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y .ایران تونل  انجمن  تاسیس  بیستمین ســالگرد 

انجمن تونل ایران بیست سال پیش به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش فنی این صنعت و توسعه کمی و کیفی نیروهای 
متخصص و بهبود بخشــیدن به امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی، در سال 1377 تاسیس گردید. پس از آن، درخواست عضویت 
انجمن تونل ایران در مجمع عمومی انجمن بین المللی تونل در کنگره جهانی سال 1999 در مجمع عمومی انجمن بین المللی در 
اسلوی نروژ مطرح و به تصویب این مجمع رسید. در طول سال های پس از تاسیس انجمن تونل ایران، فعالیت های متعددی توسط 

این انجمن انجام گرفت که در ادامه فهرست مختصری از این فعالیت ها درج می شود:

• ایجاد و حفظ ارتباط نزدیک با دانشگاه ها و حمایت از تحقیقات علمی و فعالیت های پژوهشی
• ایجاد و حفظ ارتباط با شرکت ها و سازمان های فعال در زمینه تونلسازی

• برگزاری منظم سخنرانی های علمی-کاربردی در زمینه های فنی و تخصصی تونلسازی
• برگزاری منظم کنفرانس های تونل

• برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی
• ارتقای روابط بین المللی از طریق ارتباط با انجمن های تونل سایر کشورها و انجمن بین المللی تونل

• انتشار نشریه علمی - خبری "تونل"
• انتشار نشریه علمی – پژوهشی "مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی" )بطور مشترک با دانشگاه صنعتی شاهرود(

• انتشار کتاب های تخصصی
• انتشار اخبار مرتبط با تونل و تونلسازی جهت اطالع رسانی و گسترش و توسعه سطح آگاهی عمومی در رابطه با علم و صنعت 

تونلسازی از طریق سایت انجمن و گروه های مجازی تخصصی

در پی فعالیت های انجمن تونل ایران و همکاری اعضای آن، این انجمن در بیستمین سالگرد تاسیس خود برای چندمین بار موفق 
به اخذ رتبه A در ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی ایران، که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران فعالیت   می نماید، 

شد و همچنان در فهرست انجمن های موفق علمی ایران باقی ماند. 
از سوی دیگر انجمن تونل ایران گزارشات سالیانه فعالیت های تونلسازی کشور را برای انجمن بین المللی تونل نیز ارسال کرده و 
امسال هم تعدادی از پروژه های تکمیل شده یا در حال اجرای کشور، با هماهنگی انجمن تونل ایران برای شرکت در رقابت های 
جوایز جهانی تونلسازی معرفی شدند که پس از بررسی مشخصات فنی، مهندسی و مدیریتی پروژه ها توسط هیئت داوران دو پروژه 

تونل ضربعلی زاده و تونل آرش - اسفندیار موفق به دریافت جایزه و لوح تقدیر در این رقابت ها شدند.
این موفقیت ها را به کلیه اعضای انجمن و جامعه تونلسازان ایران تبریک عرض نموده و امیدواریم در آینده نیز این سیر موفقیت 
با همکاری بیش از پیش اعضای انجمن، دانشــجویان و اساتید، متخصصان و دست اندرکاران صنعت تونل کشور همچون گذشته 

ادامه یابد.
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کین ینوراق یضترم  رتکد  ياقآ  بانج 

ناریا لنوت  نمجنا  هریدم  تئیه مرتحم  سیئر 

مارتحا مالس و  اب 

یشالت ره  دریگ و  یم تاشن  نمجنا  نآ  نورد  زا  هک  تسا  ییاه  شالت تیقالخ و  ورگ  رد  نمجنا  ره  ییایوپ      
نیا هک  دراد  نمجنا  نآ  یلاعت  رد  هدنزاس يا  شقن  دیدرت  یب دـشاب  تیقالخ  نیا  نتـسشن  رمث  هب  ياتـسار  رد  هک 

هار رد  ناوت  اه و  تیفرظ مامت  زا  يریگ  هرهب اب  هک  تسا  ینادنمـشیدنا  نیـصصختم و  تدـعاسم  لصاح  عوضوم 
نمجنا نآ  زا  ریدقت  نمـض  .دـنیامن  یمن غیرد  نمجنا  نآ  تیلاعف  اب  طبترم  یـصصخت و  مولع  هعـسوت  ققحت و 

، تسا هدومن  مادقا  لاس 1396  درکلمع  تادنتـسم  همانراهظا و  مرف  صقاون  عفر  لیمکت و  هب  تبـسن  هک  مرتحم 
یتفایرد تاعالطا  اب  قباطم  هدش  بسک  زایتما  باستحا  اب  یبایزرا  جـیاتن  دناسر  یم راضحتساب 
ناتروضح میدـقت  یـسررب و  لـیذ  لوادـج  قباـطم  نمجنا  نآ  يوـس  زا  ییاـهن )  ) مود هلحرم  رد 

.ددرگ یم

اذـل تسا ، یملع  ياه  نمجنا تیلاعف  زا  تیامح  یـسررب و  نویـسیمک  ياه  تسایـس فیاظو و  زا  یکی  هکاجنآ  زا 
اب تسا  دـیما  .دراد  یم مـالعا  صوصخ  نیا  رد  دوجوم  عناوم  عفر  يراـکمه و  يرکفمه ، تهج  ار  دوـخ  یگداـمآ 
رد نمجنا  نآ  یملع ، ییازفا  مه ییارگ و  مه رد  اـهنآ  شقن  یملع و  ياـه  نمجنا تیعقوـم  هاـگیاج و  هـب  هجوـت 

هتـشذگ زا  شیب  یملع  ياه  تیلاعف ءاـقترا  یـصصخت و  ياـه  هزوح رد  یملع  تیریدـم  تیعجرم و  هب  یباـیتسد 
نوزفا زور  قیفوت  نانم  دنوادخ  زا  .دـیامن  شالت  طبترم  یـصصخت  مولع  رتشیب  هچ  ره  يالتعا  رد  هدوب و  قفوم 

.میناهاوخ ار  هریدم  تایه  مرتحم  ياضعا  یلاعترضح و 

لاس 1396 رد  ناریا  لنوت  نمجنا  درکلمع 

يزاس يافیادنمناوت  یملع و  تیریدم 

یملع تیعجرم  شقن 

تالماعت هعسوت 

یلم

تالماعت هعسوت 

یللملا نیب 

ياه تیلاعف  رگید 

نمجنا

زایتما لک  عمج 

3204803502001501500

319.25334.25350186501239.5

260720

1397/10/17

يریگیپ هرامش 

7986368

یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 

یلالج  دمحم 

ناریا یملع  ياه  نمجنا  نویسیمک  ریبد 
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موفقیت پروژه های تونلی ایران در رقابت های جهانی تونل سازی 2018

انجمن بین المللی تونل )ITA( از ســال 2015 به صورت ســاالنه، پروژه های تونل ســازی اجرا شده در جهان را طی یک رقابت 
بین المللی تحت عنوان جوایز جهانی تونلســازی )ITA Tunnelling Awards( ارزیابی کرده و برترین پروژه ها را انتخاب و معرفی 
می نماید. از طریق این رقابت ها، دستاوردهای زیربنایی علم و صنعت تونل سازی سراسر جهان شناسایی می شود و نوآوری های فنی 
آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین تونلسازان امکان بررسی سطح عملکرد خود و قیاس سطح پروژه ها در کشورهای مختلف 

را به دست آورده و در ضمن فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات تونلسازی در سطح بین المللی فراهم می شود.
سه دوره گذشته رقابت های جهانی تونل سازی در سال های 2015 ، 2016 و 2017 به ترتیب در کشورهای سوئیس، سنگاپور و 
فرانسه برگزار شد. امسال نیز چهارمین دوره رقابت های جایزه تونلسازی انجمن بین المللی تونل در تاریخ 16 آبان 1397 )7 نوامبر 

2018( در شهر Chuzhou در چین برگزار گردید. رقابتها در 9 دسته زیر انجام گرفت:

1( بهترین ابر پروژه سال – پروژه های با هزینه بیش از 500 میلیون یورو
2( بهترین پروژه سال - پروژه های با هزینه بین 50 تا 500 میلیون یورو

3( بهترین پروژه سال - پروژه های با ارزش حداکثر هزینه 50 میلیون یورو
4( بهترین نوآوری فنی 

5( بهترین نوآوری در تجهیزات / محصول فنی 
6( بهترین نوآوری در زمینه سازگاری و تاب آوری 

7( بهترین ابتکار ایمنی 
8( استفاده خالقانه از فضاهای زیرزمینی

9( تونل ساز جوان سال

برای شرکت در رقابتهای جهانی تونلسازی سال 2018 ، دو پروژه تونل شهید ضربعلی زاده )در بخش پروژه های با هزینه کمتر از 
50 میلیون یورو( و تونل آرش - اسفندیار )در بخش بهترین نوآوری فنی در پروژه تونلسازی( با تائید انجمن تونل ایران به عنوان 
نماینده کشورمان معرفی شدند. پس از ارزیابی پروژه های معرفی شده از سوی کشورهای عضو انجمن بین المللی به وسیله کمیته 
داوران، پروژه تونل شــهید ضربعلی زاده در گروه خود به رتبه اول دست یافت و پروژه تونل آرش - اسفندیار به عنوان فینالیست 

انتخاب شد. 
به همین مناسبت در روز سه شنبه 18 دی ماه 1397 نیز طی مراسمی در دفتر انجمن تونل ایران و با حضور اعضای هیئت مدیره 
انجمن تونل ایران، نمایندگان کارفرما، پیمانکار و مشاوران پروژه  ضربعلی زاده )سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، مهندسین 
مشاور سیویار، قرارگاه سازندگي خاتم االنبیاء - موسسه حرا، و شرکت ساحل امید ایرانیان( به نمایندگی از کلیه دست اندرکاران 
این پروژه تقدیر به عمل آمد. این موفقیت را به تمامی دست اندرکاران این پروژه ها و همچنین تونلسازان ایران تبریک عرض نموده 

و موفقیت روزافزون متخصصان این صنعت کشور را به ویژه در عرصه های بین المللی آرزومندیم.
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ــده  ــه مناســبت برن ــر ب ــوح تقدی ــت ل دریاف
دســته  در  ضربعلــی زاده  تونــل  شــدن 
ــر  ــا ارزش حداکث ــی ب ــروژه تونل ــن پ "بهتری
دوره  چهارمیــن  در  یــورو"  میلیــون   50
انجمــن  تونلســازی  جوایــز  رقابت هــای 

تونــل  بین المللــی 

ــه  ــی تونلســازی ب ــز جهان ــت تندیــس چهارمیــن دوره رقابت هــای جوای دریاف
مناســبت برنــده شــدن تونــل ضربعلــی زاده در دســته "بهتریــن پــروژه تونلــی 

بــا ارزش حداکثــر 50 میلیــون یــورو"

دریافــت لــوح تقدیــر بــه مناســبت رســیدن 
بــه  نیایــش   - اســفندیار   - آرش  تونــل 
مرحلــه نهایــی در دســته "بهتریــن نــوآوری 
فنــی در پــروژه تونلــی" در چهارمیــن دوره 
انجمــن  تونلســازی  جوایــز  رقابت هــای 

بین المللــی تونــل
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گزارش 
)WTC2018(yگزارش چهل و چهارمین مجمع عمومی انجمن بین المللی تونل و کنگره جهانی تونل

چهــل و چهارمین مجمع عمومی انجمــن بین المللی تونل و 
فضاهای زیرزمینی و کنگره جهانی تونل )WTC2018( با عنوان 
"نقش فضاهای زیرزمینی در ســاخت شهرهای پایدار آینده" 
از 1 تا 5 اردیبهشــت ماه 1397 در مرکز تجارت جهانی دبی 
)امارات متحده عربی( توسط انجمن بین المللی تونل و فضاهای 
زیرزمینی )ITA( برگزار گردید و آقایان مهندس مظفری، دکتر 
کریمــی و دکتر صدقیانی به نمایندگــی از انجمن تونل ایران 
)IRTA( در این کنگره شــرکت نمودند. گزارش مربوط به این 

کنگره در ادامه ارائه می گردد.
yعمومیyمجمعyچهارمينyوyچهلyگــزارشy:اولyبخشt

ساليانهyانجمنyبينyالمللیyتونلyوyفضاهایyزیرزمينی

دستورyجلسهyمجمعyعمومیyانجمن:
- سخنرانی افتتاحیه

- تصویب دستورجلسه
- تصویب نکات مجمع عمومی 2017

- گزارش فعالیت مدیران اجرایی انجمن
- تصویب اعضای جدید

- گزارش فعالیت کشورهای عضو
)ITACET( گزارش فعالیت بنیاد ایتاست -

:2018yآوریلy25yچهارشنبهyجلسهyدستور
-گزارش جلسات بحث آزاد روز سه شنبه 24 آوریل 2018

- تصویب پروژه ها و فعالیتهای کارگروه ها و کمیته ها
- انتصاب حسابرس از انطباق اقدامات شورای  اجرایی انجمن

- آمادگی های مجمع عمومی 2019 و 2020
- تصویب بودجه سال 2018

- پیش نویس بودجه سال 2019
- ارتباط با انجمن های بین المللی هم راستا

- گزارش مالی  2017- تصویب حسابهای انجمن بین المللی
- آماده ســازی برای دیگر تصمیمات در جلسه روز چهارشنبه 

25 آوریل
- معرفی کاندیداهای برگزاری مجمع عمومی 2021

- انتخاب محل برگزاری مجمع عمومی 2021
- سایر برنامه ها

- مراسم اختتامیه
کشورهایyعضوyحاضرyدرyمجمعyعمومی 

آرژانتین-استرالیا-اتریش-آذربایجان-بلژیک-بولیوی-برزیل-
کانادا-شیلی-کلمبیا-کروواسی-چک-دانمارک-مصر-اکوادور-
فنالند-فرانسه-آلمان-یونان-مجارستان-لهستان-هند-ایران-
ایتالیا-ژاپن-لســوتو-مالزی-مکزیک-نپال-نیوزلند-نیجریه-
نروژ-هلند-لهستان-پرتقال-کره-رومانی-روسیه-ســنگاپور-

اسلوونی-اسپانیا-سِوئد-سویس-تایلند-ترکیه-امارات-انگلیس 

وآمریکا.
yتونلyجهانیyهایyفعاليتyوضعيت

- مجموع فعالیتهای تونلســازی در جهــان: 86 میلیارد یورو 
)2016(

- متوسط طول تونل سازی در جهان ساالنه5200 کیلومتر
- هفت درصد رشــد ساالنه تونل ســازی )دو برابر رشد جهانی 

دیگر فعالیت های عمرانی(
گزارش مالی انجمن بین المللی تونل )2018-2017(:

بر اساس این گزارش:
 Cotisations, Sponsoring, درآمدهای پیش بینی شده سال -
Autres 2018-2017 ,Redevances WTC2017 در مجمــوع 
979،000 یــورو بوده و محقق شــده آن 919،000 یورو بوده 

است.
 Secretariat, هزینــه هــای پیــش بینــی شــده ســال -
  ,Communications, Comites, Groups de travail, Awards
Autres 2018-2017 در مجمــوع 959،000 یــورو بــوده که 

807،800 محقق شده آن می باشد.
- تراز مالی ســال Recettes, Depenses 2018-2017 در بخش 
پیش بینی درآمــد و هزینه 20،000 یورو  و در  بخش تحقق 

درآمد و هزینه 112،000 یورو بوده است.
همچنین در این گزارش، مقایسه هزینه های بخش های مختلف 

ITA ارائه گردید.
تصميماتyاخذyشدهyدرyمجمعyعمومی:

ITA  پذیرش عضویت کشور نیوزیلند به عنوان عضو جدید -
- برگزاری کنگره جهانی 2021 در دانمارک )کپنهاگ( 16- 19 

ماه می
- پذیرش 18 عضو وابســته جدید )در مجموع ITA دارای 75 

کشور عضو اصلی و 266 عضو وابسته می باشد(.
- پنج شرکت جدید به عنوان حامی پذیرفته شدند. )جمعاََ 48 

شرکت حامی انجمن هستند(.
yزیرزمينیyفضایyوyتونلyالمللیyبينyانجمنyاســتراتژی

:)ITA(
هدف اول: تشــویق اعضایی که بطور فعال در توســعه، تبادل 

تکنولوژی و اشائه فضای زیرزمینی تالش کنند.
هدف دوم: بهینه ســازی مشــارکت کارگروه هــا و کمیته ها 
با تســهیل تعامــل با کشــورهای عضو و حامیان و تشــویق 
هم افزایــی بــا اســتفاده از روش هــای جدیــد ارتباطــی.

هدف سوم: بهبود تعامل با صنعت.
هدف چهارم: تشــویق بیشــتر تبادل دانش در دانشــگاهها و          

مهارت آموزی ها.
هدف پنجم: بهبود مالحظات احتیاطی در تونل سازی و ساخت 

فضاهای زیرزمینی.
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فعاليتyکميتهyهاyوyکارگروهyها:
گزارش های ذیل توسط کارگروه های انجمن تهیه و ارائه شد: 

کارگروه5: دســتورالعمل تدارک پناهــگاه در تونلهای در حال 
ساخت.

کارگروه5: دستورالعمل فعالیت درست در شرایط هوای فشرده 
فشار باال.

کارگروه9: دستورالعمل انجام درست سگمنتهای پیش ساخته 
مسلح به فایبر.

کارگروه 10: روشــهای ژئوفیزیکــی درمطالعه پیش رو )روش  
لرزه ای(.

مجامعyساالنهyآینده:
ناپل ایتالیا از 2 تا9 می 2019: همزمان با کنگره جهانی تونل 
2019 با محور "تونل و شهرهای زیرزمینی- مهندسی و نوآوری 

با محور باستانشناسی،معماری و هنر"
کواالالمپور مالزی از 15 تــا 21 می 2020: همزمان با کنگره 
جهانــی تونل2020 بــا محور "نوآوری و پایــداری در راه های 

ارتباطی شهری"
کپنهاک دانمارک از 14 تــا 20 می 2021: همزمان با کنگره 
جهانــی تونل با محوریت "راه حلهای زیرزمینی برای جهان در 

تغییر"
 ،ITA همچنیــن در طی چهــل و چهارمین مجمــع عمومی
پیشنهاد تشــکیل کارگروه شفت از سوی انجمن تونل ایران و 
 ITA & پیشــنهاد بازنگری قراردادهای تونل سازی با همکاری
FIDIC & World Bank & ITIG از ســوی انجمن هــای تونل 

کشورهای دیگر ارائه گردید.

