1391  بهار/ 18 شماره
92  بهار/ 18 شماره
www.irta.ir
IRANIAN TUNNELING ASSOCIATION MAGAZINE نشریه انجمن تونل ایران

شماره  / 18بهار 1391
نشریه انجمن تونل ایران IRANIAN TUNNELLING ASSOCIATION MAGAZINE

فـهــرسـتــــــ

سرمقاله 2..........................................................................................................................................................................................................................
گزارش سی و هشتمین مجمع عمومی انجمن بین المللی تونل و کنگره جهانی تونل  2012در بانكوك3.........................................
اخبار4................................................................................................................................................................................................................................
مروری بر تاریخچه ساخت راهآهن سراسری ایران8.............................................................................................................................................
نقش طراحی و اجرای مقطع   MIIدر حفاری بخش شرقی تونل نیایش به روش جدید تونلسازی اتریشی16.................................
مروری بر رفتار بعد از مقاومت حداکثر توده سنگ اطراف حفریات زیرزمینی24........................................................................................
چکیده مقاالت منتخب نشریات31...........................................................................................................................................................................
معرفي كتاب 32..............................................................................................................................................................................................................
رویدادهای تونلی33.......................................................................................................................................................................................................

شرح روی جلد :تونل قطاري در بخش شمالي راهآهن سراسري
صاحب امتياز

همكاران اين شماره

انجمن تونل ايران

مهندس محمد خسروتاش

دكتر مرتضي قاروني نيك

نشرفن

دكتر سيامك هاشمي

معصومه قره داغی

هيئت مديره انجمن تونل ايران

شرکت آذرشن گرافیک آریا

مدير مسئول

سر دبير
زير نظر

هیئت تحریریه

امور اجرایی

تبلیغات

گرافیک و صفحه آرایی

www.azarshangraphic.com

دكتر محمد جواد جعفري ،دكتر حسين ساالري راد ،دكتر
مصطفي شريف زاده ،دكتر محمد حسين صدقياني ،دكتر
اورنگ فرزانه ،دكتر احمد فهيمي فر ،دكتر مرتضي قاروني
نيك ،دكتر حسين كنعاني مقدم ،مهندس ابوالقاسم مظفري
شمس ،دكتر سيامك هاشمي ،دكتر علي يساقي
ضمن استقبال و تشكر از عالقمندان محترمي كه مايل به ارسال مقاله براي اين نشريه ميباشند،
خواهشمند است به نكات زير توجه شود:
■ ■موضوع مقاله در ارتباط با اهداف نشريه باشد.
■ ■مطالب و مقالههاي دريافتي بازگردانده نمي شود.
■ ■مقاله تأليفي يا تحقيقي مستند به منابع علمي معتبر باشد.
■ ■ارسال اصل مطالب ترجمه شده الزامي است.
■ ■مســئوليت صحــت علمي و محتــواي مطالب بــر عهده
نويسندگان يا مترجمان است.
■ ■نظرات نويســندگان به منزله ديدگاه و نظريههاي نشــريه
نيست.

■ ■نشــريه در تلخيص ،تكميل ،اصالح يا ويرايش مطالب آزاد
است.
■ ■نقل مطالب نشريه با ذكر مأخذ بالمانع است.
نشاني :خيابان كارگر شمالي -باالتر از بيمارستان قلب -بعد از
خيابان دوم -ســاختمان  467 -طبقه  5 -واحد 41 -انجمن
تونل ايران
تلفن  88630495 - 6 :نمابر88008754 :
Website:www.irta.ir
Email:info@irta.ir

2

نشریه انجمن تونل ایران  /بهار  / 1391شماره 18

ــســــــرمقـــــالـــه
نشريه علمي  -پژوهشي
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

با گذشت بيش از چهار سال از چاپ نخستين نشريه تونل ،كه عالوه بر ارائه مقاالت علمي و كاربردي ،اقدام به معرفي پروژه ها ،ارائه تجربيات اجرايي ،نوآوريها در تونلسازي
و نيز انتشــار اخبار و اطالعات جديد مرتبط با صنعت تونل در ايران و جهان مينمايد و گامي در جهت برقراري ارتباط با اعضاي انجمن تونل ايران ،ســازمانها و شــركتهاي
دست اندركار صنعت تونلسازي و عالقمندان اين رشته برداشته است ،بسياري از اساتيد و دانشجويان درخواست انتشار يك نشريه علمي-پژوهشي را از انجمن تونل نمودند تا
بدين طريق بتوانند نتايج تحقيقات و پژوهشهاي خود در زمينههاي مرتبط با تونل و فضاهاي زيرزميني را با جزئيات بيشتر در مباحث علمي و نظري ارائه نمايند .در پي اين
درخواستها و احساس نياز در اين زمينه ،و پيرو جلسات متعدد و بررسي جنبههاي مختلف ،اين تصميم اتخاذ شد كه در كنار نشريه تونل يك نشريه علمي-پژوهشي نيز در
زمينه تونلسازي و فضاهاي زيرزميني منتشر شود.
«مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی» نشریهای علمی-پژوهشی در مباحث مرتبط با تونل و سازههای زیرزمینی است كه با همکاری مشترک انجمن تونل ایران و دانشگاه
صنعتی شــاهرود پایهگذاری شــده است .و به صورت دوفصلنامهی چاپی و الکترونیکی منتشر خواهد شد .در این نشریه تالش میشود نتایج پژوهشهای بنیادی ،توسعهای،
کاربردی و مروری ارزشــمند برای انواع سازههای زیرزمینی اعم از ســازههای نیروگاهی ،تونلهای حمل و نقل ،تونلهای انتقال آب ،تونلهای شهری ،مغارهای ذخیرهسازی
مواد هیدروکربوری ،سازههای دفاعی و فضاهای معدنی منعکس شود .نشریهی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی» در تمامی زمینهها و سرفصلهای ذیل و همچنین سایر
مباحث مرتبط با فضاهای زیرزمینی مقاله میپذیرد:
■ ■ پایش و رفتارسنجی
■ ■ مطالعات میدانی
■ ■ مالحظات ایمنی و زیستمحیطی
■ ■ حفر فضاها
■ ■ تعمیر و نگهداشت
■ ■ مدلسازی ،طراحی و تحلیل پایداری
■ ■ تحلیل ریسک
■ ■ سامانههای نگهداری
■ ■ قابلیت اطمینان
■ ■ سامانههای آببندی
■ ■ مدیریت ساخت
■ ■ تأسیسات و خدمات فنی
اميد است نشريه فوق قدمي مثبت به سوي ارتقا و پيشرفت صنعت تونل كشور باشد و بدينوسيله از همهی متخصصان و پژوهشگران فعال در زمینههای مذكور دعوت
میشود ،دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی و پژوهشی خود را از طریق این نشریه با دیگر متخصصین و کارشناسان به اشتراک گذاشته و نقشی ارزنده در توسعهی صنعت
تونلسازی و فضاهای زیرزمینی کشور داشته باشند.
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گزارش سی و هشتمین مجمع عمومی انجمن بین المللی تونل
و کنگره جهانی تونل  2012در بانكوك ،تايلند

مصطفي شريف زاده ،عضو سابق هيئت مديره انجمن تونل ایران
سی و هشتمین مجمع عمومی انجمن بین المللی تونل و کنگره جهانی تونل  2012از  29اردیبهشت تا  4خرداد  1391در مرکز همایش های شهر بانكوك (تايلند) برگزار
شد .کنگره جهانی امسال با عنوان "فضاهای زیرزمینی براي جامعه جهاني" توسط انجمن بین المللی تونل ،انجمن تونل تايلند ،و انستيتوي مهندسی تايلند برگزار گردید.
نمایندگان  53کشور از مجموع  68کشور عضو انجمن بین المللی در مجمع عمومی و در حدود  1400نفر از کارشناسان و متخصصان صنعت تونل از کشورهای مختلف در
کنگره شرکت کرده بودند .رئوس برنامه های کنگره شامل پنج بخش زیر بود:

عمومی

-1
جلسات مجمع

جلســات مجمع عمومی در دو جلسه در
روزهای یکشنبه  31ارديبهشت 1391و چهارشنبه
 3خرداد  1391برگزار شــد .در جلسه روز اول ،رئیس
انجمن بین المللی تونل گزارشــی از عملکرد این انجمن در
سال گذشــته را برای اعضا تشــریح کرد .پس از آن سایر اعضا
گــزارش کوتاهی از عملکرد انجمن های تونل کشــور خود را ارائه
نمودند .نماینده انجمن تونل ایران ســخنان خود را با قناتها بعنوان
فضاي زيرزميني باســتاني و جاذبه گردشگري شــروع و سپس به شرح
فعالیت های انجمن تونل ایران در سال گذشته پرداخت .از جمله فعاليتها به
برگزاری موفق نخستین همایش آسیایی و نهمين همايش ملي تونل در ایران با
حضور متخصصين ملي و بين المللي و حدود  1200شركت كننده ،آمار عظيم
تونلهاي در دست مطالعه و اجرا ،افزايش تعداد اعضا به حدود  1050عضو حقيقي
و حقوقي ،فعالسازي كارگروههاي تخصصي و نشريات متعدد كاغذي و الكترونيكي
و اينترنتي پرداخت.
در ادامه این جلســه چهارکشور پیرو درخواست پیشین و تکمیل مدارک مورد
نیاز ،به عنوان اعضای جدید انجمن بین المللی تونل پذیرفته شــدند .این کشورها
عبارت از كاســتاريكا ،اكوادر ،مقدونيه و ميانمار بودند که جمع تعداد اعضای این
انجمن را به  68کشور می رساند.
در ادامه جلسه سه کشور آلمان  ،دانمارك وكرواسي نامزدی خود برای برگزاری
چهل و يكمین مجمع عمومی و کنگره جهانی تونل در سال  2015اعالم کرده و
برنامه های خود را برای برگزاری مجمع و کنگره در کشور خود معرفی کردند.
در دومین جلسه مجمع برنامه های سال آینده انجمن بین المللی مطرح
و پس از اعالم نظر اعضا مورد تصویب قرار گرفت .پس از آن مســئولین
کارگروه های فعال انجمن بین المللی گزارشی از فعالیت های خود را
ارائه دادند .در ادامه این جلسه در خصوص برگزاری مجمع عمومی و
کنگره جهانی سال  2015در یکی از کشورهای آلمان ،دانمارك
وكرواسي رای گیری شد ،كرواسي بیشترین رای را به دست
آورد.

 -2جلسات کار گروه های تخصصی

یکــی دیگر از فعالیت هــای کنگره
برگزاری جلسات کارگروه های
تخصصی فعال

انجمــن
بیــن المللــی تونل به
صورت مجــزا و همزمــان ،در روز
 31ارديبهشت  1391بود .در این جلسات،
مسئولین کارگروهها گزارشی از فعالیت های یک 
ســال گذشته را ارائه داده و ســپس اعضای کشورهای
مختلف برحسب درخواست قبلی ،گزارشات خود را ارائه دادند.

 -3ارائه مقاالت

ســيزده محور اصلی برای مقاالت تعیین شده بود كه محورهاي
اصلي آنها شامل تونلسازي شهري ،استفاده از فضاهای زیرزمینی ،تونلهاي
عميق و بلند ،ايمني در تونلسازي ،تونلسازي سنتي ،تونلسازي مكانيزه ،و
مدیریت پروژه بود .تعداد  358مقاله از  44كشور برای ارائه به صورت شفاهی
و پوستر پذیرفته شده بودند .از این میان  155مقاله در طول سه روز به صورت
شفاهی ،در چهار سالن به صورت همزمان در جلسات صبح و عصر ارائه شدند .و
تعداد  203مقاله نيز بصورت پوستر ارائه شدند .الزم به ذكر است كه از ايران حدود
 24مقاله ارايه شد كه چهارمين كشور در تعداد مقاالت بود.

 -4نمایشگاه تخصصی

نمایشــگاه تخصصی صنعت تونل با شرکت حدود  75شرکت مشاور ،پیمانکار
و ســازنده تجهیزات تونل برگزار شــد .غرفه های این نمایشگاه در دو طبقه و در
راهروهای بین ســالن-های ارائه مقاالت و پوستر مستقر بودند .تعدادی شرکت
ســازنده ،تجهیزات و ماشین آالت مورد نظر خود را در فضای بیرون سالنها به
نمایش گذاشته بودند.

 -5بازدید های علمی

تعــدادی بازدید علمی از چند پروژه به عنوان بخشــی از فعالیت های
کنگره در نظر گرفته شده بود .این پروژهها شامل یازدید از ايستگاههاي
مترو ،گودبرداري عميق ،شبکه تونل انت بانكوك ،بازدید از تعمير تونل
آب بانكــوك ،مرکز مديريت آب آلوده بانكوك از جمله بازدیدهای
هماهنگ شده بودند.
جزئیات بیشــتر برنامه های مجمــع عمومی و کنگره
فــوق در ســایت هــای انجمــن بین المللــی تونل.
 )http://www.ita-aites.org(.و کنگــره
( )http://www.wtc2012.orgقابل
مشاهده می باشند.
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اخبـــــــــــــــــار

بهرهبرداری از بزرگترین تونل جن وبغرب کشور تا خرداد 91

فرماندار کهگیلویه از بهرهبرداری از بزرگترین تونل جنوبغرب کشــور تا پایان خرداد
ســال  91به طول  2هزار و  500متر خبر داد .سید ناصر رضایی در گفتوگو با خبرنگار
فارس در یاسوج با تبریک فرا رسیدن سال نو به همه مردم استان کهگیلویه و بویراحمد
اظهار کرد :یکی از افتخارات بزرگ نظام اسالمی در حوزه راهسازی است که در این استان
کارهای چشمگیری صورت گرفته است .وی با بیان اینکه پس از بهرهبرداری از محور یاسوج
به بابامیدان ،محور پاتاوه به دهدشت یکی دیگر از این اقدامات بزرگ محسوب میشود ،ابراز
داشت :این جاده بهعنوان محوری ملی و استراتژیک کمک بزرگی به کم کردن مسیر شمال
به جنوب کشور و همچنین صرفهجویی در مصرف سوخت میکند .فرماندار شهرستان
کهگیلویه با بیان اینکه موقتا قسمتی از این جاده را بازگشایی کردهایم ،تصریح کرد :در سال
آینده و تا خرداد سال  91تونل کوه پاد به طول  2هزار و  500متر به طور کامل بازگشایی
میشود .رضایی با اشاره به اینکه اکنون از شهر دهدشت تا روستای قلعه دختر مسیر 28
کیلومتری در این محور باز است ،افزود :با افتتاح رسمی تونل کوه پاد در خرداد سال 91
بخش بزرگی از کار بر روی این جاده به اتمام میرسد .این مسئول با بیان اینکه هماکنون
محور پاتاوه به دهدشت پیشرفت فیزیکی  45درصدی دارد ،عنوان کرد :با همکاری و کار
جهادی شرکت نیرو گستر وابسته به قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا از دو سمت دهدشت به
سوی لوداب و از لوداب به سمت دهدشت عملیات ضربتی روی محور در حال انجام است.
وی تونل کوه پاد را افتخاری بزرگ در عرصه سازندگی کشور و در مناطق محروم و کمتر
توسعه یافته دانست و گفت :با افتتاح این محور استان کهگیلویه و بویراحمد گامی بلند به
سوی توسعه برمیدارد.
خبرگزاري فارس
1391/01/01

یشرفت فیزیکی مناسب بزرگترین تونل کشور
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت :ساخت بزرگترین تونل کشور و یکی
از طوالنیترین تونلهای خاورمیانه در اقلید از پیشــرفت فیزیکی مناسبی برخوردار
اســت .به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز ،هوشنگ عشــایری در بازدید از تونل
اباصالحالمهــدی (عج) واقع در گردنه تیمارگون شهرســتان اقلید با بیان اینکه تونل
اباصالح المهدی (عج) از طوالنی ترینتونلهای خاورمیانه و بزرگترین تونل در کشور
است اظهار داشت :این تونل به طول  2هزار و  610متر در حد فاصل اقلید و سده در
گردنه تیمارگون در حال ســاخت است .وی با اشاره به برفگیر بودن اکثر محورهای
ارتباطی شهرستان اقلید و توجه به افزایش رفاه اجتماعی ساکنان منطقه اضافه کرد:
با توجه به مرکزیت شــهر اقلید و به تبع آن تمرکز نسبی امکانات و خدمات در این
شهر نسبت به شهرهای مجاور آن ،وجود گردنه تیمارگون بهویژه در ماههای برفگیر
سال مشکالت عدیدهای را از لحاظ دسترسی به امکانات خدماتی ،بهداشتی ،درمانی
و آموزشی برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است که با حذف گردنه تیمارگون عالوه
بر کمک شــایانی که به اهالی منطقه میشود افزایش رفاه اجتماعی ساکنان منطقه
را نیز به همراه دارد .عشــایری افزود :با بهرهبرداری از این طرح به دلیل کاهش طول
مسیر محور اقلید ـ یاسوج ساالنه در مصرف سوخت صرفهجویی بسیار و قابل توجهی
میشود .قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در ادامه همچنین به ارائه برخی از مشخصات
فنــی این پروژه پرداخت و گفت :طول این تونل  2هــزار و  610متر ،عرض راههای
طرفین تونل  11متر ،عرض تونل هشت متر ،دهانههای شمالی و جنوبی جاده ارتباطی
طرفین تونل به ترتیب  977متر و  620متر اســت .عشایری ابراز داشت :حفاری این
تونل با تمام ســختیها و ریزشــی بودن و ساختار بد زمین شناسی ،بدون هیچگونه
خطایی و براساس برنامههای صورت پذیرفته به اتمام رسید و بدون خطا دو طرف تونل

