبا مصالح سنتي
غالمحسين معماريان ،1384 ،معماري مسكوني ايراني  -گونه شناسي برونگرا
غالمحسين معماريان ،1372 ،معماري مسكوني ايراني  -گونه شناسي درونگرا
ركس ميلر ،گلن بيكر ،1380 ،نقاشي و تزيينات ساختمان
كوين لينچ ،1385 ،سيماي شهر
لئوناردو بنه ولو ،1381 ،مقدمه اي بر تاريخ سبكهاي معماري
ارنست نويفرت،پيترنويفرت ،1384 ،اطالعات معماري2006 Neufert ،
جان لنگ  1383آفرينش نظريه معماري
ماريو سالوادوري ،1385 ،سازه در معماري
گوئن وايت ،1383 ،پرسپكتيو /راهنمايي براي نقاشان آرشيتكتها و طراحان
عمومي
يوجين پ .ادوم ،1377 ،شالوده بوم شناسي
رسکوبارنزترپل آي ،1389 ،روابط عمومي به زبان ساده

ودود قاسمي آقباش ، 1383 ،آموزش گام به گام SDRmap V6.5

جاهد مطلق -نوبان -اشراقي ،1382 ،اجزاء محدود ANSYS
اشرف حبيب اهلل ،1378 ،تحليل سه بعدي پيشرفته از دستگاههاي ETABS
برخورداري ،باجي ،هاشمي ،1384،تحليل و طراحي سازههاي ساختماني ETABS
حسن باجي -جواد هاشمي ،1383 ،تكنيكهاي مدلسازي ،تحليل و طراحي
كامپيوتري سازه ها
 ،1381خودآموز و راهنماي جامعSTAAD/Pro
محمدرضا انصاري پور -مهندس فرهاد رحمانيان ،1380 ،راهنماي كاربردي
2000 SAP
 ،1380راهنماي كامل  2000 SAPج 1و 2
 ،1381راهنماي كامل  2000 ETABSج 1و 2
 ،1385سامانه اطالعات جغرافياييبراي همه
برخورداري ،باجي ،هاشمي ،1384 ،طراحي سازه هاي بتني از نرم افزار Etabs
2000
محمد علي برخورداري ،مهندسين حسن باجي و جواد هاشمي ،1382 ،طراحي
سازه هاي فوالدي 2000 ETAB
مهندس محسن هاشمي ،1379 ،طراحي و تحليل مهندسي به كمك NISA
محمدرضا مهرگان ،1384 ،مفاهيم ،نكات درسي و حل مسائل پژوهش عملياتي
سيداميرالدين صدر نژاد ،1380 ،مقدمه اي بر روش اجزاء محدود
وودود قاسمي ،هادي واعظي ،1378 ،نرم افزار  /SDRmapج 2
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آیین نامه عضویت در انجمن
انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارتند از:
عضويت پيوسته
اعضاي پیوسته انجمن بایستي حداقل یکي از شرایط زیر باشند.
 - 1موسسان انجمن
 - 2اشخاص با درجه كارشناسي ارشد و باالتر در رشتههاي مرتبط با حداقل دو سال سابقه كار مفید در صنعت تونل سازي
 - 3اشخاص با درجه كارشناسي ارشد و باالتر در رشتههاي مرتبط و پایان نامه در زمینه تونل با حداقل یك سال سابقه كار مفید در صنعت
تونلسازي
 - 4اشخاص با درجه كارشناسي در رشته مرتبط با حداقل  4سال سابقه كار مفید در صنعت تونل سازي
 - 5اشخاص با درجه كارشناسي در سایر رشتهها با حداقل  5سال سابقه كار مفید در صنعت تونل سازي
تبصره  : 1رشتههاي مرتبط به صنعت تونل سازي شامل :مهندسي عمران – مهندسي معدن – زمین شناسي مهندسي زمین شناسي – مهندسي
برق – مهندسي مکانیك – مهندسي نقشه برداري و شاخههاي وابسته مي باشد.
عضويت وابسته
اشخاصي كه داراي سابقه كاري حداقل دو سال در زمینه علم و صنعت تونل سازي بوده ولي شرایط عضویت پیوسته را نداشته باشند مي توانند
به عضویت وابسته در آیند.
عضویت دانشجویي
كلیه اشخاصي كه در رشتههاي مرتبط در دوره كارشناسي یا باالتر در رشتههاي مرتبط به صنعت تونل سازي به تحصیل مشغول هستند ميتوانند
به عضویت دانشجویي انجمن در آیند.
عضويت افتخاري
شخصیتهاي ایراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمینههاي مرتبط با صنعت تونل سازي حایز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن
كمكهاي موثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضویت افتخاري انجمن ،انتخاب شوند.
تبصره  : 2اعضاء افتخاري كلیه مزایاي اعضاء پیوسته انجمن به جز حق انتخاب شدن به عنوان عضو هیات مدیره را دارا هستند.
لطفا" فرم تكميل شده را به نشاني :تهران ،خيابان كارگر شمالي ،نبش خيابان دوم ،ساختمان  ،467طبقه پنجم ،واحد ،41
تلفـن ،88630495-6 :دورنگار 88008754 :دبيرخانه انجمن تونل ايران ،ارسال نماييد.