)WTC2018(yتونلyجهانیyکنگرهyگزارشy،دومyبخش
در روز اول کنگره، در مراســم افتتاحیــه، پس از قرائت قرآن، 
ســخنرانی خوش آمدگویی توسط آقای داوود الحجری، رئیس 
جامعه مهندسین امارات متحده عربی )SOE(، سپس سخنرانی 
آقای  Tarcisio Celestino رئیس ITA و پس از آن ســخنرانی

Muir Wood  توســط آقای Edward J.Cording ارائه گردید. 
در ادامه پس از چند سخنرانی دیگر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
و پس از آن مقاالت شــفاهی در سالن های مختلف ارائه شدند. 
در این کنگره، از حدود 600 مقاله ارســالی، حدود 350 مقاله 
برگزیده شده بود که از این تعداد، 141 مقاله به صورت شفاهی 
و 211 مقاله به صورت پوستر ارائه شدند. همچنین 1500 نفر  

از 68 کشور در کنگره شرکت کردند. 
در کنگــره جهانی تونــل )WTC2018( مقــاالت در دوازده 

Session با عناوین زیر ارائه شدند:
Technical Session 1: Projects in MENA and abroad
Technical Session 2: Advances in Materials
Technical Session 3: Safety in Design & Construction
Technical Session 4: TBM Case Studies 1
Technical Session 5: Smart Cities and Sustainability 
(ITACUS)

Technical Session 6: Contract Risks
Technical Session 7: Repair and Maintenance
Technical Session 8: Innovative technologies – 1 
(ITATECH)
Technical Session 9: TBM Case Studies – 2
Technical Session 10: Planning and Design – 1
Technical Session 11: Construction Methods 1-
Technical Session 12: Innovative technologies – 2
Technical Session 13: Construction Methods 2-
Technical Session 14: Construction Risks
Technical Session 15: Fire Life Safety
Technical Session 16: Planning and Design - 2
عالوه بــر ارائه مقاالت، نشســت های کارگروه ها و کمیته های 
ITA ،جلسات و میزگردهایی نیز برگزار گردید. از جمله، برنامه 
 Underground spaces در رابطه با  رونمایی کتاب ITACUS
unveiled ، میزگــرد مباحث قراردادی بــرای قرن 21، بحث 

درباره کتاب سبز FIDIC و غیره. 
 از ســوی ایرانی ها و ایرانی های مقیم خارج، تعداد 25 مقاله در
 ایــن کنگره ارائه گردید که تعدادی از آنها مربوط به پروژه های
 داخلی و برخی از آنها مربوط به پروژه های خارجی بود. از دیگر
 نــکات جالب توجه در کنگره جهانی تونل 2018 ارائه مقاله از
 سوی اکثر شرکت کنندگان در نمایشگاه بود. مشخصات و لینک
      حامیان و شرکت کنندگان در نمایشگاه این کنگره در وب سایت
این کنگره به آدرس (www.wtc 2018 .ae) در دسترس اســت

yانجمنyهایyکميتهyوyهــاyکارگروهyگزارشy،ســومyبخش
)ITA(yزیرزمينyفضاهایyوyتونلyالمللیyبين

کارگروه های انجمــن بین المللی تونــل و فضاهای زیرزمینی 
)ITA( به دو دسته فعال و غیر فعال تقسیم می شوند.

کارگروه های فعال شامل 14 کارگروه به شرح ذیل می باشد:
WORKING GROUP 2: Research
WORKING GROUP 3: Contractual Practices
WORKING GROUP 5: Health and Safety in Works
WORKING GROUP 6: Maintenance and Repair
WORKING GROUP 9: Seismic Effects
WORKING GROUP 11: Immersed and Floating 
Tunnels
WORKING GROUP 12: Sprayed Concrete Use
WORKING GROUP 14: Mechanized Tunnelling
WORKING GROUP 15: Underground and 
Environment
WORKING GROUP 17: Long Tunnels at Great Depth
WORKING GROUP 19: Conventional Tunnelling
WORKING GROUP 20: Urban Problems, 
Underground Solutions
WORKING GROUP 21: Life Cycle Asset Management



  8   نشريه تونل    شماره 35  بهارتا زمستان 1397 

نشریه انجمن تونل ایران

WORKING GROUP 22: Information Modelling in 
Tunnelling
کارگروه های غیرفعال شامل 8 کارگروه به شرح ذیل می باشد:

WORKING GROUP 1: STANDARDIZATION
WORKING GROUP 4: SUBSURFACE PLANNING
WORKING GROUP 7: GENERAL APPROACHES 
TO DESIGN
WORKING GROUP 8: CATALOG OF TUNNELS
WORKING GROUP 10: COSTS AND 
ADVANTAGES OF URBAN PUBLIC TRANSPORT
WORKING GROUP 13: DIRECT AND 
INDIRECT ADVANTAGES OF UNDERGROUND 
STRUCTURES
WORKING GROUP 16: QUALITY
WORKING GROUP 18: TRAINING

 ITATech, ITACUS, ITA-CET, ITA شامل ITA کمیته های
COSUF می باشند. همچنین بخشی از انجمن بین المللی تونل 
و فضاهای زیرزمینی با عنوان ITA Young Members مخصوص 
فعالیت متخصصین جوان در حوزه تونل زنی در سطح دنیاست. 

ITATech
هــدف ITATech فراهــم نمودن بســتری برای مهندســین، 
تولیدکننــدگان، پیمانــکاران و تامین کننــدگان برای جذب 
تجربه و تخصص جهانــی به نفع کل صنعت، و یافتن راه هایی 
بــرای حمایــت از معرفــی تکنیک ها و محصــوالت جدید با 
کمک به توســعه معیارهای طراحی و عملکرد و تهیه بهترین 
 ITAtech دســتورالعمل های کاربردی است. رسته های فعالیت
شــامل تمام مراحل مربوط به ســاخت و ساز زیرزمینی مانند 
تحقیــق، حفاری، نگهــداری، ضد آب کــردن، مانیتورینگ و 

طراحی می باشد.

ITACUS
ITACUS یکی از چهار کمیته دائمی انجمن بین المللی تونل 
و فضاهای زیرزمینی است. ITACUS به طور پیوسته با شرکای 
جهانی خــود ISOCARP، ICLEI و IFME همکاری می کند. 
این کمیته همچنین با UNISDR و مقر ســازمان ملل متحد 

همکاری می کند. 

ITA-CET
اهدافyITAyدرyآموزشyوyپرورش

از ســال ITA ،2000  آموزش و پــرورش را به عنوان یکی از 
مهمترین چالش ها و نیازهای انجمن تعریف کرد. این انجمن 
به طور رســمی کمیته ITA-CET  را در سال 2007 به منظور 
ارتقاء آموزش و پرورش در سراســر انجمــن تونل و فضاهای 

زیرزمینی تأسیس کرد.

اهمیت به اشتراک گذاری دانش از طریق آموزش و پرورش در 
سال های اخیر در برنامه های استراتژیک ITA تأیید شده است 
و همچنان یکی از اولویت های برنامه فعلی اســتراتژیک برای 

2017 - 2020 است.

ITA COSUF
ITA COSUF کمیتــه عملیاتی ایمنی تاسیســات زیرزمینی 
 WTC( اســت که در ســی و ســومین کنگره جهانــی تونل
2005( در اســتانبول ترکیه به دنبال یک طرح مشــترک از 8 
پروژه تحقیقاتــی اروپایی که همه آنها برای بهبود ایمنی تونل 
ها طراحی شــده بودند، تاسیس شد. این کمیته توسط انجمن 
جهانی راه )PIARC( نیز پشتیبانی می شود. دامنه فعالیت این 
کمیته مربوط به ایمنی عملیاتی در تونل ها و دیگر تاسیســات 

زیرزمینی، همچنین امنیت است.
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انتشارy2000yميلياردyتومانyاوراقyمشارکتyبرایyتکميلyخطوطy۶yوy۷yمترو
به  گزارش  ایسنا، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مراسم افتتاح ورودی جنوبی ایستگاه مترو " ابن  سینا" با اشاره 
به این که طبق استانداردها باید حداقل دو ورودی و خروجی برای هر ایستگاه مترو در نظر گرفته شود، گفت : بر اساس استانداردها 
باید از لحاظ ایمنی، انضباط بخشی و همچنین کاهش خطر پذیری حداقل دو ورودی و خروجی برای هر ایستگاه مترو در نظر گرفته 
شود. وی خاطر نشان کرد: عبور از عرض خیابان پیروزی سانحه ساز شده بود و به همین دلیل ایجاد یک در ورودی و خروجی دیگر  

در دستور کار قرار گرفت تا مسافران به صورت آسان تر عبور و مرور کنند. 
محسن پور سید آقایی در ادامه  صحبت های خود با بیان این که باید به سمت تکمیل ایستگاه های مترویی که در گذشته ساخته شده 
اســت پیش رویم و با حل مشکل معارضان، ورودی دیگری برای آنها ایجاد کنیم افزود:  دو ماه گذشته نیز ورودی جنوبی ایستگاه 
متروی شادمان به بهره برداری رسید. وی با اعالم خبر خوش در آخرین روز سال 96 ، بیان  کرد: خوشبختانه تالش های گسترده به 
ثمر نشسته است و مسئوالن بانک مرکزی لطف کردند و با کمک بانک شهر مجوز انتشار دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت صادر 
شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به این که این اوراق مشارکت برای تکمیل خطوط ششم و هفتم در نظر 
گرفته خواهد شد، گفت : شب گذشته مسئوالن بانک شهر 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت را منتشر کرده و قابل استفاده برای 
همگان است و امیدواریم تا اوایل فروردین ماه اوراق دیگر توسط سایر بانکها برای تکمیل خطوط ششم و هفتم منتشر شود. وی در 
پاسخ به برخی از انتقادات مبنی بر کاهش بودجه مترو در بودجه سال 97، خاطر نشان کرد: سهم بودجه نقدی را کاهش دادیم تا 
بتوانیم مترو را با اوراق مشارکت و غیره تکمیل کنیم. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که در سال 97 ، 
یکهزار و 900 میلیارد تومان از اوراق مشارکت باقی  مانده عرضه می شود ، خاطر نشان کرد: مجوز انتشار چهار هزار میلیارد تومان 
اوراق مشارکت برای توسعه مترو را داریم، این  در حالی است که همزمان استفاده از دو فاینانس 350 میلیون یورویی را برای خرید 

ناوگان پیش می بریم و این  در حالی است که بودجه نقدی شهرداری نیز برای مترو وجود دارد.
خبرگزاری  ایسنا
139۶/12/29yy:تاریخ

اخبار تونل

ردیفyاعتباریyبرایyطرحyمترویyتهرانyبهyمازندرانyدرyنظرyگرفتهyشد
به گزارش" تیتر امروز"، تردد و ترافیک در جاده های منتهی به شمال به ویژه در روزهای تعطیل به قدری زیاد است که مسئوالن 
برای حل این مشــکل به دنبال احداث مترویی در کنار آزادراه تهران - شــمال شــدند که این پیشنهاد را محسن نریمان، نماینده 
بابل و نایب رییس کمیســیون عمران مجلس شــورای اسالمی و عزت اهلل یوســفیان مال، نماینده آمل ارائه دادند. هر چند چندی 
پیش سیدحسین میرافضلی مدیرعامل پتروشیمی جم در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: » حدود 15 سال پیش قرار بود مترو    
تهران- آمل راه اندازی شــود و حتی شهردار وقت در حال تجهیز کارگاه برای ایستگاه اول آن در حوالی اُزگل تهران بود. این پروژه 
کمی بعد به فراموشی سپرده و صرفا به شعارها و اقدامات کوچک بی تأثیر بسنده شد. تنها اقدام مهم دراین باره، فراهم کردن مقدمات 

مترو تهران، پردیس- رودهن است؛ پروژه ای که اجرای آن جدای از مترو تهران- آمل، بسیار ضروری و فوری است. 
نماینده مردم آمل نیز در سال های گذشته پیگیری کرده و بودجه اندکی برای زنده نگه داشتن یاد پروژه دریافت کرده  است. هزینه 
اجرای مترو آمل به تهران بین سه تا 5   هزار میلیارد تومان خواهد بود. چنانچه ساالنه 2  میلیون سفر رفت وبرگشتی از این مسیر انجام 
شود و کرایه هر سفر 5   هزار تومان باشد، درآمد ساالنه این خط ساالنه  هزار میلیارد تومان خواهد بود و با لحاظ حاشیه سود آن، 
هزینه انجام  شده در مدت 1 تا 12 سال بازخواهد گشت و به هر میزان که تعداد سفرها افزایش یابد، مدت بازگشت سرمایه کوتاه تر 
خواهد شد. چنانچه محل اسکان تعداد زیادی از خانواده های تهرانی سواحل زیبای شمال و محل کار آنها تهران شود، در آن صورت 
می توان انتظار داشــت روزانه حدود 5   هزار نفر در این مســیر تردد کنند که در آن صورت سرمایه گذاری انجام شده بسیار پرسود 

خواهد بود و سرمایه گذاری در مدت کمتر از پنج سال بازخواهد گشت. در این پروژه تونل و پل های متعددی احداث خواهد شد.
این پروژه با شرایط زیر، اقتصادی و برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی جذاب خواهد بود.

1-کل منابع مالی پروژه از طریق منابع ارزی ارزان قیمت تأمین شود.
2- دولت بازپرداخت وام ارز را تضمین کند و اطمینان دهد چنانچه درآمد ساالنه پروژه از حد تفاهم شده کمتر شود، ما به التفاوت 

را به سرمایه گذار پرداخت کند.
3- ساالنه حداقل 1  میلیون سفر رفت وبرگشت در این مسیر ریلی انجام شود.
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4- کرایه بین 5 تا 7   هزار تومان برای هر سفر لحاظ شود.
5- پروژه به صورت EPCF و با حداقل دو سال دوره تنفس برای شروع بازپرداخت اصل و فرع وام و مدت پنج سال دوران بازپرداخت 

اصل و فرع وام تعیین شود.
در چنین شــرایطی این پروژه ملی برای ســرمایه گذاران داخلی و خارجی توجیه پذیر و سودآور خواهد بود و می تواند آنان را برای 
حضور فعال در این پروژه ترغیب کند. همچنین حین اجرای این پروژه عظیم، می توان ایستگاه های واقع در شهر های مسیر، از جمله 

رودهن، آبعلی و شهرهای دیگر را زودتر از موعد راه اندازی و از درآمد آن نیز در مسیر پیشبرد پروژه استفاده کرد...« 
از آنجایی که حمل و نقل ریلی در دنیا مطمئن ترین و با صرفه ترین وسیله برای حمل کاال و مردم است این عامل سرآغازی شد 

تا این طرح کلید بخورد. این مترو از تهران-رودهن-آبعلی و آمل در واقع از جاده هراز عبور می کند.
محمد اسالمی استاندار مازندران عنوان کرده بود: در بخش ریلی، متروی تهران را به مازندران وصل خواهیم کرد هر چند این پروژه 
در این بخش بسیار عظیم است و بیش از هشت میلیارد دالر اعتبار نیاز دارد اما باید سرمایه گذار جذب کنیم. اما در دیدار استاندار 
مازندران با رئیس ســازمان زمین شناسی کشور طرح اتصال مترو تهران وارد مرحله جدیدی شد. طرح اتصال مترو تهران به شمال 
برای نخستین بار در آخرین ماه های سال توسط محمد اسالمی استاندار مازندران مطرح شد. وی در عین حال خاطرنشان کرد که 
برای این طرح باید فاز مطالعاتی جدیدی در نظر گرفته شود. در حال حاضر مباحث مطالعاتی زمین شناسی برای اتصال مترو تهران 
به مازندران نیاز اســت که یکی از فعاالن زمین شناسی در استان مازندران در مصاحبه ای با یکی از رسانه ها مازندران اعالم کرد که 
دو خطر عمده وجود سنگ های آهکی و چشمه های جوشان مسیر اتصال مترو تهران را تهدید می کند. قربان وهاب زاده تصریح کرد: 
باید طرح مطالعاتی مناسب برای اجرای این طرح پیش بینی شود. وی یادآور شد: ظرفیت مطالعه مناسب برای اجرای این طرح در 
کشور وجود دارد و متخصصان داخلی می توانند در این زمینه ورود پیدا کنند. علی نبیان معاون عمرانی استاندار مازندران در گفت 
و گو با تیتر امروز، گفت: ردیف اعتباری برای طرح متروی تهران به مازندران در نظر گرفته شد و جلساتی نیز با حضور استاندار و 
رئیس شــورای شهر تهران و معاونان وزیر تشکیل شد و پیگیری آن نیز در دستور کار قرار گرفت. نبیان افزود: پس از آن جلساتی 
نیز با مجموعه سازمان زمین شناسی برگزار و برنامه ریزی های الزم انجام شد و دولت نیز در بودجه سال 1397 ردیف اعتباری برای 

آن در نظر گرفت. وی یادآور شد: متروی تهران به شمال حدود 110 کیلومتر طول دارد. 
پایگاه خبری تیتر امروز
139۷/01/0۶y:تاریخ

 راهyآهنyقزوینy-yرشتyتابستانyامسالyافتتاحyمیyشود
معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: خط آهن قزوین - رشت 
و رشــت - آســتارا در مســیر کریدور ریلی شمال - جنوب کشــور در حال اجراست و قطعه قزوین - رشــت، تابستان امسال به                         

بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرنگار ایرنا خیراهلل خادمی در مراسم افتتاح مرحله نخست اتصال ریلی آستارای ایران به آستارای جمهوری آذربایجان 
در شهرســتان آســتارا در غرب اســتان گیالن افزود: در خط آهن قزوین - رشــت، 28 کیلومتر تونل، 9 کیلومتر پل بزرگ و 20 
میلیون متر مکعب خاک برداری و خاک ریزی انجام شــده و تا اواســط اردیبهشت امســال، 164 کیلومتر آن ریل گذاری خواهد 
شــد. وی بیان کرد: مقدمات عملیات اجرایی ریل رشــت - آســتارا فراهم شــده و با توافق مالی ایران و جمهوری آذربایجان آغاز 
خواهد شــد و با اتصال راه آهن قزوین - رشــت - آســتارا، مســافت حمل کاال در کریدور شــمال - جنوب از 16 هزار به 9 هزار 
کیلومتر، زمان حمل کاال از 45 به 25 روز و هزینه حمل و نقل تا 40 درصد کاهش می یابد. خادمی اظهار کرد: 13 هزار کیلومتر 
راه آهن در کشــور دایر و توســعه شــبکه ریلی از اولویت های دولت است و ســه هزار و 410 کیلومتر ریل گذاری در حال اجرا و 
مطالعات پنج هزار کیلومتر راه آهن جدید نیز در حال انجام اســت. مرحله نخســت پروژه ریلی اتصال آســتارای ایران به آستارای 
آذربایجان و پایانه آن، با حضور مقامات جمهوری اســالمی ایران و جمهوری آذربایجان در شهرستان آستارا در غرب استان گیالن 
افتتاح شــد. جمهوری اســالمی ایران و جمهوری آذربایجان در ابتدای ســال 1395 به منظور توسعه همکاری های اقتصادی، به 
 ایجاد ارتباط ریلی متعهد شــده بودند و ســال گذشــته با تحقق آن، قطارهای جمهوری آذربایجان و روسیه، عبور آزمایشی خود       
را از این مســیر تجربه کردند و در آینده با اتصال آن به راه آهن رشــت - قزوین، کریدور ریلی شمال - جنوب ایران تکمیل خواهد 
شد. بندر مرزی آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در غرب استان گیالن، با جمهوری آذربایجان 38 کیلومتر مرز خاکی و 15 کیلومتر 

مرز آبی دارد و گمرک این شهرستان از مبادی مهم صادرات و واردات کشور است. 
خبرگزاری  ایرنا

139۷/01/0۷yy:تاریخ
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yاروميهyدریاچهyنجاتyبرایyکيلومتریy35yتونلyاحداث
نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی از احداث تونل 35 کیلومتری برای نجات دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: اولین کار اساسی 
برای نجات دریاچه انتقال آب از طریق یک تونل 35 کیلومتری از آذربایجان شــرقی است که 650 میلیون متر مکعب آب منتقل 

می کند.
به گزارش خبرآنالین از تبریز، دکتر مســعود پزشــکیان در نطق پیش از نماز جمعه روز 16 فروردین تبریز گفت: دغدغه استان ما 
دریاچه ارومیه است. وی با بیان اینکه در رابطه با دریاچه دو راه اساسی داریم و 20 پروژه درحال کار وجود دارد، افزود: اولین کار 
اساسی برای نجات دریاچه انتقال آب از طریق یک تونل 35 کیلومتری از آذربایجان شرقی است که 650 میلیون متر مکعب آب 
منتقل می کند، که تاکنون 18 کیلومتر و 900 متر این پروژه کار شده است. وی با یادآوری اینکه، جهت تسریع دستگاه از دوطرف 
بصورت شبانه روزی کار می کند تا بهم وصل شود، گفت: سدی درست شده تا آب جمع شده و به دریاچه منتقل شود. وی با اشاره 
به تالشهای شبانه روزی خاطرنشان کرد: 650 میلیون متر مکعب آب انتقال داده می شود، تاکنون 800 میلیارد پول خرج شده و 
برای اتمام پروژه همین میزان نیاز داریم. پزشکیان با یادآوری اینکه، احداث 16 کیلومتر تونل به همراه یک کانال تا مرحله اتمام 
پروژه باقی مانده که 18 ماه زمان نیاز دارد. نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اســکو در مجلس با تاکید بر اینکه مقرر بود این پروژه 
دوساله انجام شود ولی تالش می شود زودتر به بهره برداری برسد، گفت: پروژه های بعدی هم وجود دارد که تاکنون 1000 میلیارد 