 15کیلومتر تونل سازی و افتتاح  6ایستگاه کارنامه مترو درسال 90

مدیرعامل شــرکت مترو تهران و حومه گفت :میزان پیشــرفت و توســعه مترو
 15کیلومتر تونلســازی و افتتاح  6ایستگاه بوده اســت .هابیل درویش درگفتگو با
خبرنگارمهر با بیان این که در سال گذشته میزان پیشرفت و توسعه مترو  15کیلومتر
تونلسازی و افتتاح  6ایستگاه بوده است گفت :درحال حاضر  4دستگاه حفار تیبیام
بهصورت همزمان در مسیرهای دردست ساخت مترو مشغول فعالیت هستند .وی با
اشاره به اقدامات متروی تهران در سال گذشته گفت :تکمیل خط  4مترو و اتصال آن
به خط تهران -کرج ،راه اندازی آخرین ایستگاهها از توسعه شمالی و جنوبی خط یک 
و ســاخت تونلها و ایستگاههای خط  3در دوبخش مرکزی و جنوبی ،تداوم عملیات
ساخت خط هفت در دو بخش غربی و شرقی با استفاده از دستگاههای حفار اتوماتیک 
 TBMو آغاز عملیات اجرایی خط  6و ساخت بخشی از تونلهای آن برخی از فعالیت
های مترو در ســال  90بوده اســت .درویش با بیان این که در ســال ، 90حدود 2
کیلومتراز خطوط مترو به انضمام یک ایستگاه ازبخش جنوبی و نیز حدود  2کیلومتر
با یک ایســتگاه ویژه در شمالیترین بخش خط یک پیش از موعد مقرر و با موفقیت
به بهره برداری رســید گفت:در بخش غربی خط  4مترو از میدان آزادی تاارم ســبز
در تقاطع با خط  5به طول حدود  4کیلومتر که تســت گرم این بخش هم در اواخر
سال  90با موفقیت انجام گرفت که هم اکنون آماده بهره برداری رسمیاز این بخش
هم هستیم .وی اضافه کرد :در سال  90ایستگاههای شیخ الرئیس ،شهید حبیباهلل،
پیروزی و اســتاد معین از خط  4مترو راه اندازی شد .همچنین در بخش زیر ساخت
،ســاخت  15کیلومتر تونل آماده ریلگذاری از خطوط 3،6و  7مترو که در سالهای
آینده پس از تکمیل ایستگاهها مورد استفاده قرار خواهد گرفت که قابل توجه است.
درویش با بیان این که بخش میانی خط  3مترو از چهارراه ولیعصر (عج) تا مصالی
تهران به طول  7کیلومتر با  2ایستگاه شهید دکتر بهشتی و چهارراه ولیعصر (عج)
مقرر بود تا پایان سال  90به بهره برداری برسد که به علت عدم امکان انجام فاینانس
و عدم تامین اعتبار از صندوق توســعه ملی و همچنین عدم تخصیص  100درصدی
اعتبارات مصوب و با توجه به نواسانات بهوجود آمده در بازار ارز این پروژهها به تاخیر
افتاد گفت:اما باتالش شــبانهروزی پرسنل شــرکت مترو ،این بخش نیز بهزودی و با
اندکی تاخیر راهاندازی می شــود .مدیرعامل شــرکت مترو تهران و حومه با اشاره به
ورود  388دســتگاه واگن به کشور در سال  1390گفت :سال گذشته رکورد احداث
تونل مکانیزه در ایران بود و از صبح چهارشنبه 19بهمن تا صبح پنجشنبه 20بهمن
36 ،متر تونل در مدت  24احداث شــد  .سال  90سال رکود شکنی خط  7مترو در
تونل ســازی نیز بود ،چرا که در این خط با احداث  40/5متر تونل در یک شبانهروز
رکورد حفر تونل نیز شکسته شد.
خبرگزاري مهر
1391/01/23

به یکدیگر متصل شد و هماکنون نیز مابقی عملیات احداث تونل در دست اجرا است.
وی در پایان با اشاره به شاخصههای دیگر این تونل ادامه داد :تونل اباصالحالمهدی(عج)
عالوه بر دارا بودن موقعیت استراتژیک و نقش موثری که در رونق اقتصادی و اجتماعی
منطقه ،کاهش تلفات و تصادفات جادهای و همچنین افزایش رفاه مردم دارد ،از نظر
معماری نیز دارای شاخصههای منحصر به فردی است .پروژه اصالح راه و احداث تونل
اباصالح المهدی(عج) در شهرستان اقلید با هدف حذف گردنه تیمارگون اجرا شده که
عالوه بر حذف نقاط حادثهخیز این گردنه ،موجب کوتاهشدن مسیر فعلی نیز میشود.
خبرگزاري فارس
1391/02/01

5

IRANIAN TUNNELLING ASSOCIATION MAGAZINE / SPRING 2012 / NO.18

طوالنی ترین تونل غرب کشور در ایالم  30درصد پیشرفت
فیزیکی دارد
مدیرکل راه و ترابری اســتان ایالم گفت :طوالنی ترین تونل غرب کشور با
 30درصد پیشرفت فیزیکی در استان ایالم در حال اجراست.
رضا ســلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :در استان ایالم سه
هزار و  767کیلومتر راه شــامل  31کیلومتر بزرگراه 635 ،کیلومتر راه اصلی،
 843کیلومتر راه فرعی ،یک هزار و 770کیلومتر راه روستایی 455 ،کیلومتر
راه مرزی و  27کیلومتر سایر راهها وجود دارد .وی با اشاره به کوهستانی بودن
اســتان افزود :هزینه احداث هر کیلومتر راه در اســتان به طور میانگین 1.5
میلیارد تومان اســت و ارزش ریالی راههای اســتان ،سرمایهای معادل  5هزار
میلیارد تومان اســت .این مسئول بیان داشت :یکی از مهمترین طرحهای در
دســت اقدام اداره کل راه و ترابری استان ایالم بزرگترین تونل غرب کشور با
 30درصد پیشــرفت فیزیکی است .وی ادامه داد :این تونل که به تونل قالجه
معروف است ،دو و نیم کیلومتر طول دارد .رضا سلیمانی پیش بینی کرد :این
طرح راهسازی بهمن ماه امســال به بهره برداری برسد .به گفته مدیرکل راه
و ترابری اســتان برای اجرا و ساخت این طرح به طول  2500متر طول270 ،
میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت .سلیمانی با اشاره به اینکه این طرح به منظور
حذف نقاط حادثه خیز و کوتاه تر شدن مسیر ایالم  -کرمانشاه اجرا می شود،
گفت :با بهره برداری از این طرح مســیر استان ایالم به کرمانشاه  12کیلومتر
کوتاه تر می شود.
خبرگزاري مهر
91/01/27

الیروبی و شستشوی تونل و ایستگاه های خط  4مترو
معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران با بیــان اینکه الیروبی و
شستشــوی ایســتگاه های خط  4مترو در حال انجام است گفت :بیشترین
خســارات ســیالب اخیر در مترو به تجهیزات الکترونیک بوده که جایگزینی
تجهیزات و قطعات جدید در دست اجراست .به گزارش خبرگزاری مهر ،جعفر
تشــکری هاشمی با بیان این که الیروبی و شستشوی تونلها و ایستگاه های
بخش غربی خط  4توسط عوامل خدمات شهری با سرعت در حال انجام است،
گفت :بیشترین میزان گل و الی را در ایستگاه استاد معین شاهد هستیم که
نیروهای خدمات شهری در تالش برای پاکسازی و شستشوی کامل این بخش
از مترو هســتند .وی ادامه داد :خوشبختانه به خاطر ساخت و ساز مناسب و
استاندارد مترو ،جاری شدن سیالب به داخل شبکه مترو ،خسارتی را به ابنیه و
سازه خط  4وارد نکرده و بیشترین خسارت به تجهیزات الکترونیکی وارد شده
اســت .معاون شهردار تهران با بیان اینکه میزان خسارات وارد شده حدود 21
میلیارد تومان ارزیابی شده است گفت :کلیه تجهیزات آسیب دیده در ایستگاه
های خط  4مترو در حال نوســازی هستند و همچنین بخش عمده ای از پله
برقیها در این ایستگاهها راه اندازی شده اند .وی تصریح کرد :در تالشیم که
تا پایان هفته شرایط را برای خدمات رسانی مجدد توسعه غربی خط  ، 4حد
فاصل میدان انقالب تا میدان آزادی را فراهم سازیم .شایان ذکر است مجتبی
عبدالهی معاون خدمات شهری شــهرداری تهران نیز در این باره اظهار کرد:
تقریباً تمامی آبی که وارد شبکه مترو شده بوده ،تخلیه شده و اکنون در حال
تخلیه گل و الی و الیروبی از تونل و ایستگاه های خط  4مترو هستیم.
خبرگزاري مهر
1391/2/2

ل مسیرهای المرد ـ شیراز ـ الر 17کیلومتر کوتاه میشود
با احداث 2تون 
مدیرکل راه و شهرســازی الرســتان گفت :با بهرهبرداری از تونلهای گردنه چاهشور و
بالنگستان ،طول مسیر شهرستانهای المرد ـ شیراز و الرستان ـ المرد  17کیلومتر کاهش
مییابد .حسن فدائی در گفتوگو با خبرنگار فارس در الرستان اظهار داشت :حذف گردنههای
خطرناک و صعبالعبور شهید باقری و بالنگستان در مسیرهای المرد ـ شیراز ـ الر ،از جمله
مزایای ساخت این دو تونل است .وی اضافه کرد :در حال حاضر  3هزار و  500متر حفاری
دو تونل در محورهای المرد ـ خنج ـ شــیراز و الر ـ المرد در دست اجرا است .مدیرکل راه
و شهرسازی الرستان با بیان اینکه اتصال به این شهرستانهای بزرگ و مرکز استان فارس
سبب توسعه این مناطق میشود ،گفت :توسعه و پیشرفت در بخش حمل و نقل ،مستمر و
اقتصادی است و پایهگذار توسعه در سایر بخشها میشود .فدائی با اشاره به حادثهخیز بودن
گردنههای شهید باقری بالنگستان محور موجود المرد ـ خنج به طول تقریبی  135کیلومتر
و با مشــخصات راه فرعی و گردنههایی با قوسهای متعدد و شیب طوالنی را از محورهای
خطرناک جنوب کشور برشمرد .این مقام راه و شهرسازی تصریح کرد :این راه فرعی به اصلی
تبدیل میشود تا مشکالت موجود برطرف شود .فدائی همچنین گفت :اعتبارات این دو طرح
از محل اعتبارات این ادارهکل و از مصوبات دور دوم ســفر ریاست جمهوری به فارس تامین
میشود .وی ادامه داد :با اتمام این دو تونل ،مسیر محورهای المرد ـ خنج ـ شیراز 12کیلومتر
و الر ـ المرد ـ پنج کیلومتر کاهش مییابد و تصادفات جادهای نیز به حداقل میرسد .مدیرکل
راه و شهرسازی الرستان در پایان ابراز داشت :با حذف گردنههای شهید باقری و بالنگستان
عبور و مرور برای رســیدن به صنایع انرژیبر المرد و کارخانجات زیردستی عسلویه بهویژه
آلومینیومسازی و سیمان آسانتر و کوتاهتر شده و همچنین توسعه در منطقه و سرمایهگذاری
در میادین گازی شانول ،هما و تابناک امکانپذیر میشود .به گزارش فارس ،تونل محور المرد 
ـ خنج ـ شیراز  2هزار و  650و تونل بالنگستان به طول  850متر بوده که عملیات اجرایی
آن آغاز شده است.
خبرگزاري فارس
1391/02/10

بهرهبرداری از تونل سوم انتقال آب کوهرنگ امسال اتفاق میافتد
فرماندار شهرستان کوهرنگ از بهرهبرداری تونل سوم انتقال آب کوهرنگ در سال جاری
خبــر داد .به گزارش خبرگزاری فارس از شــهرکرد ،یداهلل خالدی در بازدید مشــاور ویژه
رئیسجمهور از تونل ســوم انتقال آب کوهرنگ اظهار داشــت :با توجه به این که این تونل
فعالیت خود را از سال  73آغاز کرده است هماکنون از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار
نیست .وی افزود :تونل سوم انتقال آب کوهرنگ مشکل اعتباری دارد که باید هرچه سریعتر
برای رفع این مشکل چارهاندیشی شــود .خالدی با اشاره به پیشرفت  99.7درصدی تونل
سوم انتقال آب کوهرنگ مشکل گفت :این پروژه با مشکل ریزش شنوالی مواجه شده ولی
مســئوالن با همت و تالش شبانهروزی خود در تالش هستند که این پروژه را تا پایان سال
جاری به بهرهبرداری برســانند .فرماندار شهرستان کوهرنگ با بیان این که سد بیدگان در
انتهای تونل ســوم انتقال آب کوهرنگ احداث میشود ،افزود :کار مطالعاتی این طرح اتمام
شده ،و به زودی فعالیت اجرایی آن آغاز میشود .خالدی ادامه داد :مشکل احداث سدبیدگان
تملک زمینهای مردم اســت ،که به زودی برای رفع این مشکل چارهاندیشی میشود .وی
اظهار داشــت :تونل سوم کوهرنگ برای تأمین قسمتی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران
احداث میشود .خالدی با بیان این حدود  70متر از تونل سوم کوهرنگ به دلیل مشکالت
فنی در شرایط پیشرفت مناسب نیست ،تصریح کرد :برای پیشبرد کار از توان متخصصان
خبره اســتفاده شده است .شایان ذکر است تونل سوم انتقال آب کوهرنگ در نزدیکی شهر
چلگرد قرار دارد و از سال  73فعالیت خود را شروع کرده و  250میلیون متر مکعب آب را
انتقال میدهد.
خبرگزاري فارس
1391/02/10
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پيشروي  190متري دستگاه
حفار  TBMدر پروژهاحداث
تونلکمکي کانال ابوذر

شهر جدید علوی رونق می گیرد /تونل 1909متری در حال احداث است

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت :شهر جدید علوی با توجه به اعالم آمادگی
سرمایه گذاران جدید رونق خواهد گرفت .به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی زند وکیلی
در حاشــیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از شهر جدید علوی بیان داشت :شهر
جدیــد علــوی که بیش از دو دهــه از احداث آن می گذرد به دلیل بعد مســافت و
مشــکالت ساختاری نتوانسته به عنوان یک شــهر ،رونق چندانی داشته باشد .وی با
اشــاره به طرح های در دست اجرای این اداره کل برای خروج از رکود و احیای شهر
جدید علوی گفت :با هدف کاهش مسافت و سهولت دسترسی شهر علوی به صنایع
غرب بندر عباس ،تونل هزار و  909متری در حال احداث است که تاکنون  488متر
از طرف دهانه ورودی و  780متر از طرف دهانه خروجی سمت پاالیشگاه بندرعباس
حفاری شــده اســت که با بهره برداری از این تونل فاصله شهر جدید تا بندر عباس
حدود 20کیلومتر کاهش می یابد .زندیه وکیلی با اشــاره بــه آغاز عملیات اجرایی
200واحد مســکونی ویالیی کارگری از بهره برداری پروژه آب شیرین کن این شهر
در آینده بسیار نزدیک خبر داد .شهر جدید علوی در منطقه کشار ،در  43کیلومتری
غرب بندرعباس قرارگرفته است.
خبرگزاري مهر
1391/2/20

اتمام عملیات بتن ریزی تونل نیایش تا پایان شهریور
معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران گفت :عملیات بتن ریزی تونل نیایش تا
شهریور ماه امسال به پایان خواهد رسید .به گزارش خبرگزاری مهر ،مازیار حسینی
با بیان این مطلب اظهار کرد :در حال حاضر  9ســت قالب در تونل نیایش ،جهت
انجام عملیات بتن ریزی به کارگرفته شــده که به زودی این تعداد به حداکثر 16
ســت افزایش خواهد یافت .وی با بیان اینکه عملیات بتــن ریزی تونل نیایش از
ابتدای ســال جاری آغاز شده اســت افزود  :بتن ریزی تونل در چند جبهه کاری
تعریف شده و تاکنون هزار و  650متر از تونل ،تحت پوشش کامل بتن قرار گرفته
اســت .معاون فنی و عمرانی شهرداری در ادامه گفت  :اگر کار با همین روند پیش
رود ،در خرداد و تیرماه سال جاری ،عملیات بتن ریزی به اوج خود خواهد رسید و
تا پایان شهریور ماه پایان خواهد یافت .حسینی با اشاره به اینکه بعد از اتمام بتن
ریزی ،فاز نهایی برای بهره برداری از تونل آغاز خواهد شد ،خاطرنشان ساخت :تونل
نیایش تاکنون پیشرفتی  65درصدی داشته و تالش خواهد شد طبق برنامه ریزی
انجام شــده در  22بهمن ماه ســال جاری تونلی امن تحویل شهروندان شود .وی
تصریح کرد :طبق شــرایط عمومی پیمان ،هر پروژه عمرانی در شرایطی که میزان
پیشرفت آن به بیش از  97درصد برسد ،امکان تحویل موقت کار و بهره برداری از
آن وجود خواهد داشت و با تکمیل چک لیستهای کنترلی الزم ،رفع نواقص جزیی
احتمالی در حد فاصل تحویل موقت تا تحویل دائم ،توسط پیمانکار به انجام خواهد
رســید .اما کیفیت و کنترل روند کار در تونل نیایش به گونه ای سازمان یافته که
کاری بی نقص تحویل شهروندان شود.
خبرگزاري مهر
91/02/24

مديرعامل شرکت خاکريزآب گفت:
طول حفاري تونل کمکي کانال ابوذر به
 190متر رسيد .به گزارش خبرگزاري
آريا به نقــل از روابط عمومي معاونت
فنــي و عمرانــي شــهرداري تهران،
مديرعامل شــرکت خاکريزآب ضمن
اعالم ايــن خبر افزود :دســتگاهحفار
 TBMتاکنــون  190متر طول از اين
تونــل را با موفقيت حفــاري و تعداد
 153رينگ سگمنت پيشساخته بتني
را در بخــش حفاريشــده نصبکرده
اســت .مهنــدس اميرعبــاس بهاري
بــا بياناينکه با تــاش کارگاه توليد
سگمنت 995 ،رينگ از سگمنتهاي
بتنــي موردنيــاز توليـــد و ذخيــره
شدهاست ،اظهارداشت :خوشبختانه با
اين ميزان سگمنت ذخيرهشده ،براي
افزايش ســرعتحفاري و احداثتونل
مانعاجرايــي خاصي وجــود ندارد .به
گفته مدير عامل شــرکت خاکريزآب،
پيشــرفتکلي مراحلاجرايي در پروژه
تونلکمکي کانالابوذر با اجراي عمليات
تجهيــزکارگاه ،احداث شــفتورودي
دســتگاه حفــار  ،TBMاحــداث
ســازههايجانبي و توليد ســگمنت
بــه حــدود  23درصد رســيده و در
روزهاي آينده تالشميشود تا سرعت
عملياتحفــاري به باالتريــن ميزان
بازدهي خود يعنــي  10/5متر در روز
برسد .گفتنياســت تونلکمکي کانال
ابوذر ،تونلي بهطول  4400متراســت
که ظرفيــت انتقال  42مترمکعب آب
درثانيه را خواهدداشــت .اين تونل از
مقابل بيمارســتان نيرويهوايي ارتش
در شرق بزرگراه بسيج آغاز و تا جنوب
ميدان بسيج ادامه مييابد.
خبرگزاري آريا
1391/02/25

 10پل و  9تونل در محور
هراز احداث می شود
معــاون برنامه ریزی و اقتصاد
حمــل و نقــل وزارت راه و
شهرسازی گفت :احداث بیش از
 10دستگاه پل و  9تونل در سطح
محور هراز در حال انجام است .به
گزارش خبرنگار مهر ،سید علی
لطفی زاده در حاشــیه بازدید از
محور هراز در جمع خبرنگاران با
ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی
پروژههای در دســت اجرا افزود:
با توجه به حجــم باالی تردد در
سطح محور مذکور ضروری است
که تعریض و ارتقا آن با شــتاب
بیشتری به اجرا درآید .وی افزود:
وزارت راه و شهرسازی در تالش
اســت تا با تامیــن و تخصیص
اعتبار کافی و مناســب ،تعریض
و چهارخطــه کــردن این محور
تاریخی را هر چه زودتر به اتمام
برساند .لطفی زاده قول مساعدت
و هرگونه تعامل و همکاری را در
جهت تأمین اعتبــار برای پروژه 
هــای اجرایی این محــور داد و
عنوان کرد :تعریض و چهارخطه
شدن هراز می تواند نماد خدمت
و توانمندی وزارت راه شهرسازی
شود .معاون وزیر راه و شهرسازی
به اتمام عملیات تعریض و ارتقاء
 34/5کیلومتــر از محــور هراز
اشاره کرد و افزود 70 :کیلومتر از
عملیات تعریض و ارتقا این محور
هم اکنون در دســت اجرا است.
لطفی زاده یادآور شــد :عالوه بر
عملیات تعریض ،احداث بیش از
 10دستگاه پل و  9دستگاه تونل
در سطح این محور در حال انجام
اســت .محور هراز از جاده های
ترانزیتی کشور بوده که با پایتخت
کشور در ارتباط است.
خبرگزاري مهر
1391/02/28
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متروی پرند به هشتگرد امسال تکمیل میشود
وزیر راه و شهرسازی گفت :کار مداوم برای بهره برداری از متروی پرند در سه
جبهه در حال انجام است و تا آخر خرداد زیرسازی آن تمام می شود .به گزارش
واحد مرکزی خبر ،نیکزاد با بیان اینکه به زودی روســازی و ریل گذاری متروی
پرند به متروی تهران واگذار می شود افزود :سال گذشته  ۳۰۰میلیارد تومان به
متروی تهران داده شــد تا آنها هم هر چه ســریعتر در اجرای سهم محوله اقدام
کنند .وی با اشــاره به اینکه متروی پرند در سه مقطع از تهران تا مرقد امام و از
مرقد امام تا فرودگاه امام و از فرودگاه تا پرند در حال اجراســت گفت :طول این
طرح  ۵۳کیلومتر است که  18/5کیلومتر آن را وزارت راه و شهرسازی اجرا می
کند .وزیر راه و شهرســازی همچنین به بهره برداری از متروی هشتگرد در سال
 ۹۱اشــاره کرد و افزود :در هشتگرد زیرسازی تقریباً در حال تکمیل شدن است
اما برخی از دســتگاه های دولتی که به آنها زمین واگذار کرده بودیم در مســیر
گذر خط مترو مانع شدند ،که باعث کندی روند کار شد .نیکزاد گفت :با همکاری
استاندار البرز کار در حال اتمام است و برای روسازی متروی هشتگرد کار با مجوز
دولت به پیمانکاری واگذار شده است.
جام جم آنالین
1391/02/29

پیشرفت 50درصدی تونل امیرکبیر /پایان فعالیتهای عمرانی
تابستان امسال

مدیر پروژه تونل امیرکبیر با اشــاره به اتمام مرحلــه خاکبرداری تونل امیرکبیر
گفت 370 :هــزار متر مکعب حجم عملیات خاکبرداری این پــروژه بوده و تا پایان
تابســتان عملیات عمرانی آن به اتمام می رسد .شهرام قلی نژاد در گفتگو با خبرنگار
مهر با بیان اینکه تونل امیرکبیر ســومین تونل بزرگ شهری است که تا کنون بیش
از  50درصد پیشــرفت فیزیکی داشته اســت گفت :این تونل در شرق بازار تهران و
در حدفاصل ســه راه امین حضور و بزرگراه امــام علی قرار گرفته و در ادامه زیرگذر
موجود در حال احداث اســت .تونل امیرکبیر بعد از گذر از زیرخیابان  17شــهریور،
خیابان شکوفه به میدان کالنتری رسیده و در امتداد خیابان درودیان ادامه مسیر داده
اســت و در نهایت به بزرگراه امام علی می رسد .مدیرپروژه تونل امیر کبیرادامه داد:
عملیات اتصال این تونل به بزرگراه امام علی (ع) در حال اجرا اســت .وی با بیان این
کــه این تونل  1.7کیلومتر طول دارد گفت :تونل امیرکبیر در محدوده مناطق  12و
 14شهرداری تهران قرارداشته و برای احداث آن نیاز به بیش از  170هزار مترمکعب
حفاری زیرزمینی و  126هزار مترمکعب بتنریزی شده است .قلی نژاد ادامه داد :این
پروژه در بخشهایی درمرحله بتن ریزی وعملیات واترپروفینگ است .وی از پیشرفت
 95درصدی پروژه درحدفاصل سهراه امینحضور تا خیابان هفده شهریور خبر داد و
گفت :دربخش حدفاصل شــرق و غرب خیابان هفدهشهریور ،حفاری و الینینگ کف
تونلدوقلو بهطول  70متر انجامشــده و الینینگ سقف تونلجنوبی بههمراه سیستم
واترپروفینگ تونلشمالی در حالاجرا اســت .مدیرپروژه تونل امیر کبیر با بیان این
که دربخش حدفاصل خیابان هفدهشــهریور تا خیابان شکوفه که  220متر طول را
شاملمیشود ،ســازهزیرگذر و طبقهمنفی 3پارکینگ درحال احداثاست گفت :این
بخشاز پروژه شــامل زیرگذر ،پارکینگطبقاتی و مجتمعتجاری اســت که در حال
مکاتبات با منطقه برای کاربریها هستیم.
خبرگزاري مهر
1391/03/1

عمليات اجرايي حفاري تونل انتقال آب طرح آبرســاني به شــهر تهران از ســد
تنظيمــي اميرکبير به عنوان بلندترين تونل انتقــال آب به تهران با حضور مهندس
"مجيد نامجو" وزير نيرو به پايان رســيد .به گزارش ســرويس اقتصادي آريا ،طرح
آبرســاني به شهر تهران از ســد تنظيمي اميرکبير به عنوان يکي از پروژههاي طرح
"مهر ماندگار" به منظور ايجاد سامانه انتقال جديد آب از منابع غربي تهران و امکان
افزايش ظرفيت تصفيه آب آشــاميدني شهر تهران اجرا ميشود .اين طرح شامل دو
بخــش اصلي تونل انتقال آب به طول  29/5کيلومتر و تصفيه خانه ششــم تهران با
ظرفيــت کل  15مترمکعب در ثانيه (دو فاز مترمکعب در ثانيه) اســت که عمليات
حفاري تونل با مجموع سرمايه گذاري يکهزار و  300ميليارد ريال به پايان ميرسد.
اين تونل در دو قطعه حفاري شده است و زمان اجراي عمليات حفاري قطعه نخست
از شمال شهرک راهآهن (تصفيه خانه ششم تهران) تا دره رودخانه کندر به طول 16
کيلومتر را مردادماه  83تا مردادماه  88اعالم شده است .همچنين حفاري قطعه دوم
تونل نيز به طول حدود  13/5کيلومتر از مردادماه  88تا پايان ارديبهشت  91به طول
انجاميده اســت .بر اساس اين گزارش ،ظرفيت انتقال آب اين تونل را  16مترمکعب
در ثانيه اعالم شــده است .قرار است عمليات اجرايي تصفيه خانه ششم تهران نيز تا
پايان امسال تکميل شود .بر اساس اين گزارش ،اين تصفيه خانه در راستاي افزايش
ظرفيت تصفيه آب و با توجه به افزايش نياز آب آشــاميدني تهران و نيز فراهم کردن
امکان آبرســاني به ارتفاعات باالتر از سامانههاي موجود کنوني بدون مصرف انرژي و
کاســتن از هزينههاي بهره برداري در تراز حدود  1540متر از سطح دريا در منطقه
لتمال کن (شمال شهرک راهآهن) به ظرفيت مجموع  15متر مکعب در ثانيه در دو
فاز  7/5مترمکعب در ثانيه احداث ميشود.
خبرگزاري آريا
1391/03/01

تونل نيايش در انتهاي مسير
بــا اجراي عمليات الينينگنهايي درحدود  2600متر طول از تونلهاي اصلي
پروژه احداث تونلنيايش ،پيشــرفت فيزيکي اين طرح عظيم شهري به مرز 74
درصد رســيد .به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از روابط عمومي معاونت فني و
عمراني شهرداري تهران ،جانشين مجـري طـرحهـاي تونلي سـازمـان مهندسي
و عمران شــهر تهران ،ضمن اعــام خبرفوق افزود :تاکنــون  40درصد از کل
عملياتالينينگ در تونلهاياصلي پروژه تونلنيايش بهاتمام رســيده و ازاينرو
تمهيداتالزم براي ســفارش و ساخت جتفنها و تأسيســات الکترومکانيکال
موردنيــاز دراين پروژه درحالانجام اســت .مهندس ســيدمهدي پورهاشــمي
بابياناينکــه هماکنون  4393نفر در  52جبهــهکاري پروژه احداث تونلنيايش
مشــغول فعاليت هستند ،از افزايش تعداد نيرويانســاني به  4500نفر تا پايان
ماهجــاري خبرداد و گفت :افزايش نيرويانســاني بهمــوازات افزايش قالبهاي
بتنريزي نهايي از  12ست به  14ست انجامميشود و قالبهاي جديد هماکنون
درحال مراحلنهايي مونتاژ و آمادهسازي است .گفتنياست بر اساس پيشبينيها
و با افزايش قالبهاي بتنريزينهايي به  16ست ،اين عمليات تا پايان شهريورماه
بهاتمام ميرسد و ازآن زمان ساير اقداماتاجرايي تونلنيايش که بيشتر مربوط به
نصب و آزمايش تأسيسات موردنياز ميباشد ،آغاز خواهد شد.
خبرگزاري آريا
1391/03/22
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مروری بر تاریخچه ساخت
راهآهن سراسری ایران
سيامك هاشمي (انجمن تونل ايران)
پيمان صدفي (كارشناس مهندسي معدن از دانشكده فني دانشگاه شهيد باهنر كرمان)
چكيده
ایجاد راه آهن در ایران همواره یکی از آرزوهای بزرگ و ملی محســوب می شد.
راهآهن سراسری نخستین بخش از شبکه راهآهن ایران را تشکیل می داد و پس از
تکمیل این خط شمالی -جنوبی ،کار ساخت خطوط شمال غرب و شمال شرق و
توسعه راهآهن به تدریج ادامه یافت .مقاله حاضر تاريخچه ساخت راهآهن سراسري
را به طور خالصه مرور مينمايد.
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تاريخچه
فکر ســاخت راهآهن در ایران از اواســط قرن سیزدهم هجری شمسی و در زمان
سلطنت ناصرالدین شاه قاجار مطرح شد .در آن زمان راهآهن به عنوان بهترین وسیله
برای ترقی ایران شــناخته شده بود .به ناصرالدین شاه پیشنهاد شد و شاه با کشیدن
راهآهــن از تهران تا حرم حضرت عبدالعظیم موافقت کرد .باالخره در ســال ١٢٦6
هجری شمســی راهآهن بین تهران و شــهر ری به طول  8700متر توســط شرکت
بلژیکی "راهآهن و تراموای ایران" اجرا شــد .این تراموای شهری به دلیل استفاده از
زغال سنگ به عنوان سوخت به "ماشین دودی" معروف بود.
از همان زمان ســاخت و توســعه راهآهن آرزويي بود كه بــرآوردن آن نيز هدف
بســياري از رجال كشور شد و نحوه برآوردن آن زمينه سوء استفادههاي متعددي را
فراهم نمود[ .]1با وجود نظرات موافق و مخالف گوناگوني كه در ارتباط با ســاخت
راهآهن مطرح ميشد ولي در نهايت ساخت آن براي پيشرفت كشور ضروري شناخته
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مســيرهاي ارتباطي براي ايران را مسير بغداد ،همدان ،قزوين ،تهران و مسير تبريز،
تهران ،مشــهد ميدانست [ .]1در دوره ششم مجلس شورای ملی ( 1305تا )1307
نیز دکتر محمد مصدق بهترین مسیر راهآهن را برای ترانزیت مالالتجاره اروپا به آسیا
مسیر غربی -شرقی از آذربايجان به زاهدان دانست [.]3 ،2
در نهايت طرحي كه توســط مرتضي قلي خان هدايت (صنيع الدوله) مطرح شده
بود توجه رضا شاه پهلوي را جلب كرد و در نهايت نيز مسير شمالي -جنوبي به دليل
اهميت ارتباط با درياي آزاد و امكان حمل محصوالت به بازارهاي جهان پيش از ساير
خطوط ساخته شد .از سوي ديگر اين مسير امكان دسترسي به جنگلهاي مازندران
براي تأمين تراورس (ريلبند) مورد نياز را نيز فراهم مينمود.
برای اینکه این امر خطیر با ســرمایه داخلی و بدون اســتمداد از بیگانگان صورت
گیرد و از طرفی تحمل هزینه آن برای مردم ایران طاقت فرســا نباشد ،قبل از شروع
به ساخت راهآهن بنا به فرمان دولت وقت ،قانون انحصار قند و شکر و چای وضع شد
و در  9خرداد  1304به تصویب مجلس شورای ملی رسید .به موجب این قانون مقرر

تصوير ماشين دودي

شد .از سوي ديگر در رابطه با اولويت و مسير مناسب براي راهآهن سراسري از زمان
قاجار تا زمان اجراي آن نظرات متفاوتي مطرح شــده بودند كه بسياري بيشتر جنبه
سياسي داشتند.
انگليسيها پيشــنهاد ساخت راهآهني را به احمد شــاه قاجار دادند که در ادامه
راهآهن بغداد -بصره نقطه مرزی "قری تو" در مرز ایران و عراق را به تهران و از آنجا
به دریای خزر متصل کند .ولي احمد شــاه راهآهنی را به نفع ایران ميدانســت که
غرب کشــور را به شــرق آن وصل کند و زاهدان را از طريق اصفهان به تهران متصل
كرده و از آنجا به اراك و كرمانشاه متصل شود [ .]1عباس اقبال آشتیانی نیز در سال
 1302مناسبترین مسیر برای راهآهن را مسیر شرقی-غربی مطرح نمود و مهمترين

شد از هر سه کیلو قند و شکر ،دو ریال و از هر سه کیلو چای ،شش ریال مالیات اخذ
شود و درآمد حاصل از آن صرف هزینه ساخت راهآهن سراسری شود.
در  20بهمن  1304قانون نقشــه برداری و ساختمان راهآهن از مجلس گذشت و
پس از آن اداره راهآهن تأسیس شد .در  4اسفند  1305مجلس قانون اجازه ساختمان
راهآهن مابين خورموســي (بندر امام خميني فعلي – بندر شــاهپور پيشين) و بندر
محمره (خرمشهر) و بندر جز (بندر گز) را تصويب كرد
[ .]4در  23مهر ســال  1306نخستین کلنگ ساختمان سراسری در محل فعلی
ایستگاه تهران توسط رضا شاه پهلوی زده شد و از همان زمان ساخت راهآهن از سه
نقطه جنوب ،مرکز و شــمال آغاز شــد .طول کل خط سراسری از بندر ترکمن (در
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پلها بود.
از دیگــر افرادی که در این پروژه فعالیت داشــتند الديســاوس فون رابســويچ
( - Ladislaus von Rabcewiczمتولد  22خرداد  )1272بود که تحصيالتش را در
رشته عمران در شهرهاي گراتس و وين گذرانده بود .وی از سال  1303در پروژههای
راهآهن و تونلسازی اتریش مشغول به کار شد و بین سال های  1307و  1310مدير
ســاخت راهآهن آناتولي جنوبي بود .بین ســال های  1311و  1317در ايران اقامت
نمود و در چهار سال اول اقامتش در ساخت مسير خط آهن شمال مشغول به فعالیت
بود .در حین کار در این پروژه که شامل زیرسازی ،ریل گذاری ،خاکبرداری و ساخت
تونلها و پل های متعددی بود ،تجارب با ارزشی در زمینه ساخت و اجرای سازههای
پل و تونل به دســت آورد .وی در طول اين مدت به طور مداوم با كارل ترزاقي استاد
مشــهور رشته مكانيك خاك دانشــگاه وين در ارتباط بود .پس از آن تا سال 1317
مســئول امور تعمیر و نگهداری خطوط راهآهن سراسری ایران گرديد .او كه در زمان
فعاليت در اين پروژه متوجه فاصله زياد مباحث نظري و عملي در تونلسازي شده بود
اقدام به ثبت مشاهدات و تجربيات خود نمود و در مقاالتي متعددي تاريخچه راهآهن
ايران ،نحوه نقشه برداري از رشته كوه البرز جهت تعيين بهترين مسير عبور راهآهن،
تعيين مشــخصات زمين شناســي منطقه ،برآوردهاي مالي براي مسيرهاي مختلف
پيشنهادي و باالخره نحوه احداث تونلها و ايستگاهها را شرح داده است [.]8 ،7 ،6 ،5
پس از بازگشت به اتریش در وین به تدریس مشغول شد و به عنوان مشاور ساخت
تونل های راهآهن نیز کار می کرد .در سال  1323در کتاب "تنش توده های سنگ و
ساخت تونل" پدیده تنش در توده های سنگ و نحوه تحلیل آن را تشریح نمود [.]9
اصول اولیه تونلســازی به روش جدید اتریشی ( )NATMرا در سال  1327مطرح و
ثبت نمود [ .]10وی در سال  1329دكتراي خود را از دانشگاه فني گراتس اخذ كرد

مسير اجرا شده راه آهن سراسري ايران

شمال) تا بندر امام (در جنوب) 1394 ،کیلومتر است.
عملیات ســاخت راهآهن سراسری توسط سندیکای راهآهن که در  17تیر 1307
مرکب از ســه شرکت آلمانی و یک شرکت آمریکایی تشکیل شده بود ،آغاز شد .این
ســندیکا عملیات خاکی ،باالســتریزی ،نصب تراورس و ریلگذاری  127کیلومتر در
شمال و  250کیلومتر در جنوب راهآهن سراسری را انجام داد .این فعالیتها در مهر
ماه  1310به پایان رسید ولی چون پیشرفت کارها طبق برنامه نبود ،سندیکا در این
تاریخ منحل شــد .از آن پس ساخت راهآهن را دولت خود به عهده گرفت و با کمک 
مهندسان سوئدی در شمال و آمریکایی در جنوب ،کار را به مدت دو سال ادامه داد.
پس از آن در اول خرداد  1312ســاختمان راهآهن به کنسرســیوم کامپساکس
واگذار شد .شــرکت دانمارکی کامپساکس سراسر خط را که ناتمام مانده بود به 23
قطعه در شــمال و  20قطعه در جنوب تقســیم کرد و آنها را به مناقصه گذاشت .هر
بخش دارای طولی تا  45کیلومتر بود که از طریق مناقصه مذکور با قیمت مقطوع به
شــرکت های ایرانی و اروپایی واگذار شد .بیشتر فعالیت های شرکت های خارجی به
صورت کار دست دوم به شرکت های ایرانی واگذار شد.
راهآهن سراسری در  27مرداد ماه  1317به پایان رسید و دو خط شمال و جنوب
در ایســتگاه سمیه (فوزیه) به یکدیگر متصل و در روز  4شهریور  1317با تشریفات
ویژه ای به طور رسمی افتتاح و بهره برداری از آن شروع شد.
یورگن ساکســیلد ( )Jørgen Saxildمدیر عامل شرکت کامپساکس در آن زمان
مهندســان راه و ســاختمان با تجربه را فراخواند تا راهی برای طراحی مسیر عبور از
کوههای بلند و مرتفع البرز پیدا کنند .از جمله افرادی که در این پروژه فعالیت داشتند
هاري هاكلين ( )Harry Hacklinســوئدي بود كه مهندس اداره نظارت ساختمان
راهآهن و مســئول نقشه برداري بخش شــمالي راهآهن سراسري و همينطور هانس
ناتر ( )Hans Naterسوئيسی که سرمهندس دايره ساختمان پلها و مسئول طراحی

تصوير رابسويچ در زمان اقامت در ايران
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[ .]11در ســالهاي  1335تا  1337به عنوان مشاور سازمان ملل در امور تونلسازی
در ونزوئــا خدمت نمود .پس از آن در ســال  1342جزئیــات روش  NATMرا در
مقالهای تشــریح کرد و تجربیات خود را بــا همکاری افرادی همچون لئوپولد مولر و
فرانتس پاخر تکمیل نمود تا این روش تونلسازی به طور گسترده شناخته شده و به
کار گرفته شود .وی هفت روز پس از دریافت نشان ویلهلم اکسنر به طور ناگهانی در
 28آذر  1354درگذشت.