هزینه شده، 500 میلیون یورو نزدیک 3 هزار میلیارد تومان هم قرارداد انتقال آب ارس به شبستر است.
خبرگزاری خبرآنالین
139۷/01/1۷yy:تاریخ

فرماندارyویژهyتنکابنyازyپيشرفتy25yدرصدیyقطعهyپنجمyآزادyراهyتنکابنyبهyالموتyقزوینyخبرyداد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید امیر حسینی جو با بیان اینکه اجرای این طرح به طول 160 کیلومتر در مناطق کوهستانی 
و صعب العبور بر عهده قرار گاه خاتم االنبیا به عنوان مسئول و پیمانکار اجرایی این پروژه است گفت: مسیر 320 کیلومتری تنکابن 
به قزوین با احداث این جاده با 172 کیلومتر کاهش به 160 کیلومتر خواهد رسید و مسافران 2 ساعت زودتر به مقصد می رسند.
فرماندار ویژه تنکابن با اشاره به اینکه از مسیر 160 کیلومتری این جاده 90 کیلومتر آن در استان قزوین و بقیه در مازندران قرار 
داشته و سه تونل نیز در حال حاضر احداث شده از نشانه گذاری قطعه چهارم به طول 4 کیلومتر خبر داد و افزود: قطعه پنجم این 

جاده مربوط به حوزه استحفاظی 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
 سید امیر حسینی جو گفت: جاده تنکابن به الموت قزوین به عنوان یکی از بزرگترین طرح های عمرانی به رونق گردشگری منطقه 

و رشد و توسعه اقتصادی مناطق دو هزار و سه هزار و نیز الموت کمک بسزایی می کند.
 خبرگزاری صدا و سیما
139۷/01/1۷yy:تاریخ

چشمهyعلیyمتروyراyبازیyمیyدهد؟
به گزارش ایســنا، بیش از یک ســال پیش، هشدارها برای عبور مترو از محدوده  تاریخی شــهرری مطرح شدند، خط ِشش مترو 
نخست مسیر "برج طغرل"، قبرستان "ابن بابویه"، "دژ رشکان" و "محوطه چشمه علی" را دور زد تا از بروز هر گونه آسیبی به این 
محوطه های تاریخی جلوگیری کند، اما بعد از مدتی خبر رســید، دبی آب در چشمه علی شهرری پایین تر می رود و حتی یکی دو 
بار هم آب چشــمه خشک شده اســت به حدی که حتی 12 اسفند سال گذشته، مجید مهدوی، سرپرست سابق اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران به دستور علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری به این محوطه تاریخی رفت و شــخصا از محوطه  چشمه علی دیدن کرد و همان جا اعالم کرد که نامه نگاری ها برای 

توقف پروژه  مترو تا بررسی تکمیلی کارشناسان برای پی بردن به علت خشک شدن آب چشمه علی را انجام می دهد. 
حدود 15 روز بعد هم، دالور بزرگ نیا مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری استان تهران از این محوطه تاریخی 
در شــهرری بازدید میدانی انجام داد. او نیز در این بازدید تاکید کرد تا »عملیات عمرانی مترو تا بازگشــت خروجی آب چشمه به 
شرایط اولیه و ارائه یک راهکار کارشناسی از طرف شرکت مترو باید متوقف شود.« و سرانجام 26 اسفند دستور توقف کار مترو در 

خط شش و محدوده چشمه علی در شهرری صادر شد. 
بزرگ نیا در مورد این دستور به ایسنا اعالم کرده بود: »عملیات عمرانی مترو تا بازگشت خروجی آب چشمه علی به شرایط اولیه و 

ارائه یک راهکار کارشناسی از طرف شرکت مترو باید متوقف شود.«
 اکنون امیر مصیب رحیم زاده، مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرری به ایسنا می گوید: کارشناسان مترو در 
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خط شش مترو طرح های مطالعاتی را به میراث فرهنگی فرستاده اند و تائیدیه هیات علمی دانشگاه نیز در این طرح وجود دارد که 
اقدامات کنونی مترو باعث کم شدن دبی آب چشمه علی شهرری نیست.

در همین هفته باید یک جلســه دیگر با دوستان بگذاریم تا آن ها طرح های خود را توضیح دهند. او با بیان این که نخست باید نظر 
میراث فرهنگی در این زمینه تامین شــود، ادامه می دهد: دستگاه های ذیربط دیگر در حوزه های زمین شناسی، منابع طبیعی و آب 
نیز باید به این مســاله وارد شــوند، اما تا کنون فقط میراث فرهنگی به این مساله وارد شده است، آن ها نیز باید در این زمینه نظر 
دهند. رحیم زاده با تاکید بر این که در صورت تصویب طرح در کمیته فنی میراث فرهنگی اســتان تهران، خط شش مترو می تواند 
پروژه خود را ادامه دهد، بیان می کند: در حال حاضر بخش شمالی چشمه، کم آب است، اما بخش جنوبی که در مقابل کتیبه  قرار 

می گیرد هنوز آب جوشش دارد.
  خبرگزاری ایسنا
139۷/01/21yy:تاریخ

اجرایyبزرگترینyتونلyریلیyکشورyدرyراهyآهنyدورودyـyخرمyآباد
به گزارش فصل اقتصاد به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خیراهلل خادمی در سفر به استان لرستان از 
پروژه های احداث راه، آزادراه و راه آهن در این اســتان بازدید کرد . خادمی در بازدید از آزادراه اراک ـ بروجرد ـ خرم آباد گفت: این 
آزادراه یکی از مهمترین کریدورهای ترافیکی کشور در اتصال نواحی شمال کشور به بندر امام خمینی )ره( است که عالوه بر نقش 

آن در جابه جایی بار و مسافر، جایگاه ویژه ای در صادرات، واردات و ترانزیت کاال دارد . وی پیشرفت فیزیکی آزادراه اراکـ  بروجردـ 
خرم آباد را 70 درصد اعالم کرد و گفت: هم اکنون 1221 نفر نیروی انسانی به طور مستقیم و 466 دستگاه ماشین آالت در قطعات 
فعال پروژه به کار گرفته شده است تا این پروژه هرچه سریعتر تکمیل و به بهره برداری برسد . مترمربع از محوطه آن ساخته شده 

و همچنین برای احداث این خط ریلی 1650 متر پل نیز اجرا شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی طول این آزادراه را 134 کیلومتر عنوان کرد و افزود: این آزادراه موجب اتصال آزادراه اراک ـ سلفچگان 
ـ ساوه و آزادراه خرم آبادـ  پل زال می شود و همچنین نقش مهمی در گشایش گره های ترافیکی در محدوده  شهرهایی چون اراک، 
بروجــرد و خرم آبــاد دارد . خادمی همچنین در این بازدید از تونل پونه در آزادراه اراکـ  بروجردـ  خرم آباد بازدید کرد و گفت: این 
تونل اولین و بزرگترین تونل سه خطه آزادراهی کشور است که نقش میانبر مسیر بروجرد به خرم آباد را ایفا می کند و مسیر فعلی 
بــه طول 100 کیلومتر را به 58 کیلومتر کاهش می دهد.اجرای پل بزرگ نوغان در محور داران ـ دورود ـ الیگودرز معاون وزیر راه 
وشهرســازی در این ســفر همچنین از محور دارانـ  دورودـ  الیگودرز بازدید کرد و در این خصوص اظهار داشت:  عملیات تکمیلی 
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باند دوم این محور در دو قطعه در حال اجرا اســت که قطعه اول به طول 7 و قطعه دوم به طول 17.9 کیلومتر از دامنه به ســمت 
الیگودرز آغاز شــده و در محدوده حوضه استحفاظی اســتان اصفهان در نزدیکی روستای دره ساری به اتمام می رسد . مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در بازدید از پل بزرگ نوغان در این محور اعالم کرد: این پل به طول 60 متر 
در ابتدای قطعه دوم محور بر روی رودخانه نوغان واقع شــده اســت که دارای کوله ای یکپارچه به عرض 11.80 متر، سه دهانه 20 
متری به همراه پایه های میانی و یک دال به عرض 11.80 متر برای خط برگشت است. وی خاطرنشان کرد: در زیر عرشه دو ستون 
به قطر 1.60 متر بر روی پی ســطحی ســاخته خواهد شد که پی این پل نیز از نوع پی سطحی است . اجرای بزرگترین تونل ریلی 
کشــور در راه آهن دورود ـ خرم آباد معاون وزیر راه و شهرســازی در بازدید از پروژه های استان لرستان از راه آهن دورود ـ خرم آباد 
بازدید کرد و اظهار داشت: این پروژه به طول 367 کیلومتر، یکی از مهم ترین خطوط ریلی کشور است که با افزایش ظرفیت خط 
سراسری نقش عمده ای در توسعه ترانزیت کاال ایفا می کند و زمینه افزایش مبادالت بین المللی از طریق خط آهن را فراهم می کند. 
خادمی با بیان اینکه طراحی این راه آهن 160 کیلومتر بر ساعت برای قطارهای مسافری و 120 کیلومتر بر ساعت برای قطارهای 
باری است، افزود: عملیات اجرایی این خط ریلی با پیشرفت فیزیکی حدود 32 درصدی در حوزه زیرسازی در حال انجام است که 
دارای چهار ایســتگاه ترافیکی و ســه ایستگاه مسافری است . وی در ادامه با تاکید بر حفاری 5 هزار متر تونل طی سال گذشته در 
این خط ریلی افزود: راه آهن دورود ـ خرم آباد دارای بزرگترین تونل ریلی کشــور به طول 6.4 کیلومتر اســت و به منظور افزایش 
روند اجرایی پروژه، 4 دستگاه بچینگ به کارگاه ها اضافه شده و هم اکنون به وسیله سه دستگاه قالب الینینگ در سه تونل عملیات 

اجرایی الینینگ در حال انجام است.
پایگاه خبری فصل اقتصاد
139۷/01/23yy:تاریخ

طرحyگرمسيریyتاyپایانyسالy9۷yبهyاتمامyمیyرسد
 هوشــنگ بازوند در جریان بازدید از طرح ســامانه گرمسیری در غرب استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این پروژه 
تعدادی از شهرســتان های استان را در راســتای توسعه با محور آب زیرپوشش قرار می دهد. استاندار کرمانشاه ادامه داد: با وجود 
اینکه این پروژه در سال 96 باید به اتمام می رسید اما بنا به دالیلی از جمله زلزله کرمانشاه اتمام آن با تاخیر انجام می شود. به گفته 
او، هرچند به خود سازه های پروژه در زلزله آسیبی نرسید اما حدود سه ماه کارگاه آن تعطیل شد. بازوند در خصوص پیشرفت این 
طرح نیز گفت: تونل اصلی مرحله یک نوسود 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تونل بازی دراز نیز تا 80 درصد پیشرفت دارد که 
تا پایان شــهریور به اتمام می رســد. وی ادامه داد: کار ساخت سد ازگله که حلقه وصل تونل نوسود است رو به اتمام می باشد و در 

مجموع هزینه این طرح در 2 بخش کرمانشاه و ایالم 6 هزار میلیارد تومان است. 
بهروز مرادی سرپرســت شــرکت توسعه آب و نیروی ایران نیز گفت: با عملیاتی شــدن سامانه گرمسیری حدود 24 هزار هکتار از     
زمین های کشــاورزی استان کرمانشاه در 2 بخش توسعه و بهبود زیرپوشش قرار می گیرد. البته وی در حالی این آمار را ارائه داد 
که خسرو شهبازی مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه این رقم را 33 هزار هکتار اعالم کرد. مرادی با بیان اینکه سهم استان 
کرمانشاه از سامانه گرمسیری 55 درصد و استان ایالم 45 درصد است، افزود: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم این سامانه را افتتاح 
کنیم. وی در خصوص طرح سردســیری نیز گفت: این طرح از ســمت پالنگان باید اجرایی شود که مطالعات آن هنوز کامل نشده 
اســت. طرح گرمسیری که برای مهار آب های مرزی در غرب کشــور عملیاتی شده است به طول400  کیلومتر آب را از ازگله در 

استان کرمانشاه به موسیان دهلران در استان ایالم انتقال می دهد.
خبرگزاری ایرنا
139۷/01/24yy:تاریخ

بهرهyبرداریyازyطبقهyدومyتونلyآرش-اسفندیارyدرyاردیبهشتyماه
 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت فنی عمرانی شــهرداری تهران، در نشســتی که با حضور پیروز حناچی 
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و مدیران ارشد معاونت،  حبیب اهلل تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه 1 و همچنین جمعی از 
دســت اندرکاران پروژه احداث پل های تقاطع غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه های امام علی)ع( و شهید صیاد شیرازی در محل 
کارگاه پروژه برگزار شــد، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مقاطع مختلف اجرایی، تدابیری به منظور تسریع عملیات عمرانی 
اتخاذ شــد. در حالی که تالش دســت اندرکاران اجرایی این پروژه بر تکمیل هرچه سریعتر پل دسترسی از بزرگراه امام علی)ع( به 
ســمت غرب بلوار ارتش متمرکز شــده است، ضرورت تکمیل بخش های دیگری از هسته مرکزی این پروژه شامل رمپ های غرب 
به جنوب و شمال به جنوب تقاطع بلوار ارتش با بزرگراه امام علی)ع( مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات مورد نیاز 
برای تکمیل دسترسی های یادشده، به همراه اصالحات هندسی الزم برای توسعه خطوط اتوبوس های تندور)بی آر تی( انجام شود. 
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در این نشست همچنین موضوع جابجایی دکل های برق فشار قوی از رفیوژ میانی بلوار ارتش به عنوان پیش نیاز تکمیل پل ها و 
مسیرهای دسترسی تقاطع غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه های امام علی)ع( و شهید صیاد شیرازی مطرح و مقرر شد تمهیدات 
الزم برای اجرایی ساختن این مهم، ضمن هماهنگی با شرکت توزیع برق منطقه ای، بررسی، مطالعه و برنامه ریزی شود. معاون 
فنی و عمرانی شهرداری تهران در ادامه این بازدید میدانی، به منطقه 3 شهرداری تهران رفت تا درباره الزامات مربوط به گشایش 
ترافیکی فاز نخســت پروژه احداث تونل آرش- اسفندیار گفتگو کند. در بازدیدی که متعاقب برگزاری این نشست از بخش های 
مختلف هفتمین تونل ترافیکی پایتخت صورت پذیرفت، مقرر شد طبقه دوم تونل ارتباطی خیابان آرش به بلوار اسفندیار و بزرگراه 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی که وظیفه برقراری ارتباط 2 بخش غربی و شرقی خیابان آرش در مسیر غرب به شرق را بر عهده دارد، 

طی روزهای نخست اردیبهشت ماه امسال و همزمان با اعیاد شعبانیه تحویل شهروندان شود.
 خبرگزاری مهر
139۷/01/24yy:تاریخ

عملياتyاجراییyطرحyانتقالyآبyشمالyخوزستانyآغازyشد
به گزارش ایرنا آیین شروع عملیات ساخت سامانه انتقال آب به شهرستان های ایذه و باغملک با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو 
در محل اداره آب و فاضالب شــهری ایذه برگزار شــد. محمدرضا شمسایی در آیین آغاز این طرح با بیان اینکه تأمین آب شرب، 
بهداشت و کشاورزی شمال شرق خوزستان از طریق این پروژه انجام می شود افزود: مطالعات این طرح از دو سال پیش آغاز شد 
و بعد از مناقصه بین المللی به مرحله اجرا رســیده است. وی افزود: در این پروژه آب مصرفی 753 هزار نفر در هفت شهر و 679 
روســتای شمال شرق خوزســتان برای مدت 30 سال تأمین خواهد شد. وی گفت: هزینه انجام این طرح که توسط یک شرکت 

چینی تأمین شده است 406 میلیون یورو است. 
شمسایی تأکید کرد: با انجام این پروژه شاهد رونق قابل توجهی در بخش کشاورزی خواهیم بود و با جرای کامل این طرح امکان 
توســعه باغات دیم به میزان 40هزار هکتار و آبیاری 18هزار هکتار اراضی کشــاورزی دشــتهای ایذه و باغملک فراهم می شود. 
وی اظهار کرد: همچنین اجرای این طرح باعث ایجاد اشــتغال برای یک هزار نفر به صورت مســتقیم و ســه هزار نفر به صورت              
غیر مستقیم خواهد شد. مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از حفر پنج هزار و 800 متر تونل برای انجام این پروژه خبر داد 
و تصریح کرد: انتقال آب با استفاده از لوله های فلزی انتقال آب انجام می شود و 105 کیلومتر خطوط انتقال آب برای کشاورزی 
دشــت های اطراف تاالب میانگران و بندون ایجاد خواهد شــد. همزمان با اعالم شــروع عملیات شروع طرح انتقال آب، عملیات 
اجرایی شبکه فاضالب، نصب انشعابات فاضالب و اصالح شبکه توزیع شهر ایذه نیز آغاز شد. مردم شهرستان های ایذه و باغملک و 
روستاهای حومه چندین سال است از جیره بندی آب رنج می برند و امیدوارند با تکمیل این پروژه گامی موثر برای رفع مشکالت 

آنها برداشته شود.
خبرگزاری ایرنا
139۷/01/31yy:تاریخ

اتمامyفازyنخستyمطالعاتyپروژهyاحداثyتونلyامتدادyخيابانyاستادyمعين
فاز نخســت مطالعات پروژه احداث تونل- زیرگذر اتصال خیابان اســتادمعین به خیابان شهید اکبری به اتمام رسید. به گزارش 
ایســنا، در نشستی که با حضور دکتر پیروز حناچی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران برگزار شد، ضرورت تدوین نقشه های 
اجرایی پروژه احداث تونل- زیرگذر اتصال خیابان اســتاد معین به خیابان شــهید اکبری، به صورت مرحله به مرحله مورد تاکید 
قرار گرفت تا کارگاه این پروژه با توجه به نهایی شــدن مطالعات فاز نخســت، به ســرعت فعال شود. در این نشست که مهندس 
بهنام اتابکی مدیرعامل ســازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، مدیران و کارشناسان گروه تونل و فضاهای زیرسطحی این 
سازمان و همچنین مشاوران طراح تونل- زیرگذر امتداد خیابان استاد معین به خیابان شهید اکبری نیز حضور داشتند، گزارشی از 
ضرورت های فنی بازنگری در طرح احداث زیرگذر امتداد خیابان استاد معین و عبور از عرض خیابان آزادی به روش تونلی مطرح و 
ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر الزم به منظور اطمینان از عدم نشست های سطحی و حفظ 
ایمنی شــبکه های تاسیساتی تاکید شــد. گفتنی است تالش برای برقراری ارتباط شمالی- جنوبی خیابان استاد معین با خیابان 
شــهید اکبری که باعث کاهش ترددهای اضافی در خیابان آزادی و میدان آزادی خواهد شد، در ابتدا با روش احداث زیرگذر در 
دســتور کار قرار گرفت اما مالحظاتی همچون اهمیت ترافیکی میدان آزادی و دشواری اجرای طرح های انحراف ترافیک در این 
معبر و همچنین وفور معارضات تاسیساتی و حساسیت کار در نزدیکی تونل مترو، مدیریت شهری را بر آن داشت تا در روش اجرای 
پروژه بازنگری کند. بنابراین با توجه به اجرای بخش قابل توجهی از شــمع های موردنیاز برای احداث زیرگذر، یک طرح تونلی 
بهینه با لحاظ حداقل ضرورت های الزم جهت تقویت شمع ها مورد توجه قرار گرفت و فاز نخست مطالعات را پشت سر گذاشت.
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بر اســاس گزارش روابط عمومی معاونت فنی شــهرداری تهران، الزم به ذکر است با بهره برداری از این پروژه تونلی ضمن افزایش 
ظرفیت معابر شمالی- جنوبی منطقه، از ترافیک کندروهای خیابان آزادی کاسته شده و وضعیت تردد در امتداد بزرگراه یادگارامام)ره( 
بهبود می یابد؛ ضمن آنکه برقراری ارتباط خیابان استاد معین با محالت شمال خیابان آزادی، سبب خروج این معبر حمل و نقلی از 