مشخصات راهآهن سراسري ايران

در طول خط سراسری  4772پل بزرگ و کوچک ،آبروی طاقدار ،و گذرگاه ساخته
شده است که از این تعداد  1933دستگاه به طول  6842متر در خط شمال و 2839
دســتگاه به طول  1853متر در خط جنوب قرار دارند .در این مســیر  90ایســتگاه
ساخته شده که  31ایستگاه از ابتدای بخش شمالی تا تهران و  59ایستگاه از تهران
تا انتهای خط در بخش جنوبی قرار دارند.
از كل مســير راهآهن سراسري حدود  150كيلومتر آن در شمال و  169كيلومتر
در جنوب از كوهســتانهاي صعب العبور ميگذرد .اختالف ارتفاع در بخش شــمالي
راهآهن سراســري از كــم ارتفاعترين تا مرتفعترين نقطه مســير حدود  2062متر
ميباشــد .مرتفعترين نقطه اي كه خط راهآهن شــمال از آن ميگذرد موقعيت تونل
 2880متري گدوك در ارتفاع  2112متري نسبت به سطح دريا ميباشد .ارتفاع قله
كوه در اين محل  2215متر نســبت به سطح دريا ميباشد .ارتفاع نقطه پاياني خط
راهآهن سراســري در بندر تركمن (بندر شاهي) تنها  50متر است .مرتفعترين نقطه
مســير بخش جنوبي در نزديكي ايستگاه نورآباد قرار دارد و داراي  2214متر ارتفاع
ميباشد [.]12 ،5
در طول مســیر  224تونل ساخته شــده که  93تونل آن بین قائمشهر (شاهی)
و تهران و  131تونل آن در مســیر اندیمشــک تا تهران قرار دارد .مجموع طول این
تونلها  83666متر است که  23599متر آن در شمال و  60067متر آن در جنوب
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اســت .طول این تونلها حدود  6درصد از طول کل خط می باشــد .برای ایجاد این
تونلها  3300000متر مکعب کوهکنی و خاکبرداری شده و يك ميليون متر مكعب
عمليات ســاختماني و بنايي الزم شده است .برای حفر این تونلها  334تن باروت و
 2800تن دینامیت به کار گرفته شده بود [.]14 ،13
پروفيل اين تونلها عموماً به شكل نعل اسبي ميباشد .ارتفاع تونلها از سطح ريل
 5/65متر و عرض آنها در قسمتهاي مستقيم تونل  5/20و در پيچهاي داخلي تونل
(كه شعاع آنها  250متر است) به  5/50متر ميرسد.
براي عملیات اجرایی تونلها با توجه به شرایط محلی ،روش تونلسازی بلژیکی به
عنوان مناســبترین و کم هزینه ترین روش انتخاب و به کار گرفته شــد [ .]15 ،8از
امتيازات اين روش مدت زمان كوتاهتر نگهداري موقت با استفاده از چوب بست بود
و نگهداري دائم نيز ســريعتر اجرا مي شــود .در روش تونلسازی بلژیکی ابتدا داالنی
در قســمت باال در سرتاسر تونل حفر میشود .پس از آن حفاری را از دو طرف ادامه
داده میشود تا حفاری شامل تمام بخش فوقانی شود و بالفاصله بتنریزی و نگهداری
ســقف انجام میگیرد .آنگاه دیوارها را به صورت قطعه به قطعه با احداث چاه تا تراز
کف آماده میسازند .چوب بستهای به کار گرفته شده برای نگهداری سقف به خاک 
وســط تونل که برداشته نشــده ،تکیه داده میشود و این کار تا زمان پیشروی کامل
تونل و اتمام ســاخت دیوارهها ادامــه مییابد .پس از تکمیل این بخش از کار ،خاک 
وســط برداشته شــده و به عنوان آخرین مرحله از عملیات تونلسازی کفبند تونل
ساخته میشود [.]16
پروفيل اين تونلها عموما به شــكل نعل اســبي ميباشد .ارتفاع تونلها از سطح
پروفيل اين تونلها عموما به شــكل نعل اسبي ميباشد .ارتفاع تونلها از سطح ريل
 5/65متر و عرض آنها در قسمتهاي مستقيم تونل  5/20و در پيچهاي داخلي تونل
(كه شعاع آنها  250متر است) به  5/50متر ميرسد.

مشخصات ارتفاع ،شيب و كيلومتراژ مسير راهآهن سراسري ايران []5
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خط شمال

اصول تونلسازی به روش بلژیکی

نقشه تيپ تونلهاي مسير راهآهن سراسري

خط آهن شــمال از بندر ترکمن آغاز و تا تهران ادامه می یابد و در طول مســیر
از خاک مازندران عبور نموده و شــهرهای بهشهر ،ساری ،قائم شهر و فیروزکوه را به
یکدیگر متصل می ســازد .این راه از گرگان تا قائم شــهر از جلگه ،و از قائم شهر به
جنوب وارد تنگه پر نشیب دره شده و تا فیروزکوه ،که حدود  2100متر ارتفاع دارد،
ادامه می یابد.
یکی از مشکلترین بخشها در ساخت راهآهن سراسری ،صعود از دامنه شمالی البرز
بوده است .در دره تاالر حداکثر شیب خط  28در هزار و سختترین قسمت راهآهن
سراسری ایران است و به همین علت در این بخش از مسیر ،تونل های متعددی حفر
و پلهای گوناگونی ساخته شدند.
مسیر راهآهن در بخش شمالی بین پل سفید و فیروز کوه دارای اختالف ارتفاعی
در حدود  600متر میباشــد كه مسير مارپيچ امكان چنين صعودي را براي قطارها
فراهم مينمايد و به همین دلیل از لحاظ مهندســی با جســورانه ترین پروژه های
راهآهن کوهستانی اروپا در زمان خود مقایسه میشد.
بین ایستگاههای ورســک و دوگل در ارتفاعات مسير ،چشم انداز زيبايي از پلها
و تونل های راهآهن در ســه ارتفاع مختلف و به موازات يکديگر مشاهده ميشود که
مارپیچی برای صعود راهآهن از کوه را ایجاد کرده و به سه خط طال معروف است.
از مجموع تونلهای خط شمال ،چهار تونل بیش از یک کیلومتر و نه تونل بیش از
نیم کیلومتر طول دارند .تونل گــدوک که  2887متر طول دارد بلندترین تونل این
مسیر است.
پل ورســک یکی از معروفترین پلهای مسیر خط آهن شمال می باشد که دارای
ویژگی های منحصر به فردی است [ .]17این پل در دره ورسک واقع در  85کیلومتری
جنوب قائم شهر  -تهران در محور سوادکوه قرار دارد و راهآهن سراسری تهران-شمال
را به هم متصل می نماید .ورســک روســتایی در بخش سوادکوه در استان مازندران
است که از جنوب به فیروزکوه ،از غرب به شهرستان بابل ،از شمال به قائم و از شرق
به سمنان محدود می شــود و پیش از احداث راهآهن بخشی از روستای عباس آباد
بود .پل ورسک دو دامنه کوه عباس آباد را به یکدیگر متصل می نماید .دهانه قوسی
پل  66متر ،طول کل پل  85متر و ارتفاع آن از پایین دره  110متر است .ساخت پل
در اواسط آبان  1313آغاز و ساخت داربست آن در اواسط ارديبهشت  1314به پايان
رسيد .سازه پل در سال  1315تکمیل شد و در روز  4ارديبهشت  1315طي مراسمي
همراه با مسير راهآهن قائمشهر (شاهي) – فيروزكوه به طور رسمي افتتاح شد [.]18

در فاصله  27كيلومتري مسير بين كيلومترهاي  210و  237از مسير بخش شمالي راهآهن سراسري ،تعداد  26تونل با مجموع
طول  9147متر ساخته شده كه طوالني ترين آن  1174متر و كوتاه ترين آن  18متر ميباشد.
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در مورد نام اين منطقه و به ويژه پل ورســك نظرات مختلفي مطرح شده اند .به
نظر برخی در باالدست این پل روستایی به نام ورسک قرار داشت که گفته می شود
نام خود را از درختچهای به نام " ِورس" که در باال دست دره ورسک میرویید گرفته
است .بعضي نيز عقيده دارند كه نام پل از نام مهندس آلمانی اهل بوهم که در ساخت
این پل شــرکت داشته گرفته شده است .نام او ووسک بود که به ورسک مشهور شد.
گفته می شــود که مهندس آلمانی طراح پل هنگام عبــور اولين قطار از روي آن ،با
اطمینان از پایداری پل به همراه خانوادهاش زير پل ايســتاد .برخی این موضوع را به
دلیل دســتور رضا شاه می دانند .اين داستان كه ابهت يك افسانه را پيدا كرده مورد
قبول عده زیادی است ولي هيچ منبع معتبري اين موضوع را تأييد نمي كند.
در اين ارتباط گزارشها و مصاحبههايي از زمان افتتاح پل منتشــر شدهاند كه به
اين افســانهها پايان ميدهد .در اين گزارشها صحبتهاي آقاي رابسويچ در رابطه با

ســاخت مدل اوليه پل ورسك و خوشحالي او از تكميل طرح و افتتاح آن درج شده
است [.]20 ،19
يكي از موضوعهاي جالب در رابطه با پل ورســك وجود تونلي در زير آن ميباشد
كه به دليل اينكه در معرض ديد نيســت ،بســياري از وجود آن بي اطالع ميباشند.
در ژوئيه ( 1934تيرماه  )1313پس از چندين روز بارندگي ،ســيل ويرانگري در دره
ورســك جريان يافت كه منجر به تلفات انساني و از بين رفتن خانههاي روستائيان
شد .اين سيل پل پائين دره را كه درست زير پل راهآهن ورسك در حال ساخت بود
نيز ويران نمود [ .]21به همين دليل طراحان تصميم گرفتند مسير برگشت قطار به
ســمت ايستگاه ورســك را به زير رودخانه دره ورسك منتقل كنند .سپس روي اين
تونل ،كانل بزرگي براي هدايت آب رودخانه ساخته شد.

عملیات آتشباری براي آماده سازي موقعيت پي پل ورسك

ارتباط کابلی میان دو سمت دره برای انتقال
تجهیزات (پيش از ساخت پل ورسك)

آغاز ساخت داربست چوبی زیر پل ورسک

تکمیل داربست چوبي و قالب قوسی پل

تونل و کانال زیر پل ورسک

ساخت قالب قوسي پل ورسك
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خط جنوب

از بندر امام (شــاهپور پيشين) در كنار خليج فارس ،خط آهن مسافتي در حدود
 250كيلومتر را به طور مســتقيم از ميان جلگه خوزستان عبور مينمايد .از ابتداي
انديمشك (صالح آباد پيشين) در نزديكي شــهر دزفول رشته كوههاي زاگرس آغاز
ميشــوند .حدود  150كيلومتر از مسير راهآهن از میان دره تنگ و در امتداد پر پیچ
و خم رود دز (آبديز) و رودخانه ســزار میگذرد و از تونلها و پلهاي متعددي عبور
مينمايد .در مسافتي به طول حدود  220كيلومتر از بخش جنوبي راهآهن سراسري
كه از ميان كوههاي زاگرس عبور مينمايد 60 ،كيلومتر تونل ســاخته شــده كه در
زمينه ســاخت خطوط راهآهن در جهان كم نظير ميباشد .مهندسان در اين منطقه
به ويژه در تنگههاي لرستان و در ميان رشته كوههاي زاگرس با مشكالت توپوگرافي

تكميل سطح پل ورسك بر روي قالب قوسي

بسياري روبرو بودند .حتي دسترسي به اين ناحيه امري دشوار بود و ايجاد مسيرهاي
دسترسي يكي از الزامات و پيش نيازهاي اجراي پروژه بود.
مســير راهآهن سراسري از دهانه شمالي رودخانه ســزار وارد فالت مركزي ايران
ميشود و از شهرهاي اراك (سلطان آباد پيشين) و قم عبور كرده و به تهران ميرسد.
در مجموع تعداد  131تونل در بخش جنوبي راهآهن سراسري ساخته شده اند كه
از اين ميان چهار تونل داراي طولي بيش از  2كيلومتر بودند و هفده تونل بيش از 1
كيلومتر طول داشتند و درازاي شش تونل نيز بالغ بر  500متر بوده است .بلندترین
تونل در بخش جنوبی تونل تنگ چهار دره آبدیز به طول  2526متر است.

عبور یکی از نخستین قطارها از روی پل ورسک
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نقش طراحی و اجرای مقطع  MIIدر حفاری بخش
شرقی تونل نیایش به روش جدید تونل سازی اتریشی

شهنام بهنام ملک زاده ،1کوروش شهریار ،2کریم گنجه ، 3بابک رستمی4

چکیده  :تونل نیایش به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های تونلسازی در خاورمیانه ،همواره با چالش های ویژه ای در زمان عملیات حفاری مواجه بوده است .در واقع ماهیت
روش حفاری این تونل و نیازمندی های مرتبط با اجرای روش مورد استفاده در این پروژه ،تجربیات بی سابقه ای را در راستای بومی سازی روش های حفاری تونل های
شهری به روش جدید تونل سازی اتریشی در اختیار مهندسین ،طراحان ،پیمانکاران و مشاوران ایرانی قرار داده است .در کل حفاری مقاطع مختلف پروژه تونل نیایش با
توجه به شرایط ژئوتکنیکی ،ترافیکی و محدودیت های حفاری به زیرمجموعه های مختلفی تقسیم گردید .در واقع روش های حفاری و مراحل حفاری هر دریفت جزئی
از کل تونل برای هر مقطع حفاری در ماژول های مختلفی دسته بندی گردید .در کل نحوه حفاری ،نوع تجهیزات نگهداری اولیه (لتیس ها) ،نحوه ابزاربندی و رفتارنگاری
در داخل تونل و در نهایت جابجایی های متناسب با هر ماژول متفاوت بوده و چالش های ویژه ای را با خود به همراه داشته است .در این پروژه ،با توجه به چالش های
شناسایی شده در ارتباط با غالب ماژول های اولیه ارائه شده در حین انجام عملیات حفاری ،ماژولی جدید جهت افزایش سرغت و راندمان حفاری ارائه گردید .این ماژول
(ماژول  )MIIبا توجه به چالش های شناسایی شده در ارتباط با ماژول های قبلی و در راستای غلبه بر این چالشها طراحی شده و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از
رفتارنگاری های قبلی تحلیل و اصالح گردید .در پایان حفاری تونل نیایش با استفاده از این ماژول ،وضعیت رفتارهای سطحی و زیرسطحی مورد ارزیابی واقع گردید و نتایج
نشان داد که عالوه بر افزایش محسوس سرعت حفاری ،رفتارهای رخ داده در داخل تونل و خارج از آن نیز تناقضی با حفاری با استفاده از این ماژول نداشته و به عبارت
دیگر مستقل از این نوع حفاری می باشد.
 1دانشجوی دکتری مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه صنعتی امیر کبیر  Shahnam_b@hotmail.com
 2استاد دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر  k.shahriar@aut.ac.ir

 3موسسه حرا
4موسسه حرا
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مقدمه
پیشــرفت ترافیکی شهرهای رو به توسعه همواره در حال گسترش بوده و حفاری
تونلها به منظور عبور وسایل نقلیه و احداث خطوط مترو نیز بخشی از این روند می
باشد .تونل های شهری غالبا در محیط های آبرفتی حفاری شده و دارای شرایط زمین
شناسی ویژه ای می باشند .در واقع نوع کاربرد تونل های شهری ،هندسه تونل ،مسیر
حفاری و قوس های آن ،شرایط ژئوتکنیکی و زمین شناسی و تجهیزات مورد استفاده
در فرآیند حفر یک تونل از جمله عواملی هســتند که نوع و روش حفاری یک تونل
را رقم می زنند .پروژه تونل نیایش نیز با توجه به شــرایط مســیر آن و موارد مرتبط
با هندســه تونل و شرایط خاص زمین شناسی و ژئوتکنیکی ،از این موضوع مستثناء
نبوده و روش جدید تونلســازی اتریشــی به عنوان روشی مناسب جهت حفاری آن
انتخاب گردید .در این روش با توجه به مقاطع مختلف حفاری از ماژولها و روشهای
مختلفی جهت انجام عملیات حفاری در بخش های مختلف تونل استفاده گردید .در
ادامه با توجه به تجربیات حاصل از عملیات حفاری در ماژول های تعیین شده برای
حفاری تونل ،روشــی جدید جهت غلبه بر چالش های شناســایی شده طراحی شد.
بررسی نتایج این روش در ادامه توضیح داده شده است.
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و ســپس وارد محدودهي خيابان ناهيد شرقي در بلوار آفريقا شده و در انتهاي بخش
شرقي نيز از زير خيابان ناهيد غربي عبور مينمايد .روش حفاری در این پروژه روش
جدید تونلسازی اتریشی می باشد .ماژولها و روش حفاری در این پروژه برای مقاطع
مختلف متفاوت بوده و غالبا بر اساس عرض تونل و تحلیل های انجام گرفته در ارتباط
با پایداری تونل صورت گرفته است (شکل .)2
طراحــی یک ماژول کاربردی :با توجه به شــکل  2غالــب مقاطع و ماژول های
طراحی شده برای بخش شــرقی تونل نیایش از دریفت های متعددی تشکیل شده
است .حفاری این دریفتها عالوه بر افزایش هزینه های حفاری (استفاده از لتیس و
شاتکریت بیشتر) ،زمان حفاری را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش آن
می گردد .همچنین ایجاد سهولت در عملیات حفاری تونل برای پیمانکاران می تواند
در افزایش بهره وری و راندمان آنها نقش بسیار مهمی را ایفا نماید .البته الزم به ذکر
اســت که مقاطع طراحی شده مذکور بر اساس شرایط بررسی شده طراحی و تحلیل
گشــته و ایجاد یک ماژول جدید بدون در نظر گرفتن مالحظات باربری و طراحی و
فقط با در نظر گرفتن کاهش چالش های مذکور منطقی و اجرایی به نظر نمی رسد.
بنابراین ماژولی جدیــد به نام ماژول  MIIجهت غلبه بر چالش های موجود و با در
نظرگرفتن مالحضات مرتبط با وضعیت پایداری ،طراحی گردید .در این راستا جهت

شکل  1نمایی از مسیر تونل نیایش

مشخصات پروژه
پروژهي ارتباطي بزرگراه آيتاهلل صدر به بزرگراه نيايش به صورت دو تونل مجزاي
شمالي و جنوبي و در مجموع به طول حدودا ً  6کيلومتر در محدودهي شمالي تهران
در حال اجرا اســت (شکل  .)1حفاري بخش شرقي اين پروژه توسط موسسهي حراء
از قــرارگاه ســازندگي خاتم االنبیاء(ص) به عنوان پيمانــکار در حال حاضر به اتمام
رسيده است .تونل شمالي در بخش شرقي پروژه از مجاورت بزرگراه صدر-غرب آغاز
شــده و پس از عبور از زير بزرگراه مــدرس وارد محدودهي خيابان گلآذين در بلوار
آفريقا و سپس خيابان مهيار ميشود .تونل جنوبي نيز از زير اتوبان مدرس آغاز شده

شکل  2نمایی از برخی مقاطع اولیه حفاری تونل نیایش ( بخش
شرقی ) و مراحل حفر آنها (ماژول های مختلف)

بررســی اصالح روش اجرای تونل های دوخطه پروژه صدر-نیایش ابتدا مدلســازی
عددی برای  3حالت وضعیــت موجود ،حفاری مقطع فوقانی با کف بندی و حفاری
مقطع فوقانی بدون کف بندی با اســتفاده از پارامترهای ژئوتکنیکی موجود انجام و
حالت بهینه انتخاب گردید .سپس با توجه به مقایسه نتایج ابزار دقیق نصب شده در
تونل دسترسی به تونل شمالی با نتایج مدلسازی ،پارامترها اصالح و تدقیق شد .در
نهایت بر اســاس نتایج ابزار دقیق و عملکرد سیستم نگهداری نصب شده و با در نظر
گرفتن وضعیت زمین روش اجرای جدید (ماژول  )MIIپیشنهاد گردید.

 -1-3مدلسازی تونل شمالی
بر اســاس مطالعات اولیه زمینشناسی ،واحدهای خاکی مسیر تونل شامل گراول
یا گلســنگ با سیمانی شــده زیاد میباشــد .با توجه به گمانه های حفاری شده و
آزمایشهای انجام گرفته مشــخصات مقاومتی خاک دربرگیرنده تونل شمالی جهت
مدلســازی عددی مطابق جدول  1میباشد .الزم به ذکر است که سیستم نگهداری
اعمال شده در مدلسازی عددی شامل  30سانتیمتر شاتکریت همراه با  2الیه مش
میباشد .با توجه به روش حفاری تونل شمالی ،مقطع این تونل از نوع  2Bو ماژول آن
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شکل  3هندسه مدل عددی ساخته شده –حفاری سمت راست بخش فوقانی (شکل سمت چپ) و حفاری سمت راست و چپ بخش فوقانی (شکل سمت راست)

ماژول  MIIIبوده اســت .بنابراین مراحل حفاری مطابق با مقطع ارائه شده در شکل
 2جهت انجام عملیات مدلسازی در نظر گرفته شده است.
جدول  1پارامترهای خاک دربرگیرنده تونل دسترسی به تونل شمالی
زاویه اصطکاک 
داخلی
(φ (Deg

مقاومت چسبندگی
(C (Kpa

ضریب پواسان
υ

مدول االستیسیته
(E (MPa

وزن مخصوص
)γ (Kg/m3

35

35

0/3

80

1800

هندســه مدل عددی ساخته شده با استفاده از نرم افزار  FLACتونل شمالی در
شــکل های  3و  4نشان داده شده است .الزم به ذکر است با عنایت به اینکه مطابق
دســتورالعملهای اجرایی نصب سیستم نگهداری بالفاصله پس از حفاری هر مقطع
انجام خواهد شــد ،لذا طبق رابطه  %30 panetاز همگرایی نهایی هر مقطع قبل از
نصب سیســتم نگهداری مستهلک شده است تا بدین ترتیب شرایط واقعی ترخیص
تنش قبل از نگهداری در طراحی اعمال گردد.

 -2-3تحلیل برگشتی تونل شمالی

Ground Surface

30ml

جهت انجام تحلیل برگشــتی از تونل دسترسی به ســمت تونل شمالی و نتایج
حاصل از رفتارنگاری این تونل استفاده گردید .با توجه به پروفیل مسیر تونل دسترسی
حداکثر مقدار روباره حدود  30متر میباشد (شکل  )5که به عنوان بحرانیترین مقطع
در محاسبات عددی اعمال شده است.
الزم به توضیح میباشد که پارامترهای استفاده شده در نرم افزار  FLACاز جدول
 1استخراج شده اســت .مراحل مدلسازی عددی تونل دسترسی به تونل شمالی با
استفاده از نرم افزار  FLACبه شرح زیر میباشد:
-1حفاری کامل بخش فوقانی در یک مرحله
-2نصب  30سانتیمتر شاتکریت به عنوان سیستم نگهداری دیوارهها و سقف بخش
فوقانی
-4کف برداری
-5نصب سیســتم نگهداری ( 30ســانتیمتر شــاتکریت به همــراه  2الیه مش)
دیوارههای بخش کف
 -6اعمال شاتکریت به ضخامت  30سانتیمتر جهت کف بندی نهایی

شکل  4هندسه مدل عددی ساخته شده – حفاری کل مقطع-حالت موجود

شکل  5موقعیت قرار گیری تونل دسترسی به تونل شمالی نسبت به سطح زمین در عمیقترین مقطع
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هندسه مدل عددی ساخته شده تونل دسترسی به تونل شمالی در شکل  6نشان
داده شده اســت .همچنین بردارها و کنتورهای جابجایی در اطراف در شکل  7ارائه
شــده است .شکل  8نیز نشان دهنده نمودارهای جابجایی سقف و دیوارههای راست
و چپ تونل میباشد.
جهت کنترل سازهای ،از نمودار اندرکنش مقطع معادل شاتکریت و لتیس استفاده
شده اســت .در شکل  9نمودارهای اندرکنش شــاتکریت به ضخامت  30سانتیمتر
و لتیس به فواصل  1متر نشــان داده شــده اســت .مطابق این نمودار مقطع معادل
شاتکریت و لتیس در مقابل بارهای ناشی از تنشهای القائی جدار تونل پایدار خواهد
بود.

شکل  6هندسه مدل عددی ساخته شده تونل دسترسی به تونل شمالی با استفاده از نرم افزار FLAC

شکل  8جابجایی سقف تونل دسترسی به تونل شمالی (شکل باال) و جابجایی
دیوارهای راست و چپ تونل دسترسی به تونل شمالی (شکل پایین)

شکل  7کنتورهای جابجایی در اطراف تونل دسترسی به تونل شمالی
(شکل باال) و بردارهای جابجایی در اطراف تونل (شکل پایین)

شکل  9نمودار اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی شاتکریت و لتیس تونل دسترسی به تونل شمالی
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با توجه به نتایج مدلســازی عددی انجام گرفته و نتایج ابزار دقیق نصب شده در
تونل دسترســی به تونل شمالی پارامترهای ژئومکانیکی تدقیق شده بشرح جدول 2
می باشد:
جدول  2پارامترهای تدقیق شده خاک دربرگیرنده تونل دسترسی به تونل شمالی با
استفاده از تحلیل برگشتی
زاویه اصطکاک 
داخلی
(φ (Deg

مقاومت چسبندگی
(C (Kpa

ضریب پواسان
υ

مدول االستیسیته
(E (MPa

وزن مخصوص
)γ (Kg/m3

35

35

0/3

1-1/2

1800

 -3-3طراحی و تحلیل ماژول MII
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل برگشتی و با در نظر گرفتن چالش های موجود
در ارتباط با حفاری ماژول های قبلی ،مراحل طراحی شده برای ماژول  MIIبه شرح
زیر می باشد (شکل :)10
-1حفاری کامل بخش فوقانی
-2نصب سیستم نگهداری دیوارهها و سقف بخش فوقانی
-3کف بندی بخش فوقانی
-4کف برداری
-5نصب سیستم نگهداری دیوارههای بخش کف
 -6کف بندی نهایی

ادامه شکل  11هندسه مدل عددی ساخته شده –حفاری بخش
فوقانی (شکل باال) و حفاری کل مقطع (شکل پایین)

شکل  10مراحل روش اجرای تونل شمالی در حالت حفاری تمام
مقطع قسمت فوقانی همراه با کف بند (ماژول )MII

پــس از تعیین مراحل حفاری ماژول  ،MIIاین مــاژول در نرم افزار  FLACو با
توجه به داده های ژئوتکنیکی تدقیق شــده مدلسازی گردید .نتایج این مدلسازی در
شکلهای  11الی  12ارائه شده است.
بررسی شرایط مقادیر نیروی محوری و لنگر خمشی در این ماژول نشان میدهد
که لنگر خمشی و نیروی محوری کمی در سیستم نگهداری القا شده است .علت این

شکل  11هندسه مدل عددی ساخته شده –حفاری بخش فوقانی
(شکل باال) و حفاری کل مقطع (شکل پایین)

شکل  12بردارهای جابجایی اطراف تونل (شکل باال – چپ) ،جابجایی سقف تونل
(شکل باال – راست) و جابجایی دیوارهای راست و چپ تونل (شکل پایین)
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مســئله را میتوان در قابلیت جابجایی بیشــتر زمین دانست .به عبارت دیگر در این
حالت امکان آزاد شــدن تنش زمین بیشتر است ،لذا ظرفیت سازهای کمتری جهت
کنترل همگرایی زمین الزم خواهد بود .این پدیده در منحنی مشخصه زمین-سیستم
نگهداری ملموستر خواهد بود .با توجه به مقایسه مقادیر جابجایی سقف و دیوارههای
راست و چپ تونل ،میتوان نتیجه گرفت که حالت حفاری کامل مقطع فوقانی بدون
کف بندی حالت بهینه میباشد .زیرا در این حالت سختی تحکیمات کمتر بوده ،لذا
به زمین اجازه جابجایی بیشــتری داده شــده و از ظرفیت باربری سیستم نگهداری
کاسته شده است.

 -4مزایای ماژول MII

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل برگشتی و با در نظر گرفتن چالش های موجود
در ارتباط با حفاری مقطع  2Bمزایای این ماژول در ادامه شرح داده شده است.

 -1-4اصالح قوسها و همسانسازی لتیسها
ابتدا هندسه مقطع  2Bمورد بررسی دقیق قرار گرفت و کارشناسان فنی متوجه
شدند که مقطع دارای قوسهای متعددی است که با اصالح و یکسانسازی آنها ،هم
زمان ساخت لتیسها کاهش مییابد و هم با مصالح کمتر ،میتوان مقاومت بیشتری
از نگهــداری اخذ نمود .به کمک این اصالح هندســه ،وزن یک قالب لتیس کامل از
 1175کیلوگرم به  1151کیلوگرم و ضخامت طراحی شاتکریت از  35سانتیمتر به
 32سانتیمتر کاهش یافته و در عین حال مقاومت قاب در برابر فشار زمین افزایش
یافت .با یکسانســازی مقطع ،تعداد تیپ لتیسها از  9بــه  7کاهش پیدا کرد .این
مساله در ساخت لتیسها ،دپوکردن ،ارسال و نصب لتیسها مؤثر بوده و باعث استفاده
حداکثری از زمان اجرای عملیات تولسازی می گردد.

 -2-4حذف دیواره تخریبی
در هر یک از مقاطع پیشنهادشــده قبلی از جملــه  2B، 2Cو  Module IIIیک 
دیــواره موقــت اجرا میگردد کــه در مراحل بعدی باید تخریب گــردد و به همین
دلیل به آن «دیواره تخریبی» گفته میشــود .اجرای ایــن دیواره و تخریب آن ،اوال
به صورت مســتقیم باعث افزایش زمان اجرای سیکل حفاری میگردد .عالوهبر آن،
به دلیل کوچکبودن مقطع در مراحل اولیه ،جابجایی و مانور ماشــینآالت و تخلیه
ســینهکار با کندی مواجه میشــود .اغلب اوقات آرماتورهای ناشی از تخریب دیواره
موجب پنجری کامیونها و لودرها و توقف عملیات گردیده که در مجموع ،براســاس
گزارشهای اخذشــده از جبهات کاری ،حذف دیواره تخریبی باعث افزایش ســرعت
مجموع عملیات حفاری به میزان  %9گردید .شکل  13نشاندهنده کاهش زمان یک 
ســیکل کامل حفاری تماممقطع با حذف دیواره تخریبی است .این نمودار از مقایسه
زمان سیکلهای حفاری در مقاطع  2Bو  MIIبه دست آمدهاست .متوسط دادههای
مربوط به  30نمونه زمان اخذشده ،در حالت بدون دیوار تخریبی (مقطع %9 ،)MII
کمتر از حالت با دیوار تخریبی (مقطع  )2Bاست.

شکل  13کاهش زمان سیکل حفاری ناشی از حذف دیوارههای تخریبی
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 -3-4انعطاف در اجرای کفبند

در مقطع  2Bاجرای کفبند در پایان مرحله دوم و در مقطع  2Cاجرای کفبند در
پایان مرحله اول ،در تمامی قسمتهای تونل که باید با این مقاطع حفاری میشدند،
الزامیبود .با تبدیل مقطع به  ،MIIبه پیمانکار امکان بررسی شرایط و نتایج ابزار دقیق
جهت تعیین لزوم نصب کفبند در پایان حفاری مرحله دوم داده شــد .بدینترتیب
کــه در صورتیکه نتایج حاصل از بررســیهای ابزار دقیق ،حرکت زمین در ســطح
یا همگرایی و حرکت در تونل را نشــان میداد ،اگــر راهکارهای دیگر نظیر کاهش
فاصله قابها در طول تونل یا اجرای شــاتکریت هر مرحلــه بالفاصله از نصب مش
مشــکل بهوجود آمده را برطرف نمیکرد ،با هماهنگی دستگاه نظارت ،اقدام به نصب
کفبند ،پس از حفاری پله ســینهکار میشــد که تاثیر باالیی در کنترل حرکتهای
احتمالی داشت .با حذف کفبند از نقشه مقاطع  2خطه ،براساس دادههای حاصل از
گزارشهای جبهات کاری ،زمان اجرای سیکل حفاری در مجموع  %24کاهش یافت
(شــکل  .)14متوســط دادههای مربوط به  30نمونه زمان اخذشده ،در حالت بدون
کفبند %24 ،کمتر از حالت با کفبند است.

 -4-4اجرای پله سینهکار
اجرای پله در ســینه کار در زمان حفاری مرحله  ،1درواقع به معنی عدم حفاری
بخش پایینی مقطع است .کارشناسان اجرایی به تجربه دریافتندکه عدم حفاری این
بخش در گام نخســت ،باعث نگهداری سینهکار شــده و از حرکت و ریزش قسمتی
که بهتازگی حفاری شــده اســت ،جلوگیری مینماید .به این ترتیب ،امکان افزایش
طول گام فراهم میگردد .در مجموع گامهای حفاری شــده ،استفاده از پله در سینه
کار ،متوســط طول گامها را از  1/23به  1/31متر افزایش داده است .از مزایای دیگر
باقیگذاشتن پله در سینهکار ،هنگام حفاری مرحله  1این است که به کمک آن نصب
لتیــس و مش راحتتر انجام میگیرد که در کاهش زمان یک ســیکل حفاری مؤثر
اســت .الزم به ذکر است که پله ایجاد شــده ،بالفاصله پس از پایان اجرای نگهداری
موقت ،تحت عنوان مرحله  2حفاری میگردد.

 -5-4افزایش سطح مقطع مرحله  1حفاری
حفاری مرحله  1مقطع  MIIدارای ســطح مقطعی برابر با  52متر مربع است که
نسبت به مقطع  40( 2Bمتر با عرض کمتر) و  30( 2Cمتر با عرض و ارتفاع کمتر)
بسیار بزرگتر بوده و امکان مانور باالی ماشینآالت در آن فراهم شدهاست ،تا جایی
که پیمانکار توانست در مقاطعی با استقرار دو ماشین حفار کلهگاوی ،کمترین زمانها
را در حفاری یک سینهکار به دست آورد (رکورد  38دقیقه برای حفاری بخش باالیی
سینه کار) (شکل  .)15همچنین در مرحله حفاری بخش باالیی مقطع  MIIاست که
میتوان دو اپراتور اجرای شــاتکریت خشک را مستقر کرده و زمان اجرای شاتکریت
را نیز  %50کاهش داد.

شکل  14کاهش زمان سیکل حفاری در مقاطع بدون کفبند
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 -6-4ایجاد امکان حفاری همزمان تاپ و بنچ

موارد ذکر شــده تا کنــون ،اغلب به کاهش زمان حفاری در یک ســیکل منجر
میشدند که تحت مدیریت یک کارشــناس اجرایی صورت میگرفت .اما استفاده از
روش اجرای خاص حفاری مقطع  M IIباعث شد که مدیر اجرایی کارگاهها بتوانند با
برنامهریــزی پیچیده و دقیق ،ابتدا نزدیک به  100متر از مقطع تاپ را حفاری نماید
تا امکان حفاری همزمان بخش های پایینی چپ و راســت (بنچ های چپ و راست)
را در طول مســیر فراهم آورد که بدینترتیب ،بخش عمدهای از زمان پیشبینیشده
بــرای پایان حفاری بنچ در زمان حفاری مرحله تاپ انجام شــده و از این بابت ،کل
عملیات حفاری در کارگاه های بخش شرقی تونل نیایش به طور میانگین بیش از 1
ماه زودتر به پایان رسید.