بن بست موجود شده و به این ترتیب رفت و آمد میان محالت مناطق 2 و 9 شهرداری تهران تسهیل خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا
139۷/02/01yy:تاریخ

ریلyگذاریyقطارشهریyکرمانشاهyامسالyشروعyمیyشود
ســعید سلیم ساسانی مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشــاه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به پیشرفت فیزیکی 24 
درصدی فاز یک پروژه قطار شهری کرمانشاه، گفت: در صورت تخصیص اعتبار مناسب فاز اول این پروژه سال 1400 به بهره  برداری 
می رسد. ساسانی بودجه امسال پروژه قطار شهری کرمانشاه را 28 میلیارد تومان اعالم و تصریح کرد: در کنار اختصاص این میزان 

بودجه، فروش اوراق مشارکت و اعتبار غیرنقدی هم برای پروژه داریم.
 وی با اشــاره به حمایت های استاندار کرمانشاه از پروژه، گفت: همچنین استاندار پیگیر است تا بتوان 350 میلیارد تومان از محل 
سفر ریاست جمهوری ظرف سه سال برای پروژه جذب اعتبار داشته باشیم و بتوانیم فاز یک را تکمیل کنیم. ساسانی افزود: از طرفی 
شــهردار کرمانشــاه نیز فروش 180 میلیارد تومان اوراق مشارکت را در بودجه امسال خود لحاظ کرده که با فروش آن اعتبار الزم 
برای فاز اول تامین می شود. ساسانی اعتبار سال گذشته پروژه قطار شهری را 55 میلیارد تومان اعالم و تصریح کرد: از این میزان 

بیش از 45 میلیارد تومان آن تخصیص داده شد.
 ساســانی با اشاره به شروع به کار ساخت ایستگاه های روگذر قطار شهری از تابستان امسال، گفت: در فاز اول پنج ایستگاه روگذر 
داریم که ســاخت ایســتگاه ابتدای فرهنگیان در اولویت قرار دارد و عملیات اجرایی آن تابســتان امسال شروع می شود. وی افزود: 

همچنین تکمیل تونل قطار شهری در محدوده سه راه 22 بهمن تا میدان آزادی با جدیت ادامه دارد. 
ساســانی با بیان اینکه پروژه قطار شــهری در فاز اول دارای دو ایستگاه زیرگذر اســت گفت:  ساخت ایستگاه آزادی شروع شده و 
از تابســتان امسال ساخت ایستگاه زیرگذر بسیج نیز شروع می شــود. ساسانی با اشاره به پیگیری فروش اوراق مشارکت و انتخاب 
پیمانکار برای شروع فاز روسازی پروژه، گفت: به زودی فاز روسازی پروژه قطار شهری کرمانشاه آغاز می شود. مدیرعامل قطار شهری 
کرمانشاه تصریح کرد: امسال تالش داریم هرچه سریعتر وارد فاز ریل گذاری شویم و قطعا تا پایان سال کار ریل گذاری پروژه شروع 
می شــود. ساسانی از همه مسئولین و نمایندگان استان خواست با توجه به اهمیت پروژه قطار شهری برای رونق اقتصاد و اشتغال 

شهر کرمانشاه کماکان تالش خود را برای افزایش جذب اعتبارات  این پروژه انجام دهند.
خبرگزاری ایسنا
139۷/02/02yy:تاریخ

حفاریy۷۷00yمترمربعyازyتونلyخطy3yقطارشهریyمشهد
به گزارش شهرآرا آنالین، کیانوش کیامرز مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به آخرین اقدامات 
انجام شده در احداث خط 3 قطارشهری مشهد بیان کرد: در حال حاضر 7700 متر حفاری تونل خط 3 قطارشهری مشهد انجام 
شده و دو دستگاه TBM نیز در حرم مطهر رضوی و بولوار آموزگار در حال حفاری است. وی افزود: در حال حاضر به دلیل تامین 
منابع مالی روند احداث ایستگاه های خط 3 قطارشهری مشهد کند است اما با انتشار اوراق مشارکت که مجوز آن انتهای سال گذشته 

اخذ شد، روند احداث ایستگاه ها سرعت می گیرد.
 مدیرعامل شــرکت قطارشهری مشــهد تصریح کرد: در این راستا از انتهای اردیبهشت ماه، 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت به 
فروش می رســد تا از ابتدای خرداد عملیات احداث حجم بســیاری از ایستگاه های خط 3 قطارشهری مشهد آغاز شود. کیامرز در 
خصوص ایستگاه های احداث شده در خط 3 قطارشهری مشهد گفت: در حال حاضر عملیات احداث 3 ایستگاه میدان شهدا )ابتدای 
خیابان شــیرازی( با 10 درصد پیشــرفت فیزیکی، ایستگاه باب الجواد در حرم مطهر رضوی با 15 درصد پیشرفت فیزیکی و پایانه 

مسافربری امام رضا)ع( فعال است. 
وی با بیان اینکه برای احداث خط 3 قطارشهری مشهد 6500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت احداث 
خطوط قطارشــهری، برنامه ریزی شده تا طی سه سال آینده خط 2 قطارشهری مشهد و مسیر میدان شهدا تا پایانه مسافربری در 

خط 3 قطارشهری مشهد احداث شود که این خود دستاورد بزرگی در کشور محسوب می شود.
پایگاه خبری شهرآرا آنالین
139۷/02/03yy:تاریخ
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نشریه انجمن تونل ایران

تونلyآرشy-yاسفندیارyدرyمرحلهyپایانیyعملياتyساخت
 مدیرعامل ســازمان مهندسی و عمران شــهر تهران گفت: تونل ارتباطی خیابان آرش به بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی زیر روکش آسفالت رفت. به گزارش ایسنا احسان نوش آبادی افزود: کل مسیر 1450 متری تونل اصلی آرش - اسفندیار 
زیر روکش آســفالت رفته و متعاقب پیشرفت قابل مالحظه اقدامات مربوط به نصب تجهیزات تاسیساتی، 10 عدد از 14 جت فن 
موردنیاز برای راه اندازی سیستم تهویه تونل نیز نصب شده است. وی در تشریح روند پیشرفت سایر اقدامات اجرایی پروژه از نصب 
40 درصد سینی کابل های پیش بینی شده برای تکمیل تجهیزات تاسیساتی هفتمین تونل ترافیکی شهر تهران خبر داد و گفت: 
پیشرفت عملیات اجرایی پروژه در مرز 95 درصد قرار دارد. مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، اجرای عملیات حفاری 
بــه منظور ایجاد خروجی اضطراری تونل به بلوار اســفندیار را از دیگر جبهه های فعــال پروژه ذکر و ابراز امیدواری کرد که معدود 

اقدامات عمرانی باقی مانده تا پایان خردادماه سال جاری به سرانجام برسد.
 بنا بر اعالم پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با بهره برداری از هفتمین طرح تونلی شهر تهران، دسترسی های 
شــرقی - غربی در یکی از پرتراکم ترین مناطق پهنه شــمالی پایتخت )منطقه 3( تسهیل خواهد شد. گشایش این تونل، تبعات 
ترافیکی ناشــی از قطع ارتباط معابر شرقی- غربی منطقه توسط بزرگراه شهید مدرس و خیابان حضرت ولیعصر)عج( را به حداقل 
خواهد رساند. فاز نخست این پروژه شامل طبقه دوم تونل )واقع در زیر بزرگراه مدرس( به همراه رمپ راستگرد خیابان آرش شرقی 
به بزرگراه مدرس از اواســط اردیبهشت ماه مورد بهره برداری آزمایشــی قرار گرفت و به این ترتیب ارتباط خیابان آرش غربی به 

خیابان آرش شرقی و مسیر جنوب به شمال بزرگراه مدرس برقرار شد.
خبرگزاری ایسنا
139۷/02/31yy:تاریخ

شهردارyتبریزyخبرyداد:نصبyدومينyدستگاهy“تیyبیyام”yخطyدوyقطارyشهریyتبریز
 شــهردار تبریز از آغاز مراحل تجهیز و نصب دومین دســتگاه “تی بی ام” خط دو قطار شهری تبریز، خبر داد و گفت: هفده قطعه 
از این دســتگاه پس از ترخیص گمرک و انتقال آن به تبریز در حال نصب اســت. به گزارش تبریزمدرن، مهندس ایرج شهین باهر 
در جریان بازدید خود به همراه معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از مراحل نصب این قطعات، اظهار امیدواری کرد: تا پایان 
خرداد ســال جاری تمامی قطعات منتقل و مراحل نصب آن به اتمام برسد. وی تصریح کرد: اجرای پروژه خط دو نیز با تسریع در 
روند احداث ایستگاه اول و دوم در قراملک و شهرک امام خمینی )ره( و پیشروی در حفاری تونل با استفاده از دستگاه حفار تمام 

مکانیزه )TBM( با سرعت پیش می رود. 
شــهین باهر ادامه داد: دریافت 420 میلیون دالر تســهیالت بانکی به صورت فاینانس برای پیشــرفت پروژه خط دو قطار شهری، 
تصویب شورای شهر تبریز و شورای اقتصاد را می طلبد تا با تخصیص آن کلیه تجهیزات این پروژه خریداری شود. اما موضوع مورد 
بحث نحوه بازپرداخت 50 درصد سهم دولت و 50 درصد سهم شهرداری تبریز است. شهردار تبریز تشریح کرد: خط دوم متروی 
تبریز به طول حدود 22٫4 کیلومتر به عنوان یکی از طوالنی ترین مسیرهای مترو در کشور محسوب می شود و شامل 20 ایستگاه، 
که از محدوده زمین های قراملک )کارخانه کود آلی( شروع شده، از طریق خیابان وحدت و میدان قراملک )اولین ایستگاه( و پس از 
عبور از زیر خیابان آخونی، خیابان قدس، سه راه امین، میدان دانشسرا، وارد خیابان عباسی شده و تا میدان شهید فهمیده امتداد 

یافته و در ادامه مسیر به سمت سه راهی ولیعصر، میدان استاد معین و در نهایت در میدان بسیج خاتمه می یابد.
 پایگاه خبری تبریز مدرن
139۷/03/01y:تاریخ

حفاریyتونلyجادهyقاضیyخانy-yبدرهyپایانyیافت 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان ایالم از اتمام عملیات حفاری تونل در مسیر جاده قاضی خان - بدره خبر داد. سید کمال الدین 
میرجعفریان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: طرح راهســازی جاده قاضی خان - بدره 13 کیلومتر طول دارد که تاکنون 

هفت کیلومتر از این مسیر تکمیل و آسفالت شده است.
وی افزود:شــش کیلومتر باقی مانده در این محور شــامل عملیات خاکبرداری، حفر تونل و احداث یک پل بزرگ است که تاکنون 
مهمترین قسمت این پروژه تونلی به طول 200 متر بوده که عملیات حفاری آن از 2 سمت شهرستان سیروان و بدره پایان یافته 
اســت. وی از پیشــرفت فیزیکی 95 درصدی پل بزرگ 160 متری در این محور خبر داد و یادآور شد: این پل که از روی رودخانه 
جابر می گذرد شــامل یک پل بتونی با هشــت دهنه 22 متری است که با پیشــرفت 95 درصدی در مراحل پایانی کار قرار دارد. 
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم تاکید کرد: پروژه راهسازی قاضی خان - بدره با پیشرفت بیش از 80 درصدی در حال انجام است و         

پیش بینی می شود در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز امسال بهره برداری شود.
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وی با بیان اینکه به ســرانجام رســاندن این طرح باعث بهره مندی مردم شهرستان  های سیروان و بدره از این راه استاندارد و ایمن 
خواهد شد، گفت: تالش خواهیم کرد تا با تزریق اعتبار الزم این محور تا پایان سال جاری ترددپذیر شده و به بهره برداری برسد. به 
گزارش ایرنا، جاده قاضی خان به بدره که باعث وصل شدن شمال به جنوب استان است نقش مهمی در توسعه اقتصادی، راحتی و 
امن بودن سفر و صرفه جویی در مصرف سوخت خواهد داشت. این طرح راهسازی به یکی از آرزوهای مردم شهرستان های سیروان 
و بدره تبدیل شده بود و با وجود آنکه بیش از 17 سال از آغاز عملیات اجرایی این پروژه می گذرد ولی تاکنون زمینه بهره برداری 
از آن فراهم نشده است. با اجرای این پروژه مسیر بدره - سیروان 45 کیلومتر کوتاه تر می شود و فاصله جاده ای مناطق جنوبی با 

محدوده شمالی استان ایالم را 70 کیلومتر کاهش می دهد.
خبرگزاری ایرنا
139۷/03/19yy:تاریخ

پيشرفتy91yدرصدیyقطعهyاولyآزادراهyتهرانy–yشمال
معاون وزیر راه و شهرســازی معتقد اســت: با توجه به فضای مثبت و زنده ای که در سرتاسر کارگاه آزادراه تهران _ شمال به وجود 
آمده، این پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری خواهد رسید. خیراهلل خادمی در گفت وگو با ایسنا، اعالم کرد: قطعه نخست 
آزادراه تهران_ شــمال به پیشرفت 91 درصدی رســیده و در حال حاضر کار بر روی آن در حوزه روسازی و تاسیسات ادامه دارد. 
با توجه به این که نصب برخی از تاسیســات مورد نیاز به تکمیل روســازی احتیاج خواهد داشت، کار در این حوزه ظرف هفته های 
آینده ادامه دارد. وی درباره آخرین وضعیت ســاخت قطعه دوم آزادراه تهران_ شــمال نیز توضیح داد:  این قطعه نیز خوشبختانه 
با وجود آنکه تنها یک ســال از کلنگ زنی اش گذشــته، پیشــرفت خوبی داشته و به 21/5 درصد پیشــرفت رسیده است. در حال 
حاضر کار در بخش های مختلف این قطعه ادامه دارد و خوشــبختانه ســرعت پیگیری بسیار مطلوب به نظر می رسد. معاون وزیر 
راه و شهرســازی با اشاره به پیگیری ســاخت تونل البرز در قطعه دوم این آزادراه، تصریح کرد: این تونل که طوالنی ترین تونل 
جاده های ایران به حســاب آمده و یکی از پیچیده ترین پروژه های عمرانی کشــور است، خوشــبختانه در مراحل پایانی حفاری 
خود به ســر می برد. به گفته خادمــی از 6400 متر طول تونل البرز تنها حفاری 200 متــر آن باقی مانده که در صورت نهایی 
شــدن تا دو ماه آینده می توان رســما مراسم پایان حفاری این تونل برگزار خواهد شــد. وی عدد مورد نیاز برای تکمیل قطعه 
دوم این آزادراه را 1500 میلیارد تومان قلمداد کرد و گفت: در صورت رســیدن منابع الزم قطعه دو ظرف یک برنامه چهارساله 
به بهره برداری خواهد رســید. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور درباره آخرین وضعیت قطعه سوم 
آزادراه تهران _ شــمال نیز توضیح داد: بنیاد مستضعفان کار ساخت این قطعه را پیگیری می کند و در حال حاضر شرایط برای 
جــذب فاینانس از کشــورهایی مانند کره جنوبی و چیــن یا حتی فاینانس از منابع داخلی در دســتور کار این بنیاد قرار دارد. 
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 پیش بینی می شود با نهایی شدن مقدمات الزم برای مشخص شدن چگونگی جذب سرمایه کار اجرایی در قطعه سوم نیز کلید 
بخورد. خادمی شرایط فعلی کار در آزادراه تهران _ شمال را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: امروز در جریان جلسات کارگاهی 
که با مســئوالن این پروژه داشــتیم شرایط بسیار مثبت ارزیابی شــد و کار در بخش های مختلف این پروژه با قدرت ادامه دارد. 
درحال حاضر 166 جبهه فعال کاری در آزادراه تهران _ شمال برقرار است و بیش از 3000 نفر با حدود 1200 دستگاه در این 
پروژه کار می کنند. وی خاطر نشان کرد: در دو مسیر رفت و برگشت آزادراه تهران _ شمال حدود 120 کیلومتر تونل و پل دارد 
که کار اجرایی نزدیک 50 درصد آن به پایان رســیده اســت. از این رو می توان گفت که بخش زیادی از کارهای زیربنایی پروژه 

تمام شده و امیدواریم در صورت تامین منابع مالی الزم این طرح بسیار مهم اقتصادی در آینده نزدیک افتتاح شود.
 به گزارش ایسنا، با روی کار آمدن دولت یازدهم آزادراه تهران _ شمال پس از چند سال درجازدن با سرعت قابل توجهی وارد 
مرحله ی پیگیری شــد و قطعه نخســت این آزادراه در یک برنامه پنج  ساله حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی را به ثبت رساند. 
پس از افتتاح قطعه نخســت کار روی قطعات دوم و سوم ادامه خواهد داشت و در قطعه سوم احتمال جذب فاینانس خارجی از 
کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی وجود دارد. در طول ماه های گذشته تاخیرهایی در مسیر افتتاح این آزادراه به وجود آمد و 
هرچند بنیاد اعالم کرده این طرح تا شــهریور تحویل می شود، مدیرعامل شرکت ساخت از آبان به عنوان زمان احتمالی افتتاح 

طرح یاد کرده است. 
 خبرگزاری ایسنا
139۷/03/30y:تاریخ

افتتاحyنخستينyتونلyدوyطبقهyشهریyکشور
ایرج معزی در آیین بهره برداری از 5 پروژه عمرانی شهر تهران که با حضور افشانی شهردار تهران و جمعی از اعضای شورای شهر 
برگزار شد، اظهار کرد: اولین پروژه ای که امروز شاهد افتتاح آن بودیم، پل ارتش_ امام علی)ع( است که 500 متر عرض، 10 متر 

طول و دارای 9 دهانه و 10 ستون است. 
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معاون فنی و عمرانی شــهردار تهران بــا بیان اینکه پروژه دیگر تغییر وضعیت پل کریمخان بود، تصریح کرد: شــهر تهران دارای              
7 پل فلزی است که شایع ترین آسیب های آن ها، فرسودگی است. وی افزود: تبدیل پل های فلزی به کامپوزیت بتنی راهکار مناسبی 
برای کاهش هزینه ها اســت. معزی با بیان اینکه یکپارچه سازی عرشه فلزی پل کریمخان از طریق نصب صفحات فلزی انجام شد، 
گفت: یکی از فعالیت های مهم در جهت نوسازی عرشه شمالی صورت گرفت که به موجب آن شرایط اجرای دال بتنی در عرشه به 
واسطه نصب این صفحات فراهم شد. معاون فنی و عمرانی شهردار تهران در ادامه به افتتاح فاز نخست تونل ارتباطی خیابان آرش 
به بلوار اســفندیار و بزرگراه آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: در این پروژه با احداث یک تونل دو طبقه، خیابان آرش 
از زیر بزرگراه مدرس به بلوار اسفندیار متصل شده  است. وی تصریح کرد: فاز نخست این پروژه شامل طبقه دوم همین تونل است 
و تکمیل این فاز افتتاح نخســتین تونل دو طبقه شــهری در کشور است. معزی خاطر نشان کرد: طبقه دوم تونل آرش- اسفندیار 
وظیفه برقراری ارتباط دو بخش غربی و شرقی خیابان آرش در مسیر غرب به شرق را بر عهده دارد. معاون فنی و عمرانی شهردار 
تهران افزود: طول این تونل 54 متر، طول رمپ آرش غربی 275 متر و طول رمپ آرش شــرقی 305 متر اســت. وی با بیان اینکه 
سطح مقطع این معدن زیرزمینی 140 متر مربع است،تصریح کرد: عرض آن به 12 متر می رسد و تمام بخش اصلی و فرعی تونل 
خیابان آرش به بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی متصل می شود. معزی با بیان اینکه با بهره برداری از فاز نخست 
هفتمین تونل ترافیکی شهر تهران دسترسی به خیابان آرش شرقی و غربی تسهیل شده است، گفت: این ارتباط در گذشته مستلزم 
ورود به مسیر شمال به جنوب بزرگراه مدرس، سپس مسیر غرب به شرق بزرگراه حقانی و در ادامه مسیر جنوب به شمال بزرگراه 
مدرس بود و این حلقه ارتباطی معیوب نتیجه ای جز پیچیده تر شدن وضعیت ترافیک و هدررفت سوخت و وقت شهروندان نداشت. 
معاون فنی و عمرانی شهردار تهران افزود: طبقه دوم تونل آرش- اسفندیار با عبور از زیر بزرگراه مدرس بدون آن که در زمان اجرا 
با ترافیک این بزرگراه داشــته باشــد، خیابان آرش غربی را به آرش شرقی متصل کرده است. وی در ادامه به احداث کانال کمکی 
سرخه حصار حد فاصل میدان بسیج تا پل دولت آباد اشاره کرد و گفت: این کانال یکی از اصلی ترین مسیل  های شهر تهران است که 

دارای حوزه آبگیر وسیع بوده و یک سوم آب های سطحی پایتخت از طریق آن به خارج شهر هدایت می شوند. 
معزی با بیان اینکه مسیل های ولنجک، سعدآباد، دربند، گالب دره، دارآباد، ده ونک و تهرانپارس همگی به مسیل باختر و سپس به 
کانال منوچهری می پیوندند، گفت: این موارد از سرشاخه های این حوزه آبگیر وسیع در ارتفاعات شمال تهران هستند. معاون فنی 
و عمرانی شــهردار تهران در خصوص ضرورت اجرای کانال کمکی سرخه حصار گفت: کمبود ظرفیت کانال سرخه حصار در بخش 
باالدســت میدان بســیج طی سنوات گذشته به مدد ساخت تونل کمکی کانال ابوذر برطرف شده است، اما هنوز مجموعه اقداماتی 
الزم اســت تا ظرفیت کانال سرخه حصار تا جنوب میدان بسیج افزایش یابد. وی با بیان اینکه کانال کمکی سرخه حصار در جنوب 
میدان بســیج 2 هزار و 350 متر طول دارد، گفت: این پروژه در محل تقاطع با خیابان بوعلی و بزرگراه شــهید رســتگار به صورت 
سرپوشیده احداث شده است و دارای 6 متر عرض و 4 متر عمق است. معزی با بیان اینکه مجتمع پسماند دور آبعلی واقع در شمال 
شــرق تهران امروز مورد بهره برداری قرار گرفت، گفت: جاده دسترســی به مجتمع پسماند معبری به طول 2 هزار و 300 متر و در 

دو باند جداگانه است.
خبرگزاری ایران ایر
139۷/04/02y:تاریخ

دستگاهyحفاریyقطارشهریyمشهدyبهyحرمyمطهرyرضویyرسيد
شهردار مشهد در این مراسم گفت: منظر و دید حرم مطهر رضوی نباید محدود شود از این رو در ایستگاه باب الجواد )ع( تاسیسات 
بلندتر از 2 متر پذیرفته نخواهد شد. قاسم تقی زاده خامسی افزود: هشت کیلومتر از مسیر 28/5 کیلومتری خط سوم قطارشهری 
مشهد تاکنون حفاری شده و از مسیر تونل شرقی به محدوده باب الجواد )ع( رسیده و دستگاه حفاری از باب الجواد )ع( عبور می کند. 
وی با بیان اینکه تا کنون پنج هزار میلیارد ریال برای این خط هزینه شــده اســت، اظهار کرد: یکصد هزار میلیارد ریال دیگر برای 
تکمیل این خط مورد نیاز است. وی گفت: امسال هفت هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به کمک دولت برای خطوط قطارشهری 
مشهد منتشر شده که سه هزار میلیارد ریال آن برای خط سوم و چهار هزار میلیارد ریال برای خط دوم هزینه خواهد شد. شهردار 
مشــهد افزود: قول انتشــار 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را نیز از دولت گرفته ایم و می کوشیم تا سال 1400 مسیر میدان 
فردوسی تا سیدی از خط سوم را بهره برداری کنیم. وی با بیان اینکه برای خط دوم نیز تاکنون پنج هزار میلیار ریال هزینه شده 
است، اظهار کرد: سعی می کنیم این خط نیز تا پایان سال جاری به طور کامل بهره برداری شود. در مجموع چهار خط برای قطار 
شهری مشهد تعریف شده که خط یکم آن به طول 19 کیلومتر از پایانه غدیر نخریسی تا وکیل آباد اسفند 1389 به بهره برداری 
رسید و هم اکنون روزانه بطور میانگین 130 هزار نفر در این مسیر جا به جا می شوند. مسیر توسعه 4.5 کیلومتری این خط نیز از 
ایســتگاه غدیر تا فرودگاه مشهد در دهه فجر سال 94 به بهره برداری رسید. عملیات حفاری 14/5 کیلومتر خط دوم قطار شهری 
مشهد نیز از منطقه رضاشهر به سوی منطقه طبرسی شمالی، پانزدهم بهمن 94 به پایان رسید و اسفند سال 95 مرحله نخست این
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این خط به طول هشــت کیلومتر مورد بهره برداری قرار گرفت. اواخر اســفند ماه پارســال نیز با بهره برداری از 2 کیلومتر دیگر از 
مسیر این خط، ایستگاههای سعدی و شریعتی به صورت آزمایشی به بهره برداری رسید و در سفر اردیبهشت ماه رئیس جمهوری 
به مشــهد اتصال این خط با خط یکم در ایستگاه شریعتی بهره برداری شــد. عملیات حفاری خط سوم قطارشهری مشهد نیز به 
طول 28/5 کیلومتر که مسیر شهرک ابوذر تا قاسم آباد را پوشش می دهد از نیمه دوم فروردین سال 95 آغاز شده است. مطالعات 
احداث خط چهارم نیز به پایان رســیده و اجرای این خط به طول 17/5 کیلومتر از انتهای خواجه ربیع تا شــهرک شهید رجایی با 

15 ایستگاه برنامه  ریزی شده است.
 خبرگزاری ایرنا
139۷/04/10y:تاریخ

y21کيلومترyازyتونلyانتقالyآبyبهyدریاچهyاروميهyحفاریyشد
معاون اجرایی طرح انتقال آب از ســد کانی ســیب به دریاچه ارومیه گفت: 21 کیلومتر از تونل انتقال آب از این ســد به ســمت 
دریاچه ارومیه حفاری شــده اســت. میکاییل بهادری در گفت و گو با خبرنگاران رسانه های محلی و سراسری با بیان اینکه طول 
این تونل انتقال آب 36 کیلومتر است، افزود: حفاری توسط 2 دستگاه مکانیزه TBM از ورودی و خروجی این تونل توسط قرارگاه              
خاتم االنبیاء )ص( در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه بخش میانی این تونل نیز در حال حفاری دستی است، ادامه داد: تاکنون 
9 هزار و 500 میلیارد ریال برای این طرح هزینه شــده اســت. به گفته وی طبق برنامه ریزی ها طرح حفاری تونل برای انتقال آب 
از ســد کانی ســیب به دریاچه ارومیه در سال 1399 به اتمام می رسد و با بهره برداری از آن ساالنه 600 میلیون مترمکعب آب به 
پیکره دریاچه منتقل می شود. معاون اجرایی طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه، گفت: پیشرفت فیزیکی کل طرح 
بیش از 50 درصد، تونل 62 درصد و سد کانی سیب 43 درصد است. بهادری با اشاره به اینکه اعتبار اولیه این طرح 20 هزار میلیارد 
ریال برآورد شده است، ابراز امیدواری کرد با تامین اعتبار مورد نیاز، مشکلی در مسیر اجرای طرح ایجاد نشود. وی با اشاره به اینکه 
کل آورده ســد کانی سیب و بند 'بادین آباد' یک میلیارد و 80 میلیون مترمکعب است، بیان کرد: این طرح نقش مهمی در احیای 
دریاچه ارومیه خواهد داشت. به گزارش ایرنا در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه یکهزار و 270 متر و 67 سانتی متر برآورد شده که 
2 سانتی متر بیشتر از زمان مشابه سال گذشته است. دریاچه ارومیه در قالب طرح های ستاد احیا قرار است ظرف مدت 10 سال 
به تراز اکولوژیک خود برســد؛ این دریاچه از اواســط دهه 1380 شروع به خشک شدن کرد و بنا بر آمار بین المللی تا سال 2015 

میالدی حدود 80 درصد از مساحت آن خشک شد. 
 خبرگزاری ایرنا
139۷/04/20y:تاریخ

احداثyتونلyدرyميدانyونکyبرایyرفعyترافيک
فرماندار تهران برای رفع ترافیک منطقه ونک گفت: به زودی در میدان ونک تونل احداث خواهد شــد تا ازدحام کم شود؛ همچنین 
پارکینگ های طبقاتی در چند محله ساخته  می شود. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزای فارس،  عیسی فرهادی فرماندار تهران 
در جلسه رسیدگی به مشکالت مردم منطقه 3 با بیان اینکه این منطقه از بهترین مناطق تهران بود و به عنوان منطقه آخر بررسی 
شد، گفت: این منطقه از امکانات مناسبی برخوردار است و دسترسی های مناسبی به اتوبان دارد، چهار ایستگاه مترو، 330 هزار نفر 
جمعیت و وجود 37 درمانگاه و بیمارستان از خدمات به مردم خوب این منطقه است. وی افزود: در این منطقه روزانه یک میلیون نفر 
افراد غیربومی تردد می کنند و به شلوغی این منطقه افزوده اند. محله ونک و آرارات با توجه به قدمت، دارای ترافیک بسیاری است که 
باید برای رفع آن، تونل ترافیکی در میدان ونک احداث شود. فرماندار تهران بیان داشت: ما هفته آینده جلسه ای در فرمانداری تهران 
با حضور 12 نفر از دســتگاه های منطقه، نمایندگان مجلس و شورای شهر  برگزار خواهیم کرد و تمامی موارد پیگیری خواهد شد. 
وی در پایان بیان داشت: مردمی که در ده ونک زندگی می کنند با وجود مالک بودن، سند ندارند که باید با حمایت جدی نمایندگان 

مردم سریع تر بررسی شود. همچنین برای کاهش ترافیک منطقه، پارکینگ های طبقاتی درنظر گرفته شده است. 
خبرگزاری فارس
139۷/05/24y:تاریخ

سامانهyانتقالyآبyبابلکyباyحضورyوزیرyنيروyبهرهyبرداریyشد
ســامانه انتقال آب بابلک در اســتان مازندران طی آیینی با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، مدیران ارشد این وزارتخانه و مسئوالن 
استانی به بهره برداری رسید. به گزارش ایرنا سامانه انتقال آب بابلک در نزدیکی روستای "تمر" در سه کیلومتری جنوب غربی سد 

البرز با هدف انتقال آب این رودخانه به پشت مخزن سد با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال اجرایی شده است.



 نشريه تونل   شماره 35  بهار تا زمستان 1397  21   

IRANIAN TUNNELLING ASSOCIATION MAGAZINE

روش آبگیری این سامانه از طریق بند انحرافی بتونی به ارتفاع سه و نیم متر و انتقال آب توسط تونل به طول 2600 متر با شعاع 
2متر و70 ســانتیمتر به صورت شیب دار است. مساحت حوزه آبریز رودخانه بابلک 125 کیلومتر مربع و میانگین بارندگی ساالنه 
در این منطقه 700 میلی متر است. آبدهی ساالنه رودخانه در محل بند انحرافی 43 میلیون مترمکعب و حجم انتقال آب سالیانه 
به مخزن سد از طریق تونل، 35 میلیون مترمکعب برآورد شده است. احداث بند به صورت موج و سیالب شکن از ویژگی های این 
بند انحرافی اســت و با راه اندازی این ســامانه 220 روستا در منطقه با جمعیت 186 هزار نفر آبرسانی شده است. عملیات اجرایی 
این بند از سال 85 آغاز شد که به خاطر محدودیت منابع مالی مدتی طرح بر زمین ماند و به گفته ناظران اجرای طرح در یکسال 
گذشــته ســرعت گرفت. سد البرز با مساحت 5 کیلومتر مربع به صورت خاکی و سنگریزه ای با ارتفاع 78 متر و عرض تاج 12 متر 
با حجم مخزن 121 میلیون متر مکعب آب در محدوده سوادکوه شمالی در استان مازندران واقع است. این سد با هدف آبیاری 54 
هزار هکتار از اراضی منطقه حد فاصل بین رودخانه های بابل، تاالر و سیاهرود و تامین آب شرب شهرستان های منطقه احداث شد. 
احداث نیروگاه پنج مگاواتی در محدوده سد از جمله برنامه های پیش بینی شده آینده از سوی مسئوالن عنوان شده است. وزیر نیرو 
که به منظور بهره برداری و کلنگ زنی طرح های این حوزه وارد اســتان مازندران شد، نیروگاه 460 مگاواتی غرب مازندران، پست 
برق 230 کیلوولت نوشهر و ایستگاه 63 کیلوولت آمل را افتتاح کرد. وزیر نیرو همچنین کلنگ عملیات اجرایی نیروگاه 1/3 مگاواتی 
در ساری را به زمین زد. این نیروگاه کوچک در مسیر خط انتقال آب سد شهید رجایی با اعتباری افزون بر20 میلیارد ریال از سوی 
بخش خصوصی در دست اجرا قرار گرفته است. براساس برنامه ریزی قرار است تا این نیروگاه مقیاس کوچک در چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی همزمان با بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب شهرستان های ساری و میاندرود افتتاح شود. این سومین 
نیروگاه در مقیاس کوچک اســت که در مسیر سد 190 میلیون مترمکعبی شهید رجایی ساری با اعتبار بخش خصوصی در دست 
ساخت قرار می گیرد. افتتاح نیروگاه 29 مگاواتی ساری، بازدید از سد گلورد، آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خط انتقال آب، بازدید از

 تصفیه خانه آب بابل، بازدید از سد البرز و بهره برداری از انتقال آب بابلکنار از برنامه های وزیر نیرو در دومین روز سفر به مازندران 
است.  

خبرگزاری ایرنا
139۷/05/25y:تاریخ

مستندyاسکنyليزریyشهرyزیرزمينیyسامنyتهيهyشد

مدیرعامل شــرکت نما پرداز رایانه گفت: فیلم مســتند اســکن لیزری شــهر دستکند سامن تهیه شــد که پس از شهر دستکند                 
نوش آباد کاشان، این دومین مستند اسکن لیزری در ایران است. مهدی برومند در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا اظهار داشت: این 
فیلم مســتند به صورت ســه بعدی در اینترنت قابل دسترسی و دانلود است. وی افزود: شهر زیرزمینی سامن پنج پایگاه داشت که 
کار نقشــه برداری پایگاه شــماره یک در مجاورت ساختمان مخابرات انجام شد و شامل 12 فضا بود. وی ادامه داد: در این مجموعه                 
تونل ها با هم در ارتباط بود که تمامی فضاها و حتی سطح خیابان را فیلمبرداری کردیم تا مشخص شود تونل ها در چه عمقی قرار 

دارند. 
مدیرعامل شرکت نما پرداز رایانه بیان کرد: این یک روش جدید مستندنگاری یا نقشه نگاری سه بعدی از سایت های میراث فرهنگی 

در ایران است که به صورت اسکنر لیزری متحرک انجام می شود.
برومند با بیان اینکه اسکنر لیزری برای نقشه برداری سایت های تاریخی مدت 19 سال در ایران انجام می شود افزود: این روش تنها
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برای فضاهای بزرگ قابل اســتفاده اســت و نمی توان برای فضاهای کوچک و پیچیده از آن استفاده کرد. مدیر نمایندگی شرکت  
جئو اِسلم'Geo Slam' در ایران ادامه داد: در همین راستا در یک سال گذشته روش جدیدی در دنیا ارایه شد که نتیجه آن ساخت 
دستگاهی به وزن یک کیلوگرم بود که بسیار سبک است و در هر حالتی به صورت متحرک می توان کار نقشه برداری را در فضاهایی 
کوچک انجام داد. برومند گفت: این دستگاه قادر است در ثانیه 43 هزار نقطه را نقشه برداری لیزری کند و فرق آن با روش قبلی 
این است که نیاز به استقرار روی سه پایه ندارد. وی اظهار داشت: بالفاصله این روش برای نقشه برداری لیزری از سایت های چالشی 
همچون دستکندهای زیرزمینی به سازمان میراث فرهنگی معرفی شد و در همین رابطه 2 هفته پیش نخستین فیلم مستند اسکن 
لیزری از شــهر دســتکند نوش آباد اصفهان به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شد. وی اضافه کرد: پس از تجربه موفق شهر دستکند 
نوش آباد با قدمت یک هزار و 500 سال، مستند شهر زیرزمینی سامن نیز تهیه شد که برای سومین همایش بین المللی معماری 
دستکندها در استان همدان آماده است. برومند ادامه داد: به همین منظور طبق هماهنگی با مدیر پژوهشکده ابنیه و بافت پژوهشگاه 
سازمان میراث فرهنگی و کارشناسان این سازمان و هماهنگی با میراث فرهنگی استان همدان، کار نقشه برداری سه بعدی در شهر 
زیرزمینی سامن با قدمت 2 هزار و 500 سال که از اهمیت باالتری نیز برخوردار است، انجام شد. وی با بیان اینکه این روش برای 
نخستین بار است که در استان همدان انجام می شود گفت: ماکت سه بعدی هر یک از فضاهای شهر دستکند سامن با استفاده از 

این روش آماده شده است.
 مدیر شرکت نما پرداز رایانه بیان کرد: این یک اتفاق بسیار جالب است و جزو یکی از فناوری های پیشتاز در دنیا به شمار می رود 
و در ایران نیز تنها یک دســتگاه از آن وجود دارد. برومند گفت: هدف ما تهیه مســتند نگاری سه بعدی با دقت سانتی متری است 
تا از آن بتوانند نقشه و پالن های اجرایی استخراج کنند. وی با بیان اینکه این روش دقت مهندسی بسیار باال دارد و با انیمیشن و 
تصاویر متحرک متفاوت است افزود: پس از تهیه ماکت های سه بعدی، باستان شناسان و اساتید در هر جای دنیا می توانند برای 
کار مطالعاتی از روی این اشــکال تحقیق کنند. به گزارش ایرنا، شهر زیرزمینی سامن، شهری دستکند در 15 کیلومتری مالیر که 
سال 84 به طور اتفاقی در جریان حفاری های فیبر نوری شرکت مخابرات کشف و در بستری از سنگ گرانیت کنده شده است. این 
اثر شاخص تاریخی استان همدان 27 فروردین 1387به شماره 24622 در فهرست آثار ملی ثبت شد. قرار است نخستین مرحله 
طرح گردشگری این مجموعه دستکند برای سومین همایش بین المللی معماری دستکندها در راستای رویداد بین المللی همدان 
2018 آماده سازی شود. این همایش 17 تا 19 مهرماه در استان همدان برگزار می شود که تهیه فیلم مستند اسکن لیزری شهر 
زیرزمینی سامن نیز در این زمینه است. شهر زیرزمینی سامن دومین مجموعه دستکند پس از شهر زیرزمینی نوش آباد در استان 