 -5رفتارنگاری ماژول MII

عملیــات رفتارنگاری همواره یکی از اجزاء جدانشــدنی روش جدید تونلســازی
اتریشی بوده و به عنوان یکی از عوامل کلیدی در عملیات تونلسازی با استفاده از این
روش به حســاب می آید .در کل عملیات رفتارنگاری نشان می دهد که روش جدید
تونلسازی اتریشی تا چه اندازه در ایجاد پایداری قابل قبول در زمان حفاری تونل موثر
بوده است .در نهایت در صورتیکه رفتارهای حاصل از عملیات تونل سازی با استفاده
از این روش نامتعارف تشــخیص داده شــود ،روش مورد نظر اصالح شده و یا کام ً
ال
تغییر می نماید .در پروژه تونل نیایش بیش از  200هزار قرائت در ارتباط با ابزارهای
نصب شــده صورت گرفت .در داخل تونل های اصلی غالب ابزارها و قرائتها مربوط
به ابزارهای ژئودتیک بوده و پس از آن ابزارهای همگرایی مهمترین نقش را ،به ویژه
برای تونل های دسترســی ایفا کردند .در ســطح زمین نیز از ابزارهای نشست سنج
سطحی ،نشست سنج ساختمانی ،چرخش سنج ،درزه سنج و اکستنسومتر استفاده
گردید .قرائت این ابزارها متناســب با رفتار متناظر زمین ،وضعیت پیشروی تونلها و
جابجایی های نامتعــارف رخ داده تنظیم گردید .با توجه به نتایج حاصل از عملیات
رفتارنگاری و در محدوده ای که از ماژول  MIIاســتفاده شده است ،می توان نتیجه
گیری نمود که مقادیر جابجایی های رخ داده در داخل تونل غالبا مناسب ،متعارف و
منطقی می باشد .شکل  16یک نمونه از گراف های مرتبط با ابزار همگرایی سنجی را
در مقطع ماژول  MIIدر تونل نیایش نشان می دهد .همچنین بررسی شرایط زمین
شناســی و ژئوتکنیکی در تونل نیایش نشان داد که نشست های سطحی رخ داده در
راستای مسیر این تونل غالبا تابعی از سازندهای زمین شناسی ،میزان روباره ،آبراهه
های قدیمی ،شرایط آبداری تونل و میزان اضافه حفاری های رخ داده بوده و تاحدود
کمی وابسته به مراحل حفاری تونل (بسته شدن حلقه تونل) و عرض بازشدگی تونل
می باشد .به عبارت دیگر عرض بازشدگی تونلها و شرایط و زمان بسته شدن حلقه
تونل در نشست های رخ داده تاثیر داشته ولی چیزی که باعث بحرانی شدن نشست
های سطحی شده است ،غالبا عوامل ژئوتکنیکی و زمین شناسی بوده است .شکل 17
یک نمونه از گراف های مرتبط با ابزارهای نشســت سنج سطحی را نشان می دهد.
همچنین شــکل  18نمایی از آبراهه های شناسایی شــده را با توجه به عکس های
هوایی سال  1335نشان می دهد.

شکل  15استفاده همزمان از دو ماشین کله گاوی جهت حفاری بخش باالیی مقطع MII

شکل  16نمودار همگرایی رخ داده در ایستگاه ابزارهای نصب شده در ایستگاه
همگرایی سنجی کیلومتراژ  2525تونل شمالی واقع در تونل

شکل  17نمودار نشست های رخ داده در ایستگاه ابزارهای نصب شده در ایستگاه
نشست سنجی کیلومتراژ  2525تونل شمالی واقع بر روی سطح زمین

 -6نتیجه گیری

عملیــات حفاری تونل نیایش به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های تونلســازی
شهری در خاورمیانه همواره با چالش هایی همراه بوده است .این چالشها در بخش
های مختلفی از جمله مراحل حفاری و ســرعت و زمان آن شناســایی شده و تالش
های بســیاری جهت کاهش این مشــکالت انجام گردید .طراحی یک مقطع جدید،
تحلیل آن و رفتارنگاری آن در زمان اجرا یکی از مواردی بود که تاثیر بســیار مهمی
بر سرعت و راندمان حفاری پروژه تونل نیایش داشت .در کل ماژول  MIIبه گونه ای
طراحی گردید که مشکالت حفاری در آن به حداقل رسیده و سرعت حفاری در این
مقطع نســبت به سایر مقاطع اولیه افزایش یابد .همچنین تحلیل های صورت گرفته
در ارتباط با اجرای این ماژول نشان دادند که حفاری این ماژول مشکلی را در ارتباط

شکل  18مسير آبراهههاي شناسایی شده و مرتبط با تونل
نيايش با توجه به عکسهاي هوايي سال 1335
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 در عمل نیز نتایج عملیات.با کاهش پایداری تونل و ســطح زمین ایجاد نخواهد کرد
پیوســته و مستمر رفتارنگاری در این پروژه بر مطلوب بودن نتایج جابجاییها داللت
داشته و بررسی های کارشناسانه ژئوتکنیکی نشان داد که غالب نشست های بحرانی
 در واقع برخی شرایط.رخ داده ناشــی از عوامل ژئوتکنیکی و زمین شناسی بوده اند
خاص ژئوتکنیکی منجر به بروز رفتار و جابجایی در داخل تونلها و سطح زمین گشته
 این موضوع با در نظر گرفتن افزایش راندمان و سرعت اجرای حفاری در این.اســت
پروژه بر مطلوبیت این ماژول افزوده به گونه ایکه تجربه این ماژول می تواند به عنوان
گامی نخست در حفاری تونل های شهری با استفاده از روش جدید تونلسازی اتریشی
.در نظر گرفته شود
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مروری بر رفتار بعد
از مقاومت حداکثر
توده سنگ اطراف
حفریات زیرزمینی
چکیده

تبسم افشار :دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ ،دانشکده
ّ
مهندسی معدن و متالورژی -دانشگاه صنعتی امیرکبیر -تهران
مصطفی شریف زاده :دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی-
دانشگاه صنعتی امیرکبیر -تهران
جمال رستمی :استادیار دانشکده مهندسی انرژی و مواد معدنی -
دانشگاه ایالت پنسیلوانیا -آمریکا

وقوع ریزش در تونلها باعث وارد شدن خسارات جانی و مالی متعددی می شود .در بسیاری از موارد ریزش در تونلها به دلیل عدم تخمین مناسب بار وارده بر سیستم
نگهداری و به تبع آن انتخاب سیستم نگهداری نامناسب می باشد .از همین رو انتخاب مدل رفتاری توده سنگ خصوصاً رفتار پس از مقاومت حداکثر آن موضوع مهمی برای
تحلیل پایداری تونل و انتخاب سیستم نگهداری می باشد .در این مقاله ابتدا انواع مدلهای رفتاری توده سنگ معرفی ،همچنین روشهای تخمین شعاع زون پالستیک اطراف
حفریات زیرزمینی در توده سنگهای با کیفیت مختلف بررسی شده است .نتایج این مقاله نشان می دهد که علیرغم اینکه معموالً مدل رفتاری توده سنگ در تحلیلهای
عددی االستو پالستیک کامل در نظر گرفته می شود ولی انتخاب مدل رفتاری مناسب تاثیر بسزایی در تخمین صحیح شعاع زون پالستیک اطراف حفریات زیرزمینی و در
نتیجه طراحی مناسب سیستم نگهداری دارد.
کلمات کلیدی :حفریه زیرزمینی ،رفتار بعد از مقاومت حداکثر توده سنگ ،شعاع زون پالستیک ،کیفیت توده سنگ
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 -1مقدمه
انتخاب مدل رفتاری توده ســنگ خصوصاً رفتار پس از مقاومت حداکثر آن برای
تحلیــل پایداری تونل و همچنین به کارگیری تکنیک طراحی مناســب مانند روش
همگرایی -محدودیت یا روشــهای عددی ،ضروری است .رفتار زمین متاثر از عوامل
مختلفی چون مقاومت ،تنش های وارده ،هندسه حفریه ونظایر آن می باشد همچنین
مواد ســنگی پیرامون فضای زیرزمینی معموالً رفتار مکانیکی غیرخطی و بازگشــت
ناپذیر نشان میدهند و عامل اصلی تغییر شکلهای بازگشت ناپذیر جریان پالستیک 
اســت .پس تحلیل تنشها ،کرنشها و جابجایی هــای پیرامون فضاهای زیرزمینی
معدنی ،عمرانی و نفتی چون تونلها و شفتها ضروری است]1-2[ .
اساســاً ناپایداری (شکست) در توده ســنگهای اطراف سازه زیرزمینی به دو گروه
اصلی و مهم تقسیم می شود]3[:
شکست بلوکی ،که در این حالت بلوکهای موجود در سقف و دیوارههای جانبی بر
اثر حفاری شروع به حرکت میکنند .از این شکستها به عنوان شکستهای ساختاری
منظم و جهت دار 1یاد کرده اند که شــامل انواع مختلفی نظیر شل شدگی ،2سقوط
بلوکها و غیره می شوند.
گروه دیگر از شکستها ،شکستهای ناشی از تنش های بیش از اندازه و زیاد می
باشــند ،به آن معنا که وقتی تنش های موجود در زمین از مقاومت مواد تجاوز کند،
از این شکستها اتفاق می افتند ،که ممکن است به صورت های زیر مشاهده شوند:
تنشهای بیش از اندازه در سنگ های سالم و توده ای (که به صورت انفجار سنگ،
الیه الیه شدن و ترکیدن سنگ مشاهده می شود).
تنش های بیش از حد در مواد ذره ای مانند خاک و سنگ های به شدت درزه دار
(که باعث ایجاد خزش و فشارش می شود)
برای توصیف رفتار بعد از مقاومت حداکثر(شکست) توده سنگ ،مدل های رفتاری
مختلفی چون االستوپالستیک کامل ،االستیک -شکننده ،کرنش نرم شونده و غیره
ارائه شده است .در این مقاله مدل های رفتاری ارائه شده ،معرفی می شوند .در نهایت
با توجه به رفتار و کیفیت توده ســنگ روشهای تخمین صحیح شعاع زون پالستیک 
اطراف حفریه های زیرزمینی بررسی می شوند.

 -2مدل های رفتاری بعد از شکست (مقاومت
حداکثر) توده سنگ

با بررسی رفتار توده سنگ 3 ،مدل رفتاری غالب  ،قابل مشاهده می باشد]4[:
مدل رفتاری کرنش نرم شوندگی
مدل رفتاری االستیک – پالسیتک کامل
مدل رفتاری االستیک – شکننده
از جمله محققانی که به بررسی رفتار جسم پس از نقطه شکست پرداخته اند می
توان به هوک و براون اشــاره کرد .اســاس طبقه بندی این  2محقق براساس مقادیر
شاخص مقاومت زمین شناسی ( ،)GSIبه شرح زیر می باشد [:]4
 .1زمانی که مقادیر  GSI<75باشــد ،می توان رفتار جسم پس از نقطه شکست را
به صورت شــکننده فرض کرد .براین اساس مدول افت (شیب مرحله نرم شوندگی)
این اجسام بی نهایت می باشد .توده سنگ در این حالت دارای مقاومت بسیار باالیی
در نقطه اوج بوده و لیکن پس از آن به یکباره مقاومت جسم تاحد بسیار زیادی افت
نموده و بالطبع مقاومت باقیمانده توده سنگ بسیار پایین خواهد آمد.
 .2زمانی که مقدار  GSI < 75 > < 25باشــد رفتار جســم پس از نقطه شکست به
صورت نرم شــونده می باشد که در این صورت مدول افت این اجسام بین صفر و بی
نهایت می باشد.
 .3زمانی که مقدار  GSI<25باشــد رفتار جســم پس از نقطه شکست را می توان
کام ً
ال پالســتیک فرض کرد که در این صورت مدول افت این اجسام صفر می باشد.
(شکل)1
رفتار کرنش نرم شــونده می تواند بر رفتار شکننده (کرنش نرم شوندگی با مدول

شکل 1رفتارهای مختلف بعد از شکست برای توده سنگهای با
شاخص مقاومت زمین شناسی( )GSIمتفاوت[]4

افت برابر با بی نهایت) و رفتار االســتیک – پالستیک کامل (کرنش نرم شوندگی با
مدول افت برابر صفر) منطبق شــود بنابراین می توان گفت که رفتارهای شکننده و
پالستیک کامل حالت های ویژه ای از رفتار کرنش نرم شوندگی هستند]4[ .
عامل دیگر که نقش مهمی در رفتار توده ســنگ دارد تأثیر فشارهای جانبی می
باشد .نتایج تست سه محوره انجام شده توسط ایگر 3بر روی سنگ مرمر گویای این
مطلب است که با افزایش فشارهای جانبی عالوه بر افزایش مقاومت توده سنگ ،رفتار
توده ســنگ نیز از حالت االستیک – شکننده به االستیک – پالستیک کامل تبدیل
می شود]5[ .
این بخش اهمیت رفتارهای پس از گســیختگی برای سه نوع توده سنگ ضعیف
( ،)GSI=21.4توده سنگ با کیفیت متوسط ( )GSI=55و توده سنگ با کیفیت خوب
( )GSI=64.9را مــورد مالحظه قرار می دهد .برای هر مــورد  3مدل به صورت زیر
ساخته شده اســت ،که این مدل های کرنش نرم شــونده علیرغم پیچیده بودن به
واقعیت نزدیکتر هستند[:]6
 )1مدل کرنش نرم شوندگی با مدول افت ثابت و اتساع ثابت4
 )2مدل کرنش نرم شوندگی با مدول افت متغیر و اتساع ثابت5
 )3مدل کرنش نرم شوندگی با مدول افت متغیر و اتساع متغیر6

 1-2مدل کرنش نرم شونده با مدول افت ثابت و اتساع ثابت
این مدل نشــان دهنده رویکرد اولیه برای مدل سازی رفتار کرنش نرم شونده می
باشــد  .در مرحله اولیه مدل ســازی رفتار کرنش نرم شــونده ،یک مدول افت ثابت
درارتباط با هر توده سنگ براساس کیفیت آن در نظر گرفته می شود.
 ، M=-E/5برای توده سنگ با کیفیت ضعیف  ،M=-E ،برای توده سنگ با کیفیت
باال و  ، M=-E/3برای توده سنگ با کیفیت متوسط در نظر گرفته می شود ،قابل ذکر
است که  M=-E/5نزدیک به  M=0می باشد که رفتار االستوپالستیک کامل را نشان
می دهد(.شکل ]6[ )2
همچنین مقادیر مدول افت به صورت تابعی از  Eارائه شده است که مقادیر خیلی
کوچکتری برای توده ســنگ های با کیفیت ضعیف در مقایسه با توده سنگ های با
کیفیت باال پیشنهاد شده است ،بنابراین برای توده سنگ های با کیفیت باال  ،مدول
افتی که بدســت می آید بیشتر از مدول افت برای توده سنگ های با کیفیت ضعیف
می باشد.

 2-2مدل کرنش نرم شونده با مدول افت متغیر و اتساع ثابت
در ایــن مرحله اثرات تنش محصور کننده بر مدول افت در توده ســنگی با رفتار
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شکل  2مدل کرنش نرم شونده با مدول افت ثابت و اتساع ثابت برای ( )aتوده
سنگ ضعیف( )bتوده سنگ مقاوم( )cتوده سنگ با کیفیت متوسط []6

کرنش نرم شونده مورد بررسی قرار می گیرد.
با مشاهده نتایج حاصل از تست های بر جا مشخص شد که مقدار مدول افت پس
از گســیختگی با افزایش مقادیر تنش محصور کننده کاهش می یابد .بنابراین مدول
افت برای توده سنگ های ضعیف از  M=-E/4تا ( M=-E/6بین  σ3=0 MPaتا σ3=10
 )MPaو برای توده ســنگ های ســخت از  M=-2Eتا ( M=-E/2بین  σ3=0 MPaتا
 )σ3=10 MPaو برای توده سنگ های متوسط از  M=-E/2تا  M=-E/4تغییر می کند.
برای توده ســنگ های ضعیف در فشار محصور کننده باال این مدول افت متغیر،
مدل را خیلی شبیه به مدل االستوپالستیک کامل می سازد و برای توده سنگ های
مقاوم در فشــار محدود کننده بسیار پایین رفتار شبیه مدل االستیک – شکننده –
پالستیک خواهد بود [( . ]6شکل )3

 3-2مدل کرنش نرم شونده با مدول افت متغیر و اتساع متغیر
در پایان مدل اتســاع متغیر که یک مدل رفتاری نســبتاً واقع گرایانه برای توده
سنگها را نشان می دهد ،ارائه شده است(.شکل)4

شکل  3مدل کرنش نرم شونده با مدول افت متغیر و اتساع ثابت برای ( )aتوده
سنگ ضعیف( )bتوده سنگ مقاوم( )cتوده سنگ با کیفیت متوسط []6

IRANIAN TUNNELLING ASSOCIATION MAGAZINE / SPRING 2012 / NO.18

27

 -3تخمین شعاع زون پالستیک برای تونلهای حفر
شده در توده سنگ های با کیفیت مختلف
با توجه به مطالب ذکر شده در بخش  ،2پارامترهای مورد نیاز برای تخمین رفتار
بعد از مقاومت حداکثر (شکست) توده سنگ در شکل 5خالصه شده است.
 1-3تودهسنگهاي االستوپالستیک( )EPPتابع معيار شكست هوک و براون
در صورت اســتفاده از معيار شكست هوك و براون ،شعاع پالستيك نرمااليز شده
* Rميتواند بواسطه  ،a=0.5محاسبه شود ،بطوريكه:
)1-3
همچنين ،اين عبارت ميتواند براي  a≠0.5نيز محاســبه شــود،چون نتايج كار به
مقدار قابل توجه ،متفاوت نيستند.
روابط زير براي پارامترهاي نرمالیزه مقاومت و تنش استفاده ميشود:
)2-3
كه در آن  σ0تنش اولیه و  σciبه مقاومت فشــاري ســه محوره اشاره دارد m ،و s
به پارامترهاي هوك و براون مصالح اشــاره دارند و فشــار بحراني داخلي مقياس شده
 ،Pcriكه در آن ،تغيير شــكل پالستيك شروع ميشود ،ميتواند با توجه به رابطه زير
محاسبه گردد:

شکل 4.مدل کرنش نرم شونده با مدول افت متغیر
و اتساع متغیر برای ( )aتوده سنگ ضعیف ( )bتوده
سنگ مقاوم ( )cتوده سنگ با کیفیت متوسط []6

)3-3
شــعاع پالستیک نهایی ،شــعاع پس از آرامش کامل است ،بنابراين با يك مقدار
بيارزش و بياثر فشار داخلي  piمرتبط است و در نتيجه ]8[ .pi=s/m2
 2-3تودهسنگهاي االستوپالستیک( )EPPتابع معيار شكست موهر-كولمب
شعاع پالســتيك براي تودهســنگهاي  EPPميتواند با اســتفاده از روشهاي
تحليلي و نیمه تحلیلی محاسبه شود .بنابراین ،در معیار شکست موهر کولمب ،شعاع

شکل  5عوامل موردنیاز برای تخمین رفتار بعد از مقاومت حداکثر (شکست) توده سنگ (اقتباس از [)]7
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پالستیک نرمااليز شده ،همان به اصطالح * Rمی تواند تخمین زده شود ،بطوريكه:
)4-3
كــه نمادهاي زير به منظور نرمااليز نمودن پارامترهاي تنش و مقاومت اســتفاده
شدهاند:
)5-3
كه به ترتيب در آن  σ0تنش اولیه و  quو  Kpبه مقاومت فشــاري ســه محوره و
فشــار منفعل زمين اشاره دارند .اين پارامترها به شرح زير ،با چسبندگي و اصطكاك
وابسته هستند:
)6-3
شــعاع پالستیک نهایی ،شعاع پس از آرامش کامل است ،بنابراين برای  pi =0این
شعاع بدست می آید]9[ .
 3-3تودهسنگهاي االستیک شکننده( )EBتابع معيار شكست موهر-كولمب
ميزان شــعاع پالستيك برای توده سنگ  EBنیز می تواند با استفاده از روشهای
تحلیلی و نیمه تحلیلی محاسبه شود ،كه اين بار ،با توجه به مقدار باقيمانده و حداكثر
مقدار مقاومت اســت .بنابراين ،شعاع نرمااليز شــده پالستيك كه نسبت بين شعاع
پالســتيك و شعاع تونل اســت ،ميتواند براي معيار شكست موهر-كولمب ،تخمين
زدهشود ،بطوريكه:

نميشوند ،در آن  aP = aR = 0.5ميباشند .این سادهسازی ،تفاوتهای کوچک اما كم
اهميت در شعاع پالستیک بدست آمده ،توليد مينمايد .بنابراين ،شعاع نرمااليز شده
پالستيك ،ميتواند تخمين زدهشود ،بطوريكه:
)9-3
كه روابط زير براي محاسبه پارامترها در معادله 9-3استفاده ميشوند:
)10-3
كه مقدار  picrاز رابطه زير بدست آمده است:
)11-3
مقــدار دقيــق  Picrبا توجه به معادله  3-3تخمين زده ميشــود و تنها زماني كه
 ap=ar=0.5است ميتواند يافت شود .هنگامي كه  Picrشناسايي ميشود ،پارامترهاي
معادله 10-3ميتوانند محاســبه شوند و شعاع پالستيك ميتواند با توجه به معادله
9-3برآورد شود]10[ .
در حالتــي كه  ap≠ar≠0.5اســت ،مقادير باقيمانده و حداكثر مقاومت ،بايســتي
درنظرگرفته شوند .مقادير حداكثر  mp ،spو  apو مقادير باقيمانده  mr ،srو  arميباشند.
بنابراين ،شعاع پالستيك نرمااليز شده ميتواند محاسبه شود ،بطوريكه:

)12-3
كه براي محاسبه پارامترهاي معادله  ،12-3عبارات زير استفاده ميشوند:

)7-3

)13-3

كه نماد تنش در آن ،در معادله  5-3استفاده شده است اما در حال حاضر  quو kp

همچون معادله  6-3به حداكثر مقادير چسبندگي واصطكاك اشاره دارند و  qꞌuو Kꞌp

به مقادير باقيمانده اشاره دارند ،كه به شرح زير است:

)8-3
شــعاع پالستیک نهایی ،شعاع پس از آرامش کامل است ،بنابراين برای  pi=0این
شعاع بدست می آید.
روابط  4-3و  8-3ميتوانند جهت بدست آوردن شعاع پالستيك يك تونل حفاري
شــده در مصالح  EPPو  ،EBمورد اســتفاده قرارگيرند .شعاع پالستيك در مصالح
کرنش نرم شونده( )SSبين اين دو مقدار قرار ميگيرد]9[ .

 4-3تودهسنگهاي االستیک شکننده ( )EBتابع معيار شكست
هوك و براون
ميزان شعاع پالستيك براي تودهسنگهاي  EBتابع معیار شكست هوك و براون
نیز می تواند با استفاده از روشهای تحلیلی و نیمه تحلیلی محاسبه شود ،كه اين بار،
با توجه به مقدار باقيمانده و حداكثر مقدار مقاومت است .مقادير حداكثر mp ،و  spو
مقادير باقيمانده mr ،و  srميباشند .روش شرح داده شده در زیر مربوط به حالتي است
که به منظور سادگي و از آنجا كه تفاوتهاي قابل توجهي براي ديگر مقادير مشاهده

كه مقدار  picrاز رابطه زير بدست آمده است:
)14-3
در حال حاضر ،روشهاي عددي مثل روش نيوتن-رافســون به يك مقدار تقريبا
دقيق براي  picrنياز دارند .معادله  ،3-3يك روش تقريبي براي برآورد  Picrاســت در
صورتيكه  . ap=ar=0.5هنگامي كه  Picrبا توجه به معادله  14-3بدست ميآيد ،مقادير
معادله  13-3محاسبه ميشــوند و شعاع پالستيك با توجه به معادله  12-3بدست
ميآيد .توجه شود كه اگر يكي از تساويهاي  mp=mr ، sp=srو  ap=arدر معادالت 12
تا  14باشد ،شعاع پالستيك را در حالت كلي براي تودهسنگهاي  EPPكه در آنها
 a≠0.5است ،ميتوان بدست آورد]10[ .

 5-3برآورد شعاع زون پالستيك در تونل حفر شده درون توده
سنگهای کرنش نرم شونده()SS
ما نشان داديم كه امكان محاســبه تحليلي شعاع پالستيك در اطراف تونل حفر
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را نشان می دهد.

 -4جمع بندی و نتیجه گیری

شکل 6مناطق پالستيك (شعاع پالستيك) متنوع با توجه به رفتار االستوپالستيك كامل (،)EPP
االستيك شكننده ( )EBو كرنش نرم شونده ( )SSتودهسنگي كه تونل در آن حفر شده است[]9

شده در تودهسنگ  EPPو يا  EBبا استفاده از معيار شكست موهر-كولمب يا هوك-
براون ،وجود دارد .در مورد تودهســنگ  ،SSروشن است كه شعاع پالستيك بايستي
بزرگتر از حالت  EPPو كوچكتر از حالت  EBباشد (شكل ]9[.)6
شــعاع پالســتيك  SSبه علت مدول افت باال( ،)GSI<75به شعاع  EBنزديكتر
خواهد شد ،در حاليكه شعاع پالستيك  SSبراي يك مدول افت بسيار کم ()GSI<30
به شــعاع  EPPنزديكتر خواهد شد .توجه داشــته باشيد كه براي برخي از تونلها،
عمدتا آنهايي كه در اعماق كم و در تودهسنگهاي مقاوم حفاري ميشوند ،تنشهايي
كه مجددا توزيع شــدهاند كمتر از آن مقداري است كه براي ايجاد شكست مورد نياز
است ،بنابراين ،اطراف تونلها االستيك هستند ،جايي كه ،فشار بحراني منفي است.
روش ارائه شــده توسط آلونسو و همكارانش ،به منظور برآورد شعاع پالستيك  SSاز
 400تونل ،به نمايندگي از شرايط ميانگين استاندارد و پس از آن ،براي 660تونل به
نمايندگي از شرايط بسيار شديد فشارندگي ،مورد استفاده قرار گرفت]9[.
پــس از تجزيه و تحليل تعدادي از احتمــاالت ،آلجانو و همکاران يك راه منطقي
و معقول را براي تخمين شــعاع پالستيك در تونل حفر شده در يك تودهسنگ SS
ارائه دادند ،بطوريكه:
		
)15-3
كه  ،R*ssشــعاع پالســتيك تودهسنگ  SSو  ،R*EPPشــعاع پالستيك مربوط به
تودهســنگ  EPPميباشند (كه با استفاده از پارامترهاي حداكثر در تودهسنگ ،SS
بــا توجه به روابط  1و  4به ترتيب ،بواســطه معيارهاي موهر-كولمب و هوك-براون
بدستآمده است) و  ،ΔR*SS-EPPبرآورد تفاوت بين  R*ssو  R*EPPاست .پس از تفسير
دقيق نتايج بدست آمده ،آلجانو و همکاران يك برآورد از  ،ΔR*SS-EPPبا توجه به رابطه
زير ارائه دادند]9[:
 )16-3براي GSI<30<75

جدول 1به طور خالصه فرمولهای ارائه شده برای پیش بینی شعاع زون پالستیک 

شــناخت رفتار بعد از شکست توده ســنگ یکی از پیش نیازهای تخمین صحیح
ارتفاع بارسنگ می باشد که به دلیل اینکه پیش بینی رفتار پس از مقاومت حداکثر
توده ســنگ بسیار ســخت و چالش برانگیز اســت ،تاکنون کمتر به این موضوع در
تخمین ارتفاع بارسنگ توجه شده است.
با افزایش کیفیت توده ســنگ و نیز کاهش فشار محصورکننده ،رفتار توده سنگ
به االســتیک -شکننده نزدیک خواهد شد و بالعکس با کاهش کیفیت توده سنگ و
نیز افزایش فشار محصورکننده رفتار توده سنگ به االستیک -پالستیک کامل نزدیک 
می شود.
ســه مدل رفتاری غالب شامل :یک)مدل رفتاری االستیک -شکننده -پالستیک،
دو)مدل رفتاری االستوپالستیک کامل ،سه)مدل کرنش نرم شوندگی شامل سه زیر
گروه )1 :مدل کرنش نرم شوندگی با مدول افت و فاکتور اتساع ثابت )2 ،مدل کرنش
نرم شوندگی با مدول افت متغیر و فاکتور اتساع ثابت )3 ،مدل کرنش نرم شوندگی با
مدول افت و فاکتور اتساع متغیر
مدل کرنش نرم شــوندگی با مدول افت و اتساع متغیر ،عالرغم پیچیده بودن ،به
واقعیت نزدیکتر است.
پارامترهای مورد نیاز برای تخمین رفتار بعد از مقاومت حداکثر (شکســت) توده
سنگ اطراف تونل شامل :مدول یانگ ،ضریب پوآسون ،اتساع ،مدول افت و پارامترهای
مربوط به لحظهی شکست و بعد از شکست توده سنگ (با توجه به یکی از دو معیار
شکست متداول ،موهر -کولمب یا هوک  -براون)
تخمین شــعاع زون پالستیک با توجه به معیارهای موهر -کولمب و هوک-براون
در مدلهای االستوپالســتیک کامل ،االستیک-شکننده-پالســتیک توسط محققین
مختلفی انجام شــده است ،این در حالیست که برای مدل کرنش نرم شونده به دلیل
وجود پیچیدگیها مطالعات کمتری انجام شده است.
منابع
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:پانویس

1 loosening
2 Structurally controlled failure
3 Egger
4 Strain softening model with a constant drop modulus and constant dilatancy
5 Strain softening model with a variable drop modulus and constant dilatancy
6 Strain softening model with a variable drop modulus and variable dilatancy
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چکیده مقاالت بین المللی

تحليل عددي لرزش سطح زمين در اثر
حركت قطار در زيرزمين

Hamid Reza Nejati, Morteza Ahmadi,
" Hamid Hashemolhosseini, 2012,
Numerical analysis of ground surface
vibration induced by underground
train movement ", Tunnelling and
Underground Space Technology, Volume
29, Pages 1-9
هدف از اين مطالعه ســاخت مدلي از حركت قطار و
محاسبه لرزش ســطح زمين در اثر حركت آن در تونل
قطار شهري ميباشد .خط  4متروي تهران كه در ناحيه
پر جمعيتي قرار دارد به عنــوان مطالعه موردي در نظر
گرفته شده است .براي مدلسازي حركت قطار ،تاثير عوامل
موثر بر ميزان بار ديناميكي و فراواني آن مورد مطالعه قرار
گرفته اند و بارهاي متفاوت واگنها در نظر گرفته شده اند.
براي اين منظور دامنه طيف فوريه (Fourier amplitude
 )spectrumناشــي از بار ديناميكي ترن محاسبه شده و
دامنه فراواني بار ترن تعيين گرديده است .در مرحله بعد
فراوانيهاي با انرژي كم فيلتر شــدند و بار ديناميكي به
صورت بار نقطه اي در مدل عددي تونل و لرزش ســطح
زمين اعمال گرديد .در نهايت صحت نتيجه به دست آمده
از مــدل عددي با اســتفاده از روش تحليلي متريكين و
ورونولدر ( )Metrikine and Vrouwenvelderبازبيني
شــد .مقايســه نتايج مدل عددي و روش تحليل تجربي
مذكور همخواني مناسبي را نشان داد و بيشترين ميزان
جابجايي افقي  3/75ميليمتر و بيشترين ميزان جابجايي
عمودي  5/25ميليمتر تعيين شد.

رابطه میان  RMRو  Qدر بخش هایی از
ایران

تاثير سازههاي سطحي بر نشست ناشي از
حفر تونلهاي دوقلو

Asghar Laderian, Mohammad Amin
Abaspoor, 2012, " The correlation
between RMR and Q systems in parts
of Iran ", Tunnelling and Underground
Space Technology, Volume 27, Issue 1,
Pages 149-158.
یکی از روش های تعیین وضعیت توده های ســنگ
دارای ناپیوستگی برای طراحی حای مهندسی ،استفاده از
روش های طبقه بندی توده های سنگ می باشد .به این
منظور روش های متعــددی از جمله  RMR، Qو GSI
پیشنهاد شده اند .پارامترهای مورد استفاده در این روشها
از مطالعات ساختگاهی سطحی و زیرسطحی ،حفاری های
مطالعاتی و اخد مغزه ،و همچنین آزموان های آزمایشگاهی
به دست می آید .زمانی که اطالعات کافی موجود نباشد،
اســتفاه از روش های طبقه بندی سنگ به منظور درک 
بهتر شرایط توده ســنگ ،رویکرد مناسبی است .روابط
نظری متعددی برای ارتبــاط دادن دو روش  RMRو Q
ارائه شده اند .در این تحقیق ضریب همبستگی میان این
دو روش طبق بندی را با هدف پتانسیلیابی این روابط در
فعالیت های ژئوتکنیکی در نقاط مختلفی از ایران بررسی
می نماید .به این منظور پارامترهای توده سنگ مورد نیاز
هر دو روش در بیش از  800موقعیت در  14ســاختگاه
ارزیابی شده و به صورت آماری تحلیل گردید .در نهایت
رابطه جدیدی ارائه شده است.

A. Mirhabibi, A. Soroush, 2012,
"Effects of surface buildings on twin
tunneling-induced ground settlements",
Tunnelling and Underground Space
Technology, Volume 29, Pages 40-51
تاثير دوجانبه نشســت ســطحي زمين و نشســت
ســازههاي ســطحي در اثر حفر تونل از جمله موراد با
اهميت در شــاخت و ســازهاي زيرزيمين در مناطق
شهري است .به همين دليل عوامل موثر بر موارد فوق
بايد پيش از اجرا مورد بررســي قرار گيرند .اندركنش
ساخت تونلهاي دوقلو بر يكديگر و بر سازهها به طور
محــدودي مورد مطالعه قرار گرفته اند .در مقاله حاضر
نتيجه مطالعات انجام شده بر اساس دادههاي ساختگاه
خط  1متروي شــيراز و مدلسازي عددي دوبعدي ارائه
شــده اند .تاثير عوامل مختلف همچون عمق تونل ها،
فاصله مركز به مركز تونل ها ،ميزان صلبيت ســازه ها،
وزن و عرض سازه ها ،و موقعيت سطحي سازهها بررسي
شــده اند .بر اساس نتايج به دســت آمده از مدلسازي
عــددي تاثير هر يك از پارامترها بر فرورفتگي ناشــي
از نشســت بررسي شده و پارامتر جديدي تحت عنوان
صلبيت خمشي نسبي ()relative bending stiffness
معرفي شــده كه عوامل مذكــور را در بر ميگيرد .دو
نمودار براي كمك در ارزيابي سريع ساخت و سازها بر
نشست سطحي در مرحله طراحي ارائه شده اند.
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عنوان كتاب:

Practical Tunnel
Construction
نويسندهGary B. Hemphill :

تاريخ انتشار2012 :
ناشرWiley :

چكيده:
اين كتاب پس از ارائه مقدمه و تاريخچه ساخت تونل
بــه بحث چگونگي تاثيرگــذاري عوامل مختلف زمين
شناســي بر تونلســازي ميپردازد .بررسي اين عوامل
به به زباني ســاده و بدون اســتفاده از روابط پيچيده
محاسباتي تشــريح شده اند .نويســنده در اين كتاب
همچنيــن روشهاي مختلف ســاخت تونل را توضيح
داده و نكاتي كه براي انتخاب روش مناســب ســاخت
تونل در يك پروژه اهميت دارند را مورد بحث قرار داده
اســت .روش هايي كه در اين كتاب بررســي شده اند
عبارتند از :روش حفر دستي تونل ،حفاري و آتشباري،
استفاده از انواع دســتگاههاي  ،TBMروش تونلسازي
اتريشي ( ،)NATMروش تونلسازي نروژي (،)NMT
و استفاده از رودهدر.