اصفهان است که فیلم مستند اسکن لیزری آن تهیه شده است. 
خبرگزاری ایرنا
139۷/0۷/04y:تاریخ

احداثy294yکيلومترyخطyمتروyدرyکشور
معاون عمرانی وزیر کشورگفت: ایجاد 840 کیلومتر خط مترویی در کشور مصوب شده که از این میزان 294 کیلومتر احداث و به 
بهره برداری رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر ،نشست مدیران عامل شرکت ها و سازمان های قطار شهری کالنشهرها با حضور 
جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری وروستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور 
بررسی مسائل و مشکالت حوزه حمل و نقل ریلی درون شهری کشور در این سازمان تشکیل شد.  در ابتدای نشست، مدیران عامل 
شرکت ها و سازمان های قطار شهری برخی مسائل و مشکالت حوزه کاری خود را مطرح کردند که برخی از آنها عبارت بود از ضرورت 
کمک دولت برای توســعه قطار شهری ها، مشخص شــدن نرخ ارز برای تامین تجهیزات موردنیاز قطار شهری ها و رفع مشکالت 
اساســنامه شــرکت ها و سازمان های قطار شهری. در ادامه جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و 
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی سخنانی با بیان اینکه ایجاد 840 کیلومتر خط مترویی در کشور مصوب شده 
که از این میزان 294 کیلومتر احداث و به بهره برداری رسیده، 295 کیلومتر عملیات اجرایی آن در حال انجام است و 251 کیلومتر 
در مرحله انجام مطالعات تکمیلی قرار دارد، تصریح کرد: رفع مشکالت پیش روی توسعه قطار شهری ها در اولویت کاری وزیر کشور 
و مجموعه وزارت کشــور است. وی با اشــاره به اینکه ساالنه 824 میلیون نفر سفر از طریق قطارهای شهری کالنشهرها در کشور 
انجام می شود، گفت: با توجه به اینکه حمل و نقل عمومی سریع و ایمن از انتظارات مهم شهروندان از مدیران شهری است و تاثیر 
زیادی در کاهش آلودگی هوا دارد،  طی روزهای آینده نشســت هایی با وزرا و مدیران مرتبط با این موضوع در خصوص رفع مشکل 
نرخ ارز و بررسی راه های کمک به توسعه خطوط مترو و تامین تجهیزات تشکیل و دغدغه های شهرداری ها را مطرح خواهیم کرد. 
جمالی نژاد با بیان اینکه از ایده های خالقانه در خصوص توسعه مترو استقبال می کنیم، افزود: پیشنهادهای قطار شهری ها در زمینه

مترو در کالنشهرها را در موضوعات پیشنهادی مربوط به الیحه بودجه سال 98 کل کشور لحاظ خواهیم کرد.
وی همچنین گفت: کمیته ای متشــکل از معاونان و مدیران کل دفتر حمل و نقل ریلی و تحول اداری ســازمان شــهرداری ها و
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دهیاری های کشور و نمایندگان قطار شهری ها، مسائل مطرح در خصوص اساسنامه شرکت ها وسازمانهای قطار شهری را بررسی 
خواهند کرد. بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در این جلسه همچنین موضوعات مربوط 
به بند )ق( یا تبصره ماده 12 از ســوی ســازمان بهینه سازی مصرف سوخت،  موضوعات مربوط به استفاده قطار شهری ها از اوراق 
مشــارکت مالی و فاینانس از سوی ســازمان برنامه و بودجه،  موضوع تبصره های 18 و 19 قانون بودجه در رابطه با اشتغال زایی و 

طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی مطرح و در خصوص آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
خبرگزاری مهر
139۷/0۷/25y:تاریخ

اجرایyخطyپایانیyپروژهyراهyآهنyميانه-yتبریزyبهyصورتyزیرyزمينی
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای شهر تبریز در عمارت ساعت شهرداری تبریز برگزار شد. در این جلسه طرح دو فوریتی 
پیشنهادی سازمان قطار شهری برای اجرای زیرزمینی قطعه آخر از راه آهن دوخطه تبریز - میانه را با اکثریت آرا تصویب کردند. این 
فاز در داخل شهر تبریز به صورت زیرزمینی اجرا می شود. گفتنی است پروژه راه  آهن دوخطه میانه - بستان آباد- تبریز از ایستگاه 
فعلی میانه واقع در مســیر راه  آهن تهران - تبریز شــروع و با گذر از شــهرهای ترکمنچای، بستان  آباد و ائل گلی تبریز به ایستگاه 
راه آهن تبریز متصل می  شــود. عبور خط آهن از محدوده شــهری تبریز تبعات منفی درپی دارد شهردار تبریز در این خصوص با 
اشاره به تبعات منفی عبور خط آهن از محدوده شهری گفت: پروژه جدید خط آهن تبریز - میانه مانع توسعه تبریز شده و بحران             
حاشیه نشینی را در پی دارد. ایرج شهین باهر گفت: بدون شک خط آهن دو خطه تبریز - میانه در جنوب تبریز، ضمن جلوگیری 
از توسعه شهر باعث ایجاد حاشیه  نشینی و ساخت خانه  های غیرمجاز می شود. شهین باهر ادامه داد: این طرح پروژه ای بزرگ است 
که در شــورای چهارم نیز مطرح شــده بود. توسعه تبریز به سمت جنوب شهر است و ناخواسته باید شهر را به آن سمت گسترش 
دهیم. مســعودی  ریحان عضو شــورای شهر تبریز نیز در این خصوص گفت: مجری این طرح شهرداری نیست و اینکه برای مجری 
طرح تعیین تکلیف کنیم ممکن است زمان کار را افزایش دهد اما بهتر است جلسه ای برگزار کنیم و آنها را قانع کنیم. پروژه خط 
آخر راه آهن میانه- تبریز باید زیرزمینی اجرا شود رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تبریز در این خصوص 
گفت: پروژه خط آخر راه آهن میانه- تبریز باید زیرزمینی اجرا شــود. محمد اشــرف نیا ادامه داد: موضوع قطار میانه- تبریز در دو 
خط به سال های گذشته برمی گردد که قطعه 10 در داخل شهر است و قرار شد این خط زیرزمینی اجرا شود. وی ابراز داشت: در 
اطراف اتوبان شــهید کســایی 25 متر خاکریزی برای باال آمدن قطار شهری شده که ممکن است باعث حوادث عجیبی شود.عضو 
شورای شهر تبریز افزود: خط پیشنهادی این کمیسیون از منطقه خاوران وارد تبریز و در ضلع جنوبی امتداد اتوبان شهید کسایی 
ادامه می یابد و در تونلی به طول 9 کیلومتر در ترمینال با قطار شهری تبریز متصل و در نهایت به ایستگاه فعلی راه آهن می رسد.                      
اشــرف نیاyادامه داد: شــورای اسالمی تبریز باید مانع از رو زمینی کار شدن این طرح شده و جلوی هزینه های گزاف و اثرات مضر 

اجرای آن را بگیرد. در ادامه دو فوریت این طرح با اکثریت رای اعضای شورای شهر تبریز به تصویب رسید. 
خبرگزاری مهر
139۷/08/13y:تاریخ

عملياتyحفاریyتونلyباغانyدرyمحورyسنندج-مریوانyبهyپایانyرسيد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بیگلر بعنوان مهندس مشــاور پروژه احداث محور جدید ســنندج- مریوان گفت: محور 
ســنندج-مریوان با طول 125 کیلومتر یکی از مهم ترین محور های مواصالتی غرب کشــور اســت. محوری که به سبب وجود مرز 
بین المللی باشــماق، عالوه بر دسترسی های بین شهری، افزایش سفر گردشــگران و نیز تردد باالی خودرو های سنگین را به همراه 
داشته است. اما آنچه که محور سنندج- مریوان را حائز اهمیت کرده است نه تنها تردد باال و ترافیک ناشی از آن، بلکه حوادث ناگوار 
بسیاری است که به دلیل عرض نامناسب، شعاع کم قوس ها و برف گیر بودن مسیر شاهد آن هستیم. بیگلر ادامه داد: طرح احداث 
محور جدید سنندج-مریوان یکی از پروژه های بر زمین مانده ای بود، که اتمام آن برای مردم مریوان، به آرزویی محال تبدیل شده بود. 
عملیات اجرایی این پروژه از سال 1381 و در زمان دولت هفتم آغاز شد. اما پیشرفت 40 درصدی کار پس از گذشت 14 سال باعث 
شد تا مسئوالن مربوطه در استان کردستان و سازمان برنامه و بودجه کشور، عزم خود را برای به سرانجام رساندن این طرح مهم ملی 
جزم کنند. مشاور محور سنندج-مریوان درباره تغییر روند در این پروژه گفت: تامین منابع مالی و همچنین تغییر پیمانکار از جمله 
تصمیمات مهمی بود که برای حل مشکل این پروژه اتخاذ شد. بدین ترتیب از آذر ماه سال 95 طرح احداث محور سنندج-مریوان 
به پیمانکار و مهندس مشاور جدید سپرده شد. وی افزود: حفاری تونل باغان بعنوان بزرگ ترین تونل این مسیر، به طول 1942 متر 

مهم ترین اقدامی بود که باید صورت می پذیرفت.
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برای حفر این تونل به طول حدود 2000 متر، زمانی دو ساله پیش بینی شد، اما در همان آغاز کار به دلیل مشکالت خاص موجود 
در منطقه، حفر تونل برخالف خواست پیمانکار و مهندس مشاور، 8 ماه به تعویق افتاد تا عملیات اجرایی حفاری تونل باغان رسما از 
بیست مرداد ماه سال 96 آغاز شود. با وجود تأخیر 8 ماه در آغاز حفر تونل، کار باز شدن مسیر تونل باغان طبق  زمان بندی اولیه 
و در کمتر از 16 ماه به پایان رسید. مدیرعامل شرکت راه یاب ملل ضمن تقدیر از حمایت همه جانبه تمامی دستگاه ها و سازمان های 
مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری کردستان و غیره افزود: باید در نظر داشته باشیم 
که شــرکت پا وان به عنوان پیمانکار این پروژه، در شرایط اقتصادی فعلی که بسیاری از پروژه های عمرانی کشور به دلیل مشکالت 
مالی متوقف شده بود، بدون حتی یک روز وقفه به کار خود ادامه داد تا تونل باغان بعنوان یکی از اصلی ترین بخش های محور سنندج 
- مریوان به موقع و با بهترین کیفیت احداث شــود. بیگلر در خصوص مشخصات فنی تونل باغان گفت: تونل باغان با طول 1942 
متر از مهم ترین بخش های جاده اصلی سنندج - مریوان است. در این تونل ماهانه 110 متر حفاری در دو جبهه ورودی و خروجی 
انجام شده است. عرض این تونل 10.5 متر و ارتفاع مفید آن 5 متر و 80 سانتی متر است. در تونل باغان 4 پارکینگ تعبیه شده که 
در هر سمت آن دو پارکینگ وجود دارد. این تونل ضمن کاهش 7 کیلومتری مسیر پر پیچ و خم محور قدیم سنندج - مریوان، از 
تصادفات و سوانح باالی این محور، به طور چشمگیری خواهد کاست. وی در پایان پیشرفت پروژه سنندج- مریوان در دوره 14 ساله 
قبلی و دو سال گذشته را مقایسه کرد و گفت: از سال 1381 که طرح احداث این پروژه عملیاتی شد تا پاییز سال 1395 این پروژه 
40 درصد پیشرفت داشت. این در حالی است که از پاییز سال 95 تا پاییز امسال و در مدت دو سال شاهد 31 درصد پیشرفت کار 
در این پروژه بوده ایم. با توجه به پیشرفت تجمعی 71 درصدی این محور تاکنون، پیش بینی ما برای انجام 29 درصد باقی مانده و 
تکمیل مسیر، زمانی کمتر از یکسال خواهد بود. امیدواریم با تامین اعتبارات الزم تا پاییز سال آینده شاهد بهره برداری کامل از این 
طرح مهم ملی باشیم. شایان ذکر است، با اتمام احداث تمامی قطعات سنندج-مریوان و بهره برداری از آن، ضمن کاهش چشمگیر 

تلفات و تصادفات، طول مسیر 25 کیلومتر کوتاه تر و زمان سفر نیز با 50 درصد کاهش به حدود 75 دقیقه خواهد رسید.
خبرگزاری میزان
139۷/09/12y:تاریخ

احداثy4400yمترyتونلyوyکانالyجمعyآوریyآبهایyسطحیyدرyمنطقهyy15yتهران
تونل جمع آوری آبهای ســطحی در خیابان نفیس منطقه 15 تا پایان امســال به بهره برداری کامل می رســد. به گزارش امتداد ، 
وحیدرضا محمدی شــهردار منطقه درباره این خبر گفت: این تونل حدفاصل خیابان خاوران تا کانال شــهرزاد به طول 2 هزار متر



 نشريه تونل   شماره 35  بهار تا زمستان 1397  25   

IRANIAN TUNNELLING ASSOCIATION MAGAZINE

در عمق 5 متری زمین و با سطح مقطع 1/8 متری توسط شرکت خاکریزان باهزینه ای بالغ بر 25 میلیارد تومان احداث شده است. 
به گفته وی 1500 متر از آن آماده شده است و 500 متر باقی مانده آن تا پایان سال به بهره برداری می رسد. شهردار منطقه اضافه 
کرد: این تونل با هدف جمع آوری آبهای سطحی خیابان خاوران و روان آبهای مناطق باالدست طراحی شد که با بهره برداری کامل 
آن عالوه بر حذف انهار موجود در خیابان انورزاده، خاوران و شــهید رضایی کمک بســزایی در حفظ محیط زیست و ارتقای ایمنی 
منطقه می کند. محمدی در ادامه به احداث کانال سرخ حصار حدفاصل میدان بسیج تا بزرگراه دولت آباد اشاره کرد و افزود: این 
کانال به منظور جمع آوری آبهای ســطحی محدوده منطقه و سرریز کانال های موجود در هنگام بارندگی و افزایش ضریب ایمنی 
امالک و معابر مجاور کانال، ابتدای مهر به بهره برداری رسید. وی به تشریح مشخصات فنی این کانال پرداخت و گفت: این پروژه به 
طول 2 هزار و400 متر با عرض 6 متر و ارتفاع 4 متر بالغ بر 22 میلیارد تومان توسط شرکت خاکریزان طراحی و احداث شده است.
خبرگزاری امتداد
139۷/09/13y:تاریخ

انجامyتستyسردyقطعهyجنوبیyخطy۶yمترویyتهران
تست سرد قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران به طول 10 کیلومتر از ایستگاه دولت آباد تا ایستگاه میدان امام حسین)ع( با حضور 
جمعی از مسئوالن شرکت مترو با موفقیت اجرا شد. به گزارش ایسنا، روابط عمومی مترو تهران اعالم کرد: تست سرد قطعه جنوبی 
خط 6 متروی تهران با حضور مجری، مدیران خط 6 متروی تهران به همراه پیمانکار ســاختمانی پروژه، شــرکت آهاب، پیمانکار 
تجهیزات پروژه، کنسرسیوم مپنا – سابیر بین الملل و برخی از مسئوالن شرکت بهره برداری متروی تهران با موفقیت برگزار شد. این 
قطعه از خط 6 متروی تهران به طول 10 کیلومتر از ایستگاه دولت آباد تا ایستگاه میدان امام حسین )ع( امتداد یافته است. این تست 
به وسیله یک دستگاه واگن از قطارهایی که در آینده در این خط مورد استفاده قرار می گیرند همراه با یک دستگاه لوکوموتیو جهت 
بررسی فاصله لبه سکوهای ایستگاه با بدنه قطار و واگنها، کنترل گاباری در نقاط مختلف مسیر، صحت نصب ادوات داخل تونل و 
عدم تداخل آنها با قطار عبوری، ارزیابی کلی کیفیت روسازی و نیز وضعیت حرکت قطارها روی ریل با سرعت معین در قوس های 
مسیر انجام پذیرفت. همچنین در این آزمایش مشخص شد تمامی معیارهای مورد بررسی در سطح مطلوب عملکردی انجام شده 
اســت و از لحاظ بهره برداری مشــکلی وجود ندارد. گفتنی است فاز اول بهره برداری از این خط به طول 10 کیلومتر از دولت آباد تا 
میدان امام حسین دارای 90 درصد پیشرفت فیزیکی )سیویل( بوده و مسئوالن شرکت تالش دارند تا این بخش تا پایان سال جاری 
به بهره برداری برسد. خط 6 متروی تهران به طول 32 کیلومتر و 27 ایستگاه است که از دولت آباد در جنوب شرق تهران آغاز شده 

و به منطقه کن در شمال غربی تهران خواهد رسید.
خبرگزاری ایسنا
139۷/10/24y:تاریخ

افتتاحyبزرگترینyایستگاهyمترویyشيراز
مدیرعامل ســازمان قطار شهری شیراز اعالم کرد که ایستگاه مترو امام حســین )ع( در ایام دهه فجر در فضایی به متراژ 12 هزار 
متر مربع و در سه طبقه به افتتاح و بهره برداری می رسد.  به گزارش ایسنا ، حسن مرادی در یک کنفرانس خبری بیان کرد: ساخت 
ایستگاه مترو امام حسین )ع( که محور اتصال کننده خط یک و دو مترو شیراز در آینده ای نزدیک خواهد بود در فضایی بالغ بر 30 
هزار مترمربع و شش ورودی پیش بینی شده که در دهه فجر فاز نخست آن به بهره برداری می رسد. وی با بیان اینکه این ایستگاه 
مســیر دسترســی شمالی- جنوبی برای شهر شیراز محسوب می شود، خاطرنشــان کرد: بیش از 80 میلیارد تومان برای ساخت و 
بهره برداری این ایستگاه هزینه شده است. مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری شیراز افزود: همچنین در ایام دهه فجر عملیات 

اجرایی خط 3 متروی شیراز در تقاطع بصیرت به سمت راه آهن کلنگ زنی می شود.
 مرادی یادآور شد: از آنجا که شهر شیراز شرقی- غربی است تنها راهی که بتوان طول این کالنشهر را پوشش داد، خط مترو است. 
وی همچنین ادامه داد: در بخش بهره برداری از خطوط فعال مترو نیز از فردا دوشنبه 15 بهمن شاهد کاهش فاصله زمانی حرکت 
قطارها در زمان پیک مســافر از 15 به 12 دقیقه خواهیم بود. مدیرعامل ســازمان قطار شهری شیراز گفت: با کاهش فاصله زمانی 
حرکت قطار، افزایش 20 درصدی ظرفیت جابه جایی مســافر پیش بینی شــده است. مرادی با بیان اینکه ساعت ارائه خدمات مترو 
در طول روز نیز از 15 بهمن تا ساعت 30: 22 شب ادامه می یابد، گفت: سرویس دهی خطوط فعال مترو شیراز نیز از این پس در 
روزهای تعطیل به ساعت 21 شب افزایش پیدا می کند و به این ترتیب در تمام روزهای هفته شاهد انتقال مسافر از ساعت 6 صبح 

تا ساعات پایانی شب خواهیم بود.
خبرگزاری ایسنا
139۷/11/14y:تاریخ
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اولينyتونلyشهریyمازندرانyدرyساریyافتتاحyشد
اولین تونل شــهری مازندران با نام شــهید مصطفی علمدار با حضور مسئوالن در ساری افتتاح شد. به گزارش خبرنگار مهر، آیین 
افتتاح اولین تونل شهری مازندران با نام شهید مصطفی علمدار با حضور نماینده ولی فقیه در استان در ساری افتتاح شد. مهدی 
عبوری شــهردار ساری ترافیک را از معضالت بیشتر شــهرها برشمرد و گفت: با برنامه ریزی، پیگیری و تالش می توانیم بخشی از 
مشکالت ترافیکی را کاهش دهیم. وی با بیان اینکه مطالعات طرح جامع ترافیکی در شورای چهارم مصوب شد و در شورای پنجم 
در حال پییگیری است گفت: با طرح و برنامه می توانیم مشکالت ترافیکی را حل کنیم و حل این مشکالت باید به صورت زنجیره 
و رینــگ عمل کرد. عبوری افزود: برای حل ترافیک در ذغالچال، پل های برزگ و برای حل مشــکل ترافیک فرح آباد، زیرگذری 
در آن احداث کردیم و امیدواریم هرچه زودتر شــاهد ســاخت پل بزرگ سه راه جویبار باشیم. شهردار ساری گفت: ساخت تقاطع 
غیرهمسطح در منطقه برای رفع ترافیک در دستور کار قرار گرفت و برای حل معضل آبگرفتگی در تونل، نهر 300 متری ساخت 
شــد و آب تونل به رودخانه تجن منتقل می شود. وی اظهار داشت: شهرداری ساری 450 میلیارد تومان پروژه ظرف مدت یکسال 
از طریق اوراق تســویه نوع دم برای شــهروندان اجرا کند و 100 میلیارد تومان بدهی ارزش افزوده، مالیاتی و قرارداد پیمانکاران تا 
بهمن 96 تسویه شده و 105 میلیارد تومان از آن بابت وام 88 برای ساخت پل ولیعصر تسویه شده است. وی ادامه داد:در شرایط 

بد اقتصادی، نه تنها پروژه ها را متوقف نکردیم بلکه پروژه های جدیدی نیز آغاز شده است.
خبرگزاری مهر
139۷/11/19y:تاریخ

تستyگرمyفازyدومyخطy۷yمترویyتهرانyباyموفقيتyانجامyشد
به گزارش فصل اقتصاد و به نقل از روابط عمومی و بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(، مراسم تست گرم بخش 
شمالی خط 7 متروی تهران با حضور علی امام  ، مدیرعامل این شرکت، فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه و جمعی از مدیران، مشــاوران و پیمانکاران از ایســتگاه متروی شهید نواب صفوی تا ایستگاه میدان صنعت برگزار شد. در 
تســت گرم صورت گرفته سیستم برق رســانی به قطار 7 واگنه و سیستم اتوماتیک حرکت آن در تونل مورد بررسی قرار گرفت و 
مشخص شد وضعیت خط مطلوب است و آمادگی الزم برای بهره برداری وجود دارد. همچنین در تست سرد این خط که چند ماه 
پیش با بهره گیری از یک واگن و لوکوموتیو انجام شــد؛ فاصله لبه ســکوهای ایستگاه با بدنه قطار، کنترل گاباری در نقاط مختلف 
مســیر، صحت نصب ادوات داخل تونل و عدم تداخل آنها با ناوگان عبوری، ارزیابی کلی کیفیت روسازی مورد بررسی قرار گرفت.  
علی امام در حاشــیه این مراســم گفت: خط 7 هیچ مشکلی ندارد و امروز با ســیگنالینگ روشن در خط حرکت کرده ایم و تهویه 
ایستگاه ها با حداقل نیازهایی که در سیستم شبیه سازی بود، اجرا شده است. مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( 
با اشاره به اینکه سیستم های اطفا حریق و محل های سبز نصب و راه اندازی شده است، گفت: مانور آزمایشی مسیر اضطراری نیز با 
حضور همکارانمان انجام شد. به گفته علی امام، بهره برداری از سیستم های مخابراتی و ارتباطی و همچنین سیستم مکانیزه کنترل 
قطار و تجهیزات )سیگنالینگ( با بهترین برند جهانی در اوج تحریم ها از فعالیت های شاخص انجام شده در فاز دوم بهره برداری به 
شمار می آید . خط 7 مترو تهران به طول 27 کیلومتر و 22 ایستگاه از ورزشگاه جهان پهلوان تختی در جنوب شرق تهران آغاز و پس 
از عبور از مناطق پر جمعیتی مانند بزرگراه شهید آیت اهلل محالتی، خیابان مولوی، خیابان هالل احمر، خیابان قزوین، بزرگراه شهید 
نواب صفوی، خیابان آزادی، میدان توحید، برج و بیمارستان میالد و میدان صنعت، به میدان بوستان در سعادت آباد ختم می شود.
پایگاه خبری فصل اقتصاد
139۷/12/22y:تاریخ

2- مدیر پروژه، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
3- کارشناس فنی، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
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2- مدیر پروژه، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
3- کارشناس فنی، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

ارزیابی مدل مدیریت ریسک ایمنی در ساخت تونل های ترافیکی تهران

 مطالعه موردی تونل آرش - اسفندیار - نیایش
سيدyمهدیyپورهاشمیy1yمجيدyصادقی2  مجيدyطارمی3

1- مجری طرح های تونلی، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 

چکیده:
با افزایش توسعه شهری به ویژه در کالن شهرهایی مانند تهران، ساخت تونل های ترافیکی به طور فزآینده ای مورد 
توجه قرار گرفته اســت. این در حالی اســت که ساخت این تونل ها در مناطق شهری به دلیل عمق کم، ناشناخته های 
زیرسطحی و سطح مقطع باال همواره به عنوان یکی از چالش برانگیزترین فعالیت های عمرانی مطرح بوده و با مخاطراتی 
همراه اســت. از این رو شناســایی به موقع این مخاطرات و مدیریت آن ها نقش بسزایی در موفقیت یک پروژه تونلزنی 
شهری دارند. تونل آرش – اسفندیار اولین تونل دو طبقه شهری در ایران است. مدیریت ریسک ایمنی ساخت این تونل با 
چالش های مختلف از جمله: 1( عبور از زیر کانال انتقال فاضالب شهری، قنات و لوله های تاسیسات، 2( عبور از مناطق 
پر ترافیک با روباره اندک، 3( ســازه های سطحی با حساسیت باال و 4( تغییر مقطع هندسی تونل همراه بود. به منظور 
پیاده سازی مدل مدیریت ریسک ایمنی، در ابتدا با استفاده از مطالعات جامع ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی، یک 
پایگاه داده ها تهیه و مدل زمین شناسی مسیر تونل ترسیم شد. در ادامه مناطق پرخطر، سازه های زیرسطحی و سطحی 
حساس به جابجایی، شناسایی و سطح هشدار با توجه به نوع و اهمیت هر کدام از این سازه ها تعریف شد. عالوه بر این، 
از مدل سازی عددی اجزاء محدود به منظور مدلسازی روش حفاری و طراحی سیستم نگهداری با رویکرد انتخاب روش 
بهینه در کنترل جابجایی ها بهره برده شد. نتایج مدلسازی عددی با استفاده از یک سیستم رفتارنگاری، صحت سنجی 
و اصالح شد. در نهایت با بهره گیری از این مدل، ساخت تونل با حداقل ریسک و مطابق با برنامه زمان بندی انجام شد.

yواژگانyکليدي:  مدل مدیریت ریسک ایمنی، مدل زمین شناسی، مدلسازی عددی، رفتارنگاری، تونل آرش – اسفندیار-نیایش 

1- مقدمه 
در دو دهه اخیر در کالنشــهر تهران، کاربرد روش تونلزنی جدید اتریشــی  به طور گسترده ای به دلیل مناسب بودن از لحاظ فنی و 
اجرایی همچنین هزینه پایین توســعه یافته است. روش حفاری سه پله ای که نوعی از روش حفاری مرحله ای است که برای اولین بار 
در ساخت تونل بزرگراهی دو طبقه آرش - اسفندیار در کالنشهر تهران استفاده شد. حفاری این تونل با چالش های مختلفی از جمله:        
1( عبور از زیر کانال انتقال آب شــهری و لوله های تاسیســات، 2( عبور از مناطق پر ترافیک با روباره اندک، 3( ســازه های سطحی با 

حساسیت باال و 4( تغییر مقطع هندسی تونل همراه بود. 
به منظور به حداقل رساندن مخاطرات ناشی از تونلزنی در تونل آرش اسفندیار، مدل مدیریت ریسک ایمنی در دو مرحله )1( پیش از 
ساخت و )2( حین ساخت، تهیه شد. در ابتدا با استفاده از مطالعات جامع ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی، یک پایگاه داده ها تهیه و مدل 
زمین شناسی مسیر تونل ترسیم شد. این مدل با استفاده از برداشت ها و مطالعات میدانی حین اجرا به روزرسانی خواهد شد. مناطق پرخطر و 
سازه های زیرسطحی و سطحی حساس به جابجایی، شناسایی و سطح هشدار با توجه به نوع و اهمیت هر کدام از این سازه ها تعریف شد.
 از مدل سازی عددی سه بعدی و دو بعدی المان محدود با استفاده از نرم افزار Plaxis به منظور مدل سازی روش حفاری و طراحی 
سیستم نگهداری با رویکرد انتخاب روش بهینه در کنترل جابجایی ها استفاده شد. در این مقاله دو مقطع چالش برانگیز از مسیر تونل 
مورد بررسی قرار گرفت: )1( مقطع دو طبقه با سطح مقطع حفاری 140 مترمربع، روباره 4 متر با ریسک عبور از زیر ترافیک سنگین 
بزرگراه مدرس و )2( مقطع دو قلو محدوده خیابان ولیعصر با سطح مقطع 130 مترمربع، روباره 12/30 متر با ریسک عبور از زیر کانال 
ولنجک، لوله های تاسیسات، مجاورت با سازه های حساس )بیمارستان های شهید رجایی و نور( و ترافیک سنگین. نتایج تحلیل عددی 

با استفاده از یک سیستم رفتارنگاری، صحت سنجی، بهینه سازی و اجرا شد. 
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2- معرفی پروژه
تونل آرش – اسفندیار اولین تونل دو طبقه به طول تقریبی 1200 متر در امتداد شرقی - غربی و در شمال شهر تهران قرار دارد. بیشتر 

مسیر این تونل با دو مسیر عبوری شرقی – غربی طراحی شده است. 

شکل 1- پالن و مقاطع عرضی مختلف تونل آرش – اسفندیار

2Lane&Ramp

3Lane with Center Wall

1Lane&2Lane

Double Deck

)3Lane )Enlarged Tunnel
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3- مدل مدیریت ریسک ایمنی
برای تهیه مدل مدیریت ریســک ایمنی در تونل آرش – اســفندیار یک رویکرد جامع در دو مرحله )1( پیش از ساخت و )2( حین 
ســاخت پیشنهاد شــد. هدف از اجرای این مدل )1( کاهش خسارات جاني و مالي ناشي از وقوع بحران و )2( افزایش اعتبار فني، بازده 
اقتصادي و مقبولیت اجتماعي طرح  در فرآیند ســاخت بود. اولین گام در این فرآیند، شناســایی ریسک های منفی بود. در نظر گرفتن 
احتماالت و عدم قطعیت ها در این مرحله از اهمیت باالیی برخوردار اســت. در مرحله بعد ریسک های شناسایی شده، ارزیابی و طبقه 
بندی شدند. گام سوم تعیین برنامه پاسخ به ریسک ها با استفاده از رویکردهای تجربی و عددی بود. گام نهایی کنترل روش های مدیریت 
ریسک با استفاده از رفتارنگاری و بازخورد اطالعات بود )شکل 2(.نصب شده در سطح زمین استفاده شده است. نقاطی که این ابزار نصب 

گردیده است ، در شکل 1 نشان داده شده است.  

شکل 2- مدل مدیریت ریسک ایمنی در تونل آرش - اسفندیار

3-1- شناسایی ریسک های منفی
y-1-1-3مطالعاتyميدانی

 ســه ریسک عمده زمین شناســی و ژئوتکنیک در فرآیند ساخت تونل آرش – اسفدیار شامل: )1( اطالعات محدود از شرایط زمین 
به دلیل عدم قطعیت ها و پیچیدگی های زمین، )2( اثرات متقابل انتخاب روش ســاخت مناســب و شــرایط زمین و )3( وقوع شرایط 
غیرقابل پیش بینی همانند زلزله که ممکن است امکان سنجی پروژه را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو عدم شناسایی و سوء مدیریت این                       
ریسک ها پیامدهای قابل توجهی را بر اقتصاد پروژه می گذارد. به منظور انجام مطالعات ژئوتکنیک سه گمانه ماشیني و چهار تست پیت 

حفر شد. در شکل 3 موقعیت گمانه ها و چاهک ها نشان داده شده است.

شکل 3- مقطع زمین شناسي طولي محدوده طرح
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- آب زیرزمینی
مطابق با تحقیقات انجام شده توسط جایکا و مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تراز آب زیرزمینی محدوده مورد مطالعه در 
شهر تهران حدود 100 متر است. این در حالیست که بی نظمی های زیادی در سطح آب زیرزمینی در تهران مشاهده می شود. برخی 
از این بی نظمی ها در نتیجه عملکرد گســل های کواترنری هســتند. این گسل ها به عنوان موانعی برای جریان آب های زیرزمینی از 
شــمال به جنوب عمل می کنند. بر اساس اطالعات گمانه هاي حفاري شده، عمق آب زیرزمیني در محدوده طرح در محدوده تقریبي    
9 تا 23 متري تغییر مي کند. این سطح آب زیرزمیني ناحیه اي بوده و در اثر نفوذ پساب شهري یا آب هاي سطحي تشکیل شده است.

- آب راه های قدیمی
با بررسی نقشه ها و عکس های هوایی، تعداد پنج آبراهه قدیمي در محدوده پروژه وجود داشته است. الیه هاي زیرسطحي موجود در 
مســیر این آبراهه ها شامل خاک هاي دســتي و پس از آن الیه هاي آبرفتي درشت دانه با تراکم باال هستند. به جز الیه خاک دستي، 
الیه هاي زیرســطحي دیگر از تراکم و ســختي خوبي برخوردارند. در حفاری تونل و شمع ها بایستي به مساله پایداري خاک در امتداد 

این آبراهه ها توجه شود.
- قنات ها

براساس نقشه قنات هاي تهران و عکس هوایي قدیمي، چند رشته قنات قدیمي در محدوده بین بلوار نلسون ماندال تا خیابان ولیعصر 
دیده مي شود.

- خطوط لوله و تاسیسات شهری
به منظور شناسایی خطوط لوله عبوری از محدوده پروژه از روش شناسایی رادار نفوذی زمین استفاده شد. همچنین سونداژهایی عمود 
بر محور تونل تا عمق 3 متر در محدوده خیایان ولیعصر و رفوژ میانی و پیاده رو بزرگراه مدرس انجام شد. نتایج این شناسایی ها وجود 
یک خط لوله آب در مقطع تونل مدرس و سه خط لوله تاسیسات را در تونل ولیعصر نشان داد. همچنین کانال ولنجک با توجه به نقشه 

دریافتی از اداره آب و فاضالب شهر تهران در مقطع تونل مشخص شد.
3-2- ارزیابی و طبقه بندی ریسک

y-1-2-3خطوطyلولهyوyتاسيساتyشهری
با توجه به اهمیت باالی خطوط لوله مســیر پس از بررسی استانداردها و آیین های مختلف و مراجع مختلف، مقدار نشست مجاز برای 

لوله آب، فاضالب و کانال ولنجک برابر با 5 درصد قطر لوله و حداکثر 30 میلیمتر انتخاب شد.
y-2-2-3ساختمان هاyوyسازه هایyسطحی

به طور کلی نتایج بررسی ها نشان می دهد که عملکرد ساختمان های بنایی در مقابل با سازه های قابی ضعیف تر است. برای این منظور 
برای هر کدام از این المان ها مطابق با نوع و اهمیت آن مقدار بیشینه نشست، انحراف مجاز و عرض ترک تعیین شد. با توجه به قیمت 
باالی ساختمان های مسیر تونل همچنین اهمیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تعدادی از آن ها همانند بیمارستان رجایی و نور، مقدار 
انحراف مجاز برای سازه های بنایی و قابی به ترتیب برابر 1/5 و 2 میلیمتر، بیشینه نشست مجاز 10 و 25 میلیمتر و حداکثر عرض ترک 
2 میلیمتر تعیین شد. این الزامات به منظور تامین وضعیت حدی قابلیت بهره برداری مطابق با ضوابط کمیته استاندارد اروپا و مبحث 

هفتم مقررات ملی ساختمانی ایران )ویرایش سال 1392( تعیین شد.
y-3-2-3نشستyسطحyزمين

کنترل نشست سطح زمین به طور مستقیم بر سازه های سطحی و زیرسطحی تاثیرگذار است. در چین مقدار نشست مجاز سطح زمین 
در ســاخت متروها برابر با 30 میلیمتر بســته به شرایط ساخت و نوع زمین در نظر گرفته می شود. مقدار نشست مجاز زمین در تونل 
آرش – اسفندیار حداکثر 25 میلمتر در نظر گرفته شده است )مقدار نشست مجاز برای پی های سطحی(. این مقدار در مناطق حساس 

و سازه های با اهمیت باال به 20 میلیمتر کاهش داده شده است.
3-3-  برنامه ریزی پاسخ به ریسک ها

با توجه به وجود سازه ها و المان های سطحی و زیرسطحی مختلف، کنترل نشست به خصوص نشست تفاضلی در این سازه ها از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت. اگر آســیب های وارد به سازه یا جابجایی های زمین بیش از حد مجاز باشد، بایستی با اقدامات حفاظتی اثرات 
ناشی از تونلزنی را به حداقل رساند. این تمهیدات شامل تغییر در روش ساخت، بهینه سازی مراحل حفاری، بهسازی زمین پیرامونی، 
افزایش سختی سیستم نگهداری، تسلیح پی و سازه، شمع زنی یا انتخاب مسیر جایگزین است. بنابراین در مرحله اول بعد از شناسایی         
ریســک های منفی در مســیر تونل آرش – اســفندیار، پیش بینی و انتخاب روش حفاری ایمن به منظور کنترل یا به حداقل رساندن 

ریسک ها بود.
-yمدلyسازیyعددی

سازه تونل و خاک اطراف آن در نرم افزار به طور همزمان و با هم مدل شد. ساخت مرحله ای و اجرای پیوسته سیستم نگهداری موقت 
تونل نیز منطبق بر مراحل واقعی ساخت و با در نظر گرفتن شرایط تنش اولیه در مدل منظور شد. پوشش اولیه تونل به صورت استاتیکی 
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همچنین با استفاده از این نرمyافزار، بارهای اعمالی مستقیما از اندرکنش خاک سازه محاسبه شد. بار ترافیک و ساختمان های مجاور 
برابر با 2 تن بر مترمربع انتخاب شد. با توجه به حساسیت تاسیسات عبوری به تغییرمکان و نشست، مقاومت پوشش اولیه در دو حالت 
یک روزه و 28 روزه بررسی شد. همچنین تاثیرات اجرای میکروپایلyها نیز روی نشست تونل حساسیت سنجی شد )شکلyهای 4 و 5(.

-yyمدلyرفتاری
مدل رفتاری خاک سخت شونده یکی از مدل های رفتاری پیشرفته برای مدلسازی رفتار خاک نرم است. در این مدل ها، کرنش های 
االستیک و پالستیک بر اساس سختی تابع سطح تنش محاسبه می شوند. این سختی برای حالت بارگذاری اولیه و باربرداری/ بارگذاری 
متفاوت است. همچنین رابطه بین کرنش قائم ) Є1( و تنش انحرافی )q( را می توان بر اساس شکل هایپربولیک تخمین زد. پارامترهای 

مورد استفاده در تحلیل اجزاء محدود بر اساس مدل رفتاری خاک سخت شونده در جدول 1 نشان داده شده است.

شکل 4- هندسه و مش در مدل سه بعدی المان محدود  شکل 5- هندسه و مش در مدل دو بعدی المان محدود تونل دو طبقه
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در تونل آرش – اسفندیار در محدوده بزرگراه مدرس به دلیل روباره کم )C/S=0.3(، امکان تشکیل قوس زدگی خاک وجود نداشت. این 
موضوع، مشکالت زیادی را در حفاری تونل ایجاد کرد. برای رفع این مشکل، روش حفاری سه پله ای به همراه پیش تزریق برای حفاری 
مقطع دو طبقه انتخاب شد. تحلیل عددی در دو حالت پیش تحکیم و بدون پیش تحکیم انجام شد )شکل های  6 و 7(. نتایج تحلیل 

نشان داد که اجرای سیستم پیش تحکیم حدود 50 درصد جابجایی را کاهش می دهد )شکل 8(. 