عنوان كتاب:

Geotechnical
Problem Solving
نويسندهJohn C. Lommler :

تاريخ انتشار2012 :

چكيده:
اين كتاب نحوه اســتفاده از مباحث نظري و اصول
ئوتكنيك در عمل را تشريح
مــي نمايد و چگونگي انتخاب روش مناســب براي
اجراي پروژههاي مكانيك خاك و ژئوتكنيك را توضيح
ميدهد .نحوه بررســي نقاط قوت و ضعف راه حلهاي
متفاوت براي يك موضوع خاص و چگونگي رســيدن
بــه نتيجه گيــري و ارائه روش عملــي در پروژهها در
بخشهاي مختلف كتاب توضيح داده شده اند.
مطالب ارائه شده در كتاب شامل موارد زير ميباشد:
طبقه بندي خاك ،تنش و مقاومت خاك ،نشســت،
تحليل پيهاي ســطحي و عميق ،بارگــذاري جانبي
در شــمع ،ديوارهاي حائــل ،پايداري شــيروانيها و
ترانشههاي طبيعي و دست ساز ،عوامل عدم اطمينان
در ژئوتكنيك و بسياري موارد ديگر.
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فهرست كتابهاي كتابخانه انجمن تونل ايران
(بخش  2از )3

عمران
■■سيد محسن حبيبي ،1384 ،از شار تا شهر
■■كرامث اهلل زياري ،اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي
■■فريمند رفعت جاه ،1382 ،روند تحوالت برنامهريزي مسكن در ددهه اخير
■■مهندس بابك رستمي قراگزلو ،1385 ،زبان تخصصي مهندسي عمران
■■سعيد منجم ،1383 ،راهسازي
■■علي مدني پور ،1384 ،طراحي فضاي شهري
■■مجيد همراه ،1382 ،كارتوگرافي به كمك رايانه
■■بكايي ،ساماني ،1384 ،كتاب عمران
■■ ،1384ماشينهاي ساختماني و روشهاي اجرايي  /ج1
■■مجتبي يماني ،1385 ،مباني نقشه خواني

عمران آب
■■م .ت .منزوي ،1377 ،آبرساني شهري
■■م .ت .منزوي ،فاضالب شهري تصفيه فاضالب  -جلد دوم
■■م .ت .منــزوي ،1379 ،جدولهاي محاســبه هيدورليكي لوله لههاي آب ،فاضالب
و لجن
■■سيد جالل آشفته ،1363 ،آناليز طرح و محاسبه هيدروليكي
■■سيد محمود رضا بهبهاني ،1380 ،هيدرولوژي آبهاي سطحي
■■حبيب اله بيات ،1379 ،اندركنش سازههاي آبيو فرسايش
■■مرتضي حسينيان ،1385 ،تصفيه آبهاي صنعتي
■■مرتضي حسينيان ،1380 ،اصول تصفيه آب
■■مرتضي حسينيان ،1380 ،روشهاي آزمايش فاضالب
■■مرتضي حســينيان  -مهندس عليرضا خسروي ،1378 ،طراحي تصفيه خانههاي

■■مهندس سيد محمد حسين شبر ،1377 ،مباني نقشه كشي صنعتي 1
■■محمود شاكري ،1384 ،مقاومت پيشرفته و االستيسته و كاربردي
■■مجتبي ازهري  -مهندس دانيال عادلجو ،1383 ،مقاومت مصالح
■■حميد محجوب مقدس ،مقاومت مصالح
■■فديناندپي.بير ،ئي.راسل جانستون -جان تي .دوولف ،1384 ،مقاومت مصالح ()1
■■ري.آر .كريگ ،1383 ،مقاومت مصالح  /ج1
■■دين پي .آپدايك ،1382 ،مقاومت مصالح  /ج1
■■ايگور پوپوف  ،1379 ،مقاومت مصالح
■■پوپوف ،1384 ،مقاومت مصالح  popovجلد 1و 2
■■آن  .آر .بيير ،كاترين هيگينز ،1381 ،برنامه ريزي محيطي براي توسعه زمين
■■ ،1383 ،Paul H.Wrightمهندســي ترابري -اصول برنامه ريزي و مدل ســازي
حمل و نقل

پساپ صنايع نساجي
■■جمال الدين عقيلي ،1379 ،طراحي شبكههاي فاضالب و حفاظت كانال
■■محمود پيكري  -دكتر ارجمند مهرباني ،1383 ،مباني تصفيه آب
■■كبير صادقي ،1380 ،مهندسي سواحل ،بنادر و سازههاي دريايي
■■محمد مهدوي ،1384 ،هيدرولوژي كاربردي /ج 1
■■محمد مهدوي ،1384 ،هيدرولوژي كاربردي /ج 2
■■مرتضي همتي ،1381 ،هيدروليك آبگيرها  -از نظر رسوب در سازههاي ابي
■■ابوالفضل شمسايي ،1383 ،هيدروليك جريان آب در محيطهاي متخلخل
■■نصرت اله مقصودي ،صالح كوچك زاده ،1381 ،هيدروليك كانالها  /ج 1
■■سيد محمود حسيني  -جليل ابريشمي ،1385 ،هيدروليك كانالهاي باز
■■مجتبي قنبريان ،1389 ،موج شکنهاي توده سنگي (جلد اول)
■■استريتر ،وايلي ،بدفورد ،1385 ،مكانيك سياالت
■■رابرت م.سورنسون ،1379 ،اصول مهندسي دريا
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عمران سازه
■■محمد سرائي پور  1377آسفالت
■■نادر فنايي ،1385 ،مجموعه سواالت /تحليل سازهها كارشناسي ارشد
■■مهندس محمد مويديان  -ســعيد برادران همتي ،1382 ،جداول طراحي تيرهاي
مركب
■■حسن مقدم ،1385 ،طرح لرزه اي ساختمانهاي آجري
■■محمد كريم پيرنا  1384آشنايي با معماري اسالمي ايران
■■اميرمسعود كي نيا ،1385 ،آناليز و طراحي سازه هاي ،بتن آرمه
■■ ،1384آيين نامه سازههاي فوالدي AISC
■■محمود يحيايي ،1378 ،اثر باد بر سازه ها
■■جليل شاهي ،1385 ،اجزاء ساختمان
■■سياوش كباري ،1384 ،اجزاء ساختمان و ساختمان
■■عليرضا رهايي  -ســعيد نعمتي ،1383 ،ارزيابي عملكرد و روشهاي مقاوم  -سازي
سازههاي بتني
■■سيد محمد رضا موسويان ،1385 ،اصول و مباني در طراحي معماري و شهرسازي
■■مهيار الجوردي  -سيد مهدي داود نبي ،1381 ،برنامه ايجاد و تحليل مقاطع سازه
اي Section Builder
■■جمال الدين عقيلي ،1380 ،برنامه ريزي و ساختارهاي شهري
■■موسسه علمي و فرهنگي فضا ،1368 ،بناها و شهر دامغان
■■مهندس مير محمد كريم طباطبايي ،بياييد ساختمان خوبي بسازيم
■■حســن باجي  -جواد هاشــمي ،1382 ،پروژههاي كاربردي در تحليل و طراحي
كامپيوتري سازه ها
■■غالمحسين فخري ،1371 ،پلكانهاي فلزي محاسبه و طرحهاي آرشيكتي
■■محمد مهدي علي نيا ،1379 ،تئوري صفحات و پوسته ها
■■محمدرضايي پژند ،محمد رضاساالري ،1375 ،تحليل سازههاي يك
■■محمدرضايي پژند ،محمد مويديان ،1383 ،تحليلهاي سازههاي دو
■■خديوپور ،عالمه ،ربيعي گهر  -بهروزي فردين ،1384 ،تحليل و تشــريح سازههاي
فوالدي برمبناي آئين نامه /ج 1و 2
■■حسين زمرشيدي ،تعمير و نگهداري ساختمان
■■مهدي قاليبافيان ،1371 ،تكنولوژي قالب بندي

■■عليرضا ميالني زاده ،1385 ،جداول كاربردي ساخت و ساز
■■مهدي قاليبافيان ،حوريه مقبلي ،1384 ،دســتور العمل طرح ،محاســبه و تهيه
نقشههاي اجرايي /ج 2
■■مهدي قاليبافيان ،حوريه مقبلي ،1384 ،دستور العمل محاسبه و تهيه نقشههاي
اجرايي /2پيوست
■■مهدي قاليبافان  ،1383 ،دستورالعمل طرح  ،محاسبه و تهيه نقشههاي اجرائي
■■امير اقبالي ،فرزاد خجسته نيا ،1383 ،راهنماي حل مسائل  -تحليل سازه ها()2
■■نيكنام ،ثنايي ،هاشــمي ،باجي ،1381 ،رفتار و ضوابط طراحي لرزهاي ساختمانهاي
فوالدي
■■ ،1381روشها و مديريت كارهاي ساختماني
■■پرويز نمك فروش ،1379 ،سازههاي سالنهاي صنعتي
■■پارسي راد ،1381 ،سيستم مركب در ساختمان
■■سعيد صبوري ،1383 ،سيستمهاي مقاوم در استفادهاز فوالد نرم
■■ ،1384طراحي اتصاالت در سازههاي بتن آرمه
■■محمدرضــا بلوچنژاد ،جوادکارچي ،جواد محمدي  ،1388مروري بر پيش تنيدگي
در سازه پل
■■مجتبي قنبريان  -مجيد افشارپور ،1387 ،بتن ريزي پانلهاي کي وال به روش ترمي
■■شاپور طاحوني ،1383 ،طراحي پل /پلهاي مسلح  -فوالدي و پيش تنيده
■■شاپور طاحوني ،1379 ،طراحي سازههاي بتن  -مسلح  /ج 2
■■شاپور طاحوني ،1384 ،طراحي سازههاي فوالدي
■■يعقوب قلي پور  -مهندس سعيد نعمتي ،1382 ،طراحي سازههاي فوالدي
■■مجتبي ازهري  -دكتر رسول ميرقادري ،1385 ،طراحي سازههاي فوالدي /ج 2
■■كامران كامران زاد ،1384 ،طراحي گام به گام سازهها  -سازههاي فوالدي و بتني،
ج1و2
■■حسين سوداگر ،1383 ،طرح خانههاي مسكوني در زمينهاي محدود و آزاد
■■حسين مرادي ،حميدرضا مجيديان ،1378 ،مروري بر مسائل تحليل سازه ها
■■احمد حامي ،1384 ،مصالح ساختمان
■■ميرمحمدكريم طباطبائي ،1383 ،مصالح ساختماني
■■سياوش كباوي ،1374 ،مصالح شناسي
■■اسماعيل گنجيان  -محمد حسين ماجدي ،1384 ،مصالح مهندسي عمران  /ج 1
■■امين بهرامــي  -داريوش حمزه جو ،1381 ،مقاطع مركــب فوالدي  -موجود در
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بازار ايران
■■دبليو.جي.ناش  1373آجرچيني /جلدهاي 1و2و3
■■نوربرت شوئنوئر ،1380 ،مسكن ،حومه و شهر
■■جي،اي،جانسون ،1383 ،مديريت كارگاه و نگهداري مصالح
■■تئودرويكتور گاالمبوس ،1380 ،طراحي اصولي سازههاي فوالدي
■■مارتا اشنايدر ،1380 ،پروفيلهاي ساختمان فوالدي
■■مارتا اشنايدر -بورگر ،1384 ،پروفيلهاي ساختمانهاي فوالدي
■■مارتين پاولي ،1384 ،سيستمهاي ساختماني آينده
■■لئونهاردو مونيگ ،1380 ،سازههاي بتن آرمه اصول و مباني
■■ولف گانگ شولر ،1376 ،سازههاي ساختمان بلند
■■ر.چارلي ،1375 ،تكنولوژي ساختمان/ج 1و 2و  3و 4
■■رابين بري ،1375 ،ساختمانسازي (1تا )5
■■لئوناردو بنه ولو ،1384 ،تاريخ معماري مدرن
■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ساختمان ،1376 ،راهنماي اتصاالت در ساختمانهاي
فوالدي
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■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ساختمان ،1384 ،صرفه جويي در مصرف انرژي/ج 1
■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ســاختمان ،1378 ،راهنماي مبحث دهم طرح و
ساختمانهايفوالدي/ج1و2
■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ساختمان ،1385 ،مقررات ملي ساختمان مبحث 10
■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ساختمان ،1385 ،مقررات ملي ساختمان مبحث 12
■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ساختمان ،1380 ،مقررات ملي ساختمان مبحث 14
■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ساختمان ،1382 ،مقررات ملي ساختمان مبحث 16
■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ساختمان ،1380 ،مقررات ملي ساختمان مبحث 18
■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ساختمان ،1381 ،مقررات ملي ساختمان مبحث 19
■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ساختمان ،1380 ،قررات ملي ساختمان مبحث 3
■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ساختمان ،1382 ،مقررات ملي ساختمان مبحث 5
■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ساختمان ،1385 ،مقررات ملي ساختمان مبحث 9
■■ دفتر تدوين و ترويح  ،مقررات ملي ساختمان ،1382 ،مقررات ملي ساختمان مبحث13
■■ دفتر تدوين و ترويح  -مقررات ملي ساختمان ،1380 ،مقررات ملي ساختمان مبحث15

عمران زلزله

بتن
■■مهندسين مهدي داودنبي  -سيد مهيار الجوردي ،1383 ،برنامه تخصصي تحليل
وطراحي ستونها و ديوارهاي بتنيCSICOL /
■■ ،1382 ، Dr.V.K.RAINAترك خوردگي در بتنو پلهاي بتني
■■ابوالفضل دانيالي ،1383 ،تكنولوژي بتن
■■جي.جي.بروكس ،1384 ،تكنولوژي بتن
■■داود مستوفي نژاد ،1385 ،تكنولوژي و طرح اختالط بتن
■■پ شي اسل ،1384 ،خوردگي فوالد در بتن
■■وادل –دوبروولسكي ،1380 ،دستنامه اجراي بتن
■■ ،1385دستورالعملهاي آزمايشگاه بتن
■■ ،1373 ،J.G.Richardson, Fiwm,Ambinراهنماي كارهاي بتني
■■پروفسور مهتا ،پروفسور مونته ئيرو ،1385 ،ريزساختار ،خواص ،و اجزاي بتن
■■اســتيون اج .كسماتكا ،ويليام سي .پانارس ،1384 ،طراحي و كنترل ،مخلوطهاي
بتن
■■علي اكبر رمضانپور ،1382 ،طرح اختالط بتن

■■كميته دائمي بازنگري آيين نامه  -طراحي ساختمانها در برابر زلزله ،1384 ،آيين
نامه طراحي ساختمانها  -در برابر زلزله
■■خسرو برگي ،1373 ،اصول مهندسي زلزله
■■فرهاد دانشجو ،1378 ،مباني مهندسي زلزله و آناليز ريسك
■■حسن مقدم ،1384 ،مهندسي زلزله  -مباني و كاربرد
■■ ،1375 ،R.W.Cloughواكنش سازهها در مقابل زلزله ها
■■آنيل چوپرا ،1385 ،ديناميك سازه هاو تعيين نيروهاي زلزله
■■مينورو واكاباياشي ،1374 ،ساختمانهاي مقاوم در مقابل زلزله
■■لني جي فلين ،1382 ،طراحي لرزه اي سازههاي  -فوالدي پاركينگهاي طبقاتي

عمران ترافيک

■■سعيد منجم ،1381 ،طراحي مسير راهآهن و مترو
■■و.ا .پروفليدس ،مهندسي راهآهن ،تئوري و كاربرد
■■عليرضا سليماني ،1379 ،نقشه برداري مسير و قوسها در راهسازي /ج  1و 2
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تاریخ

حق عضویت

حقوقی 1/500/000ریال
پیوسته 200/000ریال
وابسته 100/000ریال
دانشجوی 4/000ریال

نام و نام خانوادگی /امضاء

آیین نامه عضویت در انجمن

عضویت پیوسته

اعضای پیوسته انجمن بایستی حداقل یکی از شرایط زیر باشند.
 -1موسسان انجمن
 -2اشخاص با درجه کارشناسی ارشد و باالتر در رشته های مرتبط با حداقل دو سال سابقه کار مفید در صنعت تونل سازی
 -3اشخاص با درجه کارشناسی ارشد و باالتر در رشته های مرتبط و پایان نامه در زمینه تونل با حداقل یک سال سابقه کار مفید
در صنعت تونل سازی
 -4اشخاص با درجه کارشناسی در رشته مرتبط با حداقل  4سال سابقه کار مفید در صنعت تونل سازی
 -5اشخاص با درجه کارشناسی در رشته مرتبط با حداقل  5سال سابقه کار مفید در صنعت تونل سازی
تبصره  :1رشته های مرتبط به صنعت تونل سازی شامل :مهندسی عمران -مهندسی معدن -زمین شناسی مهندسی زمین شناسی -مهندسی برق-
مهندسی مکانیک -مهندسی نقشه برداری و شاخه های وابسته می باشد.

عضویت وابسته

اشخاصی که دارای سابقه کاری حداقل دو سال در زمینه علم و صنعت تونل سازی بوده ولی شرایط عضویت پیوسته
را نداشته باشند می توانند به عضویت وابسته در آیند.

عضویت دانشجویی

کلیه اشخاصی که در رشته های مرتبط در دوره کارشناسی یا باالتر در رشته های مرتبط به صنعت تونل سازی به تحصیل
مشغول هستند می توانند به عضویت دانشجویی انجمن در آیند.

عضویت افتخاری

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مرتبط با صنعت تونل سازی حایز اهمیت خاص باشد و یا در پیش برد اهداف انجمن
کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری انجمن انتخاب شوند.
تبصره  :2اعضای افتخاری کلیه مزایای اعضاء پیوسته انجمن به جز حق انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت مدیره را دارا هستند.
لطف ًا فرم تکمیل شده را به نشانی :تهران ،خیابان کارگر شمالی ،نبش خیابان دوم ،ساختمان  ،467طبقه  ،5واحد.41
تلفن 88630495-6 :دور نگار 88008754:دبیرخانه انجمن تونل ایران ،ارسال نمایید.

بسمه تعالی

انجمن تونل ایران
فرم تقاضای عضویت
(اعضای حقوقی)
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کد عضویت:
شماره عضویت:

الف :مشخصات:
نام:

شماره ثبت:
 -2سهامی خاص

نوع موسسه -1 :سهامی عام

 -1دارد

رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه:

تاریخ ثبت:

 -3مسئولیت محدود
رتبه ..........................................

 -4سایر

........................................................................

رشته .........................................

 -2ندارد

زمینه فعالیت:

نوع فعالیت:

 -2پیمانکاری

 -1مهندسین مشاور

 -3تولید کننده

سوابق پروژه ها و فعالیتهای موسسه:
عنوان پروژه

ردیف

زمان اجراء
از

تا

-4سایر

کارفرما

.......................................................................

محل

نشانی دفتر مرکزی:
تلفن:

آدرس الکترونیکی (:)Email

دور نگار:

ب -هیئت مدیره (نام مدیر عامل،رئیس و اعضای هیئت مدیره):
ردیف

آخرین مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

سمت در موسسه

1
2
3
4
5
 -1مدرک ثبت شرکت یا سازمان
 -2سوابق فعالیت

مدارک مورد نیاز
نام و امضاء مدیر عامل:

مهر شرکت:

تاریخ:

لطفاً در این قسمت چیزی ننویسیند .درخواست عضویت موسسه  ........................................................در جلسه هیئت مدیره مورخ  .......................................مطرح و با
عضویت آن موافقت /مخالفت به عمل آمد.
لطفـاً فـرم تکمیـل شـده را به نشانـی :تـهران ،خیـابان کارگـر شمالـی ،نبـش خیـابان دوم ،ساختـمان  ،467طبقـه  ،5واحـد41
تلفن ،88630495-6 :دورنگار ،88008754:دبیرخانه انجمن تونل ایران ،ارسال نمایید.

Email: info@irta.ir