جدول 1 - پارامترهای به کار رفته در مدلسازی
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 a. Longitudinal section of construction sequence inDDS

y
ب- مدل سه بعدی تحلیل عددی دارای سیستم پیش نگهداریالف- مدل سه بعدی تحلیل عددی بدون سیستم پیش نگهداری

شکل 6  – مدل سه بعدی روش حفاری سه پله ای

b. Plan of construction sequence inDDS )Section C-C(

شکل 7  – مراحل حفاری و ساخت در روش حفاری سه پله ای
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مقطع این تونل شامل یک تونل 2 خطه )تونل سمت چپ( و یک تونل یک خطه )تونل سمت راست( است. مراحل تحلیل المان محدود 
این تونل شامل مراحل حفاری و الینینگ در شکل 9 نشان داده شده است.

شکل 7 – )ادامه(- مراحل حفاری و ساخت در روش حفاری سه پله ای

شکل 8 - پروفیل نشست طولی تحلیل عددی 

Core excavationTemporary lining  of stage I and micropileExcavation of stage I  ( )4.0=β
شکل 9- مراحل ساخت در تحلیل المان محدود دو بعدی تونل ولیعصر
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شکل 9- )ادامه(- مراحل ساخت در تحلیل المان محدود دو بعدی تونل 

 Excavation of stage III  )Temporary lining  of stage II Excavation of stage II  

Temporary lining  of stage IV  Excavation of stage IV  Temporary lining  of stage III and micropile

Temporary lining  of stage V and micropile Excavation of stage VI   Excavation of stage V

Final lining of left tunnelRemove of center diaphragmTemporary lining  of stage VI

Excavation of stage VII  

Temporary lining  of stage VIII Remove of center diaphragm

Temporary lining  of stage VII   Excavation of stage VIII
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در مقطع تونل ولیعصر به علت عبور تاسیسات مختلف و کانال ولنجک امکان اجرای سیستم پیش تحکیم قوس چتری در فضای خارج 
تونل وجود نداشــت. از این رو کنترل نشســت و جابجایی ها تنها با اســتفاده از حفاری مرحله ای با گام کوتاه و اجرای میکروپایل در      

دیواره ها همچنین اجرای سریع سیستم نگهداری دائم انجام شد )شکل 10(.

 

مقدار نشست قائم سطح زمین همچنین تغییر مکان در زیر لوله ها و کانال انتقال آب ولنجک در مدل المان محدود در دو حالت حفاری 
تونل چپ )تونل دو خطه( و تونل ســمت راســت )تونل یک خطه( و اجرا یا عدم اجرای میکرو پایل مورد بررســی قرار گرفت )جدول 
2(. مطابق با این جدول درمی یابیم که اجرای میکروپایل در حفاری تونل ســمت چپ باعث می شــود که مقدار تغییر مکان قائم زیر             
لوله های آب و فاضالب همچنین نشست سطحی به مقدار 50 درصد و زیر کانال ولنجک حدود 30 درصد کاهش یابد. این در حالیست 
که این مقدار در پایان ساخت هر دو تونل به ترتیب به 30 و10 درصد کاهش یافته است. از این رو در می یابیم که تاثیرات میکروپایل 
در کاهش نشست و جابجایی قابل توجه است. این تاثیرات در فرآیند ساخت تونل چپ به دلیل سطح مقطع بزرگ تر از اهمیت بیشتری 
برخوردار است. همچنین در هر دو حالت اجرا یا عدم اجرای میکروپایل، مشاهده شد که مقادیر جابجایی با حفاری تونل سمت راست، 

به ترتیب به میزان 50 و 30 درصد افزایش می یابد. 
جدول 2- مقادیر جابجایی در تحلیل المان محدود )تونل ولیعصر(

شکل 10- مقطع تونل دوقلوی ولیعصر

نشست/تغييرyمکانyقائمy)ميليمتر(

تاسيساتy/yسطحyزمين
عدمyاجرایyميکروyپایل اجرایyميکروyپایل

حفاری تونل چپ و راست حفاری تونل چپ حفاری تونل چپ و راست حفاری تونل چپ

33 26 26 17 نشست سطحی

33 26 26 17 لوله آب )به قطر 600 میلیمتر(

33 26 26 17 لوله آب )به قطر 1200 میلیمتر(

35 27 27 18 لوله فاضالب )به قطر 1200 میلیمتر(

31 23 28 18 کانال ولنجک



  36   نشريه تونل    شماره 35  بهارتا زمستان 1397 

نشریه انجمن تونل ایران

به منظور لحاظ کردن عدم قطعیت ها در مراحل ساخت، حساسیت سنجی به میزان 5 درصد افزایش در ضرایب رهایی تنش در مدل 
دو بعدی اعمال شــد. در نتیجه این تحلیل، مقدار نشست و نیروهای داخلی حداکثر به میزان 3 درصد افزایش یافت. بنابراین می توان 

نتیجه گرفت مقادیر ضرایب رهایی تنش در نظر گرفته شده مناسب است.
 

3-4-  کنترل مدل مدیریت ریسک ایمنی
yتونلyداخلyوyسطحیyرفتارنگاریy-1-4-3

نتایج تحلیل عددی با اســتفاده از یک سیســتم رفتارنگاری صحت ســنجی و اصالح شد. در شــکل 11 پالن موقعیت ایستگاه های         
نشست سنج سطحی تونل های مدرس و ولیعصر نشان داده شده است. در تونل مدرس، به دلیل عبور از زیر بزرگراه مدرس و عدم امکان 
قرائت، همچنین حساسیت کمتر نسبت به نشست، فواصل ایستگاه ها هر 15 متر انتخاب شد. این در حالیست که در تونل ولیعصر به 
دلیل عبور لوله های تاسیساتی مختلف و کانال ولنجک و حساسیت بیشتر نسبت به نشست در این المان-ها، فواصل ایستگاه ها هر 5 متر 
انتخاب شد. همچنین در هر ایستگاه 5 نقطه برداشت )یکی در مرکز تونل و دو ایستگاه در طرفین( به فاصله هر 5 متر و 4 متر به ترتیب 
در تونل مدرس و ولیعصر نصب شد. قرائت های مربوط به ایستگاه ها در فاصله 40 متر قبل از رسیدن به حفاری هر جبهه کار آغاز شد.

a( M
odarres Tunnel

شکل 11- پالن موقعیت ایستگاه های رفتارنگاری نشست سنج 

مقادیر حداکثر نشست سطحی در ایستگاه ها Mod.CS.GLP.2112 تا Mod. CS.GLP.2158 در شکل 12 نشان داده شده است. مطابق 
با این شکل، حداکثر نشست عرضی در ایستگاه Mod.CS.GLP.2154 و در حفاری بخش میانی است. همچنین مقدار بیشترین جابجایی 
تونل نیز مربوط به جابجایی قائم در پین MC و بعد از تخریب دیواره های موقت رخ داده است. بنابراین مقدار حداکثر نشست سطحی 
ثبت شده )21 میلیمتر( در محدوده مجاز است )شکل 13(. پروفیل های نشست طولی تونل ولیعصر در شکل 14 نشان داده شده است. 
مطابق با این شکل حداکثر نشست در ایستگاه های Val.LS.GLP.996 و Val .LS.GLP.991 و در مرکز تونل رخ داده است. این موضوع 
به دلیل نشــت آب از لوله های تاسیســات، حفاری کانال ولنجک در فاصله کمی از تاج تونل و ترافیک ســنگین در این محدوده است. 
همچنین پروفیل های طولی نشست نشان می دهد که در بیشتر ایستگاه ها، حداکثر نشست در پین های S3 ،N2 ،N3 و S2 در فاصله 
1D )تقریبا 20 متری از سینه کار( اتفاق می افتد. این در حالیست که در پین های M، N1 و S1 نشست در دو مرحله 1D و 3D از سینه 
کار اتفاق افتاده است. همچنین کانتورهای جابجایی، مقادیر نشست حداکثر را بین کیلومتراژ 990 تا 1005 نشان می دهد )شکل 14(.
مطابق با نتایج رفتارنگاری ســطحی انجام شده مشاهده می شود که جابجایی ها به جز ایستگاه Val.LS.GLP.1016 بیشتر از حد مجاز 
اســت. این موضوع به دلیل توســعه زون پالستیک ناشــی از حفاری تونل و کانال ولنجک و به تبع آن جابجایی های سطحی را در پی 
داشــت. در نتیجه برای رفع این مشــکل، روش حفاری و تحکیم در این محدوده اصالح و بازبینی شد. در این راستا، در مراحل حفاری 
شماره 5 و 3 ، کف بند اجرا شد. با استفاده از سیستم تزریق تماسی از داخل تونل و در محور تونل به صورت شعاعی، خاک این ناحیه 
نیز بهسازی شد. با انجام این تمهیدات مقادیر نشست سطحی از روند ثابتی برخوردار شد و هیچ گونه ریزش و آسیب دیدگی به لوله ها 

و تاسیسات شهری ایجاد نشد. 

شکل 12- پروفیل عرضی ایستگاه های رفتارنگاری نشست سنج سطحی تونل مدرس

b( Valiasr Tunnel
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شکل 13- نمودار جابجایی تونل مدرس

Val.LS.GLP991.

Val.LS.GLP1016.

شکل 14- پروفیل طولی نشست سنج سطحی خیابان ولیعصر
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4- نتیجه گیری
در این مقاله مدل مدیریت ریســک ایمنی در ساخت تونل آرش – اســفندیار مورد بررسی قرار گرفت. این اقدامات در سه مرحله )1( 

شناسایی، )2( طراحی و )3( ساخت و کنترل، برنامه ریزی و اجرا شد. 
شناســایی عوامل ریســک زا و آگاهی از میزان و نوع تاثیرات و ارزیابی ریسک ها از یک سو و رتبه بندی درست آن ها از سوی دیگر به 
عنوان بخشی از مدل مدیریت ریسک ایمنی، گامی اساسی در جهت ارزیابی صحیح و پاسخ دهی به موقع و مناسب به این ریسک ها و 
موجب کاهش زیان در نتیجه این رویداد ها در تونل آرش – اسفندیار بود.  در این راستا مدل مدیریت ریسک ایمنی با در نظر گرفتن 

شرایط و مراحل زیر پیش بینی و اجرا شد:
1- شناسایی: این مرحله شامل شناسایی های سطحی و زیرسطحی در تونل آرش – اسفندیار بود. با انجام این مطالعات، بخش قابل 
توجهی از ریسک های منفی پروژه شامل، شناسایی خطوط لوله و تاسیسات شهری همچنین وضعیت زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 
و شناســایی قرار گرفت. در این راستا پتانسیل آسیب پذیری هر کدام از این نوع تاسیسات و سازه های سطحی و زیرسطحی همچنین 

سطح خطر و هشدار مربوط به هر کدام از آن ها شناسایی شد. 
y-2طراحی: در این مرحله با استفاده از مدل زمین شناسی، روش ساخت تونل با رویکرد تحلیلی و عددی برنامه ریزی شد. مدل سازی 
دو و سه بعدی روش ساخت با لحاظ نمودن تاثیرات متقابل حفاری تونل و سازه های سطحی و زیرسطحی همچنین تاسیسات انجام شد.

3- ســاختyوyکنترل: در مرحله بعد با ایجاد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای مدل مدیریت ریسک ایمنی، قابلیت و کارایی این 
سیستم مورد ارزیابی و بهینه سازی قرار گرفت. 

در نتیجه با این رویکرد ســاخت تونل در دو مقطع چالش برانگیز بزرگراه مدرس با نشســت حداکثر 15 میلیمتر و کنترل جابجایی و 
هرگونه خرابی و آسیب به خطوط لوله و ساختمان ها در محدوده خیابان ولیعصر با موفقیت انجام شد. 
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معرفی کتاب 

عنوانyکتاب: 
Tunnelling: Management by design

نویسنده: آلن مویر وود
مترجمان: دکتر مرتضی قارونی نیک و دکتر سیامک هاشمی

تاریخyچاپ: 1396

چکيده:
تونل سازی به فرآیندی گسسته تبدیل شده که به طور مفرطی 
تحت تأثیر برداشــت ها و مقابله های حقوقــی و قراردادی وکال 
قرار گرفته اســت. این موضوع از امکان به کارگیری مهارت ها و 
توانایی های الزم برای دستیابی به اهداف مورد نظر کارفرمایان 
جلوگیری می کند. هدف کتاب "طراحی مدیریت در تونل سازی" 
برگرداندن این رویکرد اســت. پس از مروری کوتاه بر تاریخچه 
و برخی پیشــرفت های صنعت تونل سازی، مفهوم کلی طراحی 
مربوط به سیستم ها و ریســک با جزئیات الزم تشریح شده اند. 
فصل آخر کتاب شکســت پــروژه تونل های راه آهــن فرودگاه 
هیتروی لندن در سال 1994 را بررسی می نماید که نشان دهنده 
خســارات سنگین بی توجهی به ضوابط مورد نیاز برای موفقیت 

می باشد.

این کتاب جنبه های اصلی تونل سازی از جمله موارد زیر را در بر می گیرد:
•yyبرنامه ریزی

•  مطالعات که به دوام پروژه تونل کمک می نماید
•  جنبه  های فنی در طراحی

•  مدیریت ساخت
•  مدیریت پروژه 

•  مرور و نقد شکست های اخیر در پروژه های تونلی
•  موضوعات مرتبط با حل اختالف و پیشگیری از آن

کتاب حاضر یک راهنمای الزم برای مهندســان و دست اندرکاران صنعت تونل سازی و پروژه های ژئوتکنیکی از جمله کارفرمایان، 
مشــاوران، پیمانکاران، طراحان، و ســازمان های خصوصی و دولتی می باشد. مطالب ارائه شــده برای مدیران پروژه، کارشناسان و 
مشاوران حقوقی و وکالی درگیر با موضوعات ساخت، مهندسان عمران، محققان و متخصصان رشته های ژئوتکنیک، سازه و سالمت 

و ایمنی، قابل توجه و مفید می باشد.
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رویدادهای تونلی

EUROCK 2020 in Trondheim, Norway, the 2020 ISRM 
The EUROCK2020 will take place at the Clarion Hotel & Congress in the beautiful city of 
Trondheim, Norway, from 14 to 19 June 14.
The central theme of EUROCK 2020 is a Norwegian specialty, namely Hard Rock Engineering. 
Within this main theme, we have defined ten main topics:

• Hard rock tunnelling and rock support
• Weakness zone issues
• Design of unlined hydropower tunnels
• Rock stress estimation and measurement
• Characterization of rock mass
• Recent advances in rock mechanics theory
• Brittle failure
• Rock falls/Rock avalanches - mapping and monitoring
• Abrasivity/advance and cutter wear in hard rock conditions
• Rock support design in swelling weakness zones

 We invite all professionals and academics interested in the field of rock mechanics and rock 
engineering to submit abstracts to EUROCK 2020. Key dates are:

• Abstract submission opening: 1 February 2019
• Abstract submission deadline: 1 June 2019
• Paper submission deadline: 14 October 2019
• Notice on paper acceptance: 10 February 2020

Your host for the congress:
Norwegian Group for Rock Mechanics
TEKNA P.O.Box 2312 Solli
0201 Oslo, Norway
Secretary: nbg@tekna.no
Phone: +47 22 94 75 00
Website: http://www.eurock2020.com/



رویدادهای تونلی

ICTC 14 :2020. International Conference on Tunnel 
Date:
September 21-22, 2020 
Location:
Toronto, Canada
Website: 
https://waset.org/tunnel-construction-conference-in-september-2020-in-toronto

The conference aims to bring together leading academic scientists, researchers and research 
scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Tunnel 
Construction. It also provides a premier interdisciplinary platform for researchers, practitioners 
and educators to present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns as well 
as practical challenges encountered and solutions adopted in the fields of Tunnel Construction.

Paper topics include:

Potential problems in tunneling and shaft 
construction for tunneling
Ground improvement (grouting methods 
for ground improvement)
Groundwater control
Obstructions and mixed face tunneling
Tunnel planning and minimization of risk
Investigation and pre planning
Method and equipment selection
Performance envelopes for various tunnel 
methods
Specification preparation for tunneling
Contract document preparation for 
tunneling
Risk mitigation and management 
techniques for tunneling
Tunnel construction management, 
inspection, monitoring and control
Tunnel and microtunnel cost influences 
and costs levels
Tunnel management and safety
Tunnel design management and safety
Tunnel and shaft operation safety
New developments, trends and techniques
Investigation techniques
Hard rock tunneling
Soft ground tunneling
Pipe jacking and microtunneling
Pipe roofing techniques
Jacked boxes

Tunnel construction in rock
Rock tunneling
Rock excavation methods
Drill and blast tunnels
Road headers in competent ground
Hard rock tunneling
Tunnel excavation performance 
evaluation
Tunnel lining selection and design 
for rock tunnels
Rock tunnel support system 
selection
Supports to hard rock tunnels
Shaft construction for tunneling
Rib and lag and steel supports
Sheet piles
Jet grouting
Caissons
Slurry walls
Ground freezing
Pipe jacking and microtunneling
Pipe jacking capabilities, equipment 
and techniques
Microtunneling capabilities,
equipment and techniques
Jacking pipe for pipe
jacking/microtunneling
Specialist techniques for 
microtunneling

Tunnelling and underground space 
technology 

Mining and tunneling geophysics
Design and construction of tunnels
Tunnel safety and ventilation
Sub  chareterization for soft ground
Geotechnical investigation for soft 

ground tunneling
Soils classification of soils for tunneling
Tunnel construction in soft ground Soft 
ground tunneling
Hand excavation and simple tunnel 

machines 
Excavator shields in competent grounds
New Austrian Tunneling Method
Soft ground slurry tunneling
Compressed air tunneling
Tunnel lining selection and
design for soft ground
Soft ground tunneling ground
support system selection
Two pass linings
One pass linings
Segmental linings
Jacked pipe linings
Sub surface characterization for rock
Geotechnical site investigation for 
rock tunneling
Rock classification of rock mass for 
tunneling

 نشريه تونل   شماره 35  بهار 1397  42   



Iranian Tunnelling Association

Editorial ........................................................................................................................................... 2
Success of Iranian Tunnel Projects in ITA Tunnelling Awards 2018...............................................4
Report of the 44th ITA General Assembly and World Tunnel Congress 2018 ...............................6
News.............................................................................................................................................9
Evaluating the Safety Risk Model in Tehran`s Urban Tunnels - case study Arash - Esfandyar -      
Niayesh Tunnel   ..............................................................................................................................27
Book Review .................................................................................................................................. 40
Tunnelling Events ........................................................................................................................... 41

IRANIAN TUNNELLING ASSOCIATION MAGAZINE نشریه انجمن تونل ایران

Proprietor

CONTENTS

COVER PHOTO: 

IN THE NAME OF GOD
Spring 2018 to Winter 2019,

  No.35

Dr. M. Gharouni-Nik
President

Dr. S. Hashemi
Chief Editor and Coordinator

Board of Directors of Iranian Tunnelling Association
Supervised By

Dr. A. Fahimifar, Dr. O. Farzaneh, Dr. M. Gharouni-Nik, Dr. S. Hashemi, Dr. J. Hassanpour, Dr. M. Jafari, 
Mr. M. Karimi, Mr. M. Khosrotash, Dr. M. Mousavi, Mr A. Mozaffari Shams, Dr. M. Sadaghiani,                      
Mr. Gh. Shamsi, Dr. M. Sharifzadeh, Dr. A. Yasaghi

Editorial Board

Ms. M. Gharehdaghi
Layout & Cover Design

Other Contributors

Mr. A. Salehi








